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สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในไตรมาสที ่1 ปี 2559 บรษิทัมกี าไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั จ านวน 702 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 124 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 21.5 โดยรายไดค้่าผ่านทางเพิม่ขึน้ 82 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.7 จากปรมิาณจราจรบนทางพเิศษ
ทีย่งัคงมกีารเตบิโต รายไดค้่าโดยสารเพิม่ขึน้ 26 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.4 จากการเตบิโตของจ านวนผูโ้ดยสาร ในส่วนของ
ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 32 ลา้นบาท โดยค่าใชจ้่ายสว่นใหญ่เป็นตน้ทุนค่าผ่านทาง ตน้ทุนค่าโดยสาร ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสรจ็แล้วและค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า
สายเฉลมิรชัมงคล ซึ่งเพิม่ขึน้ตามปรมิาณจราจรและปรมิาณผู้โดยสาร ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงนิลดลงสาเหตุหลกัมาจาก
การปรบัลดอตัราดอกเบีย้ของเงนิกูย้มื และบรษิทัอยู่ระหว่างการเตรยีมออกจ าหน่ายหุน้กูเ้พื่อปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ 
ณ สิน้ไตรมาสที ่1 ปี 2559 มคีวามคบืหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงที่รอ้ยละ 94 ซึง่จะเปิดใหบ้รกิารในวนัที ่6 สงิหาคม 
2559 ส าหรบังานก่อสร้างโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร มคีวามคบืหน้าร้อยละ 93 
ซึง่เป็นไปตามแผนทีว่างไว ้คาดว่าการก่อสรา้งจะแลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิารไดต้ามสญัญาในปี 2559 

เมื่อรวมธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษและธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั ท าให้
บรษิทัมรีายไดร้วม จ านวน 3,059 ลา้นบาท และมสีนิทรพัยร์วม จ านวน 77,677 ลา้นบาท  

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 

1. ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายไดค้่าผ่านทางในไตรมาสที ่1 ปี 2559 จ านวน 2,278 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 82 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 3.7 จากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในทุกสายทางโดยเฉพาะส่วนนอกเมือง เนื่องจากการขยายตัวของ
อสงัหารมิทรพัยใ์นโซนนอกเมอืง รวมถงึการปรบัตวัลดลงของราคาน ้ามนั สง่ผลใหม้กีารใชร้ถยนตส์ว่นตวัเพิม่มากขึน้ ท าให้
โดยภาพรวมทางด่วนขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 มปีรมิาณจราจรเพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนเฉลีย่วนัละ 20,000 เทีย่ว 
หรอืรอ้ยละ 1.8 เป็นผลใหร้ายไดค้่าผ่านทางในไตรมาสน้ีเพิม่ขึน้ 54 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.8 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ปรมิาณจราจรเพิม่ขึน้จากปีก่อนเฉลีย่วนัละ 6,000 เทีย่ว หรอื
รอ้ยละ 8.7 เนื่องจากมกีารขยายตวัของเมอืงและมกีารพฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบทางพเิศษอย่างต่อเนื่องเป็นผลใหร้ายไดค้่าผ่านทาง
ในไตรมาสน้ีเพิม่ขึน้ 29 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.9 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษประกอบดว้ยต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้และค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2559 มจี านวน 
1,149 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 27 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.4 รายการส่วนใหญ่เป็นค่าตดัจ าหน่าย
สทิธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสรจ็แล้วซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษ ค่าใช้จ่ายการพนักงาน
ทีป่ฏบิตังิานบนทางพเิศษและค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทางพเิศษ 
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2. ธรุกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

บรษิทัมรีายไดค้่าโดยสารในไตรมาสที ่1 ปี 2559 จ านวน 615 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 26 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 4.4 จากการเตบิโตของจ านวนผูโ้ดยสาร ในส่วนของจ านวนผูโ้ดยสารในวนัท างาน เพิม่ขึน้จากเดมิเฉลีย่วนัละ 
297,156 เทีย่ว เป็น 309,369 เทีย่ว และจ านวนผูโ้ดยสารเฉลีย่ต่อวนัเพิม่ขึน้จาก 260,920 เทีย่ว เป็น 272,011 เทีย่ว  

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าประกอบด้วยต้นทุนค่าโดยสาร 
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้มัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล-สว่นของการเดนิรถและค่าตอบแทน
ผูใ้หส้มัปทาน  ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2559 มจี านวน 571 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 33 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 6.1 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าและค่าตอบแทนผูใ้หส้มัปทานทีเ่พิม่ขึน้
ตามสญัญา 

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นไตรมาสที ่1 ปี 2559 จ านวน 132 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
5 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.6 โดยสาระส าคญัมาจากการปรบัตวัลดลงของธุรกจิจดัหาสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ขณะที่
รายได้จากค่าสทิธกิารให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคมเพิม่ขึน้ ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์ลดลง
สอดคล้องกบัรายได้จากการพฒันาเชงิพาณิชย์ที่ลดลง 
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ฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม จ านวน 77,677 ลา้นบาท ลดลง 418 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการบนัทกึ
ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสรจ็แล้วและค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใช้พืน้ที่ก่อสร้างทางด่วน 
หนี้สนิรวม จ านวน 47,859 ลา้นบาท ลดลง 1,106 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการลดลงของส ารองค่าทดแทนการจดัหาพืน้ที่
ก่อสรา้งทางด่วน ซึง่ในไตรมาสที ่1 ปี 2559 บรษิทัจ่ายใหก้ารทางพเิศษแห่งประเทศไทย จ านวน 750 ลา้นบาท รวมถงึการ
ลดลงของเจา้หนี้ค่างานก่อสรา้งโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครจากการช าระในระหว่างงวด 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 29,818 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 688 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน  

กระแสเงินสด 

ในไตรมาสที ่1 ปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 1,167 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสดใชไ้ปใน
กจิกรรมลงทุน 3,998 ลา้นบาท มาจาก (1) ลงทุนในโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและ
การตดิตัง้ระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิจ านวน 2,586 ลา้นบาท (2) ลงทุนในเงนิลงทุนชัว่คราวและเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น 
1,315 ลา้นบาท (3) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลและเงนิลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
จ านวน 416 ลา้นบาท (4) ซือ้อุปกรณ์และสนิทรพัยอ์ื่นสุทธ ิจ านวน 28 ลา้นบาท และ (5) รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุน 
จ านวน 347 ลา้นบาท  

ในส่วนของกจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดได้มา 44 ล้านบาท มาจากการรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวสุทธ ิจ านวน 190 ล้านบาท 
และจ่ายดอกเบีย้ จ านวน 146 ลา้นบาท  

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,696 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน 
2,787 ลา้นบาท 

วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

บรษิทัมอีตัราก าไรสุทธิ ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2559 เท่ากบัรอ้ยละ 22.95 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.48 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน ขณะที่มอีตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ และอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของ
ผูถ้อืหุน้ใกลเ้คยีงกบัปีก่อน เท่ากบัรอ้ยละ 9.52 รอ้ยละ 3.60 และ 1.61 เท่าตามล าดบั  

 
*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ ธุรกจิบรหิาร

จดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์  ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปา และธุรกจิผลติไฟฟ้า จงึไม่
สามารถเปรยีบเทยีบกบัตวัเลขอา้งองิในอุตสาหกรรมทีเ่หมาะสมได ้

 

 


