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สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บรษิัทและบรษิัทย่อย (“บรษิัท”) มกี าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของบรษิัท จ านวน 504 ล้านบาท 

สงูกว่าไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนทีม่กี าไร 496 ลา้นบาทอยู่รอ้ยละ 1.6  ในไตรมาสนี้รายไดร้วมยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ประกอบกบัมผีลประโยชน์ทางภาษีจากการรวมธุรกจิ แต่ก าไรสุทธไิด้ถูกลดทอนด้วยค่าธรรมเนียมทางการเงนิ

จากการช าระคนืหนี้ก่อนก าหนดของธุรกจิรถไฟฟ้าซึ่งต้องบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในคราวเดยีวจ านวน 212 ล้านบาท 

ในเดอืนมถุินายน 2559 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูอ้ายุ 3 - 12 ปี อตัราดอกเบีย้คงทีร่ะหว่างรอ้ยละ 2.22 ถงึ รอ้ยละ 3.61 ต่อปี 

จ านวน 15,000 ลา้นบาทเพื่อปรบัลดต้นทุนทางการเงนิและใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนส าหรบังานระหว่างก่อสรา้งโครงการ

ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ส าหรบังวดครึ่งแรกของปี 2559 บรษิัทมกี าไรส่วนที่เป็นของ

บรษิัท จ านวน 1,206 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 132 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 12.3 

ความคบืหน้าล่าสุดของโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่ - สถานีเตาปูน) 
บรษิัทได้ด าเนินการแล้วเสรจ็และเปิดให้บรกิารตัง้แต่วนัที่ 6 สงิหาคม 2559 เป็นต้นมา และโครงการทางพเิศษ
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร มกี าหนดเปิดใหบ้รกิารในวนัที ่22 สงิหาคม 2559  
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ผลการด าเนินงานตามส่วนงานประกอบด้วย ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ  ธุรกิจบริหารจดัการโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า และ ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ 

1. ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายไดค้่าผ่านทางในไตรมาสที ่ 2 ปี 2559 จ านวน 2,197 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
66 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 3.1 จากปรมิาณจราจรที่เพิม่ขึน้ในทุกสายทางโดยเฉพาะส่วนนอกเมอืงเนื่องจากการขยายตวั
ของอสงัหารมิทรพัยใ์นโซนนอกเมอืง รวมถงึการปรบัตวัลดลงของราคาน ้ามนั สง่ผลใหม้กีารใชร้ถยนต์ส่วนตวัเพิม่มากขึน้
ท าให้โดยภาพรวมทางด่วนขัน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 มปีรมิาณจราจรเพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนเฉลี่ยวนัละ 
22,000 เที่ยว หรือ ร้อยละ 2.1 เป็นผลให้รายได้ค่าผ่านทางในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท หร ือร ้อยละ 2.0          
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ปรมิาณจราจรเพิม่ขึน้จาก
ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนเฉลีย่วนัละ 7,500 เทีย่ว หรอืรอ้ยละ 10.4 เนื่องจากมกีารขยายตวัของเมอืงและมกีารพฒันา
พืน้ทีโ่ดยรอบทางพเิศษอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้รายไดค้่าผ่านทางในไตรมาสนี้เพิม่ขึน้ 29 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ10.1 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษประกอบดว้ย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธิ
ในการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้และค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วนส าหรบัไตรมาสที ่2 ปี 2559 
มจี านวน 1,157 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 38 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.4 ซึง่เพิม่ขึน้ตาม
ปรมิาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษ  

2. ธรุกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

บรษิทัมรีายไดค้่าโดยสารในไตรมาสที ่2 ปี 2559 จ านวน 584 ลา้นบาท ซึง่ใกลเ้คยีงกบัรายไดค้่าโดยสารของไตรมาสที ่2        
ปี 2558  ขณะทีจ่ านวนผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้เฉลีย่วนัละ 9,300 เทีย่วต่อวนั หรอืรอ้ยละ 3.7 เน่ืองจากไตรมาสที ่2 ปีทีแ่ลว้
มกีารบนัทกึรายได้ของบตัรโดยสารที่ผู้โดยสารไม่ได้น ามาใช้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ไม่มรีายการลกัษณะ
ดงักล่าวแลว้ในปีนี้ 

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าประกอบดว้ย ต้นทุนค่าโดยสาร 
ค่าตัดจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มีตัวตนภายใต้สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล -ส่วนของการเดนิรถและ
ค่าตอบแทนผูใ้หส้มัปทาน  ส าหรบัไตรมาสที ่2 ปี 2559 มจี านวน 495 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
41 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.6 สาระส าคญัจากการลดลงของค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา 

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นไตรมาสที ่2 ปี 2559 จ านวน 138 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของ
ปีก่อน 5 ลา้นบาท หรอืร้อยละ 3.5 โดยสาระส าคญัมาจากการปรบัตวัลดลงของธุรกจิจดัหาสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์
ตามสภาวะเศรษฐกจิ โดยมตี้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชยล์ดลง สอดคล้องกับรายได้จากการ
พัฒนาเชงิพาณิชย์ที่ลดลง 
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ฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 81,253 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,158 ลา้นบาท 
เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2558 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของงานระหวา่งก่อสรา้งโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร จ านวน 3,575 ลา้นบาท มหีนี้สนิรวม จ านวน 52,084 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,119 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั
สิน้ปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่มาจากเงนิกู้ยมืระยะยาวที่เพิม่ขึน้เพื่อจ่ายค่างานก่อสร้างซึ่งสอดคล้องกบังานก่อสร้าง
โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 29,169 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 39 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2558 โดยก าไรสะสมเพิม่ขึน้จากก าไรสุทธจิากผลการด าเนินงานงวดหกเดอืน 
จ านวน 1,206 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายปันผล 1,070 ล้านบาท ขณะที่บริษัทรบัรู้ผลขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้
จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของหนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ จ านวน 100 ลา้นบาทในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของ
ผูถ้อืหุน้  

กระแสเงินสด 

ส าหรบังวดหกเดอืน ปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 2,050 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสด
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 5,756 ล้านบาท มาจาก (1) ลงทุนในโครงการทางพิเศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4,245 ลา้นบาท (2) ลงทุนในเงนิลงทุนชัว่คราวและลงทุนในบรษิทัอื่น จ านวน 1,472 ลา้นบาท
(3) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลและเงนิลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง จ านวน 532 
ลา้นบาท (4) ซือ้อุปกรณ์และสนิทรพัยอ์ื่นสทุธ ิจ านวน 123 ลา้นบาท และ (5) รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนและรบัเงนิปันผล 
จ านวน 616 ลา้นบาท 

ในสว่นของกจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดไดม้า 3,496 ลา้นบาท จากการรบัเงนิจากการออกหุ้นกู้ 15,000 ล้านบาท 
จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวสทุธ ิ2,182 ลา้นบาท จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้สุทธ ิ8,000 ลา้นบาท จ่ายเงนิปันผล 1,070 ลา้นบาท 
และช าระค่าดอกเบีย้จ่าย จ านวน 252 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,273 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน 
210 ลา้นบาท  

วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

ส าหรบัไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บรษิทัมอีตัราก าไรสุทธิร้อยละ 17.14  อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ 9.62 อตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ร้อยละ 3.52 และอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้รอ้ยละ 1.79 ซึง่อตัราส่วนดงักล่าว
ใกลเ้คยีงกบัปีก่อน 

  
*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ ธุรกจิ

บรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า ธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์ ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปา และธุรกจิผลติ
ไฟฟ้า จงึไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัตวัเลขอา้งองิในอุตสาหกรรมทีเ่หมาะสมได้ 

 

 


