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สรปุเหตกุารณ์ส าคญัในไตรมาสน้ี 

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพและบรษิทัย่อย (“บรษิทั”) ในฐานะผูใ้หบ้รกิารทางพเิศษและผูใ้หบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
ไดเ้ริม่เปิดใหบ้รกิารโครงการส าคญัตามล าดบัดงันี้  

เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2559 บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารเดนิรถโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-ราษฎรบ์ูรณะ ช่วงบางใหญ่-
บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) โดยบรษิทัเป็นผูร้บัสมัปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) ในลกัษณะ PPP Gross Cost กล่าวคอื รฟม. เป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาทัง้หมด บรษิัทลงทุนค่างานระบบ
รถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้ารวมทัง้ให้บรกิารเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาตามมาตรฐานการให้บรกิารที่
ก าหนดไว้ในเงื่อนไขสญัญา โดย รฟม.เป็นผูม้สีทิธิในรายได้ค่าโดยสารและรายได้เชงิพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด และ รฟม . จะจ่ายคนืบรษิัทในลกัษณะค่าจ้างบรหิารการ
เดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาและค่างานระบบ โครงการรถไฟฟ้าสายนี้มรีะยะทาง 23 กโิลเมตร 16 สถานี เริม่
จากสถานีคลองบางไผ่มาสิน้สุดที่สถานีเตาปูน ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลอืกเดินทางเขา้พื้นที่ชัน้ในของกรุงเทพโดย
ใชร้ถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิได้ที่สถานีบางซื่อ  

เมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2559 บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารโครงการทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (SOE) 
บรษิัทได้รบัสมัปทานโครงการ SOE จากการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยบรษิัทเป็นผู้ลงทุนออกแบบ
ก่อสรา้ง บรหิารจดัการ ใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษาโครงการเพื่อแลกเปลีย่นกบัสทิธใินรายไดค้่าผ่านทางและรายไดอ้ื่นๆ (ถ้าม)ี 
โครงการ SOE มรีะยะทาง 16.7 กโิลเมตร เริม่จากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ถนนกาญจนาภเิษก บรเิวณใกลโ้รงกรองน ้า
มหาสวสัดิ)์ เชื่อมต่อกบัทางพเิศษศรรีชัทีด่า้นเหนือของสถานีขนสง่สายเหนือ (หมอชติ2) ซึง่ท าใหก้ารเดนิทางระหว่าง
ฝัง่กรุงเทพและฝัง่ธนบุรสีะดวกรวดเรว็ และผูใ้ชท้างสามารถเลอืกเดนิทางเขา้พืน้ทีช่ ัน้ในของกรุงเทพโดยเดนิทางต่อ
เขา้สูร่ะบบทางด่วนขัน้ที ่2 ทีด่่านบางซื่อ 2 

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บรษิัทมกี าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของบรษิัท จ านวน 808 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัก าไรจากการ
ด าเนินงานปกตขิองไตรมาส 3 ปีก่อน ก าไรเพิม่ขึน้ 258 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 46.9 ถ้าหากเทยีบกบัก าไรสุทธิซึง่
รวมก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BMCL) สุทธจิากภาษีจ านวน 969 ลา้นบาทแลว้ 
ก าไรลดลง จ านวน 711 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 46.8 เนื่องจากไม่มรีายการลกัษณะดงักล่าวในปีนี้ ส าหรบัไตรมาสที ่3 ปี 2559 
บรษิทัมรีายไดจ้ากการด าเนินงานหลกัเพิม่ขึน้ 478 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษเพิม่ขึน้ จ านวน 146 ลา้นบาท 
หรอื ร้อยละ 6.6 จากปรมิาณจราจรที่เพิม่ขึน้ในทุกสายทาง โดยได้รบัปัจจยับวกจากการเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษ
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ รายไดจ้ากธุรกจิระบบรางเพิม่ขึน้ จ านวน 315 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 52.4 จากจ านวน
ผูโ้ดยสารทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่องประกอบกบับรษิทัเริม่มีรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษา
ระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ขณะเดยีวกนั ค่าใชจ้่ายทางการเงนิลดลง 62 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.3 
เนื่องจากการปรบัลดต้นทุนทางการเงินตัง้แต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เป็นต้นมา อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากการเปิด
ใหบ้รกิารโครงการ SOE ตัง้แต่ไตรมาสนี้เป็นต้นไป ดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูเ้พื่อการก่อสรา้งจะถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ้่าย
ในงบก าไรขาดทุน  ส าหรบังวดเกา้เดอืนปี 2559 บรษิทัมกี าไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิัท จ านวน 2,014 ล้านบาท ลดลง
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 579 ล้านบาท หรอืร้อยละ 22.3 เนื่องจากปีที่แลว้มกี าไรจากการขายเงนิลงทุนใน 
BMCL ซึง่เกดิขึน้ในคราวเดยีว 
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ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายไดค้่าผ่านทาง จ านวน 2,369 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 146 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.6 
จากปรมิาณจราจรทีเ่พิม่ขึน้ในทุกสายทางซึง่ไดร้บัปัจจยับวกจากการเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
สง่ผลใหภ้าพรวมปรมิาณการจราจรเพิม่ขึน้เฉลีย่วนัละ 57,600 เทีย่ว หรอื รอ้ยละ 5.4 ส าหรบัทางด่วนขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 
มปีรมิาณจราจรเพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนเฉลีย่วนัละ 24,000 เทีย่ว หรอื รอ้ยละ 2.2 ทางพเิศษสายศรรีชั-
วงแหวนรอบนอกฯ มปีรมิาณจราจรตัง้แต่เปิดใหบ้รกิารวนัที ่22 สงิหาคม ถงึ 30 กนัยายน 2559 เฉลีย่วนัละ 33,600 เทีย่ว 
ส่งผลใหร้ายไดค้่าผ่านทางในไตรมาสนี้เพิม่ขึน้ 107 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 5.6 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ปรมิาณจราจรเพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนเฉลีย่วนัละ 10,000 เทีย่ว 
หรอืร้อยละ 13.4 เนื่องจากการขยายตวัของชุมชนในโซนนอกเมอืง เป็นผลให้มเีที่ยวการเดนิทางเพิม่ขึน้ รายได้
ค่าผ่านทางในไตรมาสนี้จงึเพิม่ขึน้ 39 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 12.9 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบทางพเิศษประกอบดว้ย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสรจ็แล้วและค่าทดแทนการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2559 
มจี านวน 1,248 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 86 ล้านบาท หรอืร้อยละ 7.4 ซึ่งเพิม่ขึน้ตาม
ปริมาณจราจรทีใ่ชท้างพเิศษและการเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 

2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จ านวน 916 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสที ่3 ปี 2558 จ านวน 315 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 52.4 
จากรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงฯโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวนัที่  
6 สงิหาคม 2559 รวมถึงรายได้ค่าโดยสารในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสนี ้าเงนิที่เพิม่ขึน้ตามจ านวนผู้โดยสารที่
เพิม่ขึน้เฉลีย่วนัละ 15,800 เทีย่วต่อวนั หรอืรอ้ยละ 5.9 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงฯ 
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้มัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ-สว่นของการเดนิรถและค่าตอบแทน
ผูใ้หส้มัปทาน ส าหรบัไตรมาสที ่3 ปี 2559 มจี านวน 705 ลา้นบาท เพิม่จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 138 ลา้นบาท 
หรอืร้อยละ 24.3 จากต้นทุนการให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงฯโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงซึ่งสอดคล้องกบั
รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นไตรมาสที ่3 ปี 2559 จ านวน 147 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
17 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.1 โดยสาระส าคญัมาจากรายไดใ้นสว่นของธุรกจิระบบราง  
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ฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 80,683 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,588 ลา้นบาท 
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของงานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครในระหว่างปี 2559 ซึง่ไดเ้ปิดใหบ้รกิารแลว้ในเดอืน สงิหาคม ทีผ่่านมา มหีนี้สนิรวม จ านวน 51,430 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 2,465 ล้านบาท  เมื่อเทียบกบัสิน้ปีที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกบัการเพิม่ขึ้นของสนิทรพัย์ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จ านวน 
29,253 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 123 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2558 จากก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน และลดลงจากการ
จ่ายปันผล 1,834 ลา้นบาท   

กระแสเงินสด 

ส าหรบังวดเกา้เดอืน ปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 2,243 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสด
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 8,305 ล้านบาท มาจาก (1) ลงทุนในโครงการทางพิเศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5,486 ลา้นบาท (2) ลงทุนในเงนิลงทุนชัว่คราวและลงทุนในบรษิทัอื่น จ านวน 2,984 ลา้นบาท
(3) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและเงนิลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง จ านวน 752 
ล้านบาท (4) ซือ้อุปกรณ์และสนิทรพัยอ์ื่นสุทธ ิจ านวน 245 ลา้นบาท และ (5) รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนและเงนิปันผล
จาก TTW และ CKP จ านวน 1,162 ลา้นบาท 

ในสว่นของกจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดไดม้า 2,437 ลา้นบาท เป็นการรบัเงนิจากการออกหุน้กูสุ้ทธ ิ15,200 ลา้นบาท 
จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวสทุธ ิ2,265 ลา้นบาท จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้สุทธ ิ8,010 ลา้นบาท จ่ายเงนิปันผล 1,834 ลา้นบาท 
และช าระดอกเบีย้จ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 654 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 858 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน 
3,625 ลา้นบาท  

วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริษัทมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 23.31  อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 7.12 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ร้อยละ 2.62 และอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 1.76 เท่า  

 
*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกิจ ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

ธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา และ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้  

 

 


