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สรปุเหตกุารณ์ส าคญัในไตรมาสน้ี 

เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2560 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดล้งนามในสญัญาสมัปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิกบัการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.) ระยะเวลาสมัปทาน 33 ปี  

โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (ช่วงสถานีหวัล าโพง-
สถานีบางซื่อ) ซึง่เปิดใหบ้รกิารอยูใ่นปัจจุบนั และโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย (ช่วงสถานีหวัล าโพง-
สถานีหลักสอง และสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ) โดยจะเป็นการเดินรถต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน 
(Through Operation) 

โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย ระยะทางรวม 27 กโิลเมตร จ านวน 20 สถานี มแีนวเสน้ทาง
เชื่อมต่อจากโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล ทีส่ถานีบางซื่อและสถานีหวัล าโพง มกี าหนดเวลา
แลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิารไมเ่กนิ 36 เดอืน นบัจากวนัที ่รฟม.แจง้ใหเ้ริม่งาน ดงันี้ 

ช่วงที ่1 สถานีหวัล าโพง-สถานีหลกัสอง ภายใน 30 เดอืน หรอืภายในเดอืน กนัยายน 2562 ระยะทาง
ประมาณ 14 กโิลเมตร เริม่ตน้จากเสน้ทางเชือ่มต่อกบัสถานีหวัล าโพงเป็นทางวิง่ใตด้นิประมาณ 5 กโิลเมตร ม ี
4 สถานี จากถนนพระราม 4 ทีเ่ขา้สูถ่นนเจรญิกรงุ ผา่นวดัมงักรกมลาวาส วงับรูพา เขา้สู่ถนนสนามไชย ลอดใตแ้ม่น ้า
เจา้พระยาบรเิวณปากคลองตลาด เขา้สู่ถนนอสิรภาพแลว้เปลีย่นเป็นทางวิง่ยกระดบัเขา้สู่สีแ่ยกท่าพระ ซึง่มี
สถานีร่วมกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ แล้ววิง่ไปตามถนนเพชรเกษม 
ผา่นบางไผ ่บางหวา้ ภาษเีจรญิ บางแค สิน้สดุทีถ่นนกาญจนาภเิษก รวมทางวิง่ยกระดบัประมาณ 9 กโิลเมตร 
ม ี7 สถานี 

ชว่งที ่2 สถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ ภายใน 36 เดอืน หรอืภายในเดอืน มนีาคม 2563 ระยะทางประมาณ 13 
กโิลเมตร เป็นทางวิง่ยกระดบัมี 9 สถานี เริม่จากเสน้ทางเชื่อมต่อกบัสถานีบางซื่อผ่านแยกเตาปูนซึง่มสีถานี
รว่มกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง เขา้สูถ่นนประชาราษฎรส์าย 2 ผา่นแยกบางโพ ขา้มแม่น ้าเจา้พระยาเขา้สู่
ถนนจรญัสนิทวงศ์ ผ่านแยกบางพลดั แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิ้นสุดที่แยกท่าพระ ซึ่งมสีถานี
รว่มกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย ชว่งหวัล าโพง-หลกัสอง 

ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนผูใ้ชบ้รกิารในการเดนิทางระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงและโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย ชว่งสถานีบางซื่อ-สถานีเตาปนู จะเปิดใหบ้รกิารกอ่นภายในเดอืน สงิหาคม 
2560 
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สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในไตรมาสที ่1 ปี 2560 บรษิทัมรีายได้รวม จ านวน 3,770 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 

จ านวน 711 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 23.2 รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้มาจาก 2 ธุรกจิหลกั กล่าวคอืรายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ

เพิม่ขึน้ จ านวน 176 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.7 สาระส าคญัจากรายไดจ้ากทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก 

(SOE) ซึ่งเปิดใหบ้รกิาร เมื่อเดอืนสงิหาคม 2559 รายได้จากธุรกจิระบบรางเพิม่ขึน้ จ านวน 512 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 83.3 จากรายไดก้ารใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้า

สายสมีว่ง ซึง่เปิดใหบ้รกิาร เมือ่เดอืนสงิหาคม 2559 รวมถงึรายไดค้า่โดยสารของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ

ทีเ่พิม่ขึน้จากปีกอ่นรอ้ยละ 8 และในดา้นตน้ทนุการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ตามโครงการทีเ่ปิดใหบ้รกิารเพิม่ ในส่วนของ

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิเพิม่ขึน้สาเหตุหลกัมาจากดอกเบี้ยจ่ายของเงนิกูเ้พื่อการก่อสรา้งโครงการ SOE ซึง่ถูก

บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน ภายหลงัจากการเปิดให้บรกิารโครงการ SOE ขณะที่ในไตรมาส

เดยีวกนัของปีก่อนบนัทกึเป็นตน้ทุนงานตามมาตรฐานบญัช ีส่งผลใหใ้นไตรมาสที ่1 ปี 2560 บรษิทัมกี าไรสุทธิ

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 702 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นหุน้ละ 0.05 บาท เท่ากบัไตรมาสเดยีวกนั

ของปีกอ่น 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 2,454 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 
176 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.7 โดยส่วนใหญ่รายไดค้่าผ่านทางทีเ่พิม่ขึน้มาจากทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวน 
รอบนอก ทีเ่ปิดใหบ้รกิารเมื่อเดอืน สงิหาคม 2559 โดยไตรมาสนี้มรีายไดค้่าผ่านทาง จ านวน 193 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นปรมิาณจราจรมาใชบ้รกิารเฉลีย่วนัละ 45,700 เทีย่ว ในส่วนทางด่วนขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 รายไดล้ดลง
จากปีกอ่นเลก็น้อย เนื่องจากผลกระทบจากโครงการก่อสรา้งต่างๆ และการปิดซ่อมสะพานไทย-เบลเยีย่มบรเิวณ
ถนนพระราม 4 ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ รายได้ค่าผ่านทางเพิม่ขึ้น จ านวน 10 ล้านบาท หรอื
รอ้ยละ 3.1 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากการขยายตวัของชุมชนในเขตปรมิณฑล 
เป็นผลใหม้เีทีย่วการเดนิทางเพิม่ขึน้ โดยปรมิาณจราจรเพิม่ขึน้เฉลีย่วนัละ 3,000 เทีย่ว หรอืรอ้ยละ 4.1 

ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธิในการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้วและค่าทดแทนการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน ส าหรบัไตรมาสที่ 1 
ปี 2560 มจี านวน 1,289 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 108 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
9.1 ซึง่สาระส าคญัมาจากการเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก 
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2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิระบบราง จ านวน 1,127 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 
512 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.3 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บรกิารเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง 
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงซึง่เปิดใหบ้รกิารเมื่อเดอืน สงิหาคม 2559 ในส่วนของรายไดค้่าโดยสารโครงการ
รถไฟฟ้าสนี ้าเงนิเพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 44 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8 สอดคลอ้งกบัปรมิาณ
ผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึน้เฉลีย่วนัละ 21,800 เทีย่วต่อวนั  

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารงุ คา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้มัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ-ส่วนของการ
เดนิรถและค่าตอบแทนผูใ้หส้มัปทาน ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2560 มจี านวน 967 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดยีวกนัของปีกอ่น จ านวน 396 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 69.4 ซึง่เพิม่ขึน้ตามจ านวนผูโ้ดยสารและจากตน้ทนุการ
ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารงุโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งซึง่สอดคลอ้งกบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในไตรมาสที ่1 ปี 2560 จ านวน 151 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน จ านวน 19 ล้านบาท หรอืร้อยละ 14.4 โดยสาระส าคญัมาจากการพฒันาเชงิพาณิชย์
ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิระบบราง ในสว่นของตน้ทนุพฒันาเชงิพาณิชยเ์พิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของรายได้ 
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ฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 83,303 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 517 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 0.6 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2559 มหีนี้สนิรวม จ านวน 52,797 ลา้นบาท ลดลง 206 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
0.4 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีทีผ่่านมา ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 30,506 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 723 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 2.4 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2559   

กระแสเงินสด 

ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บรษิัทและบรษิัทย่อย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 1,576 ล้านบาท มี
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ จ านวน 182 ลา้นบาท มาจาก (1) จ่ายคา่อปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิและลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงสุทธ ิจ านวน 311 ลา้นบาท (2) ลงทุนในบรษิทัอื่น จ านวน 
193 ลา้นบาท (3) ลงทุนในโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จ านวน 65 ลา้นบาท 
(4) ซื้ออุปกรณ์และสนิทรพัยอ์ื่นสุทธ ิจ านวน 24 ลา้นบาท และ (5) รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนและดอกเบี้ยรบั 
จ านวน 775 ล้านบาท ในส่วนของกจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดใช้ไป 125 ล้านบาท จากการช าระ
ดอกเบีย้จ่าย 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,410 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากสิน้ปีกอ่น 1,633 ลา้นบาท 

วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บรษิัทมอีตัราก าไรสุทธิร้อยละ 18.63 อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.68 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ร้อยละ 3.15 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 1.73 เท่า และ
อตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 1.26 เท่า 

 
*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกิจ ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

ธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา และ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้  

 

 


