บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

สรุปเหตุการณ์ สาคัญ
1. เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาสัมปทาน
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินกับ การรถไฟฟ้ า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีร ะยะเวลา
สัมปทาน 33 ปี
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงิน ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงสถานี
หัวลาโพง-สถานีบางซื่อ) ซึง่ เปิ ดให้บริการอยู่ในปั จจุบนั และโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย
(ช่วงสถานีหวั ลาโพง-สถานีหลักสอง และสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ) โดยจะเป็ นการเดินรถต่อเนื่องเป็ น
โครงข่ายเดียวกัน (Through Operation)
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย ระยะทางรวม 27 กิโลเมตร จานวน 20 สถานี มีแนวเส้นทาง
เชื่อมต่อจากโครงการรถไฟฟ้ ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ทีส่ ถานีบางซื่อและสถานีหวั ลาโพง มีกาหนดเวลา
แล้วเสร็จและเปิ ดให้บริการไม่เกิน 36 เดือน นับจากวันที่ รฟม.แจ้งให้เริม่ งาน ดังนี้
ช่วงที่ 1 สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ทัง้ นี้
บริษทั ได้เปิ ดให้บริการเดินรถแล้วเมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทาให้ประชาชนผูใ้ ช้บริการได้รบั ความสะดวก
ในการเดิน ทางระหว่า งโครงการรถไฟฟ้ า สายสีม่ว งและโครงการรถไฟฟ้ า สายสีน้ า เงิน ส่ว นต่อขยาย
เป็ นอย่างมาก
ช่วงที่ 2 สถานีหวั ลาโพง-สถานีหลักสอง ภายใน 30 เดือน หรือภายในเดือน กันยายน 2562 ระยะทาง
ประมาณ 14 กิโลเมตร เริม่ ต้นจากเส้นทางเชื่อมต่อกับสถานีหวั ลาโพงเป็ นทางวิง่ ใต้ดนิ ประมาณ 5 กิโลเมตร
มี 4 สถานี จากถนนพระราม 4 ทีเ่ ข้าสูถ่ นนเจริญกรุง ผ่านวัดมังกรกมลาวาส วังบูรพา เข้าสูถ่ นนสนามไชย
ลอดใต้แม่น้าเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาด เข้าสู่ถนนอิสรภาพแล้วเปลี่ยนเป็ นทางวิง่ ยกระดับเข้าสู่
สีแ่ ยกท่าพระ ซึง่ มีสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ แล้ววิง่ ไปตาม
ถนนเพชรเกษม ผ่านบางไผ่ บางหว้า ภาษีเจริญ บางแค สิน้ สุดทีถ่ นนกาญจนาภิเษก รวมทางวิง่ ยกระดับ
ประมาณ 9 กิโลเมตร มี 7 สถานี
ช่วงที่ 3 สถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ ภายใน 36 เดือน หรือภายในเดือน มีนาคม 2563 ระยะทางประมาณ
12 กิโลเมตร เป็ นทางวิง่ ยกระดับมี 8 สถานี เริม่ จากแยกเตาปูนซึง่ มีสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วง
เข้าสู่ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ผ่านแยกบางโพ ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ ผ่านแยกบางพลัด
แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิน้ สุดทีแ่ ยกท่าพระ ซึง่ มีสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงิน
ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลาโพง-หลักสอง
2. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญา
แก้ไขเพิม่ เติมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรชั วงแหวนรอบนอก กับ ทางพิเ ศษศรีร ชั ด้า นทิศเหนื อ (มุ่งหน้ า แจ้งวัฒ นะ) โดยมีร ะยะเวลาด าเนิ น การ
ประมาณ 18 เดือน
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3. เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2560 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้เข้าทาสัญญาแปลงหนี้
ตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายฉลองรัชธรรมโดยการเปลีย่ นตัวเจ้าหนี้ จากเจ้าหนี้ค่างานระบบ
รถไฟฟ้ าเป็ นเจ้าหนี้เงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร วงเงิน ทัง้ สิน้ 13,619 ล้านบาท ซึง่ เป็ นจานวนเท่ากับที่
บริษทั มีภาระผูกพันอยูเ่ ดิม ไม่ได้เพิม่ ขึน้ และการแปลงหนี้ดงั กล่าวไม่กระทบต่ออัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ตามข้อกาหนด เนื่องจากเป็ นหนี้ท่ี รฟม. เป็ นผูร้ บั ผิดชอบทยอยจ่ายชาระคืนตามข้อกาหนดของ
สัญญาสัมปทาน
สรุปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษทั มีกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จานวน 940 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ไตรมาสเดียวกันของปี กอ่ น 132 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.3 โดยในส่วนของรายได้ บริษทั มีรายได้รวม จานวน
3,926 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จานวน 460 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.3 โดยเป็ นการ
เพิม่ ขึน้ ของรายได้ทงั ้ 3 ธุรกิจหลัก โดยมีปัจจัยสาคัญจากการเปิ ดให้บริการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอก
(SOE) และการให้บริการเดินรถไฟฟ้ าและซ่อมบารุงรักษาระบบรถไฟฟ้ าโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วง ซึ่งทัง้ สอง
โครงการเปิ ดให้บริการเมือ่ เดือนสิงหาคม 2559 ขณะทีใ่ นไตรมาสที่ 3 ปี 2560 รับรูร้ ายได้เต็มไตรมาส ในด้าน
ต้นทุนการให้บริการเพิม่ ขึน้ ตามโครงการทีเ่ ปิ ดให้บริการเพิม่
ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงิน เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนแล้ว เพิม่ ขึ้นเนื่องจากในไตรมาสที่ 3
ปี 2560 มีดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูเ้ พื่อการก่อสร้างโครงการ SOE ทีบ่ นั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
ทัง้ จานวน ภายหลังจากการเปิ ดให้บริการ ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ของปี ก่อน ดอกเบี้ยส่วนหนึ่งยังคงบันทึกเป็ น
ต้นทุนงานตามมาตรฐานบัญชี
สาหรับงวดเก้าเดือนปี 2560 บริษทั มีกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จานวน 2,365 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากงวดเดียวกันของปี กอ่ น 350 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.4 โดยบริษทั มีรายได้รวม จานวน 11,431 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 1,963 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.7 ต้นทุนการให้บริการเพิม่ ขึน้ ตามโครงการทีเ่ ปิ ดให้บริการเพิม่ ขณะที่
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิม่ ขึน้ 77 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.4 สาระสาคัญจากการเพิม่ ขึน้ ของดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้
เพื่อการก่อสร้างโครงการ SOE ขณะทีใ่ นปี 2559 มีค่าธรรมเนียมทางการเงินจากการชาระคืนหนี้ก่อนกาหนด
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในคราวเดียว จานวน 212 ล้านบาท แต่ไม่มคี า่ ใช้จ่ายลักษณะดังกล่าวแล้วในปี น้ี
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ผลการดาเนิ นงานตามส่วนงาน
1. ธุรกิ จทางพิ เศษ
บริษทั มีรายได้จากธุรกิจทางพิเศษ จานวน 2,550 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จานวน
181 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.6 จานวน 166 ล้านบาทของรายได้ค่าผ่านทางทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นรายได้จากทางพิเศษ
สายศรีรชั -วงแหวนรอบนอก ทีเ่ ปิ ดให้บริการเมื่อเดือน สิงหาคม 2559 ซึง่ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีปริมาณ
จราจรเฉลีย่ วันละ 53,100 เทีย่ ว ในส่วนทางด่วนขัน้ ที่ 1 และขัน้ ที่ 2 รายได้ใกล้เคียงกับปี กอ่ น สาหรับทางด่วน
สายบางปะอิน-ปากเกร็ด รายได้คา่ ผ่านทางเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน จานวน 15 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4 เนื่องจาก
การขยายตัวของชุมชนในเขตปริมณฑล เป็ นผลให้มเี ทีย่ วการเดินทางเพิม่ ขึน้
ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจทางพิเศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตัดจาหน่ ายสิทธิในการใช้
ประโยชน์ บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว และค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้า งทางด่ว น สาหรับ ไตรมาสที่ 3
ปี 2560 มีจานวน 1,377 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จานวน 95 ล้านบาท หรือร้อยละ
7.4 ซึง่ สาระสาคัญมาจากการเปิ ดให้บริการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอก
2. ธุรกิ จระบบราง
บริษทั มีรายได้จากธุรกิจระบบราง จานวน 1,170 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จานวน
254 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.7 จานวน 197 ล้านบาททีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้ าและ
ซ่อมบารุงโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วงซึง่ เปิ ดให้บริการเมื่อเดือน สิงหาคม 2559 ในส่วนของรายได้ค่าโดยสาร
โครงการรถไฟฟ้ า สีน้ าเงินเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 57 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.9 สอดคล้องกับ
ปริมาณผูโ้ ดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้ เฉลีย่ วันละ 22,000 เทีย่ วต่อวัน
ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจระบบราง ประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้ า
และซ่อมบารุง และค่าตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภายใต้สมั ปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงิน สาหรับ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีจานวน 875 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี กอ่ น จานวน 170 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 24.1 จากต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้ าและซ่อมบารุงโครงการรถไฟฟ้ าสายสีมว่ งรวมถึงต้นทุนค่าโดยสาร
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามจานวนผูโ้ ดยสาร ซึง่ สอดคล้องกับรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
3. ธุรกิ จพัฒนาเชิ งพาณิ ชย์
บริษทั มีรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จานวน 180 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส
เดีย วกัน ของปี ก่อน จานวน 33 ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 22.4 สาระสาคัญ มาจากการพัฒ นาเชิง พาณิช ย์ ท่ี
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจระบบราง และเป็ นการเพิม่ ขึน้ มากในส่วนของรายได้จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
รายได้จากพืน้ ทีร่ า้ นค้าปลีก
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ฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 100,531 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 17,745
ล้านบาท หรือร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับสิน้ ปี 2559 มีหนี้สนิ รวม จานวน 70,201 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 17,198
ล้านบาท หรือร้อยละ 32.4 เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี ทผ่ี า่ นมา ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม จานวน 30,330 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
547 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี 2559
กระแสเงิ นสด
สาหรับงวดเก้าเดือน ปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน จานวน 5,438 ล้านบาท
มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 2,750 ล้านบาท มาจาก (1) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการ
รถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินและลงทุนโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วงสุทธิ จานวน 6,383 ล้านบาท (2) ลงทุนในบริษทั อื่น
จานวน 343 ล้านบาท (3) ลงทุนในโครงการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จานวน
102 ล้านบาท (4) ซือ้ อุปกรณ์และสินทรัพย์อน่ื สุทธิ จานวน 88 ล้านบาท (5) รับเงินจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
่
และดอกเบี้ยรับ จานวน 3,615 ล้านบาท และ (6) รับเงินปั นผล จานวน 551 ล้านบาท ในส่วนของกิจกรรม
จัดหาเงิน มีกระแสเงินสดได้มา จานวน 824 ล้านบาท จากการ (1) รับเงินจากการออกหุน้ กู้ จานวน 5,000
ล้านบาท (2) รับเงินกูย้ มื ระยะยาว จานวน 200 ล้านบาท (3) จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาว จานวน
1,680 ล้านบาท (4) จ่ายดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมทางการเงิน จานวน 862 ล้านบาท และ (5) จ่ายเงินปั นผล
จานวน 1,834 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,289 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี กอ่ น 3,512 ล้านบาท
วิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
สาหรับ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทมีอตั รากาไรสุทธิร้อยละ 23.94 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 9.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 3.28 อัตราส่ว นหนี้ ส นิ ต่อส่ว นของผู้ถือหุ้น เท่า กับ 1.87 เท่า และ
อัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ย สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.41 เท่า
* ผลการดาเนิน งานคานวณจากงบการเงิน รวม มีอ งค์ป ระกอบจากผลการดาเนิน งานของธุร กิจ ก่อ สร้า งและบริห ารทางพิเ ศษ
ธุร กิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่ งมวลชนด้ว ยรถไฟฟ้ า ธุร กิจพัฒนาเชิงพาณิช ย์ ธุร กิจผลิต และจาหน่ ายน้าประปา และ
ธุร กิจผลิต ไฟฟ้ า จึงไม่ส ามารถเปรีย บเทีย บกับตัว เลขอ้างอิงในอุ ต สาหกรรมที่เหมาะสมได้
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