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สรปุเหตกุารณ์ส าคญั 

1. เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2560 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดล้งนามในสญัญาสมัปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิกบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีระยะเวลา
สมัปทาน 33 ปี  

โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (ช่วงสถานี
หวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) ซึง่เปิดใหบ้รกิารอยู่ในปัจจุบนั และโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย 
(ช่วงสถานีหวัล าโพง-สถานีหลกัสอง และสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ) โดยจะเป็นการเดนิรถต่อเนื่องเป็น
โครงขา่ยเดยีวกนั (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 สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน ภายในวนัที่ 15 สงิหาคม 2560 ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร ทัง้นี้ 
บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารเดนิรถแลว้เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2560 ท าใหป้ระชาชนผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวก
ในการเดินทางระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย
เป็นอยา่งมาก 

ช่วงที ่2 สถานีหวัล าโพง-สถานีหลกัสอง ภายใน 30 เดอืน หรอืภายในเดอืน กนัยายน 2562 ระยะทาง
ประมาณ 14 กโิลเมตร เริม่ตน้จากเสน้ทางเชื่อมต่อกบัสถานีหวัล าโพงเป็นทางวิง่ใตด้นิประมาณ 5 กโิลเมตร 
ม ี4 สถานี จากถนนพระราม 4 ทีเ่ขา้สูถ่นนเจรญิกรงุ ผา่นวดัมงักรกมลาวาส วงับรูพา เขา้สูถ่นนสนามไชย 
ลอดใต้แม่น ้าเจ้าพระยาบรเิวณปากคลองตลาด เขา้สู่ถนนอสิรภาพแล้วเปลี่ยนเป็นทางวิง่ยกระดบัเขา้สู่
สีแ่ยกท่าพระ ซึง่มสีถานีร่วมกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ แลว้วิง่ไปตาม
ถนนเพชรเกษม ผา่นบางไผ ่บางหวา้ ภาษเีจรญิ บางแค สิน้สุดทีถ่นนกาญจนาภเิษก รวมทางวิง่ยกระดบั
ประมาณ 9 กโิลเมตร ม ี7 สถานี 

ชว่งที ่3 สถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ ภายใน 36 เดอืน หรอืภายในเดอืน มนีาคม 2563 ระยะทางประมาณ 
12 กโิลเมตร เป็นทางวิง่ยกระดบัม ี8 สถานี เริม่จากแยกเตาปูนซึง่มสีถานีร่วมกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
เขา้สู่ถนนประชาราษฎรส์าย 2 ผ่านแยกบางโพ ขา้มแม่น ้าเจา้พระยาเขา้สู่ถนนจรญัสนิทวงศ์ ผ่านแยกบางพลดั 
แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิน้สุดทีแ่ยกท่าพระ ซึง่มสีถานีร่วมกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
สว่นต่อขยาย ชว่งหวัล าโพง-หลกัสอง 

2. เมื่อวนัที ่19 กรกฎาคม 2560 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดล้งนามในสญัญา
แกไ้ขเพิม่เตมิกบัการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย  (กทพ.) เพื่อการก่อสรา้งทางเชื่อมต่อทางพเิศษสายศรรีชั-
วงแหวนรอบนอก กบัทางพิเศษศรีรชัด้านทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) โดยมีระยะเวลาด าเนินการ
ประมาณ 18 เดอืน  
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3. เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2560 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ท าสญัญาแปลงหนี้

ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมโดยการเปลีย่นตวัเจา้หนี้ จากเจา้หนี้ค่างานระบบ
รถไฟฟ้าเป็นเจา้หนี้เงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร วงเงนิทัง้สิน้ 13,619 ลา้นบาท ซึง่เป็นจ านวนเท่ากบัที่
บรษิทัมภีาระผกูพนัอยูเ่ดมิ ไมไ่ดเ้พิม่ขึน้ และการแปลงหนี้ดงักล่าวไมก่ระทบต่ออตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของ
ผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนด เนื่องจากเป็นหนี้ที ่รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยจ่ายช าระคนืตามขอ้ก าหนดของ
สญัญาสมัปทาน  

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2560 บรษิทัมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 940 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น 132 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 16.3 โดยในสว่นของรายได ้บรษิทัมรีายไดร้วม จ านวน 
3,926 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 460 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.3 โดยเป็นการ
เพิม่ขึน้ของรายไดท้ัง้ 3 ธุรกจิหลกั โดยมปัีจจยัส าคญัจากการเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก 
(SOE) และการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ซึ่งทัง้สอง
โครงการเปิดใหบ้รกิารเมือ่เดอืนสงิหาคม 2559 ขณะทีใ่นไตรมาสที ่3 ปี 2560 รบัรูร้ายไดเ้ตม็ไตรมาส ในดา้น
ตน้ทนุการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ตามโครงการทีเ่ปิดใหบ้รกิารเพิม่  

ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงนิเมื่อเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนแล้วเพิม่ขึ้นเนื่องจากในไตรมาสที่ 3 
ปี 2560 มดีอกเบี้ยจ่ายของเงนิกูเ้พื่อการก่อสรา้งโครงการ SOE ทีบ่นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน
ทัง้จ านวน ภายหลงัจากการเปิดใหบ้รกิาร ซึ่งในไตรมาสที ่3 ของปีก่อน ดอกเบี้ยส่วนหนึ่งยงัคงบนัทกึเป็น
ตน้ทนุงานตามมาตรฐานบญัช ี

ส าหรบังวดเกา้เดอืนปี 2560 บรษิทัมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 2,365 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 350 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.4 โดยบรษิทัมรีายไดร้วม จ านวน 11,431 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 1,963 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 20.7 ตน้ทนุการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ตามโครงการทีเ่ปิดใหบ้รกิารเพิม่ ขณะที่
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิเพิม่ขึน้ 77 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.4 สาระส าคญัจากการเพิม่ขึน้ของดอกเบี้ยจ่ายของเงนิกู้
เพื่อการก่อสรา้งโครงการ SOE ขณะทีใ่นปี 2559 มคี่าธรรมเนียมทางการเงนิจากการช าระคนืหนี้ก่อนก าหนด
บนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในคราวเดยีว จ านวน 212 ลา้นบาท แต่ไมม่คีา่ใชจ้่ายลกัษณะดงักล่าวแลว้ในปีนี้   
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ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 2,550 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 
181 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.6 จ านวน 166 ลา้นบาทของรายไดค้่าผ่านทางทีเ่พิม่ขึน้เป็นรายได้จากทางพเิศษ
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก ทีเ่ปิดใหบ้รกิารเมื่อเดอืน สงิหาคม 2559  ซึง่ในไตรมาสที ่3 ปี 2560 มปีรมิาณ
จราจรเฉลีย่วนัละ 53,100 เทีย่ว ในสว่นทางด่วนขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 รายไดใ้กลเ้คยีงกบัปีกอ่น ส าหรบัทางด่วน
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ รายไดค้า่ผา่นทางเพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 15 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.4 เนื่องจาก
การขยายตวัของชมุชนในเขตปรมิณฑล เป็นผลใหม้เีทีย่วการเดนิทางเพิม่ขึน้  

ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธิในการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้วและค่าทดแทนการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน ส าหรบัไตรมาสที่ 3 
ปี 2560 มจี านวน 1,377 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 95 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 
7.4 ซึง่สาระส าคญัมาจากการเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก 

2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิระบบราง จ านวน 1,170 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 
254 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 27.7 จ านวน 197 ลา้นบาททีเ่พิม่ขึน้เป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและ
ซ่อมบ ารงุโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงซึง่เปิดใหบ้รกิารเมื่อเดอืน สงิหาคม 2559 ในส่วนของรายไดค้่าโดยสาร
โครงการรถไฟฟ้าสนี ้าเงนิเพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 57 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8.9 สอดคลอ้งกบั
ปรมิาณผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึน้เฉลีย่วนัละ 22,000 เทีย่วต่อวนั  

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุง และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ส าหรบั
ไตรมาสที ่3 ปี 2560 มจี านวน 875 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น จ านวน 170 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 24.1 จากตน้ทนุการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารงุโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งรวมถงึตน้ทนุคา่โดยสาร
ทีเ่พิม่ขึน้ตามจ านวนผูโ้ดยสาร ซึง่สอดคลอ้งกบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในไตรมาสที ่3 ปี 2560 จ านวน 180 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน จ านวน 33 ล้านบาท หรอืร้อยละ 22.4 สาระส าคญัมาจากการพฒันาเชงิพาณิชย์ที่
เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิระบบราง และเป็นการเพิม่ขึน้มากในส่วนของรายได้จากการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และ
รายไดจ้ากพืน้ทีร่า้นคา้ปลกี 
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ฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน  2560 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 100,531 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 17,745  
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 21.4 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2559 มหีนี้สนิรวม จ านวน 70,201 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17,198 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 32.4 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปีทีผ่า่นมา สว่นของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 30,330 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
547 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.8 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2559   

กระแสเงินสด 

ส าหรบังวดเกา้เดอืน ปี 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน จ านวน 5,438 ลา้นบาท 
มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน จ านวน 2,750 ลา้นบาท มาจาก (1) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงสุทธ ิจ านวน 6,383 ลา้นบาท (2) ลงทุนในบรษิทัอื่น 
จ านวน 343 ลา้นบาท (3) ลงทุนในโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จ านวน 
102 ลา้นบาท (4) ซือ้อปุกรณ์และสนิทรพัยอ์ืน่สทุธ ิจ านวน 88 ลา้นบาท (5) รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว
และดอกเบี้ยรบั จ านวน 3,615 ลา้นบาท และ (6) รบัเงนิปันผล จ านวน 551 ลา้นบาท  ในส่วนของกจิกรรม
จดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดไดม้า จ านวน 824 ลา้นบาท จากการ (1) รบัเงนิจากการออกหุน้กู ้จ านวน 5,000 
ลา้นบาท (2) รบัเงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 200 ลา้นบาท (3) จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว จ านวน 
1,680 ลา้นบาท (4) จ่ายดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 862 ลา้นบาท และ (5) จ่ายเงนิปันผล 
จ านวน 1,834 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,289 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากสิน้ปีกอ่น 3,512 ลา้นบาท 

วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บรษิัทมอีตัราก าไรสุทธิร้อยละ 23.94 อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.97 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ร้อยละ 3.28 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 1.87 เท่า และ
อตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 1.41 เท่า 

 
*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกิจ ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

ธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา และ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้  

 

 


