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สรปุเหตกุารณ์ส าคญั 

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

โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (ช่วงสถานี
หวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) ซึ่งเปิดใหบ้รกิารอยู่ในปัจจุบนั 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 

ช่วงที่ 1 สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน ภายในวนัที่ 15 สิงหาคม 2560 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ทัง้นี้ 
บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารเดนิรถแลว้เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2560 ท าใหป้ระชาชนผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวก
ในการเดินทางระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย
เป็นอยา่งมาก 

ช่วงที่ 2 สถานีหวัล าโพง-สถานีหลกัสอง ภายใน 30 เดือน หรอืภายในเดือน กนัยายน 2562 ระยะทาง
ประมาณ 14 กโิลเมตร เริม่ต้นจากเสน้ทางเชื่อมต่อกบัสถานีหวัล าโพงเป็นทางวิง่ใต้ดนิประมาณ 5 กโิลเมตร 
ม ี4 สถานี จากถนนพระราม 4 ทีเ่ขา้สูถ่นนเจรญิกรงุ ผา่นวดัมงักรกมลาวาส วงับรูพา เขา้สู่ถนนสนามไชย 
ลอดใต้แม่น ้าเจ้าพระยาบรเิวณปากคลองตลาด เขา้สู่ถนนอสิรภาพแล้วเปลี่ยนเป็นทางวิง่ยกระดบัเขา้สู่
สีแ่ยกท่าพระ ซึ่งมสีถานีร่วมกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ แลว้วิง่ไปตาม
ถนนเพชรเกษม ผ่านบางไผ่ บางหวา้ ภาษเีจรญิ บางแค สิน้สุดทีถ่นนกาญจนาภเิษก รวมทางวิง่ยกระดบั
ประมาณ 9 กโิลเมตร ม ี7 สถานี 

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

2. เมื่อวนัที ่19 กรกฎาคม 2560 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ได้ลงนามในสญัญา
แกไ้ขเพิม่เตมิกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทย  (กทพ.) เพื่อการก่อสรา้งทางเชือ่มต่อทางพเิศษสายศรรีชั-
วงแหวนรอบนอก กับทางพิเศษศรีรชัด้านทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) โดยมีระยะเวลาด าเนินการ
ประมาณ 18 เดอืน  
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3. เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2560 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู้
อายุ 5 ปี และ 7 ปี จ านวนเงนิรวม 5,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 2.65 ต่อปี และรอ้ยละ 3.10 ต่อปี  
ตามล าดบั เพือ่น าเงนิมาใชใ้นการลงทนุและเป็นทนุหมนุเวยีนในการด าเนินธุรกจิ 

4. เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2560 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ท าสญัญาแปลงหนี้
ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมโดยการเปลีย่นตวัเจา้หนี้ จากเจา้หนี้ค่างานระบบ
รถไฟฟ้าเป็นเจา้หนี้เงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร วงเงนิทัง้สิ้น 13,619 ลา้นบาท ซึง่เป็นจ านวนเท่ากบัที่
บรษิทัมภีาระผกูพนัอยูเ่ดมิ ไมไ่ดเ้พิม่ขึน้ และการแปลงหนี้ดงักล่าวไมก่ระทบต่ออตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของ
ผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนด เนื่องจากเป็นหนี้ที ่รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยจ่ายช าระคนืตามขอ้ก าหนดของ
สญัญาสมัปทาน  

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในปี 2560 บรษิทัมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 3,123 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 517 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 19.8 โดยในสว่นของรายได ้บรษิทัมรีายไดร้วม จ านวน 15,393 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 
จ านวน 2,160 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 16.3 โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของรายไดท้ัง้ 3 ธุรกจิหลกั ปัจจยัส าคญัมาจาก
รายไดข้องโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก (SOE) และรายได้จากการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ซึ่งทัง้สองโครงการเปิดให้บรกิารเมื่อเดือน
สงิหาคม 2559 ท าให้ปีที่แล้วรบัรูร้ายได้เพียง 5 เดือน ขณะที่ในปี 2560 รบัรูร้ายได้เต็มปี รายได้ส่วนหนึ่ง
จ านวน 118 ลา้นบาท เป็นการบนัทกึดอกเบีย้รบัของลกูหนี้คา่งานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมที่ได้รบัจาก รฟม. โดยดอกเบี้ยรบัดงักล่าวเป็นจ านวนเท่ากบัดอกเบี้ยจ่ายของ
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม ซึ่งเป็นหนี้ที่ รฟม. เป็น
ผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน  

ในด้านต้นทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 9,206 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 1,212 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
15.2 ตามโครงการทีเ่ปิดใหบ้รกิารเพิม่  

ในส่วนของค่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 1,611 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปีก่อนแลว้เพิม่ขึน้ 185 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 13 สาระส าคญัจากการบนัทกึดอกเบี้ยจ่าย จ านวน 118 ลา้นบาท ของเงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่การลงทุน

ในโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม ซึ่ง รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน โดย

ดอกเบี้ยจ่ายทีบ่นัทกึนี้เป็นจ านวนเท่ากบัการบนัทกึดอกเบี้ยรบัขา้งต้น ส่วนทีเ่หลอืจ านวน 67 ลา้นบาท มาจาก

การเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูเ้พือ่การกอ่สรา้งโครงการ SOE ทีบ่นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน

ทัง้จ านวน ภายหลงัจากการเปิดให้บรกิาร ซึ่งในปี 2559 ดอกเบี้ยส่วนหนึ่งยงัคงบนัทกึเป็นต้นทุนงานตาม

มาตรฐานบญัช ี ขณะเดยีวกนัในปี 2559 มคี่าธรรมเนียมทางการเงนิจากการช าระคนืหนี้ก่อนก าหนดบนัทกึเป็น

คา่ใชจ้่ายในคราวเดยีว จ านวน 212 ลา้นบาท แต่ไมม่คีา่ใชจ้่ายลกัษณะดงักล่าวแลว้ในปีนี้  
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ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 9,957 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 656 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
7.1 จ านวน 612 ลา้นบาทของรายไดค้่าผ่านทางทีเ่พิม่ขึน้เป็นรายไดจ้ากทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก 
ทีเ่ปิดใหบ้รกิารเมือ่เดอืน สงิหาคม 2559 ซึง่รายไดค้า่ผา่นทางของทางพเิศษสายนี้เป็นของบรษิทัทัง้หมด ในปี 2560 
SOE มปีรมิาณจราจรเฉลี่ยวนัละ 50,000 เทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 62.6 เมื่อเทยีบกบัเดอืนแรกทีเ่ปิดใหบ้รกิาร  
ในสว่นทางด่วนขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 รายไดใ้กลเ้คยีงกบัปีกอ่น ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ รายได้
คา่ผา่นทางเพิม่ขึน้จากปีกอ่น จ านวน 60 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.5 เนื่องจากการขยายตวัของชมุชนในเขตปรมิณฑล 
เป็นผลใหม้เีทีย่วการเดนิทางเพิม่ขึน้  

ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิทางพิเศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้และค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน ส าหรบัปี 2560 มจี านวน 
5,430 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 447 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 9 ซึ่งสาระส าคญัมาจากการเปิดใหบ้รกิาร
ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก 

2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิระบบราง จ านวน 4,521 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 1,291 ล้านบาท หรอื
รอ้ยละ 40 จ านวน 1,095 ลา้นบาททีเ่พิม่ขึน้เป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารงุโครงการ
รถไฟฟ้าสายสมี่วงซึง่เปิดใหบ้รกิารเมื่อเดอืน สงิหาคม 2559 ในส่วนของรายไดค้่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิเพิม่ขึน้จากปีก่อน 196 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.9 เป็นผลมาจากการเชื่อมต่อของโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเมื่อเดือน สิงหาคม 2560 ท าให้ผู้โดยสารมคีวามสะดวกและ
ประหยดัเวลาในการเดนิทาง ส่งผลใหป้รมิาณผูโ้ดยสารของทัง้สองโครงการเพิม่ขึน้ โดยในเดอืน กนัยายน 
2560 (1 เดอืนหลงัการเชือ่มต่อ) มปีรมิาณผูโ้ดยสารของสายสนี ้าเงนิเฉลีย่วนัละ 319,800 เทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
13.4 จากเดอืน กรกฎาคม 2560 (1 เดอืนกอ่นการเชือ่มต่อ)  

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารงุ และคา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้มัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ส าหรบัปี 
2560 มจี านวน 3,560 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อน จ านวน 792 ล้านบาท หรอืร้อยละ 28.6 จากต้นทุน
การใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารงุโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งรวมถงึตน้ทนุคา่โดยสารทีเ่พิม่ขึน้ตามจ านวน
ผูโ้ดยสาร ซึง่สอดคลอ้งกบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายได้จากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในปี 2560 จ านวน 675 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อน จ านวน 102 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.8 สาระส าคญัมาจากการพฒันาเชงิพาณิชย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิระบบราง และเป็น
การเพิม่ขึน้มากในสว่นของรายไดจ้ากการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และรายไดจ้ากพืน้ทีร่า้นคา้ปลกี ซึง่ทางบรษิทัยอ่ย
ไดม้กีารปรบัปรงุรปูแบบสื่อโฆษณาและรา้นคา้ปลกีใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนรุน่ใหมซ่ึง่เป็นกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมาย 
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ฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 98,919 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 16,133  
ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 19.5 เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2559 มหีนี้สนิรวม จ านวน 67,740 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 14,737 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 27.8 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีทีผ่า่นมา ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 31,179 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
1,396 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.7 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2559   

กระแสเงินสด 

ส าหรบัปี 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน จ านวน 7,150 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสด
ใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน จ านวน 2,799 ลา้นบาท มาจาก (1) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
และลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงสุทธ ิจ านวน 8,020 ลา้นบาท (2) ลงทุนในบรษิทัอื่น จ านวน 417 ลา้นบาท 
(3) ลงทุนในโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร จ านวน 130 ลา้นบาท (4) ซื้ออุปกรณ์
และสนิทรพัยอ์ื่นสทุธ ิจ านวน 108 ลา้นบาท (5) รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราวและดอกเบี้ยรบั จ านวน 
5,325 ลา้นบาท และ (6) รบัเงนิปันผล จ านวน 551 ลา้นบาท  ในสว่นของกจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดใชไ้ป 
จ านวน 2,501 ลา้นบาท จากการ (1) จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว จ านวน 4,624 ลา้นบาท (2) จ่ายดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 1,543 ลา้นบาท (3) จ่ายเงนิปันผล จ านวน 1,834 ลา้นบาท (4) รบัเงนิ
จากการออกหุน้กู ้จ านวน 5,000 ล้านบาท และ 5) รบัเงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 500 ล้านบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบรษิัทย่อย มีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 2,627 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากสิน้ปีกอ่น 1,850 ลา้นบาท 

วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 20.45 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.31 อัตรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รอ้ยละ 3.75 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.75 เท่า และอตัราส่วน
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1.38 เทา่ 

 
*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกิจ ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

ธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา และ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้  

 ไมร่วมรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึง่เป็นหนี้ที ่
รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน 

 

 


