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สรปุเหตกุารณ์ส าคญั 

เมื่อวันที่ 30 มนีาคม 2561 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดร้ไีฟแนนซ์เงนิกูย้มื
ระยะยาวของโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงนิ 10,000 ล้านบาท ทีม่ ี
อตัราดอกเบี้ยลอยตวั โดยการออกหุ้นกู้อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.05 ถึงรอ้ยละ 3.01 ต่อปี เพื่อปรบัลด
ต้นทุนการเงนิและบรหิารความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยลอยตวั ท าใหส้ามารถประหยดัดอกเบี้ยได้ประมาณ 
510 - 940 ลา้นบาท ตลอดอายสุญัญา 

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในไตรมาสที ่1 ปี 2561 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ก่อนการรไีฟแนนซ์ จ านวน 848 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น จ านวน 146 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 20.8 โดยในสว่นของรายได ้
บรษิทัมรีายไดร้วม จ านวน 4,059 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น จ านวน 289 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 7.7 โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของรายไดท้ัง้ 3 ธุรกจิหลกั ปัจจยัส าคญัมาจากรายได้ของโครงการทางพเิศษ
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานครและรายไดค้่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ รายไดส้่วนหนึ่ง
จ านวน 112 ลา้นบาท เป็นการบนัทกึดอกเบีย้รบัของลกูหนี้คา่งานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมที่ได้รบัจาก รฟม. ซึ่งเริม่บนัทกึตัง้แต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 เป็นต้นมา โดย
ดอกเบี้ยรบัดงักล่าวเป็นจ านวนเท่ากบัดอกเบี้ยจ่ายของเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงการ
รถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม ซึ่งเป็นหนี้ที่ รฟม. เป็นผู้รบัผิดชอบทยอยช าระคืนเงนิต้นและดอกเบี้ยตาม
ขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน หากรวมค่าใชจ้่ายในการรไีฟแนนซ์เงนิกูย้มืระยะยาวของโครงการทางพเิศษ
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร ซึง่มจี านวนสุทธจิากภาษ ี112 ลา้นบาทแลว้ บรษิทัมกี าไรสุทธิ
สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 736 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 34 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 4.8 

ในด้านต้นทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 2,362 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 32 
ล้านบาท หรอืร้อยละ 1.4 สาระส าคญัจากการเพิ่มขึ้นของค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาตามรอบระยะเวลา 
ขณะทีค่่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิลดลงเนื่องจากอายุ
สมัปทานของโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล จากเดมิสิน้สดุในปี 2572 ไดร้บัขยายเวลาออกไปเป็นสิน้สุด
พรอ้มกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยายในปี 2593 ดงันัน้ การบนัทกึค่าใชจ้่ายเงนิตอบแทนให ้รฟม. 
และการตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทาน จงึได้ค านวณและบนัทกึบญัชใีหส้อดคล้องกบั
ระยะเวลาของสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิตัง้แต่ไตรมาสที ่2 ปี 2560 เป็นตน้ไป 

ในส่วนของค่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 594 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 215 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 56.7 สาระส าคญัจากค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการรไีฟแนนซ์เงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 140 ลา้นบาท และ

การบนัทกึดอกเบี้ยจ่ายของเงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม จ านวน 112 

ลา้นบาท ซึง่ รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน โดยดอกเบีย้จ่ายทีบ่นัทกึนี้เป็นจ านวน

เทา่กบัการบนัทกึดอกเบีย้รบัขา้งตน้ ขณะทีด่อกเบีย้จ่ายลดลง จ านวน 37 ลา้นบาท จากการช าระคนืเงนิตน้ 
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ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 2,537 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น จ านวน 83 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.4 รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 41 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก 
(SOE) ที่เปิดให้บรกิารเมื่อเดือน สงิหาคม 2559 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 SOE มปีรมิาณจราจรเฉลี่ยวนัละ 
55,425 เทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.3 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น ในสว่นทางด่วนขัน้ที ่1 และ
ขัน้ที ่2 รายไดค้า่ผา่นทางเพิม่ขึน้ 19 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1 โดยสว่นใหญ่ทีเ่พิม่ขึน้เป็นรายไดจ้ากทางพเิศษส่วนด ี
(พระราม 9 - ศรนีครนิทร์) ซึ่งยงัคงมอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ 
(C+) รายไดค้่าผ่านทางเพิม่ขึ้น จ านวน 23 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.9 เนื่องจากการขยายตวัของชุมชนในเขต
ปรมิณฑล เป็นผลใหม้เีทีย่วการเดนิทางเพิม่ขึน้ ในไตรมาสที ่1 ปีนี้ C+ มปีรมิาณจราจรเฉลีย่วนัละ 90,047 เทีย่ว 
เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 7.6 

ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิทางพิเศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้วและค่าทดแทนการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน ส าหรบัไตรมาสที่ 1 
ปี 2561 มจี านวน 1,400 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 102 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.9 
ซึง่สาระส าคญัมาจากคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาตามรอบระยะเวลาและคา่ตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์
บนงานกอ่สรา้งทางด่วนซึง่เพิม่ขึน้ตามปรมิาณรถทีใ่ชท้างพเิศษ 

2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิระบบราง จ านวน 1,182 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 55 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.9 สาระส าคญัจากรายไดค้่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ เป็นผลมาจากการ
เชื่อมต่อของโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเมื่อเดอืน สงิหาคม 2560 ท าให้
ผูโ้ดยสารมคีวามสะดวกและประหยดัเวลาในการเดนิทาง ส่งผลใหป้รมิาณผูโ้ดยสารของทัง้สองโครงการ
เพิม่ขึน้ โดยในไตรมาสที ่1 ปี 2561 มปีรมิาณผูโ้ดยสารของสายสนี ้าเงนิเฉลีย่วนัละ 312,300 เทีย่ว เพิม่ขึน้จาก
ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น รอ้ยละ 6.3  

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุง และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้มัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ส าหรบั
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มจี านวน 909 ล้านบาท ลดลงสุทธิจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 58 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 6 สาระส าคญัจากการค านวณและบนัทกึบญัชคี่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญา
สมัปทาน ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาของสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ  
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3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในไตรมาสที ่1 ปี 2561 จ านวน 166 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน จ านวน 15 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.9 สาระส าคัญมาจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่
เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิระบบราง และเป็นการเพิม่ขึน้มากในส่วนของรายไดจ้ากการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และรายได้
จากพื้นทีร่า้นคา้ปลกี ซึง่ทางบรษิทัย่อยไดม้กีารปรบัปรุงรปูแบบสื่อโฆษณาและเพิม่จ านวนรา้นคา้ปลกีภายใน
สถานีใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนรุน่ใหมซ่ึง่เป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
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ฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัย์รวม จ านวน 98,353 ล้านบาท ลดลง 566 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 0.6 เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2560 มหีนี้สนิรวม จ านวน 66,403 ล้านบาท ลดลง 1,337 ล้านบาท หรอื
รอ้ยละ 2 เมื่อเทยีบกบัสิ้นปีทีผ่่านมา ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 31,950 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 771 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 2.5 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2560  

กระแสเงินสด 

ในไตรมาสที ่1 ปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน จ านวน 1,572 ล้านบาท 
มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน จ านวน 2,383 ลา้นบาท มาจาก (1) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ จ านวน 2,620 ลา้นบาท (2) ลงทุนในบรษิทัอื่น จ านวน 73 ลา้นบาท (3) ลงทุนในโครงการ
ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จ านวน 69 ลา้นบาท (4) ซื้ออุปกรณ์และสนิทรพัยอ์ื่น
สุทธ ิจ านวน 4 ล้านบาท (5) รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราวและดอกเบี้ยรบั จ านวน 279 ลา้นบาท และ 
(6) รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 104 ลา้นบาท ในส่วนของกจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสด
ใชไ้ป จ านวน 661 ลา้นบาท จากการ (1) จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 10,319 ลา้นบาท (2) จ่ายดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 342 ล้านบาท และ (3) รบัเงนิจากการกู้ยมืระยะสัน้ จ านวน 10,000 
ลา้นบาท เพื่อช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวของโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ก่อนก าหนดในวนัที่ 30 มนีาคม 2561 ทัง้นี้ บรษิัทได้ออกหุ้นกูอ้ายุ 3 - 7 ปี จ านวน 10,000 ล้านบาท และ
น ามาจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะสัน้ เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2561 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,155 ลา้นบาท ลดลง
จากสิน้ปีกอ่น 1,472 ลา้นบาท 

วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บรษิัทมอีตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 18.65 อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ 10.18 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ร้อยละ 3.81 อตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.68 เท่า และ
อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1.41 เทา่ 

 
*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกิจ ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

ธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา และ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้  

 ไมร่วมรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึง่เป็นหนี้ที ่
รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน 

 

 


