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สรปุเหตกุารณ์ส าคญั 

1. เมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2561 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) ไดร้ไีฟแนนซ์
เงนิกูย้มืระยะยาวของโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (SOE) วงเงนิ 10,000 
ลา้นบาท ทีม่อีตัราดอกเบี้ยลอยตวั โดยการออกหุน้กู้อตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 2.05 ถงึรอ้ยละ 3.01 ต่อปี 
เพื่อปรบัลดตน้ทุนการเงนิและบรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยลอยตวั ท าใหส้ามารถประหยดัดอกเบี้ย
ไดป้ระมาณ 510 - 940 ลา้นบาท ตลอดอายสุญัญา 

2. เมื่อวนัที ่28 มถิุนายน 2561 บริษัทได้ขายหุ้นบรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) ทีถ่อือยู่ทัง้หมด
รอ้ยละ 7.5 ใหแ้กบ่รษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) โดยมกี าไรจากการขายสุทธจิากภาษ ีจ านวน 184 
ลา้นบาท 

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 978 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 255 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 35.3 โดยในไตรมาสนี้มกี าไรจากการขาย
เงนิลงทุนสุทธจิากภาษี 184 ล้านบาท หากไม่นับรวมรายการดงักล่าว ก าไรสุทธไิตรมาสนี้เท่ากบั 794 ล้านบาท 
เพิม่จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 71 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 9.8 โดยมรีายได้จากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 2,477 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 42 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.7 และรายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จ านวน 1,162 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 58 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.3 ในส่วนของดอกเบี้ยรบัจ ำนวน 110 ลำ้นบำท เป็นกำรบนัทกึดอกเบี้ยรบัของลูกหนี้
คำ่งำนระบบรถไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยฉลองรชัธรรม (สำยสมี่วง) ทีไ่ดร้บัจำก รฟม. 
ซึง่เริม่บนัทกึตัง้แต่ไตรมำสที ่4 ของปี 2560 เป็นตน้มำ โดยดอกเบี้ยรบัดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเท่ำกบัดอกเบี้ยจ่ำย
ของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง ซึ่งเป็นหนี้ที่ รฟม.เป็น
ผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน  

ในดา้นตน้ทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 2,320 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น จ านวน 41 ลา้นบาท 
หรอืร้อยละ 1.8 สาระส าคญัจากการเพิม่ขึ้นของค่าตดัจ าหน่ายสทิธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสรา้ง
ทางด่วนและค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิซึ่งเพิม่ขึ้น
ตามปรมิาณรถและปรมิาณผู้โดยสาร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงนิสด รวมถึงการเพิม่ขึ้นของค่าซ่อมแซม
และบ ารงุรกัษาตามรอบระยะเวลา  

ในส่วนของค่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 430 ล้านบาท เพิม่ขึน้สุทธจิากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 50 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 13.2 สาระส าคญัจากการบนัทกึดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูย้มืระยะยำวเพือ่กำรลงทนุโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสมี่วง จ ำนวน 110 ลำ้นบำท ซึง่ รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำสมัปทำน โดยดอกเบี้ยจ่ำย
ทีบ่นัทกึนี้เป็นจ ำนวนเทำ่กบักำรบนัทกึดอกเบีย้รบัขำ้งตน้ หำกไมน่บัรวมรำยกำรนี้ คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิลดลง 
จ ำนวน 60 ลำ้นบำท จำกกำรช ำระคนืเงนิตน้และกำรรไีฟแนนซเ์งนิกูย้มืระยะยำวโครงการทางพเิศษสาย SOE 
เมือ่สิน้ไตรมำสที ่1 ของปีนี้ สง่ผลใหบ้รษิทัมตีน้ทนุทำงกำรเงนิทีต่ ่ำลง 
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ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2561 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 1,714 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 289 ล้านบาท หรอืร้อยละ 20.3 เนื่องจากในปีนี้มีก าไรจากการขายเงนิลงทุน  
รวมถงึการรไีฟแนนซเ์งนิกูย้มืระยะยาวโครงการทางพเิศษสาย SOE  

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 
บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 2,477 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น จ านวน 42 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.7 รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 25 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากทางพเิศษสาย SOE โดยในไตรมาสนี้ 
SOE มปีรมิาณจราจรเฉลีย่วนัละ 53,400 เทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.2 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของ
ปีกอ่น ในสว่นทางด่วนขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 รายไดค้า่ผา่นทางใกลเ้คยีงกบัปีกอ่น ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-
ปากเกรด็ (C+) รายไดค้า่ผา่นทางเพิม่ขึน้ จ านวน 17 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5 เนื่องจากการขยายตวัของชมุชน
ในเขตปรมิณฑล เป็นผลให้มีเที่ยวการเดินทางเพิ่มขึ้น ในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ C+ มปีรมิาณจราจรเฉลี่ยวนัละ 
88,770 เทีย่ว เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 5.2 

ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิทางพิเศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้วและค่าทดแทนการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน ส าหรบัไตรมาสที่ 2 
ปี 2561 มจี านวน 1,358 ลา้นบาท โดยรวมถอืว่าใกลเ้คยีงกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 

2. ธรุกิจระบบราง 
บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิระบบราง จ านวน 1,162 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 58 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.3 สาระส าคญัจากการเพิม่ขึน้ของรายไดค้่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
เป็นผลมาจากการเชื่อมต่อของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงนิเมื่อเดือน 
สงิหาคม 2560 ท าใหผู้โ้ดยสารมคีวามสะดวกและประหยดัเวลาในการเดนิทาง ส่งผลใหป้รมิาณผูโ้ดยสารของ
ทัง้สองโครงการเพิม่ขึน้ โดยจ านวนผูโ้ดยสารของสายสนี ้าเงนิในไตรมาสที ่2 ปี 2561 เฉลีย่วนัละ 296,430 
เที่ยว เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 5.5 และจ านวนผู้โดยสารในวันท างานเฉลี่ยวันละ 
348,960 เทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.8 จากปีกอ่น 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุง และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้มัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ส าหรบั
ไตรมาสที ่2 ปี 2561 มจี านวน 911 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 48 ลา้นบาท หรอื
ร้อยละ 5.6 สาระส าคญัจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา  

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายได้จากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 จ านวน 160 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 7 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 4.2 จากการลดลงของรายได้จากการใหบ้รกิารโครงขา่ย
โทรคมนาคม 
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ฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 98,973 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 54 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 0.1 เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2560 มหีนี้สนิรวม จ านวน 67,092 ล้านบาท ลดลง 648 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 1 
เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีทีผ่่านมา ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 31,881 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 702 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
2.3 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2560  

กระแสเงินสด 

ส าหรบังวดหกเดอืน ปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน จ านวน 4,265 ลา้นบาท 
มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน จ านวน 2,654 ลา้นบาท มาจาก (1) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ จ านวน 4,929 ล้านบาท (2) ลงทุนในโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหานคร จ านวน 172 ลา้นบาท (3) ซื้ออุปกรณ์และสนิทรพัยอ์ื่นสุทธ ิจ านวน 19 ลา้นบาท (4) รบัเงนิ
จากการขายเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและบรษิัทอื่นสุทธิ จ านวน 2,062 ล้านบาท (5) รบัเงนิจากการขาย
เงนิลงทนุชัว่คราวและดอกเบีย้รบั จ านวน 141 ลา้นบาท และ (6) รบัเงนิปันผล จ านวน 263 ลา้นบาท ในสว่นของ
กจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดใชไ้ป จ านวน 2,517 ล้านบาท จากการ (1) จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวสุทธ ิ
จ านวน 10,104 ลา้นบาท (2) จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 935 ลา้นบาท (3) จ่ายเงนิปันผล 
จ านวน 1,070 ลา้นบาท (4) จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้สุทธ ิจ านวน 408 ลา้นบาท และ (5) รบัเงนิจากการออก
หุน้กู ้จ านวน 10,000 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,721 ลา้นบาท ลดลง
จากสิน้ปีกอ่น 906 ลา้นบาท 

วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

ส าหรบัไตรมาสที ่2 ปี 2561 บรษิทัมอีตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 24.14 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 11.03 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ร้อยละ 4.13 อตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 1.71 เท่า และ
อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1.39 เทา่ 

 
*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกิจ ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

ธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา และ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้  

 ไมร่วมรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึง่เป็นหนี้ที ่
รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน 

 

 

 


