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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 ทีม่อีตัราดอกเบีย้ลอยตวั โดยการออกหุน้กูอ้ตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.05 ถงึรอ้ยละ 3.01 ต่อปี 
เพือ่ปรบัลดตน้ทนุการเงนิและบรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ท าใหส้ามารถประหยดัดอกเบี้ย
ไดป้ระมาณ 510 - 940 ลา้นบาท ตลอดอายสุญัญา 

2. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 บร ิษ ัทได้ขายหุ้นบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) ที่ถืออยู่
ทัง้หมดรอ้ยละ 7.5 ใหแ้ก่บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) โดยมกี าไรจากการขายสุทธจิากภาษ ี
จ านวน 184 ลา้นบาท 

3. เมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม 2561 บริษัทไดข้ายหุน้บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (CKP) จ านวน 
111.2 ลา้นหุน้ ใหแ้กบ่รษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัแห่งหนึ่ง ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน CKP ลดลงจากรอ้ยละ 
19.34 เป็นรอ้ยละ 17.83 ซึง่บรษิทัไดโ้อนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนใน CKP ใหม่ จากเดมิทีจ่ดัประเภท
เป็นเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมไปเป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขายเพื่อให้สอดคล้องกบัสดัส่วน
เงนิลงทุนและวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของบรษิทั โดยมกี าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนสุทธิ
จากภาษ ีจ านวน 2,030 ลา้นบาท 

4. เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2561 ศาลปกครองสงูสดุไดม้คี าพพิากษาคดทีางแขง่ขนัของทางพเิศษอดุรรถัยา 
ซึ่งบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ (จ ากดั) (NECL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ยื่นเรียกร้อง
คา่เสยีหายจากการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย (กทพ.) โดยศาลปกครองสงูสดุไดม้คี าพพิากษายนืตาม
ค าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ตน้ใหบ้งัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ ทีไ่ดช้ีข้าดให้ กทพ. 
ช าระเงนิค่าชดเชยรายไดท้ีล่ดลงจากประมาณการใหแ้ก่ NECL ตามสญัญาโครงการทางด่วนบางปะอนิ - 
ปากเกรด็ เป็นเงนิจ านวน 1,790 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยในอตัราที่ก าหนดตามสญัญาจนกว่าจะช าระ
เสร็จสิ้น ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างรอ กทพ. ปฏิบัติตามค าพิพากษา เนื่องจากยงัมีความไม่แน่นอน
เกี่ยวกบัร ูปแบบการชดเชยทีบ่รษิทัย่อยจะไดร้บัจากกทพ. บรษิทัย่อยจงึยงัมไิดบ้นัทกึรายการ
ดงักล่าวไว้ในงบการเงนิไตรมาสที ่3 ปี 2561 

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 บรษิทัมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ก่อนก าไรจากการโอนเปลีย่น
ประเภทเงนิลงทุน จ านวน 1,089 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 149 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 15.9 หากนับรวมก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนสุทธจิากภาษ ีจ านวน 2,030 ลา้นบาท 
ก าไรสุทธไิตรมาสนี้เท่ากบั 3,119 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 2,179 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 231.8  
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โดยมรีายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 2,561 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.4 และรายไดจ้าก
ธุรกจิระบบราง จ านวน 1,218 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 48 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.1 ในส่วนของดอกเบี้ยรบั
จ ำนวน 108 ลำ้นบำท เป็นกำรบนัทกึดอกเบี้ยรบัของลูกหนี้ค่ำงำนระบบรถไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำน
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยฉลองรชัธรรม (สำยสมี่วง) ทีไ่ดร้บัจำก รฟม. ซึง่เริม่บนัทกึตัง้แต่ไตรมำสที ่4 ของ
ปี 2560 เป็นตน้มำ โดยดอกเบี้ยรบัดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเท่ำกบัดอกเบี้ยจ่ำยของเงนิกู้ยมืระยะยำวจำก
ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมี่วง ซึง่เป็นหนี้ที ่รฟม.เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิ
ตน้และดอกเบี้ยตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน และในไตรมาสนี้บรษิทัมกี าไรจากการขายเงนิลงทุนใน 
CKP สทุธจิากภาษ ีจ านวน 171 ลา้นบาท 

ในด้านต้นทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 2,393 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 89 
ล้านบาท หรอืร ้อยละ 3.9 สาระส าคญัจากการเพิม่ขึ้นของค่าซ่อมแซมและบ าร ุงรกัษาตามรอบ
ระยะเวลา รวมถึงการเพิม่ขึน้ของค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทางด่วนและ
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิที่เพิม่ขึ้นตาม
ปรมิาณรถและปรมิาณผูโ้ดยสาร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงนิสด  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 276 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 25 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 9.9 สว่นใหญ่เป็นคา่ใชจ้่ายด าเนินการเตรยีมความพรอ้มในการเปิดใหบ้รกิารโครงการใหม ่ซึง่
ไมส่ามารถบนัทกึเป็นตน้ทนุตามมาตรฐานบญัชไีด ้

ในสว่นของคา่ใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 420 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น 55 ลา้นบาท 
หรอืร ้อยละ 15.1 สาระส าคญัจากการบนัทกึดอกเบี้ยจ่ายของเงนิกู ้ยมืระยะยำวเพื่อกำรลงทุน
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมี่วง จ ำนวน 108 ลำ้นบำท ซึง่ รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำ
สมัปทำน โดยดอกเบี้ยจ่ำยที่บนัทกึนี้เป็นจ ำนวนเท่ำกบักำรบนัทกึดอกเบี้ยรบัขำ้งต้น หำกไม่นับรวม
รำยกำรนี้ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิลดลง จ ำนวน 53 ลำ้นบำท จำกกำรช ำระคนืเงนิตน้และกำรรไีฟแนนซ์
เงนิกูย้มืระยะยำวโครงการทางพเิศษสาย SOE เมื่อสิ้นไตรมำสที่ 1 ของปีนี้ ส่งผลให้บรษิัทมตี้นทุน
ทำงกำรเงนิทีต่ ่ำลง 

ส าหรบังวดเกา้เดอืนปี 2561 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ก่อนก าไรจากการโอน
เปลีย่นประเภทเงนิลงทุน จ านวน 2,804 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 439 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 18.6 เนื่องจากในปีนี้มีก าไรจากการขายเงนิลงทุน รวมถึงการรีไฟแนนซ์เงนิกู้ยืมระยะยาว
โครงการทางพิเศษสาย SOE และหากนับรวมก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุนสุทธิจากภาษี 
จ านวน 2,030 ล้านบาท ก าไรสุทธเิท่ากบั 4,834 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 2,469 
ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 104.4 

 

 

 

 



 

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)    

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 
 

3 
 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจทางพิเศษ จ านวน 2,561 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
จ านวน 11 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.4 รายไดส้่วนใหญ่ทีเ่พิม่ขึน้เป็นรายไดจ้ากทางพเิศษสาย SOE โดย
ในไตรมาสนี้ SOE มปีรมิาณจราจรเฉลีย่วนัละ 56,277 เทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.9 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน ในสว่นทางด่วนขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 รายไดค้า่ผา่นทางลดลงจากปีก่อนเลก็น้อย ส าหรบั
ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกร็ด (C+) รายได้ค่าผ่านทางเพิม่ขึ้นร้อยละ 3.1 เนื่องจากการขยายตวัของ
ชมุชนในเขตปรมิณฑล เป็นผลใหม้เีทีย่วการเดนิทางเพิม่ขึน้ ในไตรมาสที ่3 ปีนี้ C+ มปีรมิาณจราจรเฉลีย่วนัละ 
91,242 เทีย่ว เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 3.4 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้และค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน ส าหรบัไตรมาสที ่3 
ปี 2561 มจี านวน 1,419 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 42 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
3.1 ซึ่งสาระส าคญัมาจากค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทางด่วนซึ่งเพิม่ขึน้ตาม
ปรมิาณรถทีใ่ชท้างพเิศษ 

2. ธรุกิจระบบราง 
บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จ านวน 1,218 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 
48 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.1 สาระส าคญัจากการเพิม่ขึน้ของรายไดค้่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
เป็นผลมาจากการเชื่อมต่อของโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเมื่อเดือน 
สงิหาคม 2560 ท าใหผู้โ้ดยสารมคีวามสะดวกและประหยดัเวลาในการเดนิทาง ส่งผลใหป้รมิาณผูโ้ดยสาร
ของทัง้สองโครงการเพิม่ขึน้ โดยจ านวนผูโ้ดยสารของสายสนี ้าเงนิในไตรมาสที ่3 ปี 2561 เฉลี่ยวนัละ 
319,088 เทีย่ว เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น รอ้ยละ 4.6 และจ านวนผูโ้ดยสารในวนัท างานเฉลีย่
วนัละ 370,311 เทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.1 จากปีกอ่น 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุง และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
ส าหรบัไตรมาสที ่3 ปี 2561 มจี านวน 918 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 43 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.9 สาระส าคญัจากคา่ใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบ ารงุรกัษา  

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นไตรมาสที ่3 ปี 2561 จ านวน 167 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน จ านวน 12 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 จากการลดลงของรายได้จากการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์ 
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ฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อย มสีนิทรพัย์รวม จ านวน 103,843 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 
4,924 ล้านบาท หรอืร้อยละ 5 เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2560 มหีนี้สนิรวม จ านวน 68,233 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
493 ล้านบาท หรอืร้อยละ 0.7 เมื่อเทยีบกบัสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จ านวน 35,610 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 4,431 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 14.2 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2560  

กระแสเงินสด 

ส าหรบังวดเก้าเดอืน ปี 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน จ านวน 6,214 
ล้านบาท มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน จ านวน 5,264 ล้านบาท มาจาก (1) จ่ายค่าอุปกรณ์
งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ จ านวน 8,074 ลา้นบาท (2) ลงทนุในโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-
วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร จ านวน 249 ลา้นบาท (3) ซือ้อปุกรณ์และสนิทรพัยอ์ืน่สทุธ ิจ านวน 42 
ล้านบาท (4) รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนและดอกเบี้ยรบัสุทธ ิจ านวน 2,607 ล้านบาท และ (5) รบัเงนิปันผล 
จ านวน 494 ล้านบาท ในส่วนของกจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดใช้ไป จ านวน 2,740 ล้านบาท 
จากการ (1) จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวสุทธ ิจ านวน 9,290 ลา้นบาท (2) จ่ายเงนิปันผล จ านวน 1,987 ลา้นบาท 
(3) จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 1,055 ลา้นบาท (4) จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้สุทธ ิ
จ านวน 408 ล้านบาท และ (5) รบัเงนิจากการออกหุน้กู ้จ านวน 10,000 ล้านบาท เพื่อช าระคนืเงนิกูย้มื
ระยะยาวของโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานครกอ่นก าหนด 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 837 ล้านบาท 
ลดลงจากสิน้ปีกอ่น 1,790 ลา้นบาท 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บรษิัทมอีตัราก าไรสุทธิร้อยละ 26.12 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 
10.85 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รอ้ยละ 4.04 อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1.58 เทา่ 
และอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1.30 เทา่ 

 
*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกจิก่อสร้างและบริหารทาง

พิเศษ ธุรกิจบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชงิพาณิชย์  ธุรกิจผลติและจ าหน่าย
น ้าประปา และธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้  

 ไมร่วมรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึ่งเป็นหนี้
ที ่รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน และก าไรจากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงนิลงทุนซึง่บนัทกึในไตรมาสที ่3 ปี 2561 

 

 

 

 


