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สรปุเหตกุารณ์ส าคญั 

1. การประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

เมื่อวนัที ่18 มนีาคม 2562 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยยุตขิอ้พพิาท
กบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยการทบทวนและแกไ้ขสญัญาโครงการระบบทางด่วน
ขัน้ที ่2 สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี และโครงการทางด่วนสาย
บางปะอนิ-ปากเกรด็ และมอบหมายให้คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจพจิารณา ปรบัปรุง แก้ไข ให้
เป็นไปตามผลการเจรจาต่อรองขัน้สดุทา้ยและสอดคลอ้งกบัมตคิณะรฐัมนตรีรวมถงึด าเนินการใดๆ ที่
จ าเป็นเพือ่การลงนามสญัญากบั กทพ. จนเสรจ็การ 

2. การถือหุ้นในบริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั 

เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2562 บรษิทัไดซ้ือ้หุน้สามญับรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั (BMN) ซึ่ง
เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จ านวน 5.08 ล้านหุน้ หรอืรอ้ยละ 20 ของหุน้ทัง้หมดของ BMN จากผู้
ถอืหุน้เดมิ ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัใน BMN เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 69.67 เป็นรอ้ยละ 89.67 

3. การจ่ายเงินปันผล 

เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจาก
ผลประกอบการปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ซึ่งบรษิทัได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2561 และจะจ่ายเงนิปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 
0.09 บาท ในวนัที ่22 พฤษภาคม 2562 

4. ค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตลุาการคดีปรบัอตัราค่าผ่านทางทางพิเศษศรีรชั ส่วนดี ปี 2546  

เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2562 บรษิทัไดร้บัทราบค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที ่22 เมษายน 
2562 โดยคณะอนุญาโตตุลาการไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทช์ีข้าดใหก้ทพ. ชดใชค้า่เสยีหายใหบ้รษิทั ดงันี้ 

1) ค่าเสยีหายพรอ้มดอกเบี้ย จ านวน 1,048.2 ลา้นบาท และดอกเบี้ยผดินัดตามสญัญาโครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ที ่2 ของตน้เงนิคา่เสยีหายจ านวน 914.3 ลา้นบาท คดิเป็นรายวนัตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 
2551 เป็นตน้ไป จนกว่า กทพ. จะช าระเสรจ็สิน้ 

2) ค่าเสยีหายเป็นเงนิเท่ากบัผลต่างระหว่างส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางตามอตัราค่าผ่านทางตาม
ประกาศกระทรวงคมนาคมฉบบัลงวนัที ่29 สงิหาคม 2546 กบัส่วนแบ่งทีบ่รษิทัมสีทิธจิะได้รบั
ตามสญัญาโดยค านวณตามจ านวนรถยนตแ์ต่ละประเภททีใ่ชท้างจรงิ เป็นรายวนันบัตัง้แต่วนัที ่1 
มถิุนายน 2551 จนถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2551 รวมทัง้ช าระดอกเบีย้ผดินดัตามสญัญา ของผลต่าง
ส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางดงักล่าว นับตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2551 เป็นต้นไป จนกว่า กทพ. จะ
ช าระคา่เสยีหายพรอ้มดอกเบีย้ใหแ้กบ่รษิทัจนเสรจ็สิน้ 

ขอ้พพิาทนี้เป็นส่วนหนึ่งในขอ้พพิาทที่มกีารเจรจายุติกบั กทพ. ซึ่งที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2562 เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยยตุขิอ้พพิาทกบั กทพ. ตามที่
กล่าวไว้ในข้อ 1 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง กทพ. ด าเนินการตามขัน้ตอนเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะรฐัมนตร ี
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สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 1 เปล่ียนแปลง 

       ปี 2562       ปี 2561 จ านวนเงิน รอ้ยละ 
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 2,581 2,537          44 1.7 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 1,211 1,183 28 2.4 
รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 177 166         11 6.6 
ดอกเบีย้รบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 99 112 (13) -11.6 
รายไดอ้ื่น   57 61 (4) -6.6 
รวมรายได ้ 4,125 4,059          66 1.6 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 2,451 2,362          89 3.8 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 312 296          16 5.4 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 305 482 (177) -36.7 
ดอกเบีย้จ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 99 112 (13) -11.6 
รวมค่าใชจ้่าย 3,167 3,252         (85) -2.6 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 958 807 151 18.7 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 196 163          33 20.2 
ก าไรก่อนรบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและ NCI 762 644    118 18.3 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม-สทุธ ิ 106 96           10 10.4 
NCI       (9) (4)         (5) -125.0 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 859 736     123 16.7 

ก าไรต่อหุน้สว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.06 0.05     0.01  

ในไตรมาสที ่1 ปี 2562 บรษิทัมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 859 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น 123 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 16.7 โดยในสว่นของรายได ้บรษิทัมรีายไดร้วม 
จ านวน 4,125 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น จ านวน 66 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.6 โดย
เป็นการเพิม่ขึน้ของรายไดท้ัง้ 3 ธุรกจิหลกั ปัจจยัส าคญัมาจากรายไดข้องโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวน 
รอบนอกกรงุเทพมหานคร (SOE) และรายไดค้า่โดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ  

ในดา้นตน้ทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 2,451 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 89 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.8 สาระส าคญัจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการปฏบิตังิาน และค่าตดัจ าหน่าย
คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 312 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 16 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.4   

ในส่วนของค่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 305 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 177 ลา้นบาท 
หรอืร้อยละ 36.7 เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปีก่อน มคี่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการรไีฟแนนซ์เงนิกู้ยมืระยะยาว
โครงการ SOE จ านวน 140 ลา้นบาท ซึง่ผลจากการรไีฟแนนซข์า้งตน้ ท าใหบ้รษิทัมตีน้ทนุการเงนิทีต่ ่าลง
สง่ผลใหด้อกเบีย้จ่ายเมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นลดลง จ านวน 37 ลา้นบาท 
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ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจทางพิเศษ จ านวน 2,581 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
จ านวน 44 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.7 รายไดส้ว่นใหญ่ทีเ่พิม่ขึน้เป็นรายไดจ้ากทางพเิศษสาย SOE โดยใน
ไตรมาสที ่1 ปี 2562 นี้ SOE มปีรมิาณจราจรเฉลีย่วนัละ 62,300 เทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเรยีนรูข้องผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึการเปิดใหบ้รกิารทางเชื่อมต่อทาง
พเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกบัทางพเิศษศรรีชัด้านทศิเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวฒันะ)   
เมื่อวันที่ 30 กนัยายน 2561 ในส่วนทางด่วนขัน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 รายได้ค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
เลก็น้อย ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (C+) รายไดค้า่ผา่นทางเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 เนื่องจากยงัคง
มกีารขยายตวัของชุมชนในเขตปรมิณฑล เป็นผลใหม้เีทีย่วการเดนิทางเพิม่ขึน้ ในไตรมาสที ่1 ปี 2562 นี้ 
C+ มปีรมิาณจราจรเฉลีย่วนัละ 92,400 เทีย่ว เพิม่ขึน้จากปีกอ่นรอ้ยละ 2.6 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใช้
ประโยชน์บนงานกอ่สรา้งทีเ่สรจ็แลว้และคา่ทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 
2562 มจี านวน 1,483 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 83 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
5.9 ซึง่สาระส าคญัมาจากคา่ตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้ง 

2. ธรุกิจระบบราง 
บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จ านวน 1,211 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น จ านวน 
28 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.4 สาระส าคญัจากการเพิม่ขึน้ของรายไดค้่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
เนื่องจากปรมิาณผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่เป็นผลสบืเนื่องจากการเชื่อมต่อของโครงการรถไฟฟ้า
สายสมีว่งและสายสนี ้าเงนิ ท าใหผู้โ้ดยสารมคีวามสะดวก ประหยดัเวลา และเกดิความคุน้เคย ท าใหเ้ปลีย่น
พฤตกิรรมในการเดนิทางมาใชร้ถไฟฟ้ามากขึน้ โดยจ านวนผูโ้ดยสารของสายสนี ้าเงนิในไตรมาสที ่1 ปี 2562 
เฉลี่ยวนัละ 323,100 เทีย่ว และจ านวนผูโ้ดยสารในวนัท างานเฉลี่ยวนัละ 367,500 เทีย่ว เพิม่ขึน้จาก
ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 3.5 และรอ้ยละ 3.9 ตามล าดบั  

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุง และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562 มจี านวน 908 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบัปีกอ่น 

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในไตรมาสที ่1 ปี 2562 จ านวน 177 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 11 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.6 เป็นการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากพืน้ทีร่า้นคา้ปลกี 
ซึง่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณผูโ้ดยสาร รวมถงึการปรบัปรงุรปูแบบ Metro Mall ใหส้วยงามและ
ทนัสมยัดงึดดูผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ 

ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์ ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มจี านวน 60 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปีกอ่น จ านวน 7 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.2 
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ฐานะการเงิน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ       31 มี.ค.62       31 ธ.ค.61 
เปล่ียนแปลง 

จ านวนเงิน รอ้ยละ 
สนิทรพัยร์วม 105,069 103,831       1,238 1.2 

หนี้สนิรวม 68,911 68,219    692 1.0 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 36,158 35,612         546 1.5 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 105,069 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,238 
ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 1.2 เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2561 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของงานระหว่างก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย มหีนี้สนิรวม จ านวน 68,911 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 692 ล้านบาท หรอื
รอ้ยละ 1 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีทีผ่่านมาจากการเบกิใชส้นิเชื่อเพื่อใชใ้นโครงการรถไฟฟ้าสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย
ซึง่อยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง สว่นของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 36,158 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 546 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.5 
เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2561 จากก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน 

กระแสเงินสด 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 836 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากสิน้ปีกอ่น 310 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                      (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 1  

ปี 2562 

เงนิสดสทุธกิจิกรรมด าเนินงาน          1,788 

เงนิสดสทุธกิจิกรรมลงทนุ          (2,101) 

เงนิสดสทุธกิจิกรรมจดัหาเงนิ             623 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้สทุธ ิ             310 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด             526 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด             836 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
จ านวน 1,993 ลา้นบาท และลงทนุเพิม่ในบรษิทัยอ่ย 269 ลา้นบาท  

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จากการรบัเงนิกูย้มืระยะยาวสุทธ ิจ านวน 815 ล้านบาท และจ่าย
ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 192 ลา้นบาท  
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 
 

รายการ หน่วย 
ไตรมาสท่ี 1 

       ปี 2562       ปี 2561 

อตัราก าไรสทุธ ิ รอ้ยละ 21.33 18.65 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 10.40 10.18 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ รอ้ยละ 3.92 3.81 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.59 1.68 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.35 1.39 

*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ 
ธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา 
และธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้  

 ไมร่วมรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึ่งเป็นหนี้
ที ่รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน และไม่รวมรายการก าไรจาก
การเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุนในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 
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