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สรปุเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 

1. การจ่ายเงินปันผล 

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

2. ค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตลุาการคดีปรบัอตัราค่าผ่านทางทางพิเศษศรีรชั ส่วนดี ปี 2546  

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

1) ค่าเสยีหายพรอ้มดอกเบี้ย จ านวน 1,048 ล้านบาท และดอกเบี้ยผดินัดตามสญัญาโครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ที ่2 ของตน้เงนิค่าเสยีหายจ านวน 914 ลา้นบาท คดิเป็นรายวนัตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 
2551 เป็นตน้ไป จนกว่า กทพ. จะช าระเสรจ็สิน้ 

2) ค่าเสยีหายเป็นเงนิเท่ากบัผลต่างระหว่างส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางตามอตัราค่าผ่านทางตาม
ประกาศกระทรวงคมนาคมฉบบัลงวนัที ่29 สงิหาคม 2546 กบัส่วนแบ่งทีบ่รษิทัมสีทิธจิะได้รบั
ตามสญัญาโดยค านวณตามจ านวนรถยนต์แต่ละประเภททีใ่ชท้างจรงิ เป็นรายวนันับตัง้แต่วนัที่ 
1 มถิุนายน 2551 จนถึงวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 รวมทัง้ช าระดอกเบี้ยผดินัดตามสัญญา ของ
ผลต่างสว่นแบ่งรายไดค้่าผา่นทางดงักล่าว นบัตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2551 เป็นตน้ไป จนกว่า กทพ. 
จะช าระคา่เสยีหายพรอ้มดอกเบีย้ใหแ้กบ่รษิทัจนเสรจ็สิน้ 

3. ค าพิพากษาของศาลปกครองกลางคดีปรบัอตัราค่าผ่านทางทางพิเศษเฉลิมมหานคร และ
ทางพิเศษศรีรชั ปี 2546 

เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางไดม้คี าพพิากษายกค ารอ้งของ กทพ. ซึง่ขอใหเ้พกิถอน
ค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยผลของค าพพิากษานี้ท าใหค้ าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ลงวนัที ่12 กมุภาพนัธ ์2559 มผีลตามกฎหมายผกูพนั กทพ. ใหม้หีน้าทีต่อ้งชดใชค้า่เสยีหายใหบ้รษิทั ดงันี้  
1) คา่เสยีหายพรอ้มดอกเบีย้ จ านวน 4,368 ลา้นบาท และดอกเบีย้ผดินดัตามสญัญาโครงการระบบทางด่วน

ขัน้ที ่2 ของตน้เงนิคา่เสยีหายจ านวน 3,776 ลา้นบาท คดิเป็นรายวนัตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2551 
เป็นตน้ไป จนกว่า กทพ. จะช าระเสรจ็สิน้ 

2) ค่าเสยีหายเป็นเงนิเท่ากบัผลต่างระหว่างส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางตามอตัราค่าผ่านทางตาม
ประกาศกระทรวงคมนาคมฉบบัลงวนัที ่29 สงิหาคม 2546 กบัส่วนแบ่งทีบ่รษิทัมสีทิธจิะได้รบั
ตามสญัญาโดยค านวณตามจ านวนรถยนต์แต่ละประเภททีใ่ชท้างจรงิ เป็นรายวนันับตัง้แต่วนัที่ 
1 เมษายน 2551 เป็นตน้ไป รวมทัง้ช าระดอกเบี้ยผดินัดตามสญัญา ของผลต่างสว่นแบ่งรายได้
คา่ผา่นทางดงักล่าว นบัตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2551 เป็นตน้ไป จนกว่า กทพ. จะช าระคา่เสยีหาย
พรอ้มดอกเบีย้ใหแ้กบ่รษิทัจนเสรจ็สิน้ 

ขอ้พพิาทตามขอ้ 2 และขอ้ 3 นี้เป็นส่วนหนึ่งในขอ้พพิาทซึง่ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ ือหุ ้นครัง้ที ่1/2562 
เมื่อวนัที่ 18 มนีาคม 2562 ได้มมีติอนุมตัใิห้บรษิทัและบรษิทัย่อยยุตขิอ้พพิาทกบั กทพ. ซึง่ขณะนี้
อยูร่ะหว่าง กทพ. ด าเนินการตามขัน้ตอนเพือ่ขอความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี
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4. การเปล่ียนประเภทเงินลงทุนใน บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (TTW) 

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บรษิัทได้ขายหุ้น TTW บางส่วน ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นใน TTW 
ลดลงเหลอืรอ้ยละ 18.47 บรษิทัได้โอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนใน TTW จากเดมิทีจ่ดัประเภทเป็น
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม เป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสดัสว่นเงนิลงทุนและ
วตัถุประสงค์ในการลงทุนของบรษิัท โดยมกี าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุนสุทธิจากภาษี 
จ านวน 2,334 ลา้นบาท 

5. ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย 

ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2562 ความกา้วหน้าการตดิตัง้อปุกรณ์งานระบบของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
สว่นต่อขยาย (ชว่งหวัล าโพง - หลกัสอง และ บางซื่อ - ทา่พระ) อยูท่ีร่อ้ยละ 82 เรว็กว่าแผนงานเล็กน้อย 
ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ปิดใหป้ระชาชนทดลองใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย จากสถานีวดัมงักร - 
สถานีทา่พระ รวมจ านวน 5 สถานี ไดแ้ก ่สถานีวดัมงักร สถานีสามยอด สถานีสนามไชย สถานีอสิรภาพ 
และสถานีท่าพระ ตัง้แต่วนัที ่29 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่28 กนัยายน 2562 โดยไม่คดิค่าโดยสาร 
ตัง้แต่เวลา 10.00 - 16.00 น. หลงัจากนัน้จะเปิดใหบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยายระยะที ่2 
(สถานีหวัล าโพง - สถานีหลกัสอง) เชงิพาณิชย์เต็มรูปแบบเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเดมิ
ทีส่ถานีหวัล าโพง 
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สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 และปี 2561 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 2 เปล่ียนแปลง 

       ปี 2562       ปี 2561 จ านวนเงิน รอ้ยละ 
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 2,521 2,477          44 1.8 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 1,162 1,162 - - 
รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 179 160         19 11.9 
ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 97 110 (13) -11.8 
รายไดอ้ื่น   68 8      60 750.0 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 106 245 (139) -56.7 
ก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน 3,409 -      3,409 N/A 
รวมรายได ้ 7,542 4,162      3,380 81.2 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 2,480 2,320         160 6.9 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 330 313          17 5.4 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 324 320          4 1.3 
ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 97 110 (13) -11.8 
รวมค่าใชจ้่าย 3,231 3,063 168 5.5 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 4,311 1,099      3,212 292.3 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1,257 229       1,028 448.9 
ก าไรก่อนรบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและ NCI 3,054 870 2,184 251.1 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม-สทุธ ิ 67 110         (43) -39.1 
NCI       (3)          (2)        (1) -50.0 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 3,118 978       2,140 218.8 

ก าไรต่อหุน้สว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.20 0.06     0.14  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จ านวน 3,118 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 2,140 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 218.8 สาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการ
โอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุสุทธจิากภาษ ีจ านวน 2,334 ลา้นบาท ซึง่เกดิขึน้ในไตรมาสนี้ ในสว่นของรายได ้
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจทางพิเศษ ธุรกิจระบบรางและธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์ จ านวน 3,862 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 63 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.7 ปัจจยัส าคญัมาจากการเพิม่ขึน้ของ
รายไดท้างพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (SOE) รายไดอ้ืน่เพิม่ขึน้ 60 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 750 สาเหตุหลกัจากการบนัทกึเงนิปันผลรบัจาก บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (CKP) ใน
งบก าไรขาดทุนภายหลงัเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุนในไตรมาสที ่3 ปี 2561 ขณะทีก่ าไรจากการจ าหน่าย
เงนิลงทนุลดลงเนื่องจากในไตรมาสที ่2 ปี 2561 มกี าไรจากการขายหุน้ XPCL จ านวน 244 ลา้นบาท 

ในดา้นตน้ทนุการใหบ้รกิาร จ านวน 2,480 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 160 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.9 สาระส าคญัจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการปฏบิตังิาน และค่าตดัจ าหน่าย
คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 330 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.4   
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ในส่วนของค่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 324 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 4 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 1.3 และค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้จ านวน 1,257 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
1,028 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 448.9 สาระส าคญัจากภาษขีองก าไรจากการเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน ซึง่เป็น
รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจทางพิเศษ จ านวน 2,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
จ านวน 44 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.8 รายไดส้ว่นใหญ่ทีเ่พิม่ขึน้เป็นรายไดจ้ากทางพเิศษสาย SOE โดยใน
ไตรมาสที ่2 ปี 2562 นี้ SOE มปีรมิาณจราจรเฉลีย่วนัละ 62,700 เทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.4 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเรยีนรูข้องผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึการเปิดใหบ้รกิารทางเชื่อมต่อ
ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกบัทางพเิศษศรรีชัดา้นทศิเหนือ (มุ่งหน้าแจง้วฒันะ) 
ในส่วนทางด่วนขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 รายไดค้่าผ่านทางเพิม่ขึน้จากปีก่อนเลก็น้อย ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-
ปากเกรด็ รายไดค้า่ผา่นทางเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.8 โดยมปีรมิาณจราจรเฉลีย่วนัละ 90,100 เทีย่ว เพิม่ขึน้จาก
ปีกอ่นรอ้ยละ 1.5 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใช้
ประโยชน์บนงานกอ่สรา้งทีเ่สรจ็แลว้และคา่ทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่อ่สรา้งทางด่วน ส าหรบัไตรมาสที ่2 ปี 2562 
มจี านวน 1,482 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 124 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.1 
ซึง่สาระส าค8ัญมาจากคา่ซ่อมแซมและบ ารงุรกัษาและคา่ตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้ง 

2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จ านวน 1,162 ลา้นบาท แมว้่าจ านวนผูโ้ดยสารในวนัท างานเฉลีย่เพิม่ขึน้
จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนจากวนัละ 349,000 เทีย่ว เป็นวนัละ 362,600 เทีย่ว หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.9 
แต่จ านวนวนัหยดุของปีนี้มากกว่าปีทีแ่ลว้ จงึท าใหร้ายไดโ้ดยรวมใกลเ้คยีงกบัปีกอ่น 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุง และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
ส าหรบัไตรมาสที ่2 ปี 2562 มจี านวน 938 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 27 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3 

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในไตรมาสที ่2 ปี 2562 จ านวน 179 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดยีวกนัของปีกอ่น จ านวน 19 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.9 เป็นการเพิม่ขึน้ของรายไดพ้ืน้ทีร่า้นคา้ปลกีจาก 
การปรบัปรงุรปูแบบ Metro Mall ใหส้วยงามและทนัสมยัดงึดดูผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ 

ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์ ส าหรบัไตรมาสที่ 2 ปี 2562 มจี านวน 60 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 9 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.6 
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สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัเปรียบเทียบระหว่างงวดหกเดือน ปี 2562 และปี 2561 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
งวดหกเดือน เปล่ียนแปลง 

       ปี 2562       ปี 2561 จ านวนเงิน รอ้ยละ 
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 5,103 5,015          88 1.8 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 2,373 2,344 29 1.2 
รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 356 326          30 9.2 
ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 196 222 (26) -11.7 
รายไดอ้ื่น          79 28         51 182.1 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 153 287 (134) -46.7 
ก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน 3,409 -      3,409 N/A 
รวมรายได ้ 11,669 8,222      3,447 41.9 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 4,931 4,684         247 5.3 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 644 608          36 5.9 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 628 802       (174) -21.7 
ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 196 222 (26) -11.7 
รวมค่าใชจ้่าย 6,399 6,316          83 1.3 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 5,270 1,906   3,364 176.5 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1,454 392       1,062 270.9 
ก าไรก่อนรบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและ NCI 3,816 1,514      2,302 152.0 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม-สทุธ ิ 173 206         (33) -16.0 
NCI       (12)          (6)        (6) -100.0 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 3,977 1,714     2,263 132.0 

ก าไรต่อหุน้สว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.26 0.11     0.15  

ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2562 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 3,977 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 2,263 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 132 สาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการโอน
เปลีย่นประเภทเงนิลงทนุ และการเพิม่ขึน้ของรายไดท้ัง้ 3 ธุรกจิหลกั  

ในด้านต้นทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 4,931 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 247 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.3 สาระส าคญัจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการปฏบิตังิาน และค่าตดัจ าหน่าย
คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 644 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 36 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.9   

ในสว่นของคา่ใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 628 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 174 ลา้นบาท หรอื
ร้อยละ 21.7 เนื่องจากในปี 2561 มคี่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการรไีฟแนนซ์เงนิกู้ยมืระยะยาวโครงการ SOE 
จ านวน 140 ลา้นบาท ซึง่ไมม่รีายการลกัษณะดงักล่าวในปีนี้ 
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ฐานะการเงิน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ       30 มิ.ย.62       31 ธ.ค.61 
เปล่ียนแปลง 

จ านวนเงิน รอ้ยละ 
สนิทรพัยร์วม 113,587 103,831       9,756 9.4 

หนี้สนิรวม 72,581 68,219    4,362 6.4 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 41,006 35,612        5,394 15.1 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อย มสีนิทรพัย์รวม จ านวน 113,587 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 
9,756 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.4 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2561 สาเหตุหลกัจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน
ในหลกัทรพัย์เผื่อขาย และการเพิม่ขึน้ของงานระหว่างก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย 
มหีนี้สนิรวม จ านวน 72,581 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,362 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.4 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีทีผ่่านมา
จากการเบกิใชส้นิเชือ่เพือ่ใชใ้นโครงการรถไฟฟ้าสนี ้าเงนิสว่นต่อขยายซึง่อยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
จ านวน 41,006 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5,394 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 15.1 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2561 จากก าไรสุทธิ
จากการด าเนินงาน และก าไรจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขายซึ่งเป็นก าไร
ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิแสดงภายใตอ้งคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 

กระแสเงินสด 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2562 บรษิัทและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 940 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากสิน้ปีกอ่น 414 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                      (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
งวดหกเดือน 

ปี 2562 

เงนิสดสทุธกิจิกรรมด าเนินงาน          4,392 

เงนิสดสทุธกิจิกรรมลงทนุ          (4,584) 

เงนิสดสทุธกิจิกรรมจดัหาเงนิ             606 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้สทุธ ิ             414 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด             526 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด             940 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
จ านวน 4,376 ลา้นบาท  

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ ส่วนใหญ่เป็นการรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวสุทธ ิจ านวน 3,179 ล้านบาท 
จ่ายเงนิปันผล 1,376 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 789 ลา้นบาท  
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 
 

รายการ หน่วย 
ไตรมาสท่ี 2 

       ปี 2562       ปี 2561 

อตัราก าไรสทุธ ิ รอ้ยละ 19.41 24.14 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 8.89 11.03 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ รอ้ยละ 3.46 4.13 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.50 1.71 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.24 1.39 

อตัราส่วนทางการเงนิของการท าก าไรลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากการลดลงของก าไรจากการขาย
เงนิลงทนุ 

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

 ไมร่วมรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึ่งเป็นหนี้
ที ่รฟม. เป็นผู้รบัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน และไม่รวมรายการก าไรจาก
การเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุน 
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