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เหตุการณ์ส าคญัในไตรมาสท่ี  1 ปี 2563 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ตัง้แต่ปลายเดอืนกุมภาพนัธต์่อเนื่องมาถงึปัจจุบนั หน่วยงานภาครฐัและเอกชนไดใ้หบุ้คลากรหรอื
พนักงานในสงักดัปฏบิตังิานจากทีพ่กัอาศยัของตนเองเพื่อลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ COVID-19 
ประกอบกบัรฐับาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ เช่น การปิดสถานที่เสี่ยง ห้ามการท ากิจกรรมใน
สถานที่แออดั รวมถึงห้ามบุคคลใดทัว่ราชอาณาจกัรออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในช่วงเวลา 
22.00 - 04.00 น. ตัง้แต่ว ันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ให้มีการ
เคลื่อนย้ายคนเพื่อป้องกนัและยบัยัง้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ปรมิาณการเดนิทาง
ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้หลกัของบริษัทเป็นล าดบัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายน 
อย่างไรก็ตาม เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2563 รฐับาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆให้ประชาชน
สามารถท ากจิกรรมในการด ารงชวีติได้สะดวกสบายมากขึ้น เช่น การเปิดร้านค้า ร้านอาหาร 
ร้านเสรมิสวย เป็นตน้ สง่ผลใหม้กีารเดนิทางเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ หากสถานการณ์คลีค่ลาย ภาครฐัมกีาร
ผ่อนปรนมาตรการมากขึน้ บรษิทัคาดว่าปรมิาณการเดนิทางและรายไดข้องบรษิทัจะกลบัสูภ่าวะปกต ิ

2. เลื่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
สบืเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และตามนโยบาย Social Distancing 
ของรฐับาลเพื่อลดจ านวนผู้ติดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง บรษิทัจงึเลื่อนการประชุม
สามญัผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ที่ก าหนดไว้เดิมในวนัศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะดขีึน้ และเพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้จากการเลื่อนการประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2563 ได้มมีติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลแทนการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีจากก าไรของบริษัท ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท 
โดยมีก าหนดจ่ายในวนัศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563  

3. ขยายระยะเวลาสมัปทาน 
เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2563 บรษิทั บรษิทัย่อย และ กทพ.ได้ลงนามในสญัญาโครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ที่ 2 (ฉบบัแก้ไข) และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ฉบบัแก้ไข) 
ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาของสญัญาไปครบก าหนดพรอ้มกนัในเดอืนตุลาคม 2578 ทัง้นี้ บรษิทั
และบริษัทย่อยมสีทิธติ่อระยะเวลาสญัญาให้ครบตามที่ระบุในสญัญาเดมิ ส่วนค่าผ่านทางจะมี
การปรบัขึน้แบบคงทีทุ่กระยะเวลา 10 ปี ตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยยงัคง
ไดร้บัสว่นแบ่งรายไดใ้นสดัสว่นเดมิ  

4. เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินเชิงพาณิชยค์รบทัง้สายทาง 
เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2563 บรษิทัได้เปิดให้บรกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเชงิพาณิชย์
ครบทัง้สายทาง ระยะทางรวม 48 กโิลเมตร จ านวน 38 สถานี ซึง่แนวสายทางของรถไฟฟ้าเชื่อมกนั
เป็นวงกลม ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร รวมถึงเชื่อมการเดินทางระหว่างฝั ่ง
กรุงเทพมหานครและฝัง่ธนบุร ีนอกจากนี้รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิยงัมจีุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายทางอื่น 
ได้แก่ สายสเีขยีว สายสมี่วง สายสสี้ม สายสแีดง และแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ ซึ่งท าให้การเดนิทาง
ของประชาชนมคีวามสะดวกรวดเรว็มากขึน้ 
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สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 และปี 2562 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 1 เปล่ียนแปลง 

       ปี 2563   ปี 2562     จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 2,300 2,581        (281)  -10.9 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 1,293 1,211 82 6.8 
รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 204 179        25 14.0 
รวมรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 3,797 3,971        (174) -4.4 
ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 80 99 (19) -19.2 
รายไดอ้ื่น   12 55 (43)    -78.2 
รวมรายได ้ 3,889 4,125     (236) -5.7 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 2,495 2,451         44 1.8 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 305 312         (7) -2.2 
รวมค่าใชจ้่าย 2,800 2,763 37 1.3 
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,089 1,362     (273) -20.0 
ตน้ทุนทางการเงนิ 379 305         74 24.3 
ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง * 76 99 (23) -23.2 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 634 958     (324) -33.8 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 123 196     (73) -37.2 
ก าไรก่อนรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและ NCI 511 762     (251) -32.9 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม-สุทธ ิ - 106       (106) -100.0 
NCI       (3)         (9)         6 66.7 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 508 859     (351) -40.9 

ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.03 0.06     (0.03)  

* ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 บรษิทัปฏบิตัติามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ  ไดจ้ดัประเภทเงนิกู้
จากธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ซึ่งเป็นหนี้ที่รฟม.เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตาม
ข้อก าหนดของสญัญาสมัปทาน) เป็นหนี้สินทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยวธิีราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยใช้วิ ธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ 
(Effective Interest Rate : EIR) เป็นผลใหบ้รษิทับนัทกึดอกเบีย้จ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงในงบก าไรขาดทุน ไตรมาสที ่1 ปี 2563 
จ านวน 76 ลา้นบาท ในขณะทีบ่นัทกึดอกเบีย้รบัเท่ากบัจ านวนทีร่บัจรงิ 80 ลา้นบาท  

ในไตรมาสที ่1 ปี 2563  บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 508 ลา้นบาท ลดลง
จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 351 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 40.9 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ท าใหร้ายไดข้องบรษิทัลดลง รวมถงึการเปลีย่นวธิกีารรบัรูร้ายไดเ้งนิลงทุนในบรษิทั ททีดีบับลวิ 
จ ากดั (มหาชน) (TTW) จากการรบัรูส้ว่นแบ่งรายไดเ้ป็นการรบัรูเ้งนิปันผล 

ในด้านของต้นทุนการให้บรกิาร เพิม่ขึ้นจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 44 ล้านบาท หรอืร้อยละ 1.8  
ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึ้นของค่าใช้จ่ายจากการเปิดให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย
ระยะที่ 2 สถานีหวัล าโพง - สถานีหลกัสอง ทีเ่ริม่เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2562 เป็นตน้มา 
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ขณะทีค่่าตดัจ าหน่ายลดลงเนื่องจากต้นทุนสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทางด่วนของทางพเิศษ
ศรรีชั สว่นเอ บ ีซ ีไดถู้กตดัจ าหน่ายหมดแลว้ในไตรมาสนี้  ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต ่ากว่า
ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนเลก็น้อย 

ในส่วนของค่าใชจ้่ายทางการเงนิภายหลงัจากทีเ่ปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยายระยะที ่2 
สถานีหวัล าโพง - สถานีหลกัสอง ดอกเบี้ยของเงนิกู้ที่เคยบนัทึกเป็นต้นทุนโครงการได้ถูกบนัทึกเป็น
ค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนตามมาตรฐานบญัช ีท าใหด้อกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมในไตรมาสนี้ไม่มเีนื่องจากได้มกีารเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน
ใน TTW จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ซึ่งภายหลงัการเปลีย่นประเภท
เงนิลงทุน บรษิทัจะรบัรูร้ายไดจ้ากเงนิปันผลแทนการรบัรูส้ว่นแบ่งรายไดต้ามหลกัการบญัชี 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 2,300 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 
281 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.9 โดยรายไดค่้าผ่านทางลดลงในทุกสายทาง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
งดการเดนิทางโดยไม่จ าเป็นและท างานทีบ่้าน (Work From Home) ตัง้แต่ปลายเดอืนกุมภาพนัธ์เป็นต้นมา 
ประกอบกบัมาตรการต่าง ๆ ของรฐับาลทีอ่อกมาเพื่อป้องกนัและยบัยัง้การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 
เช่น การปิดสถานทีเ่สีย่ง การหา้มท ากจิกรรมในสถานทีแ่ออดั ส่งผลใหป้รมิาณจราจรบนทางพเิศษลดลง
อย่างเป็นสาระคญัโดยเฉพาะในเดอืนมนีาคม 2563  

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการ
ใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสรจ็แลว้และค่าทดแทนการจดัหาพื้นทีก่่อสรา้งทางด่วน ส าหรบัไตรมาส
ที่ 1 ปี 2563 มจี านวน 1,209 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 274 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 18.5 ซึ่งสาระส าคญัจากการลดลงของค่าตดัจ าหน่าย เนื่องจากต้นทุนสทิธใินการใชป้ระโยชน์
บนงานก่อสรา้งทางด่วนของทางพเิศษศรรีชั สว่นเอ บ ีซ ีไดถู้กตดัจ าหน่ายหมดแลว้ในไตรมาสนี้ 

2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิระบบราง จ านวน 1,293 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 82 ลา้นบาท หรอื
ร้อยละ 6.8  สาระส าคญัจากรายได้ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณผู้โดยสารที่เพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมถงึการเปิดใหบ้รกิารเชงิพาณิชยข์องรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ช่วงสถานีหวัล าโพง - สถานีหลกัสอง เมื่อ
วนัที ่29 กนัยายน 2562 ท าใหจ้ านวนสถานีทีผู่โ้ดยสารเดนิทางและค่าโดยสารเฉลีย่ต่อเที่ยวเพิม่ขึน้ แต่
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประชาชนส่วนใหญ่ท างานทีบ่า้น (Work From Home) ส่งผลให้
การเดนิทางของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าลดลงอย่างมากในเดอืน มนีาคม ท าให้ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 จ านวน
ผู้โดยสารของสายสนี ้าเงนิ เฉลี่ยวนัละ 331,060 เที่ยว เพิม่ขึ้นเพยีงร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน 
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ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุง และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2563 มจี านวน 1,217 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 309 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 34 
จากค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาและค่าใชจ้่ายจากการเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย
ช่วงสถานีหวัล าโพง - สถานีหลกัสอง 

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 จ านวน 204 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 25 ล้านบาท หรอืร้อยละ 14 เป็นการเพิม่ขึ้นของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ที่
โฆษณาและการใหบ้รกิารโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งสอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึ้นของปรมิาณผูโ้ดยสารและ
พื้นที่การให้บรกิาร 

ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์ ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2563  มีจ านวน 69 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 9 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 15 ตามการเพิม่ขึน้ของรายได ้
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ฐานะการเงิน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ       31 มี.ค.63       31 ธ.ค.62 
เปล่ียนแปลง 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 115,219 111,697       3,522 3.2 

หนี้สนิรวม 78,735 72,874    5,861 8.0 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 36,484 38,823      (2,339) -6.0 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 115,219 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,522 
ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.2 เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2562 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึ้นของงานระหว่างก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย ซึง่แลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิารเชงิพาณิชยค์รบทัง้สายทางแลว้
เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2563 มหีนี้สนิรวม จ านวน 78,735 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5,861 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8 
จากการเบกิใชส้นิเชื่อเพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จ านวน 
36,484 ล ้านบาท ลดลง 2,339 ล ้านบาท หรอืร ้อยละ 6 สาเหตุหลกัจากผลขาดทุนจากการวดัมูลค่า
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิระยะยาว 

กระแสเงินสด 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6,484 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากสิน้ปีก่อน 5,780 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                        (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 1 
ปี 2563 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมด าเนินงาน         1,902 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมลงทุน           (1,706) 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมจดัหาเงนิ          5,584 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ          5,780 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด            704 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด          6,484 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
ส่วนต่อขยาย จ านวน 1,867 ล้านบาท จ่ายค่างานปรบัปรุงทางพเิศษศรรีชั - วงแหวนรอบนอกเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชท้างและสนิทรพัยถ์าวรเพื่อการด าเนินงาน จ านวน 104 ลา้นบาท ลงทุนและ
รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนสุทธ ิจ านวน 265 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จากการเบกิใช้สนิเชื่อระยะยาวและสนิเชื่อระยะสัน้สุทธ ิจ านวน 
5,808 ล้านบาท เพื่อบรหิารจดัการความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
COVID-19 และจ่ายดอกเบีย้รวมค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 208 ลา้นบาท 



 

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)    

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาสท่ี 1 ประจ าปี 2563 
 

6 
 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

รายการ หน่วย 
ไตรมาสท่ี 1 

       ปี 2563       ปี 2562 

อตัราก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ 13.33 21.33 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น รอ้ยละ 7.60 10.09 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ รอ้ยละ 2.79 3.87 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.89 1.59 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.48 1.35 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ท าให้ปรมิาณผู้ใช้ทางพเิศษ ผู้โดยสารรถไฟฟ้าและรายไดข้อง
บรษิทัลดลง ขณะเดยีวกนับรษิทัมรีายจ่ายเพิม่ขึน้จากการเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย 
รวมถึงการทยอยรบัรู้ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินเข้างบก าไรขาดทุน ท าให้
อตัราสว่นทางการเงนิของการท าก าไรลดลง 

*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 
ธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์  และผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทอื่น จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้  

 ไม่รวมรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึ่งเป็นหนี้
ที ่รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน และไม่รวมรายการก าไรจากการ
เปลีย่นประเภทเงนิลงทุน 
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