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เหตุการณ์ส าคญัในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 

1. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในช่วงปลายเดอืนมนีาคม ถงึต้นเดอืนเมษายน รฐับาลไดอ้อกมาตรการต่างๆ เช่น การปิดสถานทีเ่สีย่ง หา้มการท า
กจิกรรมในสถานทีแ่ออดั ขอความร่วมมอืประชาชนใหท้ างานทีบ่า้น รวมถงึหา้มบุคคลใดทัว่ราชอาณาจกัรออกนอก
เคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. ตัง้แต่วนัที ่3 เมษายน 2563 เป็นต้นมา โดยมวีตัถุประสงค์ไม่ใหม้ี
การเคลื่อนยา้ยคนเพื่อป้องกนัและยบัยัง้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ปรมิาณการเดนิทางและรายได้ของ
บรษิทัลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเดอืนเมษายน ปรมิาณรถทีใ่ชท้างด่วนลดลงรอ้ยละ 50 ปรมิาณผูโ้ดยสารลดลง
ถงึรอ้ยละ 74 เมื่อเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ อย่างไรกด็ ีหลงัจากรฐับาลไดผ่้อนคลายมาตรการต่างๆ ตัง้แต่
วนัที่ 3 พฤษภาคม 2563 และยกเลกิเคอร์ฟิว ตัง้แต่วนัที่ 15 มิถุนายน 2563 ประชาชนสามารถท ากจิกรรม
ในการด ารงชวีติไดส้ะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลใหม้กีารเดนิทางเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยในเดอืนกรกฎาคม 2563 
ปรมิาณรถที่ใช้ทางด่วนเฉลีย่อยู่ทีว่นัละ 1,121,200 เทีย่ว คดิเป็นรอ้ยละ 92 ของปรมิาณรถเดอืนกรกฎาคม 2562 
ปรมิาณผูโ้ดยสารในวนัท าการเฉลีย่วนัละ 307,200 เทีย่ว เฉลีย่ทุกประเภทวนัอยู่ทีว่นัละ 253,400 เทีย่ว คดิเป็น
รอ้ยละ 80 ของปรมิาณผูโ้ดยสารเดอืนกรกฎาคม 2562  

บริษัทได้จัดโครงการ Healthy Journey With BEM โดยแจกหน้ากากผ้า 1 ล้านชิ้นฟรีให้กับประชาชนและ
ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT ระหว่างเดอืนมถิุนายน ถงึเดอืนสงิหาคม 2563 และตัง้จุดบรกิารแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของระบบรถไฟฟ้า รวมถึงเพิม่ความถี่เช็ดถูท าความสะอาดด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อภายในขบวน
รถไฟฟ้า และท าความสะอาดพืน้ทีท่ีผู่โ้ดยสารหรอืพนักงานสมัผสับ่อย เพื่อแทนความห่วงใยและสรา้งความมัน่ใจ
ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT 

2. การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล 

สบืเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และตามนโยบาย Social Distancing ของรฐับาลเพื่อลด
จ านวนผูต้ดิเชื้อไม่ใหแ้พร่กระจายในวงกวา้ง บรษิทัไดเ้ลื่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ทีก่ าหนดไว้เดมิ
ในวนัศุกร์ที ่24 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดขีึน้ และเพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูถ้ือหุ้น
จากการเลื่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่9 เมษายน 2563 ไดม้มีตอินุมตัใิห้
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีจากก าไรของบริษทั ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท โดย
บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 และบรษิทัได้จดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2563 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัจนัทรท์ี ่20 กรกฎาคม 2563 

3. การยกเว้นค่าผ่านทางในวนัหยุดราชการ 

บรษิทัใหค้วามร่วมมอืยกเวน้ค่าผ่านทางในวนัหยุดราชการประจ าปีตามประกาศส านักนายกรฐัมนตรี โดยยกเวน้
ค่าผ่านทาง จ านวน 3 สายทาง ไดแ้ก่ ทางด่วนขัน้ที ่1 ทางด่วนขัน้ที ่2 และทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ซึง่ใน
ปี 2563 มจี านวน 19 วนั โดยอยู่ในไตรมาสที ่2 จ านวน 5 วนั  ไดแ้ก่ วนัจกัร ีวนัฉตัรมงคล วนัวสิาขบูชา วนัพชืมงคล 
และวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พระบรมราชนิี 
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สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสท่ี 2 และงวดหกเดือน ปี 2563 และปี 2562 
       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 2 เปลี่ยนแปลง งวดหกเดือน เปลี่ยนแปลง 

       ปี 2563   ปี 2562     ร้อยละ   ปี 2563  ปี 2562     ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 1,506 2,521  -40.3 3,806 5,103  -25.4 

รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 816 1,162 -29.8 2,109 2,373 -11.1 
รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 167 182 -8.2 371 361 2.8 

รวมรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 2,489 3,865 -35.6 6,286 7,837 -19.8 

ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 70 97 -27.8 150 196 -23.5 

รายไดอ้ื่น   274 65 321.5 283 74 282.4 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน - 106 -100.0 3 153 -98.0 
ก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน - 3,409 -100.0 - 3,409 -100.0 

รวมรายได ้ 2,833 7,542 -62.4 6,722 11,669 -42.4 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 1,821 2,480 -26.6 4,316 4,931 -12.5 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 341 330 3.3 646 645 0.2 

รวมค่าใชจ้่าย 2,162 2,810 -23.1 4,962 5,576 -11.0 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษฯี 671 4,732 -85.8 1,760 6,093 -71.1 

ตน้ทุนทางการเงนิ 473 324 46.0 852 628 35.7 
ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง * 75 97 -22.7 151 196 -23.0 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 123 4,311 -97.1 757 5,269 -85.6 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ (29) 1,257 -102.3        94 1,453 -93.5 

ก าไรก่อนรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากบรษิทัรว่มและ NCI 152 3,054 -95.0 663 3,816 -82.6 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม-สุทธ ิ - 67 -100.0 - 173 -100.0 

NCI       -    (3) 100.0      (3)       (12) 75.0 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 152 3,118 -95.1 660 3,977 -83.4 

ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.01 0.20  0.04 0.26  

* ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 บรษิทัปฏบิตัติามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ  ไดจ้ดัประเภทเงนิกู้จากธนาคารเพื่อ
การลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ซึง่เป็นหนี้ทีร่ฟม.เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิตน้และดอกเบี้ยตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน) เป็น
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยวธิีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้วิธีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ (Effective Interest Rate : EIR) เป็นผลให้บรษิัทบนัทึก
ดอกเบีย้จ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงในงบก าไรขาดทุน ไตรมาสที ่2 และงวดหกเดอืน  ปี 2563  จ านวน 75 ลา้นบาท และ 151 ลา้นบาท ตามล าดบั  
(ในขณะทีบ่นัทกึดอกเบีย้รบัเท่ากบัจ านวนทีร่บัจรงิ 70 ลา้นบาท และ 150 ลา้นบาท ตามล าดบั)   

ในไตรมาสที ่2 ปี 2563 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 152 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัก าไร
จากการด าเนินงานปกติของไตรมาสที ่2 ปีที่ผ่านมา ลดลง 632 ล้านบาท หรอืร้อยละ 80.6 สาเหตุหลกัจากรายได้
ที่ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 หากนับรวมก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน
ในบรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) (TTW) สุทธจิากภาษี 2,334 ลา้นบาท ในปี 2562 แลว้ ก าไรสุทธใินไตรมาสที ่2  
ปีนี้ลดลง 2,966 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 95.1 เนื่องจากไม่มรีายการดงักล่าวในปีนี้ 
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บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิหลกั 2,489 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 1,376 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 35.6  
โดยรายไดค่้าผ่านทางลดลง 1,015 ลา้นบาท รายไดค่้าโดยสารและรบัจา้งเดนิรถลดลง 346 ลา้นบาท และรายไดพ้ฒันา
เชงิพาณิชย์ลดลง 15 ล้านบาท ในส่วนของรายได้อื่น จ านวน 274 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
209 ลา้นบาท ปัจจยัหลกัจากการบนัทกึเงนิปันผลรบัจาก TTW เป็นรายไดแ้ทนการบนัทกึส่วนแบ่งก าไรเนื่องจากการ
เปลี่ยนประเภทเงนิลงทุน และไม่มกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ 

ในดา้นตน้ทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 1,821 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 659 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 26.6 
สาระส าคญัจากการลดลงของค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนของทางพเิศษศรรีชั 
สว่นเอ บ ีซ ีซึง่ไดถู้กตดัจ าหน่ายหมดแลว้ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 ขณะทีม่กีารเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการเดนิรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิซึ่งเปิดให้บรกิารครบทัง้สายทางแล้วเมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2563 ที่ผ่านมา ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการขาย
และบริหารเพิม่ขึ้นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเลก็น้อย 

ในส่วนของค่าใชจ้่ายทางการเงนิภายหลงัจากที่เปิดให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิครบทัง้สายทาง ดอกเบี้ย
ของเงนิกู้ที่เคยบนัทึกเป็นต้นทุนโครงการได้ถูกบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตามมาตรฐานบญัชี ท าให้
ดอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมในไตรมาสนี้ไม่มเีนื่องจากได้มกีารเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุนใน TTW จาก
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิระยะยาว (เดมิเรยีกว่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย) ซึ่งภายหลงั
การเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน บรษิทัจะรบัรูร้ายไดจ้ากเงนิปันผลแทนการรบัรูส้ว่นแบ่งรายไดต้ามหลกัการบญัชี 

ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2563 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิทั จ านวน 660 ล้านบาท ลดลงจาก
งวดเดยีวกนัของปีก่อน 3,317 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 83.4 สาเหตุหลกัมาจากปีก่อนมกี าไรจากการโอนเปลีย่นประเภท
เงนิลงทุน แต่ไม่มรีายการลกัษณะดงักล่าวในปีนี้ รวมทัง้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ปริมาณ
จราจรและปรมิาณผูโ้ดยสารลดลง ส่งผลใหร้ายไดข้องบรษิทัลดลง ดา้นต้นทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 4,316 ลา้นบาท 
ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 615 ล้านบาท หรอืร้อยละ 12.5 และค่าใช้จ่ายทางการเงนิ จ านวน 1,003 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 179 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 21.7  

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

รายได้จากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 1,506 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 1,015 ล้านบาท หรอื
รอ้ยละ 40.3 โดยรายไดค่้าผ่านทางลดลงในทุกสายทาง เนื่องจากประชาชนสว่นใหญ่งดการเดนิทางโดยไม่จ าเป็นและ
ท างานทีบ่า้น (Work From Home) ตัง้แต่ปลายเดอืนกุมภาพนัธ์เป็นต้นมา ประกอบกบัมาตรการต่างๆ ของรฐับาลที่
ออกมาเพื่อป้องกนัและยบัยัง้การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เช่น การปิดสถานที่เสี่ยง การห้ามท ากิจกรรมใน
สถานที่แออดั ส่งผลให้ปริมาณจราจรบนทางพิเศษลดลงอย่างเป็นสาระคญัโดยเฉพาะในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม
หลงัจากรฐับาลไดผ่้อนคลายมาตรการต่างๆ ในเดอืนพฤษภาคม ส่งผลใหป้รมิาณจราจรและรายไดค่้าผ่านทางเพิม่ขึน้ 
มาเป็นล าดบั โดยในเดอืนมถิุนายน ปรมิาณผูใ้ชท้างเฉลีย่กลบัมาอยู่ทีม่ากกว่า 1 ลา้นเทีย่วต่อวนั และในเดอืนกรกฎาคม 
ปรมิาณผูใ้ชท้างเฉลีย่ 1.12 ลา้นเทีย่วต่อวนั คดิเป็นรอ้ยละ 92 ของปรมิาณผูใ้ชท้างเดอืนเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ 
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ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบดว้ย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์
บนงานก่อสร้างที่เสรจ็แล้ว ส าหรบัไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มจี านวน 584 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
จ านวน 898 ล้านบาท หรอืร้อยละ 60.6 ซึง่สาระส าคญัจากการลดลงของค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงาน
ก่อสร้างทางด่วนของทางพเิศษศรรีชั ส่วนเอ บ ีซี ซึ่งได้ถูกตดัจ าหน่ายหมดแลว้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 รวมถึงมกีาร
บรหิารควบคุมตน้ทุนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

2. ธรุกิจระบบราง 

รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จ านวน 816 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสที ่2 ปี 2562 จ านวน 346 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 29.8 
จากผลกระทบของ COVID-19 ประชาชนสว่นใหญ่ท างานทีบ่า้น (Work From Home) สง่ผลใหก้ารเดนิทางของผูโ้ดยสาร
รถไฟฟ้าลดลงอย่างมากโดยเฉพาะในเดอืนเมษายน และค่อยๆฟ้ืนตวัขึ้นมาเป็นล าดบัตามการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของภาครฐั แต่การเดนิทางในรถไฟฟ้ายงัต้องมกีารรกัษาระยะห่าง (Social Distancing) ท าใหก้าร
ฟ้ืนตวัของปรมิาณผูโ้ดยสารชา้กว่าการฟ้ืนตวัของปรมิาณรถบนทางด่วน โดยในเดอืนกรกฎาคมมปีรมิาณผูโ้ดยสารใน
วนัท าการเฉลีย่มากกว่า 3 แสนเทีย่วแลว้ คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของปรมิาณผูโ้ดยสารช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง 
และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ส าหรบัไตรมาสที ่2 ปี 2563 
มจี านวน 1,170 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 232 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 24.7 ปัจจยัหลกัจาก
ค่าใชจ้่ายจากการเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิครบทัง้สายทาง 

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในไตรมาสที ่2 ปี 2563 จ านวน 167 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสที ่2 ปี 2562 จ านวน 
15 ล้านบาท หรอืร้อยละ 8.2 เป็นการลดลงของรายไดจ้ากการให้เช่าพืน้ที่โฆษณาและพื้นที่ร้านค้าปลกีเนื่องจาก
มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์ 
มจี านวน 67 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 7 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.7  
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ฐานะการเงิน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ       30 มิ.ย.63       31 ธ.ค.62 
เปล่ียนแปลง 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 113,835 111,697       2,138 1.9 

หนี้สนิรวม 77,020 72,874    4,146 5.7 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 36,815 38,823      (2,008) -5.2 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 113,835 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,138 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 1.9 เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2562 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของงานก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
ส่วนต่อขยาย ซึ่งแล้วเสรจ็และเปิดให้บรกิารเชงิพาณิชยค์รบทัง้สายทางแลว้เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2563 มหีนี้สนิรวม 
จ านวน 77,020 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,146 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.7 จากการเบกิใชส้นิเชื่อเพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จ านวน 36,815 ล้านบาท ลดลง 2,008 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 
สาระส าคญัจากการจ่ายเงนิปันผลและการรบัรู้ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในสนิทรพัย์
ทางการเงนิระยะยาว ขณะทีก่ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน งวดหกเดอืนแรกของปี 2563 มจี านวน 660 ลา้นบาท 

กระแสเงินสด 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,466 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
สิน้ปีก่อน 1,762 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                                                   (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ งวดหกเดือน 
ปี 2563 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมด าเนินงาน         2,434 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมลงทุน           (2,833) 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมจดัหาเงนิ          2,161 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ          1,762 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด            704 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด          2,466 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน สว่นใหญ่เป็นการจ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย 
จ านวน 2,952 ล้านบาท จ่ายค่างานปรบัปรุงทางพเิศษศรรีชั - วงแหวนรอบนอกเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชท้าง
และสนิทรพัยถ์าวรเพื่อการด าเนินงาน จ านวน 414 ลา้นบาท ลงทุนและรบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนสุทธ ิจ านวน 271 
ลา้นบาท และรบัเงนิปันผล จ านวน 262 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จากการออกหุ้นกู้และเบิกใช้สนิเชื่อสุทธ ิจ านวน 4,523 ล้านบาท เพื่อบรหิาร
จดัการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จ่ายเงนิปันผลและดอกเบี้ย  
จ านวน 2,338 ล้านบาท  
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

รายการ หน่วย 
ไตรมาสท่ี 2 

       ปี 2563       ปี 2562 

อตัราก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ 5.51 19.41 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น รอ้ยละ 5.46 8.89 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ รอ้ยละ 2.07 3.46 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.84 1.50 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.55 1.24 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ท าให้รายได้ค่าผ่านทางและรายได้ค่าโดยสารลดลง ขณะเดยีวกนับรษิทัมี
รายจ่ายเพิม่ขึน้จากการเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย รวมถงึการรบัรูด้อกเบีย้จ่ายของเงนิกู้โครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเขา้งบก าไรขาดทุน ท าใหอ้ตัราสว่นทางการเงนิของการท าก าไรลดลง 

*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มีองค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกิจก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ ธุรกิจบรหิาร
จัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์  และผลตอบแทนจากการลงทุนในบรษิัทอื่น  จึงไม่สามารถ
เปรียบเทียบกับตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้  

 ไม่รวมรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึง่เป็นหนี้ที่ รฟม. เป็น
ผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน และไม่รวมรายการก าไรจากการเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน 
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