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เหตุการณ์ส าคญัในปี 2563 

20 กมุภาพนัธ์ 2563 : บรษิทั บรษิทัย่อย และการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ลงนามในสญัญาโครงการ
ระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ฉบบัแก้ไข) และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ฉบบัแก้ไข) ซึ่งเป็นการ
ขยายระยะเวลาของสญัญาไปครบก าหนดพร้อมกันในเดือนตุลาคม 2578 ทัง้นี้  บริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิต่อ
ระยะเวลาสญัญาให้ครบตามที่ระบุในสญัญาเดมิ การปรบัขึ้นค่าผ่านทางเป็นแบบคงที่ทุกระยะเวลา 10 ปี ตามอตัรา
ที่ระบุในสญัญา โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยยงัคงไดร้บัสว่นแบ่งรายไดใ้นสดัสว่นเดมิ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยใหค้วามร่วมมอืยกเวน้ค่าผ่านทางในวนัหยุดราชการประจ าปีตามประกาศส านักนายกรฐัมนตร ี
โดยยกเวน้ค่าผ่านทาง จ านวน 3 สายทาง ไดแ้ก่ ทางด่วนขัน้ที ่1 ทางด่วนขัน้ที ่2 และทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ 

30 มีนาคม 2563 : บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเชงิพาณิชยค์รบทัง้สายทาง ระยะทางรวม 48 
กโิลเมตร จ านวน 38 สถานี ซึง่แนวสายทางของรถไฟฟ้าเชื่อมกนัเป็นวงกลม ครอบคลุมพืน้ทีใ่จกลางกรุงเทพมหานคร 
รวมถงึเชื่อมการเดนิทางระหว่างฝัง่กรุงเทพมหานครและฝัง่ธนบุร ีพรอ้มทัง้เพิม่ขบวนรถไฟในการใหบ้รกิารจากเดมิ  
19 ขบวน เป็น 54 ขบวน นอกจากนี้รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิยงัมจีุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายทางอื่น ไดแ้ก่ สายสเีขยีว สายสมี่วง 
สายสสีม้ สายสแีดง และแอรพ์อรต์ เรล ลงิก ์ซึง่ท าใหก้ารเดนิทางของประชาชนมคีวามสะดวกรวดเรว็มากขึน้ 
 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

การระบาดของ COVID-19 ไดส้่งผลต่อการเดนิทางของผูค้นทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งมผีลกระทบโดยตรง
ต่อรายได้หลักของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินทาง จากการที่หน่วยงานภาครฐัและเอกชนได้ให้บุคลากรหรือ
พนักงานในสงักดัปฏบิตัิงานจากที่พกัอาศยัของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการออก
มาตรการต่างๆ เช่น การปิดกัน้การเดนิทางระหว่างประเทศ การปิดสถานทีเ่สีย่ง หา้มการท ากจิกรรมในสถานทีแ่ออดั 
ห้ามบุคคลใดทัว่ราชอาณาจกัรออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) มาตราการรกัษาระยะห่าง ท าให้ปรมิาณการเดนิทาง
ลดลงเริม่ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ และมปีรมิาณการเดนิทางต ่าสุดในเดอืนเมษายน โดยมปีรมิาณผู้ใช้ทางเฉลีย่วนัละ 
589,900 เทีย่ว ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 50 ปรมิาณผูโ้ดยสารในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเฉลีย่วนัละ 78,500 เทีย่ว 
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 74 หลงัจากมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในเดือนพฤษภาคมการเดินทางเริ่มมากขึ้น
เป็นล าดบั ทัง้นี้การเดินทางโดยใช้ทางด่วนฟ้ืนตวักลบัมาเร็วกว่าการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า เนื่องจากยงัต้องคง
มาตรการรกัษาระยะห่างในขบวนรถไฟฟ้าประกอบกบัผูใ้ชบ้รกิารน่าจะยงัมคีวามกงัวลกบัการใชบ้รกิารขนสง่มวลชน 

เนื่องจากประเทศไทยยงัไม่ได้เปิดให้มกีารเดนิทางระหว่างประเทศตามปกติเหมอืนก่อนการระบาดของ COVID-19 
ปรมิาณการเดนิทางปัจจุบนัจงึเป็นของคนในประเทศเท่านัน้ ซึง่ค่อยๆ เพิม่ขึน้เป็นล าดบัจากจุดต ่าสุดในเดอืนเมษายน 
โดยในเดอืนธนัวาคมเมื่อเทยีบเดอืนเมษายน ปรมิาณผูใ้ชท้างด่วนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 88 ปรมิาณผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 243 
หากเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ปรมิาณผู้ใช้ทางด่วนอยู่ที่ร้อยละ 92 และปรมิาณผู้โดยสารอยู่ที่รอ้ยละ 75  
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สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 2562 

ในปี 2563 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 2,051 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 3,384 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 62.3 สาเหตุหลกัมาจากปีก่อนมกี าไร one time จากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนในบรษิทั ททีดีบับลวิ 
จ ากดั (มหาชน) (TTW) สุทธจิากภาษี 2,334 ล้านบาท แต่ไม่มรีายการลกัษณะดงักล่าวในปีนี้ หากเปรยีบเทยีบกบั
ก าไรปีก่อนที่ไม่รวมรายการ one time พบว่าก าไรลดลง 1,050 ล้านบาท หรอืร้อยละ 33.9 สาเหตุหลกัจากรายได้
ที่ลดลงจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกดิขึ้นในปี 2563 ท าให้รายได้ค่าผ่านทางและรายได้
ค่าโดยสารลดลง ขณะทีม่กีารเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิซึ่งเปิดใหบ้รกิารครบทัง้สายทางแล้ว
เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2563 ทีผ่่านมา  

บรษิทัมรีายไดจ้ากการด าเนินงาน 13,490 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,617 ล้านบาท หรอืร้อยละ 16.2 โดยรายได้
ค่าผ่านทางลดลง 2,157 ลา้นบาท รายไดค่้าโดยสารและรบัจา้งเดนิรถลดลง 502 ลา้นบาท ขณะทีร่ายไดพ้ฒันาเชงิพาณิชย์
เพิม่ขึ้น 42 ล้านบาท ในส่วนของรายได้อื่น จ านวน 833 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 55 ล้านบาท หรอืร้อยละ 6.2 
เนื่องจากไม่มกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในปีนี้ ขณะที่มกีารบนัทกึเงนิปันผลรบัจาก TTW เป็นรายได้แทนการ
บนัทกึสว่นแบ่งก าไรเนื่องจากการเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนในไตรมาสที ่2 ปี 2562  

ในด้านต้นทุนการให้บรกิาร จ านวน 8,426 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,885 ล้านบาท หรอืร้อยละ 18.3 สาระส าคญั
จากการลดลงของค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทางด่วนของทางพเิศษศรรีชั ส่วนเอ บ ีซ ีซึ่ง
ไดถู้กตดัจ าหน่ายหมดแลว้ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 ขณะทีม่กีารเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
ซึ่งเปิดให้บรกิารครบทัง้สายทางแล้วเมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2563 ที่ผ่านมา แม้ว่าการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ 
เพื่อป้องกนัและควบคุม COVID-19 ท าให้มค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้ แต่ด้วยการบรหิารจดัการที่ด ีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บรหิารจงึเพิม่ขึน้จากปีก่อนเลก็น้อย 

ในสว่นของค่าใชจ้่ายทางการเงนิภายหลงัจากทีเ่ปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิครบทัง้สายทาง ดอกเบีย้ของเงนิกู้
ที่เคยบนัทกึเป็นต้นทุนโครงการไดถู้กบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตามมาตรฐานบญัช ีท าให้ดอกเบี้ยจ่าย
เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
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       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ        ปี 2563        ปี 2562 
ปี 63 เทียบปี 62  

 ปี 2561     
ปี 62 เทียบปี 61  

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 8,145 10,302     -20.9 10,174 1.3 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 4,520 5,022    -10.0 4,736 6.0 
รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 825 783      5.4 705 11.1 
รวมรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 13,490 16,107    -16.2 15,615 3.2 
ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 277 380 -27.1 435 -12.6 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 4 181 -97.8 499 -63.7 
ก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน - 3,409 -100.0 2,496 36.6 
รายไดอ้ื่น   552 327 68.8 43 660.5 
รวมรายได ้ 14,323 20,404 -29.8 19,088 6.9 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 8,426 10,311 -18.3 9,775 5.5 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,347 1,336 0.8 1,364 -2.1 
รวมค่าใชจ้่าย 9,773 11,647 -16.1 11,139 4.6 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษฯี 4,550 8,757 -48.0 7,949 10.2 
ตน้ทุนทางการเงนิ 1,820 1,343     35.5 1,422 -5.6 
ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง * 293 380 -22.9 435 -12.6 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 2,437 7,034 -65.4 6,092 15.5 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 382 1,755 -78.2 1,189 47.6 
ก าไรก่อนรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและ NCI 2,055 5,279 -61.1 4,903 7.7 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม-สุทธ ิ - 173  -100.0 433 -60.0 
NCI       (4)       (17)    76.5         (19) 10.5 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 2,051 5,435 -62.3 5,317 2.2 

ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.13 0.36  0.35  

* ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 บรษิทัปฏบิตัติามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ ไดจ้ดัประเภทเงนิกูจ้ากธนาคาร
เพื่อการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ซึ่งเป็นหนี้ที่รฟม.เป็นผู้รบัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามขอ้ก าหนดของสญัญา
สมัปทาน) เป็นหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยวธิีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้วธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ (Effective Interest Rate : EIR) เป็นผลให้
บรษิทับนัทกึดอกเบีย้จ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงในงบก าไรขาดทุนปี 2563  จ านวน 293 ลา้นบาท (ในขณะทีบ่นัทกึดอกเบีย้รบัเท่ากบัจ านวน
ทีร่บัจรงิ 277 ลา้นบาท)   
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ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 8,145 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 2,157 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 20.9 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจาก 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) บรษิทัรบัภาระภาษีมูลค่าเพิม่ของค่าผ่านทางแทนผูใ้ชท้างตัง้แต่ 1 มนีาคม 2563 
เป็นตน้มา หลงัจากมกีารขยายระยะเวลาสมัปทานโดยรวมในปีนี้ จ านวน 322 ลา้นบาท  2) การใหค้วามร่วมมอืยกเวน้
ค่าผ่านทางในวนัหยุดราชการในปีนี้ จ านวน 305 ล้านบาท และ 3) ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19  
จ านวน 1,530 ลา้นบาท เริม่ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2563 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่งดการเดนิทางโดยไม่จ าเป็นและท างาน
จากบ้าน และได้รบัผลกระทบมากสุดในเดอืนเมษายน 2563 ที่ภาครฐัออกมาตรการต่างๆ ตามพระราชก าหนดการ
บรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อป้องกนัและยบัยัง้การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เช่น การปิด
สถานทีเ่สีย่ง การหา้มท ากจิกรรมในสถานทีแ่ออดั รวมถงึ กทพ. ไดจ้ ากดัการใหบ้รกิารส าหรบัรถยนต์ทัว่ไปบนทางพเิศษ
ระหว่าง 22.00 น. ถงึ 4.00 น. ของวนัรุ่งขึน้ ตัง้แต่ 3 เมษายน - 14 มถิุนายน 2563 ส่งผลใหป้รมิาณจราจรบนทางพเิศษ
ลดลงอย่างเป็นสาระคญั อย่างไรกต็าม หลงัจากรฐับาลไดผ่้อนคลายมาตรการต่างๆ ในเดอืน พฤษภาคม และยกเลกิ
เคอร์ฟิวในเดือน มิถุนายน ประชาชนสามารถท ากิจกรรมในการด ารงชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้มีการ
เดนิทางเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมปี 2563 มปีรมิาณรถทีใ่ชท้างด่วนเฉลีย่อยู่ทีว่นัละ 1,050,000 เทีย่ว ลดลง
จากปี 2562 รอ้ยละ 15  

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบดว้ย ต้นทุนค่าผ่านทางและค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์
บนงานก่อสร้างที่เสรจ็แลว้ ส าหรบัปี 2563 มจี านวน 3,128 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 2,912 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 48.2 ซึ่งสาระส าคญัจากการลดลงของค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนของ
ทางพเิศษศรรีชั ส่วนเอ บ ีซ ีซึ่งไดถู้กตดัจ าหน่ายหมดแลว้ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 และการลดลงของค่าตดัจ าหน่ายฯ
ของทางพเิศษศรรีชั สว่นด ีทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอก (SOE) และทางพเิศษอุดรรถัยา (C+) เนื่องจากปรมิาณจราจร
ทีล่ดลงจากผลกระทบของ COVID-19 นอกจากนี้บรษิทัมกีารบรหิารจดัการควบคุมต้นทุนใหเ้หมาะสมและสอดคล้อง
กบัสถานการณ์สง่ผลใหต้น้ทุนในการใหบ้รกิารลดลง 

2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จ านวน 4,520 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 502 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10 โดยในส่วน
ของรายไดร้บัจา้งเดนิรถโครงการสายสมี่วงเป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญา รายไดค่้าโดยสารโครงการสายสนี ้าเงนิลดลง
อย่างมีสาระส าคญัแม้ว่าบริษัทจะเปิดสถานีให้บริการเพิม่จนครบทัง้สายทาง เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 
มาตรการ Work From Home และมาตรการรกัษาระยะห่าง ส่งผลใหป้รมิาณการเดนิทางของผู้โดยสารรถไฟฟ้าลดลง
อย่างมากโดยเฉพาะในเดอืนเมษายน และค่อยๆ ฟ้ืนตวัขึ้นมาเป็นล าดบัตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของภาครฐั สรุปภาพรวมปี 2563 ปรมิาณผู้โดยสารเมื่อเทียบปี 2562 เฉลี่ยทุกประเภทวนัอยู่ที่ 260,500 เที่ยว 
ลดลงรอ้ยละ 23 และปรมิาณผูโ้ดยสารในวนัท าการเฉลีย่อยู่ที ่308,800 เทีย่ว ลดลงรอ้ยละ 21 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง 
และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ส าหรบัปี 2563 มจี านวน 
5,009 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 1,001 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 25 ปัจจยัหลกัจากค่าใชจ้่ายจากการเปิดใหบ้รกิาร
เดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายที่เปิดครบทัง้สายทางเมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2563 
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3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นปี 2563 จ านวน 825 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2562 จ านวน 42 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
5.4 เป็นการเพิม่ขึ้นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสื่อสารโทรคมนาคมและการจดัหาสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์จากการ
เปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย ในส่วนต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์ 
มจี านวน 289 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 26 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10 
 

ฐานะการเงิน 

 
 

                  

 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 113,616 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,919 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 1.7 เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2562 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของงานก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
ส่วนต่อขยาย ซึ่งแล้วเสรจ็และเปิดให้บรกิารเชงิพาณิชยค์รบทัง้สายทางแลว้เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2563 มหีนี้สนิรวม 
จ านวน 75,582 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,708 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.7 จากการเบกิใชส้นิเชื่อเพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 38,034 ลา้นบาท ลดลง 789 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2 สาเหตุ
ส าคญัจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิระยะยาวตามสภาวะตลาดในปัจจุบนั 
  

38,034 38,823 35,612

61,848 61,445
53,612

13,734 11,429
14,607

16,345 15,499 21,961

44,684 42,339 35,428

31,702 32,314 35,536

15,841 17,097 6,689

5,044 4,448
4,217

0

60000

120000

31 ธ.ค.63 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.63 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.61

สินทรพัยร์วม  หน้ีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น  

(หน่วย : ลา้นบาท)  

113,616           111,697          103,831   113,616           111,697           103,831   

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน  

หนี้สนิหมุนเวยีน  

ส่วนของผู้ถอืหุน้  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน  

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญา 
สมัปทานธุรกจิระบบราง 

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญา 
สมัปทานธุรกจิทางพเิศษ 

เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น  
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กระแสเงินสด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,614 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
สิน้ปีก่อน 910 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                                                   (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมด าเนินงาน         5,351       7,741         8,067 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมลงทุน           (3,724)         (7,562)           (7,353) 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมจดัหาเงนิ           (717)            (1)         (2,815) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ            910          178         (2,101) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี            704          526          2,627 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี          1,614          704            526 

ในปี 2563 เงนิสดสุทธิกิจกรรมด าเนินงานลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้ลดลงจากผลกระทบของ 
COVID-19 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน สว่นใหญ่เป็นการจ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย 
จ านวน 3,117 ล้านบาท จ่ายค่างานปรบัปรุงทางพเิศษเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชท้างและสนิทรพัยถ์าวรเพื่อ
การด าเนินงาน จ านวน 967 ลา้นบาท ซื้อเงนิลงทุนสุทธ ิจ านวน 123 ลา้นบาท และรบัเงนิปันผล จ านวน 483 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จากการออกหุ้นกู้และเบกิใชส้นิเชื่อสุทธ ิจ านวน 2,696 ลา้นบาท จ่ายดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 2,037 ล้านบาท และจ่ายเงนิปันผล จ านวน 1,376 ล้านบาท 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

รายการ หน่วย        ปี 2563       ปี 2562       ปี 2561 

อตัราก าไรสุทธ ิ(NPM) รอ้ยละ 14.60 18.66 20.35 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) รอ้ยละ 5.35 8.38 9.90 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) รอ้ยละ 2.00 3.24 3.76 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) เท่า 1.76 1.62 1.59 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Net IBD/E) เท่า 1.50 1.37 1.34 

อัตราก าไรสุทธิ ROE และ ROA ต ่ากว่าปีก่อนจากก าไรสุทธิที่ลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 ส าหรบั D/E 
เพิม่ขึน้จากการเบกิใชส้นิเชื่อเพื่อการก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยายแต่ยงัคงต ่ากว่า 2.5 เท่า ตาม
ขอ้ก าหนดของเงนิกูแ้ละหุน้กู ้

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

 ไม่รวมรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึง่เป็นหนี้ที่ รฟม. เป็น
ผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน และไม่รวมรายการก าไรจากการเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน 
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