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เหตุการณ์ส าคญั 

1 มีนาคม 2564 : บรษิทัร่วมกบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จดัโปรโมชัน่เที่ยวโดยสาร
แบบไม่จ ากดัระยะทางในราคาประหยดั ไดแ้ก่ BL Adult Pass ส าหรบัเดนิทางในรถไฟฟ้า MRT สายสนี ้าเงนิ และ ML 
Adult Pass ส าหรบัเดนิทางขา้มสายระหว่างรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและสายสมี่วง ส าหรบันักเรยีน นักศกึษายงัได้รบั
สว่นลด 10% เดก็และผูส้งูอายุไดร้บัสว่นลด 50% ทุกเทีย่วเดนิทาง 

28 เมษายน 2564 : บรษิทัออกหุน้กู้เพื่อความยัง่ยนื ทัง้นี้บรษิทัเป็นเอกชนรายแรกในประเทศไทยและเป็นบรษิทั
กลุ่มขนส่งรายแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ที่ออกหุ้นกู้เพื่อความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม การออกหุ้นกู้นี้
ได้รบัการสอบทานโดยผู้ช านาญการอิสระ DNV GL Business Assurance Australia Pty Ltd ตามหลกัเกณฑ์
ตามมาตรฐานสากล และได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากบรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดัที่ระดบั “A-” โดยเสนอขาย
ใหก้บัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ ่มลูค่า 6,000 ลา้นบาท จ านวน 4 ชุด อายุ 3 - 10 ปี อตัราดอกเบีย้ 1.56% - 3.33%  

สรปุผลการด าเนินงาน 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
    ไตรมาสท่ี 1 เปล่ียนแปลง 

        ปี 2564      ปี 2563 จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 1,873 2,300    (427) -18.6 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 1,023 1,293    (270) -20.9 
รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 215 204      11 5.4 
รวมรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 3,111 3,797    (686) -18.1 
ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 58 80 (22) -27.5 
รายไดอ้ื่น   16 12 4 33.3 
รวมรายได ้ 3,185 3,889 (704) -18.1 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 1,956 2,495 (539) -21.6 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 315 305 10 3.3 
รวมค่าใชจ้่าย 2,271 2,800 (529) -18.9 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษฯี 914 1,089 (175) -16.1 
ตน้ทุนทางการเงนิ 469 379     90 23.7 
ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 63 76 (13) -17.1 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 382 634 (252) -39.7 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 76 123 (47) -38.2 
ก าไรก่อน NCI 306 511 (205) -40.1 
NCI           (1)           (3)    2 66.7 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 305 508 (203) -40.0 

ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.02 0.03  (0.01)  
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ในไตรมาสที ่1 ปี 2564 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 305 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสที ่1 
ปี 2563 จ านวน 203 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 40 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดอ้นัเนื่องจากการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสั COVID-19  

บรษิทัมรีายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 3,111 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 686 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 18.1 โดยรายได้ค่าผ่านทางลดลง 427 ล้านบาท รายได้ค่าโดยสารและรบัจ้างเดนิรถลดลง 270 ล้านบาท 
ขณะทีร่ายไดพ้ฒันาเชงิพาณิชยเ์พิม่ขึน้ 11 ลา้นบาท 

ในดา้นตน้ทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 1,956 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 539 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 21.6 
สาระส าคญัจากการลดลงของค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทางด่วนของทางพเิศษศรรีชั ส่วนเอ บ ีซี 
ซึ่งไดถู้กตดัจ าหน่ายหมดแลว้เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึ้นจากไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อนเลก็น้อยจากการเปิดใหบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิครบทัง้สายทาง 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ของปีก่อน จ านวน 90 ล้านบาท เนื่องจากการเปิด
ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิครบทัง้สายทางเมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2563 ท าใหด้อกเบี้ยของเงนิกู้ทีเ่คยบนัทกึเป็น
ตน้ทุนโครงการไดถู้กบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนตามมาตรฐานบญัช ี 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 1,873 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 427 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 18.6 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) การรบัภาระภาษมีลูค่าเพิม่ของค่าผ่านทางหลงัจากมกีารขยาย
ระยะเวลาสมัปทาน ตัง้แต่ 1 มนีาคม 2563 เป็นต้นมา จ านวน 45 ล้านบาท  2) การให้ความร่วมมอืในการยกเวน้
ค่าผ่านทางในวนัหยุดราชการในไตรมาสนี้ จ านวน 33 ล้านบาท และ 3) ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 
COVID-19 จ านวน 349 ล้านบาท ซึ่งกลบัมาระบาดอกีครัง้ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2563 ท าให้ปรมิาณรถที่ใช้ทางด่วน
เฉลีย่อยู่ทีว่นัละ 972,600 เทีย่ว ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน รอ้ยละ 13.4  

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบดว้ย ต้นทุนค่าผ่านทางและค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์
บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้ มจี านวน 614 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสที ่1 ของปีก่อน จ านวน 595 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 49.2 
สาระส าคญัจากการลดลงของค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนของทางพเิศษศรรีชั 
ส่วนเอ บ ีซ ีซึ่งไดถู้กตดัจ าหน่ายหมดแลว้เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 และการลดลงของค่าตดัจ าหน่ายฯของทางพเิศษ
ศรรีชั สว่นด ีทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอก และทางพเิศษอุดรรถัยา เนื่องจากปรมิาณจราจรทีล่ดลงจากผลกระทบของ 
COVID-19 นอกจากนี้บริษัทมีการบริหารจดัการควบคุมต้นทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ส่งผลให้
ตน้ทุนในการใหบ้รกิารลดลง 

2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จ านวน 1,023 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสที ่1 ของปีก่อน จ านวน 270 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
20.9 โดยในส่วนของรายไดร้บัจา้งเดนิรถโครงการสายสมี่วงเป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญา รายไดค่้าโดยสารโครงการ
สายสนี ้าเงนิลดลงอย่างมีสาระส าคญั เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 มาตรการ Work From Home ส่งผลให้
ปรมิาณการเดนิทางของผู้โดยสารรถไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 
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ปรมิาณผูโ้ดยสารเฉลีย่ทุกประเภทวนัอยู่ที่ 213,700 เทีย่ว ลดลงรอ้ยละ 35.5 และปรมิาณผูโ้ดยสารในวนัท าการเฉลี่ย
อยู่ที ่249,200 เทีย่ว ลดลงรอ้ยละ 34.4 รายไดค่้าโดยสารเฉลีย่วนัละ 5.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 33.0 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง 
และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ จ านวน 1,273 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 56 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.6 เนื่องจากค่าใชจ้่ายจากการเปิดใหบ้รกิาร
เดินรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยายที่เปิดครบทัง้สายทางตัง้แต่วนัที่ 30 มีนาคม 2563 มีผลท าให้ต้นทุนการ
ใหบ้รกิารของธุรกจิระบบรางสงูขึน้  

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

รายได้จากการพฒันาเชงิพาณิชย์มจี านวน 215 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จ านวน 11 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 5.4 เป็นการเพิม่ขึ้นของรายได้จากการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและการจดัท าและจดัหาสื่อโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์ในส่วนต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์ จ านวน 69 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบัปีก่อน 

ฐานะการเงิน 

 
 

                  

 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัย์รวม จ านวน 114,451 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 835 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 0.7 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2563 สาเหตุหลกัจากงานปรบัปรุงอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
งานปรบัปรุงทางพเิศษ และการเพิม่ขึน้ของมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนระยะยาวตามสภาวะตลาด หนี้สนิรวม จ านวน 
75,930 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 348 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.5 สาเหตุหลกัจากการบนัทกึดอกเบีย้คา้งจ่ายของเงนิกูแ้ละหุน้กู้
ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระเงนิ ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม จ านวน 38,521 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 487 ล้านบาท หรอืร้อยละ 1.3 
จากผลก าไรของบรษิทั และการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนระยะยาว  
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สินทรพัยร์วม  หน้ีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น  

(หน่วย : ลา้นบาท)  

114,451                 113,616   114,451                 113,616 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน  

หนี้สนิหมุนเวยีน  

ส่วนของผู้ถอืหุน้  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน  

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญา 
สมัปทานธุรกจิระบบราง 

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญา 
สมัปทานธุรกจิทางพเิศษ 

เงนิลงทุนในสนิทรพัย์
ทางการเงนิระยะยาว  
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กระแสเงินสด 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,846 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
สิน้ปี 2563 จ านวน 232 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ไตรมาสท่ี 1 

ปี 2564 ปี 2563 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมด าเนินงาน        1,075       1,902 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมลงทุน (521)      (1,706) 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมจดัหาเงนิ (322)       5,584 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ 232       5,780 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 1,614          704 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,846        6,484 

ในไตรมาสที ่1 ปี 2564 เงนิสดสุทธกิจิกรรมด าเนินงาน 1,075 ลา้นบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
เนื่องจากรายไดล้ดลงจากผลกระทบของ COVID-19 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน เป็นการปรบัปรุงอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ จ านวน 269 ลา้นบาท 
การปรบัปรุงทางพเิศษ จ านวน 234 ลา้นบาท และสนิทรพัยถ์าวรเพื่อการด าเนินงาน จ านวน 18 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ เป็นการจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิสุทธ ิจ านวน 42 ลา้นบาท จ่ายดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 280 ล้านบาท  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  

รายการ หน่วย 
   ไตรมาสท่ี 1 

   ปี 2564      ปี 2563 

อตัราก าไรสุทธ ิ(NPM) รอ้ยละ 9.77 13.33 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) รอ้ยละ 4.93 7.60 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) รอ้ยละ 1.76 2.79 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) เท่า 1.76 1.89 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Net IBD/E) เท่า 1.49 1.48 

อตัราก าไรสุทธ ิROE และ ROA ต ่ากว่าไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนจากก าไรสุทธทิี่ลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 
ส าหรบั D/E ลดลงจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากก าไรของบรษิทั 



 

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)    
ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาสท่ี 1 ประจ าปี 2564 
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