บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

สรุปเหตุการณ์ สาคัญ
1. เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาสัมปทาน
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินกับ การรถไฟฟ้ า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีร ะยะเวลา
สัมปทาน 33 ปี
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงิน ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงสถานี
หัวลาโพง-สถานีบางซื่อ) ซึง่ เปิ ดให้บริการอยู่ในปั จจุบนั และโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย
(ช่วงสถานีหวั ลาโพง-สถานีหลักสอง และสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ) โดยจะเป็ นการเดินรถต่อเนื่องเป็ น
โครงข่ายเดียวกัน (Through Operation)
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย ระยะทางรวม 27 กิโลเมตร จานวน 20 สถานี มีแนวเส้นทาง
เชื่อมต่อจากโครงการรถไฟฟ้ ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ทีส่ ถานีบางซื่อและสถานีหวั ลาโพง มีกาหนดเวลา
แล้วเสร็จและเปิ ดให้บริการไม่เกิน 36 เดือน นับจากวันที่ รฟม.แจ้งให้เริม่ งาน ดังนี้
ช่วงที่ 1 สถานีหวั ลาโพง-สถานีหลักสอง ภายใน 30 เดือน หรือภายในเดือน กันยายน 2562 ระยะทาง
ประมาณ 14 กิโลเมตร เริม่ ต้นจากเส้นทางเชื่อมต่อกับสถานีหวั ลาโพงเป็ นทางวิง่ ใต้ดนิ ประมาณ 5 กิโลเมตร
มี 4 สถานี จากถนนพระราม 4 ทีเ่ ข้าสูถ่ นนเจริญกรุง ผ่านวัดมังกรกมลาวาส วังบูรพา เข้าสูถ่ นนสนามไชย
ลอดใต้แม่น้าเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาด เข้าสู่ถนนอิสรภาพแล้วเปลี่ยนเป็ นทางวิง่ ยกระดับเข้าสู่
สีแ่ ยกท่าพระ ซึง่ มีสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ แล้ววิง่ ไปตาม
ถนนเพชรเกษม ผ่านบางไผ่ บางหว้า ภาษีเจริญ บางแค สิน้ สุดทีถ่ นนกาญจนาภิเษก รวมทางวิง่ ยกระดับ
ประมาณ 9 กิโลเมตร มี 7 สถานี
ช่วงที่ 2 สถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ ภายใน 36 เดือน หรือภายในเดือน มีนาคม 2563 ระยะทางประมาณ
13 กิโลเมตร เป็ นทางวิง่ ยกระดับมี 9 สถานี เริม่ จากเส้นทางเชื่อมต่อกับสถานีบางซื่อผ่านแยกเตาปูนซึง่ มี
สถานี ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่ว ง เข้าสู่ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ผ่านแยกบางโพ ข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยาเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ ผ่านแยกบางพลัด แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิน้ สุดทีแ่ ยกท่าพระ
ซึง่ มีสถานีรว่ มกับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลาโพง-หลักสอง
ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ต่อประชาชนผูใ้ ช้บริการในการเดินทางระหว่างโครงการรถไฟฟ้ าสายสีมว่ งและโครงการ
รถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย บริษัทมีกาหนดเปิ ดให้บริการเดินรถช่วงสถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน
ก่อนเป็ นลาดับแรกในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
2. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญา
แก้ไขเพิม่ เติมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรชั วงแหวนรอบนอก กับ ทางพิเ ศษศรีร ชั ด้า นทิศเหนื อ (มุ่งหน้ า แจ้งวัฒ นะ) โดยมีร ะยะเวลาด าเนิ น การ
ประมาณ 18 เดือน
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สรุปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 บริษทั มีกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จานวน 723 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ไตรมาสเดียวกันของปี กอ่ น 218 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.2 โดยในส่วนของรายได้ บริษทั มีรายได้รวม จานวน
3,735 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จานวน 791 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.9 โดยเป็ นการ
เพิม่ ขึน้ ของรายได้ทงั ้ 3 ธุรกิจหลัก โดยมีปัจจัยสาคัญจากการเปิ ดให้บริการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอก
(SOE) และการให้บริการเดินรถไฟฟ้ าและซ่อมบารุงรักษาระบบรถไฟฟ้ าโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วง ซึง่ ทัง้
สองโครงการเปิ ดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ในด้านต้นทุนการให้บริการเพิม่ ขึน้ ตามโครงการทีเ่ ปิ ด
ให้บริการเพิม่
ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีการปรับโครงสร้างทางการเงิน
ส่งผลให้เกิดค่าธรรมเนียมทางการเงิน จากการชาระคืนหนี้ ก่อนกาหนดบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในคราวเดีย ว
จานวน 212 ล้านบาท แต่ไม่มคี ่าใช้จ่ายลักษณะดังกล่าวแล้วในปี น้ี อย่างไรก็ตาม ไตรมาสที่ 2 ปี ปัจจุบนั
มีดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูเ้ พื่อการก่อสร้างโครงการ SOE บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนภายหลังจาก
การเปิ ดให้บริการ ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ของปี ก่อนบันทึกเป็ นต้นทุนงานตามมาตรฐานบัญชี
สาหรับงวดหกเดือนปี 2560 บริษทั มีกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จานวน 1,425 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 218 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.1 โดยบริษทั มีรายได้รวม จานวน 7,505 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 1,502 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 ต้นทุนการให้บริการเพิม่ ขึน้ ตามโครงการทีเ่ ปิ ดให้บริการเพิม่ ขณะที่
ค่าใช้จ่ายทางการเงินใกล้เคียงกับปี ก่อน
ผลการดาเนิ นงานตามส่วนงาน
1. ธุรกิ จทางพิ เศษ
บริษทั มีรายได้จากธุรกิจทางพิเศษ จานวน 2,435 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จานวน
238 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.8 จานวน 203 ล้านบาทของรายได้คา่ ผ่านทางทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นรายได้จากทางพิเศษ
สายศรีรชั -วงแหวนรอบนอก ทีเ่ ปิ ดให้บริการเมื่อเดือน สิงหาคม 2559 ซึง่ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 มีปริมาณจราจร
เฉลีย่ วันละ 47,600 เทีย่ ว ในส่วนทางด่วนขัน้ ที่ 1 และขัน้ ที่ 2 รายได้เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน จานวน 15 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.8 สาระสาคัญมาจากทางด่ วนนอกเมืองส่วนดี ซึ่งมีปริมาณจราจรเพิม่ ขึน้ จากการพัฒนาพื้นที่
ฝั ง่ ตะวันออกและจานวนนักท่องเที่ยวทีเ่ พิม่ ขึ้น ขณะที่ทางด่วนในเมืองปริมาณจราจรเติบโตเพียงเล็กน้อย
เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างต่างๆ ทีย่ งั ไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้ผใู้ ช้ทางเลีย่ งไปใช้เส้นทางอื่น
สาหรับทางด่วนสายบางปะอิน -ปากเกร็ด รายได้ค่าผ่านทางเพิม่ ขึ้น จานวน 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3
เมือ่ เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี กอ่ น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนในเขตปริมณฑล เป็ นผลให้ม ี
เทีย่ วการเดินทางเพิม่ ขึน้
ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจทางพิเศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตัดจาหน่ ายสิทธิในการใช้
ประโยชน์ บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว และค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้า งทางด่ว น สาหรับ ไตรมาสที่ 2
ปี 2560 มีจานวน 1,363 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จานวน 179 ล้านบาท หรือร้อยละ
15.1 ซึง่ สาระสาคัญมาจากการเปิ ดให้บริการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอก
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2. ธุรกิ จระบบราง
บริษทั มีรายได้จากธุรกิจระบบราง จานวน 1,103 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จานวน
519 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.9 จานวน 468 ล้านบาททีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้ าและ
ซ่อมบารุงโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วงซึง่ เปิ ดให้บริการเมื่อเดือน สิงหาคม 2559 ในส่วนของรายได้ค่าโดยสาร
โครงการรถไฟฟ้ า สีน้ าเงินเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 51 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 สอดคล้องกับ
ปริมาณผูโ้ ดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้ เฉลีย่ วันละ 23,300 เทีย่ วต่อวัน
ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจระบบราง ประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้ า
และซ่อมบารุง และค่าตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภายใต้สมั ปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงิน สาหรับ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 มีจานวน 863 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จานวน 368 ล้านบาท
หรือร้อยละ 74.3 ซึ่งเพิม่ ขึน้ ตามจานวนผูโ้ ดยสารและจากต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้ าและซ่อมบารุง
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีมว่ งซึง่ สอดคล้องกับรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
ภายใต้สญ
ั ญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงิน ซึง่ ระบุว่าสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายเฉลิมรัชมงคล
ถือ เป็ น ส่ว นหนึ่ งของสัญญาโครงการรถไฟฟ้ า สายสีน้ า เงิน มีผ ลให้อายุส มั ปทานของโครงการรถไฟฟ้ า
สายเฉลิมรัชมงคล จากเดิมสิน้ สุดในปี 2572 จะไปเป็ นสิน้ สุดพร้อมกับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย
ในปี 2593 ดังนัน้ การบันทึกค่าใช้จ่ายเงินตอบแทนให้ รฟม. และการตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภายใต้
สัญญาสัมปทาน ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เป็ นต้นไป จึงได้คานวณและบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ของสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงิน
3. ธุรกิ จพัฒนาเชิ งพาณิ ชย์
บริษทั มีรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จานวน 167 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส
เดีย วกัน ของปี ก่อ น จานวน 29 ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 21 สาระสาคัญ มาจากการพัฒ นาเชิง พาณิช ย์ ท่ี
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจระบบราง และเป็ นการเพิม่ ขึน้ มากในส่วนของรายได้จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการ
ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
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ฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 81,493 ล้านบาท ลดลง 1,293 ล้านบาท
หรือร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับสิน้ ปี 2559 มีหนี้สนิ รวม จานวน 51,183 ล้านบาท ลดลง 1,820 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.4 เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี ทผ่ี ่านมา ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม จานวน 30,310 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 527 ล้านบาท
หรือร้อยละ 1.8 เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี 2559
กระแสเงิ นสด
สาหรับงวดหกเดือน ปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน จานวน 3,838 ล้านบาท
มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 642 ล้านบาท มาจาก (1) จ่ายค่าอุปกรณ์ งานระบบโครงการ
รถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินและลงทุนโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วงสุทธิ จานวน 4,086 ล้านบาท (2) ลงทุนในบริษทั อื่น
จานวน 271 ล้านบาท (3) ลงทุนในโครงการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จานวน
95 ล้านบาท (4) ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์อ่นื สุทธิ จานวน 48 ล้านบาท (5) รับเงินจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
่
และดอกเบี้ยรับ จานวน 3,539 ล้านบาท และ (6) รับเงินปั นผล จานวน 319 ล้านบาท ในส่วนของกิจกรรม
จัดหาเงิน มีกระแสเงินสดใช้ไป 3,344 ล้านบาท จากการ (1) จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาว จานวน
1,680 ล้านบาท (2) จ่ายดอกเบีย้ จานวน 747 ล้านบาท และ (3) จ่ายเงินปั นผล จานวน 917 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 629 ล้านบาท ลดลง
จากสิน้ ปี กอ่ น 148 ล้านบาท
วิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
สาหรับ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 บริษัทมีอตั รากาไรสุทธิร้อยละ 19.35 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 9.44
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 3.45 อัตราส่ว นหนี้ ส นิ ต่อส่ว นของผู้ถือหุ้น เท่า กับ 1.69 เท่า และ
อัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ย สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.37 เท่า
* ผลการดาเนิน งานคานวณจากงบการเงิน รวม มีอ งค์ป ระกอบจากผลการดาเนิน งานของธุร กิจ ก่อ สร้า งและบริห ารทางพิเ ศษ
ธุร กิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่ งมวลชนด้ว ยรถไฟฟ้ า ธุร กิจพัฒนาเชิงพาณิช ย์ ธุร กิจผลิต และจาหน่ ายน้าประปา และ
ธุร กิจผลิต ไฟฟ้ า จึงไม่ส ามารถเปรีย บเทีย บกับตัว เลขอ้างอิงในอุ ต สาหกรรมที่เหมาะสมได้
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