บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

สรุปเหตุการณ์ สาคัญ
1. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) (บริษทั ) ได้รไี ฟแนนซ์
เงินกูย้ มื ระยะยาวของโครงการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (SOE) วงเงิน 10,000
ล้านบาท ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว โดยการออกหุน้ กูอ้ ตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.05 ถึงร้อยละ 3.01 ต่อปี
เพือ่ ปรับลดต้นทุนการเงินและบริหารความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว ทาให้สามารถประหยัดดอกเบี้ย
ได้ประมาณ 510 - 940 ล้านบาท ตลอดอายุสญ
ั ญา
2. เมื่อวัน ที่ 28 มิถุน ายน 2561 บริษ ัท ได้ข ายหุ้น บริษัท ไซยะบุ ร ี พาวเวอร์ จ ากัด (XPCL) ที่ถือ อยู่
ทัง้ หมดร้อยละ 7.5 ให้แก่บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) โดยมีกาไรจากการขายสุทธิจากภาษี
จานวน 184 ล้านบาท
3. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 บริษ ัท ได้ขายหุน้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (CKP) จานวน
111.2 ล้านหุน้ ให้แก่บริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันแห่งหนึ่ง ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ใน CKP ลดลงจากร้อยละ
19.34 เป็ นร้อยละ 17.83 ซึง่ บริษทั ได้โอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนใน CKP ใหม่ จากเดิมทีจ่ ดั ประเภท
เป็ น เงิน ลงทุน ในบริษ ัท ร่ว มไปเป็ น เงิน ลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์เ ผื่อ ขายเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ สัด ส่ว น
เงินลงทุนและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของบริษทั โดยมีกาไรจากการโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนสุทธิ
จากภาษี จานวน 2,030 ล้านบาท
4. เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าพิพากษาคดีทางแข่งขันของทางพิเศษอุดรรัถยา
ซึ่งบริษัท ทางด่ ว นกรุงเทพเหนื อ (จ ากัด ) (NECL) ซึ่งเป็ น บริษัทย่อยของบริษัท ได้ย่นื เรีย กร้อ ง
ค่าเสียหายจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยศาลปกครองสูงสุดได้มคี าพิพากษายืนตาม
คาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นให้บงั คับตามคาชีข้ าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ ทีไ่ ด้ชข้ี าดให้ กทพ.
ชาระเงินค่าชดเชยรายได้ทล่ี ดลงจากประมาณการให้แก่ NECL ตามสัญญาโครงการทางด่วนบางปะอิน ปากเกร็ด เป็ นเงินจานวน 1,790 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กาหนดตามสัญญาจนกว่าจะชาระ
เสร็จสิ้น ปั จ จุ บ ัน คดีน้ี อยู่ร ะหว่ า งรอ กทพ. ปฏิบ ัติตามคาพิพ ากษา เนื่ องจากยังมีความไม่แน่ นอน
เกี่ยวกับรูป แบบการชดเชยทีบ่ ริษ ทั ย่อ ยจะได้ร บั จากกทพ. บริษ ทั ย่อ ยจึง ยัง มิไ ด้บ นั ทึก รายการ
ดังกล่าวไว้ในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561
สรุปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษทั มีกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ก่อนกาไรจากการโอนเปลีย่ น
ประเภทเงินลงทุน จานวน 1,089 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จานวน 149 ล้านบาท
หรือร้อยละ 15.9 หากนับรวมกาไรจากการโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนสุทธิจากภาษี จานวน 2,030 ล้านบาท
กาไรสุทธิไตรมาสนี้เท่ากับ 3,119 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 2,179 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 231.8
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โดยมีรายได้จากธุรกิจทางพิเศษ จานวน 2,561 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 11 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4 และรายได้จาก
ธุรกิจระบบราง จานวน 1,218 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 48 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4.1 ในส่วนของดอกเบี้ยรับ
จำนวน 108 ล้ำนบำท เป็ นกำรบันทึกดอกเบี้ยรับของลูกหนี้ ค่ำงำนระบบรถไฟฟ้ ำตำมสัญญำสัมปทำน
โครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยฉลองรัชธรรม (สำยสีม่วง) ทีไ่ ด้รบั จำก รฟม. ซึง่ เริม่ บันทึกตัง้ แต่ไตรมำสที่ 4 ของ
ปี 2560 เป็ น ต้น มำ โดยดอกเบี้ยรับดังกล่ำวเป็ นจำนวนเท่ำกับดอกเบี้ยจ่ำยของเงิน กู้ยมื ระยะยำวจำก
ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสีม่วง ซึง่ เป็ นหนี้ท่ี รฟม.เป็ นผูร้ บั ผิดชอบทยอยชาระคืนเงิน
ต้นและดอกเบี้ยตามข้อกาหนดของสัญญาสัมปทาน และในไตรมาสนี้บริษทั มีกาไรจากการขายเงินลงทุนใน
CKP สุทธิจากภาษี จานวน 171 ล้านบาท
ในด้านต้นทุนการให้บริการ จานวน 2,393 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จานวน 89
ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 3.9 สาระส าคัญ จากการเพิม่ ขึ้น ของค่า ซ่อ มแซมและบ ารุง รัก ษาตามรอบ
ระยะเวลา รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของค่าตัดจาหน่ ายสิทธิในการใช้ประโยชน์ บนงานก่อสร้างทางด่วนและ
ค่า ตัด จาหน่ า ยสิน ทรัพ ย์ไม่ม ีตวั ตนภายใต้ส ญ
ั ญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงิน ที่เพิม่ ขึ้นตาม
ปริมาณรถและปริมาณผูโ้ ดยสาร ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จานวน 276 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 25 ล้านบาท
หรือร้อยละ 9.9 ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิ ดให้บริการโครงการใหม่ ซึง่
ไม่สามารถบันทึกเป็ นต้นทุนตามมาตรฐานบัญชีได้
ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงิน จานวน 420 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี กอ่ น 55 ล้านบาท
หรือ ร้อ ยละ 15.1 สาระส าคัญ จากการบัน ทึก ดอกเบี้ย จ่า ยของเงิน กู ้ย มื ระยะยำวเพื่อ กำรลงทุน
โครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสีม่วง จำนวน 108 ล้ำนบำท ซึง่ รฟม. เป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมข้อกำหนดของสัญญำ
สัมปทำน โดยดอกเบี้ยจ่ำยที่บนั ทึกนี้เป็ นจำนวนเท่ำกับกำรบันทึก ดอกเบี้ยรับข้ำงต้น หำกไม่นับรวม
รำยกำรนี้ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ลดลง จำนวน 53 ล้ำนบำท จำกกำรชำระคืนเงินต้น และกำรรีไฟแนนซ์
เงินกูย้ มื ระยะยำวโครงการทางพิเ ศษสาย SOE เมื่อสิ้น ไตรมำสที่ 1 ของปี น้ี ส่งผลให้บ ริษ ัท มีต้น ทุน
ทำงกำรเงินทีต่ ่ำลง
สาหรับงวดเก้าเดือนปี 2561 บริษทั มีกาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ก่อนกาไรจากการโอน
เปลีย่ นประเภทเงินลงทุน จานวน 2,804 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 439 ล้านบาท
หรือร้อยละ 18.6 เนื่ องจากในปี น้ี ม ีกาไรจากการขายเงินลงทุน รวมถึงการรีไฟแนนซ์เงินกู้ย ืมระยะยาว
โครงการทางพิเศษสาย SOE และหากนับรวมกาไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน สุทธิจากภาษี
จานวน 2,030 ล้านบาท กาไรสุทธิเท่ากับ 4,834 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 2,469
ล้านบาท หรือร้อยละ 104.4
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ผลการดาเนิ นงานตามส่วนงาน
1. ธุรกิ จทางพิ เศษ
บริษัทมีร ายได้จ ากธุ ร กิจ ทางพิเ ศษ จ านวน 2,561 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น จากไตรมาสเดีย วกัน ของปี ก่อน
จานวน 11 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4 รายได้ส่วนใหญ่ทเี่ พิม่ ขึน้ เป็ นรายได้จากทางพิเศษสาย SOE โดย
ในไตรมาสนี้ SOE มีปริมาณจราจรเฉลีย่ วันละ 56,277 เทีย่ ว เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.9 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน ในส่วนทางด่วนขัน้ ที่ 1 และขัน้ ที่ 2 รายได้คา่ ผ่านทางลดลงจากปี ก่อนเล็กน้อย สาหรับ
ทางด่วนสายบางปะอิน -ปากเกร็ด (C+) รายได้ค่าผ่านทางเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.1 เนื่องจากการขยายตัวของ
ชุมชนในเขตปริมณฑล เป็ นผลให้มเี ทีย่ วการเดินทางเพิม่ ขึน้ ในไตรมาสที่ 3 ปี น้ี C+ มีปริมาณจราจรเฉลีย่ วันละ
91,242 เทีย่ ว เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี กอ่ นร้อยละ 3.4
ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจทางพิเศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตัดจาหน่ ายสิทธิในการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสร้างทีเ่ สร็จแล้ว และค่าทดแทนการจัดหาพืน้ ทีก่ ่อสร้างทางด่วน สาหรับไตรมาสที่ 3
ปี 2561 มีจานวน 1,419 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จานวน 42 ล้านบาท หรือร้อยละ
3.1 ซึ่งสาระสาคัญมาจากค่าตัดจาหน่ ายสิทธิในการใช้ประโยชน์ บนงานก่อสร้างทางด่วนซึ่งเพิม่ ขึน้ ตาม
ปริมาณรถทีใ่ ช้ทางพิเศษ
2. ธุรกิ จระบบราง
บริษทั มีรายได้จากธุรกิจระบบราง จานวน 1,218 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จานวน
48 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 สาระสาคัญจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงิน
เป็ นผลมาจากการเชื่อมต่อของโครงการรถไฟฟ้ า สายสีม่วงและโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินเมื่อเดือน
สิงหาคม 2560 ทาให้ผโู้ ดยสารมีความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง ส่งผลให้ปริมาณผูโ้ ดยสาร
ของทัง้ สองโครงการเพิม่ ขึน้ โดยจานวนผูโ้ ดยสารของสายสีน้ าเงิน ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เฉลี่ยวันละ
319,088 เทีย่ ว เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี กอ่ น ร้อยละ 4.6 และจานวนผูโ้ ดยสารในวันทางานเฉลีย่
วันละ 370,311 เทีย่ ว เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.1 จากปี กอ่ น
ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจระบบราง ประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้ า
และซ่อมบารุง และค่าตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภายใต้สมั ปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ า เงิน
สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีจานวน 918 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จานวน 43
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 สาระสาคัญจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบารุงรักษา
3. ธุรกิ จพัฒนาเชิ งพาณิ ชย์
บริษทั มีรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จานวน 167 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส
เดีย วกัน ของปี ก่อ น จ านวน 12 ล้า นบาท หรือร้อยละ 6.7 จากการลดลงของรายได้จ ากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
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ฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 103,843 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น
4,924 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 มีหนี้สนิ รวม จานวน 68,233 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
493 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับสิ้นปี ท่ผี ่านมา ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จานวน 35,610 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 4,431 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.2 เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี 2560
กระแสเงิ นสด
สาหรับงวดเก้าเดือน ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน จานวน 6,214
ล้า นบาท มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 5,264 ล้า นบาท มาจาก (1) จ่า ยค่า อุปกรณ์
งานระบบโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงิน จานวน 8,074 ล้านบาท (2) ลงทุนในโครงการทางพิเศษสายศรีรชั วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จานวน 249 ล้านบาท (3) ซือ้ อุปกรณ์และสินทรัพย์อน่ื สุทธิ จานวน 42
ล้านบาท (4) รับเงินจากการขายเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับสุทธิ จานวน 2,607 ล้านบาท และ (5) รับเงินปั นผล
จานวน 494 ล้า นบาท ในส่ว นของกิจ กรรมจัด หาเงิน มีกระแสเงิน สดใช้ไป จานวน 2,740 ล้า นบาท
จากการ (1) จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวสุทธิ จานวน 9,290 ล้านบาท (2) จ่ายเงินปั นผล จานวน 1,987 ล้านบาท
(3) จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทางการเงิน จานวน 1,055 ล้านบาท (4) จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ สุทธิ
จานวน 408 ล้านบาท และ (5) รับเงินจากการออกหุน้ กู้ จานวน 10,000 ล้านบาท เพื่อชาระคืนเงินกูย้ มื
ระยะยาวของโครงการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครก่อนกาหนด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 837 ล้านบาท
ลดลงจากสิน้ ปี กอ่ น 1,790 ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
สาหรับ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัทมีอตั รากาไรสุทธิร้อยละ 26.12 อัตราผลตอบแทนผู ถ้ อื หุ น้ ร้อ ยละ
10.85 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รอ้ ยละ 4.04 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.58 เท่า
และอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.30 เท่า
* ผลการดาเนิน งานคานวณจากงบการเงิน รวม มีอ งค์ป ระกอบจากผลการดาเนิน งานของธุร กิจ ก่อ สร้า งและบริห ารทาง
พิเ ศษ ธุร กิจ บริห ารจัด การโครงการระบบขนส่ง มวลชนด้ว ยรถไฟฟ้ า ธุร กิจ พัฒ นาเชิง พาณิช ย์ ธุร กิจ ผลิต และจาหน่ า ย
น้าประปา และธุร กิจผลิต ไฟฟ้ า จึงไม่ส ามารถเปรีย บเทีย บกับตัว เลขอ้างอิงในอุ ต สาหกรรมที่เหมาะสมได้
ไม่รวมรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้ าตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายฉลองรัชธรรมซึ่งเป็ นหนี้
ที่ รฟม. เป็ นผูร้ บั ผิดชอบทยอยชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามข้อกาหนดของสัญญาสัมปทาน และกาไรจากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุนซึง่ บันทึกในไตรมาสที่ 3 ปี 2561
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