
 

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)    
ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาสท่ี 2 ประจ าปี 2564 

 

1 
 

สรปุผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 2 เปลี่ยนแปลง งวดหกเดือน เปลี่ยนแปลง 

       ปี 2564   ปี 2563     ร้อยละ   ปี 2564  ปี 2563     ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 1,403 1,506  -6.8 3,276 3,806  -13.9 

รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 801 816 -1.8 1,824 2,109 -13.5 

รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 199 167 19.2 414 371 11.6 

รวมรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 2,403 2,489 -3.5 5,514 6,286 -12.3 

ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 56 70 -20.0 114 150 -24.0 

รายไดอ้ื่น   283 274 3.3 299 286 4.5 

รวมรายได ้ 2,742 2,833 -3.2 5,927 6,722 -11.8 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 1,724 1,821 -5.3 3,680 4,316 -14.7 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 283 341 -17.0 598 646 -7.4 

รวมค่าใชจ้่าย 2,007 2,162 -7.2 4,278 4,962 -13.8 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษฯี 735 671 9.5 1,649 1,760 -6.3 
ตน้ทุนทางการเงนิ 488 473 3.2 957 852 12.3 

ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง  61 75 -18.7 124 151 -17.9 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 186 123 51.2 568 757 -25.0 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ (15) (29) -48.3 61 94 -35.1 

ก าไรก่อน NCI 201 152 32.2 507 663 -23.5 

NCI         -       - -   (1)       (3)       -66.7 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 201 152 32.2 506 660 -23.3 

ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.01 0.01  0.03 0.04  

 

ผลการด าเนินงานของบรษิทัยงัคงไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ทีรุ่นแรงขึน้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที ่2 
ปี 2564  บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นของบรษิทั จ านวน 201 ล้านบาท เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 49 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 32.2   

บรษิทัมรีายไดจ้ากการด าเนินงาน จ านวน 2,403 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 86 ลา้นบาท 
หรอืร้อยละ 3.5 โดยรายได้ค่าผ่านทางลดลง 103 ล้านบาท รายได้ค่าโดยสารและรบัจ้างเดนิรถลดลง 15 ลา้นบาท 
ขณะที่รายได้พฒันาเชงิพาณิชยเ์พิม่ขึน้ 32 ลา้นบาท 

ในดา้นต้นทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 1,724 ล้านบาท และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร จ านวน 283 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 97 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.3 และ 58 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.0 ตามล าดบั จากการบรหิาร
จดัการตน้ทุนและค่าใชจ้่ายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิเพิม่ขึน้สุทธจิากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 15 ล้านบาท สาระส าคญัจากการวดัมูลค่า
เงนิกู้และหุน้กู้ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 (TFRS9) ขณะทีด่อกเบี้ยจ่าย
ลดลงจากการ roll over สนิเชื่อใหม่ทีต่น้ทุนต ่ากว่าเดมิ   
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ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2564 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้ของบรษิทั จ านวน 506 ล้านบาท ลดลงจาก
งวดเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 154 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 23.3 สาเหตุจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ท าใหป้รมิาณจราจรและปรมิาณผูโ้ดยสารลดลง ส่งผลใหร้ายไดข้องบรษิทัลดลง ขณะเดยีวกนัตน้ทุนการใหบ้รกิารรวม
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 4,278 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 684 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 13.8 และค่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 957 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 105 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 12.3 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 1,403 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสที ่2 ปี 2563 จ านวน 103 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.8 
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) การยกเว้นค่าผ่านทางในวันหยุดราชการ  ซึ่งในไตรมาสนี้
มีจ านวนวนัหยุดมากกว่าปีก่อน 3 วนั คดิเป็นเงนิ 46 ลา้นบาท และ 2) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
จ านวน 57 ล้านบาท ปรมิาณรถที่ใช้ทางด่วนไตรมาสนี้เฉลี่ยอยู่ที่วนัละ 770,000 เที่ยว ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนั
ของปีก่อน รอ้ยละ 4.3 ส าหรบัรายไดค่้าผ่านทางไตรมาสนี้เฉลีย่วนัละ 16.7 ลา้นบาท 

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบดว้ย ต้นทุนค่าผ่านทางและค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์
บนงานก่อสร้างที่เสรจ็แลว้ มจี านวน 486 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 98 ล้านบาท หรอื
รอ้ยละ 16.8 สาระส าคญัจากการบรหิารจดัการควบคุมตน้ทุนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จ านวน 801 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสที ่2 ปี 2563 จ านวน 15 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.8  
โดยในส่วนของรายไดร้บัจา้งเดนิรถโครงการสายสมี่วงเป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญา ขณะทีร่ายไดค้่าโดยสาร
โครงการสายสนี ้าเงนิลดลงเนื่องจากยงัคงไดร้บัผลกระทบของ COVID-19 ส่งผลใหป้รมิาณการเดนิทางของผูโ้ดยสาร
รถไฟฟ้าลดลง โดยปรมิาณผู้โดยสารในไตรมาสนี้ เฉลี่ยทุกประเภทวนัอยู่ที่ 119,100 เที่ยว ผู้โดยสารในวนัท าการ
เฉลีย่อยู่ที ่146,400 เทีย่ว เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ลดลงรอ้ยละ 10.6 และรอ้ยละ 9.7 ตามล าดบั ส าหรบั
รายไดค่้าโดยสารไตรมาสนี้เฉลีย่วนัละ 3.4 ลา้นบาท  

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง 
และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ จ านวน 1,165 ลา้นบาท 
ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 5 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.4  

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย์มจี านวน 199 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสที ่2 ปี 2563 จ านวน 32 ลา้นบาท หรอื
ร้อยละ 19.2 เป็นการเพิม่ขึ้นของรายได้จากการจดัท าและจดัหาสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การให้เช่าพื้นที่และ
การให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคม ในส่วนต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์จ านวน 73 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 6 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.0 
  



 

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)    
ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาสท่ี 2 ประจ าปี 2564 

 

3 
 

ฐานะการเงิน 

 
 

                  

 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 115,632 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,016 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 1.8 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2563 สาเหตุหลกัจากเงนิล่วงหน้าค่าตอบแทนแก่ รฟม. เพิม่ขึน้ตามสญัญาสมัปทาน 
รวมถึงการเพิม่ขึ้นของมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนระยะยาว  มหีนี้สนิรวม จ านวน 77,883 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 2,301 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.0 จากการออกหุน้กู้และเบกิใชส้นิเชื่อ ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 37,749 ลา้นบาท ลดลงสุทธ ิ
285 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.7 สาระส าคญัจากการจ่ายเงนิปันผล 1,529 ลา้นบาท ขณะทีง่วดหกเดอืนแรกของปี 2564 
มกี าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 506 ลา้นบาท และการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนระยะยาวเพิม่ขึน้ 779 ลา้นบาท   
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สินทรพัยร์วม  หน้ีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น  

(หน่วย : ลา้นบาท)  

115,632                 113,616   115,632                 113,616 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน  

หนี้สนิหมุนเวยีน  

ส่วนของผู้ถอืหุน้  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน  

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  

สนิทรพัยภ์ายใตส้มัปทาน 
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 

สนิทรพัยภ์ายใต้ 
สมัปทานทางด่วน 

เงนิลงทุนระยะยาว 
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กระแสเงินสด 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,620 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
สิน้ปี 2563 จ านวน 6 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ไตรมาสท่ี 2 
ปี 2564 ปี 2563 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมด าเนินงาน        1,649       2,434 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมลงทุน (1,081)      (2,833) 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมจดัหาเงนิ (562)       2,161 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ 6       1,762 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 1,614          704 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,620        2,466 

ในไตรมาสที ่2 ปี 2564 เงนิสดสุทธกิจิกรรมด าเนินงาน 1,649 ลา้นบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
ตามการลดลงของรายไดจ้ากผลกระทบของ COVID-19  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน เป็นการปรบัปรุงอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ จ านวน 689 ลา้นบาท 
การปรบัปรุงทางพเิศษ จ านวน 503 ลา้นบาท สนิทรพัยถ์าวรเพื่อการด าเนินงาน จ านวน 37 ลา้นบาท ลงทุนเพิม่ใน
บรษิทัย่อย จ านวน 123 ลา้นบาทและรบัเงนิปันผล จ านวน 271 ลา้นบาท  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ เป็นการออกหุน้กูแ้ละเบกิใชส้นิเชื่อสุทธ ิจ านวน 2,002 ลา้นบาท จ่ายดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 1,035 ล้านบาท และจ่ายเงนิปันผล จ านวน 1,529 ล้านบาท  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  

รายการ หน่วย 
   ไตรมาสท่ี 2 

   ปี 2564      ปี 2563 

อตัราก าไรสุทธ ิ(NPM) รอ้ยละ 7.46 5.51 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) รอ้ยละ 5.09 5.46 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) รอ้ยละ 1.80 2.07 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) เท่า 1.86 1.84 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Net IBD/E) เท่า 1.59 1.55 

แม้ว่ารายได้จากการด าเนินงานลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 แต่ด้วยการบรหิารต้นทุนและควบคุมค่าใชจ่้าย 
ท าใหอ้ตัราก าไรสุทธสิูงกว่าไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ส่วน ROE และ ROA ต ่ากว่าไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนจาก
ก าไรสุทธทิีล่ดลง ส าหรบั D/E เพิม่ขึน้จากการออกหุน้กูแ้ละเบกิใชส้นิเชื่อ แต่ต ่ากว่าสญัญาสนิเชื่อและหุน้กูท้ีก่ าหนดไว้
ไม่เกนิ 2.5 เท่า 
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