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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

สรปุเหตกุารณ์ส าคญัในปีน้ี 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทั”) ในฐานะผูใ้หบ้รกิารทางพเิศษและ     
ผูใ้หบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดเ้ปิดใหบ้รกิารโครงการส าคญัในปี 2559 ตามล าดบัดงันี้  

เมื่อวนัที่ 6 สงิหาคม 2559 บรษิัทได้เปิดให้บรกิารเดนิรถโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ         
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) โดยบริษัทเป็นผู้รบัสมัปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในลกัษณะ PPP Gross Cost กล่าวคอื รฟม. เป็นผูล้งทุนค่างานโยธาทัง้หมด 
บริษัทลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้ารวมทัง้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาตาม
มาตรฐานการให้บริการที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขสญัญา โดย รฟม.เป็นผู้มสีทิธิในรายได้ค่าโดยสารและรายได้       
เชงิพาณิชยจ์ากการใชป้ระโยชน์โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด และ รฟม. จะจ่ายคนืบรษิทั
ในลกัษณะค่าจา้งบรหิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาและค่าอุปกรณ์งานระบบ โครงการรถไฟฟ้าสายนี้     
มรีะยะทาง 23 กโิลเมตร 16 สถานี เริม่จากสถานีคลองบางไผ่มาสิน้สุดทีส่ถานีเตาปูน ซึง่ผูโ้ดยสารสามารถเลอืก
เดนิทางเขา้พืน้ทีช่ ัน้ในของกรุงเทพฯ โดยใชร้ถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิไดท้ีส่ถานีบางซื่อ  

เมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2559 บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารโครงการทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
(SOE) บรษิทัได้รบัสมัปทานโครงการ SOE จากการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยบรษิทัเป็นผู้ลงทุน
ออกแบบก่อสร้าง บรหิารจดัการ ใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษาโครงการเพื่อแลกเปลีย่นกบัสทิธใินรายได้ค่าผ่านทาง
และรายได้อื่นๆ (ถ้าม)ี โครงการ SOE มรีะยะทาง 16.7 กโิลเมตร เริม่จากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ     
(ถนนกาญจนาภเิษก บรเิวณใกลโ้รงกรองน ้ามหาสวสัดิ)์ เชื่อมต่อกบัทางพเิศษศรรีชัที่ดา้นเหนือของสถานีขนส่ง
สายเหนือ (หมอชติ2) ซึง่ท าใหก้ารเดนิทางระหว่างฝัง่กรุงเทพฯและฝัง่ธนบุรสีะดวกรวดเรว็ และผูใ้ชท้างสามารถ
เลอืกเดนิทางเขา้พืน้ทีช่ ัน้ในของกรุงเทพฯ โดยเดนิทางต่อเขา้สูร่ะบบทางด่วนขัน้ที ่2 ทีด่่านบางซื่อ 2 

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในปี 2559 บรษิทัมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 2,606 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัก าไรสทุธจิาก
การด าเนินงานปกตขิองปี 2558 ทีไ่ม่รวมรายการพเิศษจากการขายหุน้ บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ก่อนการควบบรษิทั ซึง่มกี าไรสุทธจิากภาษี จ านวน 969 ลา้นบาทแลว้ ก าไรเพิม่ขึน้ จ านวน 925 ลา้นบาท หรอื
ร้อยละ 55 โดยบรษิัทมรีายได้จากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ จ านวน 1,366 ล้านบาท กล่าวคือรายได้จากธุรกิจ     
ทางพเิศษเพิม่ขึน้ จ านวน 486 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.5 เนื่องจากปรมิาณจราจรทีเ่พิม่ขึน้ในทุกสายทาง รวมถงึ
การเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก เมื่อวนัที่ 22 สงิหาคม 2559 รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง
เพิม่ขึน้ จ านวน 856 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 36.1 เนื่องจากจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่อง และรายไดจ้าก
การใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ซึง่เปิดใหบ้รกิาร เมื่อ
วนัที่ 6 สงิหาคม 2559 ในดา้นต้นทุนการให้บรกิาร เพิม่ขึน้ตามโครงการที่เปิดให้บรกิารเพิม่ ส่วนของค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิภายหลงัจากการเปิดใหบ้รกิารโครงการ SOE ดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูเ้พื่อการก่อสรา้งทีเ่คยบนัทกึเป็น
ตน้ทุนงานจะถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนตามมาตรฐานบญัช ีท าใหด้อกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้ แต่ผลจาก
การปรบัลดต้นทุนทางการเงนิยงัท าใหบ้รษิทัมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิลดลงจากปีก่อน จ านวน 488 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 25.2 

หากเปรยีบเทยีบก าไรสทุธปีิ 2559 จ านวน 2,606 ลา้นบาท กบัก าไรสทุธปีิ 2558 จ านวน 2,650 ลา้นบาท ซึง่รวม
รายการพเิศษจากการขายเงนิลงทุนสุทธจิากภาษี จ านวน 969 ลา้นบาทแล้ว ก าไรสุทธจิะต ่ากว่าปีก่อน จ านวน   
44 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.7 เน่ืองจากไม่มรีายการลกัษณะดงักล่าวในปีนี้ 
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ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1.  ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 9,301 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 486 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 5.5 จากปรมิาณจราจรทีเ่พิม่ขึน้ในทุกสายทาง ส าหรบัทางด่วนขัน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 มปีรมิาณจราจร
เพิม่ขึน้จากปีก่อนเฉลีย่วนัละ 15,000 เทีย่ว หรอืรอ้ยละ 1.4 ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก มปีรมิาณ
จราจรตัง้แต่เปิดใหบ้รกิารวนัที ่22 สงิหาคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 เฉลีย่วนัละ 39,400 เทีย่ว ส่งผลใหร้ายได้
ค่าผ่านทางในปีนี้ของทางด่วนขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 ซึง่รวมโครงการ SOE เพิม่ขึน้ จ านวน 371 ลา้นบาท หรอื 
รอ้ยละ 4.9 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ปรมิาณจราจรเพิม่ขึน้จากปีก่อน
เฉลีย่วนัละ 7,000 เทีย่ว หรอืรอ้ยละ 9.4 เน่ืองจากการขยายตวัของชุมชนในเขตปรมิณฑล เป็นผลใหม้เีทีย่ว
การเดินทางเพิ่มขึ้น รายได้ค่าผ่านทางในปีนี้จึงเพิ่มขึ้น จ านวน 115 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.5 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน 

ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้และค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน ส าหรบัปี 2559 มจี านวน 
4,817 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 154 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.3 ซึง่เพิม่ขึน้ตามปรมิาณจราจรทีใ่ช้
ทางพเิศษและการเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก 

2.  ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิระบบราง จ านวน 3,230 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 856 ลา้นบาท หรอื   
รอ้ยละ 36.1 จากรายได้ค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสนี ้าเงนิทีม่จี านวนผู้โดยสารทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อนเฉลี่ย     
วนัละ 13,400 เที่ยวต่อวนั หรือร้อยละ 5.1 และจากรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง 
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงซึง่เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2559 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุง ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้มัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ-สว่นของการ
เดนิรถและค่าตอบแทนผูใ้หส้มัปทาน ส าหรบัปี 2559 มจี านวน 2,769 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 
576 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 26.3 ซึง่เพิม่ขึน้ตามจ านวนผูโ้ดยสารและจากตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและ
ซ่อมบ ารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงซึง่สอดคลอ้งกบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

3.  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิัทมรีายได้จากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในปี 2559 จ านวน 573 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 24       
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.4 โดยสาระส าคญัมาจากการพฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิระบบราง 

 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                                  แบบ 56-1 
 
 

14-3 
 

 

 หมายเหตุ  :  ทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เปิดใหใ้ชบ้รกิารวนัที ่22 สงิหาคม 2559 
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หมายเหตุ  :  เดอืนมถุินายน 2558 ไมร่วมการปรบัปรุงรายไดบ้ตัรโดยสาร 
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ฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีสนิทรพัย์รวม จ านวน 82,786 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4,691     
ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของงานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช -             
วงแหวนรอบนอก ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วในเดือนสงิหาคมที่ผ่านมา มหีนี้สนิรวม จ านวน 53,003 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 4,038 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีทีผ่่านมาซึง่สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย ์สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
จ านวน 29,783 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 653 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2558 จากก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน และ
ลดลงจากการจ่ายปันผล 1,834 ลา้นบาท   

กระแสเงินสด 

ส าหรบัปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 3,845 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสดใชไ้ปใน
กจิกรรมลงทุน จ านวน 11,663 ล้านบาท มาจาก (1) ลงทุนในโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร จ านวน 6,035 ล้านบาท (2) ลงทุนในเงนิลงทุนชัว่คราวและลงทุนในบรษิัทอื่น จ านวน 5,744 
ลา้นบาท(3) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและเงนิลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงสุทธ ิ
จ านวน 766 ลา้นบาท (4) ซือ้อุปกรณ์และสนิทรพัยอ์ื่นสทุธ ิจ านวน 277 ลา้นบาท และ (5) รบัเงนิจากการขายเงนิ
ลงทุนและเงนิปันผลจาก TTW และ CKP จ านวน 1,159 ลา้นบาท 

ในส่วนของกจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดไดม้า 4,112 ล้านบาท มาจาก (1) รบัเงนิจากการออกหุ้นกู้สุทธ ิ
23,200 ลา้นบาท (2) รบัเงนิกูย้มืระยะยาวสทุธ ิ1,585 ลา้นบาท (3) จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้สทุธ ิ17,690 ลา้นบาท             
(4) จ่ายเงนิปันผล 1,834 ลา้นบาท และ (5) ช าระดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 1,149      
ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 777 ลา้นบาท ลดลงจาก
สิน้ปีก่อน 3,706 ลา้นบาท  

วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

ส าหรบัปี 2559 บริษ ัทม ีอตัราก าไรสุทธ ิร ้อยละ 19.69 อตัราผลตอบแทนผู ้ถ ือหุ ้นร ้อยละ 8.87 อตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ร้อยละ 3.25 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 1.78 เท่า และอตัราส่วน
หนี้สนิที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 1.33 เท่า 

 
*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงินรวม มีองค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกิจ ก่อสร้างและ

บริหารทางพิเศษ ธุรกิจบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์  
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา และธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัตัวเลขอ้างอิงใน
อุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้ 

 

 


