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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในปี 2558 มกี าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั จ านวน 2,650 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 95 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.5 โดยใน
ส่วนของรายได้มกี าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สุทธจิากภาษี จ านวน 969 
ลา้นบาท รายไดค้่าผ่านทางเพิม่ขึน้ 330 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.9 จากปรมิาณจราจรบนทางพเิศษทีย่งัคงมกีารเตบิโต 
รายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 126 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 จากการเติบโตของจ านวนผู้โดยสารและการปรบัอตัรา
ค่าโดยสารซึง่มผีลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ในส่วนของค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากปีก่อน 729 ลา้นบาท โดยค่าใชจ้่าย
สว่นใหญ่เป็นตน้ทุนค่าผ่านทาง ตน้ทุนค่าโดยสารและค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้และ
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล ซึง่เพิม่ขึน้ตามปรมิาณ
จราจรและปรมิาณผูโ้ดยสาร สว่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการซือ้คนืหุน้กู ้

เมื่อรวมธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษและธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั 
ท าใหบ้รษิทัมรีายไดร้วม จ านวน 13,105 ลา้นบาท และมสีนิทรพัยร์วม จ านวน 78,120 ลา้นบาท  

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 

1.  ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายได้ค่าผ่านทางในปี 2558 จ านวน 8,815 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 330 ลา้นบาท หรอืร้อยละ 3.9 
จากปรมิาณรถทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากเศรษฐกจิฟ้ืนตวัจากปีก่อน ประกอบกบัราคาน ้ามนัมกีารปรบัราคาลดลงตัง้แต่
ปลายปี 2557 ส่งผลให้มจี านวนเที่ยวการเดนิทางเพิม่มากขึ้น และการเปิดให้บรกิารทางเชื่อมทางพเิศษศรรีชัช่วง
อโศก-ศรนีครนิทรก์บัถนนจตุรทศิ ช่วง ค. ยงัมปีรมิาณรถเขา้ใชบ้รกิารเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนัมปีรมิาณรถใน
ด่านนี้เฉลี่ยวนัละ 12,700 เที่ยว ท าให้โดยภาพรวมทางด่วนขัน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 มปีรมิาณรถเพิม่ขึน้จากปีก่อน    
วนัละ 33,000 เทีย่ว หรอืรอ้ยละ 3.2 เป็นผลใหร้ายไดค้่าผ่านทางในปีนี้เพิม่ขึน้ 254 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.5 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน 

ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ปรมิาณรถเพิม่ขึน้จากปีก่อนเฉลี่ยวนัละ 5,000 เที่ยว หรอืร้อยละ 7 
เน่ืองจากมกีารขยายตวัของเมอืงและมกีารพฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบทางพเิศษอย่างต่อเนื่องเป็นผลใหร้ายไดค้่าผ่านทาง
ในปีนี้เพิม่ขึน้ 76 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.7 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน 

ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษประกอบด้วยต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่าย
สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้และค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน ส าหรบัปี 2558 
มจี านวน 4,662 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 233 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 รายการส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย
การพนักงานทีป่ฏบิตังิานบนทางพเิศษและค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทางพเิศษ 

2.  ธรุกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

บรษิทัมรีายไดค้่าโดยสารในปี 2558 จ านวน 2,374 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 126 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.6 
จากการเตบิโตของจ านวนผูโ้ดยสารและการปรบัอตัราค่าโดยสาร ซึง่มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 ในส่วนของ
จ านวนผูโ้ดยสารในวนัท างาน เพิม่ขึน้จากเดมิเฉลีย่วนัละ 291,092 เทีย่ว เป็น 299,811 เทีย่ว และจ านวนผูโ้ดยสาร
เฉลีย่ต่อวนัเพิม่ขึน้จาก 253,255 เทีย่ว เป็น 260,325 เทีย่ว  
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ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าประกอบดว้ยต้นทุนค่า
โดยสาร ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้มัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล-ส่วนของการเดนิ
รถและค่าตอบแทนผูใ้หส้มัปทาน  ส าหรบัปี 2558 มจี านวน 2,193 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 282 ลา้นบาท หรอื
ร้อยละ 14.8 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าและค่าตอบแทนผู้ให้สมัปทานที่
เพิม่ขึน้ตามสญัญา 

3.  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในปี 2558 จ านวน 549 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 48 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 9.6 โดยสาระส าคญัมาจากการเตบิโตของธุรกจิการจดัหาสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละรายไดจ้ากค่าสทิธิ
การให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคม ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์เพิม่ขึน้สอดคล้องกบั
รายได้จากการพฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่พิม่ขึน้ 
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ฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม จ านวน 78,120 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8,094 ลา้นบาท โดยหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้ของงานระหว่างก่อสรา้งโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึง่ ณ สิน้ปี 2558 
งานก่อสร้างมคีวามคบืหน้าร้อยละ 85 ซึ่งเป็นไปตามแผนทีว่างไว้ คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสรจ็และเปิดให้บรกิาร
ได้ตามสญัญาในปี 2559 หนี้สนิรวม จ านวน 48,990 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5,173 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการเบกิใช้
สนิเชื่อโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในช่วงปลายปี 2558 ก่อนการควบรวมกจิการ 
บรษิทัไดซ้ือ้คนืหุน้กูท้ ัง้หมดโดยใชเ้งนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ซึง่ปัจจุบนับรษิทัอยู่ระหว่างการจดัโครงสรา้ง
ทางการเงนิ สว่นของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 29,130 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,921 ลา้นบาท จากก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน  

กระแสเงินสด 

ส าหรบัปี 2558 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 3,293 ล้านบาท มีกระแสเงนิสดใช้ไปใน
กจิกรรมลงทุน 4,758 ลา้นบาท มาจาก (1) ลงทุนในโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
และงานก่อสรา้งเพิม่ช่องทาง จ านวน 7,450 ลา้นบาท (2) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล
และเงนิลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง จ านวน 276 ลา้นบาท (3) รบัเงนิสทุธจิากการขายเงนิลงทุนและลงทุนเพิม่ใน
บรษิทัร่วม จ านวน 2,474 ลา้นบาท (4) รบัเงนิปันผลและดอกเบีย้รบัจากการลงทุน จ านวน 538 ลา้นบาท และ (5) ซือ้อุปกรณ์
และสนิทรพัยอ์ื่นสทุธ ิจ านวน 44 ลา้นบาท 

ในส่วนของกจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดไดม้า 3,571 ลา้นบาท มาจาก (1) รบัเงนิกูย้มืระยะสัน้ จ านวน 20,410 
ลา้นบาท (2) รบัเงนิกูย้มืระยะยาวสทุธ ิจ านวน 5,316 ลา้นบาท (3) ไถ่ถอนหุน้กู ้จ านวน 19,400 ลา้นบาท (4) จ่ายเงนิปันผล 
จ านวน 1,925 ลา้นบาท และ (5) จ่ายดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม จ านวน 830 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,483 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
สิน้ปีก่อน 2,106 ลา้นบาท 

วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

บรษิัทมอีตัราก าไรสุทธิ ส าหรบัปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 20.22 ลดลงร้อยละ 2.88 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน มอีตัรา
ผลตอบแทน ผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 9.76 ลดลงรอ้ยละ 1.27 และมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์เท่ากบัรอ้ยละ 3.65 
ลดลงรอ้ยละ 0.51 จากผลประกอบการที่ลดลงจากปีก่อน ขณะที่มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 1.68 
เพิม่ขึน้จากปีก่อน ซึง่เป็นผลจากการเบกิใชส้นิเชื่อส าหรบังานก่อสรา้งโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร 

 
*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ ธุรกิจ

บรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์  ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปา และธุรกจิผลติ
ไฟฟ้า จงึไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัตวัเลขอา้งองิในอุตสาหกรรมทีเ่หมาะสมได้ 

 


