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ทีม่ำ : งบกำรเงนิทีย่งัไมผ่ำ่นกำรสอบทำนจำก สตง. 

หมำยเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัที ่25 เมษำยน 2559 ก
 ำ
ไ
ร
 (
ข
ำ
ด
ท
นุ
)ส
ทุ
ธ

 ิ

 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นยงัคงเป็น               
ปจัจยัส ำคญัทีส่ง่ผลตอ่กำรด ำเนนิงำน 
ของ รฟม.  
 

สำขำขนสง่ 
 

สรปุควำมคบืหนำ้และกำรด ำเนนิงำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยตำ่งๆ (ณ เดอืนมนีำคม 2559) 

โครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนคร สำยเฉลมิรัชมงคล ชว่งหวัล ำโพง- บำงซือ่                           
 ระยะทำงรวม 20 กโิลเมตร มบีรษัิท รถไฟฟ้ำกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน)  เป็นผูร้ับสมัปทำนและ        
 มรีปูแบบกำรใหเ้อกชนเขำ้รว่มลงทนุแบบ PPP Net Cost  

 โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมีว่งชว่ง บำงใหญ-่บำงซือ่                                                                   

 ระยะทำงรวม 23 กโิลเมตร คำดวำ่จะเปิดใหบ้รกิำรในปี 2559 มรีปูแบบกำรใหเ้อกชนเขำ้รว่ม
 ลงทนุแบบ PPP Gross Cost โดยรัฐจะเป็นผูล้งทนุงำนโยธำ และเอกชนลงทนุงำนระบบรถไฟฟ้ำ 
 -  งำนกอ่สรำ้งโยธำ  ผลงำนแลว้เสร็จรอ้ยละ100  
 -  งำนคดัเลอืกเอกชนลงทนุงำนระบบรถไฟฟ้ำ มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่3 กนัยำยน 2556     
        เห็นชอบตำมมตคิณะกรรมกำรกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตร ีคณะที ่1 (ฝ่ำยเศรษฐกจิ)             
         ในครำวประชมุครัง้ที ่5/2556 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่22 สงิหำคม 2556 เสนอ โดยเห็นชอบผล        
         กำรพจิำรณำคดัเลอืกเอกชนลงทนุงำนระบบรถไฟฟ้ำและรับจำ้งด ำเนนิกจิกำร งำนสญัญำที ่4  
         โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมีว่ง ชว่งบำงใหญ-่บำงซือ่ (สถำนคีลองบำงไผ-่สถำนเีตำปนู)                   
 ซึง่บรษัิท รถไฟฟ้ำกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูไ้ดร้ับกำรคดัเลอืก และรำ่งสญัญำฯ ทีไ่ดม้ี
 กำรปรับตำมขอ้สงัเกตของส ำนักงำนอยักำรสงูสดุและกำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนแหง่          
         ประเทศไทย ตำมนัยมำตรำ 21 แหง่พระรำชบญัญตัวิำ่ดว้ยกำรใหเ้อกชนเขำ้รว่มงำนหรอื     
         ด ำเนนิกำรในกจิกำรของรฐั พ.ศ. 2535 
รถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ ชว่งหวัล ำโพง-บำงแค และชว่งบำงซือ่-ทำ่พระ                          
 ระยะทำงรวม 27 กโิลเมตร คำดวำ่จะสำมำรถเปิดใหบ้รกิำรไดใ้นปี 2559 มรีปูแบบกำรใหเ้อกชน
 เขำ้รว่มลงทนุแบบ PPP Gross Cost โดยรัฐจะเป็นผูล้งทนุงำนโยธำ และเอกชนลงทนุระบบงำน
 รถไฟฟ้ำ ซึง่ควำมคบืหนำ้ลำ่สดุ ณ สิน้เดอืนมนีำคม 2559 งำนกอ่สรำ้งโยธำมคีวำมคบืหนำ้   
 รอ้ยละ 99.88 ลำ่ชำ้กวำ่แผนงำนรอ้ยละ 0.12  

 โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีว ชว่งแบริง่ – สมทุรปรำกำร  งำนกอ่สรำ้งโยธำมคีวำมคบืหนำ้รอ้ยละ  

 82.02 เร็วกวำ่แผนงำนรอ้ยละ 3.36  

 โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีว ชว่งหมอชติ – คคูต  งำนกอ่สรำ้งโยธำมคีวำมคบืหนำ้รอ้ยละ  

 54.59 เร็วกวำ่แผนงำนรอ้ยละ 0.08  

 

 

 
หนว่ย: ลำ้นบำท

2556 2557 2558 %Chg Q1/58 Q1/59 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 1,233.9 1,525.75 2,396.4 57.1% 1,660.7 2,878.2 73.3%

สนิทรัพย์รวม 212,725.8 228,119.87 240,821.1 5.6% 229,277.9 245,139.7 6.9%

หนีส้นิรวม 201,378.0 213,354.25 225,334.1 5.6% 207,985.6 229,025.6 10.1%

ทนุรวม 11,347.8 14,765.61 15,487.0 4.9% 21,292.3 16,114.1 -24.3%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 10,412.1 13,819.39 14,541.1 5.2% 20,436.3 15,168.1 -25.8%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 3,822.5 4,631.06 5,668.9 22.4% 1,390.3 1,396.2 0.4%

รำยไดร้วม 21,695.2 7,440.57 5,720.4 -23.1% 3,165.8 1,716.0 -45.8%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 2,346.7 2,419.89 2,442.1 0.9% 602.7 613.0 1.7%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 3,580.8 4,023.61 4,998.7 24.2% 1,109.6 1,172.2 5.6%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 1,475.8 2,211.16 3,226.8 45.9% 787.7 783.2 -0.6%

ดอกเบีย้จำ่ย 854.3 1,338.67 1,741.4 30.1% 447.6 432.7 -3.3%

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล - - - - - -

EBITDA 3,392.3 4,126.94 5,142.7 24.6% 1,266.7 1,261.9 -0.4%

ก ำไร(ขาดทนุ)สทุธิ 18,114.5 3,416.96 721.7 -78.9% 2,056.2 543.7 -73.6%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 430.1 504.16 526.2 4.4% 123.7 134.2 8.5%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น 17,829.8 2,757.65 -518.1 -118.8% 1,764.0 304.6 -82.7%

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 1,916.5 1,915.77 1,915.8 0.0% 479.0 478.8 0.0%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล - - - - - -

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ 3,636.2 4,496.37 4,168.7 1,100.8 1,099.5 -0.1%

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 21,445.50

งบลงทนุเบกิจำ่ย 19,995.03

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%)

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA -8.5% 1.5% 0.3% 3.6% 0.9%

ROE 159.6% 23.1% 4.7% 38.6% 13.5%

D/E (เทำ่) 3.05 14.45 14.55 9.77 14.21

Net Profit Margin 83.5% 46% 12.6% 65.0% 31.7%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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   สำขำขนสง่ 
 

จ ำนวนผูโ้ดยสำรเฉลีย่ตอ่วนัและตอ่วนัท ำงำน 

รำยไดค้ำ่โดยสำรเฉลีย่ตอ่วนัและตอ่วนัท ำงำน 

 ตำมมตคิณะรัฐมนตรไีดม้อบหมำยให ้รฟม. เป็นหน่วยงำนรับผดิชอบด ำเนนิกำรกอ่สรำ้ง มจี ำนวน 3 โครงกำร ดังนี ้
(1) โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมีว่ง (ชว่งบำงใหญ-่บำงซือ่) มวีงเงนิลงทนุรวม 59,942.9 แบง่เป็นรัฐลงทนุ 46,699.9 ลำ้นบำท และเอกชนลงทนุ                   
      13,243.0 ลำ้นบำท 
(2) โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ำ้เงนิสว่นตอ่ขยำย (ชว่งหวัล ำโพง-บำงแค และบำงซือ่ - ทำ่พระ) มวีงเงนิลงทนุรวม 82,394.1 ลำ้นบำท แบง่เป็นรัฐลงทนุ    
      60,253.1  ลำ้นบำท และเอกชนลงทนุ 22,141.0  ลำ้นบำท 
(3) โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีวสว่นตอ่ขยำย (ชว่งหมอชติ- สะพำนใหม ่และแบริง่ -  สมทุรปรำกำร) มวีงเงนิลงทนุรวม 64,542.8 ลำ้นบำท                  
      แบง่เป็น รัฐลงทนุ 41,257.8 ลำ้นบำท และเอกชนลงทนุ  23,285.0 ลำ้นบำท รวม 3 โครงกำร วงเงนิลงทนุรวม 206,879.8 ลำ้นบำท                   
      แบง่เป็นรฐัลงทนุ 148,210.8 ลำ้นบำท และเอกชนลงทนุ 58,669.0 ลำ้นบำท                                

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวตถำ รุง่กระจำ่ง 
กอง: กองพฒันำรัฐวสิำหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นำยภมูศิกัดิ ์อรัญญำเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 02 2985880 ตอ่ 2145 

 

 

 

 

 

 

สำขำขนสง่ 
 

 รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนเพิม่ข ึน้  

 รฟม. มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน ในไตรมำสที ่1 ปี 2559 จ ำนวน 1,396.2 
ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 1,390.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.4 เมือ่เทยีบกับชว่ง
เดยีวกันในปีกอ่น ในขณะทีค่ำ่ใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนนิงำน มจี ำนวน 613.0 ลำ้น
บำท เพิม่ขึน้จำก 602.7 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.7 เมือ่เทยีบกับชว่ง
เดยีวกันในปีกอ่น สง่ผลให ้รฟม. มกี ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 783.2 ลำ้นบำท 
ลดลงจำก 787.7 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.6 เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกัน
ในปีกอ่น  

 รำยไดร้วมลดลง คำ่ใชจ้ำ่ยรวมเพิม่ชึน้ สง่ผลใหก้ ำไรสทุธลิดลง  

 รฟม. มรีำยไดร้วมในไตรมำสที ่1 ปี 2559 มจี ำนวน 1,716.0 ลำ้นบำท ลดลง

จำก 3,165.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 45.8 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันในปี
กอ่น ในขณะทีค่ำ่ใชจ้่ำยรวมมจี ำนวน 1,172.2  ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 1,109.6 
ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.6 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันในปีกอ่น สง่ผลให ้                 
รฟม. มกี ำไรสทุธลิดลงจำก 2,056.2 ลำ้นบำท เป็น 543.7 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบ
กันไตรมำสเดยีวกันในปีกอ่น  

 รฐัอดุหนนุเงนิงบประมำณให ้รฟม.เพิม่ข ึน้ 

เมือ่พจิำรณำรำยไดข้อง รฟม. โดยไมน่ ำผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลีย่นมำ
พจิำรณำ จะเห็นวำ่ ในไตรมำส 1 ปี 2559 รฟม. มรีำยไดจ้่ำกเงนิอดุหนุนภำครัฐ
จ ำนวน 1,099.5 ลำ้นบำท ลดลงจำก 1,100.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.1 
เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอน่  

ในสว่นของอัตรำผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (ROA) และอัตรำผลตอบแทน
ตอ่สว่นของทนุ (ROE) ในไตรมำสที ่1 ปี 2559 มคีำ่เป็นบวก เนือ่งจำกผลกำร
ด ำเนนิงำนของ รฟม. ทีม่กี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น ในขณะทีห่นีส้นิรวมตอ่ทนุ 
(D/E) เพิม่ขึน้จำก 9.77 เทำ่ ในไตรมำสที ่1 ปี 2558 เป็น 14.21 เทำ่ 
ในไตรมำสที ่1 ปี 2559 

 

กำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.) 
 ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ตลุำคม 58 – 31 ธันวำคม 58) 

 
 

 สรปุกำรด ำเนนิงำน  
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมีว่งผลงำนแลว้เสร็จรอ้ยละ 100 ในขณะที ่                   
สำยสนี ้ำเงนิ งำนกอ่สรำ้งโยธำลำ่ชำ้กวำ่แผน สว่นโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี

ชมพ ูและสำยสเีหลอืงคณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตโิครงกำรแลว้ 
 

 ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
ควรเพิม่มำตรกำรทำงกำรตลำด ปรับปรงุกำรบรกิำรและรณรงคใ์หม้กีำรใช ้

รถไฟฟ้ำมหำนคร สำยเฉลมิรัชมงคล (สำยสนี ้ำเงนิ) ทีด่ ำเนนิงำนอยูใ่น
ปัจจุบันใหเ้พิม่ขึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง 
ควรเรง่ด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งรถไฟฟ้ำใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน พรอ้มทัง้จัดหำ
เอกชนลงทนุใหเ้ป็นไปตำมก ำหนด โดยเฉพำะอยำ่งยิง่โครงกำรที่
คณะรัฐมนตรมีมีตใิหด้ ำเนนิงำนแลว้ เชน่ รถไฟฟ้ำสำยสมีว่ง รถไฟฟ้ำสำย                       
สนี ้ำเงนิ และสำยสเีขยีว ในสว่นตอ่ขยำย  
ควรศกึษำแนวทำงกำรเพิม่รำยได ้นอกเหนอืไปจำกคำ่โดยสำร และควำม
เป็นไปไดข้องกำรใชป้ระโยชนใ์นอสังหำรมิทรัพยท์ีไ่ดจ้ำกกำรเวนคนื 
(Transit Oriented Development : TOD) ใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรมโดยเร็ว 
ควรมมีำตรกำรในกำรจัดกำรองคค์วำมรูใ้นองคก์ร และจัดกำรบรหิำรงำนบคุคล
ใหม้ปีระสทิธภิำพ เพือ่ใหอ้งคก์รมศัีกยภำพอยำ่งย่ังยนื 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

1. ผลการประเมนิกระบวนการ 3 4.1713

2. ผลลพัธ์

2.1 ความตรงตอ่เวลาของขบวนรถทีจ่อดเทยีบทีส่ถานี 99.25 99.62

2.2 อบัุตกิารณ์ทีม่ผีลใหต้อ้งหยุดเดนิรถ 3 5.000

2.3 จ านวนการใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานครเฉลมิรัชมงคล 2.55 2.57

2.4 ความพงึพอใจตอ่มาตรการลดผลกระทบดา้นสงิแวดลอ้มจากการกอ่สรา้งโครงการ

สรา้งโครงการรถไฟฟ้า ประจ าปีบัญช ี2557 80 87.80

2.5 ความสามารถในการบรหิารแผนลงทุน 90 99.90

2.6 รายไดจ้ากการพัฒนาธรุกจิและบรหิารสนิทรัพย์ 130.00 160.40

2.8 สดัสว่นของบคุลากรทีม่สีมรรถนะตามมาตรฐานทีก่ าหนด 88 96.90

2.9 การเสรมิสรา้งความผกูพันของบคุลากรตอ่ รฟม. 3.22 3.52

2.10 จ านวนครัง้ทีเ่กดิอาชญากรรมตอ่ผูโ้ดยสาร 0.0236 0.0213

2.11 การน าสง่ขอ้มลูเขา้ระบบ GFMIS - SOE 0.5 N/A

2.12 การด าเนนิงานโครงการรถไฟฟ้า สายสมีว่ง ชว่งบางใหญ ่- บางซือ่ 90 100

2.13 การด าเนนิงานโครงการรถไฟฟ้า สายสนี ้าเงนิ ชว่งหัวล าโพง - บางแค และชว่ง

บางซือ่ - ท่าพระ (ความกา้วหนา้งานกอ่สรา้งงานโยธา) 90 101.10

2.14 การด าเนนิงานโครงการรถไฟฟ้า สายสเีขยีว ชว่งแบริง่ - สมทุรปราการ 90 107

2.15 การด าเนนิงานโครงการรถไฟฟ้า สายสเีขยีว ชว่งหมอชติ - สะพานใหม ่- คคูต 90 108.75


