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     การด าเนนิงานในภาพรวมมกีารปรับตัวดขี ึน้ตอ่เนื่อง 
อยา่งไรกด็ ีในชว่งปี 2558 กทพ. ควรมกีารประเมนิความเสีย่ง
และเตรยีมการรองรับส าหรับประเด็นเรือ่งคดคีวาม                        
รวมทัง้ควรมกีารเรง่พัฒนาระบบ EASY PASS ใหเ้ป็นที่
แพรห่ลายเป็นทีไ่วว้างใจกบัผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากยิง่ข ึน้ 

• ฐำนะทำงกำรเงนิ : ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2558 กทพ. มสีนิทรัพยร์วมทัง้สิน้ 177,749 
ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ประมาณ 7,363 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 
3.98)  เนือ่งจากมกีารจา่ยคนืเงนิกูย้มืในประเทศ ซึง่อยูใ่นรปูพนัธบตัรและเงนิกูจ้าก
ธนาคาร สง่ผลให ้กทพ. มหีนีส้นิรวมทัง้สิน้ 70,057 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่นหนา้
ประมาณรอ้ยละ 10.32 ในสว่นของทนุรวมทัง้สิน้ 107,692 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเวลา
เดยีวกนัในปีกอ่นหนา้รอ้ยละ 0.65 สาเหตเุกดิจากก าไรสะสมทีเ่พิม่มากขึน้ 

• ผลประกอบกำร : ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2559 กทพ. มรีายไดร้วมทัง้สิน้ประมาณ 
4,065 ลา้นบาท (เป็นรายไดค้า่ผา่นทาง 3,526 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 86.74 ) เพิม่ขึน้จาก
ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้รอ้ยละ 1.16 และมผีลก าไรสทุธทิัง้ส ิน้ 2,201 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ถงึรอ้ยละ 2.23 สาเหตหุลกัเกดิจากปรมิาณจราจรทีเ่พิม่
มากขึน้ 

• อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ : ผลประกอบการทีด่ขี ึน้สง่ผลใหอ้ตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั
ของ กทพ. ทัง้หมดปรับตวัดขีึน้ ไดแ้ก ่ROA ROE D/E และ Net profit margin ทัง้นี ้
กทพ. มสีดัสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้จา่ยและเงนิตน้ (DSCR) คอ่นขา้งดขีึน้ 
สาเหตเุกดิจากความสามารถในการบรหิารจัดการช าระเงนิกูใ้นสว่นของเงนิตน้ทีค่รบก าหนด
ช าระและดอกเบีย้เงนิกู ้

ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้
จำ่ยและเงนิตน้ 2556 2557 2558 

DSCR (เทำ่) 0.71 1.01 1.043 

หนว่ย: ลำ้นบำท 2556 2557 2558 %Chg Q1/58 Q1/59 %Chg 

ฐำนะทำงกำรเงนิ               

เงนิสด 5,416 6,740 3,357 24.44% 8,190.0 2,600.5 -68.2% 

สนิทรัพยร์วม 181,743 183,913 180,696 1.19% 185,112.4 177,748.7 -4.0% 

หนี้สนิรวม 79,800 77,268 68,903 -3.17% 78,114.8 70,057.3 -10.3% 

ทนุรวม 101,943 106,645 111,793 4.61% 106,997.7 107,691.5 0.6% 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 24,953 29,655 34,802 18.84% 30,007.4 30,701.2 2.3% 

ผลกำรด ำเนนิงำน               

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน  12,434 13,203 13,795 6.18% 3,479.5 3,526.2 1.3% 

รายไดร้วม  14,559 15,373 16,061 5.59% 4,034.8 4,065.3 0.8% 

คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงาน  5,728 5,870 6,023 2.48% 1,140.1 1,206.9 5.9% 

คา่ใชจ้่ายรวม  5,771 5,876 6,024 1.82% 1,444.2 1,517.1 5.0% 

ก าไรจากการด าเนนิงาน  6,706 7,333 7,772 9.35% 2,339.4 2,319.3 -0.9% 

ดอกเบีย้จ่าย  2,198 1,941 1,604 -11.70%     438.0      350.1   -20.1% 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล       -         -     -     -   -    

EBITDA 8,778 9,459 9,903 7.75% 2,888.6 2,854.4 -1.2% 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ 6,589 7,556 8,432 14.67% 2,152.7 2,201.4 2.3% 

อืน่ๆ               

คา่ใชจ้่ายพนักงาน 2,122 2,188 2,469 3.11% 600.8 624.7 4.0% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตรา
แลกเปลีย่น      -         -     -          

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 2,072 2,125 2,131 2.58% 549.2 535.1 -2.6% 

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 2,636 3,022 3,373   1,800.0 2,958.6 64.4% 

เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ 2,365 0   -100.00% - -   

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 6,381 4,142 1,788   312.3 225.8   

งบลงทนุเบกิจ่าย 4,147 1,416 1,250   341.5 306.9   

อัตราการเบกิจ่าย (%) 64.99% 34.18% 69.91%   109.4% 135.9%   

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ               

ROA 3.6% 5.5% 6.2%   4.65% 4.95%   

ROE 6.5% 9.4% 10.1%   8.05% 8.18%   

D/E (เทา่) 0.78 0.72 0.62   0.73 0.65   

Net Profit Margin 45.26% 49.15% 52.50%   53.35% 54.15%   



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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ผูจั้ดท า: นายพทิย อทุัยสาง / นางสาวพรรณวรนิทร ์ถาวรวงศส์กลุ 
กอง : กองพัฒนารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ านวยการกอง : นายภมูศิักด ิ ์อรัญญาเกษมสขุ 
โทรศัพท ์: 0 2298 5880 ตอ่ 2146 
วันทีจั่ดท า : 4 เมษายน 2559 

สำขำขนสง่ 
 

กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย 
ประจ ำไตรมำสที ่1 ปี 2559 (1 ต.ค. 58  – 31 ธ.ค. 58) 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
•  ปัจจบุนั กทพ. อยูร่ะหวา่งการด าเนนิโครงการทางพเิศษสายศรรีัช-วงแหวนรอบนอก กทม. โดยเป็นการลงทนุในรปูแบบ PPPs คาดวา่จะกอ่สรา้งแลว้เสร็จ
และเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายในเดอืนสงิหาคม 2559  
•  กทพ. อยูร่ะหวา่งการจัดท ารายละเอยีดโครงการทางพเิศษขัน้ที ่3 และการขยายการลงทนุไปยังหวัเมอืง และประเทศเพือ่นบา้น เชน่ โครงการทางลอด
ภเูขาบรเิวณหาดป่าตอง จังหวดัภเูก็ต  เป็นตน้  
•  กทพ. อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการะดมทนุส าหรับการกอ่สรา้งโครงการใหมใ่นรปูแบบกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย (TFF)  
•กทพ. ควรเรง่ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน าระบบ Common Ticket มาใช ้เพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้รกิาร ซึง่จะสง่ผลใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารทา่งพเิศษ
จ านวนมากขึน้ 

 ภำพรวมอตุสำหกรรม 
จากปัญหาการจราจรทีต่ดิขัด เนื่องจากการขยายตัวของทีอ่ยูอ่าศัยและจ านวนประชากรทีเ่พิม่ข ึน้
ในตัวเมอืง ตลอดจนประชากรในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลโดยสว่นใหญ่ใชพ้าหนะหลักใน
การเดนิทางโดยรถยนตส์ว่นบคุคล ท าใหก้ารใชร้ถยนตส์ว่นบคุคลมปีรมิาณเพิม่ข ึน้ สง่ผลใหก้าร
ใชท้างพเิศษเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจัยที่สนับสนุนใหอ้ตุสาหกรรมบรกิารทาง
พเิศษเตบิโตในดา้นรายได ้คอื การปรับราคาค่าผ่านทางด่วนทีม่กี าหนดไวใ้นสัญญา สง่ผลให ้
อตุสาหกรรมบรกิารทางพเิศษจะมกีารเตบิโตดา้นรายได ้
 
 กำรใชร้ะบบ ETCS (บตัร Easy Pass) 
การใชบ้รกิารระบบ EASY PASS ของ กทพ. มปีรมิาณเพิม่ข ึน้ตามล าดับ โดยพบวา่ ในปี 2558 มี
รถยนต ์4 ลอ้ ทีใ่ขร้ะบบ EASY PASS เพิม่จ านวนมากขึน้กว่าปี 2557 อยู่ทีร่อ้ยละ 2.3 และสงู
กวา่ปี 2553 อยู่ทีร่อ้ยละ 22.8 ดังนัน้ กทพ. อาจจะตอ้งตรวจสอบและพัฒนาระบบ Easy Pass 
ใหส้ามารถรองรับปรมิาณจราจรทีเ่พิม่ข ึน้ในปัจจบุัน 
 
 ผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 
ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 มแีผนการเบกิจา่ยอยูท่ี ่225.78 ลา้นบาท โดยผลการเบกิจา่ยอยูท่ี ่
306.92 ลา้นบาท ทัง้นี้ ผลการเบกิจา่ยตอ่แผนงบลงทนุทัง้ปีอยูท่ีร่อ้ยละ 15.291 และผลการ
เบกิจา่ยตอ่แผนเบกิจา่ยรายเดอืน อยูท่ีร่อ้ยละ 135.938  
 
 ภำระผกูพนัในอนำคต 
 กทพ. มภีาระผูกพันการใชเ้งนิทนุทีส่ าคัญในอนาคตอนัใกล ้ไดแ้ก ่ 
(1) โครงการกอ่สรา้งโครงการทางพเิศษสายศรรีัช – วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 
(2) โครงการศกึษาการแกปั้ญหาบรเิวณจราจรตดิขดั (Bottleneck) บนทางดว่น 
(3)  ความเสีย่งตอ่ขอ้พพิาทและคดคีวามตา่งๆ โดยปัจจบุัน กทพ. มขีอ้พพิาท และคดคีวามกบั

บรษัิทเอกชนรวมทัง้ส ิน้  26 กรณี คดิเป็นมลูคา่วงเงนิทัง้ส ิน้ 40,868.86 ลา้นบาท 

1. กทพ. ควรวางยุทธศาสตรก์ารด าเนนิงานในอนาคต เชน่ แนวทางการลงทุนในโครงการใหม่ๆ             
ทีม่คีวามส าคญัทัง้ในเชงิยุทธศาสตร ์เศรษฐกจิ และสังคม รวมถงึการพจิารณาหาแหลง่เงนิทุน                           
ทีเ่หมาะสมตอ่ฐานะทางการเงนิของ กทพ. และภาพรวมของประเทศ เชน่  PPP (Public Private 
Partnerships) การตัง้กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure Fund) และกองทุนโครงสรา้ง
พืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) เป็นตน้  

2. กทพ. ควรเร่งสรา้งความชัดเจนในการด าเนนิโครงการสัญญาระบบทางดว่นขัน้ที ่2                                   
(ทางพเิศษศรรัีช) ทีใ่กลจ้ะหมดสัญญาสัมปทานลงในวันที ่28 กมุภาพันธ ์2563                                   

3. กทพ. ควรมสีว่นร่วมในการผลักดันการใชก้ฎหมาย/ขอ้บังคับ เพือ่ลงโทษผูท้ีฝ่่าฝืน              
หรอืท าผดิกฎเกีย่วกับการจราจรในทางพเิศษ รวมถงึการท าผดิเงือ่นไขขอ้ตกลงการใชร้ะบบ                            
เก็บคา่ผา่นทางพเิศษอตัโนมตั ิซึง่เป็นอปุสรรคส าคญัตอ่การพัฒนาระบบการยกเลกิการใช ้                         
ไมก้ัน้บรเิวณหนา้ดา่น (Multi-Lane Free-Flow) ในอนาคต 

4.กทพ. ควรเร่งการด าเนนิงานตามโครงการเพือ่รองรับการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน (AEC)                           
ในปี 2558 ตามนโยบายรัฐบาล โดยการพัฒนาระบบเก็บคา่ผา่นทางขยายไปยังบรเิวณชายแดน
ท่ัวภมูภิาค  

5. กทพ. ควรมกีารประเมนิความเสีย่งและเตรยีมการรองรับส าหรับประเดน็เรือ่งคดคีวาม                                     
โดยปัจจุบัน กทพ. มขีอ้พพิาท และคดคีวามกับบรษัิทเอกชน ณ วันที ่31 ธ.ค.58                                   
รวมทัง้สิน้ 26 คด ีคดิเป็นมลูคา่วงเงนิทัง้ส ิน้มากกว่า 40,868.86 ลา้นบาท 
6. กทพ. ควรตอ้งพจิารณาแกไ้ขปัญหาปรมิาณจราจรโดยเฉพาะในบรเิวณทีม่ปัีญหา 
จราจรตดิขัดบนทางพเิศษ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจัดการจราจร เป็นตน้ 

 

 

ขอ้มลู ณ เมษายน 2559 

ร้อยละ 

ผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 

เฉล่ียเท่ียว/วนั 

ปี 2557 

ปี 2556 

ปี 2558 

สดัสว่นกำรใช ้Easy Pass รำยปี (ตอ่ปรมิำณจรำจรรถ 4 ลอ้) 

ปรมิำณจรำจรบนทำงพเิศษปี 2556 - 2558 

ตัวชีวั้ด น ้าหนัก(%) ผลปี 2558 คะแนนทีไ่ดรั้บ 

1. ผลการประเมนิกระบวนการ/ระบบ 40 260.75 4.5500 

2. ผลการด าเนนิงานของรัฐวสิาหกจิ 60   4.2498 

     2.1 ระยะเวลาการใชท้างพเิศษในเขตเมอืง 6   5.0000 

     2.2 ผลการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 5 87.6 3.5200 

     2.3 ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นหักโบนัส 5 9306.67 4.8362 

     2.4 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน (ไมร่่วมคา่เสือ่ม
ราคา   และโบนัส และคา่บัตรผ่าน easy pass) 

5 3017.85 4.8119 

     2.5 ความสามารถในการช าระดอกเบีย้จา่ย                                   
และเงนิตน้ (DSCR) 

2 1.043 3.3440 

     2.6 ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ 5   1.5450 

     2.7 ความผูกพันตอ่องคก์รของพนักงาน 5 83.37 4.2740 

2.8 รอ้ยละปรมิาณจราจรทีผ่่านระบบเก็บคา่ผา่นทาง
พเิศษอัตโนมัตฯิ 

3 29.23 4.4867 

     2.9 การแกไ้ขปัญหาดา้นอบัุตเิหต ุ 6   5.0000 

     2.10 ความสามารถในการบรหิารจัดการพืน้ทีใ่น
เขตทางพเิศษ 

4   4.0000 

     2.11 การด าเนนิโครงการแกปั้ญหาจราจร 8   5.0000 

     2.12 จ านวนบรเิวณจราจรตดิขัด (Bottleneck)                           
บนทางดว่นทีไ่ดรั้บการปรับปรุง 

4 4 5.0000 

     2.13 การน าสง่ขอ้มลูเขา้ระบบ GFMIS-SOE 2   4.9968 

รวม     4.4308 
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รำยกำร ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ไตรมำส 1/ 59 

แผนงบลงทุนท ัง้ปี 2,007.200 2,007.200 2,007.200 2,007.200 

แผนเบกิจำ่ย 2.400 145.900 77.480 225.780 

ผลเบกิจำ่ย 18.520 193.450 94.950 306.920 

% ผลกำรเบกิจำ่ย/
แผนงบลงทุนท ัง้ปี 

0.923 % 9.638 % 4.730 % 15.291 % 

% ผลกำรเบกิจำ่ย/
แผนเบกิจำ่ยรำยเดอืน 

771.667 % 132.591 % 122.548 % 135.938 % 

ลา้นบาท 


