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สำขำขนสง่ 
 

 

กำรรถไฟแหง่ประเทศไทย 

ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

SOD :  พัฒนาระบบบรหิารจัดการคณุภาพการใหบ้รกิารและพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบรางเพือ่ใหเ้ป็นระบบขนสง่หลักทีม่ปีระสทิธภิาพของ
ประเทศและลดภาระภาครัฐ 

ผลการดําเนนิงานขาดทนุเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง และ
ขาดการบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทัง้จําเป็นตอ้งมีการปรับโครงสรา้งการบรหิาร
จัดการเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 
  

รำยไดร้วม  

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 

ทีม่า : งบการเงนิปี 2559 (เบือ้งตน้) ของ รฟท. 

• รฟท.  ดํา เนินการตามแผนการแก ไ้ขปัญหาองค์กร  (แผนฟ้ืนฟูกิจการ )  
โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแ้ก่ การแกไ้ขปัญหาภาระหนี้ส ินของ รฟท.  
การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การดําเนนิการแผนปฏบัิตกิารของ รฟท. 
การบรหิารทีด่นิทีไ่ม่ไดใ้ชเ้พือ่การเดนิรถ (Non-core) และการดําเนนิการเพือ่เพิม่
ความพรอ้มของเสน้ทางและคุณภาพของระบบขนส่งทางราง ซึง่การดําเนินงาน
ของ รฟท. ยังไม่สามารถดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีกํ่าหนดไวไ้ดอ้ย่าง
ครบถว้น 
 

•  ในปี 2559 รฟท. มแีผนลงทุนทัง้ปี จํานวน 60,716 ลา้นบาท ซึง่ รฟท. สามารถ
เบกิจ่ายงบลงทนุไดเ้พยีง 32,280 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 53 โดยโครงการที่
มกีารเบกิจ่ายไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีสํ่าคัญ ไดแ้ก ่

- โค รงการก่ อส ร า้ ง รถไฟทาง คู่  ช่ ว งชุมทางถนนจิร ะ -ขอนแก่ น  
ที่สามารถเบิกจ่ายไดเ้พียงรอ้ยละ 41 และโครงการก่อสรา้งทางคู่ฯตอน
ฉะเชงิเทรา-คลองสบิเกา้-แก่งคอย ทีส่ามารถเบกิจ่ายไดเ้พียงรอ้ยละ 36 ซึง่มี
สาเหตหุลักมาจากการลงนามสัญญาลา่ชา้เนือ่งจากกระบวนการภายใน  

- โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ บางซื่อ-รังสิต 
สามารถเบกิจ่ายไดร้อ้ยละ 80 โดยมสีาเหตุความล่าชา้จากการรือ้ยา้ยท่อขนส่ง
น้ํามันที่ล่าชา้กว่าที่คาดการณ์ และการลงนามในสัญญาที่ 3 ล่าชา้กว่าแผน 
ทีกํ่าหนด 

   ทัง้นี้ ในปี 2559 มีการยกเลิกโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าพรอ้มอะไหล่
ทดแทนรถจักร GE จํานวน 50 คัน วงเงนิ 6,563 ลา้นบาท เนื่องจากกระบวนการ
จัดซือ้จัดจา้ง ในส่วนของการประกวดราคามีผูจ้า้งเพียงรายเดยีว ซึง่เป็นการขาด
คณุสมบัต ิจงึตอ้งยกเลกิการประกวดราคา เป็นผลใหก้ารเบกิจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไป
ตามแผน 

ขำดทนุสทุธ ิ

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

2557 2558 2559 

17,058 

18,305 

19,933 

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000

2557 2558 2559 

26,285 

29,193 

30,068 

(15,000) (14,000) (13,000) (12,000) (11,000)

2557 

2558 

2559 

(12,328) 

(14,158) 

(13,457) 

2557 2558 2559 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 585 945 709 (24.91%)

สนิทรัพยร์วม 472,480 477,831 601,825 25.9%

หนีส้นิรวม 165,520 180,870 331,057 83.0%

ทุนรวม 306,960 296,961 270,768 (8.82%)

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม (125,166) (139,324) (123,189) (11.58%)

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 9,998 10,543 9,820 -6.86%

รำยไดร้วม 17,058 18,305 19,933 8.90%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 25,507 28,269 29,319 3.72%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 26,285 29,193 30,068 3.00%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (15,510) (17,725) (19,499) 10.01%

ดอกเบีย้จำ่ย 3,101 3,270 3,322 1.59%

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0

EBITDA (15,510) (17,725) (19,499) 10.01%

ก ำไร(ขำดทุน)สทุธิ (12,328) (14,158) (13,457) (4.95%)

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน N/A N/A N/A

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย่น 778 (924) (749) (196.23%)

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตดัจ ำหน่ำย 6,647 6,839 6,446 (3.02%)

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล - - - -

เงนิอดุหนุนจำกงบประมำณ 6,756 6,368 9,793 45.0%

งบลงทุน (เป้ำหมำย) 19,718 31,942 60,716

งบลงทุนเบกิจำ่ย 14,803 17,108 32,280

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 75% 54% 53%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA -2.61% -2.96% -2.24%

ROE -4.02% -4.77% -4.97%

D/E (เท่ำ) 0.54 0.61 1.22

Net Profit Margin -72.27% -77.34% -67.51%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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   สำขำขนสง่ 
 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  

 คณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่27 เมษายน 2553 ไดม้มีตใิหค้วามเห็นชอบในหลักการของแผนการลงทนุดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของ รฟท.         
ระยะเรง่ดว่น พ.ศ. 2553 – 2557 และกรอบวงเงนิลงทนุ 176,808 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

 สว่นทีรั่ฐรับภาระการลงทนุดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบอาณัตสิัญญาณ วงเงนิลงทนุรวม 152,334 ลา้นบาท  

 รฟท. รับภาระการลงทนุดา้นรถจักรและลอ้เลือ่น รวมทัง้สิง่อํานวยความสะดวกทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่สนิคา้ และการซอ่มบํารงุรถจักร
และลอ้เลือ่น วงเงนิลงทนุรวม 24,474 ลา้นบาท ตามทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอ  

 

ผูจ้ดัท ำ: นางสาวสรัลพัชร คลอ่งด ี
กอง : พัฒนารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นางนัทวีรรณ สมีาเงนิ 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2140 วนัทีจ่ดัท ำ : 5 พฤษภาคม  2560 

สรปุการดําเนนิงาน  

• รฟท. เป็นผูใ้หบ้ริการเกี่ยวกับการเดินรถไฟของประเทศไทย  ไดแ้ก ่
การกอ่สรา้งและบํารงุรักษาราง  การเดนิรถ  และการบรหิารสถานี  รวมถงึ 
การเดนิรถ Airport Rail Link และรถไฟฟ้าสายสแีดง  นอกจากนี้ รฟท. 
ดําเนนิการบรหิารและใหเ้ชา่ทีด่นิของ รฟท. ทีม่อียูท่ั่วประเทศดว้ย 

 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการพัฒนารัฐวสิาหกจิ 

• รฟท. ควรเร่งดําเนนิการแกไ้ขปัญหาดา้นการเงนิ โดยพจิารณาแนวทาง 
การเพิม่รายไดจ้ากการบรหิารทรัพย์สนิของ รฟท. เพิม่เตมิ การบรหิาร
สัญญาเชา่ การประเมนิศักยภาพและราคาเชา่ทีเ่หมาะสม 

• รฟท. ควรดําเนนิการปรับปรุงแผนการเบกิจ่ายงบลงทุนใหส้อดคลอ้งกับ
ความสามารถในการเบกิจ่ายไดต้ามจริง รวมถงึควรใหค้วามสําคัญกับ 
การวางแผนทางการเงนิในระยะยาว เพือ่พจิารณาการลดภาระการใชเ้งนิ
งบประมาณภาครัฐสําหรับโครงการลงทนุตา่งๆ 

• ควรเรง่การลงทนุทัง้ในการซอ่มแซม/ซือ้รถจักรและกอ่สรา้งทางคูร่ะยะ
เรง่ดว่นใหเ้ป็นไปตามกําหนด  เพือ่เพิม่ความปลอดภัยในการเดนิรถ การ
เดนิรถตรงตอ่เวลา และสรา้งรายไดใ้หก้ับ รฟท.  

• ควรมกีารแกปั้ญหาบําเหน็จบํานาญทีจ่ะเป็นภาระของ รฟท. ในอนาคต 

• ผลประกอบกำรของ รฟท. ในปี 2559 รฟท. มีผลขาดทุนสะสมจํานวน  
123,189 ลา้นบาท ขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 11.58 เนื่องจาก 
รฟท. มทีรัพยส์นิที่ใชใ้นการประกอบการทีม่อีายุการใชง้านมาก พรอ้มทัง้ประสบ
ปัญหาสมรรถนะของสภาพโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ รถจักรและลอ้เลือ่น  สภาพราง
ทีม่สีภาพชํารดุ ทรดุโทรม ไมอ่ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มในการใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ 
 

• รฟท. มรีายไดร้วมจํานวน 19,933 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2558 ซึง่มีรายได ้
รวมจํานวน 18,305 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 8.90 โดยส่วนใหญ่เป็น 

การเพิม่ขึน้จากรายไดเ้งนิอดุหนุนจากรัฐบาล และกําไรจากการขายสนิทรัพย ์
 

• รฟท. มีค่าใชจ้่ายรวมในปี 2559 จํานวน 30,068 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2558 ซึง่มจํีานวน 29,193 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ทัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่
ขึ้นมาจากค่าใชจ้่ายการบํารุงทาง อาณัติสัญญาณ ขาดทุนจากการตัดบัญชี

สนิทรัพย ์และดอกเบีย้เงนิกูท้ีรั่ฐบาลรับภาระทีเ่พิม่ขึน้ 
 

• สําหรับสดัสว่นของคา่ใชจ้า่ยประเภทตา่งๆ ตอ่ค่าชจ้่ายรวม พบวา่ มคี่าใชจ้่ายจาก
การเดนิรถขนสง่ มสีัดสว่นมากทีส่ดุรอ้ยละ 23.13 รองลงมาไดแ้ก ่ค่าเลือ่มราคา 
เท่ากับรอ้ยละ 21.44 และดอกเบี้ยเงนิกูท้ี่รัฐบาลรับภาระ เท่ากับรอ้ยละ 15.08 
ตามลําดับ 
 

• อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยท์ ัง้หมด  ซึ่งเป็นการวัดความสามารถ 
ในการทํากําไรของสนิทรัพย์ทัง้หมดที่ รฟท. ใชใ้นการดําเนินงาน ว่แสดงถึง 
การใชส้นิทรัพยอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในปี 2559 รฟท. ม ีอัตราผลตอบแทน
จากสนิทรัพย ์ทีร่อ้ยละ -2.24 สงูกวา่ผลการดําเนนิงานในปี 2558 ทีร่ะดับรอ้ยละ 
 -2.96 
 

• รฟท. มีปัญหาดา้นการจัดทําระบบบัญชใีหข้อ้มูลมคีวามถูกตอ้งและเป็นไปตาม
กําหนด เ วลา  รวมทั ้ง บัญชีส ินท รัพย์ไ ม่ต รงกั บทะ เบี ยนท รัพย์ส ินที่ ม ี     
ทําใหสํ้านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิไม่แสดงความเห็นต่องบการเงนิ  ส่งผลให ้
ไมม่ขีอ้มลูทีใ่ชใ้นการบรหิารจัดการทีม่คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น 

 

 
 

ทีม่า : ผลการประเมนิปีบัญช ี2559 

แผนกำรแกไ้ขปญัหำองคก์ร 

กำรรถไฟแหง่ประเทศไทย 

ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

2557 2558 2559 

คะแนน 2.4707 2.4040 1.8882 

ตัวชีวั้ดทีส่ําคัญในปี 2559 

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ คะแนน 

1. EBITDA 
2. ความสําเร็จตามแผนบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล 
3. ความสําเร็จตามแผนปรับปรงุ
การใหบ้รกิาร 
4. ความสําเร็จการบรหิารเวลาเดนิรถ 
     - รถเพือ่การโดยสาร 
     - รถเพือ่การสนิคา้ 
5. ความสําเร็จการปรับปรุงระบบ
บรหิารทรัพยส์นิ 
6. ความสําเร็จโครงการลดอบุัตเิหต ุ
7. ความสําเร็จในการดําเนนิการตาม
แผนป้องกันละแกไ้ขปัญหาอาชญ
กรรม 
8. การบรหิารแผนลงทนุ 
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แผนกำรแกไ้ขฯ ผลกำรด ำเนนิงำน 

การพัฒนาทีด่นิ
บรเิวณโรงงาน

มักกะสนั 

อยูร่ะหวา่งจัดจา้งทีป่รกึษาเพือ่ทบทวนผล
การศกึษาการพัฒนายา่นโรงงานฯ เพือ่ให ้
เขา้หลักเกณฑ ์PPP  

การใหเ้อกชนบรหิาร 
ARL 

อยู่ระหว่างการจัดจา้งที่ปรกึษาความเหมาะสม
โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกและ 
ARL ทัง้ระบบ เพือ่เชือ่มโยง 3 สนามบนิ 

โครงการรถไฟฟ้า
สายสแีดง 

รฟท. อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
ตามขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิจาก รมช.กระทรวง
คมนาคม  

การแกไ้ขปัญหา
ภาระหนีส้นิ 

รฟท. ไดส้รา้งความชัดเจนเกี่ยวกับยอด
หนีส้นิทัง้ในสว่นของรัฐบาลและ รฟท. แลว้ 
แ ล ะ จ ะ จั ด ทํ า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด ้า น 
การโดยสารและสนิคา้ และดําเนนิการจัดตัง้
บรหิารสนิทรัพย ์เพือ่เพิม่รายได ้

โครงการกอ่สรา้ง
ทางคู ่

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ร ฟ ท .  มี ม ติ ย ก เ ลิ ก 
การประกวดราคางานก่อสร า้ง  ทางคู ่ 
5 เสน้ทาง และอยู่ระหวา่งการจัดทํา TOR 
และราคากลางใหม ่

การเพิม่
ประสทิธภิาพ 
การดําเนนิงาน 

ของ รฟท. 

- รฟท. มแีผนการจัดทํางบการเงนิตัง้แตปี่ 
2555 ใหเ้ป็นปัจจบัน 
- รฟท. ไดม้แีนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพ
ด า้นการให บ้ริก ารขนส่ง  ได แ้ก่  แผน
ยุทธศาสตร์ดา้นการโดยสารและสินคา้  
(ลดผลขาดทุน) แผนบริหารจัดการดา้น
ทรัพย์สนิตาม Roadmap และแผนพัฒนา
ทีด่นิยา่นโรงงานมักกะสนั 


