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สรปุความคบืหนา้และการด าเนนิงานโครงการรถไฟฟ้าสายตา่งๆ  

(ณ เดอืนพฤษภาคม 2559) 

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล ชว่งหวัล าโพง- บางซือ่                           
 ระยะทางรวม 20 กโิลเมตร มบีรษัิท รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูร้ับสมัปทานและ        
 มรีปูแบบการใหเ้อกชนเขา้รว่มลงทนุแบบ PPP Net Cost  

 โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งชว่ง บางใหญ-่บางซือ่                                                                   

 ระยะทางรวม 23 กโิลเมตร คาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารในปี 2559 มรีปูแบบการใหเ้อกชนเขา้รว่ม
 ลงทนุแบบ PPP Gross Cost โดยรัฐจะเป็นผูล้งทนุงานโยธา และเอกชนลงทนุงานระบบรถไฟฟ้า 
 -  งานกอ่สรา้งโยธา ผลงานแลว้เสร็จรอ้ยละ 100  
 -  งานคดัเลอืกเอกชนลงทนุงานระบบรถไฟฟ้า มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2556     
        เห็นชอบตามมตคิณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตร ีคณะที ่1 (ฝ่ายเศรษฐกจิ)             
         ในคราวประชมุครัง้ที ่5/2556 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่22 สงิหาคม 2556 เสนอ โดยเห็นชอบผล        
         การพจิารณาคดัเลอืกเอกชนลงทนุงานระบบรถไฟฟ้าและรับจา้งด าเนนิกจิการ งานสญัญาที ่4  
         โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ชว่งบางใหญ-่บางซือ่ (สถานคีลองบางไผ-่สถานเีตาปนู)                   
 ซึง่บรษัิท รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูไ้ดร้ับการคดัเลอืก และรา่งสญัญาฯ ทีไ่ดม้ี
 การปรับตามขอ้สงัเกตของส านักงานอยัการสงูสดุและการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่          
         ประเทศไทย ตามนัยมาตรา 21 แหง่พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้รว่มงานหรอื     
         ด าเนนิการในกจิการของรฐั พ.ศ. 2535 
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ชว่งหวัล าโพง-บางแค และชว่งบางซือ่-ทา่พระ                          
 ระยะทางรวม 27 กโิลเมตร คาดวา่จะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดใ้นปี 2559 มรีปูแบบการใหเ้อกชน
 เขา้รว่มลงทนุแบบ PPP Gross Cost โดยรัฐจะเป็นผูล้งทนุงานโยธา และเอกชนลงทนุระบบงาน
 รถไฟฟ้า ซึง่ความคบืหนา้ลา่สดุ ณ สิน้เดอืนงานกอ่สรา้งโยธามคีวามคบืหนา้รอ้ยละ 75.93  
 ชา้กวา่แผนงาน 0.59 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ชว่งแบริง่ – สมทุรปราการ  งานกอ่สรา้งโยธามคีวามคบืหนา้รอ้ยละ  

84.73 เร็วกวา่แผนรย้อละ 3.58  
 โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ชว่งหมอชติ – คคูต งานกอ่สรา้งโยธามคีวามคบืหนา้รอ้ยละ 58.46  

เร็วกวา่แผนงานรอ้ยละ 0.05 

 

 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นยงัคงเป็น               
ปจัจยัส าคญัทีส่ง่ผลตอ่การด าเนนิงาน 
ของ รฟม.  
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 2,396.4 3,094.0 5,876.1 89.9% 3,094.0 5,876.1 89.9% 2,878.2 104.2%

สนิทรัพย์รวม 240,821.1 233,651.7 252,696.4 8.2% 233,651.7 252,696.4 8.2% 245,139.7 3.1%

หนีส้นิรวม 225,334.1 123,152.5 237,207.1 92.6% 123,152.5 237,207.1 92.6% 229,025.6 3.6%

ทนุรวม 15,487.0 21,786.7 15,489.4 -28.9% 21,786.7 15,489.4 -28.9% 16,114.1 -3.9%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 14,541.1 20,840.7 14,543.4 -30.2% 20,840.7 14,543.4 -30.2% 15,168.1 -4.1%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 5,668.9 2,812.9 2,796.9 -0.6% 1,347.6 1,399.2 3.8% 1,396.2 0.2%

รายไดร้วม 5,720.4 4,831.0 2,334.3 -51.7% 1,589.0 431.2 -72.9% 1,716.0 -74.9%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 2,442.1 1,207.2 1,228.4 1.8% 1,207.2 615.0 -49.1% 613.0 0.3%

คา่ใชจ้า่ยรวม 4,998.7 2,215.5 2,238.3 1.0% 1,094.6 1,127.4 3.0% 1,172.2 -3.8%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 3,226.8 1,605.7 1,568.6 -2.3% 743.0 784.2 5.5% 783.2 0.1%

ดอกเบีย้จา่ย 1,741.4 833.8 833.6 0.0% 436.1 412.7 -5.4% 432.7 -4.6%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล - 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0%

EBITDA 5,142.7 2,563.7 2,525.8 -1.5% 1,222.0 1,262.7 3.3% 1,261.9 0.1%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 721.7 2,547.0 96.0 -96.2% 494.4 -696.2 -240.8% 543.7 -228.0%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 526.2 249.3 271.1 8.8% 249.3 136.5 -45.2% 134.2

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น -518.1 1,995.7 -734.1 -136.8% - -1,039.0 - 304.6

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 1,915.8 958.0 957.2 -0.1% 479.0 478.4 -0.1% 478.8

เงนิน าสง่/เงนิปันผล - - - - - - -

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 4,168.7 2,241.5 2,194.3 1,054.5 1,093.4 3.7% 1,099.5

งบลงทนุ (เป้าหมาย)

งบลงทนุเบกิจา่ย

อัตราการเบกิจา่ย (%)

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.3% 2.18% 0.08% 0.85% -1.10% 0.9%

ROE 4.7% 23.38% 1.24% 9.08% -17.98% 13.5%

D/E (เทา่) 14.55 5.65 15.31 5.65 15.31 14.21

Net Profit Margin 12.6% 52.72% 4.11% 31.11% -161.44% 31.7%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 
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การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.) 
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 58 – 31 ม.ีค. 59) 

จ านวนผูโ้ดยสารเฉลีย่ตอ่วนัและตอ่วนัท างาน 

รายไดค้า่โดยสารเฉลีย่ตอ่วนัและตอ่วนัท างาน 

ผูจ้ดัท า: นางสาวตถา รุง่กระจา่ง 
ส านกั : กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ านวยการกอง : นางนทัวีรรณ สมีาเงนิ 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-9 ตอ่ 2145 

รฟม. มกี าไรจากการด าเนนิงานเพิม่ข ึน้เม ือ่เทยีบกบัปีกอ่น  

 ในไตรมาสที ่2 ของปี 2559 รฟม. มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 1,399.2 ลา้นบาท 
 เพิม่ขึน้จาก 1,347.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.8 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนั
 ของปีกอ่น และมคีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานจ านวน 615.0 ลดลงจาก 1,207.2 ลา้นบาท 
 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49.1 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น สง่ผลใหใ้นชว่งไตรมาส
 ที ่2 ของปี 2559 รฟม. มกี าไรจากการด าเนนิงานจ านวน 784.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 
 743.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.5 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น โดยใน             
 ครึง่ปีแรกของปี 2559 นี ้รฟม มกี าไรจากการด าเนนิงานจ านวน 1,568.6 ลา้นบาท ลดลง
 จาก 1,605.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.3 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 

รฟม. มผีลก าไรสทุธเิพิม่ข ึน้ 

 รฟม. มรีายไดร้วมจ านวน 431.2 ลดลงจาก 1,589.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 72.9 
 มคีา่ใชจ้า่ยรวมจ านวน 1,127.4 เพิม่ขนึจาก 1,094.6 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.0 เมือ่เทยีบกบั
 ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น สง่ผลให ้รฟม. มผีลขาดทนุสทุธจิ านวน 696.2 ลา้นบาท 
 ลดลงจาก 494.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 98.8 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของ
 ปีกอ่น โดยในชว่งครึง่แรกของปี 2559 รฟม. ก าไรสทุธลิดลงจาก 2,547.0 
 เป็น 96.0 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 96.0 เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น  

รฐัยงัคงอดุหนุนเงนิงบประมาณให ้รฟม. 

 รายไดข้อง รฟม. หากไมน่ าผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นมาพจิารณา จะเห็นวา่ 
 ในชว่งครึง่แรกของปี 2559 รฟม. มกี าไรจากการด าเนนิงานลดลงจาก 1,605.7 ลา้นบาท
 เป็น 1,568.6 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.3 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนักบัปีกอ่น                                  
 ซึง่ในชว่งครึง่แรกของปี 2559 รัฐยังคงตอ้งใหเ้งนิอดุหนุนงบประมาณ 2,194.3 เป็นจ านวน                         
 ลา้นบาท                 

ในสว่นของอตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยร์วม (ROA) และอตัราผลตอบแทนตอ่
สว่นของทนุ (ROE) ในชว่งครึง่แรกของปี 2559 มคีา่เป็นบวก ในขณะที ่รฟม.                     
มหีนีส้นิรวม  ตอ่ทนุ (D/E) เป็น 15.31 เทา่ในชว่งครึง่แรกของปี 2559 จาก  5.65
เทา่ในปีกอ่น 

 

 

 

 

 

 

สาขาขนสง่ 
 

 รฟม. รับผดิชอบเสน้ทางรถไฟฟ้ารวม  6 สาย จาก 10 สายทางตามนโยบายของรัฐบาล ไดแ้ก ่สายสมีว่ง สายสนี ้าเงนิ สายสเีขยีว สายสสีม้ และสายสเีหลอืง  
 ตามมตคิณะรัฐมนตรไีดม้อบหมายให ้รฟม. เป็นหน่วยงานรับผดิชอบด าเนนิการกอ่สรา้ง มจี านวน 3 โครงการ (ความคบืหนา้ ณ มนีาคม 2558) ดงันี ้

(1) โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง (ชว่งบางใหญ-่บางซือ่) มวีงเงนิลงทนุรวม 59,942.9 แบง่เป็นรัฐลงทนุ 46,699.9 ลา้นบาท และเอกชนลงทนุ                   
      13,243.0 ลา้นบาท 
(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสนี า้เงนิสว่นตอ่ขยาย (ชว่งหัวล าโพง-บางแค และบางซือ่ - ทา่พระ) มวีงเงนิลงทนุรวม 82,394.1 ลา้นบาท แบง่เป็นรัฐลงทนุ    
      60,253.1  ลา้นบาท และเอกชนลงทนุ 22,141.0  ลา้นบาท 
(3) โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีวสว่นตอ่ขยาย (ชว่งหมอชติ- สะพานใหม ่และแบริง่ -  สมทุรปราการ) มวีงเงนิลงทนุรวม 64,542.8 ลา้นบาท                  
      แบง่เป็น รัฐลงทนุ 41,257.8 ลา้นบาท และเอกชนลงทนุ  23,285.0 ลา้นบาท รวม 3 โครงการ วงเงนิลงทนุรวม 206,879.8 ลา้นบาท                   
      แบง่เป็นรฐัลงทนุ 148,210.8 ลา้นบาท และเอกชนลงทนุ 58,669.0 ลา้นบาท                                

 ผลการด าเนนิงาน  
โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ูชว่งแคราย – มนีบรุ ีและโครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง 
ชว่งลาดพรา้ว – ส าโรง ปัจจบุนัคณะกรรมการ ม.35 อยูร่ะหวา่งการจัดท าประกาศเชญิ
ชวนเอกชนฯ, RFP และสญัญา ตามกรอบเวลาของมาตรการ PPP Fast Track โดยคาด
วา่จะสามารถประกาศเชญิชวนไดใ้นเดอืน ม.ิย. 59  

 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
ควรเพิม่มาตรการทางการตลาด ปรับปรงุการบรกิารและรณรงคใ์หม้กีารใชร้ถไฟฟ้า     
มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนี ้าเงนิ) ทีด่ าเนนิงานอยูใ่นปัจจบุนัใหเ้พิม่ขึน้อยา่ง
ตอ่เนือ่ง 
ควรเรง่ด าเนนิการกอ่สรา้งรถไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามแผนงาน พรอ้มทัง้จัดหาเอกชนลงทนุ
ใหเ้ป็นไปตามก าหนด โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการทีค่ณะรัฐมนตรมีมีตใิหด้ าเนนิงาน
แลว้ เชน่ รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและสายสเีขยีว ในสว่นตอ่ขยาย  
ควรเรง่ประสานความรว่มมอืในการใชท้รัพยากรระหวา่งกนั ตามบนัทกึความเขา้ใจทีไ่ด ้
ลงนามกบัการเคหะแหง่ชาตใิหเ้กดิผลเป็นรปูธรรมโดยเร็ว  
ควรมมีาตรการในการจัดการองคค์วามรูใ้นองคก์ร และจัดการบรหิารงานบคุคลใหม้ี
ประสทิธภิาพ เพือ่ใหอ้งคก์รมศีกัยภาพอยา่งยั่งยนื 
ควรปรับปรงุนโยบายดา้นการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR) 
โดยเรง่ด าเนนิการลดผลกระทบดา้นสงิแ่วดลอ้มจากการกอ่สรา้งรถไฟฟ้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


