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กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย 
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      กำรด ำเนนิงำนในภำพรวมมกีำรปรบัตวัดขี ึน้ตอ่เนือ่ง 
อยำ่งไรก็ด ีในชว่งปี 2560 ด ำเนนิกำรจดัท ำแผนกำรเงนิใน
ระยะส ัน้และระยะยำว (5 - 10 ปี) ทีช่ดัเจน โดยจะตอ้งค ำนงึถงึ
แผนกำรลงทนุทีร่องรบัและสนบัสนนุโครงกำรและแผนงำนใหม่ๆ  
และตอบสนองตอ่ยุทธศำสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั กทพ. อกีท ัง้                  
ยงัควรใหค้วำมส ำคญักบับทบำทในกำรตอบสนองตอ่กำรพฒันำ
ระบบขนสง่ในภำพรวมของประเทศ โดยขยำยโครงกำร                     
ทำงพเิศษเพือ่แกไ้ขปัญหำจรำจรไปยงัพืน้ทีต่ำ่งจงัหวดั 

• ภำพรวมอตุสำหกรรม 
  จากปัญหาการจราจรทีต่ดิขดั เนือ่งจากการขยายตวัของทีอ่ยูอ่าศยัและจ านวนประชากรที่
เพิม่ขึน้ในตัวเมอืง ตลอดจนประชากรในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยสว่นใหญ่ใช ้

พาหนะหลกัในการเดนิทางโดยรถยนตส์ว่นบคุคล ท าใหก้ารใชร้ถยนตส์ว่นบคุคลมปีรมิาณ
เพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกับขอ้มลูของกรมการขนสง่ทางบก ณ เดอืนกรกฎาคม 2560 มปีรมิาณรถ
จดทะเบยีนใหมใ่นเขตกรงุเทพฯ จ านวน 540,490 คัน สงูกวา่ในชว่งเดยีวกันของปี 2559 ทีม่ี
ปรมิาณรถจดทะเบยีนใหม ่จ านวน 537,728 คนั ดงันัน้ จงึสง่ผลใหก้ารใชท้างพเิศษเตบิโตขึน้
อยา่งตอ่เนือ่ง ประกอบกบัปัจจัยทีส่นับสนุนใหอ้ตุสาหกรรมบรกิารทางพเิศษเตบิโตในดา้นรายได ้
คอื การเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษศรรีัช-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร ในเดอืนสงิหาคม 
2559 สง่ผลใหอ้ตุสาหกรรมบรกิารทางพเิศษมกีารเตบิโตดา้นรายไดเ้พิม่มากขึน้ 
 

• กำรใชร้ะบบ ETCS (บตัร Easy Pass) 
  การใชบ้รกิารระบบ EASY PASS ของ กทพ. มปีรมิาณเพิม่ขึน้ตามล าดับ โดยพบวา่ ในปี 
2559 มรีถยนต ์4 ลอ้ ทีใ่ขร้ะบบ EASY PASS เพิม่จ านวนมากขึน้กวา่ปี 2558 อยู่ทีร่อ้ยละ 
0.63 และสงูกวา่ปี 2553 อยูท่ีร่อ้ยละ 22.97 ดงันัน้ กทพ. อาจจะตอ้งตรวจสอบและพฒันา
ระบบ Easy Pass ใหส้ามารถรองรับปรมิาณจราจรทีเ่พิม่ขึน้ในปัจจบุนั 
 

• ภำระผกูพนัในอนำคต 
  กทพ. มภีาระผกูพนัการใชเ้งนิทนุทีส่ าคญัในอนาคตอนัใกล ้ไดแ้ก ่ 
(1) โครงการกอ่สรา้งโครงการทางพเิศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก 
กรงุเทพมหานครดา้นตะวนัตก 
(2) โครงการกอ่สรา้งระบบทางดว่นขัน้ที ่3 สายเหนอื ตอน N2 เชือ่มตอ่ไปยังถนนวงแหวน 
รอบนอกกรงุเทพมหานครดา้นตะวนัออก 
(3) ความเสีย่งตอ่ขอ้พพิาทและคดคีวามตา่งๆ โดยปัจจบุนั กทพ. มขีอ้พพิาท และคด ี
ความกบับรษัิทเอกชนรวมทัง้สิน้ 22 คด ีคดิเป็นมลูคา่วงเงนิทัง้สิน้ 29,280.25 ลา้นบาท 

 

  2558 2559 2560 %Chg 

 ฐำนะทำงกำรเงนิ         

 เงนิสด 3,357 2,952 5,158 -12.07% 

 สนิทรพัยร์วม 180,696 198,899 199,331 10.07% 

 หนีส้นิรวม 68,903 84,484 79,361 22.61% 

 ทนุรวม 111,793 114,415 119,970 2.35% 

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 34,802 37,424 42,979 7.53% 

ผลกำรด ำเนนิงำน         

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน  13,795 14,149 14,358 2.56% 

รำยไดร้วม  16,061 16,406 17,555 2.15% 

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน  6,023 6,171 6,993 2.44% 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม  6,024 6,171 6,993 2.43% 

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน  7,772 7,978 7,365 2.65% 

ดอกเบีย้จำ่ย  1,589 1,253 1,001 -21.14% 

ภำษเีงนิไดน้ติบิุคคล   -   -   -    

EBITDA 9,903 10,164 9,968 2.64% 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธ ิ 8,432 8,925 9,540 5.84% 

อืน่ๆ         

คำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำน 2,469 2,559 2,803 3.62% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น  -   -   -    

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตดัจ ำหนำ่ย 2,131 2,186 2,603 2.57% 

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 3,233 3,985 4,110   

เงนิอุดหนนุจำกงบประมำณ         

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 1,788 1,990 2,660   

งบลงทนุเบกิจำ่ย 1,250 1,150 1,802   

อตัรำกำรเบกิจำ่ย (%) 69.91% 57.75% 67.76%   

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ         

ROA 4.67% 4.49% 4.79%   

ROE 7.54% 7.80% 7.95%   

D/E (เทำ่) 0.62 0.74 0.66   

Net Profit Margin 52.50% 54.40% 54.34%   



นโยบำยรฐั 
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สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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หมายเหต ุ: คณะกรรมการประเมนิผลงานรัฐวสิาหกจิไดม้มีตเิห็นชอบผลการประเมนิผลการด าเนนิงาน   
                ประจ าปี 2560 ของ กทพ. เมือ่วันที ่26 ธันวาคม 2560 
ผูจั้ดท า: นางสาวพรรณวรนิทร ์ถาวรวงศส์กลุ 
กอง : กองพัฒนารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ านวยการกอง :นางนัทวีรรณ สมีาเงนิ 
โทรศัพท ์: 0 2298 5880 ตอ่ 2139 
วันทีจั่ดท า : 29  ธันวาคม 2560 

สำขำขนสง่ 
 

กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย 
ประจ ำไตรมำสที ่4 ปี 2560 (1 ต.ค. 59  – 30 ก.ย. 60) 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
 

•  กทพ. อยูร่ะหวา่งการจัดท ารายละเอยีดโครงการทางพเิศษขัน้ที ่3 และการขยายการลงทนุไปยังหวัเมอืง และประเทศเพือ่นบา้น เชน่ โครงการทางลอด
ภเูขาบรเิวณหาดป่าตอง จังหวดัภเูก็ต  เป็นตน้  
•  กทพ. อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการะดมทนุส าหรับการกอ่สรา้งโครงการใหมใ่นรปูแบบกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย (TFF)  
•กทพ. ควรเรง่ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน าระบบ Common Ticket มาใช ้เพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้รกิาร ซึง่จะสง่ผลใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ
จ านวนมากขึน้ 

 ฐำนะทำงกำรเงนิ  
    ณ วันที ่30 กนัยายน  2560 กทพ. มสีนิทรัพยร์วมทัง้ส ิน้ 199,331 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้จากชว่ง
เดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ประมาณ 432 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 0.22) ซึง่สว่นใหญเ่ป็นเงนิสดทีเ่พิม่ข ึน้
เนื่องจาก กทพ. ไดเ้ปิดบรกิารทางพเิศษสายศรรีัช – วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร ในเดอืน
สงิหาคม 2559 ทัง้นี้ กทพ. มหีนี้สนิรวมทัง้ส ิน้ 79,361 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่นหนา้ประมาณ
5,123 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.46 โดยสว่นใหญเ่ป็นผลมาจากการจา่ยคนืเงนิกูย้มืในประเทศ 
ซึง่อยูใ่นรปูของพันธบัตร กทพ. และเงนิกูจ้ากธนาคาร ในสว่นของทนุรวมทัง้ส ิน้ 119,969  
ลา้นบาท เพิม่ข ึน้จากชว่งเวลาเดยีวกนัในปีกอ่นหนา้รอ้ยละ 4.85 สาเหตเุกดิจากก าไรสะสมที่
เพิม่มากขึน้จากการด าเนนิงานของ กทพ.  
 

 ผลประกอบกำร  
   ณ ก.ย. ปี 2560 กทพ. มรีายไดร้วมทัง้ส ิน้ประมาณ 17,555 ลา้นบาท (เป็นรายไดค้า่ผ่านทาง 
14,358 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 81.79 ) เพิม่ข ึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้รอ้ยละ 6.55 และ
มผีลก าไรสทุธทัิง้ส ิน้ 9,540 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ถงึรอ้ยละ 6.45 
สาเหตหุลักเกดิจากการเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีัช – วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 
มปีรมิาณผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษทีเ่พิม่มากขึน้ 
 

 อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ  
   ผลประกอบการทีด่ขี ึน้สง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) ของ กทพ. ณ 30 
กนัยายน 2560 อยูท่ีร่ะดับรอ้ยละ 4.79 มอีตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ทนุ ( ROE) อยูท่ีร่ะดับ              
รอ้ยละ 7.95 และความสามารถในการท าก าไร (Net Profit Margin) ทีร่ะดับรอ้ยละ 54.34                  
ทัง้นี้ กทพ. มสีดัสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้จา่ยและเงนิตน้ (DSCR) อยูท่ี ่1.05 เทา่               
ซึง่มากกวา่ในปี 2557 2558 และปี 2559 ที ่DSCR เทา่กบั 1.01 1.043 และ 0.91 ตามล าดับ 
เกดิจากโครงสรา้งหนี้ทีม่มีลูคา่สงู ดังนัน้ การที ่DSCR เทา่กบั 0.91 เทา่ จงึหมายถงึ กทพ.               
เร ิม่มคีวามสามารถในการช าระเงนิกูใ้นสว่นของเงนิตน้ทีค่รบก าหนดช าระและดอกเบีย้เงนิกูใ้นปี
นัน้ไดด้ว้ยกระแสเงนิสดจากการด าเนนิกจิการ 
 
 
 

 
 ผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 
   ณ ปี 2560 กทพ. มแีผนเบกิจา่ยงบลงทนุทัง้ปีอยูท่ี ่2,659.74 ลา้นบาท ซึง่ในปี 2560 มผีล 
การเบกิจา่ยอยูท่ี ่1,802.36 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 67.77%  

 

สรปุผลกำรด ำเนนิงำน 

 กทพ. มหีนา้ทีส่รา้งหรอืจัดใหม้ทีางพเิศษดว้ยวธิใีดๆ ตลอดจนบ ารงุและรักษาทางพเิศษ รวมทัง้ 

ด าเนนิงานหรอืธรุกจิเกีย่วกับทางพเิศษ และธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งกับทางพเิศษหรอืทีเ่ป็นประโยชน ์                                                    
แก ่กทพ. โดยการใหบ้รกิารรถยนตผ์า่นทางพเิศษ และการบรกิารใหเ้ชา่พืน้ทีเ่ขตทางแกป่ระชาชนทีม่ ี    
ความสนใจเชงิพาณชิย ์

 กทพ. ใหบ้รกิารทางพเิศษอยู ่8 สายทาง ไดแ้ก ่ทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ระบบทางดว่นขัน้ที ่1)  

ทางพเิศษฉลองรัช  (ทางดว่นสายรามอนิทรา - อาจณรงค)์ ทางพเิศษบรูพาวถิ ี(ทางดว่นสายบางนา - 
ชลบรุ)ี ทางพเิศษสายบางนา – อาจณรงค ์(โครงการระบบทางดว่นขัน้ที ่3 สายใต ้ตอน S1) ทางพเิศษ
กาญจนาภเิษก (ทางดว่นสายบางพล ี- สขุสวสัดิ)์ ทางพเิศษศรรีัช (ระบบทางดว่นขัน้ที ่2) ทางพเิศษ
อดุรรัถยา (ทางดว่นสายบางปะอนิ - ปากเกร็ด) ทางพเิศษสายศรรีัช - วงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหานคร 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 

  1. กทพ. ควรด าเนนิการจัดท าแผนการเงนิในระยะสัน้และระยะยาว (5 - 10 ปี) ทีช่ดัเจน โดยจะตอ้ง
ค านงึถงึแผนการลงทนุทีร่องรับและสนับสนุนโครงการและแผนงานใหม่ๆ และตอบสนองตอ่ยทุธศาสตร ์

ทีเ่กีย่วขอ้งกับ กทพ. อกีทัง้ ยังควรใหค้วามส าคัญกับบทบาทในการตอบสนองตอ่การพัฒนาระบบขนสง่
ในภาพรวมของประเทศ โดยขยายโครงการทางพเิศษเพือ่แกไ้ขปัญหาจราจรไปยังพืน้ทีต่า่งจังหวดั เชน่ 
โครงการทางพเิศษสายกระทู ้- ป่าตอง จังหวดัภเูก็ต และยังควรพัฒนาระบบทางทีเ่ชือ่มเสน้ทางพเิศษ
ขา้มเขตเมอืง ตัวอยา่งเชน่ เสน้ทางระหวา่งเขตพระราม 2 ไปยังเขตลาดพรา้ว หรอืเสน้ทางทีเ่ชือ่ม                    
เพือ่เดนิทางไปยังจังหวดัชลบรุ ีเป็นตน้ 

  2. กทพ. ควรมกีารประเมนิความเสีย่งและเตรยีมการรองรับส าหรับประเด็นเรือ่งคดคีวาม โดยปัจจบุัน 
กทพ. มขีอ้พพิาท และคดคีวามกับบรษัิทเอกชน ณ วนัที ่30 ก.ย.60  รวมทัง้สิน้ 22 คด ี คดิเป็นมลูคา่   
วงเงนิทัง้สิน้มากกวา่ 29,280.25 ลา้นบาท 

ขอ้มลู ณ ธันวาคม 2560 

ร้อยละ 

ผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 

ปี 2560 

ปี 2559 

ปี 2558 

สดัสว่นกำรใช ้Easy Pass รำยปี (ตอ่ปรมิำณจรำจรรถ 4 ลอ้) 

ปรมิำณจรำจรบนทำงพเิศษปี 2558 - 2560 

รำยกำร ณ ก.ย. 58 ณ ก.ย. 59 ณ ก.ย. 60 

แผนงบลงทนุท ัง้ปี 1,788.09 1,990.45 2,659.74 

ผลเบกิจำ่ย 1,202.62 1,149.56 1,802.36 

% ผลกำร
เบกิจำ่ย/แผนงบ
ลงทนุท ัง้ปี 

67.257 % 57.754 % 67.765 % 

ลา้นบาท 

ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้จำ่ยและเงนิตน้ 2557 2558 2559 2560 

DSCR (เทำ่) 1.01 1.043 0.91 1.05 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ตวัชีว้ดั 
น ำ้หนกั 
(%) ผลปี 2560 

คะแนนที่
ไดร้บั 

1. ผลการประเมนิกระบวนการ/ระบบ 50 287.75 4.1000 

2. ผลการด าเนนิงานของรัฐวสิาหกจิ 50   3.9605 

     2.1 ระยะเวลาการใชท้างพเิศษในเขตเมอืง 6.1856   4.8662 

     2.2 ผลการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 4.1237 92.20 3.3030 

     2.3 ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นหักโบนัส 5.1546  10,690.93  5.0000 
     2.4 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตอ่รายไดจ้ากการ
ด าเนนิงาน 

5.1546 22.56 3.0204 

     2.5 ความสามารถในการช าระดอกเบีย้จา่ยและเงนิตน้ 
(DSCR) 

2.0619 1.05 3.4000 

     2.6 ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ 5.1546   1.5240 

     2.7 ความผูกพันตอ่องคก์รของพนักงาน 3.0928 87.75 3.6250 

    2.8 รอ้ยละปรมิาณจราจรทีผ่่านระบบเก็บคา่ผ่านทางพเิศษ
อัตโนมัตฯิ 

4.1237 37.69 3.3100 

     2.9 การแกไ้ขปัญหาดา้นอบัุตเิหต ุ 4.1237   5.0000 
     2.10 ความสามารถในการบรหิารจัดการพืน้ทีใ่นเขตทาง
พเิศษ 

4.1237   4.6342 

     2.11 ความส าเร็จของโครงการกอ่สรา้งทางพเิศษสาย
พระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดา้น
ตะวันตก 

-   - 

     2.12 จ านวนบรเิวณจราจรตดิขัด (Bottleneck)บนทางดว่น
ที ่
ไดรั้บการปรับปรุง 

3.0928 5 5.0000 

     2.13 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานตามโครงการ 
"กองทนุ Thailand Future Fund" ประจ าปีบัญช2ี560 

1.5464 5 0.0773 

     2.14 การน าสง่ขอ้มลูเขา้ระบบ GFMIS-SOE 2.0619 ไมถู่กปรับลด 5.0000 

รวม     4.0302 


