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กำรรถไฟแหง่ประเทศไทย 

ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 

 แนวนโยบำยภำพรวมสำขำขนสง่ (Umbrella  statement) “พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่และระบบโลจสิตกิส ์บรูณาการโครงขา่ยระบบขนสง่
ยกระดบัการใหบ้รกิารและกํากบัดแูลระบบคมนาคมขนสง่ใหเ้ทยีบเทา่สากล พรอ้มทัง้สง่เสรมิบทบาทการมสีว่นร่วมของภาคเอกชน เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของประเทศ” 

รฟท. ยังคงมผีลการดําเนนิงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 
จําเป็นตอ้งมกีารปรับโครงสรา้งการบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธิภาพเพิม่ขึน้ รวมทัง้ กําหนดแนวทาง
การบรหิารจัดการทรัพย์สนิใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 
โดยเฉพาะทีด่นิทีไ่มไ่ดใ้ชใ้นการเดนิรถ (Non-core) 

ทีม่า : งบการเงนิปี 2560 (เบือ้งตน้) ของ รฟท. 

• การฟ้ืนฟูกจิการของ รฟท. ตัง้แต่ปี 2557 จนถงึปัจจุบัน แมจ้ะมแีนวทางทีช่ัดเจน
แตก่ารดําเนนิงานสว่นใหญยั่งคงลา่ชา้และไมเ่ป็นไปตามแผนทีกํ่าหนด โดยเฉพาะ
การจัดทําแผนขับเคลือ่นองคก์รระยะยาวใหม้คีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกับโครงสรา้ง
ของธุรกจิการขนส่งระบบรางในอนาคต และการปรับปรุงระบบบัญชแีละงบการเงนิ
ใหเ้ป็นปัจจุบัน รวมทัง้ การจัดทําฐานขอ้มลูทรัพยส์นิใหถ้กูตอ้ง 

• ในปี 2560 รฟท. มแีผนลงทุนพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งทางรางทัง้สิน้ 
จํานวน 59,697 ลา้นบาท แต่ รฟท. สามารถเบกิจ่ายจรงิไดเ้พยีง 23,575 ลา้นบาท
เทา่นัน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 39.5) ต่ํากว่าเป้าหมายตามแผนทีกํ่าหนดถงึ 36,121 ลา้นบาท 
ซึง่โครงการสําคัญทีเ่บกิจ่ายไดต่ํ้ากวา่เป้าหมาย ไดแ้ก ่ 
 โครงการระบบขนสง่มวลชนทางรางในพืน้ทีก่รงุเทพฯ (โครงการรถไฟชานเมอืง

สายสแีดง) บางซือ่-รังสติ เบกิจ่ายไดต่ํ้ากวา่แผน 14,745 ลา้นบาท 
 โครงการกอ่สรา้งรถไฟทางคูร่ะยะที ่1 เบกิจ่ายไดต่ํ้ากวา่แผน 14,209 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้โครงการชว่งทีอ่ยู่ระหว่างการสรรหาผูรั้บจา้ง 5 เสน้ทาง จะถูกแบ่งออกเป็น 
13 สัญญา (งานโยธา 10 สัญญา และงานอาณัตสิัญญาณ 3 สัญญา) โดยงานโยธา 
9 สัญญา ปัจจุบันลงนามในสัญญาแลว้ ส่วนงานอาณัตสิัญญาณซึง่จะประกวดราคา
แบบ Inter Bidding คาดวา่จะลงนามได ้พ.ค. 2561 

• การบรหิารจัดการโครงการรถไฟชานเมอืงสายสแีดง ซึง่ รฟท. เสนอขอจัดตัง้บรษัิทลูก
เพือ่เดนิรถและซอ่มบํารงุเอง แต่ยังไม่มคีวามคบืหนา้ในการจัดทําแผนการดําเนนิการ
จัดตัง้บรษัิทลกูเพือ่นําเสนอตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาแตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้โครงการ
ดังกลา่วมกํีาหนดทีจ่ะเปิดใหบ้รกิารภายในปลายปี 2563 

• การบรหิารจัดการทรัพยส์นิของ รฟท. ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะทีด่นิทีไ่ม่ได ้
ใชใ้นการเดนิรถ (Non-core) ซึง่ รฟท. อยู่ระหว่างการตัง้บรษัิทลูกเพือ่บรหิารจัดการ
ทรัพยส์นิดังกล่าว โดย รฟท. จะนํารายไดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นิมาชําระหนี้สนิ
คงคา้ง ซึง่คาดวา่จะสามารถชําระหนีส้นิดังกลา่วไดท้ัง้หมดเร็วทีส่ดุภายในปี 2570 

จ ำนวนผูโ้ดยสำร 

2558 2559 2560 %Chg

 ฐานะทางการเงนิ

 เงนิสด 1,548 709 1,761 148.3%

 สนิทรัพยร์วม 342,169 375,806 402,983 7.2%

 หนีส้นิรวม 297,420 331,057 358,234 8.2%

 ทุนรวม 44,749 44,749 44,749 0.0%

 เงนิอดุหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู ้ 113,141 137,532 135,465 (1.5%)

 ผลการด าเนนิงาน

 รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 10,003 9,820 11,804 20.2%

 รายไดร้วม 13,716 12,885 17,471 35.6%

 คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 28,818 28,108 28,254 0.5%

 คา่ใชจ้า่ยรวม 29,742 28,151 30,724 9.1%

 ก าไรจากการด าเนนิงาน (18,815) (18,288) (16,450) (10.05%)

 ดอกเบีย้จา่ย 2,413 3,270 3,322 1.6%

 ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 N/A

 EBITDA (9,723) (8,514) (7,914) (7.1%)

 ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (18,439) (18,587) (16,233) (12.7%)

 อ ืน่ๆ

 คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 6,907 6,946 7,179 3.3%

 ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น (924) (749) (787) 5.1%

 คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย 6,679 6,452 5,557 (13.9%)

 เงนิน าสง่/เงนิปันผล - - - -

 เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ 3,354 2,745 5,405 96.9%

 งบลงทุน (เป้าหมาย) 31,942 60,716 59,697 (1.68%)

 งบลงทุนเบกิจา่ย 17,108 32,280 23,575 (26.97%)

 อัตราการเบกิจา่ย (%) 54% 53% 39%

 อตัราสว่นทางการเงนิ

 ROA -5.39% -4.95% -4.03%

 ROE -41.21% -41.54% -36.28%

 D/E (เท่า) 6.65 7.40 8.01

 Net Profit Margin -134.43% -144.25% -92.92%

ผลประกอบกำรทำงกำรเงนิ 

ทีม่า : ขอ้เสนองบประมาณรัฐวสิาหกจิประจําปี 2560 ของ รฟท. 

ปรมิำณขนสง่สนิคำ้ 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 
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   สำขำขนสง่ 
 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  

 คณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่9 มกราคม 2561 รับทราบผลการประชมุของคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ ครัง้ที ่4/2560 เมือ่วันที ่11 ตลุาคม 2560 
ซึง่การแกไ้ขปัญหาของ รฟท. ณ เดอืนกันยายน 2560 สว่นใหญล่า่ชา้กวา่แผนทีกํ่าหนด โดยให ้รฟท. เรง่ดําเนนิการในเรือ่งดังตอ่ไปนี ้
 จัดทําแผนขับเคลือ่นองคก์รในระยะยาว และแผนปฏบัิตกิารรายปีใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกับโครงสรา้งธุรกจิการขนสง่ระบบรางในอนาคต 
 กอ่สรา้งทางคูแ่ละเบกิจ่ายงบลงทนุประจําปี 2561 ใหเ้ป็นไปตามแผนทีกํ่าหนด 
 ปรับปรงุระบบบัญชแีละงบการเงนิใหเ้ป็นปัจจุบันภายในเดอืนกันยายน 2561 ตรวจสอบและประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิตา่งๆ ใหถ่กูตอ้งครบถว้น 
 จัดตัง้บรษัิทลกูเดนิรถและซอ่มบํารงุเพือ่ใหบ้รกิารในโครงการรถไฟชานเมอืง (สายสแีดง) ใหม้กีารดําเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพเทยีบเท่าเอกชน 
 จัดตัง้บรษัิทลกูบรหิารทรัพยส์นิของ รฟท. ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และตอ้งมแีนวทางในการนํารายไดม้าชําระหนีส้นิทัง้หมดอย่างเป็นระบบ 

ผูจ้ดัท ำ: นายวรภพ  สระทองจันทร ์
กอง : พัฒนารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นางนัทวีรรณ สมีาเงนิ 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2142 วนัทีจ่ดัท ำ : 28 มนีาคม 2561 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
• รฟท. เป็นผูดํ้าเนนิการเกีย่วกับการขนสง่ทางรางเพยีงรายเดยีวของประเทศ 

(ไมร่วมถงึระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนในกรุงเทพฯ) ทําใหม้ภีารกจิหลายดา้น 
ทัง้ทีเ่ป็นการดําเนนิการทีม่คี่าใชจ้่ายเพยีงอย่างเดยีว และทีเ่ป็นการใหบ้รกิาร
ทีก่อ่ใหเ้กดิรายได ้ประกอบกับอัตราค่าโดยสารไม่มีการปรับปรุงมาเป็นระยะ
เวลานาน ทําใหร้ายไดจ้ากค่าโดยสารไม่ครอบคลุมตน้ทุนค่าใชจ้่ายจากการ
ดําเนนิงานทัง้หมด จนสง่ผลใหเ้กดิผลขาดทนุอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบำยในกำรพฒันำรฐัวสิำหกจิ 
• รฟท. ควรกําหนดทศิทางการดําเนินงานใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกับสภาวะ

อตุสาหกรรมการใหบ้รกิารขนสง่ทางรางของประเทศในอนาคต 
• รฟท. ควรสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการเดนิรถรายอืน่สามารถใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน

ทางรางได ้(Open Access) เพือ่เป็นทางเลอืกใหก้ับประชาชน ตลอดจนเป็น
การใชท้รัพยส์นิของรัฐใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุอกีดว้ย 

• รฟท. ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเขา้มาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในการบรหิารจัดการและดําเนนิงานเพือ่สามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างมคีุณภาพ 
รวมทัง้ สรา้งความชดัเจนการตัง้บรษัิทลกู เชน่ รปูแบบธรุกจิ บุคลากร เพือ่ให ้
สามารถใหบ้รกิารไดท้ันตามกําหนด 

• รฟท. ควรศกึษาตน้ทนุการดําเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ประกอบการกําหนด
โครงสรา้งราคามาตรฐานทีเ่หมาะสมตอ่ไป 

• ผลประกอบกำรของ รฟท. แมว้า่ปี 2560 รฟท. จะมผีลการดําเนนิงานขาดทุนสทุธิ
ถงึ 16,233 ลา้นบาท แตก็่ขาดทนุลดลงจากปีกอ่นหนา้รอ้ยละ 12.7 อยา่งไรก็ตาม 
รฟท. ยังคงมผีลประกอบการขาดทนุอยา่งตอ่เนื่องตัง้แต่ปี 2517 ซึง่ รฟท. ขาดทุน
เป็นครัง้แรก รวมเป็นระยะเวลากวา่ 43 ปีแลว้ โดยปัจจุบัน รฟท. มผีลขาดทุนสะสม 
หรอืเรยีกวา่ “เงนิอดุหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู”้ รวมจํานวน 135,465 ลา้นบาท 
 

• รฟท. มรีายไดร้วมจํานวน 17,471 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2559 ซึง่มรีายไดร้วม
จํานวน 12,885 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.6 โดยสว่นใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้
จากรายไดจ้ากค่าเชา่และเงนิบรจิาค รวมทัง้เงนิอดุหนุนจากรัฐบาล โดยเฉพาะ
เงนิอดุหนุนจากรัฐบาลทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 2,660 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 96.9 

 

• รฟท. มีค่าใชจ้่ายรวมในปี 2560 จํานวน 30,724 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 
ซึง่มีจํานวน 28,151 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.1 ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ ่
ทีเ่พิม่ขึน้มาจากคา่ใชจ้่ายการบํารุงทาง อาณัตสิัญญาณ ขาดทุนจากการตัดบัญชี

สนิทรัพย ์และดอกเบีย้เงนิกูท้ีรั่ฐบาลรับภาระทีเ่พิม่ขึน้ 
 

• ประเภทของคา่ใชจ้า่ยตอ่คา่ใชจ้า่ยรวมทีม่สีดัสว่นสงูทีส่ดุเป็น 5 ลําดับแรก ไดแ้ก ่
(1) ค่าใชจ้่ายจากการเดนิรถขนสง่ รอ้ยละ 24.9 (2) ค่าเสือ่มราคา รอ้ยละ 18.1 
(3) ดอกเบีย้เงนิกูท้ีรั่ฐบาลรับภาระ รอ้ยละ 15.2 (4) ค่าใชจ้่ายบํารุงรักษารถจักร
และลอ้เลือ่น รอ้ยละ 12.6 และ (5) ค่าใชจ้่ายบําเหน็จและบํานาญ รอ้ยละ 11.9 
ซึง่สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วไมแ่ตกตา่งจากปีทีผ่า่นๆ มามากนัก 
 

• อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยท์ ัง้หมด  ซึง่เป็นการวดัความสามารถในการทํา
กําไรของสนิทรัพยท์ัง้หมดที ่รฟท. ใชใ้นการดําเนนิงาน แสดงถงึการใชส้นิทรัพย์
อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยในปี 2560 รฟท. มอีัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยต์ดิลบ
รอ้ยละ 4.0 ซึง่ดกีวา่ผลการดําเนนิงานในปี 2559 ทีต่ดิลบรอ้ยละ 5.0 อยา่งไรก็ตาม 
ตัวเลขทีต่ดิลบดังกลา่วแสดงใหเ้ห็นวา่ รฟท. ไมส่ามารถทํากําไรจากทรัพยส์นิได ้
 

• รฟท. มีปัญหาดา้นการจัดทําระบบบัญชใีหข้อ้มูลมีความถูกตอ้งและเป็นไปตาม
กําหนดเวลา รวมทัง้บัญชสีนิทรัพยไ์ม่ตรงกับทะเบยีนทรัพยส์นิที่ม ีทําใหสํ้านักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดนิไม่แสดงความเห็นต่องบการเงนิ ส่งผลใหไ้ม่มีขอ้มูลที่ใช ้
ในการบรหิารจัดการทีม่คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น 

 

ทีม่า : ผลการประเมนิปีบัญช ี2560 

แผนกำรแกไ้ขปญัหำองคก์รทีส่ ำคญั 

กำรรถไฟแหง่ประเทศไทย 

ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 

2558 2559 2560 

คะแนน 2.4040 1.8882 1.8726 

ตัวชีวั้ดทีส่ําคัญในปี 2560 

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ คะแนน 

1. EBITDA 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 
3. การดําเนนิการตามแผนกลยทุธ์
บรหิารทรัพยากรบคุคล 
4. การปรับปรงุการใหบ้รกิาร 
5. การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
เวลาเดนิรถ 
6. การเพิม่ประสทิธภิาพการเดนิรถ
และการขนสง่ 
7. การพัฒนาทีด่นิ Non-core 
8. การลดอบุัตเิหตฯุ 

- อบุัตเิหตตุอ่ 1 ลา้น กม. 
- อาชญากรรมตอ่ ผดส. 1 ลา้นคน  

9. โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งพัฒนา 
10. การบรหิารแผนลงทนุ 
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แผนกำรแกไ้ขฯ ผลกำรด ำเนนิงำน 

การปรับปรงุและพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานทางราง 

• ปรับปรงุทางรถไฟทั่วประเทศ 
• กํากับการกอ่สรา้งทางคูใ่หแ้ลว้เสร็จ

ตามกําหนด ปัจจบุันโครงการกอ่สรา้ง
ทางคูร่ะยะที ่1 จํานวน 7 เสน้ทาง 
ระยะทาง 993 กม. ไดเ้ริม่กอ่สรา้ง
ไปแลว้ 2 เสน้ทาง และลงนามใน
สญัญาแลว้ 5 เสน้ทาง ซึง่คาดวา่จะ
ทยอยแลว้เสร็จภายในปี 2562 - 2566 

การเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารทรัพยส์นิ  
(ทีด่นิ Non-core) 

• จัดทําแผนแมบ่ทพัฒนาทีด่นิ Non-core  
• เตรยีมการจัดตัง้บรษัิทลกูเพือ่บรหิาร

จัดการทรัพยส์นิโดยเฉพาะ 

การบรหิารโครงการ
รถไฟฟ้าสายสแีดง 

• กํากับการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
ใหแ้ลว้เสร็จตามแผนทีกํ่าหนด 

• เตรยีมการจัดตัง้บรษัิทลกูเพือ่เดนิรถ
และซอ่มบํารงุทีม่ปีระสทิธภิาพเทยีบ 
เทา่กับภาคเอกชน 

การปรับปรงุระบบบญัชี

และจัดทํางบการเงนิ 
ใหเ้ป็นปัจจบุัน 

• นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มลูใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

• เรง่จัดทํางบการเงนิใหเ้ป็นปัจจบุัน
ภายใน ก.ย. 2561 

การเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในการดําเนนิงานเพือ่

แกไ้ขปัญหาทางการเงนิ 

• จัดทําแผนขับเคลือ่นองคก์รระยะยาว
ทีส่อดคลอ้งเหมาะสมกับโครงสรา้ง
ธรุกจิการขนสง่ระบบรางในอนาคต 

• ภายในปี 2563 รฟท. คาดวา่จะมผีล
ประกอบการ (EBITDA) เป็นบวกได ้
และจะสามารถชาํระหนีไ้ดท้ัง้หมด
ภายในปี 2570 - 2577 


