พลเอก
(ยอดยุทธ บุญญาธิการ)

ประธานกรรมการ
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สารประธานกรรมการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และดำ�เนินการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดอื่นตามที่กำ�หนดโดยพระราชบัญญัติ การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 ให้มีความเชื่อมโยงและครอบคลุมในทุกพื้นที่ ซึ่งนับได้ว่าเป็นภารกิจ
ที่สำ�คัญยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ปี 2558 นี้ จะเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 ของการก่อตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และครบ
รอบ 11 ปี ในการเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยเป็นโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรก
ของประเทศไทย ที่ดำ�เนินการโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จึงได้มีแผนกำ�หนดเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
ในเดือนสิงหาคม 2559 เพือ่ เชือ่ มโยงการเดินทางของผูโ้ ดยสารระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้
ยังมีเป้าหมายในการดำ�เนินงานเพื่อให้บรรลุภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล โดยการเร่งรัดและผลักดันโครงการ
รถไฟฟ้าสายต่างๆ ให้บรรลุตามแผนงาน ซึ่งมีจำ�นวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน
(ส่วนต่อขยาย) ช่วงหัวลำ�โพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ โดยมีกำ�หนดเปิดให้บริการในปี 2562 โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริง่ -สมุทรปราการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บรู ณะ และโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำ�โรง มีก�ำ หนดเปิดให้บริการในปี 2563 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนาํ้ เงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล
สาย 4 กำ�หนดเปิดให้บริการในปี 2564 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี กำ�หนดเปิดให้บริการ
ในปี 2565 ตามลำ�ดับ
ในการนี้ผมขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงาน จนส่งผลให้
โครงการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น สำ�เร็จลุล่วงไปได้ตามแผนงานทุกประการ
และท้ายที่สุดนี้ ในฐานะประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขอให้ความเชื่อมั่นว่า จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
อีกทั้งจะเร่งรัดการดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าให้แล้วเสร็จจนสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ตามแผนงานที่
กำ�หนดไว้ พร้อมจะนำ�ข้อคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงและพัฒนาให้การดำ�เนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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สารผู้ว่าการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำ�เนินงานตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” เพื่อให้มีโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงครอบคลุม
ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำ�ให้ประชาชนมีระบบเชื่อมต่อการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ สำ�หรับปี 2558 นี้ รฟม. สามารถ
เร่งรัดการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของ รฟม. ให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในหลายโครงการ ได้แก่
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ซึ่งมีความก้าวหน้าที่สำ�คัญคือความสำ�เร็จในการขุดเจาะ
อุโมงค์รถไฟฟ้าลอดใต้แม่นํ้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก เมื่อเดือนธันวาคม 2557 สำ�หรับอุโมงค์รถไฟฟ้าฝั่งตะวันออกนั้น จะขุดเจาะได้สำ�เร็จ
ภายในปี 2558 ทั้งนี้ โครงการมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการได้ในปี 2562 ต่อมาคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เหนือ) ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
ซึ่งได้เริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2552 ณ ปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธาดำ�เนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ส่วนงานระบบรถไฟฟ้าก็มีความ
ก้าวหน้าเป็นลำ�ดับ โดยรถไฟฟ้า 3 ขบวนแรก ได้จัดส่งมายังประเทศไทยแล้วในเดือนกันยายน 2558 ขั้นตอนต่อจากนี้คือการทดสอบระบบ
รถไฟฟ้าเพื่อให้มีความพร้อมสมบูรณ์ ก่อนการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2559 อีกหนึ่งโครงการสำ�คัญคือ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ซึ่ง รฟม. ได้มีการลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธากับผู้รับจ้างทั้ง 4 สัญญาไป
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ตามแผนงานจะเปิดให้บริการได้ในปี 2563 พร้อมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว-สำ�โรง นั้น อยู่ในระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี
นอกเหนือจากการพัฒนาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว รฟม. ยังเล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการพัฒนาระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศ เพือ่ รองรับการเดินทางในเมืองหลักของประเทศ และรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของประเทศไทย โดยในปี 2558 รฟม. ได้ดำ�เนินการโครงการศึกษาระบบรถไฟฟ้าในเมืองหลัก รวมทั้งจัดลำ�ดับความสำ�คัญและ
คัดเลือกเมืองหลักที่มีความเหมาะสมสำ�หรับจัดให้มีระบบรถไฟฟ้า ซึ่งผลการศึกษามีเมืองตามลำ�ดับความสำ�คัญได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี (พัทยา) และจังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) ซึ่ง รฟม. เห็นควรผลักดันโครงการระบบรถไฟฟ้า
ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมาเป็นลำ�ดับแรก เนื่องจากเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่จะมีบทบาทสำ�คัญในการรองรับการเชื่อมต่อ
การเดินทางระหว่างกลุม่ ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทัง้ นี้ รฟม. มีความพร้อมทุกด้านทีจ่ ะสนับสนุนการดำ�เนินโครงการดังกล่าว
ให้สามารถเดินหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) นั้น รฟม. ยังคงให้ความสำ�คัญและสานต่อเจตนารมณ์
อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ รฟม. ได้เน้นการจัดกิจกรรม แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลังของชาติในอนาคต อาทิ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อ
สร้างโอกาสและความมั่นคงในการศึกษาซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชน รวมถึงกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
โดย รฟม. มีการตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัยต่อชุมชนตามแนว
สายทางตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ
จากความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานของ รฟม. ที่ผ่านมา ล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงาน รฟม. และหน่วยงาน
ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทำ�ให้โครงการต่างๆ มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งผมต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ รวมถึง
ขอขอบคุณคณะกรรมการ รฟม. และคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้สนับสนุนการดำ�เนินงานของ รฟม. อย่างดียิ่งตลอดมา ผมและบุคลากร
รฟม. มีความมั่นใจว่าการดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจะสำ�เร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้อย่างครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคตอันใกล้นี้
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ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
ประวัติความเป็นมาของ รฟม.

ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำ�ดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลเยอรมันส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาทำ�การศึกษา สำ�รวจ และวางแผนแม่บทสำ�หรับการจราจรและขนส่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้
เสนอแนะให้มีระบบรถขนส่งมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางและการจราจรในกรุงเทพมหานคร
จึงได้มี “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515” จัดตั้ง “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”
ขึ้น เพื่อจัดสร้าง “ทางพิเศษ” ซึ่งประกอบด้วย ระบบทางด่วน (Express Way) และระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Mass Rapid Transit
System) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ดำ�เนินการมาโดยลำ�ดับ แต่ต่อมา รัฐบาลพิจารณาเห็นว่า การจราจรทางถนนใน
กรุงเทพมหานครติดขัดมาก สมควรเร่งรัดการดำ�เนินการในส่วนของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเดินทางได้โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2535 เห็นชอบให้จัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำ�กับของนายกรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบการดำ�เนินงานโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จึงได้มีการตรา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 90 วันที่
20 สิงหาคม 2535) โดยอาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496
โดยทีพ่ ระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัตทิ ไี่ ม่เพียงพอต่อการจัดทำ� จัดการและการให้บริการ
ขนส่งมวลชนด้วยระบบรถไฟฟ้า รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยและสาธารณะ ทำ�ให้องค์การรถไฟฟ้ามหานครมีข้อจำ�กัดในการใช้
อำ�นาจตามกฎหมายและไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการขนส่งมวลชนโดยระบบรถไฟฟ้าได้ทวีความจำ�เป็น  
มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการตรา “พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่
114ก วันที่ 1 ธันวาคม 2543) จัดตั้ง “การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “รฟม.” เพื่อปรับปรุงอำ�นาจหน้าที่ของ
องค์การรถไฟฟ้ามหานครให้สามารถดำ�เนินกิจการรถไฟฟ้าให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำ�นาจหน้าที่
ในการคุ้มครองความปลอดภัยของกิจการรถไฟฟ้าและคนโดยสารรถไฟฟ้า มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำ�กับของนายกรัฐมนตรี
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) ดำ�เนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำ�หนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่าง
จังหวัดดังกล่าว
2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ�โครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3) ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชน ในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า
ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงอำ�นาจหน้าที่ของส่วนราชการ และได้โอนอำ�นาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในส่วนของ
การกำ�กับดูแลการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มาเป็นอำ�นาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
			ที่อยู่
เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
			โทรศัพท์
0 2716 4000
			โทรสาร
0 2716 4019
			Website
: www.mrta.co.th
			e-mail address : pr@mrta.co.th
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วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มบี ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและครบวงจร เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน”

ภารกิจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ดำ�เนินการให้มีโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามแผน
ดำ�เนินการให้มีบริการรถไฟฟ้าฯ ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา
ดำ�เนินการให้มีระบบเชื่อมต่อการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ
ดำ�เนินการให้มีโครงสร้างค่าโดยสารที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ดำ�เนินธุรกิจต่อเนื่องเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าฯ ของประเทศ
ทำ�ให้องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจและตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากรถไฟฟ้าฯ
มีส่วนร่วมในการกำ�หนดทิศทางการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ได้กำ�หนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ 3 ประการ ดังนี้
1) ดำ�เนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำ�หนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่าง
จังหวัดดังกล่าว
2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ�โครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3) ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า

เป้าประสงค์องค์กร
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

รถไฟฟ้า รฟม. ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น
มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ
มีบริการที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าฯ
มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าฯ ของประเทศ
องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับในทุกภาคส่วน
มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสายงานที่รับผิดชอบ
รถไฟฟ้า รฟม. เป็นส่วนสำ�คัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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เป้าหมายหลัก

จากวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ รฟม. ได้กำ�หนดเป้าหมายหลักของการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ ที่จะต้องบรรลุผล
สำ�เร็จภายในปีงบประมาณ 2559 หรือในปีอื่นๆ ไว้ ดังนี้
1) เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฯ สายต่างๆ* ดังนี้
		 ปี 2559 เปิดให้บริการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
		 ปี 2560 เปิดให้บริการสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
		 ปี 2561 เปิดให้บริการสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
		 ปี 2563 เปิดให้บริการสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี สายสีสม้ ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี และช่วงตลิง่ ชันศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำ�โรง
2) จำ�นวนการใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี
3) มีการพัฒนาสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่อการเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งแล้วเสร็จตามแผน
4) ผู้ใช้บริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในบริการรถไฟฟ้าฯ และบริการเสริมอื่นๆ
5) มีรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ บริการและธุรกิจต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นเป็น 150 ล้านบาท/ปี ในปี 2559 และมีรายได้จากการให้
สัมปทาน จำ�นวน 1,078 ล้านบาท/ปี ในปี 2559
6) มีการบริหารและติดตามการบริหารหนี้ และอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มรายได้ อย่างเป็นระบบภายใน
ปี 2556
7)   การพัฒนาองค์กรสู่ศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าฯ แล้วเสร็จตามแผน
8)   ประชาชนใน กทม. และปริมณฑล ร้อยละ 80 รู้จักและเชื่อถือการทำ�งานของ รฟม.
9)   ผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนวสายทางร้อยละ 90 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
10) มีระบบสารสนเทศสำ�หรับผูบ้ ริหาร (Executive Information System (EIS)) และระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision
Support System (DSS)) ที่สมบูรณ์ ภายในปี 2558
11) บุคลากรร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานภายในขององค์กร
12) บุคลากรร้อยละ 90 มีสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กร
หมายเหตุ * เป้าหมายการดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ (Statement of Directions : SOD)

ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง : เป็นกลไกขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพืน้ ฐานการดำ�เนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
รายสาขาขนส่ง : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บริการให้มีมาตรฐาน สนับสนุน
บริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชน
รายแห่งของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย : ดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถสร้างผลตอบแทนให้องค์กรเพื่อลดภาระภาครัฐ
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ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

ด้านภารกิจหลัก
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งใช้ระยะเวลาดำ�เนินการนาน ทำ�ให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่มักจะมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าใหม่เช่นกัน ทำ�ให้การดำ�เนินงานโครงการล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ประกอบกับ
นโยบายภาครัฐบางส่วนสนับสนุนการใช้รถยนต์ส่วนตัว อาทิ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยการลดภาษีรถยนต์คันแรก
การสนับสนุนการใช้แก๊ซ NGV และ LPG เป็นต้น นอกจากนี้ในงานก่อสร้างโครงการ มีงานบางส่วนที่ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกอื่น เช่น การต้องได้รับความเห็นชอบจาก กทม. หรือกรณีมีโครงการซ้อนทับกันไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ใช้เวลานานมากกว่า
จะได้รับความเห็นชอบหรือได้ข้อยุติ หรืออาจไม่ได้รับความเห็นชอบเลย เป็นต้น ทำ�ให้ รฟม. ต้องเปลี่ยนแบบหรือวิธีการดำ�เนินงาน ซึ่งก็
จะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานให้ได้ตามแผน
ด้านการปฏิบัติการและบริการลูกค้า
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นเป้าของการก่อการร้ายและการชุมนุมประท้วง ซึ่งอาจส่งผลให้มีจำ�นวนการใช้บริการเพิ่มขึ้นเพราะ
ใช้เป็นทางเลือกในการเดินทางหลัก หรือไม่มีจำ�นวนผู้โดยสารมาใช้บริการเนื่องจากความไม่มั่นใจในความปลอดภัยก็ได้ ทำ�ให้ รฟม.
ต้องให้ความสำ�คัญกับการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นตามไปด้วย
ด้านทรัพยากรบุคคล
รฟม. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในหลายเส้นทางพร้อมๆ กัน เป็นระยะทางรวมประมาณ
200 กม. เพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งเคยดำ�เนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าฯ เพียง 20 กม. ซึ่งเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และแม้ว่าปัจจุบันคณะ
รัฐมนตรีจะอนุมัติเรื่องการปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รฟม. แล้วแต่ระบบดังกล่าวไม่สามารถจูงใจและสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำ�งานได้ ทำ�ให้พนักงานขาดแรงจูงใจในการทำ�งาน ส่งผลให้บุคลากรที่มีความสามารถลาออกและไม่สามารถสรรหา
บุคลากรมาทดแทนได้

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

การศึกษาปริมาณและรูปแบบการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ตามการศึกษาโครงการศึกษาปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทาง
รางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ ดำ�เนินการ โดยสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พบว่าในปี พ.ศ. 2551
มีปริมาณการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมประมาณ 15.3 ล้านเที่ยวต่อวัน โดยเป็นการเดินทางโดย
ยานพาหนะส่วนบุคคล ร้อยละ 54.6 และระบบขนส่งสาธารณะ ร้อยละ 45.4 โดยในส่วนของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีจำ�นวน
ร้อยละ 3.7 ของการเดินทางทั้งหมด ดังรูป
รถจักรยานยนต์

รถไฟฟ้าฯ

3.7%

15.0%

รถยนต์

35.1%
รถโดยสารประจำ�ทาง
และอื่นๆ

รถแท็กซี่

4.5%

41.7%

รูปแบบการเดินทางจำ�แนกตามยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง พ.ศ. 2551
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การวิเคราะห์โดยใช้แบบจำ�ลองการเดินทางพบว่า หากไม่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าฯ สัดส่วนของการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลจะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ร้อยละ 54.6 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 60.8 ในปี พ.ศ. 2572
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า การเดินทางโดยรถส่วนบุคคล
ทั้ ง รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ได้ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ นต่ อ ไปในอนาคต โดยจำ � นวนรถยนต์ ที่ จ ดทะเบี ย น
ในกรุงเทพมหานครมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นจาก 987,999 คัน ในปี 2535 เป็น 3,809,929 คัน ในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 6.78 ต่อปี
และในช่วงระยะเวลาเดียวกันจำ�นวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เพิ่มขึ้นจาก 1,006,302 คัน ในปี
พ.ศ. 2535 เป็น 3,168,496 คัน ในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 6.53 ต่อปี

จำ�นวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร
สะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2557
รถจักรยานยนต์

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2547

ปี 2546

ปี 2545

ปี 2544

ปี 2543

ปี 2542

ปี 2541

ปี 2540

ปี 2539

ปี 2538

ปี 2537

ปี 2536

4,500,000
3,809,929
4,000,000
3,572,179
3,500,000
3,168,496
3,048,194
3,000,000
2,719,950
3,066,088
2,390,366
2,546,821
2,383,061
2,792,363
2,261,545
2,339,308
2,352,762 2,366,981
2,500,000
2,585,624
2,229,285
2,267,166 2,446,267
2,084,102 2,297,872
1,964,850
2,171,826
1,660,119
1,646,738
2,000,000
2,078,247 2,078,247
1,646,738
2,019,680
1,853,788
1,527,834
1,373,072
1,719,972
1,679,328
1,500,000 1,105,084 1,233,503
1,606,178
2,366,981
1,536,512
1,475,907
1,006,302
1,342,813
1,548,912
1,262,069
1,000,000
1,091,836,
987,999
1,214,927
500,000
0
ปี 2535

จำ�นวน (คัน)

รถยนต์

ปี
ในทางตรงกันข้ามจำ�นวนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจำ�นวนผู้โดยสารองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ลดลงจาก 4,073,883 เที่ยว/วัน (trip/day) ในปี พ.ศ. 2535 เหลือเพียง 1,022,589 เที่ยว/วัน ในปี พ.ศ. 2554
(ณ สิ้นเดือนเมษายน) ลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 6.8 ต่อปี

จำ�นวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจำ�ทาง ขสมก. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2554
รถปรับอากาศ
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ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2547

ปี 2546

ปี 2544

ปี 2543

ปี 2542

ปี 2541

ปี 2540

ปี 2539

ปี 2538

ปี 2537

ปี 2536

ปี 2545

ปี

1,022,589
532,309
490,280

ปี 2554*

รถธรรมดา

4,500,000 4,073,883
4,000,000
3,787,103
3,506,255
3,379,584
3,352,554
3,500,000 3,820,278
3,180,626
3,360,663
3,325,352
2,928,975
3,000,000
2,811,440
2,664,412
3,022,395
2,525,173
2,831,131
2,366,444
2,743,496
2,500,000
2,370,326
2,570,656
1,955,139
2,000,000
1,805,444
2,065,322
1,680,752
1,480,557
1,603,177
1,401,931
1,766,391
1,596,357
1,500,000
1,264,011 1,164,862
1,113,423
1,215,083
1,046,137
999,846 932,947
814,182
894,936
1,000,000
1,124,346
1,123,242 1,106,315
1,123,083
607,784 566,549
581,856
1,090,099
900,460 830,793
483,860
688,142
766,545 747,805 708,240
500,000 253,605
548,453
505,639 479,588
426,440
0
ปี 2535

จำ�นวน (เที่ยว/วัน)

รวม

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2554

เมือ่ พิจารณาถึงจำ�นวนผูโ้ ดยสารระบบขนส่งสาธารณะในส่วนของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีแนวโน้มสูงขึน้ เรือ่ ยๆ โดยจำ�นวนผูโ้ ดยสาร
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถไฟฟ้าบีทีเอส) ได้เพิ่มขึ้นจาก 148,641 คน-เที่ยว/วัน ในปี พ.ศ. 2542 เป็น 605,274 คน-เที่ยว/วัน ในปี
พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10.14 ต่อปี

จำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเฉลี่ยต่อวัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2557
รถไฟฟ้าบีทีเอส

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของ รฟม.
605,274

600,000

561,785
511,665

500,000

442,085

163,874

180,955

190,941

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2547

ปี 2546

173,051

208,814

231,999

251,378

168,461

154,360

ปี 2545

ปี 2542

0

158,067
161,146

100,000

372,438

287,140

148,641

ปี 2544

200,000

264,360
217,133

363,737

ปี 2557

324,561

300,000

395,820

379,610

ปี 2556

361,335

407,613

ปี 2555

400,000

ปี 2543

จำ�นวนผู้โดยสาร (เที่ยว/วัน)

700,000

ปี
ในส่วนของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จำ�นวนผู้โดยสารในเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งเป็นเดือนแรกของการเปิดให้บริการ
มีจำ�นวนสูงถึง 217,000 คน-เที่ยว/วัน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนทดลองใช้บริการและมีการเก็บอัตราค่าโดยสารเพียง 10 บาท
ต่อเที่ยว ซึ่งต่อมาจำ�นวนผู้โดยสารได้ลดลง โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2547 มีจำ�นวน 165,966 คน-เที่ยว/วัน จากนั้นจำ�นวนผู้โดยสารได้
อยู่ในระดับของการใช้บริการตามปกติ โดยในปีงบประมาณ 2548 มีจำ�นวนผู้โดยสารเฉลี่ย 154,360 คน-เที่ยว/วัน และเพิ่มขึ้นเป็น 251,378
คน-เที่ยว/วัน ในปีงบประมาณ 2557  เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 5.61 ต่อปี
จากข้อมูลดังกล่าวพอสรุปได้วา่ แม้วา่ การเดินทางโดยยานพาหนะส่วนบุคคลมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จากการเพิม่ ขึน้ ของจำ�นวน
รถที่จดทะเบียน ในขณะที่การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่การเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้เพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความรวดเร็วและตรงเวลาของรถไฟฟ้า การขึ้นราคานํ้ามัน และรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชน
(life style) ในลักษณะของสังคมเมืองที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงการเดินทางให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดให้มีตั๋วร่วม
ระหว่างรถไฟฟ้าฯ กับระบบขนส่งอื่นๆ การจัดให้มีระบบขนส่งเสริม (feeder system) การปรับปรุงสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้องและพอเพียงกับความต้องการเดินทาง รวม
ทัง้ จัดให้มบี ริการเสริมต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ ของแต่ละกลุม่ เป้าหมาย และพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยให้มโี อกาสได้ทอี่ ยูอ่ าศัย
ในราคาและค่าเช่าถูกตามบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า ก็จะทำ�ให้การใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถลดการเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนบุคคล ลดการใช้นํ้ามัน ลดมลพิษจากการจราจร และแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดรวมถึงลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งทางถนนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย
อย่างไรก็ดี จากการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารกรณีมีโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลพบว่า ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าโดยรวมในปี พ.ศ. 2557 มีประมาณ 1,840,000 คน-เที่ยว/วัน เพิ่มเป็น 4,384,000 คน-เที่ยว/
วัน ในปี พ.ศ. 2562 และ 7,680,000 คน-เที่ยว/วัน ในปี พ.ศ. 2572 คิดเป็นอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 8.22 ต่อปี ทั้งนี้สัดส่วนของปริมาณ
ผู้โดยสารจากการเปลี่ยนถ่ายระบบ (Transfer) โดยรวมในปี พ.ศ. 2557 จะมีค่าประมาณร้อยละ 14.89 เพิ่มเป็นร้อยละ 26.98 และ 34.86
ของปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2562 และ 2572 ตามลำ�ดับ โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และ
หัวลำ�โพง-บางแค เป็นเส้นทางที่มีสัดส่วนการเปลี่ยนถ่ายระบบมากที่สุดประมาณร้อยละ 31-40 ของปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าทั้งหมด
สอดคล้องกับผลสำ�รวจข้อมูลการเดินทางที่ผู้เดินทางส่วนใหญ่ต้องการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง
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ปริมาณผู้โดยสาร (คน-เที่ยว/วัน)
สาย

แผน 5 ปี พ.ศ. 2557
Boarding

สายสีแดงเข้ม
สายสีแดงอ่อน
ARL
สายสีเขียวเข้ม
สายสีเขียวอ่อน
สายสีนํ้าเงิน
สายสีม่วง
สายสีส้ม  
สายสีชมพู
สายสีเหลือง
สายสีเทา
สายสีฟ้า
รวมทั้งสิ้น

Transfer

แผน 10 ปี พ.ศ. 2562

Total

Boarding

Transfer

Total

แผน 20 ปี พ.ศ. 2572
Boarding

Transfer

Total

110,000
12,000 122,000 357,000 119,000 476,000 518,000 204,000 722,000
38,000
12,000
50,000 145,000
83,000 228,000 253,000 218,000 471,000
119,000
9,000 128,000 144,000
33,000 177,000 161,000
59,000 220,000
600,000
55,000 655,000 721,000 165,000 886,000 1,038,000 410,000 1,448,000
376,000
40,000 416,000 246,000 132,000 378,000 272,000 168,000 440,000
254,000 119,000 373,000 673,000 301,000 974,000 974,000 562,000 1,536.000
69,000
27,000
96,000 372,000 132,000 504,000 490,000 225,000 715,000
- 377,000 165,000 542,000 521,000 291,000 812,000
- 166,000
53,000 219,000 233,000 121,000 354,000
- 175,000 139,000 314,000
- 206,000 136,000 342,000
- 162,000 144,000 306,000
1,566,000 274,000 1,840,000 3,201,000 1,183,000 4,384,000 5,003,000 2,677,000 7,680,000
ผลการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร ตามแผนแม่บทในปี พ.ศ. 2572

โดยรูปแบบการเดินทางหลัก (Main Mode) ในกรณีมีแผนแม่บทปี พ.ศ. 2572 พบว่า การเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล
มีสัดส่วนร้อยละ 57.6 ซึ่งยังคงมีสัดส่วนที่สูงกว่าการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีสัดส่วนร้อยละ 42.4 สัดส่วนการเดินทาง
โดยใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Car) มีสัดส่วนร้อยละ 41.1 การเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ (MC) มีสัดส่วนร้อยละ 12.4 และรถแท็กซี่ (Taxi)
มีสัดส่วนร้อยละ 4.1 ทั้งนี้สำ�หรับสัดส่วนการเดินทางโดยรถไฟฟ้า (MRT) ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 3.7 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ
20.7 ในปี พ.ศ. 2572 แสดงดังรูป
(ที่มา : สำ�นักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (สพร.))

รถไฟฟ้าฯ

20.7%
รถจักรยานยนต์

12.4%

รถยนต์

อื่นๆ

รถแท็กซี่

4.1%

21.7%

41.1%

รูปแบบการเดินทางหลัก กรณีดำ�เนินการตามแผนแม่บท ปี พ.ศ. 2572
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ข้อมูลที่ส�ำคัญทางการเงิน
และรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำ�เนินงาน
รายได้จากการดำ�เนินงานและรายได้อื่น
กำ�ไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำ�หน่ายและสิทธิตัดจ่าย
รวมทั้งต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ยจ่าย) (EBITDA)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและสิทธิตัดจำ�หน่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)

2558
(สตง. รับรอง)

2557
(สตง. รับรอง)

2556
(สตง. รับรอง)

5,755.55
2,489.38

7,440.57
6,722.82

21,695.24
21,073.12

1,741.37
1,915.80
(1,170.80)

1,338.67
1,915.77
3,468.98

854.26
1,916.51
18,302.78

241,520.74
225,697.73
15,823.01

230,311.22
213,354.53
16,956.69

214,865.64
201,340.26
13,525.38

0.23
(0.01)
14.26
0.93

0.23
0.02
12.58
0.93

0.61
0.09
14.89
0.94

ฐานะการเงิน								

ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 รฟม. มีสินทรัพย์รวม 241,520.74 ล้านบาท หนี้สินรวม 225,697.73 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้เงินกูู้
เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า และส่วนของเจ้าของจำ�นวน 15,823.01 ล้านบาท 					
ผลการดำ�เนินงาน ในปี 2558 รฟม. มีขาดทุนสุทธิ เนื่องจาก
รฟม. รับรู้ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL) จำ�นวน 1,882.12 ล้านบาท จากการ
ปรับลดมูลค่าหุน้ จดทะเบียนของ BMCL จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เหลือหุน้ ละ 0.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 27 ของค่าใช้จา่ ยรวม
รฟม. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำ�ปี 2558 จำ�นวน 518 ล้านบาท
อัตราแลกเปลี่ยน :
ณ 30 กันยายน 2558  1 เยน = 0.306478 บาท
ณ 30 กันยายน 2557  1 เยน = 0.298871 บาท
ณ 30 กันยายน 2556  1 เยน = 0.324228 บาท
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รายได้จากการดำ�เนินงาน
5,000.00
4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0

หน่วย : ล้านบาท
51.85
64.56
84.56
313.28

42.94
53.67
52.43
80.15

50.86
62.02
92.03
1,017.59

4,168.65

2556

การให้บริการที่จอดรถ
การอนุญาตให้ใช้
สินทรัพย์และ
การให้เช่าแผงค้า
การให้สัมปทาน

4,532.15

3,636.23

2557

รายได้อื่น

รายได้เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล

2558

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
20,000.00
18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0

หน่วย : ล้านบาท
18,302.78

17,829.83

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) จาก
อัตราแลกเปลี่ยน

3,478.66
2,757.65

2556

-1,170.80

2557

-518.07

2558

ฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

250,000.00
200,000.00

214,893.14 201,377.99

230,348.33 213,354.52

241,520.74 225,697.73

100,000.00
50,000.00
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หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ

150,000.00

0

สินทรัพย์รวม

2556

15,823.01

16,993.81

13,515.15

2557

2558

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)
อัตราส่วนทางการเงิน

1. สภาพคล่อง
1.1 เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)
1.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
1.3 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)*

สูตร

สินทรัพย์หมุนเวียน - หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน-เงินกู้ระยะสั้น

ณ 30 ก.ย. 58 ณ 30 ก.ย. 57 ณ 30 ก.ย. 56 หน่วย

(22,689.51) (21,396.46)
0.23
0.23

(3,594.92) ล้านบาท
0.61 เท่า

1.42

1.06

0.87

เท่า

0.93

0.93

0.94   เท่า

14.26

12.58

14.89

เท่า

0.01

0.02

0.09

เท่า

0.07

0.2

1.35

เท่า

หมายเหตุ* ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น
เนื่องจากรัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนเพื่อชำ�ระคืนหนี้

2. สภาพหนี้
2.1 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
(Debt Ratio)
สินทรัพย์รวม
2.2 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ
หนี้สินรวม
(Debt Equity Ratio)
ส่วนของเจ้าของ
3. ความสามารถในการทำ�กำ�ไร
3.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน
(EBIT)
สินทรัพย์รวม
3.2 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนของเจ้าของ

จากผลลัพธ์ข้างต้น สามารถสรุปผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของ รฟม. ในช่วง ปี 2558 ได้ ดังนี้
1. สภาพคล่อง
วิเคราะห์ :
- รฟม. มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะชำ�ระหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ติดลบ ซึ่งภาระหนี้สินหมุนเวียน
ส่วนใหญ่เป็นภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระคืนภายในหนึ่งปี
- จากอัตราส่วนบอกทิศทางสภาพคล่องของ รฟม. มีสภาพคล่องใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 และปี 2557 แต่ยังมี
ทิศทางสภาพคล่องลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากมีภาระหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระคืนภายใน
หนึ่งปีเป็นจำ�นวนมาก
2. สภาพหนี้
วิเคราะห์ :
- หนี้สินส่วนใหญ่ของ รฟม. เป็นหนี้เงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลรับภาระในการชำ�ระหนี้ดังกล่าวเมื่อครบกำ�หนด
แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกระทรวงการคลังได้ดำ�เนินการทำ�  Cross Currency SWAP (CCS)
หนีเ้ งินกู้ JICA จำ�นวนทัง้ สิน้ 5 สัญญา ทัง้ นีใ้ นส่วนของหนีเ้ งินกูเ้ ยนสัญญาอืน่ ๆ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างกระทรวงการคลังทยอยดำ�เนินการ
ปิดความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. ความสามารถในการทำ�กำ�ไร
วิเคราะห์ :		
- ในปี 2558 ROA และ ROE มีสัดส่วนเป็นบวก เนื่องจากได้รับผลจากการอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนส่งผลให้ รฟม. มีกำ�ไร
จากอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จริงและยังไม่เกิดขึน้ จริง เป็นจำ�นวนมากและการเปลีย่ นนโยบายการบัญชีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จึงมีรายได้เพิ่มขึ้นชดเชยรายจ่าย ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยเงินกู้ ที่เกิดขึ้นภายในปีได้
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ผังโครงสร้าง
การจัดแบ่งส่วนงาน รฟม.
คณะกรรมการ รฟม.
ผู้ว่าการ
ส�ำนักผู้ว่าการ

กองอ�ำนวยการ

รองผู้ว่าการ
(กลยุทธ์และแผน)

กองสื่อสารองค์กร

กองกิจกรรม
เพื่อสังคม

รองผู้ว่าการ (การเงิน)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

รองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่าย
นโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์

ฝ่าย
พัฒนา
โครงการ
รถไฟฟ้า

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่าย
บัญชีและ
การเงิน

ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ

ฝ่าย
พัฒนา
และบริหาร
พื้นที่

ฝ่าย
วิศวกรรม
และ
สถาปัตยกรรม

ฝ่าย
บริหารงาน
ก่อสร้าง
1

ฝ่าย
บริหารงาน
ก่อสร้าง
2

กองกลยุทธ์
และแผนงาน

กองวางแผน
โครงการ
รถไฟฟ้า

กอง
บัญชี

กอง
วางแผนธุรกิจ

กอง
พัฒนาพื้นที่

กอง
วิศวกรรมโยธา

กองบริหาร
งานก่อสร้าง
1

กองบริหาร
งานก่อสร้าง
4

กอง
ประเมินผล

กองวิเคราะห์
และพัฒนา

กองแผนงาน
และพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ

กอง
ตรวจจ่าย

กอง
บริหาร
สินทรัพย์

กองบริหาร
โครงการ
ต่อเนื่อง

กอง
สถาปัตยกรรม

กองบริหาร
งานก่อสร้าง
2

กองบริหาร
งานก่อสร้าง
5

กองบริหาร
ความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน

กอง
สิ่งแวดล้อม

กอง
การเงิน
และภาษี

กอง
บริหาร
สัมปทาน

กองวิศวกรรม
ไฟฟ้าและ
เครื่องกล

กองบริหาร
งานก่อสร้าง
3

กองบริหาร
งานก่อสร้าง
6

กอง
งบประมาณ

กองการตลาด
และลูกค้า
สัมพันธ์

กองแผนงาน
และบริหาร
เอกสาร 1

กองแผนงาน
และบริหาร
เอกสาร 2

กองระบบงาน
คอมพิวเตอร์
กองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

กอง
เงินกู้
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ส�ำนักตรวจสอบ
ส�ำนักหน่วย
ธรุกิจตั๋วรวม

ส�ำนักหน่วย
ธรุกิจรถไฟฟ้า

ส�ำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

กองตรวจสอบ
ทั่วไป

กองตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รองผู้ว่าการ
(ปฏิบัติการ )

กองตรวจสอบ
บัญชีและการเงิน

รองผู้ว่าการ
(บริหาร)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่าย
ระบบ
รถไฟฟ้า

ฝ่าย
ปฏิบัติการ

ฝ่ายรักษา
ความ
ปลอดภัยและ
กู้ภัย

ฝ่าย
กฎหมาย

ฝ่าย
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

ฝ่าย
จัดซื้อและ
บริการ

ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล

กองก�ำกับงาน
โครงการ
รถไฟฟ้า

กอง
ก�ำกับการ
เดินรถ

กองรักษา
ความ
ปลอดภัย

กอง
นิติการ

กอง
แผนงาน
จัดกรรมสิทธิ์

กอง
จัดหาพัสดุ
ทั่วไป

กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

กองระบบ
รถไฟฟ้า

กองบ�ำรุง
รักษาระบบ
รถไฟฟ้า

กอง
กู้ภัย

กอง
สัญญา 1

กอง
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน 1

กอง
จัดหาพัสดุ
โครงการ

กองสวัสดิการ
และบริหารผล
ตอบแทน

กองบ�ำรุง
รักษา
โครงสร้างงาน
โยธา

สถาบันฝึก
อบรมการ
รักษาความ
ปลอดภัยและ
ดับเพลิง-กู้ภัย

กอง
สัญญา 2

กอง
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน 2

กองบริหาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ

กองพัฒนา
บุคลากรและ
ระบบงาน

กอง
คดีและวินัย

กอง
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน 3
กองส�ำรวจ
และประเมิน
ราคา
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โครงสร้างและนโยบาย
ของคณะกรรมการ รฟม.
โครงสร้างของคณะกรรมการ รฟม.

พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา 13 กำ�หนดให้ คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผูแ้ ทนสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง ผูแ้ ทนกระทรวง
คมนาคม ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมการผังเมือง ผู้แทนสำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒอิ กี ไม่เกินสีค่ น ซึง่ ในจำ�นวนนีต้ อ้ งแต่งตัง้ จากผูแ้ ทนองค์กรพัฒนาภาคเอกชนในด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคหนึง่ คน และผูว้ า่ การ
เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำ�แหน่ง
ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำ�นาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 31 ในพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ให้แก้ไข
คำ�ว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม” คำ�ว่า “ผูแ้ ทนกรมการผังเมือง” เป็น “ผูแ้ ทนกรมโยธาธิการและผังเมือง”
คำ�ว่า “ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก” เป็น “ผู้แทนสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร” และ
คำ�ว่า “ผู้แทนสำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี ประธานกรรมการหรือกรรมการ ซึ่งพ้นจาก
ตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ ได้อกี แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน (กรณีทก่ี รรมการท่านใดท่านหนึง่ พ้นจากตำ�แหน่ง ให้แต่งตัง้
ดำ�รงตำ�แหน่งแทน โดยผู้นั้นจะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนดำ�รงตำ�แหน่งแทน)
คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีจำ�นวน 15 คน
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2557)
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระจำ�นวน 5 คน
- กรรมการผู้แทนหน่วยงานตาม พ.ร.บ. รฟม. จำ�นวน 9 คน
- กรรมการและเลขานุการโดยตำ�แหน่ง จำ�นวน 1 คน
ซึง่ ล้วนเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และมีความหลากหลาย
สาขาอาชีพ เช่น ด้านวิศวกรรม บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น เป็นไปตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 และตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายของคณะกรรมการ รฟม.

ในการดำ�เนินงานของ รฟม. มีคณะกรรมการ รฟม. เป็นผู้กำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลกิจการของ รฟม. ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำ�เนินงาน ของ รฟม. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการ รฟม. จึงกำ�หนด
นโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเพื่อการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1) ให้เร่งรัดดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ และเปิดบริการได้ตามแผนงาน
2) ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา โดยคำ�นึงถึงความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการแต่ละกลุม่
3) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน และนำ�ข้อคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงการดำ�เนินงานขององค์กร
4) ให้ด�ำ เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงให้ความสำ�คัญต่อการป้องกัน
และลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานขององค์กร
5) ให้บริหารสินทรัพย์ ดำ�เนินธุรกิจต่อเนื่อง และให้บริการเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้และลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ
6) ให้บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านการบริหารเงินสด การบริหารจัดการหนี้ และการบริหารความเสีย่ ง
7) ให้สื่อสารเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงความสำ�คัญของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การดำ�เนินงานของ
องค์กรและให้การสนับสนุนองค์กร
8) ให้พัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการภายใน และระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงานขององค์กร รวมทั้ง
ให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากผู้รับเหมาและที่ปรึกษาอย่างรูปธรรม
9) ให้พัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและสร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่
พนักงาน
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รายนามคณะกรรมการ รฟม.

พลเอก ดร. ยอดยุทธ บุญญาธิการ

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน)
อายุ 62 ปี
วันเดือนปีเกิด 7 มีนาคม 2496
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
• รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาโท
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  
ปริญญาตรี
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23
ประกาศนียบัตร
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี พ.ศ.2549
• วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ�ชุดที่ 43
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ� ชุดที่ 64
• การศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ ระดับผู้นำ�หน่วย รุ่น 1
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 6
• หลักสูตรผู้บริหารความมั่นคงชั้นสูง
ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 1
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
• ประธานคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร

ประสบการณ์ทำ�งาน
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
• ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• เลขานุการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
• นายทหารพิเศษประจำ�กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
• ผู้อำ�นวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา
• หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ�ผู้บังคับบัญชา
• นายกสโมสรไลออนส์กรุงเทพสุพรรณหงส์ ภาค 310 ซี
ปีบริหาร 2554-2555
• ตุลาการศาลทหารกลาง
• นายทหารพิเศษประจำ�กรมทหารราบที่ 1
มหาดเล็กรักษาพระองค์
• ผูบ้ ญ
ั ชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก   
• นายทหารพิเศษประจำ�กองพันทหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์
• ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน   
• ราชองครักษ์เวร
• ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1   
• ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
• ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5   
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายวินัย ดำ�รงค์มงคลกุล

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2556 - ปัจจุบัน)
อายุ 63 ปี    
วันเดือนปีเกิด 11 มีนาคม 2495
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตร
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประกาศนียบัตร
• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
สำ�นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (พ.ต.ส. 2)
สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• หลักสูตรการค้าและการพาณิชย์ สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 3 (TEPCoT 3) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่นที่ 8 (ว.ต.ท.8)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองสำ�หรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปปร.10) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง
รุ่นที่ 7 (บ.ย.ส.7)
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ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
• ผู้ตรวจการอัยการ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทระหว่างปีบัญชี 2558
• ประธานกรรมการบริษัท กฎหมายกรุงไทย จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน
• อธิบดีอัยการ สำ�นักงานคดีพิเศษ
• อธิบดีอัยการ สำ�นักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ
• อธิบดีอัยการ สำ�นักงานคดีล้มละลาย
• อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
• อัยการจังหวัดนครราชสีมา
• อัยการผู้ช่วย กรมอัยการ
• นิติกรตรี กรุงเทพมหานคร
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี

นาวาอากาศเอก
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนากร พีระพันธุ์

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน)
อายุ 45 ปี   
วันเดือนปีเกิด 16  ธันวาคม 2512    
   
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
• คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท
• คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Virginia Military Institute, Lexington, Virginia
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร
• Director Certification Program DCP 201/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
• รองศาสตราจารย์ กองการศึกษา
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทระหว่างปีบัญชี 2558
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการวิชาการสาขาคอนกรีต
วัสดุและการก่อสร้าง สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 522
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ทำ�งาน
• อาจารย์พิเศษ สำ�นักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
• อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
• อาจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายไกร ตั้งสง่า

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน)
อายุ 63 ปี    
วันเดือนปีเกิด 28 ตุลาคม 2495    
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา), Ohio State University
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
• กรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปภัมถ์             
• กรรมการสภาวิศวกร
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทระหว่างปีบัญชี 2558
• กรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการสภาวิศวกร
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ประสบการณ์ทำ�งาน
• ประธานกรรมการ
- บริษัท เคเคที เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
• กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท พีระมิด ดีเวลล็อปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
• ผู้จัดการโครงการ
- บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
• วิศวกรฐานราก
- Bureau of Bridges and Structural Design,
Ohio Department of Transportation, U.S.A.  
• วิศวกรโครงสร้าง
- บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำ�กัด
• วิศวกรออกแบบ
- Bureau of Bridges and Structural Design,
Ohio Department of Transportation, U.S.A.  
• วิศวกรโยธา
- Columbus Wood Preserving Company, U.S.A.  
• วิศวกรโยธา
- กรมชลประทาน
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี

ดร. จุฬา สุขมานพ

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน)
อายุ 50 ปี    
วันเดือนปีเกิด 10 มกราคม 2508
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
• Doctor of Philosophy, University of Southampton,
United Kingdom
ปริญญาโท
• Master of Laws (Maritime Law)
University of Southampton, United Kingdom
ปริญญาตรี
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
• อธิบดีกรมเจ้าท่า
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2558
• คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำ�งาน
• อธิบดีกรมเจ้าท่า
• ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
ปฏิบตั หิ น้าทีห่ วั หน้ากลุม่ พัฒนาการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน)
อายุ 56 ปี     
วันเดือนปีเกิด 30 มิถุนายน 2502
คุณวุฒิการศึกษา
Master’s Degree
• M.A. in International Relations, Schiller International
University, London, UK
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
• รองปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

30

ประสบการณ์ทำ�งาน
• รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                     
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ�
ด้านประสานกิจการต่างประเทศ
สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2551 - ปัจจุบัน)
อายุ 56 ปี     
วันเดือนปีเกิด 24 มีนาคม 2502
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• M.A. (Economics), Northwestern University, USA
ปริญญาตรี
• B.Com. (Econ), University of Auckland, New Zealand
ปริญญาบัตร
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2548
ประกาศนียบัตร
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 1
• ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการการค้า
• สถาบันพัฒนากรรมการ (Institute of Directors)
• Advanced Management Program, Harvard Business School
• สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
(PDI-Public Director Institute) รุ่นที่ 6
• Financial Institutions Governance Program,
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทระหว่างปีบัญชี 2558
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ�งาน
• อธิบดีกรมสรรพสามิต
• อธิบดีกรมบัญชีกลาง
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ
• รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
• ผู้อำ�นวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 		
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี

31

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2555
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558)
อายุ 60 ปี     
วันเดือนปีเกิด 22 สิงหาคม 2498
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาบัตร
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 51)
ประกาศนียบัตร
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(รุ่นที่ 7) สถาบันพระปกเกล้า
• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมและศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
• รองปลัดกระทรวงคมนาคม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2558
• คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน
• คณะกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
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ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ
• ผู้อำ�นวยการส่วนทะเบียนรถยนต์
• ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
• ผู้อำ�นวยการกลุ่มระบบงานทะเบียนและภาษีรถ
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี

นายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558)
อายุ 60 ปี     
วันเดือนปีเกิด 1 ธันวาคม 2497
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
• ที่ปรึกษาสำ�นักงบประมาณ  
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทระหว่างปีบัญชี 2558
• กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ�งาน
• กรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการ
กำ�หนดเป้าหมายกำ�ลังคนภาครัฐ (คปร.)        
• คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำ�เนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)
• คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ (คตร.)
• คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงินและสิทธิประโยชน์
ในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557
• คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
• คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุ่มกระทรวงด้านการบริหาร และ ส่วนราชการไม่สังกัดฯ
• คณะกรรมการติดตามผลการดำ�เนินงานตามนโยบายรัฐบาล
• คณะทำ�งานเพื่อการกู้เงินและบริหารเงินกู้สำ�หรับโครงการ
เพือ่ การวางระบบบริหารจัดการนํา้ และสร้างอนาคตประเทศ
พ.ศ. 2555
• กรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555   
• ผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะ OECD ครั้งที่ 33
ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2555
• คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ และติดตามประเมินผล โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (2554)
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน)
อายุ 55 ปี
วันเดือนปีเกิด 10 ธันวาคม  2502                    
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการคลัง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร                          
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทระหว่างปีบัญชี 2558
• คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
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ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.)
• รองผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.)
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักแผนงาน สำ�นักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
• เลขานุการกรม สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.)
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี

นางสาวลดาวัลย์ คำ�ภา

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน)
อายุ 58 ปี
วันเดือนปีเกิด 27 กุมภาพันธ์ 2500
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• MA. (Agricultural Development Economic Australian
National University) ออสเตรเลีย
ปริญญาตรี
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร)
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาบัตร
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.52)
ประกาศนียบัตร
• Graduate Development Planning Techniques.
Institute of Social Studies เนเธอร์แลนด์
• สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรนโยบายเศรษฐกิจสาธารณะฯ
(ปศส.6)
• สถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
และหลักสูตร Director Accreditation Program
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
• รองเลขาธิการฯ สังกัด สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทระหว่างปีบัญชี 2558
• คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยาง

ประสบการณ์ทำ�งาน
• รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
• ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 (ระดับเชี่ยวชาญ)
กลุ่มภารกิจเฉพาะ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการกองโครงการเศรษฐกิจ
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายมณฑล สุดประเสริฐ

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน)
อายุ 55 ปี     
วันเดือนปีเกิด 11 กรกฎาคม 2503
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
• อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2558
• กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
• กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ประสบการณ์ทำ�งาน
• รองเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
(นักบริหารระดับสูง) ศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
• กรมโยธาธิการและผังเมือง
- รองอธิบดี
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
- ผู้ตรวจราชการกรม
- เลขานุการกรม
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2558)
อายุ 58 ปี     
วันเดือนปีเกิด  22  มีนาคม  2500
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
• เศรษฐศาสตร์ (Ph.D. : Labor Economics),
University of Notre Dame, Indiana , USA
ปริญญาโท
• (M.A. : Economics), University of Notre Dame, Indiana, USA
• (M.Sc. : Rural Development Planning),
Asian Institute of Technology (AIT),Thailand
ปริญญาตรี
• (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประกาศนียบัตร
• Diploma Executive  Development Program,
Kellogg School of Management, Northwestern University,
Evanston, USA
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558)
• เลขาธิการสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทระหว่างปีบัญชี 2558
• กรรมการ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.)
• กรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
• กรรมการ สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
(องค์การมหาชน)
• กรรมการ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (อสส.)

ประสบการณ์ทำ�งาน
• เลขาธิการสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
• อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า
• อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นางรวีวรรณ ภูริเดช

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน)
อายุ 45 ปี
วันเดือนปีเกิด 28 มกราคม 2513
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
• Ph.D. : Civil and Environmental Engineering,
University of Wisconsin - Madison, USA
ปริญญาโท
• M.Sc. : Water Resources Systems Engineering,
University of Newcastle Upon Tyne. UK
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
• เลขาธิการสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ประสบการณ์ทำ�งาน
• เลขาธิการ สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำ�นักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• รองเลขาธิการ สำ�นักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี

นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2555
ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2557)
อายุ 65 ปี
วันเดือนปีเกิด 6 ตุลาคม 2492
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาตรี
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประกาศนียบัตร
• เนติบัณฑิตไทย
• หลักสูตรกฎหมายปกครอง รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา
• หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DEP)
สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557)
• รองประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ย สภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภา
ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
• ทนายความ
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน)
อายุ 57 ปี     
วันเดือนปีเกิด 7 พฤษภาคม  2501
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาโท
• M.S. in Engineering (Civil) Youngstown State University,
U.S.A.
ปริญญาตรี
• วศ.บ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักการโยธา
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ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักการโยธา
• รองผู้อำ�นวยการสำ�นักการโยธา
• ผู้ตรวจราชการ ฯ
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานออกแบบ สำ�นักการโยธา
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน)
อายุ 58 ปี     
วันเดือนปีเกิด 10 เมษายน 2500
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• Master of Science (Transportation),
Northeastern University, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
• ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำ�งาน
• การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
- รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน)
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิศวกรรม
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายก่อสร้าง
- ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานก่อสร้าง
- วิศวกรโครงการ/ วิศวกรอาวุโส
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2558
• ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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ตำ�แหน่ง

คณะกรรมการ รฟม.
(ประชุม 17 ครั้ง)

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 17/17
นายวินัย ดำ�รงมงคลกุล  
กรรมการ
14/17
น.อ. รศ. ดร. ธนากร พีระพันธุ์
กรรมการ
16/17
นายจุฬา  สุขมานพ
กรรมการ
12/14
นายไกร  ตั้งสง่า
กรรมการ
13/14
นางพัชราภรณ์  อินทรียงค์  
กรรมการ
12/17
นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์
กรรมการ
17/17
นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศักดิ์
กรรมการ
12/17
นายเพิ่มศักดิ์  สัจจะเวทะ
กรรมการ
14/17
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
กรรมการ
13/17
นางสาวลดาวัลย์ คำ�ภา
กรรมการ
13/17
นายมณฑล  สุดประเสริฐ
กรรมการ
12/17
นายเกษมสันต์  จิณณวาโส
กรรมการ
4/13
นางรวีวรรณ  ภูริเดช  ½
กรรมการ
1/2
นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์
กรรมการ
14/17
นายพีระยุทธ  สิงห์พัฒนากุล
กรรมการ
7/7

ชื่อ-สกุล

คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประชุม 13 ครั้ง)  

10/10
1/1

13/13

11/11

2/2

คณะอนุกรรมการกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ
(ประชุม 6 ครั้ง)  

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(ประชุม 5 ครั้ง)   

12/12

2/2

2/2
2/2
11/13

7/13

4/4

2/2
2/2

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ประชุม 2 ครั้ง)  

5/5

2/2

คณะอนุกรรมการจัดทำ�บันทึกข้อตกลง
การประเมินผลการดำ�เนินงานของ รฟม.
(ประชุม 2 ครั้ง)  

4/4
12/12

คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(ประชุม 2 ครั้ง)  

0/1

2/2

คณะอนุกรรมการเงิน
งบประมาณและการลงทุน
(ประชุม 4 ครั้ง)  

5/5

6/6

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ว่าการ รฟม. และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้าน
การเงิน (CFO) (ประชุม 2 ครั้ง)  

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม / จำ�นวนครั้งที่จัดประชุม

4/4

5/6

6/6

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ประชุม 4 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
และทรัพยากรบุคคล
(ประชุม 6 ครั้ง)

390,000
327,500
325,000
197,419
281,935
236,129
470,000
270,000
447,500
275,000
435,000
347,500
237,640
25,333
340,000
122,581

เบี้ยประชุมจาก
การเป็นกรรมการ
ทุกคณะ(บาท)
ยังไม่ได้หักภาษี ณ
ที่จ่าย 10%

หมายเหตุ 1. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบเรื่องการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ คือ ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำ�นวน 20,000 บาท กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำ�นวน 10,000 บาทและประธาน
กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมจำ�นวน 12,500 บาท กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมจำ�นวน 10,000 บาท  หักภาษี ณ ที่จ่าย 10 %
2. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบเรื่องการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ คือ ประธานอนุกรรมการได้รับ 12,500 บาท (ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน = ไม่เกิน 25,000 บาท) อนุกรรมการ
(กรรมการ รฟม.) 10,000 บาท (ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน = ไม่เกิน 20,000 บาท) และอนุกรรมการ (บุคคลภายนอก) 3,000 บาท (ไม่จำ�กัดจำ�นวนคณะและจำ�นวนครั้งประชุม/เดือน) หักภาษี ณ ที่จ่าย 10 % โดยมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ลำ�ดับ

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
(ประชุม 12 ครั้ง)  

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและค่าตอบแทนที่ได้รับ
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง
(ประชุม 13 ครั้ง)   
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คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ รฟม.
คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ
1. นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์
ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์  จิณณวาโส
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2558)
3. นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  พีระพันธุ์
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)
4. นายไกร  ตั้งสง่า
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน)
5.   นางรวีวรรณ  ภูริเดช
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน)
6. ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลขานุการ
7.   ผู้อำ�นวยการกองตรวจสอบบัญชีและการเงิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
		
อำ�นาจหน้าที่
1. จัดทำ�กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดำ�เนินงานของ รฟม. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รฟม. และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร
ดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
3. สอบทานให้ รฟม. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการดำ�เนินงานของ รฟม. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือ
คำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ รฟม.
5. สอบทานให้ รฟม. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของ สตส.
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของ รฟม.
7. เสนอข้อแนะนำ�ต่อคณะกรรมการ รฟม. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำ�แหน่ง และประเมินผลงานของ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำ�เป็น
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อ คณะกรรมการ รฟม.
9. รายงานผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ รฟม. อย่างน้อย
ไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำ�เนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำ�เป็น
รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของ รฟม.
10. ประเมินผลการดำ�เนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม.อย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ รายงาน
ผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการ รฟม. ทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำ�ปี
ของ รฟม.
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดหรือคณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย
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คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์ประกอบ
1. นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์
2. นายเพิ่มศักดิ์  สัจจะเวทะ
3. พลตรี ดร.พิเชษฐ  คงศรี
4. นายสุนทร  ทรัพย์ตันติกุล
5. นางพรรณขนิตตา  บุญครอง
6. ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่
สรรหาผู้ว่าการ รฟม. ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
มาตรา 8 จัตวาและที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
1.
2.
3.
4.
5.

นายวินัย  ดำ�รงค์มงคลกุล  
ประธานอนุกรรมการ
นายสุนทร  ทรัพย์ตันติกุล
อนุกรรมการ
นายวรการ ยุพาพินท์
อนุกรรมการ
พลตรี ดร.พิเชษฐ  คงศรี
อนุกรรมการ
นายสรวุฒิ  ปัทมินทร์
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 ถึงปัจจุบัน)
6. ดร.สมศักดิ์  โตรักษา
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 ถึงปัจจุบัน)
7. รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
อนุกรรมการ
8. รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ)
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558)
9. ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมาย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลขานุการ
10. ผู้อำ�นวยการกองนิติการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
		
อำ�นาจหน้าที่
1. ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�  และพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ ร่างสัญญา รวมทั้งพิจารณาและ
วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและข้อสัญญาแก่ รฟม.
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมายหรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ

คณะอนุกรรมการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงาน
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์ประกอบ
1. นางสาวลดาวัลย์  คำ�ภา
2. นายเพิ่มศักดิ์  สัจจเวทะ
3. พลตรี ดร.พิเชษฐ  คงศรี
4. นายฤทธิกา สุภารัตน์
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
5. ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
6. ผู้อำ�นวยการกองกลยุทธ์และแผนงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่
1. จัดทำ�บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงานของ รฟม. ตามระบบการประเมินผลการดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจ
2. ให้ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานอนุกรรมการมีอำ �นาจในการเจรจาต่อรองบันทึก
ข้อตกลงประเมินผลการดำ�เนินงานของ รฟม. กับคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการ
รฟม. และผู้ว่าการ รฟม. พิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงานของ รฟม. ในนามของ รฟม.
แล้วนำ�เสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่อทราบต่อไป
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมายหรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบ
1. นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ
2. นางสาวลดาวัลย์  คำ�ภา
3. ดร.อาณัฐชัย  รัตตกุล
4. ดร.ชาญวุฒิ  นิติกิจไพบูลย์
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558)
5. ดร.วิชชุกร  ประพันธศิริ
6. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
7. นายฤทธิกา  สุภารัตน์
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
8. ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
9. ผู้อำ�นวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. กำ�กับดูแล ให้คำ�ปรึกษา และข้อเสนอแนะในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. เพื่อดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมายหรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ

คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบ
1. ดร.เกษมสันต์  จิณณวาโส
2. นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ
3. นางพัชราภรณ์  อินทรียงค์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน)
4. พลตรี ดร.พิเชษฐ คงศรี
5. พันเอกประภัทร์  ล้อมสมบูรณ์
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 27 มกราคม 2558)
6. พันโทต่อพงศ์  สุวรรณรักษ์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน)
7. ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
8. นายฤทธิกา  สุภารัตน์
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
9. ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
10. ผู้อำ�นวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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อำ�นาจหน้าที่
1. กำ�หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
2. กำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานขององค์กรมีความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานที่กำ�หนด
3. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางที่กำ�หนดอย่างต่อเนื่อง
4. รายงานการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้คณะกรรมการ รฟม.
ได้ทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
5. แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อช่วยเหลือการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการ
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมายหรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง

องค์ประกอบ
1. นายมณฑล  สุดประเสริฐ
ประธานอนุกรรมการ
2. นาวาอากาศเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ฤทธิ์  นิติวงศ์
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน)
3. นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ เฉลิมชัย  ชูชาติพงษ์
อนุกรรมการ
4. ดร.รัฐภูมิ  ปริชาติปรีชา
อนุกรรมการ
5. นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน)
6. นายธีระพจน์  วราชิต
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน)
7. รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
อนุกรรมการ
8. ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลขานุการ
9. ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลขานุการ
10. ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
12. ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 3 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
13. ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
14. ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
15. ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 6 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
		
อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองงานบริหารโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม.
2. ให้ค�ำ ปรึกษา คำ�แนะนำ� ตลอดจนกำ�หนดมาตรการหรือวิธกี ารแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารโครงการก่อสร้าง เพือ่ ดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมายหรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ

คณะอนุกรรมการการเงิน งบประมาณและการลงทุน

องค์ประกอบ
1. นายเพิ่มศักดิ์  สัจจะเวทะ
2. นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์
3. ดร.อาณัฐชัย  รัตตกุล
4. นายสัจจะ  สุขสงค์
5. รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
6. ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

7. ผู้อำ�นวยการกองการเงินและภาษี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลขานุการ
8. ผู้อำ�นวยการกองงบประมาณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
9. ผู้อำ�นวยการกองเงินกู้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
		
อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องทางการเงิน งบประมาณและการลงทุน
2. ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�  ตลอดจนกำ�หนดมาตรการหรือวิธีการแก้ปัญหาอุปสรรคในเรื่องทางการเงิน งบประมาณและ
การลงทุน รวมทั้งความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง เป็นต้น เพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมายหรือที่ผู้ว่าการ รฟม.  ร้องขอ

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

องค์ประกอบ
1. นายมานิต  เตชอภิโชค
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2558)
2. นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน)
3. นายเศกสิทธิ์  ภู่คำ�มี
4. นาวาเอก สุรงกานต์  ท้าวสัน
5. รองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน)
6. ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
7. ผู้อำ�นวยการกองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประธานอนุกรรมการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่
1. กำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ รฟม.
2. ควบคุม กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ข้อ 1.
3. ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�  และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำ�เนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ รฟม.
4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมายหรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)
องค์ประกอบ
1. นายวินัย  ดำ�รงค์มงคลกุล
ประธานอนุกรรมการ
2. พลตรี ดร.พิเชษฐ  คงศรี
อนุกรรมการ
3. นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล
อนุกรรมการ
4. ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลขานุการ
5. ผู้อำ�นวยการกองกลยุทธ์และแผนงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
6. ผู้อำ�นวยการกองประเมินผล การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
		
อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม. และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำ�หนดในสัญญาจ้าง
2. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูว้ า่ การ รฟม. และหัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงิน (CFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมิน ข้อ 1.
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3. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม. และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) ตามสัญญาจ้าง เสนอ
คณะกรรมการ รฟม. เพื่อพิจารณา
4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบ
1. นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  พีระพันธุ์
ประธานอนุกรรมการ
2. นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศักดิ์
อนุกรรมการ
3. ดร.วิชชุกร  ประพันธศิริ
อนุกรรมการ
4. พันโท สุวัจชัย  บุญสม
อนุกรรมการ
5. ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
6. รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
อนุกรรมการ
7. ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลขานุการ
8. ผู้อำ�นวยการกองทรัพยากรบุคคล การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
9. ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
10. ผู้อำ�นวยการกองสวัสดิการและบริหารผลตอบแทน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยเลขานุการ
		
อำ�นาจหน้าที่
1. ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� และพิจารณากลั่นกรองเรื่องพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลแก่คณะกรรมการ รฟม.
2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมายหรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ

องค์ประกอบ
1. นางสาวลดาวัลย์  คำ�ภา
ประธานอนุกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์  สัจจะเวทะ
อนุกรรมการ
3. ดร. อาณัฐชัย  รัตตกุล
อนุกรรมการ
4. นายไพรัตน์  จาตุรแสงไพโรจน์
อนุกรรมการ
5. นายสัจจะ  สุขสงค์
อนุกรรมการ
6. พันเอกประภัทร์  ล้อมสมบูรณ์
อนุกรรมการ
7. พันโทต่อพงศ์  สุวรรณรักษ์
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน)
8. รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
อนุกรรมการ
9. ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลขานุการ
10. ผู้อำ�นวยการกองวางแผนธุรกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
		
อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการดำ�เนินธุรกิจของ รฟม.
2. ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�  ตลอดจนกำ�หนดมาตรการหรือวิธีแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ หรือการดำ�เนินธุรกิจเพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมายหรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ
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คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาเสนอความเห็นแก่
คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์ประกอบ
1. พลตรี ดร. พิเชษฐ  คงศรี
2. ดร. อาณัฐชัย  รัตตกุล
3. นายวรการ  ยุพาพินท์
4. นายไพรัตน์  จาตุรแสงไพโรจน์
5. พันเอก ประภัทร์ ล้อมสมบูรณ์
6. พันเอก ดร. ประวัติ  สหกิจ
7. นายสุนทร  ทรัพย์ตันติกุล
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน)
8. นายธีระพจน์  วราชิต
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน)
9. พันเอกจักรกฤษณ์ ศรีนนท์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน)
10. นายธีระพันธ์  เพ็ชร์สุวรรณ์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน)
11. นายบุญอินทร์  ส่งเสริมสกุล
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน)
12. นายสรวุฒิ  ปัทมินทร์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน)
13. ดร.สมศักดิ์  โตรักษา
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2558)
14. พลตำ�รวจโท บริหาร  เสี่ยงอารมณ์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน)
15. พลตำ�รวจโท สมคิด  บุญถนอม
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
ให้คำ�ปรึกษาและ/หรือความเห็นแก่คณะกรรมการ รฟม. เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยให้เข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการ รฟม. ทุกครั้ง
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ผู้บริหาร รฟม.
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

01

50

02

03

04

05

06

01 นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
ผู้ว่าการ

02 นายรณชิต แย้มสอาด
ที่ปรึกษา

03 นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล
รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน)

04 นายสัจจพงศ์ สนั่นเสียง
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ)

05 นายประพนธ์ ชนะกิจจานุกิจ
รองผู้ว่าการ (การเงิน)

06 น.ส.อรทัย ลาภรัตนากุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
และรักษาการรองผู้ว่าการ
(บริหาร)

07

08

07 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
และรักษาการรองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)

09

10

08 นายฤทธิกา สุภารัตน์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

10 พ.ต.ท.อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์ 11 นางณฐมณ บุนนาค
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

11

12

09 นายสุชิน ศศิประภากุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
และรักษาการผู้อำ�นวยการ
สำ�นักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
12 นายวีรพงศ์ พัฒนะพันธุ์
ผู้ชำ�นาญการ
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13

13 นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
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14

15

16

17

14 นางพรทิพย์ เจริญรุ่งรัตน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ

15 น.ส.บุษกร อยู่สุข
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

16 นายสมประสงค์ สัตยมัลลี
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และรักษาการผู้อำ�นวยการ
สำ�นักหน่วยธุรกิจตั๋วร่วม

17 น.ส.สิริธิดา ธรรมกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักผู้ว่าการ

18

19

20

18 นายสมคิด ลีลิตธรรม
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 น.ส.จิรนันท์ วรจักร
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

21 นายกิตติกร ตันเปาว์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

22 นายวิทยา พันธุ์มงคล
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1

21

22

20 นายธนะรัตน์ อ้นชัยยะ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่
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23

23 นายจีระศักดิ์ ชินรุ่งเรือง
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

24

24 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2

26 นายธีระพล อดิสร
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า
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25

26

25 นายพงษ์ศักดิ์ เวชสิทธิ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และกู้ภัย

27

27 นายธันวา อาธารมาศ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกฎหมาย

28

29

28 นายอดุลย์เวทย์ จิตรประเสริฐ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

30

29 นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

30 นางพวงหยก บุญถนอม
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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ประวัติและค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
1. นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
ประวัติการศึกษา
		
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		
ปริญญาโท
M.S. (Transportation), Northeastern University สหรัฐอเมริกา
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
		
• ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ตำ�แหน่งอื่นๆ
ประวัติการทำ�งาน
		
• วิศวกรโครงการ / วิศวกรอาวุโส การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิศวกรรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน)
		
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

2. นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล
ประวัติการศึกษา
		
ปริญญาตรี
		
ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Engineering Science (Development Technologies),
University of Melbourne, Australia
ตำ�แหน่งปัจจุบัน		
		
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน)
ตำ�แหน่งอื่นๆ
		
• กรรมการบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL)
ประวัติการทำ�งาน
		
• วิศวกรประจำ�สำ�นักงานวิศวกรรมจราจร กองวางแผน กรมทางหลวง
		
• วิศวกรประจำ�ฝ่ายบำ�รุงรักษาทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
		
• วิศวกรประจำ�ฝ่ายขนส่ง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด
		
• ผู้อำ�นวยการกองวิชาการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• ผู้อำ�นวยการกองวางแผน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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3. นายสัจจพงศ์ สนั่นเสียง
ประวัติการศึกษา
		
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
		
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ)
ตำ�แหน่งอื่นๆ
ประวัติการทำ�งาน
		
• หัวหน้าแผนกออกแบบโครงสร้างและรากฐาน กองวิศกรรมสายส่ง ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
		
• วิศวกร แผนกวิศวกรรมโยธา 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• หัวหน้าแผนกวางแผนด้านการพาณิชย์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโครงสร้างสถานี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวิศวกรรมโครงสร้างสถานี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• วิศวกรอาวุโส ระดับ 11 กองบริหารงานก่อสร้าง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• ผู้อำ�นวยการกองวิศวกรรมโครงสร้าง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

4. นายประพนธ์ ชนะกิจจานุกิจ
ประวัติการศึกษา
		
ปริญญาตรี
		
ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน		
		
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
ตำ�แหน่งอื่นๆ
ประวัติการทำ�งาน
• วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท ว.อุดมก่อสร้าง  จำ�กัด
• วิศวกรโยธา กองแผนงาน การประปาส่วนภูมิภาค
• วิศวกร กองวางแผนและพัฒนา ฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
• หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวิศวกรรมโยธา 2 กองวิศวกรรมโยธาและสถาปัตย์ ฝ่ายวิศวกรรม
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการกองการเงิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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5. นายรณชิต แย้มสอาด
ประวัติการศึกษา
		
ปริญญาตรี
		
ปริญญาโท

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Comparative Jurisprudence,
Howard University Washington D.C., USA.
Mini MBA, Faculty of Commerce and Accountancy Thammasat
University

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
		
• ที่ปรึกษา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ตำ�แหน่งอื่นๆ
ประวัติการทำ�งาน
		
• หัวหน้าแผนกสัญญา ฝ่ายกฎหมาย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
		
• ผู้อำ�นวยการกองตรวจสอบ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
		
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
		
• ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ)
		
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ)
		
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร) รักษาการแทน
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
เงินเดือน จำ�นวน 6 คน เป็นจำ�นวนเงิน
ค่าครองชีพ จำ�นวน 4 คน เป็นจำ�นวนเงิน
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
เงินเดือน จำ�นวน 6 คน เป็นจำ�นวนเงิน
ค่าครองชีพ จำ�นวน 4 คน เป็นจำ�นวนเงิน
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ปีงบประมาณ 2558   ดังนี้
เงินเดือน จำ�นวน 6 คน เป็นจำ�นวนเงิน
ดังนั้น ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 3 ปีย้อนหลัง เป็นจำ�นวน

รวมทั้งสิ้น

14,129,904 บาท/ปี
212,160 บาท/ปี
14,342,064 บาท/ปี

รวมทั้งสิ้น

14,799,752 บาท/ปี
194,480 บาท/ปี
14,994,232 บาท/ปี

รวมทั้งสิ้น

13,733,518 บาท/ปี
13,733,518 บาท/ปี
43,069,814 บาท/ปี

หมายเหตุ :
1. ผู้บริหารระดับสูง หมายความถึง ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารลำ�ดับถัดลงมาหนึ่งลำ�ดับ
2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูง 3 ปีย้อนหลัง โดยจะรายงานแยกเป็นรายท่านหรือภาพรวมก็ได้
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สรุปข้อมูลอัตราก�ำลังพนักงานและลูกจ้าง รฟม.
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

จำ�นวน : คน

จำ�นวนผู้บริหารตามสัญญาจ้าง
จำ�นวนพนักงาน
จำ�นวนลูกจ้าง
		 รวม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
< 25
25 - 34
35 - 44
45 - 54
> 54
รวม

1
879
0
880
ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง

พนักงาน

ลูกจ้าง

1
1

489
390
879

0

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง

พนักงาน

ลูกจ้าง

1
1

12
420
306
114
27
879

0
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การศึกษา

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง

พนักงาน

ลูกจ้าง

1
1

16
646
214
3
879

0

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง

พนักงาน

ลูกจ้าง

1
1

19
626
141
64
18
1
6
3
1
879

-

ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ตำ�แหน่ง
พนักงานทั่วไป(ตํ่ากว่าปริญญาตรี)
พนักงานทั่วไป(ปริญญาตรีขึ้นไป)
หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า
ผู้อำ�นวยการกองหรือเทียบเท่า
ผู้อำ�นวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า
ผู้ชำ�นาญการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
รองผู้ว่าการ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
ที่ปรึกษา
ผู้ว่าการ
		
รวม

0

ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้าง
ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าครองชีพ สวัสดิการต่างๆ 3 ปี ย้อนหลังมีค่าใช้จ่ายดังนี้
			
รอบปีงบประมาณ 2556
จำ�นวนเงิน
397,066,449.84 บาท
รอบปีงบประมาณ 2557
จำ�นวนเงิน
431,903,297.96 บาท
รอบปีงบประมาณ 2558
จำ�นวนเงิน
502,772,881.15 บาท
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โครงสร้างเงินทุน

หน่วย : ล้านบาท

ทุนประเดิม
		รวม

30 ก.ย. 58

30 ก.ย. 57

30 ก.ย. 56

945.96
945.96

945.96
945.96

945.96
945.96

โครงสร้างเงินทุนของ รฟม.  เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐเป็นผู้รับภาระโดยจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นรายปีเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ   

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558
9,881.83

10,000.00

ล้านบาท

8,000.00

7,717.85

92.00

8,529.17

9,578.13

547.40

1,835.35

1,688.00

6,000.00
4,000.00

9,789.83

2,000.00

7,981.77

0

		รวม
งบรายจ่ายลงทุน
งบรายจ่ายประจำ�

7,742.78

6,029.85

หน่วย : ล้านบาท

2555

2556

2557

2558

7,717.85
1,688.00
6,029.85

8,529.17
547.40
7,981.77

9,881.83
92.00
9,789.83

9,578.13
1,835.35
7,742.78

งบรายจ่าย/ปีงบประมาณ
งบรายจ่าย/ปีงบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ�
งบรายจ่ายลงทุน
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2555

2556

2557

2558

6,029.85
1,688.00
7,717.85

7,981.77
547.40
8,529.17

9,789.83
92.00
9,881.83

7,742.78
1,835.35
9,578.13
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62
3 เม.ย. 56

วันที่กู้

30 เม.ย. 65

วันที่
ครบกำ�หนด
ชำ�ระคืน

วงเงินที่ 1 FDR + 1.75 ต่อปี
วงเงินที่ 2 FDR + 1.25 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

7,233.33
7,233.33

4. โครงการถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
เงินกู้ค่าก่อสร้างงานโยธาและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
1 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 5-ข/2558 วงเงิน 3,200 ลบ. 6 ก.ค. 58
6 ก.ค. 60
BIBOR + 0.34 ต่อปี
									

2,446.87
2,446.87		

4,872.96
20,327.88
1,494.95
967.95
2,462.90

11,470.00
1,125.47
24,050.00		
1,494.95
4,716.48
6,211.43		

-

9,454.92

9,454.92

-		

6,000.00

9,300.00
9,300.00

2,000.00

8,266.68
8,266.68

a

a
a
a
a
a

a
a
a
a

a

a

a

ไม่คํ้า
ประกัน

การคํ้าประกัน
ของรัฐบาล

ล้านเยน ล้านบาท ล้านเยน ล้านบาท ล้านเยน ล้านบาท คํ้าประกัน

หนี้เงินกู้คงค้าง 3 ปี ย้อนหลัง ณ 30 กันยายน
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556

2. โครงการถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค
		 และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
เงินกู้ค่าก่อสร้างงานโยธาและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
1 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 1-ข/2554
30 พ.ค. 54 30 พ.ค. 58 วงเงินที่ 1 FDR + 1.29 ต่อปี
วงเงิน 8,000 ลบ. แบ่งเป็นวงเงินที่ 1) 4,000 ลบ.
วงเงินที่ 2 FDR + 1.31 ต่อปี
และวงเงินที่ 2) 4,000 ลบ.
2 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 1-ข/2555
16 ก.พ. 55 28 ต.ค. 58 วงเงินที่ 1 FDR + 1.23 ต่อปี
7,304.79
วงเงิน 12,303.06 ลบ. แบ่งเป็นวงเงินที่ 1) 3,000 ลบ.
วงเงินที่ 2 FDR + 1.25 ต่อปี
วงเงินที่ 2) 3,000 ลบ. วงเงินที่ 3) 3,000 ลบ. และ
วงเงินที่ 3 FDR + 1.27 ต่อปี
วงเงินที่ 4) 3,303.06 ลบ.
วงเงินที่ 4 FDR + 1.29 ต่อปี
3 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 1-ข/2556 วงเงิน 11,470 ลบ. 8 ก.พ. 56
8 ก.พ. 58
3.15
4 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 5-ข/2557 วงเงิน 3,560 ลบ. 17 มิ.ย. 57 27 มิ.ย. 59
2.79
3,560.00
5 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 8-ข/2557 วงเงิน 15,260 ลบ. 24 ต.ค. 57 17 ธ.ค. 64
3.65
15,260.00
6 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 9-ข/2557 วงเงิน 14,590 ลบ. 14 พ.ย. 57 14 พ.ย. 59
2.95
2,133.30
									 28,258.00		
3. โครงการถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริง่ - สมุทรปราการ
เงินกู้ค่าก่อสร้างงานโยธาและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
1 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 2-ข/2555 วงเงิน 2,000 ลบ. 3 เม.ย. 55
3 ก.พ. 59
BIBOR + 0.25 ต่อปี
1,383.08
2 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 2-ข/2556 วงเงิน 4,740 ลบ. 8 ก.พ. 56
8 ก.พ. 58
3.15
3 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 6-ข/2557 วงเงิน 1,000 ลบ. 15 ก.ย. 57 15 ก.ย. 59
2.80
1,000.00
4 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 8-ข/2557 วงเงิน 4,740 ลบ. 24 ต.ค. 57 17 ธ.ค. 64
3.65
4,740.00
5 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 10-ข/2557 วงเงิน 3,840 ลบ. 14 พ.ย. 57 14 พ.ย. 59
2.90
2,393.86
9,516.94		

1. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
เงินกู้ค่าออกแบบและก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
1 สัญญาเงินกู้กระทรวงการคลัง 1-ฉ/2556
(Prepayment Loan 21 และ 22 (Civil))
วงเงิน 9,300 ลบ. แบ่งเป็น วงเงินที่ 1) 6,300 ลบ.
และวงเงินที่ 2) 3,000 ลบ.

1. เงินกู้ในประเทศ

แหล่งเงิน/สัญญา

หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
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วันที่กู้

วันที่
ครบกำ�หนด
ชำ�ระคืน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

(ทำ� swap FX rate 0.3098 int rate 3.98
ธ.กรุงเทพ)
(ทำ� swap  FX rate 0.2908 int rate 3.75
ธ.ไทยพาณิชย์)
(ทำ� swap  FX rate 0.3177 int rate 3.87
ธ.ไทยพาณิชย์)
(ทำ� swap  FX rate 0.3096 int rate 3.88
ธ.ไทยพาณิชย์)
(ทำ� swap  FX rate 0.3166 int rate 3.81
ธ.กรุงเทพ)

วงเงิน 16,639 ล้านเยน

28 ก.ย. 53

31 มี.ค. 51

22 ก.ย. 43

29 ก.ย. 42

30 ก.ย. 41

31 ก.ค. 41

30 ก.ย. 40

20 พ.ย.57 20 พ.ย.75

20 ต.ค.53 20 เม.ย.83

20 ก.ย.50 20 ก.ย.80
20 ก.ค.51 20 ก.ค.81
20 ก.ย.51 20 ก.ย.81
20 ก.ย.52 20 ก.ย.82

20 ส.ค. 60 20 ส.ค. 78
							
							

2 Loan 32-3

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
เงินกู้ค่าก่อสร้างงานโยธาและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
1 Loan 30-1
วงเงิน 62,442 ล้านเยน

7 Loan 25

6 Loan 24

5 Loan 23

4 Loan 23 (U)

1. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
เงินกู้ค่าออกแบบและก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
3 Loan 22 (A)

2. เงินกู้ต่างประเทศ

15,834.01

5,118.93

6,959.98

45.62

5,489.74

7,006.38

46.51

52,586.50 15,716.58

18,368.26

23,442.82

155.62

54,689.96

19,133.60

24,419.60

162.38

17,732.02

6,203.65

7,917.52

52.65

32,090.78

ใช้อัตราขายถัวเฉลี่ย อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย

(30 ก.ย. 58) (30 ก.ย. 57) (30 ก.ย. 56)
0.306478 0.298871 0.324228

รวมเงินกู้ 2
รวมเงินกู้ 1+2
อัตราแลกเปลี่ยน
บาท/เยน

a

a

a

a		

a

a
a
a
a

59,066.70 18,102.65     61,903.27 18,501.09 59,377.09 19,251.72
a
55,515.52 17,014.29 58,647.17 17,527.94 56,632.11 18,361.72
3,551.18 1,088.36 3,256.10
973.15 2,744.98
890.00
16,639.00 5,099.49 16,639.00 4,972.91 5,309.19 1,721.39
a
75,705.70 23,202.14 78,542.27 23,474.00 64,686.28 20,973.11
199,738.88 61,713.70 207,094.46 61,894.52 199,087.76 64,549.84			
199,738.88 118,520.81 207,094.46 105,093.94 199,087.76 96,640.62

33,332.35 10,553.02 33,998.99 10,161.31 35,995.94 11,670.89
124,033.18 38,511.56 128,552.19 38,420.52 134,401.48 43,576.73

50,483.04

17,602.91

22,466.03

148.85

3,000.00
1,670.92
4,670.92		
43,199.42
-

0.01% - 1.4%
1.4% (งานก่อสร้าง)
0.01% (งานที่ปรึกษา)
1.4% (งานก่อสร้าง)

0.75%

0.75%

0.75%

0.75%

0.75%

3,000.00
4,760.00
609.79
982.09
9,351.88		
56,807.11
-

ไม่คํ้า
ประกัน

การคํ้าประกัน
ของรัฐบาล

ล้านเยน ล้านบาท ล้านเยน ล้านบาท ล้านเยน ล้านบาท คํ้าประกัน

5. โครงการถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
เงินกู้ค่าก่อสร้างงานโยธาและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
1 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 4-ข/2557 วงเงิน 3,000 ลบ. 3 เม.ย. 57 3 เม.ย. 59
เฉลี่ย 3.06
2 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 5-ข/2557 วงเงิน 4,760 ลบ. 17 มิ.ย. 57 27 มิ.ย. 59
2.79
3 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 1-ข/2558 วงเงิน 1,840 ลบ. 20 ม.ค. 58 20 ม.ค. 60
2.7925
4 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 6-ข/2558 วงเงิน 982.09 ลบ. 28 ก.ย. 58 28 ก.ย. 59
BIBOR + 0.045 ต่อปี
									
							
รวมเงินกู้ 1		

แหล่งเงิน/สัญญา

หนี้เงินกู้คงค้าง 3 ปี ย้อนหลัง ณ 30 กันยายน
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556

การลงทุนที่ส�ำคัญในปัจจุบันและอนาคต
แผนงานและโครงการต่างๆ : โครงการลงทุนที่สำ�คัญของ รฟม. ได้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
จำ�นวน 10 โครงการ ดังนี้
โครงการ

มูลค่าโครงการ แหล่งที่มา
(ลบ.)
ของเงินทุน

ความคืบหน้าการดำ�เนินงาน

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

63,674.38

งบลงทุน
(เงินกู้)

มีความก้าวหน้างานรวมร้อยละ 89.90 ล่าช้ากว่าแผน
ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 0.30 คิดเป็นความสำ�เร็จร้อยละ 99.67

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน
ช่วงหัวลำ�โพง-บางแค
และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

82,592.27

งบลงทุน
(เงินกู้)

มีความก้าวหน้างานรวมร้อยละ 64.11 ล่าช้ากว่าแผน
ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 1.82 คิดเป็นความสำ�เร็จร้อยละ 97.24

3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

27,835.46

งบลงทุน
(เงินกู้)

มีความก้าวหน้างานรวมร้อยละ 63.81 ก้าวหน้ามากกว่าแผน
ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 1.11 คิดเป็นความสำ�เร็จมากกว่าแผน
ร้อยละ 101.77

4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

58,878.40

งบลงทุน
(เงินกู้)

มีความก้าวหน้างานรวมร้อยละ 20.02 ล่าช้ากว่าแผน
ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 5.01 คิดเป็นความสำ�เร็จร้อยละ 79.98

5. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแคราย-มีนบุรี

56,725.00

งบลงทุน
(เงินกู้)

มีความก้าวหน้างานรวมร้อยละ 14.90 ล่าช้ากว่าแผน
ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 3.45 คิดเป็นความสำ�เร็จร้อยละ 81.20

6. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ส่วนตะวันออก  
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี

110,325.76

งบลงทุน
(เงินกู้)

มีความก้าวหน้างานรวมร้อยละ 14.13 ล่าช้ากว่าแผน
ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 7.97 คิดเป็นความสำ�เร็จร้อยละ 63.94

7. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ส่วนตะวันตก
ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ

85,310.04

งบลงทุน
(เงินกู้)

มีความก้าวหน้างานรวมร้อยละ 12.50 ล่าช้ากว่าแผน
ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 2.73 คิดเป็นความสำ�เร็จร้อยละ 82.07

8. โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง         
ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก

91,716.39

งบลงทุน
(เงินกู้)

มีความก้าวหน้างานรวมร้อยละ 13.25 ล่าช้ากว่าแผน
ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 4.03 คิดเป็นความสำ�เร็จร้อยละ 76.68

9. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว-สำ�โรง

54,768.45

งบลงทุน
(เงินกู้)

มีความก้าวหน้างานรวมร้อยละ 14.19 ล่าช้ากว่าแผน
ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 5.28 คิดเป็นความสำ�เร็จร้อยละ 72.92

10. โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน
ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4

17,262.45

งบลงทุน
(เงินกู้)

มีความก้าวหน้างานรวมร้อยละ 10.00 ก้าวหน้ามากกว่าแผน
ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 0.56 คิดเป็นความสำ�เร็จร้อยละ

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ มิถุนายน 2558
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การร่วมดำ�เนินงานกับเอกชน
โครงการ

งานโยธา

งานระบบรถไฟฟ้า

งานขบวนรถ

งานเดินรถ
และบำ�รุงรักษา

1. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล

รัฐดำ�เนินการ
(PSC)

สัมปทานแบบ PPP Net Cost
ลงนามสัญญาสัมปทานเมื่อ 1 สิงหาคม 2543
ระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี
เปิดให้บริการเดินรถเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
    ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

PSC

สัมปทานแบบ PPP Gross Cost
ลงนามสัญญาสัมปทานเมื่อ 4 กันยายน 2556
ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี
กำ�หนดเปิดให้บริการเดินรถเดือนสิงหาคม 2559

3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน
ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
และช่วงหัวลำ�โพง - บางแค

PSC

PPP Gross Cost
ครม. เห็นชอบ 28 ธันวาคม 2553

PSC

อยู่ระหว่างหารือแนวทางการดำ�เนินงาน
ร่วมกับ กทม. และ BTS

4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
    ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
5. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
    ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
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ผลการด�ำเนินงานขององค์กร

สรุปผลการดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม.
ในรอบปีงบประมาณ 2558
1.

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

การรถไฟฟ้ า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ ลงนามสั ญ ญาโครงการระบบรถไฟฟ้ า มหานคร สายเฉลิ มรั ชมงคล
กับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เพื่อให้เป็นผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและดำ�เนินกิจการ
เดินรถเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากเริ่มเปิดให้บริการเดินรถ ซึ่งมีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1.1 ด้านการให้บริการเดินรถ
ในส่วนของการให้บริการเดินรถ จำ�นวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการในวันธรรมดามีจำ�นวนสูงสุด 19 ขบวน ในวันหยุดและวันหยุด
นักขัตฤกษ์มีจำ�นวนสูงสุด 14 ขบวน
1.2 ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าและความตรงต่อเวลา
รฟม. ได้ก�ำ หนดเป้าหมายของการดำ�เนินงาน (Performance Obligation) โดยมีตวั ชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารสัญญาโครงการ
ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำ�เนินงานที่ได้นำ�เสนอกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม
ดังนั้น จึงได้นำ�ตัวชี้วัดดังกล่าวมาเป็นเป้าหมายในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของ BMCL โดยผลการดำ�เนินงานเฉลี่ยในปีงบประมาณ
2558 ของ BMCL มีรายละเอียดที่สามารถเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ดังนี้คือ
ความพร้อมของระบบ
ระบบรถไฟฟ้า
เครื่องออกบัตรโดยสารอัตโนมัติ
ประตูอัตโนมัติ
ลิฟท์โดยสาร
บันไดเลื่อน
ประตูกั้นชานชาลา
ระบบอาณัติสัญญาณ
ระบบไฟฟ้า

ผลการดำ�เนินงานเฉลี่ยร้อยละ
(ต.ค. 57 - ก.ย. 58)

ค่าเป้าหมายร้อยละ

99.985
99.638
99.976
99.989
99.995
99.996
99.993
100.000

99.920
99.920
99.920
99.920
99.920
99.920
99.920
99.920

ความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้าที่เข้าจอดเทียบที่สถานีเร็วหรือช้ากว่าเวลาที่กำ�หนดในตารางการเดินรถ (ไม่เกิน + 2 นาที) มีค่าเฉลี่ย
(ต.ค. 57 - ก.ย. 58) คิดเป็นร้อยละ 99.62 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 99.50  
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1.3 ด้านจำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าและรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้า
ในปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล มีจำ�นวนผู้โดยสารรวม
93.79 ล้านคน-เที่ยว หรือเฉลี่ย 2.57 แสนคน-เที่ยวต่อวัน
จำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า
คน-เที่ยว/เดือน

10,000,000

8,000,000
6,000,000
4,000,000

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2557

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

0

ต.ค.

2,000,000

2558
จำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า เฉลี่ยต่อวัน

2557

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

ต.ค.

คน-เที่ยว/วัน

2558

และสามารถจัดเก็บรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าได้จำ�นวน 2,304.41 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 6.31 ล้านบาทต่อวัน โดย รฟม.
ได้รับเงินตอบแทนจากรายได้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2558 จำ�นวน 951.91 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย
(1) ส่วนแบ่งรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าจำ�นวน 21.54 ล้านบาท (2) เงินตอบแทนรายปีจากค่าโดยสารรถไฟฟ้า จำ�นวน 930.37 ล้านบาท
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ค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่จัดเก็บได้

2557

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

240,000,000
200,000,000
160,000,000
120,000,000
80,000,000
40,000,000
0

ต.ค.

บาท/เดือน

2558
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่จัดเก็บได้ เฉลี่ยต่อวัน

บาท/วัน

10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000

ส.ค.

ก.ย.
ก.ย.

ก.ค.

มิ.ย.

ส.ค.

2557

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

0

ต.ค.

2,000,000

2558
เงินตอบแทนจากรายได้ค่าโดยสารที่ รฟม. ได้รับ (ไม่รวม VAT)

บาท/เดือน

10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000

2557
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2558

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

0

ต.ค.

2,000,000

1.4 ด้านการพัฒนาเชิงพาณิชย์และรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
ตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่าง บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL)
กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ให้สทิ ธิแก่ BMCL ในการดำ�เนินกิจกรรมและจัดหารายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
ซึ่ง BMCL ได้ให้สิทธิการพัฒนาเชิงพาณิชย์ดังกล่าวกับบริษัทที่มีความชำ�นาญในการดำ�เนินธุรกิจ เข้ามาดำ�เนินการและจัดแบ่งรายได้
ให้ BMCL และ BMCL ได้แบ่งส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวให้แก่ รฟม. โดยในปีงบประมาณ 2558 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) มีรายละเอียด
การพัฒนาเชิงพาณิชย์ดังนี้
1) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของบริการโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น
จำ�กัด (ชื่อเดิมบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)) (TRUE) จำ�นวน 80 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟ้า จำ�นวน 18 สถานี
2) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของเครื่องบริการถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ 8 ธนาคาร
จำ�นวน 155 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟ้า จำ�นวน 18 สถานี
3) การให้บริการตูเ้ ติมเงินมือถือของบริษทั มายเปย์ จำ�กัด จำ�นวน 36 เครือ่ ง ภายในสถานีรถไฟฟ้า จำ�นวน 18 สถานี (ยกเลิก
สัญญาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557)
4) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของเครือ่ ง True Kiosk ของบริษทั ทรู มันนี่ จำ�กัด จำ�นวน 32 เครือ่ ง ภายในสถานีรถไฟฟ้า
จำ�นวน 18 สถานี
5) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบจุดแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 1 จุด
ภายในสถานีพระราม 9
6) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบเครือ่ ง AIS Kiosk ของบริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิรค์ จำ�กัด จำ�นวน 10 เครือ่ ง ภายใน
สถานีรถไฟฟ้า จำ�นวน 9 สถานี ได้แก่ สถานีหัวลำ�โพง สถานีสีลม สถานีเพชรบุรี สถานีพระราม 9 สถานีห้วยขวาง
สถานีสุทธิสาร สถานีลาดพร้าว สถานีพหลโยธิน สถานีสวนจตุจักร และมีการติดตั้งเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558
จำ�นวน 9 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟ้า จำ�นวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีสามย่าน สถานีลุมพินี สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ สถานีสุขุมวิท สถานีศูนย์วัฒนธรรม สถานีรัชดาภิเษก สถานีกำ�แพงเพชร และสถานีบางซื่อ
7) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบเครื่องบริการอัตโนมัติ “บุญเติม” ของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวน 30 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟ้า จำ�นวน 18 สถานี
8) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของร้านค้าปลีกของบริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ ส์ จำ�กัด (BMN) ภายในสถานีรถไฟฟ้า
โดยได้เปิดดำ�เนินการแล้วจำ�นวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีสุขุมวิท สถานีพหลโยธิน สถานีกำ�แพงเพชร สถานีสวนจตุจักร
และสถานีพระราม 9
9) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำ�กัด (BMN)
ภายในสถานีรถไฟฟ้าจำ�นวน 18 สถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้า
10) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนห่วงมือจับ(Handgrip) ของบริษทั แอมเบียน มีเดีย จำ�กัด
(Ambient) ภายในขบวนรถไฟฟ้าจำ�นวน 17 ขบวน
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11) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำ�กัด (BMN) ภายใน
สถานีรถไฟฟ้าจำ�นวน 18 สถานี
12) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผา่ นระบบ Passenger Information Display (PID) ของบริษทั
แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำ�กัด (BMN) ภายในสถานีรถไฟฟ้าจำ�นวน 18 สถานี
13) การพัฒนาเชิงพาณิชย์อื่นๆ เช่น
- การถ่ายโฆษณาภายในสถานีรถไฟฟ้าและภายในขบวนรถไฟฟ้า
- การโฆษณาบนบัตรโดยสาร
- การใช้พื้นที่อื่นๆ
		
ทั้งนี้ ในส่วนของผลตอบแทนการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ รฟม. ได้รับจาก BMCL ในปีงบประมาณ 2558 เป็นจำ�นวนเงิน 65,060,787.55
บาท ประกอบด้วย (1) ส่วนแบ่งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์จำ�นวน 18,331,815.59 บาท (2) รายได้จากผลตอบแทนจำ�นวนเงินราย
ปีจำ�นวน 46,728,971.96 บาท รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิและตารางดังแสดง

หน่วย : บาท

รายได้จาก โทรศัพท์
เงินตอบแทน สาธารณะ
ของปีจาก
(TRUE)
BMCL

ส่วนแบ่งรายได้ที่ รฟม. ได้รับจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของ BMCL (7%)
เครื่องถอน ร้านค้าปลีก โฆษณา
โฆษณา โทรคมนาคม โฆษณา
เงิน
(BMN)
(BMN)
แอมเบียน
(BMN)
(PID)
อัตโนมัติ
(Ambient)
(ATM)

46,728,971.96

1,725,609.82 1,027,350.93 5,151,626.39 154,188.98 7,164,080.04 2,935,068.54 173,208.50 65,060,787.55

682.37

การพัฒนา
เชิงพาณิชย์
อื่นๆ

รวม

หมายเหตุ : รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์เป็นรายได้ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แผนภูมิแสดงส่วนแบ่งรายได้จากการพัฒนาของ รฟม. ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
ผลตอบแทนรายปี
โทรศัพท์สาธารณะ (TRUE)
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
ร้านค้าปลีก (BMN)
โฆษณา(BMN)
โฆษณาแอมเบียน (AMBIENT)  
โทรคมนาคม (BMN)
โฆษณา(PID)
การพัฒนาเชิงพาณิชย์อื่นๆ
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2,935,068.54
7,164,080.04
154,188.98
5,151,626.39
1,027,350.39
1,725,609.82
682.37

173,208.50

46,728,971.96

2.

การดำ�เนินงานพัฒนาธุรกิจของ รฟม. ในส่วนที่นอกเหนือจากการให้สัมปทานตามสัญญา
โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
สรุปรายได้จากการพัฒนาธุรกิจในปีงบประมาณ 2558
15.85 ล้านบาท

64.04 ล้านบาท

10%

40%

62.48 ล้านบาท

39%

การให้บริการที่จอดรถ
การให้เช่าแผงค้าบริเวณสถานี
รถไฟฟ้ากำ�แพงเพชร
การให้ใช้พื้นที่ตามแนวสายทาง  
การให้ใช้พื้นที่อาคาร

11%
18.03 ล้านบาท
รายได้จากการดำ�เนินงานพัฒนาธุรกิจในปีงบประมาณ 2558 ของ รฟม. ในส่วนที่นอกเหนือจากการให้สัมปทานชื่อตามสัญญา
โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,397,205.46 บาท โดยสรุปได้ดังนี้
2.1 รายได้จากการให้บริการที่จอดรถ
รฟม. ได้จัดให้มีสถานที่จอดรถตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล รวม 12 แห่ง โดยจำ�แนกเป็น
อาคารจอดรถ 2 แห่ ง ซึ่ ง ได้ แ ก่ อาคารจอดรถ 9 ชั้ น สถานี ล าดพร้ า ว และอาคารจอดรถ 3 ชั้ น สถานี ศู น ย์ วั ฒ นธรรม
แห่งประเทศไทย และลานจอดรถบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 10 แห่ง ซึ่งได้แก่ สถานีรัชดาภิเษก สถานีห้วยขวาง สถานีศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย (บริเวณทางเข้า - ออกที่ 1 และ บริเวณรัชดาภิเษก ซอย 6) สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุรี สถานีศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ และฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานีสามย่านส่วนสถานีสุขุมวิท ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
2557 ทั้งนี้ ที่จอดรถที่เปิดให้บริการสามารถรองรับรถยนต์ที่เข้ามาจอดได้จำ�นวน 2,979 คัน โดยในปีงบประมาณ 2558 รฟม. มีรายได้
จากการให้บริการที่จอดรถเป็นเงิน 62,484,840.13 บาท
2.2 รายได้จากการให้เช่าแผงค้าบริเวณสถานีกำ�แพงเพชร
รฟม. ได้เวนคืนทีด่ นิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริเวณตลาดนัดสวนจตุจกั รเพือ่ การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล ซึง่ รฟม. ได้ก่อสร้างแผงค้าชดเชยให้กับ ผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าว และได้น�ำ พืน้ ที่บางส่วนทีเ่ หลือจาก
การก่อสร้างมาจัดสร้างแผงค้าเพิ่มเติม จำ�นวน 210 แผงค้า รวมทั้งได้มีการจัดสร้างห้องสุขาเพิ่มเติม จำ�นวน 2 หลัง โดยในปีงบประมาณ
2558 รฟม. มีรายได้จากการให้เช่าแผงค้ารวมเป็นเงิน 18,027,082.12 บาท
2.3 รายได้จากการให้ใช้พื้นที่ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
จากการที่มีผู้มาขอใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ รฟม. ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม
รัชมงคล และศูนย์ซ่อมบำ�รุงห้วยขวาง เพื่อเป็นทางเข้า - ออก เป็นที่จอดรถ ติดป้ายโฆษณา แผงค้าชั่วคราว จัดกิจกรรม เชื่อมต่อสถานี
รถไฟฟ้ากับอสังหาริมทรัพย์ของเอกชน ปรับภูมิทัศน์ ถ่ายทำ�ภาพยนตร์ ฯลฯ โดยในปีงบประมาณ 2558  รฟม. มีรายได้จากการให้ใช้พื้นที่
ตามแนวสายทางรวมเป็นเงิน 64,038,516.03 บาท
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2.4 รายได้จากการให้ใช้พื้นที่อาคาร
รฟม. ได้นำ�พื้นที่อาคารต่าง ๆ จำ�นวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว ให้เช่าห้องโถงเพื่อเป็น
ศูนย์วดั สายตาประกอบแว่น 2) อาคารอเนกประสงค์ 2 ชัน้ สถานีลาดพร้าว เพือ่ เป็นศูนย์บริการการประชุมและสัมมนากรุงเทพฯ 3) อาคาร
อเนกประสงค์ ชั้ น เดี ย ว สถานี รั ช ดาภิ เษก เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ายภาพบำ � บั ด เฉพาะทางข้ อ ต่ อ กระดู ก กล้ า มเนื้ อ และระบบประสาท
4) อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เช่าชั้นลอยประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็ก 5) อาคารเชื่อมต่อระบบขนส่ง
สาธารณะ สถานีสุขุมวิท ให้เช่าพื้นที่เพื่อเป็นหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ติดตั้งตู้ ATM เช่าพื้นที่ห้องกระจกเป็น
ร้านอาหารอิตาเลี่ยน และเช่าพื้นที่เป็นร้าน Dunkin’ Donuts โดยในปีงบประมาณ 2558 รฟม. มีรายได้จากการให้ใช้พื้นที่อาคารรวมเป็น
เงิน 15,846,767.18 บาท

3.

การดำ�เนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

รฟม. ได้จัดวางกำ�ลังพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานกู้ภัย เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจตรา รักษาความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 กะ คือ กะเช้า กะบ่าย ช่วงเวลา 15.00 น. - 23.00 น. และ กะดึก
ช่วงเวลา 23.00 น. - 07.00 น. โดยได้จัดวางกำ�ลังกระจายครอบคลุมเขตพื้นที่ระบบรถไฟฟ้า ดังนี้
จัดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเป็น 6 งานหลัก ดังนี้
1. ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ�สถานีรถไฟฟ้าประจำ�  18 สถานีรถไฟฟ้า และอาคารจอดรถ 2 แห่ง มีหน้าที่
เฝ้าระวัง ตรวจตรา รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถ
2. ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานชุดสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด รฟม. (K-9) มีหน้าที่ตรวจสอบและค้นหา
วัตถุต้องสงสัยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า
3. ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัย (EOD) มีหน้าที่พิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่
เขตระบบรถไฟฟ้า
4. ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานรักษาเขตทาง มีหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้าเพื่อป้องกันการบุกรุก
พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า
5. ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานประจำ�ศูนย์วิทยุพสุธา มีหน้าที่ประสานงานการติดต่อสื่อสารด้านการรักษา
ความปลอดภัยและกู้ภัยรวมทั้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เขตระบบรถไฟฟ้า
6. ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานตรวจตราความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
จัดชุดปฏิบตั กิ ารกูภ้ ยั เป็น 4 ชุดปฏิบตั กิ าร โดยในภาวะปกติ ชุดปฏิบตั กิ ารกูภ้ ยั จะเสริมกำ�ลังชุดปฏิบตั กิ ารรักษาความปลอดภัย
ในการเฝ้าระวัง ตรวจตรา รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า และในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์
ไม่ปกติ ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยจะเสริมกำ�ลังชุดปฏิบัติการกู้ภัยในการเข้าระงับเหตุ
ประจำ�ปี
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จัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานกู้ภัย โดยจัดทำ�เป็นแผนฝึกอบรม

รฟม. ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำ�เนินงาน โดยนำ�เอามาตรการควบคุมภายใน
ซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมาใช้ในการควบคุมและลดโอกาสการเกิดเหตุ โดยประเมินจากสถิติการเกิดเหตุ
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
1. เกิดความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาจำ�นวน 13 ครั้ง
2. เกิดการกระทำ�อนาจารจำ�นวน 3 ครั้ง
3. เกิดความผิดเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทจำ�นวน 1 ครั้ง
4. เกิดความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย ทำ�ร้ายร่างกายจำ�นวน 1 ครั้ง
5. เกิดความผิดเกี่ยวกับบุกรุกจำ�นวน 2 ครั้ง
ทั้งนี้ สามารถระงับยับยั้งการเกิดเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จำ�นวน 9 ครั้ง
นอกจากนี้ รฟม. ยังได้กำ�หนดให้ระบบงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2008 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งมอบการให้บริการรถไฟฟ้าทีม่ คี วามปลอดภัยแก่ผใู้ ช้บริการ ซึง่ การดำ�เนินงานตามระบบบริหารคุณภาพดังกล่าว มีการ
กำ�หนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลย้อนกลับดังกล่าว
สามารถนำ�มาปรับปรุงการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี โดย รฟม. มีการปรับปรุงขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้มากทีส่ ดุ การดำ�เนินงานระบบบริหารคุณภาพจะเป็นการ
กำ�หนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานกู้ภัย โดยออกเป็นระเบียบการปฏิบัติงานตามระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001-2008 จำ�นวน 6 ระเบียบครอบคลุมภารกิจของ รฟม. ซึ่งระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวจะกำ�หนดกระบวนการปฏิบัติงาน
ไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน และสามารถทวนสอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ระเบียบปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่
เป็นการตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานกู้ภัยก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ใน
แต่ละกะ เช่น สมรรถภาพทางด้านร่างกาย เครื่องแบบ ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ประจำ�ตัวและอุปกรณ์ประจำ�หน่วย เป็นต้น
2. ระเบียบปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในภาวะปกติ
เมื่อผ่านการตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่แล้วพนักงานรักษาความปลอดภัยจะเข้าปฏิบัติงานตรวจตราความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยตามพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ซึง่ แต่ละพืน้ ทีจ่ ะมีลกั ษณะแตกต่างกัน โดยระเบียบปฏิบตั งิ านจะกำ�หนดแผนการตรวจแต่ละจุด
ไว้อย่างละเอียด
3. ระเบียบปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานของพนักงานกู้ภัยในภาวะปกติ
เมื่อผ่านการตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่แล้ว พนักงานกู้ภัยจะเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจความปลอดภัยในพื้นที่
รับผิดชอบตามที่ระเบียบปฏิบัติงานกำ�หนด
4. ระเบียบปฏิบัติงาน : การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า เป็นการกำ�หนดขั้นตอนการเข้าจัดการ
เหตุการณ์ของพนักงานแต่ละหน้าที่เมื่อเกิดเหตุซึ่งจะไม่ซํ้าซ้อนกัน
5. ระเบียบปฏิบัติงาน : การสำ�รวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าต่อระบบงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
เป็นการสำ�รวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าต่อระบบการจัดการความปลอดภัย และการกู้ภัย ซึ่งรฟม. จะดำ�เนินการ
สำ�รวจความพึงพอใจเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อนำ�มาปรับปรุงการให้บริการรถไฟฟ้าให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
6. ระเบียบปฏิบัติงาน : การแจ้งหายและการพบทรัพย์สิน (Lost & Found) บริเวณอาคารและลานจอดรถ
เป็นการกำ�หนดขัน้ ตอนการแจ้งหายและการพบทรัพย์สนิ ในบริเวณพืน้ ทีอ่ าคารและลานจอดรถ ซึง่ เป็นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของ รฟม.
ระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวมาสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและการมุ่งมั่นในการปรับปรุงการให้บริการ
ด้านความปลอดภัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่ง รฟม. มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการรถไฟฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง
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การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เหนือ) ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
1.

งานก่อสร้างงานโยธา

ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ โดยภาพรวม (สัญญาที่ 1 2 3 และ 6) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 มีความก้าวหน้า
เท่ากับร้อยละ 99.97 จากแผนงานร้อยละ 99.92 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.05 โดยมีผลการดำ�เนินงานแต่ละสัญญา ดังนี้
สัญญาที่ 1 : โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันออก (บางซื่อ - สะพานพระนั่งเกล้า)
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า ซีเคทีซี เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 ในวงเงิน
ค่าจ้าง 14,292 ล้านบาท และกิจการร่วมค้า ซีเคทีซี ได้เริ่มดำ�เนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 โดยผลการดำ�เนินงานมีความ
ก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 100 จากแผนงานร้อยละ 100 โดยกิจการร่วมค้า ซีเคทีซี ได้ดำ�เนินงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 และ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดูแลรักษาโครงสร้างงานโยธา (Care of Works) จนกว่าจะส่งมอบงานให้ผู้รับจ้างงานระบบรถไฟฟ้า
สัญญาที่ 2 : โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตก (สะพานพระนั่งเกล้า - บางใหญ่)
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญา
ที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 ในวงเงินค่าจ้าง 13,100 ล้านบาท และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ได้เริ่มดำ�เนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 โดยผลการดำ�เนินงาน มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 100 จากแผนงานร้อยละ 100
โดยบริษัท ซิโน-ไทยฯ ได้ดำ�เนินงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดูแลรักษาโครงสร้างงานโยธา (Care
of Works) จนกว่าจะส่งมอบงานให้ผู้รับจ้างงานระบบรถไฟฟ้า
สัญญาที่ 3 : ศูนย์ซ่อมบำ�รุงและอาคารจอดแล้วจร
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า PAR เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 ในวงเงิน
ค่าจ้าง 5,025 ล้านบาท และกิจการร่วมค้า PAR ได้เริ่มดำ�เนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 โดยผลการดำ�เนินงานมีความก้าวหน้า
เท่ากับร้อยละ 100 จากแผนงานร้อยละ 100 เป็นไปตามแผนงาน โดยงานก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ขณะนี้ผู้รับจ้าง
ระบบรถไฟฟ้า (สัญญาที่ 4) ได้เข้ามาดำ�เนินการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าภายในศูนย์ซ่อมบำ�รุงแล้ว
สัญญาที่ 6 : งานระบบราง
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 6 เมื่อวันที่
4 ตุลาคม 2555 ในวงเงินค่าจ้าง 3,585 ล้านบาท และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน) ได้เริ่มดำ�เนินการก่อสร้าง
เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 โดยผลการดำ�เนินงาน มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 100 จากแผนงานร้อยละ 100 โดยบริษทั อิตาเลียนไทยฯ
ได้ดำ�เนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ขณะนี้ผู้รับจ้างระบบรถไฟฟ้าได้เข้ามาดำ�เนินการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าแล้ว
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2.

งานคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำ�เนินกิจการ

งานสัญญาที่ 4 : ช่วงสถานีคลองบางไผ่ - สถานีเตาปูน
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาที่ 4 สัมปทานสำ�หรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำ�รุง
รักษา (สถานีคลองบางไผ่ - สถานีเตาปูน) กับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 โดย ณ
สิ้นเดือนกันยายน 2558 การดำ�เนินงานมีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 79.09 จากแผนงานร้อยละ 81.46 ล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 2.37
โดยในระหว่างปี 2558 มีกิจกรรมที่สำ�คัญ ได้แก่
1. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. พร้อมด้วยนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
ผู้ว่าการ รฟม. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และคณะฯ เป็นเกียรติร่วมพิธีฉลองการ
เปิดตัวขบวนรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ณ บริษัท เจแปน ทรานสปอร์ต เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (โรงงาน  โยโกฮาม่า) ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมี มร.นาโอโตะ มิยาชิตะ ประธานบริษัท เจแปน ทรานสปอร์ต เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ให้การต้อนรับ
2. เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2558 รฟม. ร่วมกับ บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) จัดพิธี “รับขบวนรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง 2 ขบวนแรก
สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน” ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ร่วมด้วยพลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. นายพีระยุทธ
สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) พลเรือเอกนิพนธ์
จักษุดุลย์ ประธานกรรมการบริษัท บทด จำ�กัด ร่วมด้วยประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสถานฑูตญี่ปุ่น ผู้แทน
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น (JICA) และแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
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สัญญาที่ 5 : ช่วงสถานีเตาปูน-สถานีบางซื่อ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอให้คณะกรรมการคัดเลือก
เอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำ�เนินกิจการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ดำ�เนินการเจรจาตรงกับ
BMCL สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - บางซื่อ (งานสัญญาที่ 5)
รฟม. ดำ�เนินการร่างเอกสารแนวทางการจัดทำ�ข้อเสนอ (ITT) และร่างขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขที่สำ�คัญ (TOR) ตามมาตรา
12 ของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 ซึง่ คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ
ได้พิจารณาเห็นชอบ ร่างเอกสารแนวทางการจัดทำ�ข้อเสนอ (ITT) และร่างขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขที่สำ�คัญ (TOR) ตามที่ รฟม.
เสนอแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และเจรจากับ BMCL จนได้ข้อยุติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และต่อมา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
คณะกรรมการ รฟม. ได้มีมติรับทราบผลการเจรจากับ BMCL ทั้งในส่วนของระยะเวลาการดำ�เนินงานจัดหา-ติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า
(งานระยะที่ 1) ระยะเวลาการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำ�รุง (งานระยะที่ 2) ข้อเสนอด้านการเงินการลงทุน และข้อเสนอส่วนแบ่ง
รายได้จากค่าโดยสาร
คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างสัญญาสัมปทานการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการ
การเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำ�รุงรักษา (สถานีเตาปูน - สถานีบางซื่อ) (งานสัญญาที่ 5) (ร่างสัญญาสัมปทานฯ) และ รฟม. ได้มีหนังลือลง
วันที่ 23 กันยายน 2558 นำ�ส่งร่างสัญญาสัมปทานฯ ให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
รฟม. มีบนั ทึกลงวันที่ 25 กันยายน 2558 เรียนรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เพือ่ ขออนุมตั ผิ ลการเจรจาต่อรองกับบริษทั รถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - บางซื่อ (งานสัญญาที่ 5)

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ใต้) ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ได้มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการจัดการระบบขนส่งและจราจร
ทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยกำ�หนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำ�เนินการในระยะ 10 ปีแรก (เปิดให้บริการภายในปี พ.ศ. 2562) ซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ต่อมาคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ รฟม.
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำ�ปี พ.ศ. 2552 ของโครงการศึกษาและออกแบบโครงข่ายรถไฟฟ้าสายวงแหวนรอบในตามแนว
ถนนรัชดาภิเษก จำ�นวน 400 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือจากค่าจ้างทีป่ รึกษาฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ เพือ่ นำ�ไปใช้ในการจัดจ้างทีป่ รึกษา
ดำ�เนินงานช่วงก่อนการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ จำ�นวน 140 ล้านบาท และสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน
- มีนบุรี จำ�นวน 210 ล้านบาท
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คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ รฟม. ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำ�โดย
บริษัท เทสโก้ จำ�กัด (BMTP) เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และ
ดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ในวงเงินค่าจ้าง
137,612,272 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย รฟม. ได้ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำ�โดย
บริษัท เทสโก้ จำ�กัด (กลุ่มที่ปรึกษา BMTP) เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว โดยมีกำ�หนดการให้เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555
เป็นต้นไป
กลุ่มที่ปรึกษา BMTP และ รฟม. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ปรากฏว่ามีประชาชนชาวหมู่บ้านเสริมสิน และชาวตำ�บลบางพึ่ง อำ�เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้คัดค้านอย่างรุนแรง และได้ร้องเรียน รฟม. ต่อคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ รฟม. ไม่สามารถออกแบบโครงการให้แล้วเสร็จได้ทันตามแผนได้
ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
ชาวตำ�บลบางพึ่ง กรณีคัดค้านการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ บริเวณตำ�บลบางพึ่ง
อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีข้อสรุปให้ รฟม. รับข้อเสนอทางเลือกที่ตั้งศูนย์ซ่อมบำ�รุงอื่นๆ อีก 4 แห่ง ไปพิจารณาเปรียบ
เทียบความเหมาะสมโดยละเอียด
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ได้มีมติเห็นชอบการขยายอายุสัญญาจ้างที่ปรึกษา BMTP
ออกไปจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2556 เพื่อจะได้ศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ตามที่ประชาชนเสนอได้โดยละเอียด
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาประเด็นปัญหาอุปสรรคการดำ�เนินงานโครงการฯ
กรณี แนวเส้ นทางช่ ว งระหว่ า งสถานี เตาปู น - สถานี รั ฐ สภา และตำ � แหน่ ง ศู น ย์ ซ่ อ มบำ � รุ ง ที่ ตำ � บลบางพึ่ ง อำ � เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ตามผลการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ของที่ปรึกษา BMTP มีมติเห็นชอบทางเลือกแนวเส้นทางช่วงสถานี
เตาปูน-สถานีรัฐสภาไปตามแนวถนนสาย ง 8 ตามประกาศผังเมืองรวม กทม. พ.ศ. 2556 ข้ามคลองบางซื่อ แล้วเริ่มลดระดับลงเป็น
โครงสร้างใต้ดินในพื้นที่เขตทหารก่อนเข้าสู่สถานีรัฐสภา (สถานีใต้ดิน) เป็นแนวเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด รวมทั้งเห็นชอบทางเลือกบริเวณ
ข้างด่านเก็บค่าผ่านทางถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกเป็นที่ตั้งศูนย์ซ่อมบำ�รุงที่เหมาะสมที่สุด ในการนี้ คณะกรรมการ รฟม. ได้มอบหมาย
ให้ รฟม. ไปเจรจากับกลุ่มที่ปรึกษา BMTP ในประเด็นการเพิ่มค่าจ้างงานและการแก้สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
เนื่ อ งจากมี ง านเพิ่ ม เติ ม จากขอบเขตงานเดิ ม อั น เนื่ อ งมาจากการขยายแนวเส้ นทางไปสิ้ น สุ ด ที่ บ ริ เวณข้ า งด่ า นเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางฯ
อีกประมาณ 5 กม.
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา BMTP เพื่อศึกษาราย
ละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ช่วงราษฎร์บูรณะ - ถนนกาญจนาภิเษก และศึกษาและขุดค้นทาง
โบราณคดีเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีผ่านฟ้าและสถานีวังบูรพา ในการนี้ รฟม. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงของสัญญาฯ ฉบับที่ 2
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา BMTP ดำ�เนินงานเพิ่มเติมดังกล่าว และ รฟม. ได้แจ้งให้กลุ่มที่ปรึกษา BMTP เริ่มปฏิบัติ
งานเพิ่มเติม วันที่ 16 มิถุนายน 2557 มีกำ�หนดระยะเวลาดำ�เนินงาน 4 เดือน
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้ รฟม. เสนอกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บรู ณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในกรอบวงเงิน 103,949
ล้านบาท อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะดำ�เนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชนและบริเวณที่ที่จะเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ อนุมตั แิ หล่งเงินโครงการฯ โดยให้ส�ำ นักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำ�หรับค่าจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ในกรอบวงเงิน 16,803
ล้านบาท ให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้โดยวิธีการให้กู้เงินต่อหรือคํ้าประกันเงินกู้ ในกรอบวงเงิน 87,146 ล้านบาท โดยให้ รฟม.
ทยอยกูเ้ งินเป็นงวดๆ ตามความเหมาะสมและความจำ�เป็น และให้ส�ำ นักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณประจำ�ปีให้เป็นรายได้แก่ รฟม.
ให้เพียงพอเพื่อการดำ�เนินการ การบริหารงาน การลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และการชำ�ระหนี้แก่แหล่งเงินกู้ ทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเงินชดเชยสาธารณะของโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังจะได้ตกลง
กับ รฟม. ต่อไป ทัง้ นี้ รฟม. ได้มหี นังสือลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาและนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา
อนุมัติให้ รฟม. ดำ�เนินงานก่อสร้างงานโยธาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
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ต่อมาปลัดกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ตามท้ายบันทึกสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจรลงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2558 เรือ่ งขออนุมตั ดิ �ำ เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บรู ณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
ขอให้ รฟม. ดำ�เนินการแยกเรื่องการขออนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำ�เนินการเพื่อกิจการขนส่ง
มวลชนและบริเวณที่ที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ไปดำ�เนินการคู่ขนานเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม (รวค.) ต่อไป ในการนี้ รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่ 3 กันยายน 2558 เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาและนำ�เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ รฟม. ดำ�เนินงานก่อสร้างงานโยธาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ (แยกเรื่องขออนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินออกแล้ว) และหนังสือลงวันที่ 18 กันยายน 2558 เสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาและนำ�เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาอนุมตั หิ ลักการร่าง พ.ร.ฎ. ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ จัดส่งให้กระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบนั
อยูร่ ะหว่างนำ�เสนอขออนุมตั ดิ �ำ เนินโครงการฯ ให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอนุมตั โิ ครงการฯ โดยคาดว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวภายใน
เดือนธันวาคม 2558

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
1.

งานก่อสร้างงานโยธา

ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินฯ โดยภาพรวม (สัญญาที่ 1 - 5) การก่อสร้างโครงการฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558
มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 67.05 จากแผนงานร้อยละ 66.32 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.73 โดยมีผลการดำ�เนินงานแต่ละสัญญา ดังนี้
สัญญาที่ 1 : งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวลำ�โพง - สนามไชย
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 1 เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงินค่าจ้าง 11,441 ล้านบาท และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4
เมษายน 2554 โดยผลการดำ�เนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 74.53 จากแผนงานร้อยละ 73.39 เร็วกว่า
แผนร้อยละ 1.14 โดยมีงานก่อสร้างที่สำ�คัญ ได้แก่ งานก่อสร้างอุโมงค์ฝั่งมุ่งหน้าตะวันตกแล้วเสร็จ งานก่อสร้างอุโมงค์ฝั่งมุ่งหน้าตะวัน
ออก ปัจจุบันดำ�เนินการขุดอยู่ในช่วง Cut & Cover หัวลำ�โพงต่อไปยังสถานีวัดมังกร สถานีวัดมังกรกำ�ลังก่อสร้างพื้นชานชาลาชั้นบน
(Upper Platform) และชั้นล่าง (Lower Platform) ในส่วนงานสถาปัตยกรรมกำ�ลังดำ�เนินงานก่อสร้างผนังและงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลกำ�ลัง
ดำ�เนินการวางท่อระบบต่างๆ งานปล่องระบายอากาศ (IVS1) กำ�ลังดำ�เนินงาน ผนังคอนกรีตชัน้ B8 สถานีวงั บูรพากำ�ลังดำ�เนินการก่อสร้าง
พื้นสถานีชั้นล่าง (Base Slab) งานส่วนพื้นที่เชื่อมต่อสายสีม่วง (Purple Line Box) ดำ�เนินการงานขุดดินเพื่อก่อสร้างพื้นชั้น Plant 2             
งานปล่องระบายอากาศ (IVS2) กำ�ลังดำ�เนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นชั้น B10
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สัญญาที่ 2 : งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงสนามไชย - ท่าพระ
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ในวงเงินค่าจ้าง 10,688  ล้านบาท และบริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน)  ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการดำ�เนินงาน ณ
สิ้นเดือนกันยายน 2558 มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 79.27 จากแผนงานร้อยละ 78.40 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.87 โดยมีงานก่อสร้างที่
สำ�คัญ ได้แก่ งานก่อสร้างอุโมงค์ฝงั่ มุง่ หน้าตะวันตกแล้วเสร็จ งานก่อสร้างอุโมงค์ฝงั่ มุง่ หน้าตะวันออกปัจจุบนั ดำ�เนินการซ่อมบำ�รุงหัวเจาะ
แล้วเสร็จ และเริ่มดำ�เนินการขุดเจาะจากปล่องระบายอากาศ (IVS3) ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ต่อไปยังสถานีสนามไชย (BS12)
งานก่อสร้างสถานีสนามไชย (BS12) กำ�ลังดำ�เนินงานก่อสร้างผนังคอนกรีต (RC Wall) งานก่อสร้างเสาและบันได งานถมและบดอัดดิน
กลับใต้หลังคาท่อ (Pipe Roof) งานวางท่อระบบสุขาภิบาลระบบไฟฟ้า งานปูกระเบื้อง และงานก่อกำ�แพงภายในสถานี (Block wall) งาน
ก่อสร้างสถานีอิสรภาพ (BS13) กำ�ลังดำ�เนินงานก่อสร้างผนัง (Block Wall) งานติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน งานวางท่อระบบสุขาภิบาล
ระบบไฟฟ้า งานปูกระเบื้องพื้นและผนังภายในสถานี งานก่อสร้างโครงหลังคาทางขึ้น-ลงสถานี งานถม บด อัด เพื่อก่อสร้างถนน
งานก่อสร้างอาคารระบายอากาศ 1 และ 2 งานก่อสร้างผนังและพื้นคอนกรีตภายในปล่องระบายอากาศ (IVS3)
สัญญาที่ 3 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงเตาปูน - ท่าพระ
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า SH-UN เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 3 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงิน
ค่าจ้าง 11,285 ล้านบาท และกิจการร่วมค้า SH-UN ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการดำ�เนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน
2558 มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 50.01 จากแผนงานร้อยละ 49.52 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.49 โดยมีงานก่อสร้างที่สำ�คัญ ได้แก่ งานรื้อ
ย้ายระบบสาธารณูปโภค งานก่อสร้างทางวิง่ รถไฟฟ้ายกระดับ (Elevated Structure) ระหว่างสถานีบางโพ - สถานีจรัญสนิทวงศ์ 13 ประกอบ
ด้วย งานก่อสร้างโครงสร้างเสารับทางวิ่ง งานติดตั้งกล่องทางวิ่ง (Precast Segmental Box Girder) งานติดตั้งแผงกั้นกันตก (Parapet) และ
งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะบริเวณทางลอดบางพลัด งานก่อสร้างสถานี ประกอบด้วย งานโครงสร้างห้องสูบนํ้า (Pump Room) งานคานขวาง
(Cross Beam) งานสถาปัตยกรรมและงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ของสถานีไฟฉาย งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา สะพาน
ข้ามแยกบรมราชชนนี และสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย

สัญญาที่ 4 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงท่าพระ - หลักสอง
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญา
ที่ 4 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงินค่าจ้าง 13,335 ล้านบาท และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการดำ�เนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 63.43 จากแผนงาน
ร้อยละ 62.72 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.71 โดยมีงานก่อสร้างที่สำ�คัญ ได้แก่ งานรื้อย้าย ระบบสาธารณูปโภค งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่ง
รถไฟฟ้ายกระดับ (Elevated Structure) ระหว่างสถานีท่าพระถึงสถานีบางไผ่ ประกอบด้วย งานโครงสร้างเสารองรับทางวิ่ง งานติดตั้งกล่อง
ทางวิ่ง (Precast Segmental Box Girder) และงานติดตั้งแผงกั้นกันตก (Parapet) งานก่อสร้างสถานี ประกอบด้วยงานโครงสร้างห้องสูบนํ้า
(Pump Room) งานคานขวาง (Cross Beam) งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ งานก่อสร้างโครงสร้างเปลี่ยนระดับ (Transition Structure)
และโครงสร้างท่อลอดระบายนํา้ (Siphon) ประกอบด้วย งานโครงสร้างกำ�แพงคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างอาคารทีศ่ นู ย์ซอ่ มบำ�รุงรักษา
(Depot) ประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ งานก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร 1 และ 2  (Park and Ride 1 and 2) ประกอบด้วย
งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคา งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร และงานระบบ
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สัญญาที่ 5 : งานระบบรางรถไฟฟ้า
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 5 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ในวงเงินค่าจ้าง 4,999 ล้านบาท และบริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการดำ�เนินงาน ณ
สิ้นเดือนกันยายน 2558 มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 72.35 จากแผนงานร้อยละ 72.23 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.12 โดยมีงานก่อสร้างที่
สำ�คัญ ได้แก่ งานติดตั้งระบบรางภายในศูนย์ซ่อมบำ�รุงรักษา (Depot) และงานติดตั้งระบบรางบนสายทางหลัก (Main Line) จากสถานี
หลักสอง (BS20) จนถึงสถานีบางแค (BS19)

2.

งานคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำ�เนินกิจการ

สัญญาที่ 6 : งานผลิต ติดตั้งระบบรถไฟฟ้า และทดลองเดินรถ
ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำ�เนินกิจการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน
ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงเตาปูน - ท่าพระ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้มีมติว่า เพื่อให้การเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินฯ
เป็นการเดินรถแบบต่อเนื่องตลอดสาย คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ จึงมีมติว่า ไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลตาม         
มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เพื่อเจรจาตรงกับผู้ให้บริการ
เดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลต่อไป ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได้มีมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
รฟม. มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ให้ด�ำ เนินการตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยการเจรจาตรงกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้า สายสีนํ้าเงิน
ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงเตาปูน-ท่าพระ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และต่อมาคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลังแจ้ง ไม่เห็นชอบการดำ�เนินการดังกล่าว โดยยังคงให้ใช้วิธีการประมูล สำ�หรับการดำ�เนินการจัดหา
เอกชนร่วมลงทุน ในรูปแบบ PPP Net Cost เห็นว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำ�คัญจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553
ที่เห็นชอบในหลักการให้ใช้รูปแบบ PPP Gross Cost ซึ่งอาจไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เนื่องจากเป็นการเสนอรูปแบบการลงทุนที่นอกเหนือจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไว้เดิม ซึ่งหาก รฟม.
จะดำ�เนินการดังกล่าว จำ�เป็นต้องเสนอตามหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ตามขัน้ ตอนต่อไป
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ในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามที่ รฟม. เสนอว่า ควรยุติการดำ�เนิน
การโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงเตาปูน - ท่าพระ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 และเห็นควรให้ รฟม. ดำ�เนินการโครงการ
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยให้ รฟม. นำ�เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณานำ�เสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป ด้วยเหตุผล ดังนี้
1) การจัดหาเอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost ซึ่งภาครัฐเป็นผู้ลงทุน และรับความเสี่ยงด้านรายได้ค่าโดยสาร
ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  และนโยบายการลงทุนภาครัฐ
2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยายเป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2558 - 2562 (Project Pipeline) แล้ว ดังนั้น จึงควรดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556
3) การดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 สามารถดำ�เนินการได้คล่องตัวกว่า
โดยขั้นตอนการพิจารณาเห็นชอบยุติที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4
งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ผลการประชุม คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ได้มี
มติเห็นชอบแผนแม่บทฯ โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4 ถูกจัดอยู่ในโครงข่ายเพิ่มเติมระยะ 20 ปี
(เปิดให้บริการภายในปี พ.ศ. 2572) ซึง่ ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มมี ติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ซึ่งตามกรอบแผนการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ได้กำ�หนดให้ สายสีนํ้าเงิน ช่วงบางแค พุทธมณฑลสาย 4 อยู่ในระยะที่ 3 : โครงการที่พร้อมเริ่มดำ�เนินงาน ในปี 2561 - 2562
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาจ้างทีป่ รึกษานำ�โดย บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล กรุป๊ จำ�กัด เป็นทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษาความเหมาะสม
ออกแบบรายละเอียด และจัดทำ�เอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4 ในวงเงินค่าจ้าง
44,499,909.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 โดยมีระยะเวลาดำ�เนินงาน 8 เดือน
ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของรายงานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะสามารถเสนอขออนุมัติโครงการฯ ได้ภายในเดือน
ธันวาคม 2558
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การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
งานก่อสร้างงานโยธา

ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 0.87 จากแผนงานร้อยละ 0.80
โดยแยกเป็นความก้าวหน้าในแต่ละสัญญาก่อสร้าง ดังนี้  
สัญญาที่ 1 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่  
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 1
เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2558 ในวงเงินค่าจ้าง 15,269 ล้านบาท โดยเริม่ งาน เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2558 และผูร้ บั จ้างฯ ได้ด�ำ เนินงานก่อสร้างโดย
มีความก้าวหน้าของงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 เท่ากับร้อยละ 0.94 จากแผนงานร้อยละ 0.82 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.12 มีงานก่อสร้าง
ที่สำ�คัญ ได้แก่ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อเสนอที่ปรึกษาตามเงื่อนไขสัญญา ดำ�เนินการก่อสร้าง Site Office แล้วเสร็จ และจัดเตรียม
สิ่งอำ�นวยความสะดวกให้ รฟม. เตรียมงานก่อสร้าง Pilot Piles และ Static Load Test อยู่ระหว่างจัดหา Suppliers สำ�หรับงานคอนกรีต
และเหล็ก การประสานงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค งานรื้อย้ายสะพานแยกเกษตร อยู่ในขั้นตอนการรื้อ Concrete Deck, I-Girder และ
Cross Beam งานติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในโครงการ และจัดเตรียมแผนการจัดการจราจร เพื่อนำ�เสนอหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องต่อไป
สัญญาที่ 2 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงสะพานใหม่ - คูคต
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง กิจการร่วมค้า UN - SH - CH เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
ในวงเงินค่าจ้าง 6,657 ล้านบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และผู้รับจ้างฯ ได้ดำ�เนินงานก่อสร้างโดยมีความก้าวหน้าของงาน
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 เท่ากับร้อยละ 1.13 จากแผนงานร้อยละ 1.09 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.04 มีงานก่อสร้างที่สำ�คัญ ได้แก่ การจัด
เตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อเสนอต่อที่ปรึกษาตามเงื่อนไขสัญญา ดำ�เนินการก่อสร้าง Site Office และจัดเตรียมสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้กับ
รฟม. ในการดำ�เนินงาน เตรียมการก่อสร้าง Pilot Pile Test และ Static Load Test การประสานงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค เริ่มงานรื้อย้าย
ต้นไม้บริเวณเกาะกลาง งานติดตามตรวจสอบสิง่ แวดล้อม การประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการจัดเตรียมแผนการจัดการ
จราจร
สัญญาที่ 3 : ศูนย์ซ่อมบำ�รุงและอาคารจอดแล้วจร
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง กิจการร่วมค้า STEC - AS - 3 เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 3 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
ในวงเงินค่าจ้าง 4,019 ล้านบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และผู้รับจ้างฯ ได้ดำ�เนินงานก่อสร้างโดยมีความก้าวหน้าของงาน
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 เท่ากับร้อยละ 0.40 จากแผนงานร้อยละ 0.50 ช้ากว่าแผนร้อยละ 0.10 มีงานก่อสร้างที่สำ�คัญ ได้แก่ จัดเตรียม
เอกสารเพื่อเสนอที่ปรึกษาตามเงื่อนไขสัญญา ดำ�เนินการก่อสร้าง Site Office และจัดเตรียมสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้ รฟม. สำ�หรับการ
ดำ�เนินงานโครงการฯ เตรียมงานก่อสร้างเสาเข็ม ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดหา Supplier และการสำ�รวจชั้นดินได้บางส่วน ดำ�เนินการ
ด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ (PR/CR) ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ เตรียมแผนงานด้านความปลอดภัย (Safety Plan) แผนติดตาม
งานด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แผนการจัดการจราจร เพื่อให้ที่ปรึกษาฯ พิจารณา
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สัญญาที่ 4 : งานออกแบบและติดตั้งระบบราง
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า STEC - AS - 4 เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 4 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
ในวงเงินค่าจ้าง 2,841 ล้านบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และผู้รับจ้างฯ ได้ดำ�เนินงานก่อสร้างโดยมีความก้าวหน้าของงาน
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 เท่ากับร้อยละ 0.58 จากแผนงานร้อยละ 0.43 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.15 โดยมีงานก่อสร้างที่สำ�คัญดังนี้ :
การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อนำ�เสนอต่อที่ปรึกษา ตามเงื่อนไขสัญญา ดำ�เนินการก่อสร้าง Site Office และจัดเตรียมสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกให้ รฟม.

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
1.

งานก่อสร้างงานโยธา

ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558  มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 65.88 จากแผนงานร้อยละ
61.84 โดยแยกเป็นความก้าวหน้าในแต่ละสัญญาก่อสร้าง ดังนี้  
สัญญาที่ 1 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา  สัญญาที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554  
ในวงเงินค่าจ้าง 14,088.6 ล้านบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 และผู้รับจ้างฯ ได้ดำ�เนินงานก่อสร้างโดยมีความก้าวหน้าของ
งาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 เท่ากับร้อยละ 65.02 จากแผนงานร้อยละ 60.62 เร็วกว่าแผนร้อยละ 4.40 มีงานก่อสร้างที่สำ�คัญ ได้แก่
งาน Bored Piles และ Barrette Piles งานฐานรากคอนกรีตเสา Pier Head และ Cross Beam ของโครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้า
และบริเวณส่วนที่เป็นโครงสร้าง Pocket Track งานติดตั้ง Pier Segment และ Segment ของโครงสร้างทางและสถานีรถไฟฟ้า งานขนส่ง
และติดตั้ง U Girder บริเวณสถานี งานโครงสร้างอาคารในศูนย์ซ่อมบำ�รุง งานโครงสร้างพื้น ผนังคอนกรีตและโครงสร้างเหล็กของอาคาร
ในศูนย์ซอ่ มบำ�รุง งานโครงสร้างหลังคาเหล็กทีส่ ถานี งานก่อสร้างทางขึน้ ลง งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานสำ�โรง งานหล่อชิน้ ส่วน Segment
ของโครงสร้าง Mainline และสถานีรถไฟฟ้า งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สื่อสาร งานสถาปัตย์ งานระบบต่างๆ รวมถึง
งานติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในโครงการ
สัญญาที่ 2 : งานออกแบบและติดตั้งระบบราง
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 (งานระบบราง) กับ บริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2556 ในวงเงินค่าจ้าง 2,400 ล้านบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และผู้รับจ้างฯ ได้ดำ�เนินงานก่อสร้างโดยมีความ
ก้าวหน้าของงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 เท่ากับร้อยละ 71.54 จากแผนงานร้อยละ 69.92 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.62 โดยมีงานก่อสร้าง
ที่สำ�คัญดังนี้:
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การออกแบบ : อยู่ระหว่างการดำ�เนินการออกแบบงานระบบราง Detail Design Manufacture and Installation Reference Drawing
(MIRD) และ Working Drawing
การจัดหาวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ : การจัดส่ง Rail Fastening System และ Conductor Rail System แล้วเสร็จ และการผลิต
Brackets และการประกอบ Turnout & Crossover แล้วเสร็จ
การติดตั้งงานระบบราง : มีการติดตั้งงานระบบรางบริเวณ  Stabling yard ศูนย์ซ่อมบำ�รุง (Depot) และติดตั้งงานระบบรางบริเวณ
Main Line ระหว่างสถานีช้างเอราวัณ (E17) ถึงสถานีสมุทรปราการ (E19) รวมถึงงานติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

2.

งานคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำ�เนินการ

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2558 ได้พจิ ารณาการบริหารจัดการโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ แล้วมีมติเห็นชอบในหลักการที่ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้
เดินรถส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยมอบให้กระทรวงคมนาคมดำ�เนินการดังนี้
1) เจรจากับกรุงเทพมหานครในส่วนการบริหารจัดการเดินรถ เงือ่ นไขทางด้านการเงินระหว่างกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร
และนำ�เสนอ คจร. ต่อไป
2) เจรจาร่วมกับกระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร และ รฟม. เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการเงิน
ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานตามมติ คจร. ข้างต้น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร และ รฟม.)

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา

รฟม. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำ�โดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด เป็นที่
ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแคราย-มีนบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555  ซึ่งกำ�หนดเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ได้อนุมัติให้ รฟม. เสนอ กระทรวงคมนาคมเพื่อนำ�เสนอคณะ
รัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปดำ�เนินการในเรื่อง
การรองรับผู้โดยสารบริเวณ สุวินทวงศ์ ซึ่งอาจใช้แนวทางในการให้บริการ Feeder และการต่อขยายสายสีส้มเพื่อรองรับความต้องการของ
ผู้โดยสารในอนาคต และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปดำ�เนินการ ในเรื่องรูปแบบการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลแบบ PPP Gross Cost ที่รัฐเป็นผู้ลงทุนงานโยธา และเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า และรับจ้างเดินรถต่อไป ซึ่ง รฟม. ได้มี
หนังสือ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อขออนุมัติดำ�เนินการตามมติคณะกรรมการ รฟม. ข้างต้น
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ต่อมาคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้ รฟม. จัดหาระบบรถไฟฟ้าก่อนเพื่อให้
สามารถประกวดราคาออกแบบรายละเอียดงานโยธาได้ ภายใต้กรอบวงเงินเดิม แต่ให้แยกค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธา
(Detailed Design) ซึ่งเดิมรวมอยู่ในค่างานก่อสร้างงานโยธา ซึ่ง รฟม. ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อขอ
เพิ่มเติมรายละเอียดการขออนุมัติดำ�เนินการโครงการตามมติคณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556
ต่อมากระทรวงคมนาคมและสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเห็นว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ เป็นโครงการ
ที่อยู่ในแผนเร่งรัดดำ�เนินการจึงจัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุมัติดำ�เนินโครงการฯ โดยที่ประชุมเห็นว่า รฟม.
ควรจัดทำ�หนังสือถึงกระทรวงคมนาคมอีกครั้งโดยขอให้นำ�ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโครงการให้มีความชัดเจน ซึ่ง รฟม. ได้มี
หนังสือลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ถึงกระทรวงคมนาคมเสนอการปรับปรุงข้อมูลขออนุมัติดำ�เนินการโครงการฯ เพื่อกระทรวงคมนาคม
พิจารณานำ�เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดำ�เนินโครงการต่อไป
กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรียน รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธร เทวกุล) (รนม.) เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรือ่ งนำ�เสนอขออนุมตั ดิ �ำ เนินงานโครงการฯ เพือ่ เสนอต่อ ครม. ต่อไป ในการนี้ รนม. ได้สงั่ การตามท้ายหนังสือ
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 ให้ทบทวนเรื่องระบบการเดินรถและรูปแบบการลงทุน ที่เหมาะสมเพื่อลดการลงทุน ของภาครัฐ และให้นำ�เสนอ
โครงการมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งต่อมาปลัดกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตามหนังสือลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ให้ รฟม. เพื่อทราบและให้ รฟม.
ดำ�เนินการตามสั่งการของ รนม. ต่อไปโดยเร็ว
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เห็นชอบผลการศึกษาตามรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ตาม พ.ร.บ. 2556 สายสีชมพูฯ (ฉบับปรับปรุง) ในการนี้ รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นำ�เสนอรายงานฯ (ฉบับปรับปรุง)
ดังกล่าว ต่อกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ รฟม. ดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ต่อไป โดยสำ�นักงาน
รัฐมนตรีได้มีหนังสือลงวันที่ 11 กันยายน 2558 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องขออนุมัติดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีชมพูฯ และนำ�ส่งรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. 2556 สายสีชมพูฯ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมได้เห็นชอบในหลักการตามเสนอและให้ดำ�เนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยให้ รฟม. รับข้อสังเกตของสำ�นักงานรัฐมนตรีไปดำ�เนิน
การเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอน ในการนี้ รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่ 30 กันยายน 2558 นำ�ส่งรายงานฯ ดังกล่าว
ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว  

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี
งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและศึกษาวิเคราะห์
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ รฟม. ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำ�โดย
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด (กลุ่มที่ปรึกษา BMTO) เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน พ.ศ. 2535 โครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี
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คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ได้พิจารณาการปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี และมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับแบบและแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี ดังนี้
- ปรับลดระยะทางโครงการจากเดิมเริ่มต้นที่สถานีตลิ่งชัน เป็นเริ่มต้นที่สถานีบางขุนนนท์
- ปรับเพิ่มระยะทางโครงการจากเดิมสิ้นสุดที่สถานีมีนบุรี เป็นสิ้นสุดที่สถานีสุวินทวงศ์ บริเวณจุดตัดถนนสุวินทวงศ์
- ปรับลดสถานีบรรทัดทอง
- ปรับแนวเส้นทางช่วงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - สถานีรามคำ�แหง
กลุ่มที่ปรึกษา BMTO ได้ดำ�เนินงานช่วงที่ 1 ศึกษารายละเอียดความเหมาะสมและออกแบบ ตามแนวเส้นทางที่ปรับเปลี่ยนข้างต้น
และได้นำ�ส่งงานตามสัญญาแล้ว
ต่อมาคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้กำ�หนดแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้มให้เริ่มต้นที่สถานีตลิ่งชัน ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเห็นชอบให้ รฟม.
ปรับแผนการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) ส่วนตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- มีนบุรี) และ 2) ส่วนตะวันตก (ตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) และให้ที่ปรึกษา BMTO ศึกษารายละเอียดกรณีสถานี
ประชาสงเคราะห์ตามทางเลือกแนวเส้นทางที่ 2 (เริ่มจากสถานีรางนํ้าไปตามถนนราชปรารภและถนนดินแดงเข้าสู่ถนนพระราม 9
เชื่อมต่อกับสถานีพระราม 9 ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล แทนที่จะเชื่อมต่อกับสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ และวิ่งต่อไป
ตามถนนพระราม 9 จนถึงสถานี รฟม.) และการศึกษาระบบอุโมงค์ซ้อนบนถนนราชปรารภ ตามข้อร้องเรียนของประชาชนต่อคณะ
กรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
เมื่ อ วั นที่ 28 มิ ถุ น ายน 2556 รฟม. ได้ นำ � เสนอกระทรวงคมนาคม เพื่ อ ขออนุ มั ติ ดำ � เนิ นงานโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ส้ ม
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ต่อมารองนายกรัฐมนตรีมีคำ�สั่งให้ส่งเรื่องคืนกระทรวงคมนาคม
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 ซึ่ง รฟม. นำ�เสนอกระทรวงคมนาคม
เพื่อขออนุมัติดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 แล้ว
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ได้มีมติสรุปได้ ดังนี้
1) เห็นชอบให้คงแนวเส้นทางเดิมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี
(สุวินทวงศ์) ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2) เห็นชอบการต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงมีนบุรี - สุวินทวงศ์ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
3) มอบให้ รฟม. เร่งรัดประมวลเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) นำ�เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการตามขั้นตอนต่อไป
เมื่ อ วั นที่ 7 กรกฎาคม 2558 รฟม. ได้ นำ � เสนอกระทรวงคมนาคม เพื่ อ ขออนุ มั ติ ดำ � เนิ นงานโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ส้ ม
ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์) ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างกระทรวงคมนาคมรวบรวมความเห็นของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
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การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง
งานจัดจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ได้มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการจัดการระบบขนส่งและจราจร
ทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึง่ รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - พัฒนาการ - สำ�โรง ทีไ่ ด้กำ�หนดให้อยูใ่ นโครงข่ายเพิม่ เติมทีม่ กี ำ�หนดเปิดให้บริการ
ภายในปี พ.ศ. 2572
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ รฟม. ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำ�โดย บริษัท
เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำ�กัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสาร
ประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง ในวงเงินค่าจ้าง 162,208,790 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อมา
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการปรับลดขอบเขตงานศึกษาทบทวน
รายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ตามความเหมาะสมและจำ�เป็น
โดยให้รายงานรายละเอียดวงเงินทีป่ รับลดระยะเวลาการดำ�เนินงานทีล่ ดลง ซึง่ รฟม. ได้มหี นังสือแจ้งความประสงค์ในการปรับลดขอบเขต
งานโดยยกเลิกการปฏิบัติงานในช่วงที่ 1 (ศึกษารายละเอียดความเหมาะสมของโครงการ (เปรียบเทียบทางเลือกระบบรถไฟฟ้า)) และให้
ที่ปรึกษาเริ่มดำ�เนินการในช่วงที่ 2 (ศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมโครงการ (ส่วนที่เหลือ) ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคา ฯลฯ) เฉพาะช่วงลาดพร้าว - พัฒนาการ ที่มีความชัดเจนของรูปแบบระบบรถไฟฟ้าแล้ว และให้ที่ปรึกษาฯ เริ่มปฏิบัติงานดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป
รฟม. ได้ปรับปรุงรายงานการศึกษาความเหมาะสมของทางเลือกระบบรถไฟฟ้าฯ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. และได้มี
บันทึกเสนอผลการพิจารณาทางเลือกระบบรถไฟฟ้าที่เหมาะสมสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง เป็นระบบ
รถไฟฟ้า Monorail ตลอดสาย ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบผลการศึกษาดังกล่าว ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้
เห็นชอบให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ตลอดสายเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2556 ตามท้ายหนังสือของสำ�นักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หลังจากนั้นกลุ่มที่ปรึกษา BMTY ได้ดำ�เนินงานศึกษาออกแบบ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง แล้วเสร็จ และ คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 และ
วันที่ 24 เมษายน 2557 ได้พิจารณาผลการศึกษาตามที่ รฟม. เสนอ และเห็นชอบให้ รฟม. เสนอกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้ดำ�เนินงานก่อสร้างโครงการ รวมทั้งรูปแบบดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง
รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่ 30 เมษายน 2557 ถึงกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณานำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ รฟม.
ดำ�เนินงานโครงการฯ ตามมติคณะกรรมการ รฟม. ต่อมากระทรวงคมนาคม ได้มีหนังสือลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 แจ้งการขออนุมัติ
ดำ�เนินโครงการฯ ยังไม่สามารถนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาได้ เนือ่ งจากเป็นการอนุมตั งิ านหรือโครงการทีม่ ผี ลเป็นการสร้างความผูกพัน
ต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ พร้อมทั้งให้ รฟม. พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้เสนอกระทรวงคมนาคม
พิจารณาได้ในทันทีที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว ต่อมา รฟม. ได้หนังสือลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นำ�เสนอขออนุมัติ
ดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง
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คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาเห็นชอบให้ รฟม. ปรับปรุงการขออนุมัติให้ดำ�เนินงาน
โครงการฯ ต่อกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี ในส่วนของกรอบวงเงินลงทุน จากเดิม 55,986 ล้านบาท ให้ยกเลิกค่างานก่อสร้าง
ฐานรากเผื่อสำ�หรับอาคารสูงเหนือศูนย์ซ่อมบำ�รุงและอาคารจอดรถ จำ�นวน 1,342 ล้านบาท เหลือเป็นกรอบวงเงินลงุทนใหม่ 54,644
ล้านบาท โดย รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ถึงกระทรวงคมนาคมเสนอการปรับปรุงข้อมูลเสนอขออนุมัติให้ดำ�เนินงาน
โครงการฯ ตามมติ คณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 รวมทั้งจัดทำ�ข้อมูลสรุปผลการศึกษาทบทวนความเหมาะสม
ของรถไฟฟ้า Monorail ประกอบการนำ�เสนอขออนุมตั โิ ครงการฯ เพือ่ พิจารณานำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอนุมตั ใิ ห้ด�ำ เนินงานโครงการฯ
กระทรวงคมนาคมได้มหี นังสือลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรียน รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดยี าธร เทวกุล) เพือ่ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบในเรือ่ งนำ�เสนอขออนุมตั ดิ �ำ เนินงานโครงการฯ เพือ่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์
ปรีดียาธร เทวกุล) ได้สั่งการตามท้ายหนังสือลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 ให้ทบทวนเรื่องระบบการเดินรถและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
เพื่อลดการลงทุนของภาครัฐ และให้นำ�เสนอโครงการมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งต่อมาปลัดกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตามหนังสือลงวันที่ 18
มีนาคม 2558 ให้ รฟม. เพือ่ ทราบและให้ รฟม. ดำ�เนินการตามสัง่ การของรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดยี าธร เทวกุล) ต่อไปโดยเร็ว
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เห็นชอบผลการศึกษาตามรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ตาม พ.ร.บ. 2556 สายสีเหลืองฯ (ฉบับปรับปรุง) ในการนี้ รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นำ�เสนอรายงานฯ (ฉบับปรับปรุง)
ดังกล่าว ต่อกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ รฟม. ดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ต่อไป ซึ่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบในหลักการตามเสนอและให้ดำ�เนินการตามขั้นตอนต่อไป โดย รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่ 30 กันยายน
2558 นำ�ส่งรายงานฯ ดังกล่าว ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการดำ�เนินงานขององค์กรในรอบปีงบประมาณ 2558
ด้านการบริหารงานทั่วไป

1. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รฟม. มีจำ�นวนบุคลากรทั้งสิ้น 880 คน

		ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
		1. วัฒนธรรมองค์กร
รฟม. ได้ดำ�เนินงานตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน รฟม. อย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ 2558 ได้กำ�หนด
เป้าหมายว่า “บุคลากร รฟม. มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง การปฏิบัติ ต่อบุคคลอื่นด้วยการให้เกียรติ (Respect : R) และความสามารถ
ทำ�งานเป็นทีม (Teamwork : T) ร้อยละ 50” ซึ่ง รฟม. ได้ดำ�เนินงานตามโครงการฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดการรับรู้และ
ส่งเสริมให้พนักงานแสดงออกถึงพฤติกรรมตามแก่นวัฒนธรรมองค์กรภายใน รฟม. โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้   
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1. การเปิดเพลงรณรงค์วัฒนธรรมองค์กร : MRTA ได้มีการกำ�หนดให้เปิดเพลงรณรงค์วัฒนธรรมองค์กร MRTA ก่อนการ
ประกาศ เสียงตามสายทุกครั้ง โดยความถี่ของการเปิดเพลงรณรงค์วัฒนธรรมองค์กร MRTA ไม่ตํ่ากว่า 10 ครั้ง/สัปดาห์
2. การปิดโปสเตอร์รณรงค์พฤติกรรมตามแก่นวัฒนธรรมองค์กร : ได้มีการปิดโปสเตอร์รณรงค์ให้พนักงานมีพฤติกรรมตาม
แก่นวัฒนธรรมองค์กรตามจุดต่างๆ ใน รฟม. เช่น บริเวณหน้าเครื่องสแกนนิ้ว ในลิฟต์โดยสาร เป็นต้น เพื่อเป็นการ
เน้นยํ้าให้พนักงาน ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามแก่นวัฒนธรรมองค์กรของ รฟม.
3. การอบรมวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงานใหม่ : ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมองค์กร รฟม. ให้แก่พนักงาน
ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำ�งานใหม่ในโครงการคลื่นลูกใหม่ และมีกิจกรรมให้พนักงานใหม่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น
เกีย่ วกับพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถสูง (Mastery : M) การเป็นผูป้ ฏิบตั ติ อ่ บุคคลอืน่ ด้วยการ
ให้เกียรติ (Respect : R) การเป็นผู้มีความสามารถทำ�งานเป็นทีม (Teamwork : T) และการเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
(Accountability : A)
4. กิจกรรม “เรารัก รฟม.” : โดยการนำ�พนักงานทั้งองค์กร ไปร่วมทำ�กิจกรรมเชิงละลายพฤติกรรมภายนอกหน่วยงาน
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้พนักงานในแต่ละส่วนงานได้มีโอกาส ร่วมพบปะสังสรรค์ เป็นการช่วยส่งเสริมให้พนักงาน
มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา (Respect : R) และส่งผลให้พนักงานในองค์กรเกิดความสามัคคี
(Teamwork : T) เพิ่มมากขึ้น
		
		2. การส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันกับ รฟม.
    
รฟม. ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันกับ รฟม. ได้แก่
1. กิจกรรมผู้ว่าการ รฟม. พบพนักงาน
2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมานาน
3. กิจกรรมเรารัก รฟม.
4. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน รฟม.
5. กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
6. กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ พาองค์กรสดใส
7. การจัดฝึกอบรมพนักงานและการศึกษาดูงานนอกสถานที่
8. กิจกรรมทำ�บุญวันเกิด
9. กิจกรรม Bye Bye Calories Challenge
10. กิจกรรมขับเคลื่อนพลังแห่งภาพลักษณ์ใหม่ ให้เป็นมืออาชีพ
11. กิจกรรมสร้างสุขภาวะในการทำ�งาน ต้านภัยออฟฟิศ ซินโดรม
นอกจากนี้ รฟม. ยังได้มีการพัฒนาสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจ
ให้กับพนักงานให้เกิดความผูกพันกับองค์กร และทุ่มเทที่จะทำ�งานอย่างเต็มกำ�ลังให้กับองค์กรต่อไป
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2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำ�ปี 2558 ได้จัดขึ้นโดยตระหนักถึงความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร
ของทุกส่วนงาน โดยคงยึดหลักการนำ�ระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช้เป็นแนวทางการกำ�หนดหลักสูตร โดยการประเมินสมรรถนะ
เพือ่ ออกแบบหลักสูตร (Competency Based Training) มาใช้ และมีการกำ�หนดเครือ่ งมือพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Guide
(CDG)) ไว้อย่างชัดเจน ตลอดทั้งมีการวิเคราะห์หาความจำ�เป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Assessment)  ตามนโยบายรัฐ การพัฒนา
องค์กร และนโยบายผู้บริหาร แบ่งออกเป็น 9 โครงการ ได้แก่
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency)
2) โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)
3) โครงการพัฒนาตัวแทนพนักงานสู่ความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
4) โครงการพัฒนาบุคลากรตามความสามารถหลักขององค์กร (CCC)
5) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
6) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย เพื่อการปฏิบัติงาน
7) โครงการพัฒนาองค์กร
8) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามสัญญาของบริษัทที่ปรึกษา/ผู้รับจ้าง
9) โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำ�หน่วยงาน/ตำ�แหน่งงาน (FC/TC) ซึ่งผลการดำ�เนินการงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
ดังกล่าว บรรลุเป้าหมายในส่วนของแผนปฏิบัติการ ซึ่งกำ�หนดให้พนักงานร้อยละ 90 ผ่านการฝึกอบรมตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยในปี 2558 มีพนักงานร้อยละ 95.67 ผ่านการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บรรลุเป้าหมาย
ที่ได้กำ�หนดตามแผนปฏิบัติการ ประจำ�ปี 2558
3. ด้านการพัฒนาระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นการจัดทำ�โดยผู้บังคับบัญชา ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
แบบ Non-Classroom Training ได้แก่
1) Self Learning
2) On the Job Training
3) Coaching
4) Job Assignment
5) Site Visit
6) Project Assignment
7) Job Shadowing
ซึ่งแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2555-2559 กำ�หนดตัวชี้วัดผลสำ�เร็จและค่าเป้าหมาย โดยมีสัดส่วนของบุคลากรที่มี
ความสามารถตามมาตรฐานขององค์การ เท่ากับร้อยละ 88 ซึ่งจากการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)
ในปี 2558 บุคลากรมีระดับความสามารถตามมาตรฐานขององค์การ ร้อยละ 96.9 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ได้กำ�หนด
ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2558
4. ด้านการบริหารจัดการความรู้
การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะทำ�ให้องค์กรพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
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ในปี ง บประมาณ 2558 ได้ ดำ � เนิ นการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย น ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ประสบการณ์ ได้ แ ก่
จัดอบรมบุคลากรเรื่องการจัดการองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้จากการถ่ายทอดความรู้ของพนักงานที่จะเกษียณอายุ ในระบบอินทราเน็ต
รฟม. เผยแพร่ความรู้ทั่วไปที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจัดประกวดเกี่ยวกับองค์ความรู้ภายใน รฟม.
และปรับปรุงข้อมูลในศูนย์กลางองค์ความรู้ของ รฟม. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้มีความสามารถตามความสามารถหลัก
ขององค์กร รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้จากการเข้ารับการอบรมภายนอกของพนักงานทั้งหมด และมีการจัดอบรมเพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ในเรื่องความสามารถหลักขององค์กรในการบริหารโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ผ่านระบบสารสนเทศ รฟม.   

ด้านการบริหารสถานที่และยานพาหนะ

1. งานบริหารอาคารและสถานที่ ได้จัดทำ�ทางเดิน - วิ่ง รอบสระนํ้าหน้าอาคาร 1 รฟม. รวมระยะทางประมาณ 1,100 เมตร
ให้พนักงานและบุคคลทัว่ ไป ใช้เป็นสถานทีอ่ อกกำ�ลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ สร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้แก่องค์กร รวมทัง้ เป็นการ
สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
2. งานบริหารยานพาหนะ ได้จดั รถยนต์ให้บริการผูบ้ ริหาร พนักงาน รฟม. เพือ่ ให้บริการออกปฏิบตั งิ านนอกสถานทีต่ ามสายทาง
โครงการต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวมถึงการจัดบริการรถรับ - ส่งแก่พนักงานในช่วงเช้า - เย็น โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย รถสวัสดิการงานอุปสมบท
งานศพบิดา มารดา ของพนักงาน ทั้งนี้ การดำ�เนินการได้ยึดหลักประหยัดค่าใช้จ่าย และพัฒนาสวัสดิการ
ซึ่งการดำ�เนินการดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ รฟม. ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านการกำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำ�เนินงานขององค์กร

1. ด้านบริหารความเสี่ยง
  
การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2558 ได้ยึดถือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงานตามที่กำ�หนด
ไว้ในแผนวิสาหกิจ รฟม. ปี 2555–2559 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2558) เป้าหมายการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการ บันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการดำ�เนินงานขององค์กร และเป้าหมายอืน่ เพิม่ เติมตามความเห็นของคณะทำ�งานบริหารความเสีย่ งองค์กรและคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ 2558 มีเป้าหมายในการวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 23 เป้าหมาย มีความเสี่ยงระดับองค์กร
จำ�นวน 42 ความเสี่ยง
		
ในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการวิเคราะห์ ประเมิน และทบทวนความเสี่ยง โดยมีการกำ�หนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ทั้งในระดับเป้าหมายองค์กรและรายปัจจัยเสี่ยง และได้จัดทำ�แผนที่
ความเสี่ยง (Risk Map) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นความเสี่ยง รวมทั้งแผนภาพแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile) ในแต่ละ
ช่วงเวลา เพื่อช่วยในการบูรณาการความเสี่ยงได้ทั่วถึงทั้งองค์กรและช่วยให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		
การบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวช่วยให้การดำ�เนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายการดำ�เนินงานได้ 19 เป้าหมาย จาก 23
เป้าหมาย และทำ�ให้รายได้จากธุรกิจ บริการ และจากการใช้ประโยชน์สินทรัพย์สูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้และสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ
2557 นอกจากนี้ รฟม. สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและได้ผลประโยชน์เพิ่มเติม 162.5 ล้านบาท
2. ด้านบริหารระบบบริหารคุณภาพ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้ให้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 แก่ รฟม. สำ�หรับ
1) งานรักษาความปลอดภัย
2) งานกู้ภัย
3) งานให้บริการอาคารและลานจอดรถ
4) งานกำ�กับดูแลการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 โดยในปัจจุบันได้มีการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือคุณภาพและระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารระบบบริหารคุณภาพ รวมทั้งได้มีการ
สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 สรอ. ได้ให้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ใหม่
(Re-Assessment) สำ�หรับงานทั้ง 4 ดังกล่าวข้างต้น และได้ขยายขอบข่ายการรับรองไปสู่งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วย
โดยมีผลถึง ณ วันที่ 26 มกราคม 2561
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3. ด้านการประเมินผลการดำ�เนินงานขององค์กร
ในการประเมินผลการดำ�เนินงานขององค์กร นับแต่ปงี บประมาณ 2557 เป็นต้นมา สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) ได้กำ�หนดให้ รฟม. ใช้ระบบการประเมินผลการดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ในสัดส่วน
ที่ สคร. กำ�หนด โดยในปีงบประมาณ 2558 จะเป็นการประเมินกระบวนการ/ระบบ (Process) หมวดที่ 1-6 ร้อยละ 35 ได้แก่ การนำ�องค์กร
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร และการมุ่งเน้น
การปฏิบัติการ และการประเมินผลลัพธ์ (Result) 6 ด้าน ร้อยละ 65 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการเงิน
และการตลาด ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และด้านการนำ�องค์กร
		
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 รฟม. มีคะแนนประเมินผลโดยรวมเท่ากับ 4.4215 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0000 โดยผลการ
ดำ�เนินงานด้านผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1-6 ได้คะแนน 3.9000 และด้านผลลัพธ์ ได้คะแนน 4.7023
4. ด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่สำ�คัญขององค์กร
  
รฟม. ได้มีการเลือก รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่สำ�คัญของ รฟม. โดยได้มีการสอบถามความต้องการใช้
ข้อมูลจากผู้บริหารและส่วนงานต่างๆ เพื่อจัดทำ�เป็นรายงานสถิติประจำ�ปี รวมทั้งมีการนำ�เสนอข้อมูลและสารสนเทศที่สำ�คัญผ่านระบบ
intranet เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใช้ข้อมูลได้ตามสิทธิ์ เช่น ข้อมูลการใช้บริการรถไฟฟ้าฯ ข้อมูลด้านบุคลากร ข้อมูลด้านการเงิน และผลสำ�รวจ
ต่างๆ เป็นต้น โดยได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลและสารสนเทศตามกำ�หนดระยะเวลาเพื่อให้มีความแม่นยำ� ถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ทันกาลอยู่เสมอ อาทิ ข้อมูลจำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าในอนาคต ข้อมูลด้านการบริการรถไฟฟ้า
ข้อมูลด้านการบริการที่จอดรถ รายได้/รายจ่าย และข้อมูลทั่วไปขององค์กร
5. งานควบคุมภายใน
รฟม. ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบการควบคุมภายใน โดยการดำ�เนินงานด้าน การควบคุมภายในของ รฟม. เป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีคณะกรรมการควบคุม
ภายใน ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแล ติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่
พิจารณากลั่นกรอง ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� ตลอดจนกำ�หนดมาตรการหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องการควบคุมภายใน
		
ในปีงบประมาณ 2558  รฟม. ได้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ โดยเน้นให้
ความสำ�คัญเป็นพิเศษในส่วนของงานตามกระบวนการทำ�งานหลัก (primary process) ตาม MRTA Value Chain และได้จัดการประชุมชี้แจง
ให้แก่ผทู้ ีร่ บั ผิดชอบงาน ด้านการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ ของ รฟม. เพือ่ ให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ งานด้านควบคุม
ภายใน และเพื่อปรับปรุงงานด้านการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ นอกจากนี้ได้มีการรายงานการดำ�เนินงานด้านการควบคุมภายใน
ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ รฟม. ทราบอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การควบคุมภายในของ รฟม. มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะทำ�ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ รวมทั้งสามารถลดความเสียหายหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
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ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.
รฟม. มีนโยบายในการควบคุมกำ�กับการทำ�งานของผู้รับสัมปทาน/ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำ�หนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดย รฟม. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำ�งาน
และคณะกรรมการเพื่อดำ�เนินงาน ดังนี้
		
		1) ผลการดำ�เนินงานของคณะทำ�งานควบคุม กำ�กับและดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สำ�หรับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
รฟม. ได้มีคำ�สั่ง รฟม. ที่ 377/2552 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 แต่งตั้งคณะทำ�งานควบคุม กำ�กับและดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำ�หรับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการประชุม
คณะทำ�งานฯ รวม 1 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งคณะทำ�งานฯ ได้รับทราบสรุปเรื่องร้องเรียนและรายงาน
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระยะดำ�เนินการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล รวมทั้ง ได้พิจารณาเรื่องการควบคุม กำ�กับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะทำ�งานฯ ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำ�เนินการตามข้อคิดเห็นของคณะทำ�งานฯ ต่อไป
		
		2) ผลการดำ�เนินงานของคณะทำ�งานควบคุม กำ�กับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
รฟม. ได้มีคำ�สั่ง รฟม. ที่ 402/2552 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 แต่งตั้งคณะทำ�งานควบคุม กำ�กับ และดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการ
ประชุมคณะทำ�งานฯ รวม 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 และครั้งที่
2/2558 เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2558 ซึง่ คณะทำ�งานฯ ได้รบั ทราบสรุปเรือ่ งร้องเรียนและผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระยะก่อสร้าง
รวมทั้งได้พิจารณาผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งคณะทำ�งานฯ ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำ�เนินการ
ตามข้อคิดเห็น ของคณะทำ�งานฯ ต่อไป
		
		3) ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการควบคุม กำ�กับ และดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
รฟม. ได้มีคำ�สั่ง รฟม. ที่ 175/2554 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำ�กับ และดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ รวม 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 และครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับทราบสรุปเรื่องร้องเรียนและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง
รวมทัง้ ได้พจิ ารณาผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ซึง่ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ผเู้ กีย่ วข้องดำ�เนินการ
ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อไป
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		4) ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการกำ�กับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบตั ติ ามมาตรการด้านสิง่ แวดล้อม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
รฟม. ได้มีคำ�สั่ง รฟม. ที่ 168/2555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับการติดตามตรวจสอบและการ
ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และคำ�สั่ง รฟม. ที่ 38/2557 ลงวันที่ 28
มกราคม 2557 แก้ไขเพิม่ เติมองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ซึง่ ในปีงบประมาณ 2558 ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการฯ รวม 4 ครัง้ ได้แก่
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และ
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับทราบสรุปเรื่องร้องเรียนและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระยะก่อสร้าง รวมทั้งได้พิจารณาผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมาย
ให้ผู้เกี่ยวข้องดำ�เนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อไป
		
		5) ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการกำ�กับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบตั ติ ามมาตรการด้านสิง่ แวดล้อม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - ลำ�ลูกกา คลอง 4
รฟม. ได้มีคำ�สั่ง รฟม. ที่ 209/2558 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับการติดตามตรวจสอบและ
การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - ลำ�ลูกกา คลอง 4 ซึ่ง รฟม. ได้กำ�หนด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 ในช่วงเดือนตุลาคม 2558

ด้านบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)

ในปีงบประมาณ 2558 รฟม. ได้มีการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)
ร่วมกับสถาบันทางวิชาการของรัฐ/เอกชน รวมทัง้ องค์กรด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรืออืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จำ�นวน 2 แห่ง คือ บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Regie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
ของประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Asian Institute of Technology (AIT)
เมื่อเดือนเมษายน 2558

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ได้ทบทวน/ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของ รฟม. ปีงบประมาณ 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2)
เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำ�เนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ รฟม. โดยมีการสำ�รวจความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับการดำ�เนินงานในอนาคต ซึ่งผลการสำ�รวจและวิเคราะห์ พบว่า รฟม. มีโครงการเพิ่มเติม 2 โครงการ ได้แก่ 1) จัดหาระบบ
บริหารงานบำ�รุงรักษา 2) จัดหา Application ให้ข้อมูลบริการรถไฟฟ้า MRT และมีการยกเลิก 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบการดำ�เนินงานของผู้รับสัมปทาน (Audit System) และ 2) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานปฏิบัติการ
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการดำ�เนินการตามแผนแม่บท IT โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ 17 โครงการ ได้แก่
1) โครงการจัดให้มีเว็บไซต์หน่วยงานภายใน/ภายนอก และการจัดทำ� Single Password
2) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน
3) โครงการพัฒนาระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ
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4) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานรายได้
5) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ รฟม.
6) โครงการจัดหาระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Archiving และระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำ�คัญ
(Data Loss Prevention)
7) โครงการพัฒนาระบบบริหารการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพิจารณาผลการอุทธรณ์
8) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร แผนที่ โฉนดที่ดิน
9) โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการและรายงานความคืบหน้า
10) โครงการพัฒนาระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารค่าจอดรถ
11) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบำ�รุงรักษา
12) โครงการพัฒนา Application ให้ข้อมูลบริการรถไฟฟ้า MRT
13) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการดำ�เนินงานของผู้รับสัมปทานกับระบบสารสนเทศสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง (สายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ)
14) โครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ รฟม. (Department Operation Center : DOC) และระบบสารสนเทศ
สำ�หรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS)
15) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานก่อสร้าง
16) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และ
17) โครงการพัฒนาศูนย์กำ�กับดูแลและบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า (Monitoring and Management Center : MMC)
สำ�หรับโครงการที่ดำ�เนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในและสำ�นักงานย่อย
2) โครงการพัฒนาและบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ส่งเสริมสังคมเทคโนโลยี
สารสนเทศสีเขียว (Society of Green IT)
3) โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001)    
2. ได้ทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รฟม. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) โดย
ผู้ว่าการ รฟม. ได้เห็นชอบการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ ดังกล่าว รวมทั้งได้ประกาศ
ใช้งานนโยบายและแนวปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เรียบร้อยแล้ว
3. ได้ดำ�เนินการฝึกซ้อมการกู้คืนระบบตามแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 โดยผลการฝึกซ้อมการกู้
คืนระบบ พบว่า BCP ของ รฟม. มีความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน โดยข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสำ�คัญมีความพร้อมใช้งาน และ
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
4. ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของ รฟม. ให้มีรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและน่าสนใจ รองรับการเข้าชมจากผู้ใช้งานได้หลาย
แพลตฟอร์ม พร้อมทั้งเพิ่มสื่อวิดีทัศน์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลทำ�เนียบประธานกรรมการ รฟม. และทำ�เนียบผู้บริหาร
รฟม. นอกจากนี้ได้จัดทำ�ระบบสนทนากับประชาชนแบบ Real-Time หรือ Live Chat เพื่อตอบข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
และภารกิจของ รฟม. ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและชัดเจน
5. ได้ดำ�เนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำ�นวน 3 รายการ ประจำ�ปีงบประมาณ 2558-2560 และ
เช่าเครือ่ งแม่ขา่ ยจำ�นวน 4 รายการ ประจำ�ปีงบประมาณ 2558-2562 เพือ่ ใช้ทดแทนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทหี่ มดสัญญา
เช่า และเครื่องแม่ข่าย ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน รวมทั้งเช่าเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการปฎิบัติงานและความต้องการของส่วนงาน
ใน รฟม. ที่ร้องขอ
6. ได้ด�ำ เนินการจ้างเหมาเพือ่ ใช้บริการโครงข่ายสือ่ สารข้อมูลหลัก ประจำ�ปีงบประมาณ 2558 กับบริษทั กสท โทรคมนาคม จำ�กัด
(มหาชน) เพื่อใช้เป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสาขา และระบบการจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ. จราจรคอมพิวเตอร์ รวม
ทั้งบริการรับฝากเว็บไซต์ของ รฟม. (Web Hosting) และบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำ�รอง (DR - Site)
7. ได้ด�ำ เนินการจ้างบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสือ่ สารข้อมูลและระบบห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
หลัก (Data Center) รฟม. ประจำ�ปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ รฟม. มีประสิทธิภาพและ
ความพร้อมสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
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ด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

รฟม. มีความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน จึงได้มีการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ อาทิ
การประกาศนโยบาย การกำ�หนดโครงสร้างองค์กร การจัดทำ�แผนงาน การเผยแพร่สิทธิของนายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน พ.ศ. 2554 การจัดทำ�มาตรฐานและมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำ�งานที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมขององค์กร เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่
ปลอดภัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำ�งานที่ดีของบุคลากร สอดคล้องตามนโยบายภาครัฐ “แรงงานปลอดภัยและสุขอนามัยดี”
ในปีงบประมาณ 2558 รฟม. ได้ดำ�เนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่สอดคล้อง
ตามกฎหมาย อาทิ การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การดับเพลิงขั้นต้น การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
การตรวจสุขภาพประจำ�ปี การสัมมนาเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำ�งาน การจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ในการทำ�งาน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัย การจัดกิจกรรมวันอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ตลอดจนการจัดทำ�มาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการ แพร่ระบาดของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นต้น
นอกจากนี้ รฟม. ได้มีการกำ�กับดูแลผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่สอดคล้องตามมาตรฐาน โดยการกำ�หนดมาตรการด้านความ
ปลอดภัยลงในสัญญาจ้าง และให้มีการลงนามในปฏิญญาด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA
Safety Declaration : Zero Fatal Accident) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบ ตลอดจนเพื่อควบคุม
การเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์และลดผลกระทบจากการดำ�เนินกิจกรรมของโครงการต่อบุคลากร ประชาชนและสิ่งแวดล้อม การตรวจ
เยี่ยมด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า การสัมมนาด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า อีกทั้ง รฟม.
ได้มีการประเมินผลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งานของผู้รับจ้างก่อสร้าง
อยู่เป็นระยะตามวงรอบแผนงานเพื่อรักษามาตรฐานด้าน ความปลอดภัยในการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ด้วยความมุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของผูบ้ ริหาร บุคลากร รฟม.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานดังกล่าว จึงทำ�ให้การดำ�เนิน
งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของ รฟม. ประสบความสำ�เร็จจนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัล
ดังนี้
1. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานดีเด่น ระดับประเทศ
3 ปีต่อเนื่อง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2. รางวัลสถานประกอบกิจการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับก้าวหน้า จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ใบประกาศเกียรติคณ
ุ สถานประกอบการทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ดำ�เนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
4. ใบประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานสัมฤทธิ์ผลจนเป็น
ที่ยอมรับระดับประเทศ จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำ�งาน (ประเทศไทย)
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ด้านการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง - กู้ภัย

สถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง - กู้ภัย รับผิดชอบเกี่ยวกับงานฝึกอบรม เผยแพร่ และให้บริการองค์ความรู้
และเสริมสร้างทักษะด้านการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิง การกู้ภัย การแก้ไข และบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ แก่บุคลากร
ของ รฟม. และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก งานบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์

1. สรุปรายปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558)
1. การชีแ้ จงข้อมูลแก่ประชาชนทีส่ อบถามเกีย่ วกับการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าที่ รฟม. เป็นผูร้ บั ผิดชอบ จำ�นวนทัง้ สิน้ 1,212 ครัง้
2. การรับเรื่องราวร้องเรียน จำ�นวนทั้งสิ้น 426 ราย แบ่งเป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการอาคารและลานจอดรถ
ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และผลกระทบจาก
การออกแบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำ�โรง
2. รฟม. ได้ว่าจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำ�เนินการสำ�รวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำ�ปีงบประมาณ 2558 สรุปผลการสำ�รวจ ได้ดังนี้
1. สัดส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล อยู่ที่ร้อยละ 97.12
2. การรู้จัก รฟม. ของประชาชนตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า พบว่า ประชาชนร้อยละ 92.66 รู้จัก รฟม. โดยเส้นทาง
โครงการรถไฟฟ้าที่ประชาชนรู้จัก รฟม. มากที่สุด ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ร้อยละ 98.89 โครงการรถไฟฟ้า
สายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ร้อยละ 97.40 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำ�โรง
ร้อยละ 96.30
3. สัดส่วนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่รู้จักและเชื่อถือในการทำ�งานของ รฟม. คิดเป็นร้อยละ 88.46
4. ภาพลักษณ์ของ รฟม. ที่เด่นชัดที่สุดในความรู้สึกของประชาชนคือ ความสะดวกรวดเร็ว  คิดเป็นร้อยละ 34.47
5. ความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า อยู่ที่ร้อยละ 86.80
โดยประชาชนจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ มีสัดส่วนความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป อยู่ที่ร้อยละ 94.83 รองลง
มาคือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ อยู่ที่ร้อยละ 91.04 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง-บางแค
และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ อยู่ที่ร้อยละ 81.03
6. การสำ�รวจคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ และประชาชนตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
รฟม. ที่เห็นว่าการมีรถไฟฟ้าสายต่างๆ ทำ�ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 90.16 โดยเห็นว่าช่วยให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากขึ้น
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นโยบายป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
แนวทางปฏิบัติการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ตระหนักถึงการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และได้กำ�หนด
คำ�นิยามและรายการที่ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่กำ�หนดให้ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงการกระทำ�
ใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ รฟม. ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนทาง รฟม. ได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติการรายงาน
การขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติดังนี้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลหนึ่งมีบทบาทหน้าที่และ/หรือความสัมพันธ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์
หรือผลประโยชน์ขัดแย้งกับบทบาทหน้าที่ในองค์กร ทำ�ให้การปฏิบัติงานของบุคคลผู้นั้นขาดความเป็นอิสระและเป็นกลาง ความขัดแย้ง
อาจเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ขององค์กร จึงทำ�ให้บุคคลนั้นต้องอยู่ในสภาวการณ์ที่ต้องเลือกทางใด
ทางหนึ่ง ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และอาจนำ�ไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถึง ความสัมพันธ์ใดๆ ที่ทำ�ให้องค์กรไม่ได้ประโยชน์สูงสุดที่พึงได้รับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้อาจทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความลำ�เอียง และไม่สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม
ตัวอย่างรายการที่ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่
- การนำ�ข้อมูลที่เป็นความลับของ รฟม. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือนำ�ความเสียหาย มาสู่ รฟม. โดยเจตนา
- มีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วน บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ รฟม. หรือในการทำ�สัญญากับ รฟม.
- การเรียกหรือรับผลประโยชน์จากผูร้ บั เหมา ผูป้ ระกอบการ ผูข้ ายสินค้าหรือผูใ้ ห้บริการ บุคคลหรือองค์กรใดทีม่ ธี รุ กิจเกีย่ วเนือ่ ง
กับ รฟม.
- ปฏิบัติงานหรือเป็นกรรมการขององค์กรอื่นที่เป็นคู่แข่ง หรือมีกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ รฟม.
- การรับหรือให้เพื่อจูงใจให้มีการกระทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ รฟม.
- ฯลฯ

การรายงานเมื่อมีรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เมื่อรายการที่พิจารณาได้ว่า อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานรายการดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา
โดยเร็ว โดยเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวกับ รฟม.
2. นโยบายการกำ�หนดราคาระหว่างกัน เพื่อให้สามารถพิจารณาได้ว่ารายงานระหว่างกันมีการคิดราคาที่เหมาะสมหรือไม่
3. เงื่อนไขการคํ้าประกัน เพื่อให้สามารถพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่
4. จำ�นวนเงินของรายการที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ให้พนักงาน/ลูกจ้างทุกคนรายงาน เมื่อพิจารณาว่าอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทันทีต่อผู้บังคับบัญชา
และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบทุกครั้ง นอกจากนี้ ก่อนสิ้นปีพนักงานทุกคนต้องมีการรับรองรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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นโยบายและการด�ำเนินงาน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน และมีการเติบโต
ที่ยั่งยืน คณะกรรมการ รฟม. จึงได้กำ�หนดนโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. ให้ยึดมั่นในหลักสำ�คัญของการกำ�กับดูแลที่ดี อันได้แก่ การมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ความมี
สำ�นึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสุจริต
และเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) การดำ�เนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency) การสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว (Value Creation) และ การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics)
2. ให้มีการปฏิบัติตามหลักสำ�คัญของการกำ�กับดูแลที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3. สนับสนุนและส่งเสริมการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลที่ดีเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ให้มีการติดตามประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงการดำ�เนินงานเพื่อให้องค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ�ในด้านการกำ�กับดูแลที่ดี
ทั้งนี้ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ในการดำ�เนินงานไว้ว่า “เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ�ของประเทศในด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี”
รฟม. ได้ดำ�เนินงานตามแผนแม่บทการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2558 - 2564 อาทิ การจัดกิจกรรม GCG Day การให้
ความรูเ้ รือ่ ง “ทิศทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์วา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามภารกิจของ รฟม.” แก่คณะกรรมการ รฟม.
ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของรองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. เพื่อเป็นการแสดงถึง
ความตั้งใจในการที่จะต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการเป็นผู้นำ�ตัวอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้จัดโครงการให้ความรู้
ปลุกจิตสำ�นึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
ของสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำ�นักงาน ป.ป.ท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ของ รฟม.
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การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของ รฟม.

ระบบรางเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ทั่วโลกใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจร และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเติบโตของสังคมธุรกิจ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม รฟม. ถือเป็นผู้นำ�ระบบราง ซึ่งรับผิดชอบก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ
พัฒนาเป็นโครงข่ายให้ครอบคลุมการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสิ่งที่ รฟม. ตระหนัก และให้ความสำ�คัญควบคู่ไปกับการสร้าง
โครงการรถไฟฟ้า คือการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะนอกเหนือจากการแก้ไขเยียวยาลดผลกระทบด้านสังคม
และสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการก่อสร้างแล้ว การดำ�เนินกิจกรรม ทีจ่ ะร่วมกันพัฒนาและสร้างโอกาสให้สงิ่ ดีๆ ต่อสังคมให้มคี วามยัง่ ยืน รฟม.
ก็มแี ผนดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การก้าวไปของสังคมมีความสมดุล และเติบโตในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ทัง้ คุณภาพของชีวติ และสิง่ แวดล้อม
การดำ�เนินกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ รฟม. ได้เน้นให้ความสำ�คัญกับการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสังคม ซึง่ ถือเป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้เป็นการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วมทัง้ การพัฒนาความคิด พัฒนาการ
ศึกษา การสร้างอาชีพ สร้างโอกาส สร้างองค์ความรูท้ จี่ ะนำ�ไปปฏิบตั แิ ละพัฒนาได้จริง รฟม. เชือ่ มัน่ ว่าแนวทางการพัฒนาและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความต่อเนื่องและมั่นคง เป็นหัวใจสำ�คัญของการสานพลัง สร้างสิ่งดีให้สังคม เพื่อนำ�ไปสู่
การยกระดับชีวิตเมือง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกป่า
เพื่อการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
รฟม. ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจัด
กิ จ กรรมปลู ก ป่ า ชายเลน ตามรอยสมเด็ จ พระเทพฯ
ประจำ�ปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ป่าชาย
เลนบ้ า นคลองโคน หมู่ ที่ 3 ตำ � บลคลองโคน จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และช่วยเป็นแนว
ป้องกันชายฝั่งและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ้าชายฝั่ง
โดยรูปแบบจะเป็นการปลูกต้นแสมและต้นโกงกาง จำ�นวน
600 ต้น บนพื้นที่ 1.5 ไร่

กิจกรรมให้โอกาสเท่าเทียม
เพื่อให้นักเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า
ที่ยังขาดโอกาสในการเรียนรู้การใช้ระบบรถไฟฟ้าในชีวิต
ประจำ�วัน ได้มีโอกาสเท่าเทียมคนทั่วไป ซึ่งเป็นการเรียนรู้
และเตรียมความพร้อมในการใช้บริการรถไฟฟ้าในอนาคต
รวมถึงการสร้างกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ รฟม. ทุกระดับ
ได้ ทำ � กิ จ กรรมจิ ต อาสา เพื่ อ ตอบแทนสู่ สั ง คม โดยนำ �
นักเรียน จำ�นวน 50 คน ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า
ที่ รฟม. รั บ ผิ ด ชอบ เยี่ ย มชมและทดลองนั่ ง รถไฟฟ้ า
มหานคร สายเฉลิ ม รั ช มงคล รวมทั้ ง เข้ า เยี่ ย มชม
คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ เรียนรูก้ ารจำ�ลองการประกอบอาชีพ
ต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น แนวทางการตั ด สิ น ใจประกอบอาชี พ
ในอนาคต
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กิจกรรม สอน-ซ่อม-สร้าง
เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และสัมพันธไมตรีที่ดี
ระหว่าง รฟม. และประชาชนตามแนวสายทางรวมทั้งการ
พั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมไปสู่ ค วามยั่ ง ยื น รฟม. ได้ จั ด
กิ จกรรมขึ้ นโดยร่ ว มกั บหน่ ว ยงานที่ อยู่ ในแนวสายทาง
รถไฟฟ้าโดยจัดให้มีการสอนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การเย็บกระเป๋า
ลดโลกร้อน การให้บริการตัดผมฟรี รวมไปถึงการสอน
การดั บ เพลิ ง เพื่ อ ชุ ม ชนสามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ใน
เบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ ในวันที่ 14 มีนาคม 2558

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
รฟม. ตระหนักถึงความสำ�คัญของเยาวชนที่จะ
เติบโตเป็นพลังของชาติในอนาคต ได้ร่วมจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติกับศูนย์การค้าซีคอน บางแค ซึ่งตั้งอยู่ในแนว
รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง-บางแค และบางซื่อท่ า พระ โดยในงานมี ก ารให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โครงการ
และรถไฟฟ้า การประชาสัมพันธ์เส้นทางของโครงการ
รถไฟฟ้าในอนาคต รวมทั้งการให้ความบันเทิง ให้เยาวชน
กล้าคิดกล้าแสดงออกและส่งเสริมการเป็นคนเก่งและ
คนดีต่อไปในอนาคต
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โครงการมอบทุนการศึกษา
เพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงในการศึกษาซึ่งจะ
เป็นพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนในอนาคต รฟม. จึงได้จัด
โครงการมอบทุ น การศึ ก ษาในวั น ครบรอบคล้ า ยวั น
สถาปนา รฟม. ในทุกปี โดยในปี 2558 นี้ การมอบทุน
การศึกษาเพือ่ เยาวชน ประกอบด้วย ทุนบุตร-ธิดาพนักงาน
รฟม. จำ�นวน 20 ทุน และนักเรียนในแนวสายทางรถไฟฟ้า
จำ � นวน 60 ทุ น เพื่ อ ให้ เ ยาวชนมี ข วั ญ กำ � ลั ง ใจและ
พลังขับเคลื่อนในการศึกษาต่อไปในอนาคต

กิจกรรมอาสาเพื่อชุมชนและสังคม
รฟม. จั ด โครงการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ชุ ม ชนตาม
แนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง สมุทรปราการ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ถังดับเพลิงเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในชุมชนและ
สามารถช่วยเหลือตนเอง ได้ในเบือ้ งต้น โดยมีแนวทางการ
ดำ�เนินงาน โดยลงพื้นที่จริงตลอดแนวสายทางรถไฟฟ้า
ที่ รฟม. รับผิดชอบ ในรัศมี 500 เมตร จำ�นวน 10 ชุมชน
ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2558
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โครงการสืบสานประเพณีชักพระ
รฟม. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ของท้ อ งถิ่ น ในการร่ ว มสนั บ สนุ น ประเพณี ชั ก พระและ
สรงนํ้าพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดนางชี ซึ่งเป็นงานบุญ
ประจำ � ปี ข องเขตภาษี เจริ ญ ซึ่ ง เป็ นชุ ม ชนในแนวสาย
ทางรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย

โครงการบริจาคโลหิต
ร ฟ ม . ร่ ว ม กั บ ศู น ย์ บ ริ ก า รโล หิ ต แห่ ง ช า ติ
สภากาชาดไทย ร่วมสร้างมหากุศลบริจาคโลหิตให้กับ
สภากาชาดไทย ซึ่งมีพนักงาน/ลูกจ้าง และผู้ที่มาปฏิบัติ
งานใน รฟม. รวมทั้ง บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน) (BMCL) ร่วมบริจาคโลหิต จัดขึ้นปีละ 4 ครั้ง
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กิจกรรมส�ำคัญ
ถวายกฐินพระราชทานประจำ�ปี 2557
ณ วัดกลางวรวิหาร จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายรณชิต แย้มสอาด
รองผู้ ว่ า การ (บริ ห าร) รั ก ษาการแทนผู้ ว่ า การ รฟม.
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำ�ปี
2557 โดยมี พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธาน
กรรมการ รฟม. ผู้บริหาร พนักงาน รฟม. ข้าราชการและ
ประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดกลางวรวิหาร จ.สมุทรปราการ
ในการนี้ รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนบำ�รุงพระพุทธศาสนาเป็น
จำ�นวนเงิน 1,444,628 บาท และมอบทุนบำ�รุงการศึกษา
แก่โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) จำ�นวนเงิน
20,000 บาท

รฟม. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี
(เพิ่มเติม) สถานีรางนํ้า - สถานี รฟม.
เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 นายรณชิต แย้มสอาด
รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม. เป็น
ประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กรณีการศึกษาความเหมาะสมของแนวเส้นทางโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี (เพิ่มเติม) สถานี
รางนํ้า-สถานี รฟม. โดยมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หน่วยงานราชการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
อิ ส ระ และผู้ ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มประชุ ม กว่ า 500 คน ณ
ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ ถนนราชปรารภ
กรุงเทพมหานคร
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พิธีฉลองความสำ�เร็จหัวเจาะอุโมงค์
รถไฟฟ้าลอดแม่นํ้าเจ้าพระยา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนา้ํ เงิน สัญญาที่ 2
ช่วงสถานีสนามไชย - สถานีท่าพระ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 พลอากาศเอกประจิน
จั่ นตอง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคมและคณะ
เดินทางมาร่วมพิธฉี ลองความสำ�เร็จหัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้า
ลอดแม่ นํ้ า เจ้ า พระยา โครงการรถไฟฟ้ า สายสี นํ้ า เงิ น
สัญญาที่ 2 ช่วงสถานีสนามไชย-สถานีท่าพระ ณ สถานที่
ก่อสร้างสถานีสนามไชย โดยมีนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
ปลัดกระทรวงคมนาคม พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
ประธานกรรมการ รฟม. กรรมการ รฟม. นายรณชิต
แย้มสอาด รองผู้ว่าการ รฟม. (บริหาร) รักษาการแทน
ผู้ว่าการ รฟม. พร้อมคณะผู้บริหาร รฟม. และนายปลิว
ตรี วิ ศ วเวทย์ ประธานกรรมการบริ ห ารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. การช่าง จำ�กัด (มหาชน) ให้การ
ต้อนรับและนำ�คณะเยีย่ มชมความก้าวหน้าในการก่อสร้าง
สถานีสนามไชย

ปลัดกระทรวงคมนาคม
ตรวจราชการสถานีบางซ่อน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
เมื่ อ วั นที่ 25 กุ ม ภาพั นธ์ 2558 นางสร้ อ ยทิ พ ย์
ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการโครงการ
รถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งบางใหญ่ - บางซื่ อ โดยมี
นายธีรพันธ์ เตชะศิรนิ กุ ลู รองผูว้ า่ การ รฟม. (กลยุทธ์และแผน)
รักษาการแทน ผู้ว่าการ รฟม. ให้การต้อนรับ
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นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
เปิดเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้า
ลอดใต้แม่นํ้าเจ้าพระยา อุโมงค์ที่สอง
เมื่ อ วั น ที่ 9 มี น าคม 2558 พลเอก ประยุ ท ธ์
จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานในพิ ธีเ ปิ ด
เดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าลอดใต้แม่นํ้าเจ้าพระยา
อุโมงค์ที่สอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญาที่ 2
ช่วงสถานีสนามไชย-สถานีท่าพระ ณ สถานที่ก่อสร้าง
อุโมงค์ขดุ เปิดท่าพระ โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม พร้อมผูบ้ ริหารกระทรวง
คมนาคมเข้าร่วมพิธี โดยมี พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
ประธานกรรมการ รฟม. และนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล
รองผู้ ว่า การ รฟม. (กลยุ ทธ์ แ ละแผน) รั กษาการแทน
ผู้ว่าการ รฟม. และคณะผู้บริหาร รฟม. ให้การต้อนรับ

รฟม. จัดประชุมสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1
(ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการรถไฟฟ้า
สายสีนํ้าเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล
สาย 4
เมือ่ วันที่ 18 มีนาคม 2558 นายธีรพันธ์ เตชะศิรนิ กุ ลู
รองผู้ ว่า การ รฟม. (กลยุทธ์และแผน) รักษาการแทน
ผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
โครงการศึ ก ษาทบทวนรายละเอี ย ดความเหมาะสม
ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและดำ�เนินการ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดำ�เนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โครงการรถไฟฟ้า
สายสี นํ้ า เงิ น ช่ ว งบางแค - พุ ท ธมณฑล สาย 4 ณ
ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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รฟม. ลงนามสัญญา
การก่อสร้างงานโยธา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 พลเอก ยอดยุทธ
บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. เป็นประธานในพิธี
ลงนามสัญญาการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต งานสัญญาที่
1-4 ระหว่าง รฟม. กับบริษัทผู้รับเหมาที่ผ่านการคัดเลือก
ด้านราคา มีรายละเอียดดังนี้ สัญญาที่ 1 บริษทั อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน) สัญญาที่ 2 กิจการ
ร่วมค้า UN-SH-CH สัญญาที่ 3 กิจการร่วมค้า STEC-AS-3
สัญญาที่ 4 กิจการร่วมค้า STEC-AS-4 โดยมีนายพีระยุทธ
สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. เป็นผู้ลงนามสัญญา ณ
ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม.

รฟม. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น
ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
ณ สถานีเตาปูน
เมื่ อ วั นที่ 11 พฤษภาคม 2558 นายพี ร ะยุ ท ธ
สิ ง ห์ พั ฒ นากุ ล ผู้ ว่ า การ รฟม. ให้ ก ารต้ อ นรั บ
ดร.ฮิ โ รโตะ อิ ซู มิ ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษนายกรั ฐ มนตรี
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนำ�คณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล
ประเทศญี่ ปุ่ น เข้ า เยี่ ย มชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ณ สถานีเตาปูน ทั้งนี้ โครงการ
รถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งบางใหญ่-บางซื่อ ได้รับความ
ร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น
(JICA : Japan International Cooperation Agency) และ
ธนาคารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศแห่ ง ญี่ ปุ่ น
(Japan Bank for International Cooperation : JBIC)
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รฟม. ถวายพระพรเนื่องในโอกาส
วันพระราชสมภพ 83 พรรษา
12 สิงหาคม 2558
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 พลเอก ยอดยุทธ
บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. กรรมการ รฟม.
นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. และผู้บริหาร
รฟม. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ์ ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสวั น
พระราชสมภพ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สถานี
โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เพือ่ เป็นการแสดงออกถึงความ
จงรั ก ภั ก ดี แ ละการสำ � นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีต่อ
ปวงชนชาวไทยตลอดมาในการนี้ รฟม. ซึ่งเป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมจึงขอร่วมน้อมรำ�ลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
มอบรางวัลกิจกรรม
“MRT 11 ปี ส่งความสุขรับเปิดเทอม”
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 พลอากาศเอกประจิน
จั่นตอง รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี
มอบรางวัลโครงการ “MRT 11 ปี ส่งความสุขรับเปิดเทอม”
เป็นทุนการศึกษามูลค่า 3 แสนบาท พร้อมทัศนศึกษา ณ
ประเทศญี่ ปุ่ น เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 11 ปี ของการ
เปิดให้บริการ เดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย รฟม. และ บริษัท รถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL) โดยมีพลเอก ยอดยุทธ
บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. คณะกรรมการ รฟม.
นายพีระยุทธ สิงห์พฒ
ั นากุล ผูว้ า่ การ รฟม. ผูบ้ ริหาร รฟม.
ผู้บริหาร BMCL แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนและตัวแทน
นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย
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รฟม. และ กฟน. ลงนามบันทึกข้อตกลง
การก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟ
ใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว (เหนือ)
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
เมื่ อ วั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2558 นายพี ร ะยุ ท ธ
สิ ง ห์ พั ฒ นากุ ล ผู้ ว่ า การ รฟม. และนายสมชาย
โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อย
สายไฟใต้ดิน ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ)
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระหว่าง รฟม. และ กฟน.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. การลงนามบันทึก
ข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของทั้ง
2 หน่วยงาน ในการดำ�เนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
ไปพร้อมกับการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าทีพ่ าดสายไปตาม
แนวสายทางให้เป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยการสร้าง
บ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งจะทำ�ให้ทัศนียภาพ
ตามแนวสายทางมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายหลัง
การก่อสร้างแล้วเสร็จ

พิธีรับรถไฟฟ้า 2 ขบวนแรก
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่ - เตาปูน
เมื่ อ วั น ที่ 21 กั น ยายน 2558 นายอาคม
เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธีรับรถไฟฟ้า 2 ขบวนแรก โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยมี พลเอก ยอดยุ ท ธ บุ ญ ญาธิ ก าร
ประธานกรรมการ รฟม. นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
ผู้ว่าการ รฟม. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการ
บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL) พร้อมด้วย
ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ รถไฟฟ้า สายสีม่วงจะทยอยส่งจนครบ 21 ขบวน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และเริ่มทดสอบรวมระบบ
ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2559 จากนั้นจะทดลอง
เดินรถเสมือนจริงในช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559
ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแก่ประชาชนในช่วงเดือน
สิงหาคม 2559
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รฟม.
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการ รฟม. ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งได้จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชี
ที่รั บ รองทั่ ว ไปโดยได้มีก ารพิจารณานโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบั ติ อย่ า งสมํ่ า เสมอมี การพิ จ ารณาถึ ง ความสมเหตุสมผล
และความรอบคอบในการจัดทำ�งบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล ที่สำ�คัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินในรายงานประจำ�ปี 2558 โดยผูส้ อบบัญชี  (สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้ อบ
บัญชีแล้ว
คณะกรรมการ รฟม. ได้จัดให้มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดำ�รงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้
มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
ดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
คณะกรรมการ รฟม. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำ�กับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือ
และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการ รฟม. มีความเห็นว่า งบการเงินของ รฟม. สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
สมเหตุสมผล ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พลเอก

(ยอดยุทธ  บุญญาธิการ)
  ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(นายพีระยุทธ  สิงห์พัฒนากุล)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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รายงานผลการด�ำเนินการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของ รฟม. ประกอบด้วย
กรรมการ รฟม. จำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
และการบริหารองค์กร ได้แก่
1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2558)
3. นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  พีระพันธุ์
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)
4. นายไกร ตั้งสง่า
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน)
5. นางรวีวรรณ ภูริเดช
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน)
6. ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ
เลขานุการ
7.   ผู้อำ�นวยการกองตรวจสอบบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รฟม. และตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีและการมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
ระดับสูง ได้แก่ ผูว้ า่ การ รองผูว้ า่ การด้านกลยุทธ์ รองผูว้ า่ การด้านการเงิน ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี (สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อิสระ) เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยสรุปสาระสำ�คัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้
1. การสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. เพือ่ ให้สอดคล้องกับขอบเขต ความรับผิดชอบ
ในการดำ�เนินงานของ รฟม. โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รฟม.
2. การสอบทานให้มกี ารรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชือ่ ถือ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มกี ารประชุมหารือ
ร่วมกับสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ นอกจากนี้
ได้มีการสอบทานงบการเงินเป็นรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี โดยให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการเงิน
เป็นประจำ�ทุกไตรมาส
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3. การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี และ
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญ และติดตาม
ความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ โดยบรรจุไว้ในวาระการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้
รับทราบความเห็นเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีส่ �ำ คัญจากผูต้ รวจสอบภายใน และแนะนำ�ให้เกิดระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ได้เน้นความสำ�คัญเรื่องจรรยาบรรณภายในขององค์กร และสื่อสารให้เห็นความสำ�คัญของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ ได้พิจารณา
ช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียนโดยสอบทานคูม่ อื ปฏิบตั งิ านการรับเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตประพฤติมชิ อบและการฝ่าฝืนจริยธรรม และพิจารณา
รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งได้เชิญผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำ�กับดูแลที่ดีมารายงานผลการ
ดำ�เนินงานให้ทราบ เพื่อติดตามการดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานประสิทธิผล
ของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การติดตามผลเกี่ยวกับการกระทำ�ทุจริตหรือความผิดปกติในระบบบัญชี
และมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงซึ่งรับผิดชอบด้านกฎหมายมาประชุมหารือรายงานผลการดำ�เนินงานให้ทราบ
5. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ รฟม. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี
โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ ความเหมาะสมของโครงสร้างของสำ�นักตรวจสอบ ความเป็นอิสระของสำ�นัก
ตรวจสอบ การพัฒนาความรู้ ทักษะของพนักงานตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ ง  จากแผนการพัฒนา แผนการสรรหาและการหมุนเวียนบุคลากร
การฝึกอบรมบุคลากร การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร และมีการกำ�หนดดัชนีวัดผล การปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา
ความดีความชอบของผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ ซึ่งจากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รฟม. มีระบบการตรวจ
สอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ รฟม. โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ
เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รฟม. มีกระบวนการจัดทำ�และเปิดเผยข้อมูล
ในรายงานทางการเงินทีเ่ หมาะสมและเชือ่ ถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน การกำ�กับดูแลและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ มีการตรวจ
สอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง ตามระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
30 กันยายน 2558
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคา
ทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะ
กิจการทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน และงบกระแสเงินสดทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กำ�หนดให้ส�ำ นักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินปฏิบัติงานตรวจสอบตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้บู ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ี
จัดทำ�ขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางเกล็ดนที มโนสันติ์)      
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงินที่ 5
                                                                                      
                                                                                     

(นางกฤติยาภรณ์ เพ็ชรช่วย)
ผู้อำ�นวยการกลุ่ม
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งบแสดงฐานะการเงิน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หมายเหตุ 30 กันยายน 2558 30 กันยายน 2557 1 ตุลาคม 2556 30 กันยายน 2558 30 กันยายน 2557 1 ตุลาคม 2556
			 (ปรับปรุงใหม่)
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่าย
เงินฝากธนาคาร-ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
เงินจ่ายล่วงหน้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.3
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14

2,396,424,848.13
110,929,149.32
2,576,388,776.66
175,732,161.11
1,089,461,109.32
275,991,502.72
6,624,927,547.26

2,396,424,848.13 1,525,747,172.57 1,233,924,854.92
110,929,149.32
133,508,354.69
41,439,339.71
2,576,388,776.66 3,017,398,313.97 2,950,095,670.74
175,732,161.11
45,150,500.84
91,503,984.30
1,089,461,109.32 1,144,243,292.50 1,172,794,362.95
275,991,502.72
538,646,051.39
212,344,573.31
6,624,927,547.26 6,404,693,685.96 5,702,102,785.93

43,102,436,434.55 45,743,751,908.65 49,210,783,766.02 43,102,436,434.55 45,743,751,908.65 49,210,783,766.02
5,126,379,275.42
4,565,300,099.90 7,089,999,224.06
5,126,379,275.42 4,565,300,099.90 7,089,999,224.06
675,740,287.46
759,033,288.48
820,143,691.76
1,105,375,000.00 2,987,500,000.00 2,987,500,000.00
272,041,102.06
283,735,797.14
311,118,299.50
272,041,102.06
283,735,797.14
311,118,299.50
183,128,414,301.25 168,388,221,149.53 146,776,831,308.31 183,128,414,301.25 168,388,221,149.53 146,776,831,308.31
6,759,305.61
12,008,975.57
13,709,274.06
6,759,305.61
12,008,975.57
13,709,274.06
1,845,940,046.78
1,779,851,466.75 1,771,613,980.45
1,845,940,046.78 1,779,851,466.75 1,771,613,980.45
32,489,252.34
35,020,882.50
37,552,512.66
32,489,252.34
35,020,882.50
37,552,512.66
275,978,454.38
148,250,194.18
991,923,969.63
275,978,454.38
148,250,194.18
991,923,969.63
234,466,178,459.85 221,715,173,762.70 207,023,676,026.45 234,895,813,172.39 223,943,640,474.22 209,191,032,334.69
241,091,106,007.11 228,119,867,448.66 212,725,778,812.38 241,520,740,719.65 230,348,334,160.18 214,893,135,120.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1,525,747,172.57 1,233,924,854.92
133,508,354.69
41,439,339.71
3,017,398,313.97 2,950,095,670.74
45,150,500.84
91,503,984.30
1,144,243,292.50 1,172,794,362.95
538,646,051.39
212,344,573.31
6,404,693,685.96 5,702,102,785.93

งบแสดงฐานะการเงิน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หมายเหตุ 30 กันยายน 2558 30 กันยายน 2557 1 ตุลาคม 2556 30 กันยายน 2558 30 กันยายน 2557 1 ตุลาคม 2556
			 (ปรับปรุงใหม่)
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้งานระหว่างก่อสร้าง
เจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระคืน
ภายในหนึ่งปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าตอบแทนสิทธิรับล่วงหน้า
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค้างจ่าย
เงินวางค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรอจ่าย
เงินประกันสัญญาและเงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุน
กำ�ไรสะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

6.15
6.16

1,723,289,627.88
349,623,915.42

3,042,129,709.86
332,983,664.95

3,986,002,210.11
222,081,510.36

1,723,289,627.88
349,623,915.42

3,042,129,709.86
332,983,664.95

3,986,002,210.11
222,081,510.36

6.20
6.17
6.18
6.4
6.5

24,664,945,005.27 21,778,431,291.49 2,714,665,613.08 24,664,945,005.27 21,778,431,291.49 2,714,665,613.08
892,686,031.32
716,747,623.40
598,001,129.10
892,686,031.32
716,747,623.40
598,001,129.10
2,087,013.00
2,238,761.75
2,390,510.50
2,087,013.00
2,238,761.75
2,390,510.50
175,732,161.11
45,150,500.84
91,503,984.30
175,732,161.11
45,150,500.84
91,503,984.30
1,089,461,109.32
1,144,243,292.50 1,172,794,362.95
1,089,461,109.32 1,144,243,292.50 1,172,794,362.95
395,985,699.03
671,596,751.73
498,280,268.09
395,985,699.03
671,596,751.73
498,280,268.09
20,629,427.02
30,514,907.55
21,537,157.02
20,629,427.02
30,514,907.55
21,537,157.02
29,314,439,989.37 27,764,036,504.07 9,307,256,745.51 29,314,439,989.37 27,764,036,504.07 9,307,256,745.51

6.19
6.20
6.21
6.14

102,077,905,004.11 100,276,379,784.66 98,014,634,985.33 102,077,905,004.11 100,276,379,784.66 98,014,634,985.33
93,357,758,793.26 83,514,748,736.20 93,926,923,360.23 93,357,758,793.26 83,514,748,736.20 93,926,923,360.23
173,542,598.57
151,390,852.54
129,172,445.10
173,542,598.57
151,390,852.54
129,172,445.10
774,086,567.90
1,647,969,622.05
774,086,567.90 1,647,969,622.05
196,383,292,963.84 185,590,488,995.45 192,070,730,790.66 196,383,292,963.84 185,590,488,995.45 192,070,730,790.66
225,697,732,953.21 213,354,525,499.52 201,377,987,536.17 225,697,732,953.21 213,354,525,499.52 201,377,987,536.17
945,955,000.00
945,955,000.00
945,955,000.00
945,955,000.00
945,955,000.00
945,955,000.00
14,447,418,053.90 13,819,386,949.14 10,401,836,276.21 14,877,052,766.44 16,047,853,660.66 12,569,192,584.45
15,393,373,053.90 14,765,341,949.14 11,347,791,276.21 15,823,007,766.44 16,993,808,660.66 13,515,147,584.45
241,091,106,007.11 228,119,867,448.66 212,725,778,812.38 241,520,740,719.65 230,348,334,160.18 214,893,135,120.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(นางณฐมณ บุนนาค)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้								
รายได้จากการดำ�เนินงาน							
จากเงินอุดหนุน
6.22
4,532,146,986.88
4,168,650,120.96
4,532,146,986.88
4,168,650,120.96
จากการให้สัมปทาน
6.23
1,017,594,378.83
313,281,073.13
1,017,594,378.83
313,281,073.13
จากแผงค้า
17,224,963.81
17,158,977.68
17,224,963.81
17,158,977.68
จากการอนุญาตให้ใช้อสังหาริมทรัพย์
75,701,502.52
67,404,975.68
75,701,502.52
67,404,975.68
จากการให้บริการจอดรถ
62,017,140.13
64,560,868.25
62,017,140.13
64,560,868.25
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
5,704,684,972.17
4,631,056,015.70
5,704,684,972.17
4,631,056,015.70
รายได้อื่น 							
ดอกเบี้ยรับ
36,993,117.87
28,832,530.33
36,993,117.87
28,832,530.33
รายได้อื่น
13,868,722.55
23,023,188.05
13,868,722.55
23,023,188.05
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
6.24
-   
2,757,653,661.57
2,757,653,661.57
รวมรายได้อื่น
50,861,840.42
2,809,509,379.95
50,861,840.42
2,809,509,379.95
รวมรายได้
5,755,546,812.59
7,440,565,395.65
5,755,546,812.59
7,440,565,395.65
ค่าใช้จ่าย 								
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
539,172,949.83
504,119,380.96
539,172,949.83
504,119,380.96
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำ�หน่ายและสิทธิตัดจ่าย
1,915,819,039.73
1,915,770,938.82
1,915,819,039.73
1,915,770,938.82
ค่าใช้จ่ายอื่น
329,739,211.74
203,936,071.72
329,739,211.74
203,936,071.72
ขาดทุนจากเงินลงทุน
-   
-   
1,882,125,000.00
-   
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
6.24
518,072,188.52
-   
518,072,188.52
-   
ต้นทุนทางการเงิน
6.25
1,741,366,452.80
1,338,669,805.25
1,741,366,452.80
1,338,669,805.25
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
83,293,001.02
61,110,403.28
-   
-   
รวมค่าใช้จ่าย
5,127,462,843.64
4,023,606,600.03
6,926,294,842.62
3,962,496,196.75
กำ�ไร(ขาดทุน)สำ�หรับปี
628,083,968.95
3,416,958,795.62 (1,170,748,030.03)
3,478,069,198.90
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น							
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
(52,864.19)
591,877.31
(52,864.19)
591,877.31
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
628,031,104.76
3,417,550,672.93 (1,170,800,894.22)
3,478,661,076.21
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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(นางณฐมณ บุนนาค)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
80,681,645,646.46
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(79,735,690,646.46)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
-ปรับปรุงค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ปี 2548 - 2556
4.1
-   
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
945,955,000.00
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
-   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ปรับปรุงใหม่)
945,955,000.00
								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
945,955,000.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
-ปรับปรุงค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ปี 2548 - 2557
4.1
-   
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
945,955,000.00
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
-   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
945,955,000.00

กำ�ไร(ขาดทุน)สะสม

รวม

(22,742,767,490.96)
33,154,834,027.30

57,938,878,155.50
(46,580,856,619.16)

(10,230,260.13)
10,401,836,276.21
3,417,550,672.93
13,819,386,949.14

(10,230,260.13)
11,347,791,276.21
3,417,550,672.93
14,765,341,949.14

13,782,269,579.43

14,728,224,579.43

37,117,369.71
13,819,386,949.14
628,031,104.76
14,447,418,053.90

37,117,369.71
14,765,341,949.14
628,031,104.76
15,393,373,053.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(นางณฐมณ บุนนาค)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หมายเหตุ

ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
80,681,645,646.46
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(79,735,690,646.46)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
-ปรับปรุงค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ปี 2548 - 2556
4.1
-   
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
945,955,000.00
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
-   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ปรับปรุงใหม่)
945,955,000.00
								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
945,955,000.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
-ปรับปรุงค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ปี 2548 - 2557
4.1
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
945,955,000.00
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
-   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
945,955,000.00

กำ�ไร(ขาดทุน)สะสม

รวม

(20,575,411,182.72)
33,154,834,027.30

60,106,234,463.74
(46,580,856,619.16)

(10,230,260.13)
12,569,192,584.45
3,478,661,076.21
16,047,853,660.66

(10,230,260.13)
13,515,147,584.45
3,478,661,076.21
16,993,808,660.66

16,010,736,290.95

16,956,691,290.95

37,117,369.71
16,047,853,660.66
(1,170,800,894.22)
14,877,052,766.44

37,117,369.71
16,993,808,660.66
(1,170,800,894.22)
15,823,007,766.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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(นางณฐมณ บุนนาค)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)

งบกระแสเงินสด

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หมายเหตุ
2558
2557
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน						
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
628,031,104.76
3,417,550,672.93 (1,170,800,894.22)
3,478,661,076.21
รายการปรับกระทบกำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
		 เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำ�เนินงาน						
		 ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำ�หน่ายและสิทธิตัดจ่าย		
1,915,819,039.73
1,915,770,938.82
1,915,819,039.73
1,915,770,938.82
		 กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
6.24
(16,361,372.61)
(123,897,192.79)
(16,361,372.61)
(123,897,192.79)
		 (กำ�ไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง 6.24
534,433,561.13 (2,633,756,468.78)
534,433,561.13
(2,633,756,468.78)
		 ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์		
22,404.27
237,629.48
22,404.27
237,629.48
		 ขาดทุนจากเงินลงทุน			
1,882,125,000.00
		 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
83,293,001.02
61,110,403.28
		 ดอกเบี้ยรับ			
(36,993,117.87)
(28,832,530.33)
(36,993,117.87)
(28,832,530.33)
		 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		
28,137,673.65
34,308,514.75
28,137,673.65
34,308,514.75
		 (กำ�ไร)ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภัย
52,864.19
(591,877.31)
52,864.19
(591,877.31)
		 ต้นทุนทางการเงิน			
1,741,366,452.80
1,338,669,805.25
1,741,366,452.80
1,338,669,805.25
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน						
		 สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน		
4,877,801,611.07
3,980,569,895.30
4,877,801,611.07
3,980,569,895.30
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำ�เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง						
		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
23,457,416.58
(92,035,648.25)
23,457,416.58
(92,035,648.25)
		 เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล		
3,083,359,536.20
3,399,729,214.15
3,083,359,536.20
3,399,729,214.15
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
262,654,548.67
(326,139,078.26)
262,654,548.67
(326,139,078.26)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)						
		 เจ้าหนี้อื่น				
16,647,105.67
109,724,789.70
16,647,105.67
109,724,789.70
		 ค่าตอบแทนสิทธิรับล่วงหน้า		
(151,748.75)
(151,748.75)
(151,748.75)
(151,748.75)
		 เงินประกันสัญญาและเงินประกันผลงาน		
(275,611,052.70)
173,316,483.64
(275,611,052.70)
173,316,483.64
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
(9,885,480.53)
8,977,750.53
(9,885,480.53)
8,977,750.53
		 รายได้รอการรับรู้			
1,800,490,694.66
2,261,744,799.33
1,800,490,694.66
2,261,744,799.33
		 เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
(6,038,791.81)
(11,498,230.00)
(6,038,791.81)
(11,498,230.00)
เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน							
		 เงินสดรับจากดอกเบี้ย			
36,114,906.66
28,799,163.60
36,114,906.66
28,799,163.60
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำ�เนินงาน  
9,808,838,745.72 9,533,037,390.99 9,808,838,745.72 9,533,037,390.99
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

2558

2557
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558

2557
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน		
39,590.48
20,000.00
39,590.48
20,000.00
จ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า			
(2,555,286,073.56)
2,555,286,073.56)
จ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดิน 			
(1,520,832,199.37)
(273,994,267.78) (1,520,832,199.37)
(273,994,267.78)
จ่ายเงินค่าสินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้ามหานคร						
		 สายเฉลิมรัชมงคล			
(197,500.00)
(197,500.00)
จ่ายเงินค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า		
(12,808,363,496.01) (20,501,173,036.47) (12,808,363,496.01) (20,501,173,036.47)
ค่าจัดซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
(3,219,065.42)
(3,219,065.42)
จ่ายเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์			
(17,818,814.78)
(1,599,653.79)
(17,818,814.78)
(1,599,653.79)
จ่ายเงินค่าสิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
(66,088,580.03)
(8,237,486.30)
(66,088,580.03)
(8,237,486.30)
จ่ายเงินเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
(3,410,654.21)
(583,500.00)
(3,410,654.21)
(583,500.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   
(16,971,760,227.48) (20,788,984,509.76) (16,971,760,227.48) (20,788,984,509.76)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับเงินกู้ยืมระยะยาว			
35,264,733,621.87 20,515,174,412.20 35,264,733,621.87 20,515,174,412.20
จ่ายชำ�ระเงินกู้			
(24,060,847,457.18) (6,629,973,620.25) (24,060,847,457.18) (6,629,973,620.25)
จ่ายดอกเบี้ย				
(3,170,287,007.37) (2,337,431,355.53) (3,170,287,007.37) (2,337,431,355.53)
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
8,033,599,157.32 11,547,769,436.42 8,033,599,157.32 11,547,769,436.42
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
870,677,675.56
291,822,317.65
870,677,675.56
291,822,317.65
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
1,525,747,172.57 1,233,924,854.92 1,525,747,172.57 1,233,924,854.92
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 6.1
2,396,424,848.13 1,525,747,172.57 2,396,424,848.13 1,525,747,172.57
											
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
การลงทุนในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าจากเงินจ่ายล่วงหน้า
1,994,206,898.04
2,524,699,124.16
1,994,206,898.04
2,524,699,124.16
การลงทุนในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโดยที่ยังไม่ได้ชำ�ระ
1,318,840,081.98
943,872,500.25
1,318,840,081.98
943,872,500.25
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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(นางณฐมณ บุนนาค)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. ข้อมูลทั่วไป

		 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2543 ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 โดยรับโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดชอบ ตลอดจนงบประมาณขององค์การ
รถไฟฟ้ามหานคร ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535 ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ดำ�เนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำ�หนดโดย พระราชกฤษฎีกาหรือระหว่าง
		 จังหวัด
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ�โครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3. ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า
สำ�นักงานตั้งอยู่ เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
		 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 รฟม. ได้ให้สัมปทานระบบรถไฟฟ้ากับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL) เป็น
ผูล้ งทุนงานระบบรถไฟฟ้าและให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายหัวลำ�โพง-ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ -ิ์ บางซือ่ )
ตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สัญญาสัมปทาน) กำ�หนดให้สัมปทานระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 2 กรกฎาคม 2547 ซึ่งเป็นวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และมีการเปิดเดินรถเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547
		 ภายใต้ สั ญ ญาสั ม ปทานกำ � หนดให้ BMCL จ่ า ยเงิ นตอบแทนให้ แ ก่ รฟม. ตามอั ต ราที่ ร ะบุ ในสั ญ ญา ประกอบด้ ว ย
เงินตอบแทนค่าโดยสาร เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เงินตอบแทนจากกำ�ไรที่เกินอัตรากำ�หนดและส่วนแบ่งของ
ผลประโยชน์ในกรณีที่ BMCL กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ�กว่าที่ระบุในสัญญา

2. เกณฑ์การจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงิน

		 งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 การแสดงรายการเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำ�หนด
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท มีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาทในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่

		 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
มาตรฐานการบัญชี
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
						
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่อง
			 (ปรับปรุง 2555)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่อง
			 (ปรับปรุง 2555)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง
			 (ปรับปรุง 2555)			
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
			 ฉบับที่ 1			
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
			 ฉบับที่ 4			
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
			 ฉบับที่ 5			
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
			 ฉบับที่ 7			
						
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
			 ฉบับที่ 10		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
			 ฉบับที่ 12
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
			 ฉบับที่ 13		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
			 ฉบับที่ 17		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
			 ฉบับที่ 18
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดำ�เนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

แนวปฏิบัติทางการบัญชี
		 - แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)
ผู้บริหารของ รฟม. ได้นำ�มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ การตีความที่เกี่ยวข้อง
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
สำ�หรับงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว
มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
		 - กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
						
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
						
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
						
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
						
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
			 (ปรับปรุง 2557)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
		
(ปรับปรุง 2557)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
		
(ปรับปรุง 2557)

การนำ�เสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กำ�ไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ทอ่ี าจเกิดขึน้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญาประกันภัย
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		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2557)			
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่อง
			 (ปรับปรุง 2557)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง
			 (ปรับปรุง 2557)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรื่อง
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2557)			
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
เรื่อง
			 (ปรับปรุง 2557)			
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2557)			
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2557)
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
			 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
			 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)		
						
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
			 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 14			
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดำ�เนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ		
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วย			
สัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกำ�หนดเงินทุนขัน้ ต่�ำ และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่องผลประโยชน์
ของพนักงาน

		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
			 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 20

สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน

มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
			 - กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
						
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
						
						
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
						
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
						
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
						
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
						
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
						
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง

การนำ�เสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางการบัญชีผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กำ�ไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)			
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)			
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)		
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)		
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)		
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)			
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)		
การตีความมาตรฐานการบัญชี
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)			
						
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)			
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)			
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)			
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง
		
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)		
						
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
			 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)		
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่
ส่วนงานดำ�เนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่
ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
การรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)		
						
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)		
						
						
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้
สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
สำ�หรับเหมืองผิวดิน
เงินที่นำ�ส่งรัฐ

		 ผู้บริหารของ รฟม. ได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ส�ำ หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญต่อ
งบการเงินที่นำ�เสนอ

4. การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ
4.1 การแก้ไขข้อผิดพลาด
		 ตามมติที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวง
การคลังให้ลดหย่อนค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ประจำ�ปี 2554 – 2556 ให้แก่ รฟม. ค่า
ภาษีโรงเรือนและที่ดินดังกล่าว ส่วนหนึ่ง BMCL เป็นผู้รับภาระ มีผลให้ประมาณการหนี้สินภาษีโรงเรือนและที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล ปี 2554 – 2556 สูงไป จึงได้แก้ไขข้อผิดพลาดโดยการปรับปรุงย้อนหลัง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
		

การแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวมีผลกระทบ ดังนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
สินทรัพย์
หนี้สิน
ทุน
กำ�ไรสะสม

ก่อนปรับปรุง รายการปรับปรุง หลังปรับปรุง
212,698.28
27.50
212,725.78
201,340.26
37.73
201,377.99
945.96
945.96
10,412.06
(10.23)
10,401.83

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
สินทรัพย์
หนี้สิน
ทุน
กำ�ไรสะสม

ก่อนปรับปรุง รายการปรับปรุง หลังปรับปรุง
228,082.75
37.12
228,119.87
213,354.52
213,354.52
945.96
945.96
13,782.27
37.12
13,819.39

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับงวด

ก่อนปรับปรุง รายการปรับปรุง หลังปรับปรุง
7,441.16
7,441.16
4,033.29
(9.68)
4,023.61
3,407.87
9.68
3,417.55

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ก่อนปรับปรุง รายการปรับปรุง หลังปรับปรุง
214,865.64
27.50
214,893.14
201,340.26
37.73
201,377.99
945.96
945.96
12,579.42
(10.23)
12,569.19
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ก่อนปรับปรุง รายการปรับปรุง หลังปรับปรุง
230,311.21
37.12
230,348.33
213,354.52
213,354.52
945.96
945.96
16,010.73
37.12
16,047.85
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ก่อนปรับปรุง รายการปรับปรุง หลังปรับปรุง
7,441.16
7,441.16
3,972.18
(9.68)
3,962.50
3,468.98
9.68
3,478.66

4.2 การจัดประเภทรายการใหม่
		 งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดง
รายการในงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2557
2556
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
ตามที่รายงานไว้เดิม			
รายจ่ายเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
42.57
41.99
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
38,249.92
38,003.31
สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า
58,790.78
60,664.22
งานระหว่างก่อสร้าง
71,588.68
48,378.43
การจัดประเภทรายการใหม่			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
283.73
311.12
สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า
168,388.22
146,776.83
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5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืนในรอบระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีภาระผูกพัน
5.2 ลูกหนี้การค้า
		 ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำ�นวนเงินที่เหลือหักด้วย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้าโดยประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และ
ตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สญ
ู ที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบกำ �ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
5.3 เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบด้วย
5.3.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ซึ่ง รฟม. มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
เงินอุดหนุนทีก่ �ำ หนดไว้และจะได้รบั เงินอุดหนุนนัน้ จึงรับรูเ้ ป็นรายได้รอการรับรูค้ กู่ บั เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล และทยอยรับรูเ้ ป็น
รายได้เงินอุดหนุนในแต่ละงวดอย่างเป็นระบบ ดังนี้
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ จะทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนในแต่ละงวดอย่างเป็นระบบ
		 ดังนี้
		 (1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ เป็นค่าจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทอี่ ยูบ่ น
			 ที่ดินที่ถูกจัดกรรมสิทธิ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนที่กำ�หนดไว้สำ�หรับที่ดินดังกล่าว
			 กรณีที่ดินซึ่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
		 (2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ ใช้ส�ำ หรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้เงินอุดหนุนตามอายุการให้ประโยชน์
			 ของสินทรัพย์เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้งานตามประสงค์
			 กรณีอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละประเภท ไม่เท่ากัน ต้องปันส่วนรายได้รอการรับรู้ให้กับสินทรัพย์แต่ละ
			 ประเภทตามสัดส่วนของราคาทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภท
5.3.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อดำ�เนินงาน รับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนทั้งจำ�นวนในงวดที่ได้รับ ประกอบด้วย
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(2) เงินอุดหนุนเพื่อชำ�ระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
(3) ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าภายหลังเปิดให้บริการ
(4) เงินอุดหนุนเพื่อชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ซื้อหุ้นสามัญ BMCL
5.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 แสดงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียตามสัดส่วนของการลงทุนในบริษทั ร่วม งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
5.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 ที่ดิน แสดงรายการตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน และรายจ่ายเพื่อการจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
		 อาคารและอุปกรณ์ แสดงรายการตามราคาทุน ณ วันทีซ่ อื้ หรือได้มา หรือก่อสร้างแล้วเสร็จ หักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่
การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 อุปกรณ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 30,000 บาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำ�นวน และจัดทำ�ทะเบียนคุมยอดไว้
		 สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาคและนำ�มาใช้ในการดำ�เนินงาน รับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้ โดยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการใช้
งานของสินทรัพย์
		 สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า แสดงรายการตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา หรือก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทั้งต้นทุนการกู้ยืมที่
เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง หักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์
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งานระหว่างก่อสร้าง รับรู้รายการ ณ วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเสร็จ
ค่าเสื่อมราคา คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยไม่มีราคาซาก ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์
อาคารและอุปกรณ์
อาคารและส่วนปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ระบบลิฟท์โดยสาร
ระบบโสตทัศนูปกรณ์
ระบบงานครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า
อุโมงค์ทางวิ่ง โครงสร้างสถานีและทางเข้า-ออกสถานี
ชานชาลาคอนกรีตยกระดับ คลอง สะพาน และเขื่อน
อาคารจอดแล้วจร รวมทั้ง สะพาน และทางเข้า-ออกอาคาร
รางรถวิ่งในอุโมงค์และศูนย์ซ่อม
รางจ่ายกระแสไฟฟ้าในอุโมงค์และศูนย์ซ่อม
คอนกรีตวางรางและถนนคอนกรีต
งานสถาปัตยกรรมทางเข้า-ออกและงานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่ง รั้วทางเดินเท้า ป้อมยาม และประตู
ที่สถานีศูนย์ซ่อมและอาคารจอดแล้วจร
ลิฟต์และบันไดเลื่อน
ระบบระบายอากาศ และระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้ากำ�ลัง ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบป้องกันฟ้าผ่า
และระบบควบคุมควัน
ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายนํ้า และระบบสุขาภิบาล
ระบบแสงสว่าง และระบบสื่อสาร

อายุการใช้งาน (ปี)
20
20
20
10
10
10
10
5
5
5
100
80
50
30
20
20
20
20
20
20
20
20

5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์โปรแกรมที่ระบุได้ และ
มีเอกลักษณ์เฉพาะงานของโปรแกรมที่สามารถแยกออกจากตัวคอมพิวเตอร์ได้ สามารถระบุต้นทุนได้แน่นอน แสดงรายการตาม
ราคาทุน หักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ การตัดจำ�หน่ายคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
ในระยะเวลา 5 ปี
		 รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาและบำ�รุงดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.7 สิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		 แสดงรายการตามราคาทุน โดยสิทธิการใช้พื้นที่ของที่ดินทั้งบนดินและใต้ดินไม่มีข้อกำ�หนดเรื่องระยะเวลาการใช้จึงไม่มีการ
ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
5.8 สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
		 แสดงรายการตามราคาทุน หักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยการตัดจำ�หน่ายบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่าย ซึ่งคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
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5.9 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
		 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วันทีเ่ กิดรายการ ยกเว้นเงินกูย้ มื ต่างประเทศระยะยาวทีม่ กี ารทำ�สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) บันทึกโดยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ณ วันรับเงิน
		 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวดบัญชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิดที่เป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย
และขายถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น กำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.10 เครื่องมือทางการเงิน
		 รฟม. ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อหนี้สิน โดยมี
เครื่องมือที่สำ�คัญคือ สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเยน เป็นสกุลเงินบาท
5.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานของ รฟม. ประกอบด้วย โครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน์
โครงการสมทบเงิน
		 โครงการสมทบเงิน รฟม. ได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว โดยได้จ่ายเงินสมทบให้กับกิจการที่แยกต่างหาก โดย รฟม. ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่
จะต้องจ่ายชำ�ระเพิ่มเติมจากที่ได้สมทบไว้แล้ว หากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายชำ�ระภาระผูกพันจากการให้บริการของ
พนักงานทั้งในงวดปัจจุบันและงวดก่อน
โครงการผลประโยชน์
		 โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะกำ�หนดจำ�นวนผลประโยชน์ที่
พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะอยู่กับปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัย เช่น อายุพนักงาน อายุการทำ�งาน และค่าตอบแทน
เป็นต้น
		 รฟม. จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน โครงการเกษียณอายุ กรณีพนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดย
ผลประโยชน์ของโครงการทีพ่ นักงานจะได้รบั คือ เงินตอบแทนซึง่ เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องตามประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายแรงงานไทย โดยจำ�นวนเงินดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั ฐานเงินเดือนและจำ�นวนปีทพี่ นักงานทำ�งานให้ รฟม.
นับถึงวันทีส่ นิ้ สุดการทำ�งานทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ดังนี้ กรณีพนักงานทีม่ อี ายุงานตัง้ แต่ 5 ปี แต่ไม่ถงึ 15 ปี ได้รบั ค่าตอบแทนเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน และกรณีพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย
300 วัน
		 หนี้สินซึ่งเกิดจากข้อกำ�หนดที่เป็นผลจากผลประโยชน์หลังออกจากงานดังกล่าวคำ�นวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์
ดังกล่าวกำ�หนดโดยการคิดลด กระแสเงินสดทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตด้วยอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลซึง่ เป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน
ของผลประโยชน์ทจี่ ะต้องจ่ายให้แก่พนักงาน รวมทัง้ มีเงือ่ นไขและวันครบกำ�หนดใกล้เคียงกับเงือ่ นไขของภาระผูกพันของผลประโยชน์
หลังออกจากงานโดยประมาณ
		 กำ�ไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงานจะรับรู้เป็นกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
5.12 การรับรู้รายได้
รายได้เงินอุดหนุน
- รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์ ซึง่ รฟม. มีความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะปฏิบตั ติ าม
		 เงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กำ�หนดไว้และจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น รับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้คู่กับเงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
		 และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนในแต่ละงวดอย่างเป็นระบบ
- รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ ดำ�เนินงาน รับรูเ้ ป็นรายได้เงินอุดหนุนทัง้ จำ�นวนเมือ่ ได้รบั อนุมตั คิ �ำ ขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง
		 ในงวดที่ได้รับ
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รายได้จากการให้สัมปทาน รายได้จากแผงค้า และรายได้จากการอนุญาตให้ใช้อสังหาริมทรัพย์ รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลา และ
อัตราค่าตอบแทนที่ระบุไว้ในสัญญา / ข้อตกลง
รายได้จากการให้บริการจอดรถ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการให้บริการ
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
5.13 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
5.14 ต้นทุนการกู้ยืม
		 ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมเงินกู้ และต้นทุนอื่นที่เกิดจากการกู้ยืม โดยต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับ
การได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ดังกล่าว จนกระทั่งการ
ดำ�เนินการส่วนใหญ่ที่จำ�เป็นในการเตรียม การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์เสร็จสิ้น
ลง อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนที่ใช้คำ�นวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ คือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของยอดเงินกู้ใน
ระหว่างปี ในกรณีทเี่ งินกูย้ มื เกิดขึน้ โดยเฉพาะเพือ่ ก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย์ จำ�นวนต้นทุนการกูย้ มื ทีร่ วมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
นั้นเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจริงในระหว่างปีของเงินกู้นั้นหักด้วยรายได้ที่เกิดจากการนำ�เงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการชั่วคราว
ต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
5.15 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
		 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2538 รฟม. ได้จัดตั้ง “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่ง
จดทะเบียนแล้ว” (กองทุนฯ) ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตรา
ร้อยละ 3 - 11 ของเงินเดือน โดย รฟม. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ให้พนักงานที่เป็นสมาชิกแต่ละรายในอัตราร้อยละ 9 - 11 ของ
เงินเดือน
		 รฟม. รับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ กองทุนฯ นี้แยกจาก รฟม. และบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพภายใต้การกำ�กับดูแลของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
		 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ได้มีการแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ ให้ปรับอัตราเงินสมทบของสมาชิก ดังนี้
อายุการทำ�งาน
ไม่เกิน 10 ปี
เกินกว่า 10 ปี
เกินกว่า 20 ปี

อัตราร้อยละของเงินเดือน
9
10
11

5.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 รฟม. มีการทบทวนการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึง
จำ�นวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุม่ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ
ที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูก
ประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
5.17 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ รฟม. หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุม รฟม. หรือ ถูกควบคุมโดย รฟม. ไม่
ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ รฟม ซึ่งหมายความรวมถึงบริษัทย่อย และกิจการที่เป็น
บริษัทย่อยในเครือเดียวกัน รวมถึงมีส่วนได้เสียใน รฟม. ซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญ หรือมีอำ�นาจควบคุมร่วม นอกจากนี้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม การร่วมค้าที่ รฟม. เป็นผู้ร่วมค้า รวมถึงกิจการที่ผู้บริหารสำ�คัญ หรือ
กรรมการของ รฟม. มีอำ�นาจควบคุม หรือมีอำ�นาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาระสำ�คัญทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
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		 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ รฟม. แต่ละรายการ รฟม. คำ�นึงถึงเนื้อหาของความ
สัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
เงินสด
0.18
0.07
เงินฝากธนาคาร			
ประเภทกระแสรายวัน
1.63
ประเภทออมทรัพย์
955.55
498.66
ประเภทประจำ� 3 เดือน
1,440.69
1,025.39
รวม
2,396.42
1,525.75

6.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
รวม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
104.33
127.76
2.11
1.52
3.44
2.56
1.05
1.67
110.93
133.51

6.3 เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สำ�หรับจ่าย
ค่าจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ จ่ายค่าจ้างทีป่ รึกษา จ่ายชำ�ระเงินต้น ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมของเงินกูส้ �ำ หรับใช้ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
เพื่อชำ�ระคืนเงินกู้สำ�หรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
เพื่อชำ�ระดอกเบี้ยจ่ายโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
			
หัก ส่วนที่จะได้รับชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล – สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

45,533.83
145.00
45,678.83
2,576.39
43,102.44

48,386.15
375.00
48,761.15
3,017.40
45,743.75
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6.4 ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่าย เป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ค่าชดเชยพืชผล และค่าทดแทนภาระใน
อสังหาริมทรัพย์ของโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่ายให้กับผู้ถูกเวนคืนที่ดินโดย
บันทึกคู่กับบัญชีค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค้างจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ			
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
6.97
7.40
สายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
23.38
37.75
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
145.38
รวม
175.73
45.15

6.5 เงินฝากธนาคาร - ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและค่าชดเชยพืชผล และค่าทดแทนภาระใน
อสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ตกลงทำ�สัญญากับ รฟม. ภายในเวลาที่กฎหมายกำ�หนด รฟม.จึงนำ�เงินไปวางไว้กับ
ธนาคารตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 เพื่อรอจ่ายให้กับเจ้าของที่ดินต่อไป โดยบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร - ค่าจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน คู่กับบัญชีเงินวางค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรอจ่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
ค่าที่ดิน			
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
324.27
322.69
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ
259.51
284.89
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง – บางแคและ
ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ
461.55
476.10
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ
24.29
43.99
			
1,069.62
1,127.67
ค่าสิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ			
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง – บางแค
19.84
16.57
			
1,089.46
1,144.24

6.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท

วัสดุสำ�นักงาน
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำ�หนด
สินทรัพย์ประเภทสิ่งมีชีวิต
บัตรโดยสาร
รวม
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
0.58
0.64
274.12
536.76
0.69
0.61
0.60
0.64
275.99
538.65

6.7 เงินจ่ายล่วงหน้า
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ			
ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ			
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
0.64
0.81
สัญญาก่อสร้าง
156.38
รวม
0.64
157.19
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค
และช่วงบางซื่อ - ท่าพระå			
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
4.28
11.42
สัญญาก่อสร้าง
1,989.13
3,029.66
รวม
1,993.41
3,041.08
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4 			
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
1.56
รวม
1.56
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ 			
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
17.63
สัญญาก่อสร้าง
576.82
1,347.77
รวม
576.82
1,365.40
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง			
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
1.63
1.63
รวม
1.63
1.63
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต			
		 สัญญาจ้างที่ปรึกษา
84.99
		 สัญญาก่อสร้าง
2,467.33
		 รวม
2,552.32
รวมทั้งสิ้น
5,126.38
4,565.30

6.8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2558
เงินลงทุน
หัก ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
คงเหลือเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2557
759.03
(83.29)
675.74

820.14
(61.11)
759.03
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เงินลงทุน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
คงเหลือราคาเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
จำ�นวนหุ้น 2,987.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
			
ราคาตลาดของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้น 2,987.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
สัดส่วนในการถือหุ้น ร้อยละ

2558
2,987.50		
(1,882.12)
1,105.38		
0.37 บาท

2557
2,987.50
2,987.50
1.00 บาท

5,287.88		
1.77 บาท
14.57		

5,706.13
1.91 บาท
14.57

รายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

หน่วย : ล้านบาท

2558
ลูกหนี้
รายได้จากการให้สัมปทาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

94.70		
1,017.59		
(83.29)		

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

2557
126.92
313.28
(61.11)

หน่วย : ล้านบาท

สำ�หรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่
สินทรัพย์
หนี้สิน
รายได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับงวด

30 ก.ย. 58
18,681.21		
10,799.49		
2,148.85		
(420.21)		

30 ก.ย. 57
18,632.90
10,183.23
2,028.43
(306.40)

		 รฟม. ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจการดำ�เนินการโครงการระบบรถไฟฟ้า
มหานครสายเฉลิมรัชมงคลและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ มีทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว 11,950 ล้านบาท รฟม. มีสัดส่วนในการถือหุ้น
ร้อยละ 25 ของทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว จำ�นวน 2,987.50 ล้านบาท โดยได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2548 เป็นเงิน 2,600 ล้านบาท ต่อมาบริษัทดังกล่าวมีการเพิ่มทุน รฟม. จึงได้ลงทุนเพิ่มตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 เป็นเงิน 387.50 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นดังกล่าว
		 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จากเดิม 11,950 ล้านบาท (หุ้น
สามัญ 11,950 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 18,226 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 18,226 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และวันที่ 25
ธันวาคม 2556 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จากเดิม 18,226 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 18,226
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 20,500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 20,500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จำ�นวน 8,550 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำ�นวน 8,550 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังนี้
ก) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำ�นวน 8,550 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (อัตรา 1.3977 หุ้น
		 สามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท
ข) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรตามที่กล่าวไว้ในข้อ ก) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าสิทธิ
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ค) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรตามที่กล่าวไว้ในข้อ ข) ให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด ทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มี
		 มติให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้มีอำ�นาจในการ
		 จัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) ตามที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะกำ�หนด
		 รฟม. ไม่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว มีผลให้สัดส่วนในการถือหุ้นลดลง จากเดิมร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 14.57 ของ
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
		 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BMCL มีมติอนุมัติการควบบริษัท ระหว่าง บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน) (BMCL) กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BECL) และอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
เพื่อล้างขาดทุนสะสม โดยการลดมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 1 บาท เหลือหุ้นละ 0.37 บาท (หุ้นสามัญ 20,500
ล้านหุ้น) และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ได้ดำ�เนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเดิม
จำ�นวน 20,500 ล้านบาท ลดลง 12,915 ล้านบาท คงเหลือจำ�นวน 7,585 ล้านบาท
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เพิ่มขึ้น

(0.25)
(4.32)
(3.45)
(8.02)

ขายและ
จำ�หน่าย/
โอน

ราคาทุน

2.32
3.45
7.98
7.52
21.27

ซื้อ/รับ
บริจาค
สินทรัพย์

1 ต.ค. 57

279.06
80.98
10.23
69.30
41.92
481.49

1 ต.ค. 57

ราคาทุน

(86.53)
(20.06)
(10.22)
(46.97)
(33.97)
(197.75)

(14.15)
(5.76)
(6.09)
(3.45)
(29.45)

1 ต.ค. 57 ค่าเสื่อมราคา
สำ�หรับงวด
0.19
4.31
4.50

ขายและ
จำ�หน่าย

30 ก.ย. 58

1 ต.ค. 57

เพิ่มขึ้น

ค่าเสื่อมราคาสะสม

หน่วย : ล้านบาท

192.53
60.92
0.01
22.33
7.95
283.74

30 ก.ย. 57

30 ก.ย. 57

ราคาตามบัญชี

180.70
58.61
0.01
24.16
4.49
4.07
272.04

30 ก.ย. 58

ราคาตามบัญชี

30 ก.ย. 58

(100.68)
(25.82)
(10.22)
(52.87)
(33.11)
(222.70)

30 ก.ย. 58

30 ก.ย. 58

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

281.38
84.43
10.23
77.03
37.60
4.07
494.74

30 ก.ย. 58

ค่าเสื่อมราคาสะสม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หน่วย : ล้านบาท

ที่ดิน					
37,966.18
1,520.84
39,487.02
39,487.02
37,966.18
รายจ่ายเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
42.57
3.41
45.98
45.98
42.57
อุโมงค์และโครงสร้างงานโยธา
43,834.31
43,834.31
(4,493.02)
(438.34)
(4,931.36)
38,902.95
39,341.29
ชานชาลา สะพาน คลอง เขื่อน
4,914.75
4,914.75
(629.70)
(61.44)
(691.14)
4,223.61
4,285.05
อาคาร สะพานลอย และทางเข้าออก 									
บริเวณสถานีจอดและจร		
1,316.99
1.19
1,318.18
(268.44)
(26.35)
(294.79)
1,023.39
1,048.55
ระบบราง				
2,770.16
2,770.16
(946.47)
(92.34)
(1,038.81)
1,731.35
1,823.69
อื่นๆ					
25,202.38
0.07
25,202.45
(12,910.18)
(1,260.12)
(14,170.30)
11,032.15
12,292.20
งานระหว่างก่อสร้าง		
71,588.68
15,093.28
86,681.96
86,681.96
71,588.68
						
187,636.02
16,618.79
204,254.81
(19,247.81)
(1,878.59)
(21,126.40)
183,128.41
168,388.21

6.10 สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า

อาคารและส่วนปรับปรุง		
ระบบไฟฟ้า ประปาและสื่อสาร
ยานพาหนะ			
ครุภัณฑ์สำ�นักงานและอุปกรณ์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม					

6.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

		 ที่ดิน จำ�นวน 39,487.02 ล้านบาท ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าที่ดินสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ โดยการ
เวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้าง
กิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องทีเ่ ขตบางซือ่ เขตจตุจกั ร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี
เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
การดำ�เนินการเวนคืนที่ดินโดย 			
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ รฟม.
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล			
ดำ�เนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดย กทพ.
17,469.02
17,489.91
ดำ�เนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดย รฟม.
6,675.22
6,677.19
การดำ�เนินการเวนคืนที่ดินโดย รฟม.
โครงการรถไฟฟ้า			
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
8,283.99
8,183.72
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
1,033.92
1,036.30
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สåะพานใหม่ - คูคต
1,310.96
สายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค
3,948.89
3,917.37
สายสีนํ้าเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
765.02
661.69
รวม
39,487.02
37,966.18

		 การดำ�เนินการเวนคืนที่ดินโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลโดย กทพ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2535 และ วันที่ 28 กรกฎาคม 2538 จำ�นวน 17,469.02 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 กทพ. ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้
รฟม. จำ�นวน 304.80 ล้านบาท
		 อนึง่ ทีด่ นิ บางส่วนเจ้าของทีด่ นิ ทีถ่ กู เวนคืนยังไม่พอใจในค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์จงึ ได้ยนื่ ฟ้องคดีตอ่ ศาลและขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาคดี ซึ่งศาลอาจมีคำ�พิพากษาให้ รฟม.จ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้นอีกตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 6.26
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รายละเอียดประกอบงานระหว่างก่อสร้าง
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
1 ต.ค. 57

เพิ่ม(ลด)/ปรับปรุง

30 ก.ย. 58

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ
ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ				
		 ค่าจ้างที่ปรึกษา
1,577.46
174.75
1,752.21
		 ค่างานก่อสร้าง
32,157.50
3,981.39
36,138.89
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
946.63
502.69
1,449.32
		 ค่าธรรมเนียมเงินกู้
97.38
10.95
108.33
		 ค่าคํ้าประกันเงินกู้
29.24
29.24
		 รวม
34,778.97
4,699.02
39,477.99
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ
ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ				
		 ค่าจ้างที่ปรึกษา
265.51
7.75
273.26
		 รวม
265.51
7.75
273.26
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน
ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค				
		 ค่าจ้างที่ปรึกษา
965.21
181.27
1,146.48
		 ค่างานก่อสร้าง
20,215.90
4,327.17
24,543.07
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
837.49
437.19
1,274.68
		 ค่าธรรมเนียมเงินกู้
60.54
28.08
88.62
		 รวม
22,079.14
4,973.71
27,052.85
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน
ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ				
		 ค่าจ้างที่ปรึกษา
896.26
168.33
1,064.59
		 ค่างานก่อสร้าง
6,301.82
730.80
7,032.62
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
777.67
405.96
1,183.63
		 ค่าธรรมเนียมเงินกู้
56.21
26.08
82.29
		 รวม
8,031.96
1,331.17
9,363.13
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน
ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4				
		 ค่าจ้างที่ปรึกษา
21.67
21.67
		 รวม
21.67
21.67
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมฯ และช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี				
		 ค่าจ้างที่ปรึกษา
354.51
7.18
361.69
		 รวม
354.51
7.18
361.69
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ)
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต 				
		 ค่าจ้างที่ปรึกษา
3.97
24.62
28.59
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
9.67
9.67
		 ค่าธรรมเนียมเงินกู้
0.84
0.84
		 รวม
3.97
35.13
39.10
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รายละเอียดประกอบงานระหว่างก่อสร้าง (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
1 ต.ค. 57

เพิ่ม(ลด)/ปรับปรุง

30 ก.ย. 58

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ 				
		 ค่าจ้างที่ปรึกษา
408.88
133.08
541.96
		 ค่างานก่อสร้าง
5,327.38
3,612.37
8,939.75
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
202.26
255.28
457.54
		 ค่าธรรมเนียมเงินกู้
14.40
16.81
31.21
		 รวม
5,952.92
4,017.54
9,970.46
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแคราย - มีนบุรี				
		 ค่าจ้างที่ปรึกษา
25.22
0.11
25.33
		 รวม
25.22
0.11
25.33
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง				
		 ค่าจ้างที่ปรึกษา
96.48
96.48
		 รวม
96.48
96.48
รวมทั้งสิ้น
71,588.68
15,093.28
86,681.96

6.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ราคาทุน
บวก เพิ่มระหว่างงวด
			
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
51.46
48.24
3.22
51.46
51.46
(44.70)
(39.45)
6.76
12.01

6.12 สิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		 สิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ จำ�นวน 1,845.94 ล้านบาท เป็นค่าทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้พื้นที่ของที่ดิน
ทั้งบนดินและใต้ดิน สำ�หรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ โดยไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
รวม		

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
1,235.80
1,235.80
457.73
457.73
73.46
7.38
78.95
78.94
1,845.94
1,779.85
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6.13 สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี จำ�นวน 32.49 ล้านบาท เป็นค่าเช่าทีด่ นิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระยะเวลา 30 ปี
เพื่อก่อสร้างอาคารขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่านและปล่องระบายอากาศ และค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างรื้อถอน ค่าขน
ย้าย ค่าขาดประโยชน์สูญเสียรายได้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงิน 75.95 ล้านบาท ตัดจำ�หน่ายปีละ 2.53 ล้านบาท ซึ่งได้ตัด
จำ�หน่ายสะสมเป็นค่าใช้จ่ายแล้วจำ�นวน 43.46 ล้านบาท
6.14 สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
		 รฟม. รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 0.306478 รายละเอียดดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เงินต้นคงเหลือตามสัญญา CCS
30 ก.ย. 58
ล้านเยน

(1)

อัตรา
แลกเปลี่ยน
ตามสัญญา
CCS
(2)

ล้านบาท

ล้านบาท

(3)=(1)*(2)

(4)

สินทรัพย์
(หนี้สิน)
ทางการเงิน
ล้านบาท
(5)=(4)-(3)

30 ก.ย. 57
สินทรัพย์
(หนี้สิน)
ทางการเงิน
ล้านบาท

สัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ							
- ลงวันที่ 29 ก.ค. 2556
17,602.91
0.2908
5,118.93
5,394.91
275.98
148.25
รวม
17,602.91		
5,118.93
5,394.91
275.98
148.25
- ลงวันที่ 13 ส.ค. 2556
22,466.03
0.3098
6,959.98
6,885.34
(74.64)
(256.21)
- ลงวันที่ 10 เม.ย. 2557
33,332.35
0.3166
10,553.02
10,215.63
(337.39)
(614.59)
- ลงวันที่ 21 ส.ค. 2557
25,241.52
0.3177
8,019.23
7,735.97
(283.26)
(495.07)
- ลงวันที่ 22 ก.ย. 2557
25,241.52
0.3096
7,814.77
7,735.97
(78.80)
(282.10)
รวม
106,281.42		
33,347.00
32,572.91
(774.09)
(1,647.97)
รวมทั้งสิ้น
123,884.33
38,465.93
37,967.82
(498.11)
(1,499.72)

		 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap ; CCS) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยน
สกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาท ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXIII - 6 ลงวันที่ 30 กันยายน 2541 เงินต้นตามทำ�สัญญา
CCS จำ�นวน 19,516.27 ล้านเยน เป็นเงิน 5,675.33 ล้านบาท
		 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap ; CCS) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนสกุล
เงินเยนกับสกุลเงินบาท ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXIII - 3 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 เงินต้นตามสัญญา CCS
จำ�นวน 24,419.60 ล้านเยน เป็นเงิน 7,565.19 ล้านบาท
		 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap ; CCS) ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนสกุล
เงินเยนกับสกุลเงินบาท ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXV - 3 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 เงินต้นตามสัญญา CCS
จำ�นวน 35,332.29 ล้านเยน เป็นเงิน 11,186.20 ล้านบาท
		 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap ; CCS) ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนสกุล
เงินเยนกับสกุลเงินบาท ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกูเ้ ลขที่ TXXIV - 1 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 เงินต้นตามสัญญา CCS จำ�นวน
26,293.25 ล้านเยน เป็นเงิน 8,353.37 ล้านบาท
		 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap ; CCS) ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนสกุล
เงินเยนกับสกุลเงินบาท ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกูเ้ ลขที่ TXXIV - 1 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 เงินต้นตามสัญญา CCS จำ�นวน
26,293.25 ล้านเยน เป็นเงิน 8,140.39 ล้านบาท
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6.15 เจ้าหนี้งานระหว่างก่อสร้าง
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
เจ้าหนี้ค่าจ้างที่ปรึกษา
เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้าง
รวม		

117.82
1,605.47
1,723.29

106.71
2,935.42
3,042.13

6.16 เจ้าหนี้อื่น 					

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้สรรพากร
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ค้างจ่าย
ค่าคํ้าประกันเงินกู้ค้างจ่าย
เงินมัดจำ�และเงินรับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ค้างจ่าย
รวม		

37.72
5.59
211.80
29.24
27.39
21.92
15.96
349.62

45.00
3.99
129.53
26.74
28.55
84.04
15.13
332.98

6.17 ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
ดอกเบี้ยเงินกู้
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวม		

632.35
260.34
892.69

495.97
220.78
716.75

6.18 ค่าตอบแทนสิทธิรบั ล่วงหน้า จำ�นวน 2.09 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนสิทธิในการให้เชือ่ มต่อทางเดินอาคาร Interchange กับสถานี
สุขุมวิท จำ�นวน 3.00 ล้านบาท ได้โอนรับรู้เป็นรายได้สะสมแล้ว จำ�นวน 0.91 ล้านบาท
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6.19 รายได้รอการรับรู้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
1 ต.ค. 57
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินบริจาคจาก สนพ.
สินทรัพย์บริจาค
รวม		

100,248.87
12.34
15.17
100,276.38

เพิ่มขึ้น
4,160.77
21.19
4,181.96

โอนเป็นรายได้/
ปรับปรุง
(2,358.16)
(0.88)
(21.39)
(2,380.43)

30 ก.ย. 58
102,051.48
11.46
14.97
102,077.91

6.19.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุนเพือ่ โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์รบั รูเ้ งินอุดหนุนดังกล่าว เป็นรายได้รอการรับรู้ และทยอย
รับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนในแต่ละงวดอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชี
สำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
		 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล รฟม. มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของเงินอุดหนุนที่กำ�หนดไว้และจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น จึงได้รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้รอการรับรู้คู่กับเงินอุดหนุนรอรับ
จากรัฐบาล เพื่อชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ
		

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

		 วันที่ 12 กันยายน 2535 อนุมัติให้รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะ 10 ปีแรก และหลังจากโครงการแล้วเสร็จเปิดใช้บริการ
หากปรากฏว่าฐานะการเงินของโครงการดีขึ้นเห็นสมควรให้ รฟม. รับภาระทยอยจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ดังกล่าวต่อไป
		 วันที่ 23 ธันวาคม 2546 อนุมตั ใิ ห้รฐั บาลรับภาระจ่ายชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ เงินกูใ้ นช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกทีเ่ ปิดให้บริการ
เดินรถก่อน (ปีงบประมาณ 2547-2549)
		 วันที่ 30 พฤษภาคม 2549 เห็นชอบให้รัฐบาลรับภาระจ่ายชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และ
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ต่อไปอีก 5 ปี (ปีงบประมาณ 2550-2554)
		 วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้รัฐบาลรับภาระหนี้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล แทน รฟม. ต่อไปอีก 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2559)
		 วันที่ 19 มกราคม 2559 อนุมัติขยายระยะเวลาการชำ�ระคืนหนี้เงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ออกไปอีก 7 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2566)
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
1 ต.ค. 57

เพิ่มขึ้น

โอนเป็นรายได้/
ปรับปรุง

30 ก.ย. 58

เงินอุดหนุนเพื่อโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 					
สายเฉลิมรัชมงคล
75,522.46
*1.04
(2,315.37)
73,185.27
					
**(22.86)		
เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างอาคารสำ�นักงานใหม่
219.16
(13.15)
206.01
เงินอุดหนุนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
21.49
(6.78)
14.71
เงินอุดหนุนเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ 					
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ
		 และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
9,818.41
1,537.66
11,356.07
สายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค
		 และ ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ
12,947.02
1,245.75
14,192.77
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
1,291.14
366.23
1,657.37
สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมฯ
		 และ ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี
331.20
9.95
341.15
สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
7.95
7.95
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง
90.04
90.04
สายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
1,000.14
1,000.14
รวม		
100,248.87
4,160.77
(2,358.16)
102,051.48
หมายเหตุ * ปรับปรุงผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
			 ** ปรับปรุงมูลค่าค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

6.19.2 เงินบริจาคจากสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) เพือ่ ก่อสร้างลานจอดรถทีส่ ถานีศนู ย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์และสถานีรัชดาภิเษก โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้อื่นตามค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
6.19.3 สินทรัพย์บริจาค เป็นสินทรัพย์ที่ รฟม. ได้รบั จากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สิง่ ก่อสร้าง ครุภณ
ั ฑ์ส�ำ นักงาน ยานพาหนะ และครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้อื่นตามค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
6.20 เงินกู้ยืมระยะยาว
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
เงินกู้ยืมต่างประเทศ
เงินกู้ยืมในประเทศ
ล้านเยน
ล้านบาท
ล้านบาท
เงินกู้		
หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระคืนภายในหนึ่งปี
คงเหลือส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว

199,738.89
8,560.92
191,177.97

61,215.57
2,623.73
58,591.84

56,807.13
22,041.21
34,765.92

รวม
ล้านบาท
118,022.70
24,664.94
93,357.76
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2557
เงินกู้ยืมต่างประเทศ
เงินกู้ยืมในประเทศ
ล้านเยน
ล้านบาท
ล้านบาท
เงินกู้		
หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระคืนภายในหนึ่งปี
คงเหลือส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว

207,761.09
8,560.94
199,200.15

62,093.77
2,558.62
59,535.15

43,199.41
19,219.81
23,979.60

รวม
ล้านบาท
105,293.18
21,778.43
83,514.75

		 รฟม. ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำ �ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 โดยการกู้เงินบาทเพื่อชำ�ระหนี้เงินกู้เดิม (Refinancing) และ
กู้ต่อในวงเงินเดิมของสัญญาเงินกู้ยืมในประเทศ เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ดังนี้
สัญญาเลขที่
ลงวันที่
ล้านบาท
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน		
1-ข/2554
30 พฤษภาคม 2554
2,000.00
1-ข/2555
16 กุมภาพันธ์ 2555
1,790.00
1-ข/2556
8 กุมภาพันธ์ 2556
11,470.00
			
15,260.00
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว		
2-ข/2556
8 กุมภาพันธ์ 2556
4,740.00
รวม 		
20,000.00
		 ในงวดนี้ โครงการรถไฟฟ้ า สายต่ า งๆ ได้ รั บ เงิ นกู้ เพิ่ ม จำ � นวน 35,261.86 ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ยเงิ นกู้ ต่ า งประเทศ
538.74 ล้านเยน เป็นเงิน 148.81 ล้านบาท และเงินกู้ในประเทศจำ�นวน 35,113.05 ล้านบาท และมีการชำ�ระคืนเงินกู้จำ�นวน
24,063.95 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ต่างประเทศจำ�นวน 8,560.94 ล้านเยน เป็นเงิน 2,558.62 ล้านบาท และเงินกู้ในประเทศ
จำ�นวน 21,505.33 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้ยืมต่างประเทศ
ล้านเยน
ล้านบาท

เงินกู้ยืมในประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

การรับเงินกู้เพิ่ม
โครงการรถไฟฟ้า					
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
538.74
148.81
4,680.96
4,829.77
สายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค
		 และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
19,827.83
19,827.83
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
8,157.38
8,157.38
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
2,446.88
2,446.88
			
538.74
148.81
35,113.05
35,261.86
การชำ�ระคืน
โครงการรถไฟฟ้า					
สายเฉลิมรัชมงคล
5,185.64
1,549.84
1,033.34
2,583.18
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
3,375.30
1,008.78
1,008.78
สายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค
และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
15,620.13
15,620.13
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สุทรปราการ
4,851.86
4,851.86
			
8,560.94
2,558.62
21,505.33
24,063.95
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ผู้ให้กู้

วงเงิน

คงเหลือ
1 ต.ค. 57

รับเพิ่ม

ล้านเยน
ชำ�ระคืน

คงเหลือ
30 ก.ย. 58

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

ระยะเวลากู้
(ปลอดหนี้)
ปี

คงเหลือ
1 ต.ค. 57

รับเพิ่ม

ชำ�ระคืน

คงเหลือ
30 ก.ย. 58

20 พ.ค. และ
20 พ.ย.
20 พ.ค. และ
20 พ.ย.
20 มี.ค. และ
20 ก.ย.

วงเงิน

TXXX - 1
JICA
58,647.17
58,647.16
(3,131.65)
55,515.51
1.40
0.10
25 (7)
(31 มี.ค. 51)										
TXXX - 1(A)
JICA
3,794.83
3,256.10
538.74
(243.65)
3,551.19
0.01
0.10
25 (7)
(31 มี.ค. 51)										
TXXXII - 3
JICA
16,639.00
16,639.00
16,639.00
1.40
0.10
25 (7)
(28 ก.ย. 53)										
รวม			
79,081.00
78,542.26
538.74
(3,375.30)
75,705.70
รวมเงินกู้ยืมต่างประเทศทั้งสิ้น
242,503.00
207,761.09
538.74
(8,560.94)
199,738.89

ผู้ให้กู้

กำ�หนด
ชำ�ระเงินต้น
และดอกเบี้ย

ล้านเยน

20 มี.ค. และ
20 ก.ย.
20 ม.ค. และ
20 ก.ค.
20 มี.ค. และ
20 ก.ย.
20 มี.ค. และ
20 ก.ย.
20 เม.ย. และ
20 ต.ค.

กำ�หนด
ชำ�ระเงินต้น
และดอกเบี้ย

อัตรา Commitment ระยะเวลากู้
ดอกเบี้ย
Charge
(ปลอดหนี้)
ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี
ปี

สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

เงินกู้ยืมต่างประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

TXXII - 3(A)
JICA
241.00
155.62
(6.77)
148.85
0.75
40 (10)
(30 ก.ย. 40)									
TXXIII - 3
JICA
29,792.00
23,442.82
(976.78)
22,466.04
0.75
40 (10)
(31 ก.ค. 41)									
TXXIII - 6
JICA
23,343.00
18,368.25
(765.34)
17,602.91
0.75
40 (10)
(30 ก.ย. 41)									
TXXIV - 1
JICA
64,228.00
52,586.50
(2,103.46)
50,483.04
0.75
40 (10)
(29 ก.ย. 42)									
TXXV - 3
JICA
45,818.00
34,665.64
(1,333.29)
33,332.35
0.75
40 (10)
(22 ก.ย. 43)									
รวม			
163,422.00
129,218.83
(5,185.64)
124,033.19

สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

เงินกู้ยืมต่างประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว

ปี 2578

ปี 2576

ปี 2576

ครบ
กำ�หนด
ชำ�ระ

ปี 2583

ปี 2582

ปี 2581

ปี 2581

ปี 2580

ครบ
กำ�หนด
ชำ�ระ
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ผู้ให้กู้

วงเงิน

คงเหลือ
1 ต.ค. 57

รับเพิ่ม

ล้านบาท
ชำ�ระคืน

คงเหลือ
30 ก.ย. 58

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

ระยะ
เวลากู้
ปี

กำ�หนด
ชำ�ระเงินต้น
และดอกเบี้ย

ผู้ให้กู้

วงเงิน

คงเหลือ
1 ต.ค. 57

รับเพิ่ม

ล้านบาท
ชำ�ระคืน

คงเหลือ
30 ก.ย. 58

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

ระยะ
เวลากู้
ปี

กำ�หนด
ชำ�ระเงินต้น
และดอกเบี้ย

2-ข/2555
กระทรวงการคลัง
2,000.00
1,494.95
(111.86)
1,383.09
2.0125
4
3 ก.พ. และ
(3 เม.ย. 55)									
3 ส.ค.
2-ข/2556
กระทรวงการคลัง
4,740.00
4,716.48
23.52
(4,740.00)
3.15
2
8 ก.พ. และ
(8 ก.พ. 56)									
8 ส.ค.
6-ข/2557
กระทรวงการคลัง
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2.80
2
15 มี.ค. และ
(15 ก.ย. 57)									
15 ก.ย.
8-ข/2557
กระทรวงการคลัง
4,740.00
4,740.00
4,740.00
3.65
7.15
17 ธ.ค. และ
(24 ต.ค. 57)									
17 มิ.ย.
10-ข/2557
กระทรวงการคลัง
3,840.00
2,393.86
2,393.86
2.9
2
14 พ.ค. และ
(14 พ.ย. 57)									
14 พ.ย.
รวม			
16,320.00
6,211.43
8,157.38
(4,851.86)
9,516.95				

สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

1-ข/2554
กระทรวงการคลัง
4,000.00
2,000.00
(2,000.00)
2.696
4
30 พ.ค. และ
(30 พ.ค. 54)		
4,000.00
-			
30 พ.ย.
1-ข/2555
กระทรวงการคลัง
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2.505
4
28 เม.ย. และ
(16 ก.พ. 55)		
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2.525
4
28 ต.ค.
			
3,000.00
3,000.00
(1,695.21)
1,304.79
2.545
4		
			
3,303.06
454.92
(454.92)
2.565
4		
1-ข/2556
กระทรวงการคลัง 11,470.00
11,470.00
(11,470.00)
3.150
2
8 ก.พ. และ
(8 ก.พ. 56)									
8 ส.ค.
5-ข/2557
กระทรวงการคลัง
3,560.00
1,125.47
2,434.53
3,560.00
2.79
2
27 มิ.ย. และ
(17 มิ.ย. 57)									
27 ธ.ค.
8-ข/2557
กระทรวงการคลัง 15,260.00
15,260.00
15,260.00
3.65
7.15
17 ธ.ค. และ
(24 ต.ค. 57)									
17 มิ.ย.
9-ข/2557
กระทรวงการคลัง 14,590.00
2,133.30
2,133.30
2.95
2
14 พ.ค. และ
(14 พ.ย. 57)									
14 พ.ย.
รวม			
65,183.06
24,050.39
19,827.83
(15,620.13)
28,258.09

สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

14 พ.ย. 2559

17 ธ.ค. 2564

15 ก.ย. 2559

8 ก.พ. 2558

3 ก.พ. 2559

ครบ
กำ�หนด
ชำ�ระ

14 พ.ย. 2559

17 ธ.ค. 2564

27 มิ.ย. 2559

28 ต.ค. 2558
28 ต.ค. 2558
28 ต.ค. 2558
28 ต.ค. 2558
8 ก.พ. 2558

30 พ.ค. 2558

ครบ
กำ�หนด
ชำ�ระ
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2,446.88

2,446.88

รับเพิ่ม

ล้านบาท

คงเหลือ
1 ต.ค. 57
3,000.00
5,266.67
8,266.67

รับเพิ่ม
-

ล้านบาท

ผู้ให้กู้

วงเงิน

คงเหลือ
1 ต.ค. 57

รับเพิ่ม

ล้านบาท

ระยะ
เวลากู้
ปี

กำ�หนด
ชำ�ระเงินต้น
และดอกเบี้ย

ชำ�ระคืน

(1,033.34)
(1,033.34)

ชำ�ระคืน

ระยะ
เวลากู้
ปี

กำ�หนด
ชำ�ระเงินต้น
และดอกเบี้ย

คงเหลือ
30 ก.ย. 58

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

ระยะ
เวลากู้
ปี

กำ�หนด
ชำ�ระเงินต้น
และดอกเบี้ย

คงเหลือ
30 ก.ย. 58
3,000.00
2.545
9
30 เม.ย. และ
4,233.33
3.025
9
30 ต.ค.
7,233.33				

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

4-ข/2557
กระทรวงการคลัง
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3.25
2
3 เม.ย. และ
(4 เม.ย. 57)									
3 ต.ค.
4-ข/2557
กระทรวงการคลัง
500.00
500.00
500.00
2.90
2
3 เม.ย. และ
(4 เม.ย. 57)		
500.00
500.00
500.00
3.00
2
3 ต.ค.
			
500.00
500.00
500.00
3.10
2		
5-ข/2557
กระทรวงการคลัง
4,760.00
1,670.92
3,089.08
4,760.00
2.79
2
27 มิ.ย. และ
(17 มิ.ย. 57)									
27 ธ.ค.
1-ข/2558
กระทรวงการคลัง
1,840.00
609.79
609.79
2.2775
2
20 ม.ค. และ
(20 ม.ค. 58)									
20 ก.ค.
6-ข/2558
กระทรวงการคลัง
982.09
982.09
982.09
1.81167
1
28 มี.ค. และ
(28 ก.ย. 58)									
28 ก.ย.
รวม			
10,582.09
4,670.92
4,680.96
9,351.88
รวมเงินกู้ในประเทศทั้งสิ้น		
104,585.15
43,199.41
35,113.05
(21,505.33)
56,807.13				

สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
ผู้ให้กู้
วงเงิน
(ลงวันที่)
1-ฉ/2556
กระทรวงการคลัง
3,000.00
(3 เม.ย. 56)		
6,300.00
รวม			
9,300.00
				

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

คงเหลือ
30 ก.ย. 58
2,446.88
2.1275
2
6 ม.ค. และ
					
6 ก.ค.
2,446.88				

ชำ�ระคืน

เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อชำ�ระหนี้เงินกู้ต่างประเทศสำ�หรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
ผู้ให้กู้
วงเงิน
คงเหลือ
(ลงวันที่)
1 ต.ค. 57
5-ข/2558
กระทรวงการคลัง
3,200.00
(6 ก.ค. 58)				
รวม			
3,200.00
-

เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

28 ก.ย. 2559

20 มิ.ย. 2560

27 มิ.ย. 2559

3 เม.ย. 2559

3 เม.ย. 2559

ครบ
กำ�หนด
ชำ�ระ

30 เม.ย. 2565

ครบ
กำ�หนด
ชำ�ระ

6 ก.ค. 2560

ครบ
กำ�หนด
ชำ�ระ

การบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ต่างประเทศ
		 คณะรัฐมนตรีได้มีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เห็นชอบให้กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ ของ
รฟม. กระทรวงการคลังจึงได้ดำ�เนินการทำ�สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap) ของเงินกู้ JICA ตาม
สัญญาเงินกู้เลขที่ TXXIII-6 ลงวันที่ 30 กันยายน 2541 เลขที่ TXXIII-3 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 เลขที่ TXXV-3 ลงวันที่ 22 กันยายน
2543 เลขที่ TXXTV-1 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 และTXXIV-1 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 วันที่ 10
กรกฎาคม 2556 วันที่ 20 มีนาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ตามลำ�ดับ โดยแปลงหนี้เงินกู้เยน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ เป็นหนี้เงินกู้บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ง รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบต่อการทำ�ธุรกรรมดังกล่าวของกระทรวงการคลัง
ตามสัญญาเพื่อการทำ�ธุรกรรม Cross Currency Swap หนี้เงินกู้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ลงวันที่ 13
สิงหาคม 2556 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และวันที่ 21 กันยายน 2557 ตามลำ�ดับ รายละเอียดแสดง
ไว้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.14
6.21 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หน่วย : ล้านบาท

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นงวด
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำ�หรับงวดปัจจุบัน
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด
(กำ�ไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นงวด
			
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำ�หรับงวดปัจจุบัน
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
151.39
129.17
28.14
34.43
(6.04)
(11.64)
0.05
(0.57)
173.54
151.39
2558
19.45
8.69
28.14

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อัตราคิดลด (Discount Rate)
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตรามรณะ		
			
ราคาทองคำ�รูปพรรณ 96.5%
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ร้อยละ 1.51 – 3.94 แปรผันตามอายุพนักงาน
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ตามตารางมรณะไทยปี 2551 เฉลี่ยรวมเพศชาย – หญิง
เท่ากับร้อยละ 5.72 ต่อปี
นํ้าหนัก บาทละ 19,750.00 บาท

2557
29.11
5.32
34.43

6.22 รายได้จากเงินอุดหนุน
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์			
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
2,315.37
2,370.31
อาคารสำ�นักงาน
13.15
13.28
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6.78
7.16
รวม
2,335.30
2,390.75
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อดำ�เนินงาน			
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
455.48
441.98
ชำ�ระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
1,741.37
1,335.92
รวม
2,196.85
1,777.90
รวมทั้งสิ้น
4,532.15
4,168.65

6.23 รายได้จากการให้สัมปทาน
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
เงินตอบแทนจากค่าโดยสาร 			
จำ�นวนเงินรายปี
930.37
229.20
จำ�นวนเงินเป็นร้อยละ 1 ของรายรับ
21.89
20.87
เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์			
จำ�นวนเงินรายปี
46.73
46.73
จำ�นวนเงินเป็นร้อยละ 7 ของรายรับ
18.34
16.22
ผลตอบแทนอื่น
0.26
0.26
รวม		
1,017.59
313.28

เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์จำ�นวนเงินเป็นร้อยละ 7 ของรายรับ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์			
จากการดำ�เนินงานของ BMCL
2.05
1.93
จากการดำ�เนินงานของบริษัทลูกของ BMCL			
(1) รายได้จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์
5.15
3.50
(2) รายได้ค่าตอบแทนค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าปลีก
1.03
1.15
(3) รายได้จากการจัดให้มีการบริการสื่อสารโทรคมนาคม
7.16
6.23
(4) รายได้จากการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Passenger
		 Information Display (PID)
2.95
3.41
รวม
18.34
16.22
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ภายใต้สัญญาสัมปทาน รฟม. จะได้รับเงินตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
6.23.1 เงินตอบแทนจากค่าโดยสาร
จำ�นวนเงินรายปี
		 BMCL ตกลงแบ่งรายได้จากค่าโดยสารให้แก่ รฟม. เป็นรายปี ตั้งแต่ปีที่ 11 นับจากปีที่เริ่มบริการที่ก่อให้เกิดรายได้จนสิ้นสุด
ระยะเวลาตามสัญญา รวมทั้งสิ้น 43,567 ล้านบาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยในแต่ละปีจะแบ่งชำ�ระเงินตามจำ�นวนที่กำ�หนด
ไว้ในสัญญา
จำ�นวนเงินเป็นร้อยละ
		 BMCL ตกลงแบ่งรายได้ให้แก่ รฟม. ในอัตราร้อยละของรายได้จากค่าโดยสาร ซึง่ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว นับจากปีทเี่ ริม่ บริการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ คือ ปีที่ 1-14 อัตราร้อยละ 1 ปีที่ 15 อัตราร้อยละ 2 ปีที่ 16-18 อัตราร้อยละ 5 และปีที่ 19-25 อัตราร้อยละ 15
โดยชำ�ระเงินเป็นรายเดือน
6.23.2 เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
จำ�นวนเงินรายปี
		 BMCL ตกลงแบ่งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตามสิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. เป็นเงินรายปีตลอดระยะ
เวลาตามสัญญา จำ�นวน 930 ล้านบาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นับจากปีที่เริ่มบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือปีที่ 1-8 ปีละ 10
ล้านบาท และปีที่ 9-25 ปีละ 50 ล้านบาท
จำ�นวนเงินเป็นร้อยละ
		 BMCL ตกลงแบ่งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตั้งแต่ปีที่
เริ่มบริการที่ก่อให้เกิดเป็นต้นไปจนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาโดยชำ�ระเงินเป็นรายเดือน
เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพิ่มเติมจากสัญญาสัมปทาน
		 เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ จำ�นวนเงินเป็นร้อยละ ในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับที่ได้รับจากการดำ�เนินงานของ
บริษัทลูกของ BMCL ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ รฟม. ให้ดำ�เนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมจากสัญญาสัมปทาน โดย
รฟม.จะได้รับผลตอบแทนจากการดำ�เนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ รฟม. ประกอบด้วย
(1)
		
		
		
		
		
		

รายได้จากการจัดให้มีการบริการสื่อสารโทรคมนาคม
มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 อนุมัติในหลักการ แนวทางการดำ�เนินการ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการจัดให้มีการบริการสื่อสารโทรคมนาคมของ BMCL และให้สิทธิบริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค
จำ�กัด (ปัจจุบัน คือ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำ�กัด) (BMN) เป็นผู้ดำ�เนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 จนถึงวันที่
30 กันยายน 2565 โดยมีมติให้ได้รบั ส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาสัมปทาน ข้อ 8.5 (ข) (ii) ร้อยละ 7 ของรายได้ทบ่ี ริษทั ลูกได้รบั
(AT SOURCE/ต้นนํ้า) จาก Operator คำ�นวณจากฐานรายได้ที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตามมติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุม
ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555

(2) รายได้จากการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Passenger Information Display (PID)
		 BMCL ขออนุมตั ดิ �ำ เนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการบริหารสือ่ โฆษณาผ่านระบบ Passenger Information Display (PID)
		 โดยให้สิทธิแก่ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำ�กัด (BMN) เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป
		 มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 อนุมัติให้ BMCL ดำ�เนินการพัฒนา
เชิงพาณิชย์ในรูปแบบการบริหารสื่อโฆษณาผ่านระบบ PID โดยมีเงื่อนไขให้ BMCL ต้องนำ�ส่งส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละ 7 ของ
รายได้ที่บริษัทลูกได้รับ (AT SOURCE/ต้นนํ้า)
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		 อนึ่ง ตามที่ รฟม. กับ BMCL มีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับการตีความสัญญาสัมปทาน ในกรณีการนำ�ส่งผลตอบแทนจากการ
ดำ�เนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการ รฟม. มีมติให้ รฟม. รับผลตอบแทนจากการดำ�เนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่กล่าว
ไว้ตาม (1) และ (2) ในอัตราร้อยละ 7 ของรายได้ที่บริษัทลูกของ BMCL (บริษัท แบงคอก เมโทร เน็นเวิร์คส์ จำ�กัด) ได้รับจากผู้ใช้
บริการหรือลูกค้า (AT SOURCE/ต้นนํ้า) แต่ BMCL นำ�ส่งผลตอบแทนให้แก่ รฟม. ในอัตราร้อยละ 7 ของส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับจาก
บริษัทลูก (ปลายนํ้า)
รฟม.จึงได้แต่งตั้งคณะทำ�งานเจรจากับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) เพื่อให้มีการเจรจาให้ได้ข้อยุติในประเด็น
ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งคณะทำ�งานเจรจาฯ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ให้ BMCL นำ�ส่งส่วนแบ่งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการบริการสื่อสารโทรคมนาคม และ
การบริหารสื่อโฆษณาผ่านระบบ PID ให้แก่ รฟม. ในอัตราร้อยละ 7 ที่ BMCL ได้รับไปก่อนจนกว่าจะเจรจาแล้วเสร็จ
		 ต่อมาคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 มีมติโดยให้ยกเลิกมติคณะกรรมการ
รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2555 และในคราวประชุมครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555
จากเดิม คณะกรรมการมีมติให้ รฟม. รับผลตอบแทนจากการดำ�เนินการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและการบริหารสื่อโฆษณา
ผ่านระบบ PID ตาม (1) และ (2) ในอัตราร้อยละ 7 ของรายได้ที่บริษัทลูกได้รับจากผู้ใช้บริการหรือลูกค้า (AT SOURCE/ต้นนํ้า)
มาเป็น ให้ รฟม. รับผลตอบแทนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7 ของรายได้ที่ BMCL ได้รับจากบริษัทลูก (ปลายนํ้า) และขยายระยะเวลา
การให้สิทธิการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำ�กัด (BMN) จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 10 มีนาคม 2558
เป็นวันที่ 2 กรกฏาคม 2572
6.23.3 ผลตอบแทนอื่น
เงินตอบแทนเพื่อชดเชยส่วนแบ่งเงินปันผล
		 มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสร้าง
การบริหารจัดการในการดำ�เนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยการควบรวม บริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิคส์ จำ�กัด บริษัท บีเอ็มซีแอล
เน็ทเวิร์ค จำ�กัด และบริษัท เมโทรมอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด เป็น บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำ�กัด โดยมีเงื่อนไขว่า
ไม่วา่ ผลประกอบการของบริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ ส์ จำ�กัด จะเป็นเช่นใด BMCL ต้องจ่ายเงินตอบแทนเพือ่ ชดเชยกับเงินปันผล
ให้ รฟม. ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไปทุกๆ ปี ปีละเป็นจำ�นวนไม่น้อยกว่า 274,400 บาท ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไปทุกๆ ปี และ
หากปีใดประเภทธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และ/หรือประเภทธุรกิจร้านค้าปลีก มีผลประกอบการดีขึ้น รฟม. ได้มีการเจรจาต่อรอง
ให้ รฟม. ได้รับผลตอบแทนเพื่อชดเชยกับเงินปันผลเพิ่มมากขึ้นต่อไปด้วยเป็นรายปี
		 มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เห็นชอบให้ รฟม. ปรับแก้มติคณะกรรมการ
รฟม. ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 โดยกำ�หนดให้ BMCL ต้องจ่ายเงินตอบแทนเพื่อชดเชยส่วนแบ่งเงินปันผลให้แก่
รฟม. เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2552 เป็นต้นไปทุกๆ ปี ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินตอบแทนเงินปันผลแต่ต้องไม่ตํ่ากว่า 274,400 บาท
ต่อปี
		 มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 อนุมัติให้ รฟม. รับเงื่อนไขเงินตอบแทน
เพื่อชดเชยส่วนแบ่งเงินปันผลในรูปแบบของบัตรโดยสาร ซึ่งมีมูลค่าบัตรเท่ากับปีละ 274,400 บาท ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง วันที่ 9
มีนาคม 2558 จาก BMCL ทั้งนี้ บัตรโดยสารดังกล่าวจะต้องไม่กำ�หนดเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น อาทิเช่น วันหมดอายุ การห้ามจำ�หน่าย
จ่ายแจก เป็นต้น อนึ่ง เงื่อนไขการชดเชยในรูปแบบของบัตรโดยสารดังกล่าว จะใช้เฉพาะกรณีของเงินตอบแทนเพื่อชดเชยส่วนแบ่ง
เงินปันผลเท่านัน้ และเนือ่ งจากบัตรโดยสารดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาแทนเงินตอบแทนเพือ่ ชดเชยส่วนแบ่งเงินปันผลของ รฟม.
จึงขอให้มีการบันทึกการรับมาและจ่ายไปด้วย อย่างไรก็ตาม นับแต่ปี 2555 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558 หากบริษัท แบงคอก เมโทร
เน็ทเวิร์คส์ จำ�กัด สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ BMCL ได้ BMCL จะต้องนำ�ส่งส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินปันผลที่ได้รับ
เป็นเงินสดแก่ รฟม. ด้วย
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6.24 กำ�ไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
16.36
123.90
(534.43)
2,633.75
(518.07)
2,757.65

กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
กำ�ไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวม		

6.25 ต้นทุนทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี    
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2558
2557
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน			
เงินกู้ต่างประเทศเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
1,812.53
1,368.98
เงินกู้ในประเทศเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
1,539.63
1,102.86
รวม
3,352.16
2,471.84
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศ
0.04
3.69
ค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อ
82.72
42.28
ค่าธรรมเนียมในการคํ้าประกันเงินกู้
29.24
รวม
112.00
45.97
ต้นทุนทางการเงิน
3,464.16
2,517.81
หัก รายการรับรู้เป็นต้นทุนสินทรัพย์ของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง			
ดอกเบี้ยจ่าย
1,610.79
1,133.17
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศ
0.04
3.69
ค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อ
82.72
42.28
ค่าธรรมเนียมในการคํ้าประกันเงินกู้
29.24
รวม
1,722.79
1,179.14
คงเหลือ
1,741.37
1,338.67

6.26 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
6.26.1 รฟม. ถูกฟ้องร้องในคดีการเรียกร้องค่าทดแทนที่ดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จำ�นวน 156 คดี คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง จำ�นวน 115 คดี และคดีที่มีคำ�พิพากษาแล้ว จำ�นวน 41 คดี เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
จำ � นวน 2 คดี และศาลปกครองสู ง สุ ด จำ � นวน 39 คดี ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จำ � นวน 32 คดี เป็ น เงิ น
83.15 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้
คดีที่ถูกฟ้อง

จำ�นวน
(คดี)
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
3
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
44
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
36
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค
65
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
8
		
156

156

คดีที่อยู่
ระหว่างการ
พิจารณา

คดีที่มีคำ�พิพากษาแล้ว
อยู่ระหว่างอุทธรณ์

ทุนทรัพย์

ศาล
ศาลฎีกา
ศาล
ปกครอง
ปกครอง
(ล้านบาท) กลาง
(คดี)
สูงสุด
(คดี)
(คดี)
42.38
2,540.96
256.90
2,984.82
282.76
6,107.82

1
11
33
63
7
115

2
2

33
3
2
1
39

มูลค่าความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
จำ�นวน จำ�นวนเงิน
(คดี)
1
26
3
1
1
32

(ล้านบาท)
0.76
72.09
2.85
0.02
7.43
83.15

6.26.2 รฟม.ถูกฟ้องร้องในคดีอื่นๆ ดังนี้
(1)
		
		
		

รฟม.ถูกพนักงานฟ้องร้องต่อศาลแรงงานกลางตามคดีดำ�ที่ 3207/2553 คดีแดงที่ 4232/2554 ทุนทรัพย์ 1.4 ล้านบาท ในการ
ขอเพิ่มเงินค่าประสบการณ์ และขอให้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ศาลแรงงานกลางได้มีคำ�พิพากษาให้ รฟม. จ่าย
เงินเดือนที่รวมค่าประสบการณ์ และจ่ายเงินส่วนต่างของเงินเดือนที่ควรจะได้รับ ตั้งแต่วันบรรจุจนถึงวันที่ฟ้องร้อง จำ �นวน
0.92 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง คดีอยู่ระหว่าง รฟม.อุทธรณ์

(2) รฟม.ถูกฟ้องละเมิด กรณีผฟู้ อ้ งร้องได้รบั ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ บริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ต่อศาลจังหวัดตลิง่ ชัน
		 คดีดำ�ที่ ม 1265/2558 ทุนทรัพย์ 0.05 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล
6.27 ผลการดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้า
		 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
กรุงเทพมหานครตามลำ�ดับความสำ�คัญจำ�เป็นเร่งด่วน โดยให้ รฟม. ดำ�เนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่
ดังนี้
6.27.1 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
6.27.1(1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
ระยะเวลาดำ�เนินการ : พฤศจิกายน 2549 - สิงหาคม 2559
		 คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั กิ รอบวงเงินลงทุน จำ�นวน 61,368.78 ล้านบาท ให้ รฟม. ดำ�เนินโครงการในส่วนของงานจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินและงานก่อสร้างงานโยธารวมถึงงานติดตั้งระบบราง ส่วนงานระบบรถไฟฟ้าและการเดินรถ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12
มกราคม 2553 รับทราบ และเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนงานระบบ
รถไฟฟ้าและบริหารจัดการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในรูปแบบ PPP Gross Cost และต่อมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ให้สามารถดำ�เนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนสำ�หรับ ช่วงบางใหญ่
- บางซื่อ จำ�นวน 1 ราย กรอบวงเงินลงทุน ประกอบด้วย
วงเงินลงทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
ล้านบาท
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
9,209.00
18 ธันวาคม 2550
ค่าก่อสร้างงานโยธา
36,671.29
2 ตุลาคม 2550
				
17 มิถุนายน 2551
				
22 กรกฎาคม 2557
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (งานโยธา)
1,296.00
2 ตุลาคม 2550
				
17 มิถุนายน 2551
				
12 มกราคม 2553
				
22 กรกฎาคม 2557
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (งานระบบรถไฟฟ้า)
382.00
12 มกราคม 2553
				
1 มีนาคม 2554
				
20 เมษายน 2554
ค่างานระบบไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า
13,810.49
12 มกราคม 2553
				
3 กันยายน 2556
รวม		
61,368.78		
รายละเอียดผลการดำ�เนินการก่อสร้างของโครงการดังกล่าวตามตารางที่ 1

157

158
ค่าจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

ค่าก่อสร้าง

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ
ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
9,209.00			
		 ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดทำ�
		 เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ (BBMT)			
347.59
		 ค่าจ้างที่ปรึกษาดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 - สายสีมว่ ง (BBML)			
52.92
		 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (PCPL) - บริหารและควบคุมงานโยธา (AEC)			
1,212.00
		 ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการ (PCPL) - บริหารและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า (AEC)			
371.35
		 สัญญาที่ 1 – งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ส่วนตะวันออก (CKTC)		
14,426.91		
		 สัญญาที่ 2 – งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ส่วนตะวันตก (Sino – Thai)		
13,306.23		
		 สัญญาที่ 3 – งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำ�รุงและอาคารจอดแล้วจร (PAR)		
5,172.63		
		 สัญญาที่ 4 – สัญญาสำ�หรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้าการให้บริการ
		 การเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำ�รุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่ – สถานีเตาปูน)
		 (BMCL)		
13,810.49		
		 สัญญาที่ 6 – ระบบราง (ltalian – Thai)		
3,765.52		
		 รวม
9,209.00
50,481.78
1,983.86

รายการ

ตารางที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

347.59
39.61
1,190.98
156.75
14,345.70
13,086.60
4,234.35

3,093.53
44,849.04

52.92			
39.61
1,212.00			
1,190.98
371.35			
156.75
14,426.91		
14,345.70		
13,306.23		
13,086.60		
5,172.63		
4,234.35		
13,810.49				
3,765.52		
3,093.53		
61,674.64
8,353.93
34,760.18
1,734.93

8,353.93

รวม

347.59

8,353.93			

ค่าจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

347.59			

9,209.00

รวม

จำ�นวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)

6.27.1(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และ ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ
ระยะเวลาดำ�เนินการ : พฤศจิกายน 2549 – เมษายน 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินลงทุน จำ�นวน 83,123 ล้านบาท เพื่อให้ รฟม. ดำ�เนินการในโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ
งานก่อสร้างงานโยธา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประกวดราคางานโยธา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ส่วนงานระบบ
รถไฟฟ้าและการเดินรถนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เห็นชอบในหลักการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการนำ�เสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อดี - ข้อเสียของรูปแบบการเดินรถเสนอคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนระบบ
รถไฟฟ้าและรับจ้างดำ�เนินกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงเตาปูน - ท่าพระ เพื่อพิจารณา
กรอบวงเงินลงทุน ประกอบด้วย
			
			

วงเงินลงทุน		
ล้านบาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
5,900.00
ค่าก่อสร้างงานโยธา
52,460.00
				
ค่าจ้างที่ปรึกษา
2,622.00
				
ค่างานระบบไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า
22,141.00
				
				

รวม		

27 พฤษภาคม 2551
27 พฤษภาคม 2551
24 พฤศจิกายน 2552
27 พฤษภาคม 2551
28 ธันวาคม 2553

มีการเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 28 ธันวาคม 2553 และ
อยู่ระหว่างดำ�เนินการขออนุมัติคณะรัฐมนตรี

83,123.00		

รายละเอียดผลการดำ�เนินการก่อสร้างของโครงการดังกล่าวตามตารางที่ 2

159

160
วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)

จำ�นวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)

การจ้างที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน				
* ค่าจ้างที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 วงเงิน 588.07 ล้านบาท

ค่าจัด ค่าก่อสร้าง ค่าจ้าง
รวม
*ค่าจ้าง
ค่าจัด ค่าก่อสร้าง ค่าจ้าง
รวม
*ค่าจ้าง
กรรมสิทธิ์
ที่ปรึกษา กรรมสิทธิ์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ดิน
ที่ดิน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และ
5,900.00			 5,900.00		 5,347.98			 5,347.98
ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ										
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดทำ�
		 เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ (BMTD) 			 *588.07					
		 - ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค										 *115.10
		 - ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ										 *106.89
ค่าจ้างทีป่ รึกษาดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
		 หรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 - ส่วนต่อขยาย (BMTC)			 223.10
223.10				
205.13
205.13
ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (ส่วนงานโยธา) - PMC Index Group			 726.13
726.13				
531.94
531.94
ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ เป็นทีป่ รึกษาบริหารโครงการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีนา้ํ เงิน
		 ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และเตาปูน - ท่าพระ (ข้อตกลงเพิ่มเติม) - PMC
Index Group			 244.38
244.38				
132.08
132.08
ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง CSCBL Consortium			 1,210.00 1,210.00				 1,083.01 1,083.01
สัญญาที่ 1 – งานก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงหัวลำ�โพง – สนามไชย
		 (Italian-Thai)		 11,441.08		 11,441.08			 7,991.51		 7,991.51
สัญญาที่ 2 – งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงสนามไชย – ท่าพระ
		 (CH. Karnchang)		 10,687.64		 10,687.64			 7,993.03		 7,993.03
สัญญาที่ 3 – งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงเตาปูน – ท่าพระ
		 (SH-UN Joint Venture)		 11,284.78		 11,284.78			 6,129.52		 6,129.52
สัญญาที่ 4 – งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงท่าพระ – หลักสอง
		 (Sino-Thai)		 13,334.99		 13,334.99			 7,501.25		 7,501.25
สัญญาที่ 5 – ระบบรางรถไฟฟ้า (CH. Karnchang)		 4,999.13		 4,999.13			 3,504.87		 3,504.87
รวม
5,900.00 51,747.62 2,403.61 60,051.23		 5,347.98 33,120.18 1,952.16 40,420.32

รายการ

ตารางที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

6.27.1(3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
ระยะเวลาดำ�เนินการ : มิถุนายน 2551 – กุมภาพันธ์ 2563
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติกรอบวงเงินลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
จำ�นวน 19,163 ล้านบาท กรอบวงเงินลงทุนประกอบด้วย
				
วงเงินลงทุน
				
ล้านบาท
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (รวมค่าจ้างสำ�รวจ)
ค่าก่อสร้างงานโยธา		
ค่าจ้างที่ปรึกษา		
รวม			

1,311.00
17,233.00
619.00
19,163.00

รายละเอียดผลการดำ�เนินการก่อสร้างของโครงการช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
รายการ

จำ�นวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)

ค่าจัด
ค่า
ค่าจ้าง รวม **ค่าจ้าง ค่าจัด
ค่า
ค่าจ้าง รวม **ค่าจ้าง
กรรมสิทธิ์ ก่อสร้าง ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา กรรมสิทธิ์ ก่อสร้าง ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ดิน
ที่ดิน

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว
1,311.00			 1,311.00		 1,122.58			 1,122.58
ช่วงแบริง่ - สมุทรปราการ 		
ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทำ�รายงาน
การศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม
		 พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชน
		 เข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการ
		 ของรัฐ พ.ศ. 2535 – TESCO
		 MAA Consortium					 **2.49					 **2.07
ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการ GBSC			 603.61 603.61				 505.08 505.08
ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ คัดเลือกผูร้ บั จ้างงานโยธา
		 ผูล้ งทุนงานระบบรถไฟฟ้าและ
		 ผูใ้ ห้บริการเดินรถ					 **13.98					 **5.86
สัญญาที่ 1 – งานก่อสร้างโครงสร้าง
		 ยกระดับ (CH. Karnchang)		 14,088.60		 14,088.60			 7,630.60		 7,630.60
สัญญาที่ 2 – ระบบราง (CH. Karnchang)		 2,400.00		 2,400.00			 1,493.13		 1,493.13
รวม
1,311.00 16,488.60 603.61 18,403.21		 1,122.58 9,123.73 505.08 10,751.39
** ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน
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6.27.1(4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ – คูคต
ระยะเวลาดำ�เนินการ : มิถุนายน 2551 – กุมภาพันธ์ 2563
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติกรอบวงเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ จำ�นวน
21,789 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
ที่ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของการต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จากหมอชิต – สะพานใหม่ เป็นหมอชิต – สะพานใหม่
– คูคต และยกเลิกศูนย์ซ่อมบำ�รุง (Depot) บริเวณด้านทิศใต้ของสนามบินดอนเมือง โดยให้มีศูนย์ซ่อมบำ�รุงบริเวณคูคตแทน และ
มอบหมายให้ รฟม. รับผิดชอบดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมตั เิ พิม่ กรอบวงเงินลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่
– คูคต เป็นจำ�นวน 38,165 ล้านบาท กรอบวงเงินลงทุนประกอบด้วย
				
วงเงินลงทุน
				
ล้านบาท
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (รวมค่าจ้างสำ�รวจ)
ค่าก่อสร้างงานโยธา		
ค่าจ้างที่ปรึกษา		
รวม			

7,878.00
29,225.00
1,062.00
38,165.00

รายละเอียดผลการดำ�เนินการของโครงการช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ปรากฏตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
รายการ

จำ�นวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)

ค่าจัด
ค่า
ค่าจ้าง รวม **ค่าจ้าง ค่าจัด
ค่า
ค่าจ้าง รวม **ค่าจ้าง
กรรมสิทธิ์ ก่อสร้าง ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา กรรมสิทธิ์ ก่อสร้าง ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ดิน
ที่ดิน

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ)
ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
7,878.00			 7,878.00		 1,000.00
			 1,000.00
ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทำ�รายงาน
		 การศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชน
		 เข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการ
		 ของรัฐ พ.ศ. 2535 – TESCO MAA Consortium					 **2.49					 **2.07
ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ คัดเลือกผูร้ บั จ้างงานโยธา
		 ผูล้ งทุนงานระบบรถไฟฟ้าและผูใ้ ห้บริการเดินรถ					 **13.98					 **1.66
ค่าจ้างทีป่ รึกษาบริหารโครงการและควบคุม
		 การก่อสร้างงานโยธา PMCSC			1,310.74 1,310.74				 90.93 93.93
สัญญาที่ 1 – งานก่อสร้าง
		 โครงการสร้างยกระดับ (ITD)		 15,269.00		 15,269.00			 1,386.69		 1,386.69
สัญญาที่ 2 – งานก่อสร้าง
		 โครงการสร้างยกระดับ (UN-SH-CH)		 6,657.00		 6,657.00			 604.44		 604.44
สัญญาที่ 3 – งานก่อสร้างศูนย์ซอ่ มบำ�รุง
		 และอาคารจอดแล้วจร (STEC-AS-3)		 4,019.00		 4,019.00			 364.81		 364.81
สัญญาที่ 4 – ระบบราง STEC-AS-4		 2,841.00		 2,841.00			
-		
รวม
7,878.00 28,786.00 1,310.74 37,974.74		 1,000.00 2,355.94 90.93 3,446.87
** ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน
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6.27.2 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์โครงการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างที่ปรึกษารายละเอียดดังนี้

รายการ

วงเงินตามสัญญา
(ล้านบาท)

1. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ
ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ		
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดทำ�
เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ (BMTD)
*588.07
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดทำ�
เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ (BMTP)
137.61
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดทำ�
เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ ข้อตกลง
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (BMTP)
30.00

จำ�นวนเงินเบิกจ่าย
(ล้านบาท)

*164.43
90.23
9.44

2. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางกะปิ - บางบำ�หรุ		
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดทำ�
เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ (BMTD)
*588.07

*197.32

3. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมฯ
และช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุร		
ี
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและการจัดเตรียม
เอกสารประกวดราคา
208.90

147.70

4. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ทบทวน และการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
34.00

22.79

5. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ทบทวน และการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา (BMTY)
124.45

90.04

6. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4		
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดและการจัดทำ�
เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่
44.31

21.32

การจ้างที่ปรึกษาซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน
* ค่าจ้างที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 โครงการฯ ลำ�ดับ 1- 2 ใช้สัญญาร่วมกัน
**ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)
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6.28 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การควบบริษัท
		 คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ได้มีมติ เห็นชอบให้ รฟม. ในฐานะผู้ถือหุ้นของ
บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL) สนับสนุนการควบบริษทั ระหว่าง BMCL กับบริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
(BECL) โดยมอบอำ�นาจให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงินเป็นผูล้ งมติเห็นชอบเรือ่ งดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ BMCL
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งการควบบริษัทดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนในการถือหุ้นและจำ�นวนหุ้นของ รฟม. ในบริษัทใหม่ลดลง
จากเดิม
		 คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบการควบบริษัท ระหว่างบริษัท
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL) และบริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BECL) และการโอนสัมปทานสัญญาโครงการ
ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ สัญญาที่ 4 สัมปทานสำ�หรับ
การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการ การเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำ�รุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ของ
BMCL ไปยังบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง BMCL กับ BECL
		 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL) กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
(BECL) ได้ ค วบบริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท ทางด่ ว นและรถไฟฟ้ า กรุ ง เทพ จำ � กั ด (มหาชน) (BEM) มี ทุ นจดทะเบี ย นหุ้ น สามั ญ
15,285.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 15,285.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
		 การควบบริษัทดังกล่าวข้างต้น เป็นบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BEM) โดย BEM ได้จัดสรรหุ้น ให้
BMCL ด้วยอัตราเปลี่ยนหุ้นเดิมของ BMCL 1 หุ้น ต่อ หุ้นของ BEM 0.42050530 หุ้น ดังนั้น รฟม. ในฐานะผู้ถือหุ้นใน BMCL จำ�นวน
2,987.50 ล้านหุ้น จึงเปลี่ยนเป็นผู้ถือหุ้นใน BEM จำ�นวน 1,256.26 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 1,256.26 ล้านบาท
และมีผลทำ�ให้สัดส่วนในการลงทุนลดลงจากเดิมร้อยละ 14.57 เป็น ร้อยละ 8.22 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
6.29 วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อนุมัติให้ออกงบการเงินในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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