รายงานประจํ า ป

รฟม.

เรายกระดั บ ชี วิ ต เมื อ ง

2560

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

รฟม .

เรายกระดั บ ชี วิ ต เมื อ ง

รายงานประจํ า ป

วิสัยทัศน รฟม.
...เป น องค ก รที่ มี ค วามเป น เลิ ศ
ด า นรถไฟฟ า ขนส ง มวลชน ที่ ส ามารถยกระดั บ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน และส ง เสริ ม การพั ฒ นาเมื อ ง
อย า งยั่ ง ยื น ...

2560
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สารประธานกรรมการ
รฟม.

สารประธานกรรมการ

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

สารประธานกรรมการ
รฟม.

“ความสําเร็จทุกดานจะเกิดขึ้นมิได หากขาด
ความรวมมือรวมใจกันจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก
คณะผูบ ริหาร พนักงาน ลูกจาง และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิง่ ความรวมมือของประชาชน
ทุกทาน เพือ่ ใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
สามารถดําเนินกิจการไดสาํ เร็จตามเปาหมายทีว่ างไว”
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของคณะกรรมการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ชวงปงบประมาณ
2560 ในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายจากรัฐบาลและ
กระทรวงคมนาคมไปยังผูบริหาร และพนักงานการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ตามวิสยั ทัศนขององคกรทีม่ งุ สู
การเปนองคกรที่มีความเปนเลิศดานรถไฟฟาขนสงมวลชนที่
สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนและสงเสริมการพัฒนา
เมืองอยางยั่งยืนนั้น กระผม ในฐานะประธานกรรมการการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย มีความยินดีเปนอยางยิง่
ทีส่ ามารถเรงรัดการเปดใหบริการรถไฟฟาเพือ่ เชือ่ มตอ 1 สถานี
ระหวางสถานีบางซือ่ ของรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
และสถานีเตาปูนของรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ไดอยางสมบู ร ณ เมื่ อวั น ที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ า นมา
โดยในพิธีเปดใหบริการ ไดรับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มาเปนประธานในพิธี
เพื่อใหการเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมากยิง่ ขึน้ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
จึงไดเรงดําเนินงานโครงการรถไฟฟาในความรับผิดชอบให
สําเร็จลุลวง พรอมเปดใหบริการแกประชาชนโดยเร็วตาม
นโยบายของรัฐบาล ไดแก โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน
สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซือ่ - ทาพระ
ซึ่งจะเปดใหบริการไดในป พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563
ตามลําดับ รวมถึงโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว (ใต) ชวง
แบริ่ง - สมุทรปราการ ที่จะแลวเสร็จพรอมเปดใหบริการ
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ในป พ.ศ. 2561 ตลอดจนโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว (เหนือ)
ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต ซึ่งจะแลวเสร็จพรอมเปด
ใหบริการในป พ.ศ. 2563
นอกจากนี้ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ยังมีโครงการทีต่ อ งดําเนินการใหมคี วามกาวหนาอยางตอเนือ่ ง
อีกหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
ช ว งแคราย - มี น บุ รี และโครงการรถไฟฟ า สายสี เ หลื อ ง
ชวงลาดพราว - สําโรง ซึ่งไดมีการลงนามสัญญาสัมปทานไป
เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 โดย รฟม. จะเรงรัดใหสามารถ
เปดบริการแกประชาชนไดภายในป พ.ศ. 2563 โครงการรถไฟฟา
สายสีสม ชวงศูนยวฒ
ั นธรรมแหงประเทศไทย – มีนบุรี ซึง่ ได
มีการลงนามสัญญากอสรางงานโยธา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ
2560 ที่ ผ  า นมา รวมถึ ง โครงการรถไฟฟ า สายสี ม  ว ง ช ว ง
เตาปูน - ราษฏรบรู ณะ และโครงการรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงิน ชวง
บางแค - พุทธมณฑล สาย 4 ซึง่ จะตองดําเนินการกอสรางทุก
โครงการตามแผนทีว่ างไว เพือ่ รองรับความเติบโตอยางตอเนือ่ ง
ของประเทศ รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมตอไป
กระผม ในฐานะประธานกรรมการการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จะพยายามเรงรัดผลักดัน
โครงการกอสรางรถไฟฟาสายตางๆ ใหมีความคืบหนา พรอม
ใหบริการประชาชนทัง้ ทีอ่ ยูใ นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด แตความสําเร็จ
ทุกดานจะเกิดขึ้นมิได หากขาดความรวมมือรวมใจกันจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก คณะผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง
และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรวมมือของประชาชนทุกทาน เพือ่ ใหการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย สามารถดําเนินกิจการไดสําเร็จตาม
เปาหมายทีว่ างไว และสอดคลองกับวิสยั ทัศนของการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ในการเปนองคกรที่มีความ
เปนเลิศดานรถไฟฟาขนสงมวลชน ทีส่ ามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและสงเสริมการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน

พลเอก
(ยอดยทธ
(ยอดยุทธ บุบญญาธิ
ญญาธิการ)
ประธานกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
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สารผูวาการ รฟม.

สารผูวาการ

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

สารผูวาการ รฟม.

รฟม. จะเรงรัดการดําเนินงานเพือ่ ใหประชาชน
มั่นใจไดวาการกอสรางรถไฟฟาทุกโครงการสามารถ
แลวเสร็จตามแผนงาน ตอบสนองตอการเดินทางและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.)
มีความมุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาองคกรใหมคี วามเปนเลิศดานรถไฟฟา
ขนสงมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและ
สงเสริมการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน ตามวิสัยทัศนขององคกร
โดยปงบประมาณ 2560 ทีผ่ า นมา รฟม. ไดเรงรัดและดําเนินงาน
โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนสายตางๆ ใหมีความกาวหนา
อยางเปนรูปธรรม ไดแก 1) การลงนามสัญญากอสรางงานโยธา
โครงการรถไฟฟาสายสีสม (ตะวันออก) ชวงศูนยวัฒนธรรม
แห ง ประเทศไทย – มี น บุ รี ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2560
2) การลงนามสัญญารวมลงทุนการออกแบบและกอสรางงานโยธา
การจัดหาระบบรถไฟฟา การใหบริการการเดินรถไฟฟา และ
ซอมบํารุงรักษา โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี
และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง
ในเดือนมิถุนายน 2560 3) การเปดใหบริการรถไฟฟาสาย
สีนํ้าเงินสวนตอขยาย ชวงบางซื่อ - เตาปูน ซึ่งเปนสวนเชื่อม
ตอระหวางรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสาย
ฉลองรัชธรรม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยไดรับเกียรติ
จาก พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
ในพิธี
นอกเหนือจากการเปดใหบริการและลงนามในสัญญา
กอสรางโครงการดังกลาวขางตน รฟม. กําลังอยูระหวาง
กอสรางรถไฟฟาฯ อีก 3 โครงการ ไดแก 1) โครงการรถไฟฟา
สายสีนาํ้ เงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซือ่ – ทาพระ
โดย ชวงหัวลําโพง - บางแค จะเปดใหบริการป 2562 และ
ชวงบางซื่อ - ทาพระ จะเปดใหบริการป 2563 2) โครงการ
รถไฟฟาสายสีเขียว (ใต) ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ เปดให
บริ ก ารป 2561 3) โครงการรถไฟฟ า สายสี เ ขี ย ว (เหนื อ )
ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต เปดใหบริการป 2563
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นอกจากนี้ รฟม. อยูร ะหวางการเตรียมการดําเนินการโครงการ
รถไฟฟาสายสีมว ง (ใต) ชวงเตาปูน - ราษฎรบรู ณะ โครงการ
รถไฟฟาสายสีนํ้าเงินสวนตอขยาย ชวงบางแค - พุทธมณฑล
สาย 4 โครงการรถไฟฟาสายสีสม (ตะวันตก) ชวงบางขุนนนท
– ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย และในสวนของเมืองใน
ภูมภิ าค รฟม. อยูร ะหวางดําเนินการ 2 โครงการ คือ โครงการ
ระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ชวงทานุน – หาแยกฉลอง)
และโครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม โดย รฟม.
จะเรงรัดการดําเนินงานเพือ่ ใหประชาชนมัน่ ใจไดวา การกอสราง
รถไฟฟาทุกโครงการสามารถแลวเสร็จตามแผนงาน ตอบสนอง
ตอการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ควบคูไปกับการกอสรางโครงการรถไฟฟา รฟม. ได
ดําเนินโครงการตางๆ เพื่อชวยพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ของประชาชน เช น การให ค วามรู แก ประชาชนตาม
แนวสายทางในเรื่องเกี่ยวกับการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนและ
การดับเพลิงเบื้องตน การปรับปรุงหองสมุด การสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน เปนตน
นอกจากการดําเนินโครงการรถไฟฟาสายตางๆ รฟม.
ไดปรับปรุงกระบวนการทํางานในดานตางๆ รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรเพื่อไปสูการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ และได
เตรียมความพรอมเพื่อยกระดับงานรักษาความปลอดภัย
งานกูภ ยั งานใหบริการอาคารและลานจอดรถ งานกํากับดูแล
การเดินรถของรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จากที่
ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ไปสูมาตรฐาน
ISO 9001:2015 รวมทั้งครอบคลุมรถไฟฟามหานคร สาย
ฉลองรัชธรรมภายในป 2561
รฟม. จะเรงรัดดําเนินงานโครงการตางๆ ตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง
ของประเทศใหเปนไปตามเปาหมายทีก่ าํ หนดไว เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

(นายพีระยุทธ สิงหพฒ
ั นากุล)
ผูว า การการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
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ขอมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ

ขอมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
ประวัติความเปนมาของ รฟม.
ปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครไดทวีความรุนแรงขึน้ เปนลําดับ จนกระทัง่ ในป พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยไดรบั ความชวยเหลือ
จากรัฐบาลเยอรมันสงคณะผูเชี่ยวชาญมาทําการศึกษา สํารวจ และวางแผนแมบทสําหรับการจราจรและขนสงในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได
เสนอแนะใหมรี ะบบรถขนสงมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) เพือ่ แกไขปญหาการเดินทางและการจราจรในกรุงเทพมหานคร
จึงไดมี “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515” จัดตั้ง “การทางพิเศษแหงประเทศไทย” ขึ้น
เพือ่ จัดสราง “ทางพิเศษ” ซึง่ ประกอบดวยระบบทางดวน (Express Way) และระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน (Mass Rapid Transit System)
และการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดดําเนินการมาโดยลําดับ แตตอมา รัฐบาลพิจารณาเห็นวา การจราจรทางถนนในกรุงเทพมหานคร
ติดขัดมาก สมควรเรงรัดการดําเนินการในสวนของระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถเดินทางไดโดย
ไมจําเปนตองใชรถยนตสวนบุคคล ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2535 เห็นชอบใหจัดตั้งรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับ
ของนายกรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงไดมีการตรา
“พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ. 2535” (ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 90 วันที่ 20 สิงหาคม 2535) โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496
โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติที่ไมเพียงพอตอการจัดทํา จัดการและการให
บริการขนสงมวลชนดวยระบบรถไฟฟา รวมทัง้ การดูแลรักษาความปลอดภัยและสาธารณะ ทําใหองคการรถไฟฟามหานคร มีขอ จํากัดในการ
ใชอํานาจตามกฎหมายและไมสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการขนสงมวลชนโดยระบบรถไฟฟา ไดทวีความจําเปน
มากยิง่ ขึน้ จึงไดมกี ารตรา “พระราชบัญญัตกิ ารรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543” (ราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนที่ 114ก
วันที่ 1 ธันวาคม 2543) จัดตัง้ “การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “รฟม.” เพือ่ ปรับปรุงอํานาจหนาทีข่ ององคการ
รถไฟฟามหานคร ใหสามารถดําเนินกิจการรถไฟฟาใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ อํานาจหนาทีใ่ นการคุม ครอง
ความปลอดภัยของกิจการรถไฟฟาและคนโดยสารรถไฟฟา มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับของนายกรัฐมนตรี มีวตั ถุประสงค ดังตอไปนี้

ที่อยู

เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0 2716 4000
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1) ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทัง้ จังหวัดอืน่ ตามทีก่ าํ หนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหวาง
จังหวัดดังกลาว
2) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัย
3) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชนแก รฟม. และประชาชน ในการใชบริการกิจการรถไฟฟา
ตอมา เมื่อ พ.ศ. 2545 ไดมีการปรับปรุงอํานาจหนาที่ของสวนราชการ และไดโอนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีในสวนของ
การกํากับดูแลการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย มาเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน
“เปนองคกรที่มีความเปนเลิศดานรถไฟฟาขนสงมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสงเสริมการพัฒนาเมือง
อยางยั่งยืน”
ภารกิจ

จากวิสัยทัศนที่ตั้งไว รฟม. ไดกําหนดภารกิจหลักที่จะดําเนินการในชวงปงบประมาณ 2560-2564 ภายใตอํานาจหนาที่ของ
องคกรไว ดังนี้
1) ดําเนินการขยายโครงขายการใหบริการรถไฟฟา และระบบเชื่อมตอ
2) ดําเนินธุรกิจตอเนื่อง เพื่อตอบสนองการใชชีวิตของประชาชน และนโยบายของรัฐ
3) สรางประสบการณที่ดีใหแกผูใชบริการ
4) มุงสูการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใตหลักธรรมาภิบาล
5) สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูในองคกร
6) สรางศูนยกลางการเรียนรูดานรถไฟฟาขนสงมวลชน

พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัตกิ ารรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 ไดกาํ หนดวัตถุประสงคขององคกรไว 3 ประการ ดังนี้
1) ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทัง้ จังหวัดอืน่ ตามทีก่ าํ หนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหวาง
จังหวัดดังกลาว
2) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัย
3) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชนแก รฟม. และประชาชนในการใชบริการกิจการรถไฟฟา
เปาประสงคองคกร
เพือ่ ใหการดําเนินงานมีทศิ ทางทีช่ ดั เจน และสามารถนําไปสูก ารบรรลุวสิ ยั ทัศน รฟม. ไดกาํ หนดเปาประสงคของการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2560-2564 โดยพิจารณาถึงความตองการตางๆ ไดแก ดานผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการเงิน ดานกระบวนการ และดาน
การเรียนรูและการเติบโต ไวดังนี้
1) มีโครงขายรถไฟฟาครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ
2) มีผูใชบริการรถไฟฟา รฟม. เพิ่มขึ้นตามเปาหมาย
3) รถไฟฟา รฟม. มีโครงขายการเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
4) มีชองทางการสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น
5) เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ
6) มีบริการที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความตองการของสังคมเมือง
7) รถไฟฟา รฟม. เปนสวนสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
8) เปนศูนยกลางดานการเรียนรู และการใหคําปรึกษารถไฟฟาขนสงมวลชน ในระดับภูมิภาคอาเซียน
9) เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) และมีธรรมาภิบาลที่ดี
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เปาหมายหลัก
จากวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาประสงคที่ไดตั้งไว รฟม. ไดกําหนดเปาหมายหลักของการดําเนินงานในดานตางๆ ที่จะตองบรรลุ
ผลสําเร็จภายในปงบประมาณ 2564 หรือในปอื่นๆ ไว ดังนี้
1) เปดใหบริการรถไฟฟาฯ สายตางๆ* ดังนี้
- ปงบประมาณ 2562 เปดใหบริการสายสีเขียว ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ (กทม.)
- ปงบประมาณ 2563 เปดใหบริการสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซื่อ - ทาพระ, สายสีเขียว
ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต, สายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี และสายสีเหลือง ชวงลาดพราว - สําโรง
- ปงบประมาณ 2565 เปดใหบริการสายสีนาํ้ เงิน ชวงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4, สายสีเขียว ชวงสมุทรปราการ - บางปู
และสายสีเขียว ชวงคูคต - ลําลูกกา
- ปงบประมาณ 2566 เปดใหบริการสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมฯ - มีนบุรี
- ปงบประมาณ 2567 เปดใหบริการสายสีสม บางขุนนนท - ศูนยวัฒนธรรมฯ และสายสีมวง ชวงเตาปูน - วงแหวน
กาญจนาภิเษก
2) ผูใ ชบริการรถไฟฟา รฟม. มีความพึงพอใจตอระบบเชือ่ มตอการเดินทางเปนไปตามเปาหมาย (ป 2560 เก็บขอมูล Baseline
สําหรับกําหนดคาเปาหมายป 2561-2564)
3) จํานวนการใชบริการรถไฟฟา รฟม. แตละสายเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ในแตละป
4) รายไดจากธุรกิจตอเนื่องเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ในแตละป
5) ผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return On Asset : ROA) เปนไปตามเปาหมาย (ป 2560 เก็บขอมูล Baseline สําหรับกําหนด
เปาหมายป 2561-2564)
6) ผูใชบริการ และชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟา รฟม. มีความพึงพอใจตอบริการรถไฟฟาฯ และบริการเสริมอื่นๆ เปนไป
ตามเปาหมาย (ป 2560 เก็บขอมูล Baseline สําหรับกําหนดเปาหมายป 2561-2564)
7) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม (Social Return On Investment : SROI) เปนไปตามเปาหมาย (ป 2560
เก็บขอมูล Baseline สําหรับกําหนดเปาหมายป 2561-2564)
8) ความสําเร็จของการเปนศูนยกลางดานการเรียนรูดานรถไฟฟาแลวเสร็จตามแผน
9) ความสําเร็จของการมีศูนยใหคําปรึกษาภายในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนแลวเสร็จตามแผน (ป 2562 เริ่มประเมิน
ความพรอมของการเปนศูนยใหคําปรึกษา)
10) บุคลากรมีระดับความผูกพันที่ระดับ 3.72 ภายในป 2564
11) บุคลากรผานเกณฑการประเมินสมรรถนะตามเกณฑทอี่ งคกรกําหนด (ป 2560 เก็บขอมูล Baseline สําหรับกําหนดเปาหมาย
ป 2561-2564)
12) การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานหลัก (ดวยนวัตกรรม) ระหวางป 2560 ถึง 2564 เปนไปตามเปาหมาย
13) ผลิตภาพองครวมขององคกร (Productivity) เพิ่มขึ้น โดยคา (Human Capital Return on Investment : HCROI)
เปนไปตามเปาหมาย
หมายเหตุ : * เปาหมายการดําเนินงานโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ไดรับทราบเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ
ในการจัดทําแผนวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ 2560-2564 รฟม. ไดนําแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจมาประกอบการพิจารณา
ดวย โดยตามแผนดังกลาวรัฐบาลมีนโยบายที่จะใหรัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสามารถเรงลงทุนที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรและมีความแข็งแกรงทางการเงิน โดยเนนการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพ ภายใตระบบ
ธรรมาภิบาลที่โปรงใสและมีคุณธรรม และการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช สําหรับในสวนของสาขาขนสงไดมีนโยบายให
มุง เนนพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส บูรณาการโครงขายระบบขนสง ยกระดับการใหบริการและการกํากับ
ดูแลระบบคมนาคมขนสงใหเทียบเทาสากล พรอมทั้งสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
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ปจจัยที่มีผลกระทบหลักตอกิจการ
ดานภารกิจหลัก
รถไฟฟาขนสงมวลชนเปนระบบทีต่ อบสนองการใชชวี ติ ของประชาชนในสังคมเมืองและนโยบายของรัฐในการพัฒนาระบบขนสง
อยางบูรณาการระหวางรถโดยสารประจําทาง เรือโดยสาร และรถไฟฟา เปนตน รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายใหการสนับสนุนโครงการดาน
โครงสรางพื้นฐาน โดยระบบขนสงทางรางไดถูกกําหนดใหเปนระบบขนสงมวลชนหลักของประเทศ อยางไรก็ดีเนื่องจากโครงการรถไฟฟา
เปนโครงการขนาดใหญที่ตองใชเวลาดําเนินการ ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน และใชเงินลงทุนสูง ทําใหมีความยาก
และมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะทําใหการกอสรางโครงการรถไฟฟาเกิดความลาชา นอกจากนีร้ ะบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในปจจุบนั ยังไมครอบคลุม
พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และการที่มีขอจํากัดทางดานกฎหมายที่ไมเอื้อตอการพัฒนาธุรกิจ จึงทําใหระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนยังไม
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและผูใชบริการไดอยางเต็มที่
ดานการปฏิบัติการและบริการลูกคา
ความสะดวก ความรวดเร็ว ความตรงตอเวลา ความปลอดภัยทัง้ จากอุบตั เิ หตุและเหตุอาชญากรรม ระบบตัว๋ และคาโดยสารรวม
และการเชื่อมตอการเดินทาง เปนปจจัยสําคัญที่ลูกคาหรือผูใชบริการคาดหวังจากบริการรถไฟฟาฯ นอกจากนี้ยังมีปจจัยรองอื่นๆ อาทิ
สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถ คุณภาพของการใหบริการโดยพนักงาน เปนตน
ดานทรัพยากรบุคคล
ในปงบประมาณ 2560 รฟม. ไดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบดําเนินการกอสรางโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนหลายเสนทาง เปน
ระยะทางรวมประมาณ 155 กม. นอกเหนือจากรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และสายสีเขียว ชวงแบริง่ – สมุทรปราการ
ที่ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ นอกจากนี้ในอนาคต รฟม. จะดําเนินโครงการกอสรางเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4 เสนทาง ระยะทางประมาณ
37 กม. ทําให รฟม. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการรถไฟฟาที่มีระยะทางรวม 260 กม. ดังนั้น รฟม. จึงมีความจําเปนที่จะตองเพิ่ม
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับปริมาณงาน อยางไรก็ดีไดมีการคํานึงถึงระยะเวลาสิ้นสุดการกอสรางรถไฟฟาฯ ในอีก 10 ปขางหนาดวยแลววา
อัตรากําลังทีเ่ คยเพิม่ ขึน้ อยางมากในชวงของการกอสรางโครงการรถไฟฟาฯ จะลดลง ดังนัน้ การวางแผนอัตรากําลังและการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ดีและคลองตัวจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก นอกจากนี้ ความสามารถในการสรรหาและรักษาบุคลากรใหคงอยูกับองคกรเปนอีก
หนึ่งปจจัยที่มีความสําคัญไมนอยไปกวากัน
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมในอนาคต
การศึกษาสัดสวนการเดินทางระบบขนสงสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาในป 2558 รถไฟฟาบีทีเอสมีสัดสวนการใช
บริการมากที่สุด รอยละ 37.10 รองลงมาคือ รถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รอยละ 34.52 และรถไฟฟามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล รอยละ 14.62 ดังแสดงในรูป
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สัดสวนการเดินทางระบบขนสงสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร
รูปแบบการเดินทาง
รถไฟฟา MRT

14.62%

Airport Rail Link

2.95%

รถโดยสาร BRT

1.06%

รถโดยสาร ขสมก.

34.52%

เรือดวนเจาพระยา

4.06%

เรือคลองแสนแสบ

5.69%

รถไฟฟา BTS

37.10%
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รอยละ

ปจจุบันแมวาแนวโนมจํานวนผูใชบริการระบบรถไฟฟาจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป แตจํานวนการใชรถยนตสวนบุคคลและ
ปญหาจราจรติดขัดก็ยังคงมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ แสดงใหเห็นวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครยังมีพฤติกรรมใชรถสวนบุคคล ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากระบบขนสงมวลชนยังอยูระหวางการพัฒนาโครงขายใหสมบูรณ
จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา การเดินทางโดย
รถสวนบุคคลทั้งรถยนตและรถจักรยานยนตไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอไปในอนาคต โดยจํานวนรถยนตที่จดทะเบียน
ในกรุงเทพมหานครมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ จาก 987,999 คัน ในป พ.ศ. 2535 เปน 4,212,048 คัน ในป พ.ศ. 2559 เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ รอยละ 6.72 ตอป
และในชวงระยะเวลาเดียวกันจํานวนรถจักรยานยนตที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดเพิ่มขึ้นจาก 1,006,302 คัน
ในป พ.ศ. 2535 เปน 3,382,378 คัน ในป พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 6.40 ตอป
จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถจักรยานยนตที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครสะสมตั้งแตป พ.ศ. 2535-2559
4,212,048

3,382,378

ในทางตรงกันขามจํานวนผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะมีแนวโนมที่จะลดลงอยางตอเนื่อง โดยจํานวนผูโดยสารองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดลดลงจาก 4,073,883 เที่ยว/วัน (trip/day) ในป พ.ศ. 2535 เหลือเพียง 866,879 เที่ยว/วัน ในป พ.ศ. 2559
(ไมรวมผูใชบริการรถเมลฟรี) ลดลงเฉลี่ย รอยละ 6.02 ตอป
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จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการรถโดยสารประจําทาง ขสมก. ตั้งแตป พ.ศ. 2535-2559

1,598,797
1,048,443 1,027,139
889,719
935,726
864,005
866,879
1,113,357
607,717568,089 544,484970,312
558,420 538,218482,864 499,783 495,042
706,350
480,353 482,655
411,892 397,507 381,141371,836 389,936

2559

2558

2557

2556

2555

892,491

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนผูโดยสารระบบขนสงสาธารณะในสวนของรถไฟฟาขนสงมวลชน มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยจํานวน
ผูโ ดยสารระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ (รถไฟฟาบีทเี อส) ไดเพิม่ ขึน้ จาก 148,641 คน-เทีย่ ว/วัน ในป พ.ศ. 2542 เปน 645,724 คน-เทีย่ ว/วัน
ในป พ.ศ. 2559 เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ รอยละ 9.28 ตอป สําหรับแอรพอรต เรล ลิงค (บริษทั รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด) ไดเพิม่ ขึน้ จาก 34,23 คน-เทีย่ ว/วัน
ในป พ.ศ. 2554 เปน 56,693 คน-เที่ยว/วัน ในป พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 10.70 ตอป
จํานวนผูโดยสารรถไฟฟาขนสงมวลชนเฉลี่ยตอวัน ตั้งแตป พ.ศ. 2542-2559
600,000

562,226

500,000

645,724

208,814
190,941

34,234

ป 2552

ป 2551

ป 2550

ป 2549

ป 2548

ป 2547

ป 2546

ป 2545

ป 2544

ป 2543

ป 2542

0

ป 2554

(ธ.ค.53-ก.ย.54)

269,335
256,957

231,999

50,866
40,002 41,330 46,446
20,750 (ส.ค.-ก.ย. 60)

ป 2559

173,051

251,378

ป 2558

180,955

168,461
163,874

154,360

รถไฟฟาสายฉลองรัชธรรมของ รฟม.

387,198
377,356

365,932

158,067

รถไฟฟาบีทีเอส
รถไฟฟาสายเฉลิมรัชมงคลของ รฟม.
Airport Rail link

ป 2557

188,531
148,641
161,146

370,399

ป 2556

244,518

273,662

337,704
308,470

381,151

ป 2555

300,000

100,000

622,451

448,085

400,000

200,000

594,158

511,665

ป 2553

จํานวนผูโดยสาร (เที่ยว/วัน)

700,000

ในสวนของรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จํานวนผูโ ดยสารในเดือนกรกฎาคม 2547 ซึง่ เปนเดือนแรกของการเปดใหบริการ
มีจํานวน 217,000 คน-เที่ยว/วัน ทั้งนี้เนื่องจากเปนชวงที่ประชาชนทดลองใชบริการและมีการเก็บอัตราคาโดยสารเพียง 10 บาทตอเที่ยว
ซึง่ ตอมาจํานวนผูโ ดยสารไดลดลง โดย ณ สิน้ เดือนกันยายน 2547 มีจาํ นวน 165,966 คน-เทีย่ ว/วัน จากนัน้ จํานวนผูโ ดยสารไดอยูใ นระดับ
ของการใชบริการตามปกติ โดยในปงบประมาณ 2548 มีจาํ นวนผูโ ดยสารเฉลีย่ 154,360 คน-เทีย่ ว/วัน และเพิม่ ขึน้ เปน 269,335 คน-เทีย่ ว/วัน
ในปงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย รอยละ 5.23 ตอป สวนรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม ซึ่งเปดบริการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559
มีจํานวนผูโดยสารเฉลี่ย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 เทากับ 20,750 คน-เที่ยว/วัน ซึ่งใกลเคียงกับตัวเลขประมาณการจํานวนผูโดยสาร ณ
สิ้นป พ.ศ. 2559 (20,363 คน-เที่ยว/วัน)
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จากขอมูลดังกลาวพอสรุปไดวาแมวา การเดินทางโดยยานพาหนะสวนบุคคลมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนรถที่จดทะเบียน ในขณะที่การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะลดลงอยางตอเนื่อง แตการเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน
ไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลมาจากภาครัฐมีการเรงรัดขยายเสนทางรถไฟฟาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อใหบริการ
ประชาชน พรอมทัง้ ใหความสําคัญในการเชือ่ มตอระบบการขนสงตางๆ เขาดวยกัน ราคานํา้ มันมีแนวโนมสูงขึน้ การขยายตัวของทีอ่ ยูอ าศัย
ตามแนวเสนทางรถไฟฟา ภาวะเศรษฐกิจไทยมีการฟน ตัวอยางตอเนือ่ งจากการกระตุน ทางเศรษฐกิจ สถานการณทางการเมืองคลีค่ ลายและ
มีเสถียรภาพมากขึ้น ความเชื่อมั่นของผูบริโภคปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหเกิดการจางงาน ประชาชนมีรายได รูปแบบการใหบริการตอบสนอง
ความตองการของวิถชี วี ติ สังคมเมือง เนนความสะดวกความรวดเร็วและความตรงตอเวลาในการเดินทาง คํานึงถึงการใชพลังงานและสิง่ แวดลอม
ทําใหประชาชนจะหันมาเลือกใชบริการระบบขนสงสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟาขนสงมวลชนเพิ่มมากขึ้น
อยางไรก็ดี จากการคาดการณปริมาณผูโ ดยสารกรณีมโี ครงการตามแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลพบวา ปริมาณผูโ ดยสารรถไฟฟาโดยรวมในป พ.ศ. 2562 มีประมาณ 4,384,000 คน-เทีย่ ว/วัน เพิม่ เปน 7,680,000 คน-เทีย่ ว/วัน
ในป พ.ศ. 2572 ทั้งนี้สัดสวนของปริมาณผูโดยสารจากการเปลี่ยนถายระบบ (Transfer) โดยรวมในป พ.ศ. 2557 จะมีคาประมาณรอยละ
14.89 เพิ่มเปนรอยละ 26.98 และ 34.86 ของปริมาณผูโดยสารรถไฟฟาทั้งหมด ในป พ.ศ. 2562 และ 2572 ตามลําดับ โดยโครงการ
รถไฟฟาสายสีนาํ้ เงิน ชวงบางซือ่ -ทาพระ และชวงหัวลําโพง-บางแค เปนเสนทางทีม่ สี ดั สวนการเปลีย่ นถายระบบมากทีส่ ดุ ประมาณรอยละ 31-40
ของปริมาณผูโดยสารรถไฟฟาทั้งหมด สอดคลองกับผลสํารวจขอมูลการเดินทางที่ผูเดินทางสวนใหญตองการเดินทางเขาสูใจกลางเมือง
ผลการคาดการณปริมาณผูโดยสาร ตามแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางฯ ภายในป พ.ศ. 2572

สาย
สายสีแดงเขม
สายสีแดงออน
ARL
สายสีเขียวเขม
สายสีเขียวออน
สายสีนํ้าเงิน
สายสีมวง
สายสีสม
สายสีชมพู
สายสีเหลือง
สายสีเทา
สายสีฟา
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณผูโดยสาร (คน-เที่ยว/วัน)
แผน 5 ป พ.ศ. 2557
แผน 10 ป พ.ศ. 2562
Boarding Transfer Total
Boarding Transfer Total
110,000 12,000 122,000 357,000 119,000 476,000
38,000 12,000 50,000 145,000 83,000 228,000
119,000 9,000 128,000 144,000 33,000 177,000
600,000 55,000 655,000 721,000 165,000 886,000
376,000 40,000 416,000 246,000 132,000 378,000
254,000 119,000 373,000 673,000 301,000 974,000
69,000 27,000 96,000 372,000 132,000 504,000
377,000 165,000 542,000
166,000 53,000 219,000
1,566,000 274,000 1,840,000 3,201,000 1,183,000 4,384,000

แผน 20 ป พ.ศ. 2572
Boarding Transfer Total
518,000 204,000 722,000
253,000 218,000 471,000
161,000 59,000 220,000
1,038,000 410,000 1,448,000
272,000 168,000 440,000
974,000 562,000 1,536,000
490,000 225,000 715,000
521,000 291,000 812,000
233,000 121,000 354,000
175,000 139,000 314,000
206,000 136,000 342,000
162,000 144,000 306,000
5,003,000 2,677,000 7,680,000

ขอมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ

015

รูปแบบการเดินทางหลัก (Main Mode) กรณีมโี ครงการครบถวนตามแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จะพบวาในป พ.ศ. 2572 การเดินทางโดยใชยานพาหนะสวนบุคคลมีสดั สวนรอยละ 57.6 ซึง่ ยังคงมีสดั สวนทีส่ งู กวาการเดินทาง
โดยการใชระบบขนสงสาธารณะที่มีสัดสวนเพียงรอยละ 42.4 โดยสัดสวนการเดินทางดวยการใชรถยนตนั่งสวนบุคคล (Car) คิดเปนรอยละ
41.1 รถจักรยานยนต (MC) คิดเปนรอยละ 12.4 และรถแท็กซี่ (Taxi) คิดเปนรอยละ 4.1 ทัง้ นี้ สําหรับสัดสวนการเดินทางดวยระบบรถไฟฟา
(MRT) จะมีสดั สวนเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 3.7 ในป พ.ศ. 2551 เปนรอยละ 20.7 ในป พ.ศ. 2572 โดยรูปแบบการเดินทางหลัก กรณีมโี ครงการ
ครบถวนตามแผนแมบทฯ ในป พ.ศ. 2572 แสดงดังรูป (ที่มา: สํานักพัฒนาระบบการขนสงและจราจร (สพร.)
รูปแสดงรูปแบบการเดินทางหลัก กรณีมีโครงการครบถวนตามแผนแมบทฯ ในป พ.ศ. 2572
MRT
20.7%
TAXI
4.1%
อื่นๆ
21.7%

MC
12.4%

CAR
41.1%
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ขอมูลที่สําคัญทางการเงินและ
รายงานวิเคราะหฐานะการเงิน

ขอมูลที่สําคัญทางการเงิน
และรายงานวิเคราะหฐานะการเงิน

หนวย : ลานบาท

ผลการดำเนินงาน
รายไดจากการดำเนินงานและรายไดอื่น
กำไรกอนคาเสื่อมราคา คาตัดจำหนายและสิทธิตัดจาย
รวมทั้งตนทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ยจาย) (EBITDA)
ตนทุนทางการเงิน
คาเสื่อมราคาและสิทธิตัดจำหนาย
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของเจาของ
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (เทา)

2560
(สตง.รับรอง)

2559
(สตง.รับรอง)

2558
(สตง.รับรอง)

11,994.44

6,687.14

5,755.5

8,611.85
2,540.93
4,797.22
4,627.27

5,329.07
1,808.06
2,227.32
(1,658.55)

2,486.39
1,741.37
1,915.82
(1,170.80)

355,361.69
336,569.96
18,791.73

326,582.11
312,417.65
14,164.46

241,520.74
225,697.73
15,823.0

0.91
1.07
17.91
0.95

0.82
0.95
22.06
0.96

0.23
0.45
14.26
0.93

ฐานะการเงิน
ณ สิ้นปงบประมาณ 2560 รฟม. มีสินทรัพยรวม 355,361.69 ลานบาท หนี้สินรวม 336,569.96 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนหนี้
เงินกูเพื่อใชในการกอสรางโครงการรถไฟฟา และสวนของเจาของจํานวน 18,791.73 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน ในป 2560 รฟม. มีกําไรสุทธิ เนื่องจาก
ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประจําป 2560 จํานวน 3,353.67 ลานบาท
อัตราแลกเปลี่ยน :
ณ 30 กันยายน 2560 1 เยน = 0.300127
ณ 30 กันยายน 2559 1 เยน = 0.347041
ณ 30 กันยายน 2558 1 เยน = 0.306478
โครงสรางเงินทุน
ทุนประเดิม
รวม

30 ก.ย. 60
945.96
945.96

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 59
30 ก.ย. 58
945.96
945.96
945.96
945.96

โครงสรางเงินทุนของ รฟม. เปนเงินอุดหนุนที่รัฐเปนผูรับภาระโดยจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินเปนรายป เพื่อใชเปนคาใชจาย
ในการบริหารงานและคาใชจายในการดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายตางๆ

ขอมูลที่สําคัญทางการเงินและ
รายงานวิเคราะหฐานะการเงิน

รายไดจากการดําเนินงาน (หนวย:ลานบาท)
400.47
198.43

12,000

รายไดอื่น

2,327.63

10,000

9,067.91

การอนุญาตใหใชสินทรัพย
และการใหเชาแผงคา

8,000
50.86
154.95
1,017.59

6,000
4,000

238.17
203.54

การใหสัมปทาน

1,110.07

รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

4,983.94

4,532.15

2,000
0

2558

2559

2560

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (หนวย:ลานบาท)
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
-1,000
-2,000
-3,000

4,627.27
3,353.57

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
-1,170.80

-518.07

2558

กําไร(ขาดทุน)จาก
อัตราแลกเปลี่ยน

-1,658.55 -2,952.24

2559

2560

ฐานะการเงิน (หนวย:ลานบาท)
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

326,582.11
312,417.65

355,361.69

336,569.96

241,520.74
225,697.73

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของเจาของ

15,823.01

2558

18,791.73

14,164.46

2559

2560
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ขอมูลู ที่สําคัญทางการเงินและ
รายงานวิเคราะหฐานะการเงิน

อัตราสวนทางการเงิน

สูตร

ณ 30 ก.ย.60 ณ 30 ก.ย.59 ณ 30 ก.ย.58

หนวย

1. สภาพคลอง
1.1 เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) สินทรัพยหมุนเวียน - หนีส้ นิ หมุนเวียน (3,205.63) (2,842.66) (22,689.51) ลานบาท
1.2 อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio)
สินทรัพยหมุนเวียน
0.91
0.82
0.23 เทา
หนีส้ นิ หมุนเวียน
1.3 อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio)*
สินทรัพยหมุนเวียน
1.39
1.29
1.42 เทา
หนีส้ นิ หมุนเวียน - เงินกูร ะยะสัน้
หมายเหตุ* ไมรวมเงินกูย มื ระยะสัน้
เนือ่ งจากรัฐบาลจะใหเงินอุดหนุนเพือ่ ชำระคืนหนี้
2. สภาพหนี้
2.1 อัตราสวนหนีส้ นิ รวมตอสินทรัพยรวม
(Debt Ratio)
2.2 อัตราสวนหนีส้ นิ รวมตอสวนของเจาของ
(Debt Equity Ratio)

หนีส้ นิ รวม
สินทรัพยรวม
หนีส้ นิ รวม
สวนของเจาของ

3. ความสามารถในการทำกำไร
3.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)

กำไร(ขาดทุน)กอนหักตนทุนทางการเงิน (EBIT)

3.2

อัตราผลตอบแทนผูถ อื หุน (ROE)

สินทรัพยรวม
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
สวนของเจาของ

0.95

0.96

0.93

เทา

17.91

22.06

14.26

เทา

1.07

0.95

0.45

%

24.62

(11.71)

(7.40)

%

ขอมููลที่สําคัญทางการเงินและ
รายงานวิเคราะหฐานะการเงิน
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จากผลลัพธขางตน สามารถสรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ รฟม. ดังนี้
1. สภาพคลอง

วิเคราะห : - รฟม. มีสภาพคลองไมเพียงพอทีจ่ ะชําระหนีส้ นิ หมุนเวียน เนือ่ งจากมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตดิ ลบ ซึง่ ภาระหนีส้ นิ หมุนเวียน
สวนใหญเปนภาระหนี้เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งป
- เมือ่ เปรียบเทียบระหวาง ป 2559 และ ป 2560 รฟม. มีสภาพคลองเพิม่ มากขึน้ และเพียงพอตอการชําระหนีส้ นิ หมุนเวียน

2. สภาพหนี้

วิเคราะห : - อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมอยูในระดับสูงตอเนื่องมาตั้งแตป 2558 – 2560 และอัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สวนของเจาของอยูในระดับคงที่ ซึ่งหนี้สินสวนใหญของ รฟม.เปนหนี้เงินกูในประเทศและตางประเทศ ซึ่งรัฐบาล
รับภาระในการชําระหนี้ดังกลาวเมื่อครบกําหนด แตยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ซึ่งกระทรวงการคลัง ไดดําเนินการทํา Cross Currency SWAP (CCS) หนี้เงินกู JICA จํานวนทั้งสิ้น 5 สัญญา ทั้งนี้
ในสวนของหนี้เงินกูเยนสัญญาอื่นๆ ขณะนี้อยูระหวางกระทรวงการคลังทยอยดําเนินการปดความเสี่ยงในชวงเวลา
ที่เหมาะสม

3. ความสามารถในการทํากําไร

วิเคราะห : - ในป 2560 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนผูถือหุน มีสัดสวนเปลี่ยนแปลงเปนจํานวนมาก
เนื่องจากมีผลกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไมเกิดขึ้นจริงที่เปลี่ยนแปลงเปนจํานวนมาก
ในระหวางป
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โครงสราง การจัดแบงสวนงาน
รฟม.

โครงสรางการจัดแบงสวนงาน รฟม.
คณะกรรมการ รฟม.
ผูวาการ

สํานักผูวาการ

กองอํานวยการ

การสื่อสารองคกร

รองผูวาการ
(กลยุทธและแผน)

รองผูวาการ
(การเงิน)

ผูชวยผูวาการ
ฝายนโยบาย
และยุทธศาสตร

ฝายพัฒนา
โครงการรถไฟฟา

กองกลยุทธ
และแผนงาน

กองวางแผน
โครงการรถไฟฟา

กองประเมินผล

กองวิเคราะห
และพัฒนา

กองบริหาร
ความเสี่ยงและะ
ควบคุมภายในน

กองสิ่งแวดลอม

สํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน

กองกิจกรรมเพื่อสังคม

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายบัญชี
และการเงิน

รองผูวาการ
(วิศวกรรมและกอสราง)

ผูชวยผูวาการ

ผูชวยผูวาการ

ฝายพัฒนา
และบริหารพืนที
้นทที่

ฝายวิศวกรรม
และสถาปตยกรรม

ผูชวยผูวาการ
ฝายบริหาร
งานกอสราง 1

ฝายบริหาร
งานกอสราง 2

กองแผนงาน
และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
กองระบบงาน
คอมพิวเตอร

กองบัญชี

กองพัฒนาพื้นทีี่

กกองวิ
องวิศวกรรมโยธา

กองบริหารงาน
กอสราง 1

กองบริหารงาน
กอสราง 4

กองตรวจจาย

กองบริหาร
โครงการตอเนื
เนนื่อง

กองสถาปตยกรรม

กองบริหารงาน
กอสราง 2

กองบริหารงาน
กอสราง 5

กองปฏิบัติการ
คอมพิ
เตอร
คอมพ
คอ
มพพิวเต
ตอร
และเครื
าย
และเ
ะเคร
ครือขขาย
คร

กองการเงิน
และภาษี

กองวิ
กองว
กอ
ง ิศวก
งว
ววกรรมไฟฟ
รรมไ
รร
ม ฟฟ
มไ
ฟฟา
และเครื
และเ
แล
ะ คร่ออง
ื งงกล
กล

กองบริ
กองบ
กอ
ง ริหารงาน
กอสราง 3

กองบริหารงาน
กอสราง 6

กองแผนงาน
กองแผ
ผนงาน
และบริริหิ าร
และบ
แล
เเอกสาร
เอ
กสาาร 1

กกองแผนงาน
องแ
ง ผนงานน
งแ
แและบริ
ละบ
ะบริหาร
เอกสาร
เเอ
อกส
กสาร 2

กองงบประมาณ
กอ
องง
งงบป
บ ระ
บป
ระมา
มณ
มา
กองเงิ
นกูู
กอ
องเงเงิงิงนก
นก
นก

โครงสราง การจัดแบงสวนงาน
รฟม.
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คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักธุรกิจ
บัตรโดยสาร

กองบริหารคาโดยสาร

สํานักหนวยธุรกิจ
รถไฟฟา

กองธุรกิจบัตรโดยสาร

สํานักตรวจสอบ

กองตรวจสอบทั่วไป

กองตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผูวาการ
(ปฏิบัติการ)

รองผูวาการ
(บริหาร)
ผูชวยผูวาการ

ฝายระบบ
ไฟฟา

ฝายพัฒนา
ธุรกิจ

กองธตรวจสอบบัญชี
และการเงิน

ฝฝาย
ายปฏิ
ปฏิบิ ัติการ
ปฏ

ฝายรักษา
ความปลอดภัย
และกูภัย

ผูชวยผูวาการ

ฝายกฎหมาย

ฝายกรรมสิทธิ์
ที่ดิน

ฝายจัดซื้อ
และบริการ

ฝายทรัพยากร
บุคคล

กองกํากับงาน
โโครงการรถไฟฟ
ครงการรถไฟฟา

กองวางแผน
ธุรกิจ

กองกํ
กองก
งกกํากับ
การเดิ
การเ
รเเดินรรถถ

กองรักษา
ความปลอดภัย 1

กองนิติการ

กองแผนงาน
จัดกรรมสิทธิ์

กองจัดหา
พัสดุทั่วไป

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กองระบบ
กองร
กอ
งระบ
งร
ะบบบ
รถไฟฟ
รถ
ถไฟ
ไฟฟฟา

กองบริ
กกอ
งบริหาร
ทรั
สิสินนท
นทรั
ทรัพย
พั ยย

กองบํ
งรักษา
กองบ
งบํารุรงรั
งบ
รระบบรถไฟฟ
ระ
บบรถ
บบ
รถไฟ
รถ
ไฟฟฟา
ไฟ

กองรักษา
คความปลอดภั
คว
วาม
ามปล
ปลอด
ปล
อดดภัภย 2

กองสัญญา 1

กองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 1

กองจัดหา
พัสดุโครงการ

กองบริหาร
สัมปทาน

กองบํารุงรักษา
โครงสร
งงานโยธา
โค
ครง
รงสร
สรรางง
งงาน
านโย
าน
โยยธา
ธา

กองกูภัย 1

กกองสั
กอ
งสสญ
งสั
ั ญ
ญาา 2

กองกรรมสิ
กอองก
งกรร
ร มสิ
มสสทิ ธิธ์
ที่ดิน 2

กกองการตลาด
องการรตล
ตลาด
แและลู
แล
ละล
ะลูกูคาาสสสัมั พันธ

กองกู
กอ
องงกกภัูภยั 2

กองคดีดีแล
แลละวิ
ะ ินัย
ะว

กองกรรมสิ
กอ
องก
งกรรมสิทธิธ์์
ที่ดิน 3

กองบริ
กอ
องบริหิ ารร
สถานที่และ
ยานพาหนะ
ยา
ยานพ
านพ
นพาห
าหหนะะ

กองสวัสดิการ
และบริหาารร
ผลตอบแทน
กองพั
กอองพ
งพัฒ
ั นาบุ
นาบุบคุ ลากร
นา
และระบบงานน

กองบริ
ารร
กองบ
กอ
งบริรหหา
งบ
หาร
อาคารจอดรถ

กกองรั
กอ
องรั
งรกัษษาเขตทาง
าเข
เขตท
ตท
ตทาง
ตท
สถาบั
สถ
ถาบันฝกออบรมการ
บรมการร
บร
รักษ
กั ษษาความปลอดภั
าควา
าค
วาามป
มปลอดภภัย
และดั
และด
แล
ะดัดบัเพลิลิง - กูกูภัย
ะด

กองสํ
รวจและ
กอ
องสสํารว
รวจแ
จ ลละะ
จแ
ประเมิ
นราคา่
ประเ
ปร
ะเเมิมนร
ะเมิ
นราค
าคาา่
าค
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โครงสรางและนโยบาย
ของ คณะกรรมการ รฟม.

โครงสรางและนโยบายของคณะกรรมการ รฟม.
โครงสรางของคณะกรรมการ รฟม.
พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา 13 กําหนดให คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย ประกอบดวย ประธานกรรมการ ผูแ ทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแ ทนกระทรวงการคลัง ผูแ ทนกระทรวง
คมนาคม ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนกรมการผังเมือง ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ผูแทนกรุงเทพมหานคร และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คน ซึ่งในจํานวนนี้ตองแตงตั้งจากผูแทนองคกรพัฒนาภาคเอกชนในดานการคุมครองผูบริโภคหนึ่งคน และผูวาการ
เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง
ตอมาไดมพี ระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัตใิ หสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาทีข่ องสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 31 ในพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 ใหแกไข
คําวา “นายกรัฐมนตรี” เปน “รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม” คําวา “ผูแ ทนกรมการผังเมือง” เปน “ผูแ ทนกรมโยธาธิการและผังเมือง”
คําวา “ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก” เปน “ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร” และ
คําวา “ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม” เปน “ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
ทั้งนี้ กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประธานกรรมการหรือกรรมการ ซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งไดอีก แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน (กรณีที่กรรมการทานใดทานหนึ่งพนจากตําแหนง
ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน โดยผูนั้นจะมีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่เหลืออยูของผูที่ตนดํารงตําแหนงแทน)
คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ปจจุบันมีจํานวน 14 คน (ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558)
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระจํานวน 4 คน
- กรรมการผูแทนหนวยงานตาม พ.ร.บ. รฟม. จํานวน 9 คน
- กรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง จํานวน 1 คน

•

ซึง่ ลวนเปนบุคคลทีม่ คี วามรูแ ละประสบการณทเี่ ปนประโยชนตอ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย และมีความหลากหลาย
สาขาอาชีพ เชน ดานวิศวกรรม บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร นิตศิ าสตร เปนตน เปนไปตามทีก่ าํ หนดในพระราชบัญญัตกิ ารรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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นโยบายของคณะกรรมการ รฟม.
ในการดําเนินงานของ รฟม. มีคณะกรรมการ รฟม. เปนผูกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการของ รฟม. ดังนั้น เพื่อให
การดําเนินงานของ รฟม. เปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการ รฟม.
จึงกําหนดนโยบายเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานและเพื่อการกํากับดูแลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ใหเรงรัดดําเนินโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนสายตางๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายใหแลวเสร็จ และเปดบริการไดตามแผนงาน
2) ใหบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผูใชบริการ
แตละกลุม
3) ใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน และนําขอคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร
4) ใหดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงใหความสําคัญตอการ
ปองกันและลดผลกระทบตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานขององคกร
5) ใหบริหารสินทรัพย ดําเนินธุรกิจตอเนื่อง และใหบริการเสริมตางๆ เพื่อเพิ่มรายไดและลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ
6) ใหบริหารจัดการทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในดานการบริหารเงินสด การบริหารจัดการหนี้ และการบริหารความเสีย่ ง
7) ใหสื่อสารเชิงรุกในรูปแบบตางๆ เพื่อใหประชาชนรับรูและเขาใจถึงความสําคัญของรถไฟฟาขนสงมวลชน การดําเนินงาน
ขององคกร และใหการสนับสนุนองคกร
8) ใหพฒ
ั นาบุคลากร การบริหารจัดการภายใน และระบบสารสนเทศ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร รวมทัง้
ใหมีการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากผูรับเหมาและที่ปรึกษาอยางรูปธรรม
9) ใหพัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน เพื่อสรางความเปนธรรมและสรางขวัญกําลังใจ
ใหแกพนักงาน
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รายนาม
คณะกรรมการ

รายนาม

คณะ ก ร รม
ร ม ก าารร ร ฟ ม
ม..

พลเอก ยอดยุ ท ธ บุ ญ ญาธิ ก าร

อายุ 64 ป วันเดือนปเกิด 7 มีนาคม 2496
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
• ตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
• ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559
(รักษาการประธานกรรมการ)
• ตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ถึงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
• รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโท
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ปริญญาตรี
• โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รุนที่ 23
ประกาศนียบัตร
• หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนป พ.ศ. 2549
• วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจําชุดที่ 43
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจําชุดที่ 64
• การศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ ระดับผูนําหนวย รุน 1
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ ระดับผูบริหาร รุนที่ 6
• หลักสูตรผูบ ริหารความมัน่ คงชัน้ สูง ของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ตําแหนงปจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
• ประธานกรรมการ รฟม.
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
• กรรมการมูลนิธิศิษยเกาโรงเรียนเตรียมทหาร
• กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการคมนาคม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• ทีป่ รึกษา คณะอนุกรรมาธิการดานการคมนาคมทางบกและทางราง
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแกไข
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค สภานิติบัญญัติแหงชาติ

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
ประสบการณทํางาน
• ประธานกรรมการ รฟม.
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
• กรรมการมูลนิธิศิษยเกาโรงเรียนเตรียมทหาร
• กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการคมนาคม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• ทีป่ รึกษา คณะอนุกรรมาธิการดานการคมนาคมทางบกและทางราง
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแกไข
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• อดีตกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
• กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร สถานีวทิ ยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5
• ผูอํานวยการศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา
• หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
• นายกสโมสรไลออนสกรุงเทพสุพรรณหงส ภาค 310 ซี ปบริหาร
2554-2555
• ผูบัญชาการหนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก
• ผูบัญชาการกองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน
• ผูบังคับการกรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 1
• ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
• ผูบังคับกองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 5
การถือครองหุนรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวของกับ รฟม.
เกินกวารอยละ 10 ในระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีตอรัฐวิสาหกิจ
• ไมมี

รายนาม
คณะกรรมการ

025

นายไกร ตั้ ง สง า

อายุ 64 ป วันเดือนปเกิด 28 ตุลาคม 2495
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
• ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
• ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559
(รักษาการกรรมการ)
• ตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ถึง 27 ตุลาคม 2560
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาโท
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา), Ohio State University
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตําแหนงปจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
• อุปนายกสภาวิศวกร

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทระหวางปบัญชี 2560
• กรรมการ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
• กรรมการสภาวิศวกร
• อุปนายกสภาวิศวกร
ประสบการณทํางาน
• ประธานกรรมการ - บริษัท เคเคที เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
• กรรมการผูจัดการ - บริษัท พีระมิด ดีเวลล็อปเมนท
อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด
• ผูจ ดั การโครงการ - บริษทั เอเชีย่ น เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท จํากัด
• วิศวกรฐานราก - Bureau of Bridges and Structural Design,
Ohio Department of Transportation, U.S.A.
• วิศวกรโครงสราง - บริษทั เอเชีย่ น เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท จํากัด
• วิศวกรออกแบบ - Bureau of Bridges and Structural Design,
Ohio Department of Transportation, U.S.A.
• วิศวกรโยธา - Columbus Wood Preserving Company, U.S.A.
• วิศวกรโยธา - กรมชลประทาน
การถือครองหุนรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวของกับ รฟม.
เกินกวารอยละ 10 ในระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีตอรัฐวิสาหกิจ
• ไมมี

026

รายนาม
คณะกรรมการ

นายจุ ฬ า สุ ข มานพ

อายุ 52 ป วันเดือนปเกิด 10 มกราคม 2508
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
• ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
• ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559
(รักษาการกรรมการ)
• ตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ถึงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
• Doctor of Philosophy, University of Southampton,
United Kingdom
ปริญญาโท
• Master of Laws (Maritime Law) University of Southampton,
United Kingdom
ปริญญาตรี
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนงปจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
• ผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
• อธิบดีกรมทาอากาศยาน
• รักษาการผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทระหวางปบัญชี 2560
• คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• คณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย
ประสบการณทํางาน
• ผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
• อธิบดีกรมทาอากาศยาน (กรมการบินพลเรือน เดิม)
• อธิบดีกรมเจาทา
• ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
• ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• รองผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
• ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม
พัฒนาการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
การถือครองหุนรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวของกับ รฟม.
เกินกวารอยละ 10 ในระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีตอรัฐวิสาหกิจ
• ไมมี

รายนาม
คณะกรรมการ

027

นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย
ธนากร พีระพันธุ

อายุ 47 ป วันเดือนปเกิด 16 ธันวาคม 2512
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
• ตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ถึงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
• คณะวิศวกรรมโยธาและสิง่ แวดลอม Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท
• คณะวิศวกรรมโยธาและสิง่ แวดลอม Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะวิศวกรรมโยธา
และสิง่ แวดลอม Virginia Military Institute, Lexington, Virginia
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร
• Director Certification Program DCP 201/2015
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ 50
ตําแหนงปจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
• รองศาสตราจารย กองการศึกษา
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทระหวางปบัญชี 2560
• กรรมการ การรถไฟแหงประเทศไทย
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการวิชาการสาขาคอนกรีต
วัสดุและการกอสราง สมาคมคอนกรีตแหงประเทศไทย
ประสบการณทํางาน
• เลขาธิการสภาคณาจารย
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
• อาจารยพิเศษ สํานักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
• อาจารยพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ผูชวยศาสตราจารย กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
• อาจารย กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
การถือครองหุนรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวของกับ รฟม.
เกินกวารอยละ 10 ในระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีตอรัฐวิสาหกิจ
• ไมมี

028

รายนาม
คณะกรรมการ

นายดรุณ แสงฉาย

อายุ 59 ป วันเดือนปเกิด 15 กรกฎาคม 2501
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
• ตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ถึงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• Master of Science (Tropical Public Health Engineering),
University of Leeds, UK.
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานกอสราง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตําแหนงปจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
• อธิบดีกรมทาอากาศยาน

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
ประสบการณทํางาน
• อธิบดีกรมทาอากาศยาน
• รองปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
• อธิบดี กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
• รองอธิบดี กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
• ผูอํานวยการ สํานักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) ทช.
• ผูอํานวยการ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี ทช.
• ผูอํานวยการ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ทช.
• ผูอํานวยการ กรมโยธาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
• ผูอํานวยการ กรมโยธาธิการจังหวัดตราด
การถือครองหุนรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวของกับ รฟม.
เกินกวารอยละ 10 ในระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีตอรัฐวิสาหกิจ
• ไมมี

รายนาม
คณะกรรมการ

029

นายชัยวัฒน ทองคําคูณ

อายุ 57 ป วันเดือนปเกิด 30 พฤศจิกายน 2502
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
• ตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ถึงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• Master of Science (Transport Planning and Engineering),
The University of Leeds, England
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตําแหนงปจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
• ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทระหวางปบัญชี 2560
• กรรมการบริหาร บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด
(9 กุมภาพันธ 2560 – ปจจุบัน)
ประสบการณทํางาน
• สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
- ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
- รองผูอ าํ นวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
• กรมการขนสงทางบก
- ผูอํานวยการสํานักการขนสงสินคา ระดับ 9
- ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการขนสงสินคา ระดับ 9
- ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดระบบการขนสงทางบก ระดับ 9
และรักษาการผูอํานวยการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผูอํานวยการกองวิชาการและวางแผน ระดับ 8
- หัวหนาฝายสถานีขนสงสินคา ระดับ 7
- หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมการกอสราง ระดับ 7
- วิศวกรโยธา ระดับ 3 - 7
การถือครองหุนรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวของกับ รฟม.
เกินกวารอยละ 10 ในระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีตอรัฐวิสาหกิจ
• ไมมี

030

รายนาม
คณะกรรมการ

นางพัชราภรณ อินทรียงค

อายุ 58 ป วันเดือนปเกิด 30 มิถุนายน 2502
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
• ตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ถึงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• M.A. in International Relations, Schiller International
University, London, UK
ตําแหนงปจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
• รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
ประสบการณทาํ งาน
• รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหารสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําดานประสานกิจการ
ตางประเทศ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
การถือครองหุนรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวของกับ รฟม.
เกินกวารอยละ 10 ในระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีตอรัฐวิสาหกิจ
• ไมมี

รายนาม
คณะกรรมการ

031

นายยุทธนา หยิมการุณ

อายุ 56 ป วันเดือนปเกิด 7 พฤษภาคม 2504
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
• ตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตร
• ประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลการักษ กรมศุลกากร
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตําแหนงปจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
• ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทระหวางปบัญชี 2560
• กรรมการผูแทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการอํานวยการ
โรงงานยาสูบ
• กรรมการผูแทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการบริษัทเอราวัณ
จํากัด (มหาชน)
ประสบการณทํางาน
• ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร
• รองอธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร
• ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร
• ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร
• ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมศุลกากร
• ผูอํานวยการสวนปราบปรามทางบก
การถือครองหุนรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวของกับ รฟม.
เกินกวารอยละ 10 ในระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีตอรัฐวิสาหกิจ
• ไมมี

032

รายนาม
คณะกรรมการ

นางสาวลดาวัลย คําภา

อายุ 60 ป วันเดือนปเกิด 27 กุมภาพันธ 2500
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
• ตั้งแตวันที่ 11 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• MA. Agricultural Development Economic Australian
National University ออสเตรเลีย
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) เกียรตินยิ มอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาบัตร
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.52)
ประกาศนียบัตร
• Graduate Development Planning Techniques. Institute of
Social Studies เนเธอรแลนด
• สถาบันพระปกเกลา หลักสูตรนโยบายเศรษฐกิจสาธารณะฯ (ปศส.6)
ตําแหนงปจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
• รองเลขาธิการฯ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทระหวางปบัญชี 2560
• คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
• คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ประสบการณทํางาน
• คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
• รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
• คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
• ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• ผูอํานวยการสํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• ผูชวยผูอํานวยการกองโครงการเศรษฐกิจ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การถือครองหุนรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวของกับ รฟม.
เกินกวารอยละ 10 ในระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีตอรัฐวิสาหกิจ
• ไมมี

รายนาม
คณะกรรมการ

033

นายมณฑล สุดประเสริฐ

อายุ 57 ป วันเดือนปเกิด 11 กรกฎาคม 2503
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
• ตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ถึงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ตําแหนงปจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
• อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทระหวางปบัญชี 2560
• กรรมการการประปาสวนภูมิภาค
• กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ประสบการณทํางาน
• รองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต
(นักบริหารระดับสูง) ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต
• กรมโยธาธิการและผังเมือง
- รองอธิบดี
- ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
- ผูตรวจราชการกรม
- เลขานุการกรม
การถือครองหุนรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวของกับ รฟม.
เกินกวารอยละ 10 ในระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีตอรัฐวิสาหกิจ
• ไมมี

034

รายนาม
คณะกรรมการ

นางรวีวรรณ ภูริเดช

อายุ 47 ป วันเดือนปเกิด 28 มกราคม 2513
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
• ตั้งแตวันที่ 7 กันยายน 2558 ถึงปจจุบัน
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
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมบัณฑิต (วศ.บ.) (เกียรตินิยม) : วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า
(Water Resources Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตําแหนงปจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
• เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
ประสบการณทํางาน
• เลขาธิการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
• ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• รองเลขาธิการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
• ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การถือครองหุนรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวของกับ รฟม.
เกินกวารอยละ 10 ในระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีตอรัฐวิสาหกิจ
• ไมมี

รายนาม
คณะกรรมการ

035

นายณัฏฐ ศรีสุคนธนั
ธนันท

อายุ 59 ป วันเดือนปเกิด 10 ตุลาคม 2500
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
• ตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• Master of Engineering (M.Eng.) (Infrastructure Planning and
Management), Asian Institute of Technology (AIT)
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
• Diploma in Environmental Management, Maastricht
School of Management, Netherlands
• Post Graduate Diploma (Dip. in Urban Management),
Institute for Housing Studies (IHS) Netherlands
ตําแหนงปจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
• ผูอํานวยการสํานักการโยธา
การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทระหวางปบัญชี 2560
• ผูอํานวยการสํานักการโยธา
ประสบการณทํางาน
• กรุงเทพมหานคร
- ผูอํานวยการสํานักการโยธา
- ผูชวยปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
- ผูอํานวยการเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
- ผูอ าํ นวยการกองนโยบายและแผนงาน กองนโยบายและแผนงาน
สํานักสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตดอนเมือง
• กองโรงงานกําจัดมูลฝอย สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
- วิศวกรโยธา 8 วช. (ดานวางแผน) ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
- วิศวกรโยธา 8 วช. (ดานวางแผน)
หัวหนาศูนยกําจัดมูลฝอยบางซื่อ ศูนยกําจัดมูลฝอยบางซื่อ
- วิศวกรโยธา 7 วช. (ดานวางแผนหรือดานบํารุงรักษา)
หัวหนาศูนยกําจัดมูลฝอยบางซื่อ ศูนยกําจัดมูลฝอยบางซื่อ

- วิศวกรโยธา 7 วช. (ดานควบคุมการกอสรางและหรือโครงการ)
ฝายวิศวกรรม
• กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
- วิศวกรโยธา 7 วช. สวนคมนาคมขนสงและสาธารณูปโภคที่ 1
และปฏิบัติหนาที่ประจําฝายโครงการเยอรมัน
สํานักงานวิเทศสัมพันธอีกหนาที่หนึ่ง สวนคมนาคมขนสงที่ 1
สํานักวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา 7 วช.
ผูอํานวยการสวนคมนาคมขนสงและสาธารณูปโภคที่ 6
และปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานโครงการเยอรมันอีกหนาที่หนึ่ง
สวนคมนาคมขนสงและสาธารณูปโภคที่ 6 สํานักวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา 7 วช. ปฏิบัติหนาที่ประจําโครงการเยอรมัน (GTZ)
สวนคมนาคมขนสงและสาธารณูปโภค สํานักวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา 7 วช. สํานักวิศวกรรม
สวนคมนาคมขนสงและสาธารณูปโภค
- เจาหนาทีบ่ ริหารงาน ผังเมือง 7 รักษาการในตําแหนงวิศวกรโยธา 7 วช.
สํานักงานผังเมืองจังหวัดลําพูน ชวยราชการสํานักวิศวกรรม
- เจาหนาที่บริหาร งานผังเมือง 7 ปฏิบัติหนาที่วิศวกรโยธา
สํานักงานผังเมืองจังหวัดนครสวรรค ชวยราชการสํานักวิศวกรรม
- เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 6 ปฏิบัติหนาที่วิศวกรโยธา
สํานักวิศวกรรม ปฏิบัติหนาที่วิศวกรโยธา สํานักวิศวกรรม
• กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
- วิศวกรโยธา 6 งานกําหนดเขตควบคุมอาคาร ฝายวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ชวยราชการกองวิศวกรรมสะพาน
• สํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
- วิศวกรโยธา 6 กองวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา 5 กองวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา 4 กองวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา 3 กองวิศวกรรม
การถือครองหุนรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวของกับ รฟม.
เกินกวารอยละ 10 ในระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีตอรัฐวิสาหกิจ
• ไมมี

036

รายนาม
คณะกรรมการ

นายกรณินทร กาญจโนมัย

อายุ 46 ป วันเดือนปเกิด 25 กรกฎาคม 2514
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
• ตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A) University of Seattle W.A., U.S.A.
ปริญญาตรี
• รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนงปจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
• ผูอํานวยการกองจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 2

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทระหวางปบัญชี 2560
• กรรมการ บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด
• กรรมการ องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
• ผูอํานวยการกองจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 2
ประสบการณทํางาน
• นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพิเศษ
(รับผิดชอบกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา/กระทรวงพาณิชย)
• ผูเชี่ยวชาญดานยุทธศาสตรการงบประมาณ
(นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ)
• ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 4
(รับผิดชอบงบประมาณกระทรวงคมนาคม)
• ผูอํานวยการกองจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 2
(รับผิดชอบงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
การถือครองหุนรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวของกับ รฟม.
เกินกวารอยละ 10 ในระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีตอรัฐวิสาหกิจ
• ไมมี

รายนาม
คณะกรรมการ

นายพีระยุทธ สิงหพัฒนากุ
กุล

อายุ 60 ป วันเดือนปเกิด 10 เมษายน 2500
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
• ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 9 เมษายน 2560
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• Master of Science (Transportation), Northeastern University,
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตําแหนงปจจุบัน (ณ วันที่ 9 เมษายน 2560)
• ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ประสบการณทํางาน
• การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
- ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
- รองผูวาการฯ (วิศวกรรมและกอสราง)
- รองผูวาการฯ (กลยุทธและแผน)
- ผูช ว ยผูว า การฯ
- ผูอํานวยการฝายบริหารงานกอสราง
- ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม
- ผูอํานวยการฝายกอสราง
- ผูอํานวยการกองบริหารงานกอสราง
- วิศวกรโครงการ / วิศวกรอาวุโส

การถือครองหุนรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวของกับ รฟม.
เกินกวารอยละ 10 ในระหวางปบัญชี 2560
• ไมมี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีตอรัฐวิสาหกิจ
• ไมมี
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พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ
นายจุฬา สุขมานพ
นายไกร ตั้งสงา
นางพัชราภรณ อินทรียงค
นายยุทธนา หยิมการุณ
นายดรุณ แสงฉาย
นายกรณินทร กาญจโนมัย
นายชัยวัฒน ทองคําคูณ
นางสาวลดาวัลย คําภา
นายมณฑล สุดประเสริฐ
นางรวีวรรณ ภูริเดช
นายณัฏฐ ศรีสุคนธนันท
นายพีระยุทธ สิงหพัฒนากุล

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

คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประชุม 5 ครั้ง)

คณะกรรมการ รฟม.
(ประชุม 14 ครั้ง)

3/3

4/4

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการกอสราง
(ประชุม 12 ครั้ง)

7/12

12/12

2/6

2/2

2/2
6/6
6/6

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
(ประชุม 6 ครั้ง)

5/5

คณะอนุกรรมการการเงิน
งบประมาณและการลงทุน
(ประชุม 6 ครั้ง)

6/6

12/13

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณา
เสนอความเห็นแกคณะกรรมการ รฟม.
(ประชุม 13 ครั้ง)

10/10

3/4

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูวาการ รฟม.
(ประชุม 2 ครั้ง)

0/2
2/2

3/5

5/5

คณะอนุกรรมการพิจารณาขอกฎหมายและ
ความรับผิดชอบในการออกคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงงาน
การขยายระยะเวลาตามสัญญา
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินฯ
(ประชุม 5 ครั้ง)

6/10

3/10

5/5

5/11

0/11

5/11

6/11

6/11

คณะอนุกรรมการพิจารณาคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ตามสัญญา ในการออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
การขยายระยะเวลาตามสัญญา
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินฯ
(ประชุม 11 ครั้ง)

5/5

3/3
2/3

คณะกรรมการสรรหาผูวาการ รฟม.
(ประชุม 3 ครั้ง)

5/5
5/5

คณะอนุกรรมการกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับ
(ประชุม 9 ครั้ง)

6/9

คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกรและทรัพยากร
บุคคลและจัดทําบันทึกขอตกลง
การประเมินผลการดําเนินงานของ รฟม.
(ประชุม 10 ครั้ง)

4/4

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ประชุม 4 ครั้ง)

14/14
14/14
7/14
12/14
6/14
12/14
6/14
11/12
12/14
11/14
8/14
13/14
11/13
7/7

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ประชุม 5 ครั้ง)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตําแหนง

252,000.00
252,000.00
126,000.00
126,000.00
252,000.00
126,000.00
126,000.00
121,064.52
126,000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
100,741.94
65,700.00

คาตอบแทนรายเดือน

175,000
238,500
257,500
416,500
149,500
360,000
129,500
163,000
152,500
187,000
230,000
128,000
186,000
70,000

เบี้ยประชุมจากการ
เปนกรรมการ
ทุกคณะ (บาท)
ยังไมไดหักภาษี
ณ ที่จาย 10%

หมายเหตุ
1. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ไดมีมติเห็นชอบเรื่องการปรับปรุงอัตราคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ คือ ประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนรายเดือนจํานวน 20,000 บาท กรรมการไดรับคาตอบแทนรายเดือนจํานวน 10,000 บาทและประธานกรรมการ
ไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 12,500 บาท กรรมการไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 10,000 บาท หักภาษี ณ ที่จาย 10 %
2. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ไดมีมติเห็นชอบเรื่องการปรับปรุงอัตราคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ คือ ประธานอนุกรรมการไดรับ 12,500 บาท (ไมเกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้ง/เดือน = ไมเกิน 25,000 บาท) อนุกรรมการ (กรรมการ รฟม.)
10,000 บาท (ไมเกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้ง/เดือน = ไมเกิน 20,000 บาท) และอนุกรรมการ (บุคคลภายนอก) 3,000 บาท (ไมจํากัดจํานวนคณะและจํานวนครั้งประชุม/เดือน) หักภาษี ณ ที่จาย 10 % โดยมีผลตั้งแตเดือนสิงหาคม 2556"

ชื่อ-สกุล

ลําดับ

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวนครั้งที่มีการประชุมระหวางที่กรรมการอยูในตําแหนง

รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและคาตอบแทนที่ไดรับ

038
รายนาม
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
รฟม.
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คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบ
1. นางพัชราภรณ อินทรียงค
ประธานกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 – ปจจุบัน)
2. นายยุทธนา หยิมการุณ
กรรมการ
3. นางรวีวรรณ ภูริเดช
กรรมการ
4. นางสาวลดาวัลย คําภา
กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ
เลขานุการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
อํานาจหนาที่
1. จัดทํากฎบัตรวาดวยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของ รฟม. โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รฟม. และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกลาว
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
3. สอบทานให รฟม. มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและนาเชื่อถือ
4. สอบทานการดําเนินงานของ รฟม. ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือ
คําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ รฟม.
5. สอบทานให รฟม. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเปนอิสระของสํานักตรวจสอบ
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานของ รฟม.
7. เสนอขอแนะนําตอคณะกรรมการ รฟม. ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง และประเมินผลงาน ของ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชี และอาจเสนอแนะใหสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจําเปน
รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการ รฟม.
9. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการ รฟม. อยางนอย
ไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นสุดไตรมาสยกเวนรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สี่ ใหจัดทําเปนรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปพรอมทั้งสงรายงานดังกลาวใหกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเกาสิบวัน นับแตวันสิ้นป
บัญชีของ รฟม.
10. ประเมินผลการดําเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. อยางนอยปละครัง้ รวมทัง้ รายงาน
ผลการประเมิน ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดําเนินงานใหคณะกรรมการ รฟม. ทราบ
11. เปดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป
ของ รฟม.
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย
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คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
รฟม.

คณะกรรมการสรรหาผูวาการ รฟม.
องคประกอบ
1. นายยุทธนา หยิมการุณ
ประธานกรรมการ
2. นายดรุณ แสงฉาย
กรรมการ
3. นายณัฏฐ ศรีสุคนธนันท
กรรมการ
4. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ
5. ศาสตราจารย ดร.สหธน รัตนไพจิตร
กรรมการ
6. ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
อํานาจหนาที่
มีอํานาจหนาที่ในการสรรหาผูวาการ รฟม. ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
มาตรา 8 จัตวา และที่เกี่ยวของ
คณะอนุกรรมการกิจการพิจารณาผลตอบแทน
องคประกอบ
1. นายชัยวัฒน ทองคําคูณ
ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย คําภา
อนุกรรมการ
3. นายกรณินทร กาญจโนมัย
อนุกรรมการ
4. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
อนุกรรมการ
5. ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
อํานาจหนาที่
มีอํานาจหนาที่ดําเนินการกําหนดผลตอบแทนและเจรจาตอรองผลตอบแทนกับบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการ รฟม.
ตามหลักเกณฑและแนวทางการจายผลตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547 และ
เสนอผลการพิจารณาพรอมรางสัญญาจางตอคณะกรรมการ รฟม. เพื่อพิจารณา ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0803.2/ว.90
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551
คณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
องคประกอบ
1. นายจุฬา สุขมานพ
2. นายวรการ ยุพาพินท
3. นายธีระพันธ เพ็ชรสุวรรณ
4. นายบุญอินทร สงเสริมสกุล
5. พลตํารวจโท สมคิด บุญถนอม
6. พลตรี พิเชษฐ คงศรี
7. พันตํารวจเอก สุกิจ โตตาบ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2559 – ปจจุบัน)
8. นายสรวุฒิ ปทมินทร
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2559 – ปจจุบัน)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
รฟม.
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9. นายกิตติศักดิ์ จุลสํารวล
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2559 – ปจจุบัน)
10. นายประสาน หวังรัตนปราณี
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2559 – 8 พฤษภาคม 2560)
11. นายมงคล แสงหิรัญ
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2559 – ปจจุบัน)
12. ศาสตราจารย ดร.สหธน รัตนไพจิตร
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 – ปจจุบัน)
13. นายปรีดี จุลเจิม
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 – ปจจุบัน)
14. นายธานี ออนละเอียด
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 – ปจจุบัน)
15. นายสราวุธ เบญจกุล
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 – ปจจุบัน)
16. นายวิชาญ ธรรมสุจริต
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2560 – ปจจุบัน)
17. นายประภาศ คงเอียด
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 18 กันยายน 2560 – ปจจุบัน)
18. รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (บริหาร)
เลขานุการ
19. ผูอํานวยการฝายกฎหมาย
ผูชวยเลขานุการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
อํานาจหนาที่
1. ใหคาํ ปรึกษา คําแนะนํา และพิจารณากลัน่ กรองรางกฎหมาย รางขอบังคับ รางระเบียบ รางสัญญา รวมทัง้ พิจารณาและวินจิ ฉัย
ปญหาขอกฎหมายและขอสัญญาแกคณะกรรมการ รฟม.
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการ รฟม. มอบหมาย หรือที่ผูวาการ รฟม. รองขอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล และจัดทําบันทึกขอตกลง
การประเมินผลการดําเนินงานของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
องคประกอบ
1. นางสาวลดาวัลย คําภา
ประธานอนุกรรมการ
2. นายดรุณ แสงฉาย
อนุกรรมการ
3. นายจุฬา สุขมานพ
อนุกรรมการ
4. พ.อ.บัญชา ขาวงาม
อนุกรรมการ
5. พ.อ.กฤษฎา ธรรมนารถ
อนุกรรมการ
6. พ.อ.สุวัจชัย บุญสม
อนุกรรมการ
7. รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (บริหาร)
เลขานุการ
8. ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
9. ผูอํานวยการฝายนโยบายและยุทธศาสตร
ผูชวยเลขานุการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
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คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
รฟม.

อํานาจหนาที่
1. พิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล และจัดทําบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานของ รฟม.
2. ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการแกไขปญหาอุปสรรคในเรื่องการพัฒนาองคกรและ
ทรัพยากรบุคคล การจัดทําบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ รฟม.
3. จัดทําบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานของ รฟม. ตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
4. ใหประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากประธานอนุกรรมการมีอํานาจในการเจรจาตอรองบันทึก
ขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ รฟม. กับคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอใหประธานกรรมการ รฟม. และ
ผูว า การ รฟม. พิจารณาลงนามในบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานของ รฟม. ในนามของ รฟม. แลว นําเสนอคณะกรรมการ รฟม.
เพื่อทราบตอไป
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือที่ผูวาการ รฟม. รองขอ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
องคประกอบ
1. นายณัฏฐ ศรีสุคนธนันท
ประธานอนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 – ปจจุบัน)
2. นางพัชราภรณ อินทรียงค
อนุกรรมการ
3. น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ
อนุกรรมการ
4. นายอาณัฐชัย รัตตกุล
อนุกรรมการ
5. พ.ท.ตอพงศ สุวรรณรักษ
อนุกรรมการ
6. ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
อนุกรรมการ
7. รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
เลขานุการ
(กลยุทธและแผน)
8. ผูอํานวยการฝายนโยบายและยุทธศาสตร
ผูชวยเลขานุการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
อํานาจหนาที่
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ รฟม. และการดําเนินงานขององคกร เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
2. ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอเสนอแนะในเรื่องการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
ดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
3. รายงานการดําเนินงานใหคณะกรรมการ รฟม. ไดทราบเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม
4. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยเหลือการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือผูวาการ รฟม. รองขอ
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการกอสราง
องคประกอบ
1. นายมณฑล สุดประเสริฐ
2. นายภัทรุตม ทรรทรานนท
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559)
3. นายณัฏฐ ศรีสคุ นธนันท
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 – ปจจุบัน)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
รฟม.
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4. พล.อ.ธวัชชัย ชางสิงห
อนุกรรมการ
5. พล.ต.กฤชทัต ประเสริฐวงศ
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2559 – ปจจุบัน)
6. น.อ.รศ.พงษฤทธิ์ นิติวงศ
อนุกรรมการ
7. น.อ.รศ.เฉลิมชัย ชูชาติพงศ
อนุกรรมการ
8. ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา
อนุกรรมการ
9. นายธีระพจน วราชิต
อนุกรรมการ
10. พ.อ.ประภัทร ลอมสมบูรณ
อนุกรรมการ
11. พ.อ.ดร.ประวัติ สหกิจ
อนุกรรมการ
12. พ.ท.ดร.อําพันธ จันทรเพ็งเพ็ญ
อนุกรรมการ
13. นายสุราษฏร เจริญชัยสกุล
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2559 – ปจจุบัน)
14. รศ.ดร.มงกุฎ เพียรธนะกูลชัย
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 – ปจจุบัน)
15. รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
เลขานุการ
(วิศวกรรมและกอสราง)
16. ผูอํานวยการฝายบริหารงานกอสราง 1
ผูชวยเลขานุการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
17. ผูอํานวยการฝายบริหารงานกอสราง 2
ผูชวยเลขานุการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
อํานาจหนาที่
1. พิจารณากลั่นกรองงานบริหารโครงการกอสรางรถไฟฟาที่อยูในความรับผิดชอบของ รฟม.
2. ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการแกไขปญหาอุปสรรคในการบริหารโครงการกอสราง
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือที่ผูวาการ รฟม. รองขอ
คณะอนุกรรมการการเงิน งบประมาณและการลงทุน
องคประกอบ
1. นายยุทธนา หยิมการุณ
2. นายธนา จานุสรณ
3. นายชัยวัฒน ทองคําคูณ
4. นายวิชชุกร ประพันธศิริ
5. นายไพรัตน จาตุรแสงไพโรจน
6. พ.อ.นพรัตน แสงหนุม
7. นายสัจจะ สุขสงค
8. พ.อ.ภูมิชาย นิลกําแหง
9. รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (การเงิน)
10. ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
รฟม.

อํานาจหนาที่
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องทางการเงิน งบประมาณและการลงทุน
2. ใหคาํ ปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดมาตรการหรือวิธกี ารแกปญ
 หาอุปสรรคในเรือ่ งทางการเงิน งบประมาณและการลงทุน
รวมทัง้ ความเสีย่ งดานตลาด (Market Risk) ซึง่ รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของราคาสินทรัพย ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
อัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ความเสี่ยงดานสภาพคลอง เปนตน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
3. พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือทีผ่ วู า การ รฟม. รองขอ
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
องคประกอบ
1. น.อ.รศ.ธนากร พีระพันธุ
ประธานอนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2560 – ปจจุบัน)
2. นายสรวุฒิ ปทมินทร
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2560 – ปจจุบัน)
3. นายเศกสิทธิ์ ภูคํามี
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2560 – ปจจุบัน)
4. น.อ.สุรงกานต ทาวสัน
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2560 – ปจจุบัน)
5. พ.อ.กฤษฎา เทอดพงษ
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2560 – ปจจุบัน)
6. พ.อ.วิวัฒน ขําหุน
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2560 – ปจจุบัน)
7. พ.อ.เจียรนัย วงศสอาด
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2560 – ปจจุบัน)
8. รองผูวาการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (กลยุทธและแผน) เลขานุการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2560 – ปจจุบัน)
9. ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
ผูชวยเลขานุการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2560 – ปจจุบัน)
10. ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยเลขานุการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2560 – ปจจุบัน)
อํานาจหนาที่
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ รฟม.
2. ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ รฟม.
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือที่ผูวาการ รฟม. รองขอ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
รฟม.
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คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
องคประกอบ
1. นายดรุณ แสงฉาย
ประธานอนุกรรมการ
2. นายจุฬา สุขมานพ
อนุกรรมการ
3. นางรวีวรรณ ภูริเดช
อนุกรรมการ
4. นายไกร ตั้งสงา
อนุกรรมการ
5. นายสุนทร ทรัพยตันติกุล
อนุกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ
อนุกรรมการ
7. รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
เลขานุการ
(กลยุทธและแผน)
8. ผูอํานวยการฝายนโยบายและยุทธศาสตร
ผูชวยเลขานุการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
อํานาจหนาที่
1. พิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการ รฟม. ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดใน
สัญญาจาง
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการ รฟม. ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน ขอ 1.
3. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการ รฟม. ตามสัญญาจาง เสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่อพิจารณา
4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย
คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
องคประกอบ
1. นายชัยวัฒน ทองคําคูณ
ประธานอนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 – ปจจุบัน)
2. นายกรณินทร กาญจโนมัย
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 – ปจจุบัน)
3. นายไพรัตน จาตุรแสงไพโรจน
อนุกรรมการ
5. พล.ต.ท.บริหาร เสี่ยงอารมณ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
6. พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม
7. พ.อ.วีระศักดิ์ ทางาม
อนุกรรมการ
8. พ.อ.ประภัทร ลอมสมบูรณ
อนุกรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ
อนุกรรมการ
9. พ.ท.ตอพงศ สุวรรณรักษ
อนุกรรมการ
10. พ.อ.ดร.เจียรนัย วงศสอาด
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2559 – ปจจุบัน)
11. รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (ปฏิบัตกิ าร) เลขานุการ
12. ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูชวยเลขานุการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
อํานาจหนาที่
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย และการดําเนินธุรกิจของ รฟม.
2. ใหคาํ ปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดมาตรการหรือวิธแี กปญ
 หาอุปสรรคในเรือ่ งการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย
หรือการดําเนินธุรกิจเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมายหรือที่ผูวาการ รฟม. รองขอ
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คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
รฟม.

คณะอนุกรรมการกลัน
่ กรอง และพิจารณาเสนอความเห็นแกคณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
องคประกอบ
1. นายไกร ตั้งสงา
ประธานอนุกรรมการ
2. พล.ต.ท.บริหาร เสี่ยงอารมณ
อนุกรรมการ
3. พล.ต.ดร.พิเชษฐ คงศรี
อนุกรรมการ
4. พล.ต.กฤชทัต ประเสริฐวงศ
อนุกรรมการ
5. นายวรการ ยุพาพินท
อนุกรรมการ
6. ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล
อนุกรรมการ
7. นายสุนทร ทรัพยตันติกุล
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560)
8. นายธีระพจน วราชิต
อนุกรรมการ
9. นายธีระพันธ เพ็ชรสุวรรณ
อนุกรรมการ
10. นายบุญอินทร สงเสริมสกุล
อนุกรรมการ
11. นายสรวุฒิ ปทมินทร
อนุกรรมการ
12. พ.อ.ประภัทร ลอมสมบูรณ
อนุกรรมการ
13. พ.อ.ดร.ประวัติ สหกิจ
อนุกรรมการ
14. ผูอํานวยการสํานักผูวาการ
เลขานุการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
15. ผูอํานวยการกองอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
16. หัวหนาแผนกการประชุม
ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
17. หัวหนาแผนกเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
อํานาจหนาที่
ใหคาํ ปรึกษาและ/หรือความเห็นแกคณะกรรมการ รฟม. เกีย่ วกับเรือ่ งการบริหารงาน กฎหมายและระเบียบตางๆ ตลอดจนเรือ่ งอืน่ ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
คณะอนุกรรมการพิจารณาขอกฎหมายและความรับผิดชอบในการออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงงาน การขยาย
ระยะเวลาตามสัญญาโครงการรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง – บางแค และชวงบางซือ่ – ทาพระ
สัญญาที่ 1 – 5
องคประกอบ
1. นายไกร ตั้งสงา
ประธานอนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 18 มกราคม 2560)
2. นายยุทธนา หยิมการุณ
รองประธานอนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 18 มกราคม 2560)
3. นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ หรือ นางพัชรางสุ ชัยวรมุขกุล
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 18 มกราคม 2560)
4. นายชนิสร คลายสังข
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 18 มกราคม 2560)

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
รฟม.
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5. นายธนา จานุสรณ
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 18 มกราคม 2560)
6. นายประสาน หวังรัตนปราณี
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 18 มกราคม 2560)
7. นายบุญอินทร สงเสริมสกุล
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 18 มกราคม 2560)
8. นายธีระพันธ เพ็ชรสุวรรณ
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 18 มกราคม 2560)
9. นายสรวุฒิ ปทมินทร
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 18 มกราคม 2560)
10. พ.ต.อ.พิเชษฐ คงศรี
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 18 มกราคม 2560)
11. พ.ต.อ.สุกิจ โตตาบ
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 18 มกราคม 2560)
12. พ.อ.กฤษฎา เทอดพงษ
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 18 มกราคม 2560)
13. พ.อ.ประภัทร ลอมสมบูรณ
อนุกรรมการ
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 18 มกราคม 2560)
14. รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
อนุกรรมการ
(วิศวกรรมและกอสราง)
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 18 มกราคม 2560)
15. ผูอํานวยการฝายกฎหมาย
อนุกรรมการและเลขานุการ
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 18 มกราคม 2560)
อํานาจหนาที่
1. พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย รวมทั้งสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนสาเหตุและความจําเปนในการขยายระยะเวลา
การกอสรางและหรือการรับภาระคาใชจา ยเพิม่ เติมใหแกผรู บั จางกอสรางงานโยธา โครงการรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง –
บางแค และชวงบางซื่อ – ทาพระ สัญญาที่ 1 - 5 วาเปนไปตามสัญญาหรือ ไม อยางไร
2. ตรวจสอบขอเท็จจริงและกระบวนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงงาน กรณีการขยายระยะเวลาการ
กอสรางและหรือการรับภาระคาใชจา ยเพิม่ เติมใหแกผรู บั จางกอสรางงานโยธา โครงการรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง –
บางแค และชวงบางซื่อ – ทาพระ สัญญาที่ 1 - 5 ตลอดจนรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอคณะกรรมการ รฟม. ตอไป
3. พิจารณาและเสนอความเห็นในประเด็นที่วา รฟม. จะตองขยายระยะเวลาการกอสรางและหรือตองรับภาระคาใชจายเพิ่มเติม
ใหแกผูรับจางหรือไม อยางไร
4. รายงานผลการพิจารณาใหคณะกรรมการ รฟม. ทราบโดยเร็ว หลังจากการพิจารณาตรวจสอบแลวเสร็จ

ผูบริหาร รฟม.

1

5

2

6

049

4 นายสาโรจน
นายสาโ
น ส
นายสาโร
ต.สุวรรณ
ผูชวยผูวาการ
ก 4
น สุรเช
เชษฐ เหลาพูลสุข
5 นายสุ
ผูชวยผูวากการ 5

3

7

6 นายวิ
น ทยา
ย พันธุมงคล
ก 6
ผูชวยผูวาการ

1 นายสุ
ย ชิน ศศิ
ศ ประภากุ
ร กุล
ผูชวยผูวาการ
ก 1

พัฒนะพันธุ
7 นายวี
น รพงศ
พ
ผูชำนาญการ
ำนาญก
ำ ญ

พ ต ท ออนศลป
สรเวชชะพนธ
ริเวชชะพั
ช พันธ
2 พ.ต.ท.อนุ
ศิลป สิ
ก 2 และรัรักษาการรองผู
า ง วู าการ
ก
ผูชู วยผูวู าการ
ร
(ปฏิบัติการ)
4

3 นางณฐมณ บุนนาค
ผูชวยผูวาการ 3 และรักษาการรองผูวาการ
(การเงิน)
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ผูบริหาร รฟม.

6
1

1 น.ส.สิริธิดา ธรรมกุล
ผูอำนวยการสำนักผูวาการ
2 นายสุรพงษ รัตนภูวลักษณ
ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบ
3 นายสมประสงค สัตยมัลลี
ผูอำนวยการสำนักธุรกิจบัตรโดยสาร

7
2

4 นายทวิช พึ่งตน
ผูอำนวยการสำนักหนวยธุรกิจรถไฟฟา
5 น.ส.บุษกร อยูสุข
ผูอำนวยการฝายนโยบายและยุทธศาสตร
6 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี
ผูอำนวยการฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา

8
3

7 นายสมคิด ลีลิตธรรม
ผูอำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 น.ส.จิรนันท วรจักร
ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน

9
4

9 นายถนอม รัตนเศรษฐ
ผูอำนวยการฝายพัฒนาและบริหารพื้นที่
10 นายกิตติกร ตันเปาว
ผูอำนวยการฝายวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
10
5

ผูบริหาร รฟม.
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11
16

11 นายพัฒนพงษ พงศศุภสมิทธิ์
ผูอำนวยการฝายบริหารงานกอสราง 1
12 นายธีระพล อดิสร
ผูอำนวยการฝายระบบรถไฟฟา

12
17

13 นายจีระศักดิ์ ชินรุงเรือง
ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ
14 นายพงษศักดิ์ เวชสิทธิ์
ผูอำนวยการฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย

13
18

15 นายธันวา อาธารมาศ
ผูอำนวยการฝายกฎหมาย
16 นายอดุลยเวทย จิตรประเสริฐ
ผูอำนวยการฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
17 นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ
ผูอำนวยการฝายจัดซื้อและบริการ

14
19

18 นางพวงหยก บุญถนอม
ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล
19 นายกิตติ เอกวัลลภ
ผูอำนวยการกองบริหารงานกอสราง 5
และรักษาการผูอ ำนวยการ ฝายบริหารงานกอสราง 2

15

20

20 นายณ พฤฒ โรจนไพฑูรย
ผูอำนวยการกองการตลาดและลูกคาสัมพันธ
และรักษาการผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
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ประวัติและคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
นายฤทธิกา สุภารัตน
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
Doctor of Engineering (Transport Planning), Nagoya University, Japan (ทุนรัฐบาลญี่ปุน)
ปริญญาโท
Master of Engineering (Transport Planning), Nagoya University, Japan (ทุนรัฐบาลญี่ปุน)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศกรรมจราจรและขนสง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหาร ระดับสูง รุน ที่ 13 สถาบันพระปกเกลา
นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุนที่ 7
สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
ตําแหนงปจจุบัน
• รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ตําแหนงอื่นๆ
• ไมมี
ประวัติการทํางาน
• รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (บริหาร)
• ผูชวยผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• ผูอาํ นวยการฝายกลยุทธ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• ผูอํานวยการกองวางแผน การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• หัวหนาแผนกวางแผน การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• วิศวกร กองวางแผนและพัฒนา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• วิศวกร การทางพิเศษแหงประเทศไทย
นายภคพงศ ศิริกันทรมาศ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Lamar University U.S.A
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตําแหนงปจจุบัน
• รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (วิศวกรรมและกอสราง)
ตําแหนงอื่นๆ
• ไมมี
ประวัติการทํางาน
• ผูชวยผูวาการ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• ผูอํานวยการฝายบริหารงานกอสราง 1 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• ผูอํานวยการฝายบริหารงานกอสราง การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• ผูอํานวยการกองบริหารงานกอสราง 3 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• วิศวกร การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

ผูบริหาร รฟม.

นายธีรพันธ เตชะศิรินุกูล
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
Master of Engineering Science (Development Technologies),
University of Melbourne, Australia
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตําแหนงปจจุบัน
• รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (กลยุทธและแผน)
ตําแหนงอื่นๆ
• กรรมการ บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM)
ประวัติการทํางาน
• ผูชวยผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• ผูอํานวยการฝายวิชาการ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• ผูอํานวยการกองวางแผน การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• ผูอํานวยการกองวิชาการ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• วิศวกรประจําฝายขนสง บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
• วิศวกรประจําฝายบํารุงรักษาทาง การทางพิเศษแหงประเทศไทย
• วิศวกรประจําสํานักงานวิศวกรรมจราจร กองวางแผน กรมทางหลวง
นายรณชิต แยมสอาด
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
Master of Comparative Jurisprudence, Howard University Washington D.C., USA.
Mini MBA, Faculty of Commerce and Accountancy Thammasat University
ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนงปจจุบัน
• ที่ปรึกษา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ตําแหนงอื่นๆ
• ไมมี
ประวัติการทํางาน
• รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (บริหาร)
• รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (ปฏิบัติการ)
• รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (ปฏิบัติการ)
รักษาการแทน ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (ปฏิบัติการ)
• ผูชวยผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย องคการรถไฟฟามหานคร
• ผูอํานวยการกองตรวจสอบ องคการรถไฟฟามหานคร
• หัวหนาแผนกสัญญา ฝายกฎหมาย การทางพิเศษแหงประเทศไทย
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คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง ปงบประมาณ 2558 ดังนี้
เงินเดือน จํานวน 6 คน เปนจํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น

13,733,518
13,733,518

บาท/ป
บาท/ป

คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง ปงบประมาณ 2559 ดังนี้
เงินเดือน จํานวน 6 คน เปนจํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น

13,323,353
13,323,353

บาท/ป
บาท/ป

คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง ปงบประมาณ 2560 ดังนี้
เงินเดือน จํานวน 5 คน เปนจํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น

9,999,661
9,999,661

บาท/ป
บาท/ป

ดังนั้น คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง 3 ปยอนหลัง เปนจํานวนเงิน

37,056,532

บาท/ป

หมายเหตุ :
1. ผูบริหารระดับสูง หมายความถึง ผูบริหารสูงสุด และผูบริหารลําดับถัดลงมาหนึ่งลําดับ
2. คาตอบแทนที่เปนตัวเงินและคาตอบแทนอื่นของผูบริหารระดับสูง 3 ปยอนหลัง โดยจะรายงานแยกเปนรายทานหรือภาพรวมก็ได

ผูบริหาร รฟม.
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โครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน 10 สาย

เพื่ออนาคต

จัดทําเมื่อ กันยายน 2560

056

สรุปขอมูลอัตรากําลัง

สรุปขอมูลอัตรากําลังพนักงานและลูกจาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จํานวน : คน
0
1,096
0
1,096

จํานวนผูบริหารตามสัญญาจาง
จํานวนพนักงาน
จํานวนลูกจาง
รวม

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ผูบริหารตามสัญญาจาง
0

พนักงาน
565
531
1,096

ลูกจาง
0

อายุ
<25
25-34
35-44
45-54
>54
รวม

ผูบริหารตามสัญญาจาง
0

พนักงาน
41
557
319
147
32
1,096

ลูกจาง
0

การศึกษา
ตํ่ากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ผูบริหารตามสัญญาจาง
0

พนักงาน
16
834
243
3
1,096

ลูกจาง
0

โครงสรางเงินทุน

059

แผนภูมิแสดงกรอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ไดรับจัดสรรและผลการเบิกจายประจําป พ.ศ. 2560
งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
ไดรับกรอบวงเงินจํานวน 77.95 ลานบาท มีผลการเบิกจายจํานวน 24.41 ลานบาท

77.95
24.41

โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ไดรับกรอบวงเงินจํานวน 19.52 ลานบาท

19.52
0.00

โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ-บางซื่อ
ไดรับกรอบวงเงินจํานวน 2,802.36 ลานบาท มีผลการเบิกจายจํานวน 2,787.06 ลานบาท

หนวย : ลานบาท

งบประมาณลงทุนประจําป 2560

2,802.36
2,787.06

โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค และชวงบางซื่อ-ทาพระ
ไดรับกรอบวงเงินจํานวน 5,842.79 ลานบาท มีผลการเบิกจายจํานวน 5,699.02 ลานบาท

5,842.79
5,699.02

โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ไดรับกรอบวงเงินจํานวน 2,425.01 ลานบาท มีผลการเบิกจายจํานวน 2,485.02 ลานบาท

2,425.01
2,485.02

โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต
ไดรับกรอบวงเงินจํานวน 4,157.13 ลานบาท มีผลการเบิกจายจํานวน 5,852.59 ลานบาท

4,157.13
5,852.59

โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี
ไดรับกรอบวงเงินจํานวน 478.95 ลานบาท มีผลการเบิกจายจํานวน 2,028.07 ลานบาท

ผล
99.94%

คงเหลือ
0.06%

ไดรบั กรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจําป พ.ศ. 2560
จํานวน 28,721.31 ลานบาท
สามารถเบิกจาย จํานวน 28,703.97 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 99.94 ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร

478.95
2,028.07

โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย-มีนบุรี
ไดรับกรอบวงเงินจํานวน 12,429.35 ลานบาท มีผลการเบิกจายจํานวน 9,339.06 ลานบาท

12,429.35
9,339.06
488.25
488.74

โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว-สําโรง
ไดรับกรอบวงเงินจํานวน 488.25 ลานบาท มีผลการเบิกจายจํานวน 488.74 ลานบาท

0

แผนการเบิกจาย

3,000

6,000

9,000

ผลการเบิกจาย

12,000

15,000

15 ม.ค. 59
1 มิ.ย. 59
15 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
15 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
13 ม.ค. 60
8 เม.ย. 59
15 ธ.ค. 59
13 ม.ค. 60
5 พ.ค. 60
5 พ.ค. 60

4. โครงการถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ - บางซื่อ
1 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 1-ข/2559 วงเงิน 660 ลบ. (กรุงไทย)
2 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 12-ข/2559 วงเงิน 200 ลบ. (ออมสิน)
3 สัญญาใหกูยืมเงินตอเลขที่ 16-ข/2559 วงเงิน 5,306.10 ลบ. (ธปท)
4 สัญญาใหกูยืมเงินตอเลขที่ 17-ข/2559 วงเงิน 366 ลบ. (ออมสิน)
5 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 22-ข/2559 วงเงิน 352 ลบ. (กรุงไทย)
6 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 22-ข/2559 วงเงิน 98 ลบ. (ITF) (กรุงไทย)
7 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 1-ข/2560 วงเงิน 1,433.82 ลบ. (กรุงไทย)

5. โครงการถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต
1 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 8-ข/2559 วงเงิน 2,000 ลบ. (ออมสิน)
2 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 22-ข/2559 วงเงิน 1,900 ลบ. (กรุงไทย)
3 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 1-ข/2560 วงเงิน 3,200 ลบ. (กรุงไทย)
4 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 7-ข/2560 วงเงิน 4,100 ลบ. (ออมสิน)

6. โครงการถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ)
1 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 7-ข/2560 วงเงิน 8,600 ลบ. (ออมสิน)
18 ก.ค. 60

24 ต.ค. 57
29 ต.ค. 58
8 เม.ย. 59
15 ส.ค. 59
27 ก.ย. 59
15 ธ.ค. 59
13 ก.ย. 60

3. โครงการถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ
1 สัญญาใหกูยืมเงินตอเลขที่ 8-ข/2557 วงเงิน 4,740 ลบ. (ธปท)
2 สัญญาใหกูยืมเงินตอเลขที่ 9-ข/2558 วงเงิน 1,700 ลบ. (ออมสิน)
3 สัญญาใหกูยืมเงินตอเลขที่ 10-ข/2559 วงเงิน 1,900 ลบ. (ออมสิน)
4 สัญญาใหกูยืมเงินตอเลขที่ 16-ข/2559 วงเงิน 3,652.20 ลบ. (ธปท)
5 สัญญาใหกูยืมเงินตอเลขที่ 20-ข/2559 วงเงิน 1,283 ลบ. (ออมสิน)
6 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 22-ข/2559 วงเงิน 2,123 ลบ. (กรุงไทย)
7 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 13-ข/2560 วงเงิน 1,700 ลบ. (ธปท)

2 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 9-ข/2560 วงเงิน 1,720 ลบ. (ออมสิน)

17 มิ.ย., 17 ธ.ค.
9 พ.ค., 9 พ.ย.
20 เม.ย., 20 ต.ค.
17 มิ.ย., 17 ธ.ค.
19 มิ.ย., 19 ธ.ค.
20 ม.ค., 20 ก.ค.
15 มี.ค., 20 ก.ย.

24 ต.ค. 57
29 ต.ค. 58
8 เม.ย. 59
15 ส.ค. 59
15 ธ.ค. 59
18 ก.ค. 60
13 ก.ย. 60

20 ม.ค., 20 ก.ค.

15 พ.ค., 15 พ.ย.

20 เม.ย., 20 ต.ค.
19 มิ.ย., 19 ธ.ค.
20 ม.ค., 20 ก.ค.
15 พ.ค., 15 พ.ย.

18 ม.ค., 18 ก.ค.
6 มิ.ย., 6 ธ.ค.
17 มิ.ย., 17 ธ.ค.
1 มี.ค., 1 ก.ย.
19 มิ.ย., 19 ธ.ค.
19 มิ.ย., 19 ธ.ค.
20 ม.ค., 20 ก.ค.

17 มิ.ย., 17 ธ.ค.
9 พ.ค., 9 พ.ย.
20 เม.ย., 20 ต.ค.
17 มิ.ย., 17 ธ.ค.
29 มี.ค., 29 ก.ย.
19 มิ.ย., 19 ธ.ค.
15 มี.ค., 20 ก.ย.

ต.ค., เม.ย.

วันที่ชําระ
ดอกเบี้ย

3 เม.ย. 56

วันที่กู

1. เงินกูในประเทศ
1. โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
เงินกูคาออกแบบและกอสรางและคาจางที่ปรึกษาโครงการฯ
สัญญาเงินกูกระทรวงการคลัง 1-ฉ/2556
(Prepayment Loan 21 และ Loan 22 (Civil))
2. โครงการถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซื่อ - ทาพระ
เงินกูคากอสรางงานโยธาและคาจางที่ปรึกษาโครงการฯ
1 สัญญาใหกูยืมเงินตอเลขที่ 8-ข/2557 วงเงิน 15,260 ลบ. (ธปท)
2 สัญญาใหกูยืมเงินตอเลขที่ 8-ข/2558 วงเงิน 3,700 ลบ. (ออมสิน)
3 สัญญาใหกูยืมเงินตอเลขที่ 9-ข/2559 วงเงิน 4,100 ลบ. (ออมสิน)
4 สัญญาใหกูยืมเงินตอเลขที่ 16-ข/2559 วงเงิน 6,041.70 ลบ. (ธปท)
5 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 22-ข/2559 วงเงิน 3,200 ลบ. (กรุงไทย)
6 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 9-ข/2560 วงเงิน 2,800 ลบ. (ออมสิน)
7 สัญญาใหกูยืมเงินตอ สัญญาเลขที่ 13-ข/2560 วงเงิน 3,700 ลบ. (ธปท)

แหลงเงิน/สัญญา

รายงานภาระหนี้ของ รฟม. ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560

20 ก.ค. 62

15 พ.ค. 62

20 เม.ย. 61
19 ธ.ค. 61
20 ม.ค. 62
15 พ.ค. 62

18 ม.ค. 61
6 มิ.ย. 61
17 ธ.ค. 69
1 ก.ย. 61
19 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
20 ม.ค. 62

17 ธ.ค. 64
9 พ.ย. 60
20 เม.ย. 61
17 ธ.ค. 69
29 ก.ย. 61
19 ธ.ค. 61
15 ก.ย. 63

17 ธ.ค. 64
9 พ.ย. 60
20 เม.ย. 61
17 ธ.ค. 69
19 ธ.ค. 61
20 ก.ค. 62
15 ก.ย. 63

30 เม.ย. 65

วันที่ครบกําหนด
ชําระคืน
































ชําระกอน
กําหนดได

BIBOR-0.07%
BIBOR-0.06%
BIBOR-0.11%

9.) เฉลี่ย 1.75
FIX 1.74
FIX 1.89
BIBOR-0.07%

7.) เฉลี่ย 1.98
8.) เฉลี่ย 1.79
FIX 2.125
BIBOR+0.0263%
FIX 1.74
FIX 1.74
FIX 1.89

Fix 3.65
4.) เฉลี่ย 1.77
5.) เฉลี่ย 1.75
FIX 2.125
6.) เฉลี่ย 1.75
FIX 1.74
BIBOR-0.135%
BIBOR-0.133%

Fix 3.65
2.) เฉลี่ย 1.77
3.) เฉลี่ย 1.75
FIX 2.125
FIX 1.74
BIBOR-0.11%
BIBOR-0.135%
BIBOR-0.133%

1.) เฉลี่ย 3.12

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

รวมเงินกู 1

2

2

2
2
2
2

2
2
10.35
2
2
2
2

7.15
2
2
10.35
2
2
3

7.15
2
2
10.35
2
2
3

9

อายุหนี้
(ป)

1.83

1.64

0.56
1.24
1.33
1.64

0.31
0.69
9.35
0.93
1.24
1.24
1.33

4.28
0.11
0.56
9.35
1.01
1.24
3.00

4.28
0.11
0.56
9.35
1.24
1.83
3.00

4.65

อายุหนี้
คงเหลือ(ป)

rate เฉลี่ย
ณ วันเบิกเงินกู

-

78,138.69

8,531.96

8,531.96

2,000.00
1,900.00
3,200.00
2,262.22
9,362.22

660.00
200.00
5,306.10
366.0
97.25
0.15
1,433.82
8,063.32

4,740.00
1,900.00
3,652.20
1,283.00
1,168.32
1,700.00
14,443.52

15,260.00
4,100.00
6,041.70
3,200.00
269.31
3,700.00
32,571.01

5,166.66

หนี้เงินกูคงเหลือ
ลานเยน
ลานบาท

วงเงิน 16,639 ลานเยน
(คิดเปนบาทตามวงเงินในสัญญาจาง)

มี.ค., ก.ย.

29 ก.ย. 42

28 ก.ย. 53

31 มี.ค. 51
มี.ค., ก.ย.

มิ.ย., ธ.ค.

มี.ค., ก.ย.

ต.ค., เม.ย.

22 ก.ย. 43

30 ก.ย. 40

22 ก.ย. 51 - 22 ก.ย. 81

มี.ค., ก.ย.

30 ก.ย. 41

20 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 78

20 พ.ย. 57 - 20 พ.ย. 75

20 ก.ย. 50 - 20 ก.ย. 80

20 ก.ย. 52 - 20 ก.ย. 82

20 ต.ค. 53 - 20 เม.ย. 83

20 ก.ค. 51 - 20 ก.ค. 81

วันที่ครบกําหนด
ชําระคืน

ม.ค., ก.ค.

วันที่ชําระ
ดอกเบี้ย

31 ก.ค. 41

วันที่กู

หมายเหตุ
1) วงที่ 1
6,300 ลบ. อัตราดอกเบีย้ อางอิงบวกรอยละ 1.75 ตอป
(งวดทีช่ าํ ระ 30 ต.ค. 58 อัตราดอกเบีย้ เทากับ 3.025)
วงที่ 2
3,000 ลบ. อัตราดอกเบีย้ อางอิงบวกรอยละ 1.25 ตอป
(งวดทีช่ าํ ระ 30 ต.ค. 58 อัตราดอกเบีย้ เทากับ 2.545)
2) อัตราดอกเบีย้ อางอิงระยะสัน้ ตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกรอยละ 0.0272 ตอป
3) อัตราดอกเบีย้ อางอิงระยะสัน้ ตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกรอยละ 0.0253 ตอป
4) อัตราดอกเบีย้ อางอิงระยะสัน้ ตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกรอยละ 0.0272 ตอป
5) อัตราดอกเบีย้ อางอิงระยะสัน้ ตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกรอยละ 0.0253 ตอป
6) อัตราดอกเบีย้ อางอิงระยะสัน้ ตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกรอยละ 0.024 ตอป
7) อัตราดอกเบีย้ อางอิงระยะสัน้ ตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกรอยละ 0.5 ตอป
9) อัตราดอกเบีย้ อางอิงระยะสัน้ ตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกรอยละ 0.0253 ตอป
10) รัฐรับภาระหนีท้ กุ รายการ โดยแบงเปน เงินกูท รี่ ฐั ไมคาํ้ ประกัน (เงินกูใ นประเทศ) และเงินกูท รี่ ฐั คํา้ ประกัน (เงินกูต า งประเทศ)

2 Loan 32-3

2. โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ - บางซื่อ
เงินกูคากอสรางงานโยธาและคาจางที่ปรึกษาโครงการฯ
1 Loan 30-1 วงเงิน 62,442 ลานเยน
(Expire date 24 มิ.ย.58 (2015))

ภาระหนี้ที่ยังไมทํา CCS
Loan 22 (A)

2. เงินกูตางประเทศ
1. โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
เงินกูคาออกแบบและกอสรางและคาจางที่ปรึกษาโครงการฯ
ปรับโครงสรางหนี้โดยการทํา Cross Currency Swap (CCS) แลว
1 Loan 23 (U) (ทํา CCS FX rate 0.3098 int rate 3.98 ธ.กรุงเทพ)
วงเงิน 24,419,600,000 เยน ธ.กรุงเทพ ลว. 13 ส.ค. 56)
2 Loan 23
(ทํา CCS FX rate 0.2908 int rate 3.75 ธ.ไทยพาณิชย)
วงเงิน 19,516,272,000 เยน ธ.ไทยพาณิชย ลว. 29 ก.ค. 56)
3 Loan 25
(ทํา CCS FX rate 0.3166 int rate 3.81 ธ.กรุงเทพ )
วงเงิน 35,332,291,000 เยน ธ.กรุงเทพ ลว. 10 เม.ย. 57)
4 Loan 24
(เริ่มเดือนมีนาคม 2558)
สัญญาที่ 1
(ทํา CCS FX rate 0.3177 int rate 3.87 ธ.ไทยพาณิชย )
วงเงิน 26,293,250,000 เยน ธ.ไทยพาณิชย ลว. 21 ส.ค. 57
สัญญาที่ 2
(ทํา CCS FX rate 0.3096 int rate 3.88 ธ.ไทยพาณิชย )
วงเงิน 26,293,250,000 เยน ธ.ไทยพาณิชย ลว. 22 ก.ย. 57

แหลงเงิน/สัญญา

รายงานภาระหนี้ของ รฟม. ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
ชําระกอน
กําหนดได

25

25

40

40

40

40

40

อายุหนี้
(ป)

รวมเงินกู 2
รวมเงินกู 1+2

0.01% - 1.4%
1.4% (civil)
0.01% (consult)
1.4% (civil)

0.75%

0.75%

0.75%

0.75%

0.75%

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

18.15

15.36

20.26

22.29

22.88

21.28

21.11

อายุหนี้
คงเหลือ(ป)

บาท/เยน ณ

36.39
30.40
34.31

35.35

36.90

35.20

34.34

32.36

บาท/100 เยน

rate เฉลี่ย
ณ วันเบิกเงินกู

52,316.19
49,170.87
3,145.32
16,189.27
68,505.46
182,167.35
182,167.35
29 ก.ย. 17

15,701.50
14,757.51
944.00
4,858.84
20,560.34
55,852.80
133,991.49
0.300127

40.61
35,292.46

35,251.85

113,526.57
135.32
113,661.89

14,514.51

9,708.78

4,673.80

6,354.76

46,276.12

30,665.76

16,072.22

20,512.46

หนี้เงินกูคงเหลือ
ลานเยน
ลานบาท

สรุปขอมูลอัตรากําลัง

061

062

การลงทุนที่สําคัญ
ในปจจุบันและอนาคต

การลงทุนที่สําคัญในปจจุบันและอนาคต
แผนงานและโครงการตางๆ : โครงการลงทุนที่สําคัญของ รฟม. ไดแก โครงการรถไฟฟาสายตางๆ จํานวน 12 โครงการ ดังนี้
โครงการ

แหลงที่มาของ
เงินทุน

ความคืบหนาการดําเนินงาน
(ขอมูล ณ มิถุนายน 2560)

365.00

งบลงทุน (เงินกู)

กิจกรรมจะสามารถดําเนินการได หลังไดรับมอบหมายจาก
กระทรวงคมนาคม

2. โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน
ชวงหัวลําโพง - บางแค และ
ชวงบางซื่อ - ทาพระ

84,208.44

งบลงทุน (เงินกู)

มีความกาวหนารวมรอยละ 83.36 มากกวาแผนงานของ
ทั้งโครงการฯ รอยละ 1.14 คิดเปนความสําเร็จรอยละ 101.39

3. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว
ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ

18,367.15

งบลงทุน (เงินกู)

มีความกาวหนารวมรอยละ 99.88 นอยกวาแผนงานของ
ทั้งโครงการฯ รอยละ 0.12 คิดเปนความสําเร็จรอยละ 99.88

4. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว
ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต

38,028.05

งบลงทุน (เงินกู)

มีความกาวหนารวมรอยละ 63.54 มากกวาแผนงานของ
ทั้งโครงการฯ รอยละ 1.56 คิดเปนความสําเร็จรอยละ 102.51

5. โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
ชวงแคราย - มีนบุรี

53,519.50

งบลงทุน (เงินกู)

มีความกาวหนารวมรอยละ 29.25 นอยกวาแผนงานของ
ทั้งโครงการฯ รอยละ 1.45 คิดเปนความสําเร็จรอยละ 95.26

6. โครงการรถไฟฟาสายสีสม
สวนตะวันออก ชวงศูนย
วัฒนธรรมแหงประเทศไทย - มีนบุรี

113,999.30

งบลงทุน (เงินกู)

มีความกาวหนารวมรอยละ 36.80 นอยกวาแผนงานของ
ทั้งโครงการฯ รอยละ 0.07 คิดเปนความสําเร็จรอยละ 99.80

7. โครงการรถไฟฟาสายสีสม
สวนตะวันตก ชวงบางขุนนนท
- ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย

123,381.50

งบลงทุน (เงินกู)

มีความกาวหนารวมรอยละ 15.15 นอยกวาแผนงานของ
ทั้งโครงการฯ รอยละ 0.82 คิดเปนความสําเร็จรอยละ 94.84

8. โครงการรถไฟฟาสายสีมวง
ชวงเตาปูน - วงแหวนกาญจนาภิเษก

128,402.62

งบลงทุน (เงินกู)

มีความกาวหนารวมรอยละ 15.85 นอยกวาแผนงานของ
ทั้งโครงการฯ รอยละ 1.12 คิดเปนความสําเร็จรอยละ 93.43

9. โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
ชวงลาดพราว - สําโรง

51,931.36

งบลงทุน (เงินกู)

มีความกาวหนารวมรอยละ 30.18 นอยกวาแผนงานของ
ทั้งโครงการฯ รอยละ 0.40 คิดเปนความสําเร็จรอยละ 98.68

10. โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน
ชวงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4

21,241.50

งบลงทุน (เงินกู)

มีความกาวหนารวมรอยละ 15.65 นอยกวาแผนงานของ
ทั้งโครงการฯ รอยละ 1.60 คิดเปนความสําเร็จรอยละ 90.74

11. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว
ชวงสมุทรปราการ - บางปู

12,174.80

งบลงทุน (เงินกู)

มีความกาวหนารวมรอยละ 15.40 นอยกวาแผนงานของ
ทั้งโครงการฯ รอยละ 0.33 คิดเปนความสําเร็จรอยละ 97.93

12. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว
ชวงคูคต - ลําลูกกา

9,822.43

งบลงทุน (เงินกู)

มีความกาวหนารวมรอยละ 15.40 นอยกวาแผนงานของ
ทั้งโครงการฯ รอยละ 0.33 คิดเปนความสําเร็จรอยละ 97.93

1. โครงการพัฒนารถไฟฟาขนสง
มวลชนในเมืองหลักอื่น (ภูเก็ต)

มูลคาโครงการ
(ลานบาท)

การลงทุนที่สําคัญ
ในปจจุบันและอนาคต

การรวมดําเนินงานกับเอกชน
โครงการ
1. โครงการรถไฟฟามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล

2. โครงการรถไฟฟาสายสีมวง
ชวงบางใหญ - บางซื่อ

3. โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน
ชวงบางซื่อ - ทาพระ และ
ชวงหัวลําโพง - บางแค
4. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว
ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ
5. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว
ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต

งานโยธา

งานระบบรถไฟฟา

งานขบวนรถ

งานเดินรถและ
บํารุงรักษา

รัฐดําเนินการ
(PSC)

สัมปทานแบบ PPP Net Cost
ลงนามสัญญาสัมปทานเมื่อ 1 สิงหาคม 2543
ระยะเวลาสัมปทาน 25 ป
เปดใหบริการเดินรถเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547

PSC

สัมปทานแบบ PPP Gross Cost
ลงนามสัญญาสัมปทานเมื่อ 4 กันยายน 2556
ระยะเวลาสัมปทาน 30 ป
เปดใหบริการเดินรถเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559

PSC

PPP Net Cost
ลงนามสัญญาสัมปทานเมื่อ 31 มีนาคม 2560
ระยะเวลาสัมปทาน 33 ป
เปดใหบริการชวงบางซื่อ - เตาปูน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

PSC

กทม. เปนผูดําเนินการ

6. โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
ชวงแคราย - มีนบุรี

PPP Net Cost
ครม. เห็นชอบ 29 มีนาคม 2559
โดยรัฐลงทุนคางานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภาคเอกชนลงทุนคางานโยธา
คางานระบบรถไฟฟาและขบวนรถไฟฟา และคาจางที่ปรึกษา
รวมทั้งบริหารการเดินรถและซอมบํารุงโครงการ

7. โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
ชวงลาดพราว - สําโรง

PPP Net Cost
ครม. เห็นชอบ 29 มีนาคม 2559
โดยรัฐลงทุนคางานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภาคเอกชนลงทุนคางานโยธา
คางานระบบรถไฟฟาและขบวนรถไฟฟา และคาจางที่ปรึกษา
รวมทั้งบริหารการเดินรถและซอมบํารุงโครงการ
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ผลการดําเนินงาน
ขององคกร

ผลการดําเนินงานขององคกร

ผลการดําเนินงานดานโครงการรถไฟฟา
1. รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
รฟม. ไดลงนามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล กับ บริษทั รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL)
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เพื่อใหเปนผูลงทุนงานระบบรถไฟฟาและดําเนินกิจการเดินรถเปนระยะเวลา 25 ป นับจากเริ่มเปดใหบริการ
เปดเดินรถ ตอมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM)
เปนที่เรียบรอย ซึ่ง BEM เปนผูรับโอนสิทธิ หนาที่ สินทรัพยและหนี้สิน
1.1 การใหบริการเดินรถไฟฟา ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มีจาํ นวนรถไฟฟาทีใ่ หบริการในวันจันทร –
วันศุกร 19 ขบวน ในวันเสาร 14 ขบวน ในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ 10 ขบวน โดยมีรายละเอียดของการใหบริการเดินรถไฟฟา ดังนี้

สายเฉลิมรัชมงคล

สายเฉลิมรัชมงคล

สายเฉลิมรัชมงคล
ไดดังนี้

ตารางเดินรถใหบริการวันทําการ วันจันทร - วันศุกร
ชวงเวลา
จํานวนรถใหบริการ
ระยะหางระหวางขบวน
เริ่มใหบริการ
06:00 – 06:42
15 ขบวน
05:00 นาที
เวลาเรงดวนเชา
06:42 – 09:11
19 ขบวน
03:25 นาที
นอกเวลาเรงดวน
09:11 - 16:30
12 ขบวน
06:40 นาที
เวลาเรงดวนเย็น
16:30 – 19:30
18 ขบวน
03:57 นาที
นอกเวลาเรงดวน
19:30 - 21.00
16 ขบวน
05:00 นาที
นอกเวลาเรงดวน
21:00 - 24.00
10 ขบวน
07:56 นาที
ตารางเดินรถใหบริการวันหยุดประจําสัปดาหวันเสาร
ชวงเวลา
จํานวนรถใหบริการ
ระยะหางระหวางขบวน
เริ่มใหบริการ
06:00 – 15:30
10 ขบวน
07:15 นาที
15:30 – 19:00
12 ขบวน
06:00 นาที
19:00 – 24:00
10 ขบวน
07:15 นาที
ตารางเดินรถใหบริการวันหยุดประจําสัปดาหวันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
ชวงเวลา
จํานวนรถใหบริการ
ระยะหางระหวางขบวน
เริ่มใหบริการ
06:00 – 24:00
10 ขบวน
07:15 นาที

1.2 ความพรอมของอุปกรณระบบรถไฟฟา (Availability) และความตรงตอเวลา (Punctuality) สามารถสรุปผลการดําเนินงาน
ความพรอมของอุปกรณ (Availability)
ระบบรถไฟฟา
เครื่องออกบัตรโดยสารอัตโนมัติ
ประตูอัตโนมัติ (AFC Gate)
ลิฟทโดยสาร
บันไดเลื่อน
ประตูกั้นชานชาลา
ระบบอาณัติสัญญาณ
ระบบไฟฟา

ผลการดําเนินงานเฉลี่ย (%)
99.94
99.78
99.96
99.99
100.00
99.97
99.99
100.00

คาเปาหมายรอยละ
99.920
99.920
99.920
99.920
99.920
99.920
99.920
99.920

ผลการดําเนินงาน
ขององคกร

ความตรงตอเวลา (Punctuality)
ความตรงตอเวลาที่รถไฟฟาเขาเทียบจอดสถานีไมเกิน 5 นาที

065

ผลการดําเนินงานเฉลี่ย (%)
99.93

หมายเหตุ : รฟม. ตองกํากับความตรงตอเวลาของขบวนรถ (Punctuality) ใหอยูในระดับที่ไมนอยกวารอยละ 98.50 (+/-5 นาที) ถาหาก
คาดวาความตรงตอเวลาของขบวนรถตํ่ากวาที่กําหนด ใหคะแนนประเมินผลสูงสุดไมเกิน 3.0000 อางอิงจากบันทึกขอตกลงการประเมิน
ผลการดําเนินงานของ รฟม. ประจําปบัญชี 2560
1.3 จํานวนผูโดยสาร ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มีจํานวนผูโดยสารรวม 106.21 ลานคน - เที่ยว
หรือเฉลี่ย 2.91 แสนคน – เที่ยวตอวัน

จํานวนผูโดยสาร โครงการระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

คน-เที่ยว/เดือน

10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

2559

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2560

คน-เที่ยว/วัน

จํานวนผูโดยสาร โครงการระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เฉลี่ยตอวัน
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

ต.ค.

พ.ย.
2559

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
2560

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ผลการดําเนินงาน
ขององคกร

1.4 รายไดและเงินตอบแทนจากคาโดยสาร ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มีรายไดจากคาโดยสาร
รถไฟฟา จํานวน 2,627.21 ลานบาท หรือเฉลี่ย 7.20 ลานบาทตอวัน โดย รฟม. ไดรับเงินตอบแทนจากคาโดยสารรถไฟฟาตามสัญญา
สัมปทาน จํานวน 1,094.65 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ประกอบดวย 1. เงินตอบแทนเปนรอยละ (สวนแบงรายไดคาโดยสาร)
จํานวน
านวน 24.56 ลานบาท
ลานบาท และ 2. เงนตอบแทนรายปจากคาโดยสารรถไฟฟา
เงินตอบแทนรายปจากคาโดยสารรถไฟฟา จานวน
จํานวน 1,070.09 ลลานบาท
านบาท

คาโดยสารรถไฟฟาที่จัดเก็บไดในสายเฉลิมรัชมงคล
ลานบาท/เดือน

250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

2559

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ย.

2560

คาโดยสารรถไฟฟาที่จัดเก็บไดในสายเฉลิมรัชมงคล เฉลี่ยตอวัน

ลานบาท/วัน

8.00
6.00
4.00
2.00
0

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

2559

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

2560

เงินตอบแทนจากคาโดยสารในสายเฉลิมรัชมงคล ที่ รฟม. ไดรับ (ไมรวม VAT)

ลานบาท/เดือน

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0

ต.ค.

พ.ย.
2559

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
2560

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลการดําเนินงาน
ขององคกร
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1.5 การพัฒนาเชิงพาณิชยและรายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชย
ตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหวาง BEM กับ รฟม. ไดใหสทิ ธิแก BEM ในการดําเนินกิจกรรม
และจัดหารายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชย ซึ่ง BEM ไดใหสิทธิการพัฒนาเชิงพาณิชยดังกลาวกับบริษัทที่มีความชํานาญในการดําเนินธุรกิจ
เขามาดําเนินการและจัดแบงรายไดให BEM และ BEM ไดแบงสวนแบงรายไดดงั กลาวใหแก รฟม. โดยในปงบประมาณ 2560 มีรายละเอียด
การพัฒนาเชิงพาณิชยดังนี้
1) การพัฒนาเชิงพาณิชยในรูปแบบของบริการโทรศัพทสาธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษทั ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชัน่
จํากัด (ชื่อเดิมบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)) (TRUE) จํานวน 80 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟา จํานวน 18 สถานี
2) การพัฒนาเชิงพาณิชยในรูปแบบของเครื่องบริการถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารพาณิชยตางๆ 7 ธนาคาร
จํานวน 154 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟา จํานวน 18 สถานี
3) การพัฒนาเชิงพาณิชยในรูปแบบของเครื่อง True Kiosk ของบริษัท ทรู มันนี่ จํากัด จํานวน 32 เครื่อง ภายในสถานี
รถไฟฟา จํานวน 18 สถานี
4) การพัฒนาเชิงพาณิชยในรูปแบบจุดแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จํานวน
1 จุด ภายในสถานีพระราม 9
5) การพัฒนาเชิงพาณิชยในรูปแบบเครื่อง AIS Kiosk ของบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวิรค จํากัด จํานวน 19 เครื่อง
ภายในสถานีรถไฟฟา จํานวน 17 สถานี
6) การพัฒนาเชิงพาณิชยในรูปแบบเครือ่ งบริการอัตโนมัติ “บุญเติม” ของบริษทั ฟอรท สมารท เซอรวสิ จํากัด (มหาชน)
จํานวน 30 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟา จํานวน 18 สถานี
7) การพัฒนาเชิงพาณิชยในรูปแบบชุดบริการทําธุรกรรมอัติโนมัติของธนาคาร (K-Lobby) จํานวน 1 จุด ภายในสถานี
หวยขวาง
8) การพัฒนาเชิงพาณิชยในรูปแบบของรานคาปลีกของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรคส จํากัด (BMN) ภายในสถานี
รถไฟฟา โดยไดเปดดําเนินการแลวจํานวน 7 สถานี ไดแก สถานีสุขุมวิท สถานีพหลโยธิน สถานีกําแพงเพชร สถานีสวนจตุจักร สถานี
พระราม 9 สถานีคลองเตย และสถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
9) การพัฒนาเชิงพาณิชยในรูปแบบของการโฆษณาและประชาสัมพันธของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรคส จํากัด
(BMN) ภายในสถานีรถไฟฟา จํานวน 18 สถานี และภายในขบวนรถไฟฟา
10) การพัฒนาเชิงพาณิชยในรูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธบนหวงมือจับ (Handgrip) ของบริษัท แอมเบียน
มีเดีย จํากัด (Ambient) ภายในขบวนรถไฟฟา จํานวน 17 ขบวน
11) การพัฒนาเชิงพาณิชยในรูปแบบการสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรคส จํากัด (BMN)
ภายในสถานีรถไฟฟา จํานวน 18 สถานี
12) การพัฒนาเชิงพาณิชยในรูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธผานระบบ Passenger Information Display
(PID) ของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรคส จํากัด (BMN) ภายในสถานีรถไฟฟา จํานวน 18 สถานี
13) การพัฒนาเชิงพาณิชยอื่นๆ เชน การถายโฆษณาภายในสถานีรถไฟฟาและภายในขบวนรถไฟฟา การโฆษณาบนบัตร
โดยสาร และการใชพื้นที่อื่นๆ
ทั้งนี้ ในสวนของผลตอบแทนการพัฒนาเชิงพาณิชยที่ รฟม. ไดรับจาก BEM ในปงบประมาณ 2560 เปนจํานวนเงิน
69,182,451.74 บาท ประกอบดวย 1. สวนแบงรายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชย จํานวน 22,453,479.78 บาท และ 2. รายไดจาก
ผลตอบแทนจํานวนเงินรายป จํานวน 46,728,971.96 บาท รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิและตารางดังแสดง
ตารางสรุปรายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชยที่ รฟม. ไดรับ ในปงบประมาณ 2560
รายไดจาก
โทรศัพท เครื่องถอนเงิน
เงินตอบแทน
สาธารณะ อัตโนมัติ (ATM)
รายปจาก BEM
(TRUE)
46,728,971.96 338.06 1,717,957.00

สวนแบงรายไดที่ รฟม. ไดรับจากการพัฒนาเชิงพาณิชยของ BEM (7%)
รานคาปลีก
(BMN)
1,468,295.85

โฆษณา
(BMN)

โฆษณา
แอมเบียน
(Ambient)
7,594,505.98 144,105.48

หมายเหตุ: รายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชยเปนรายไดที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

โทรคมนาคม
(BMN)

โฆษณา
(PID)

9,568,699.08 1,939,134.55

การพัฒนา
เชิงพาณิชอื่นๆ

รวม

20,443.78 69,182,451.74
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แผนภูมิแสดงสวนแบงรายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชยที่ รฟม. ไดรับในปงบประมาณ 2560
1,939,134.55
9,568,699.08

ผลตอบแทนรายป
โทรศัพทสาธารณะ (TRUE)
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
รานคาปลีก (BMN)
โฆษณา (BMN)
โฆษณาแอมเบียน (AMBIENT)
โทรคมนาคม
โฆษณา (PID)
การพัฒนาเชิงพาณิชยอื่นๆ

20,443.78

144,105.48
7,594,505.98
1,468,295.85
46,728,971.96

1,717,957.00
338.06

รายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชย โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รายเดือน)
เฉพาะสวนที่ รฟม. ดําเนินการเอง ไมรวมรายไดจากสัญญาสัมปทาน
แหลงรายได
1) อาคาร/ลานจอดรถ
2) แผงคา สถานีกําแพงเพชร
3) การอนุญาตใหใช
อสังหาริมทรัพย (อาคาร)
4) การอนุญาตใหใชพื้นที่ (ที่ดิน,
ติดตั้งปายโฆษณา,เชื่อมตอ,ทาง
เขา–ออก, ปรับภูมิทัศนบนพื้นที่
ของ รฟม., ถายทําภาพยนตร)
รายเดือน ปงบประมาณ
2560 (1-4)
สะสม ปงบประมาณ 2560

รายไดตามจริง (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ทั้งหมด (ลานบาท)
ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
5.45
1.69
1.43

4.77
1.55
1.42

4.36
1.53
1.43

4.36
1.54
1.42

4.33
1.57
1.42

4.96
1.60
1.52

4.02
1.55
1.43

4.48
1.56
1.48

4.62
1.56
1.50

4.43
1.56
1.45

4.99
1.59
1.48

4.87
1.55
1.63

55.63
18.86
17.60

2.75

3.10

2.96

2.86

3.31

2.73

3.30

3.13

3.04

2.94

2.68

3.26

36.08

11.31

10.85 10.27

10.18

10.62

10.81 10.30

10.65

10.72 10.39

10.73

11.31

128.17

11.31

22.16 32.43

42.61

53.24

64.05 74.35

85.00

95.72 106.11 116.84 128.16

2. รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม
รฟม. ไดลงนามสัญญาที่ 4 สัมปทานสําหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟา การใหบริการการเดินรถไฟฟาและซอมบํารุงรักษา
(สถานีคลองบางไผ – สถานีเตาปูน) โครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม กับ บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL)
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 เปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันลงนามสัญญา ซึ่งตอมา BMCL ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัททางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดย BEM เปนผูรับโอนสิทธิ หนาที่ สินทรัพยและหนี้สิน
2.1 การใหบริการเดินรถไฟฟา ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มีจาํ นวนรถไฟฟาทีใ่ หบริการในวันจันทร –
วันศุกร 12 ขบวน ในวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ 8 ขบวน โดยมีรายละเอียดของการใหบริการเดินรถไฟฟา ดังนี้
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ตารางเดินรถใหบริการวันทําการ วันจันทร - วันศุกร
ชวงเวลา
จํานวนรถใหบริการ
ระยะหางระหวางขบวน
สายฉลองรัชธรรม
เริ่มใหบริการ
05:30 – 06:30
8 ขบวน
09:30 นาที
เวลาเรงดวนเชา
06:30 – 08:30
12 ขบวน
06:00 นาที
นอกเวลาเรงดวน
08:30 - 17:00
8 ขบวน
09:30 นาที
เวลาเรงดวนเย็น
17:00 – 19:30
12 ขบวน
06:00 นาที
นอกเวลาเรงดวน
19:30 - 24.00
8 ขบวน
09:30 นาที
ตารางเดินรถใหบริการวันหยุดประจําสัปดาหวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
จํานวนรถใหบริการ
ระยะหางระหวางขบวน
ชวงเวลา
สายฉลองรัชธรรม
เริ่มใหบริการ
06:00 – 24.00
8 ขบวน
09:30 นาที
ไดดงั นี้

2.2 ความพรอมของอุปกรณระบบรถไฟฟา (Availability) และความตรงตอเวลา (Punctuality) สามารถสรุปผลการดําเนินงาน

ความพรอมของอุปกรณ
(Availability)
1. Direct Performance Measurement
1.1 คุณภาพการใหบริการ
1.1.1 ความพรอมใหบริการตามตารางการเดินรถ
1.1.2 ความตรงตอเวลาในการใหบริการ
1.2 ความเชื่อถือไดของระบบ
1.2.1 ความพรอมของรถไฟฟาในการใหบริการ
1.2.2 ความพรอมของประตูกั้นชานชาลา
1.2.3 ความพรอมของบันไดเลื่อน
1.2.4 ความพรอมของลิฟทโดยสาร
ความพรอมของระบบจัดเก็บคาโดยสารอัตโนมัติ
- ความพรอมโดยรวมของเครื่องออก
บัตรโดยสารอัตโนมัติ
- ความพรอมของเครื่องออกบัตร
โดยสารอัตโนมัติแตละฝงของสถานี
- ความพรอมโดยรวมของเครื่องออก
บัตรโดยสาร
- ความพรอมของเครื่องออกบัตร
โดยสารแตละฝงของสถานี
- ความพรอมของประตูจัดเก็บคาโดยสาร

ผลการดําเนินงาน
เฉลี่ย (%)

คาเปาหมาย
(%)

คาเปาหมาย
ในปแรก (%)

99.94
99.67

99.00
99.00

98.50
98.50

100.00
99.93
99.92
99.85

99.50
99.50
99.00
99.00

99.00
99.00
99.00
99.00

99.97

99.00

98.50

99.99

99.90

99.40

100.00

99.70

99.20

99.99

99.90

98.40

99.99

99.80

98.30
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ความพรอมของอุปกรณ
(Availability)
2. MRTA's Mystery Shopper
2.1 สถานี/ศูนยซอมบํารุง/โครงสรางตางๆ ภายในเขตทาง
2.1.1 การลบ Graffiti
2.1.2 การจัดการทรัพยสิน รฟม. ชํารุดหรือ
ไดรับความเสียหาย
2.1.3 วงรอบการทําความสะอาด
2.1.4 แสงสวาง
2.1.5 ความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย
2.1.6 การใหขอมูลขาวสาร
2.1.7 การจัดกําลังคน (พนักงานสถานี)
2.1.8 ความสามารถในการใหความชวยเหลือ
และการแตงกายของพนักงานสถานี
2.1.9 การจัดการกับขอรองเรียนของลูกคา
2.1.10 ความสะดวกสบายของผูโดยสาร
2.1.11 ความพรอมของเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
2.2 ขบวนรถไฟฟา
2.2.1 การลบ Graffiti
2.2.2. การจัดการทรัพยสิน รฟม. ชํารุดหรือ
ไดรับความเสียหาย
2.2.3 วงรอบการทําความสะอาด
2.2.4 แสงสวาง
2.2.5 ความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย
2.2.6 การใหขอมูลขาวสาร
2.2.7 ความสะดวกสบายของผูโดยสาร

ผลการดําเนินงาน
เฉลี่ย (%)

คาเปาหมาย
(%)

คาเปาหมาย
ในปแรก (%)

100.00
96.87

75.00
75.00

-

97.43
100.00
100.00
100.00
100.00
99.78

90.00
75.00
100.00
90.00
90.00
90.00

-

100.00
100.00
100.00

95.00
95.00
100.00

-

100.00
99.39

95.00
95.00

-

99.97
100.00
100.00
99.62
100.00

90.00
95.00
100.00
95.00
90.00

-

2.3 จํานวนผูโดยสาร ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 มีจํานวนผูโดยสารรวม 9.51 ลานคน - เที่ยว หรือ
เฉลี่ย 0.26 แสนคน - เที่ยวตอวัน

คน-เที่ยว/เดือน

จํานวนผูโดยสาร รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

ต.ค.

พ.ย.
2559

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
2560

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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จํานวนผูโดยสาร รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม เฉลี่ยตอวัน
50,000
45,000
คน-เที่ยว/วัน

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
10,000
5,000
0

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

2559

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2560

2.4 รายไดและเงินตอบแทนจากคาโดยสาร ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มีรายไดจาก
คาโดยสารรถไฟฟา จํานวน 159.94 ลานบาท หรือเฉลี่ย 0.44 ลานบาทตอวัน

คาโดยสารรถไฟฟาที่จัดเก็บไดในสายฉลองรัชธรรม
20.00
ลานบาท/เดือน

16.00
12.00
8.00
4.00
0

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

2559

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ย.

2560

คาโดยสารรถไฟฟาที่จัดเก็บไดในสายฉลองรัชธรรม เฉลี่ยตอวัน

ลานบาท/วัน

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0

ต.ค.

พ.ย.
2559

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
2560

มิ.ย.

ก.ค.
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รายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชย โครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (รายเดือน)
เฉพาะสวนที่ รฟม. ดําเนินการเอง ไมรวมรายไดจากสัญญาสัมปทาน
แหลงรายได
1) รายไดคาจอดรถ

ต.ค.59
23,214.06

พ.ย.59

ธ.ค.59

ม.ค.60

รายไดตามจริง (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ก.พ.60

มี.ค.60

เม.ย.60

พ.ค.60

มิ.ย.60

ก.ค.60

ส.ค.60

ก.ย.60

ทัง้ หมด
(ลานบาท)

337,916.94 311,139.35 351,046.83 338,208.53 403,821.58 330,081.40 473,950.30 502,635.65 482,716.04 813,654.38 930,357.25 5,598,742.31

2) การอนุญาตใหใชพื้นที่ 658,631.01 658,631.01 677,314.15 906,493.91 1,006,137.28 1,006,137.28 1,006,137.28 1,006,137.28 1,006,137.28 1,006,137.28 1,006,137.28 1,006,137.28 10,950,168.34
(ที่ดิน, ติดตั้งปายโฆษณา,
เชื่อมตอ, ทางเขา - ออก,
ปรับภูมิทัศนบนพื้นที่
ของ รฟม.)
3) การอนุญาตใหปรับภูมทิ ศั น

-

-

1,278.00

1,278.00

1,278.00

1,278.00

1,278.00

1,278.00

1,278.00

1,278.00

1,278.00

1,278.00

12,780.00

4) ที่ดิน - ไมทําสัญญา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,115.00

15,410.00

17,525.00

รวม

981,845.07 996,547.95 989,731.50 1,258,818.74 1,345,623.81 1,411,236.86 1,337,496.68 1,481,365.58 1,510,050.93 1,490,131.32 1,823,184.66 1,953,182.53 16,579,215.65

รวมสะสมถึง
แตละเดือน ป 2560

981,845.07 1,978,393.03 2,968,124.52 4,226,943.26 5,572,567.07 6,983,803.93 8,321,300.62 9,802,666.20 11,312,717.13 12,802,848.45 14,626,033.12 16,579,215.65

3. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ
งานกอสรางงานโยธา
ความกาวหนาโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวฯ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 มีความกาวหนารอยละ 100 จากแผนงานรอยละ 100
เทากับแผน โดยมีผลการดําเนินงานแตละสัญญา ดังนี้
สัญญาที่ 1 : งานกอสรางโครงสรางยกระดับ ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจาง บริษทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน) เปนผูร บั จางงานโยธา สัญญาที่ 1 เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2554
ในวงเงินคาจาง 14,088.6 ลานบาท โดยเริม่ งานเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2555 และผูร บั จางฯ ไดดาํ เนินงานกอสรางเสร็จเรียบรอยแลวเมือ่ เดือน
มกราคม 2560 และ รฟม. ไดออกหนังสือรับรองการแลวเสร็จของงาน (Taking - Over Certificate) ใหกับผูรับจางฯ เรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2560
สัญญาที่ 2 : งานออกแบบและติดตั้งระบบราง
รฟม. ไดลงนามในสัญญาจางกอสรางงานโยธา สัญญาที่ 2 (งานระบบราง) กับ บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2556 ในวงเงินคาจาง 2,400 ลานบาท โดยเริม่ งานเมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2556 และผูร บั จางฯ ไดดาํ เนินงานกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว
เมือ่ เดือนมกราคม 2560 และ รฟม. ไดออกหนังสือรับรองการแลวเสร็จของงาน (Taking - Over Certificate) ใหกบั ผูร บั จางฯ เมือ่ วันที่ 10
กุมภาพันธ 2560
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4. โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซื่อ - ทาพระ
งานกอสรางงานโยธา
ความกาวหนาโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 มีความกาวหนารวมรอยละ 96.02 จากแผนงาน
รอยละ 95.92 เร็วกวาแผนรอยละ 0.10 โดยมีผลการดําเนินงานแตละสัญญา ดังนี้
สัญญาที่ 1 : งานกอสรางโครงสรางใตดิน ชวงหัวลําโพง – สนามไชย
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจางบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) เปนผูร บั จาง งานโยธา สัญญาที่ 1 เมือ่ วันที่
17 กุมภาพันธ 2554 ในวงเงินคาจาง 11,441 ลานบาท และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ไดเริ่มงานเมื่อวันที่ 4
เมษายน 2554 โดยผลการดําเนินงาน ณ สิน้ เดือนกันยายน 2560 มีความกาวหนาเทากับรอยละ 97.62 จากแผนงานรอยละ 97.57 เร็วกวา
แผนรอยละ 0.05 โดยมีงานกอสรางทีส่ าํ คัญ ไดแก งานขุดเจาะและติดตัง้ ชิน้ สวนอุโมงคฝง ตะวันออก - ตะวันตก (East - West Bound) แลวเสร็จ
ถึงสถานีสนามไชย สถานีวดั มังกรกําลังดําเนินการงานเทคอนกรีตพืน้ และผนังโครงสรางสวนเหนือดิน (Above Ground – Entrance A&B&C,
Vent Building 1 - 3) งานสถาปตยกรรมและงานระบบ ไดแก งานพื้น งานผนัง งานฝาเพดาน งานลิฟต - บันไดเลื่อน งานติดตั้งทอรอย
สายงานระบบไฟฟา งานติดตั้งทองานระบบเครื่องกล ประปา ปรับอากาศและอัคคีภัย ปลองระบายอากาศ (IVS1) กําลังดําเนินการงาน
สถาปตยกรรมและงานระบบ ไดแก งานพืน้ งานผนัง งานฝาเพดาน งานลิฟต งานติดตัง้ ทอรอยสายงานระบบไฟฟา งานติดตัง้ ทอ งานระบบ
เครือ่ งกล ประปา และปรับอากาศ สถานีวงั บูรพา ดําเนินงานเทคอนกรีตพืน้ ชานชาลาสถานีชนั้ บนและชัน้ ลาง (Upper & Lower Platform)
แลวเสร็จ และกําลังดําเนินการงานเทคอนกรีตพืน้ และผนังโครงสรางสวนเหนือดิน (Above Ground – Concourse Level) งานสถาปตยกรรม
และงานระบบ ไดแก งานผนัง งานฝาเพดาน งานบันไดเลื่อน งานระบบไฟฟา ประปา ปรับอากาศ อัคคีภัย สวนพื้นที่เชื่อมตอสายสีมวง
(Purple Line Box) ดําเนินงานคอนกรีตโครงสรางแลวเสร็จ ปลองระบายอากาศ (IVS2) ดําเนินงานกอสรางสวนเชื่อมตอระหวางปลอง
ระบายอากาศกับอุโมงค (Mine Adit) แลวเสร็จ และกําลังดําเนินการงานสถาปตยกรรมและงานระบบ ไดแก งานผนัง งานฝาเพดาน
งานระบบไฟฟา ประปา งานลิฟต
สัญญาที่ 2 : งานกอสรางโครงสรางใตดิน ชวงสนามไชย – ทาพระ
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจางบริษทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน) เปนผูร บั จางงานโยธา สัญญาที่ 2 เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2554
ในวงเงินคาจาง 10,688 ลานบาท และบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ไดเริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยดําเนินการแลวเสร็จ
และรับรองการแลวเสร็จของงานในสาระสําคัญ (Substantial Completion) ทัง้ นีอ้ ยูร ะหวางระยะเวลาประกันผลงาน (DLP) และการดําเนินงาน
ที่ตองมีการแกไข (Punch List) โดยงานบางสวนตองรอทดสอบระบบรวมกับงานผลิต ติดตั้งระบบไฟฟา และทดลองเดินรถ (สัญญาที่ 6)
สัญญาที่ 3 : งานกอสรางโครงสรางยกระดับ ชวงเตาปูน – ทาพระ
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจางกิจการรวมคา SH-UN เปนผูร บั จางงานโยธา สัญญาที่ 3 เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 ในวงเงิน
คาจาง 11,285 ลานบาท และกิจการรวมคา SH-UN ไดเริม่ งานเมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการดําเนินงาน ณ สิน้ เดือนกันยายน 2560
มีความกาวหนาเทากับรอยละ 88.51 จากแผนงานรอยละ 88.51 เปนไปตามแผนงาน โดยมีงานกอสรางทีส่ าํ คัญ ไดแก งานกอสรางโครงสราง
ทางวิ่งรถไฟฟายกระดับ (Elevated Structure) จากจุดเชื่อมตอทางวิ่งจากสถานีเตาปูนถึงสถานีจรัญสนิทวงศ 13 ความยาวประมาณ
11.04 กิโลเมตร ประกอบดวย งานโครงสรางเสารองรับทางวิ่ง งานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงรูปกลองของทางวิ่ง (Precast Segmental
Box Girder) งานติดตั้งแผงกั้นกันตก (Parapet) และงานวางรางสายไฟ (Cable Trough) งานกอสรางสถานีจํานวน 8 สถานี ไดแก
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สถานีบางโพ สถานีบางออ สถานีบางพลัด สถานีสิรินธร สถานีบางยี่ขัน สถานีบางขุนนนท สถานีแยกไฟฉาย และสถานีจรัญสนิทวงศ 13
ประกอบดวยงานหลักดังนี้ งานกอสรางโครงสรางสถานี งานกอสรางทางขึ้น - ลงสถานี (Entrance) งานติดตั้งโครงสรางหลังคาเหล็ก
งานตกแตงสถานี และงานติดตัง้ งานระบบตางๆ งานกอสรางสะพานขามแยกบางพลัดและแยกไฟฉาย ประกอบดวย งานประกอบและติดตัง้
ชิ้นสวนโครงสรางเหล็ก
สัญญาที่ 4 : งานกอสรางโครงสรางยกระดับ ชวงทาพระ – หลักสอง
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจางบริษัท ซิโน – ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูรับจางงานโยธา
สัญญาที่ 4 เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 ในวงเงินคาจาง 13,335 ลานบาท (รวมภาษีมลู คาเพิม่ 7%) และบริษทั ซิโน – ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด
คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดเริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 มีความกาวหนา
เทากับรอยละ 99.81 จากแผนงานรอยละ 99.81 เปนไปตามแผนงาน โดยมีงานกอสรางทีส่ าํ คัญ ไดแก งานกอสรางโครงสรางทางวิง่ รถไฟฟา
ยกระดับ (Elevated Structure) จากสถานีทาพระถึงสถานีหลักสองความยาวประมาณ 10.5 กม. ประกอบดวย งานโครงสรางเสารองรับ
ทางวิ่ง งานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงรูปกลองของทางวิ่ง (Precast Segmental Box Girder) งานติดตั้งแผงกั้นกันตก (Parapet) และงาน
วางรางสายไฟ (Cable Trough) งานกอสรางสถานีจํานวน 7 สถานี ไดแก สถานีทาพระ สถานีบางไผ สถานีบางหวา สถานีเพชรเกษม 48
สถานีภาษีเจริญ สถานีบางแค และสถานีหลักสอง ประกอบดวยงานหลักดังนี้ งานกอสรางโครงสรางสถานี งานกอสรางทางขึ้นลงสถานี
(Entrance) งานติดตั้งโครงสรางหลังคาเหล็ก งานสถาปตยกรรม และงานติดตั้งงานระบบตางๆ งานกอสรางอาคารที่ศูนยซอมบํารุงรักษา
(Depot) ประกอบดวย งานโครงสรางอาคาร งานสถาปตยกรรม และงานติดตั้งงานระบบตางๆ งานกอสรางอาคารจอดแลวจร (Park &
Ride 1, 2) ประกอบดวย งานโครงสรางอาคาร งานโครงสรางเหล็ก งานสถาปตยกรรม งานติดตัง้ งานระบบตางๆ และงานโครงสรางทางเชือ่ ม
(Link Bridge) งานกอสรางโครงสรางเปลีย่ นระดับจากอุโมงคลอดแมนาํ้ เจาพระยามาขึน้ สูท างยกระดับ (Transition Structure) กอนถึงสถานี
ทาพระ ประกอบดวยงานโครงสรางทางวิ่ง กําแพงปองกันนํ้าทวม และงานโครงหลังคาเหล็ก
สัญญาที่ 5 : งานระบบรางรถไฟฟา
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจางบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) เปนผูรับจางงานโยธา สัญญาที่ 5 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2554 ในวงเงินคาจาง 4,999 ลานบาท (รวมภาษีมลู คาเพิม่ 7%) และบริษทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ไดเริม่ งานเมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2554
โดยผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 มีความกาวหนาเทากับรอยละ 90.85 จากแผนงานรอยละ 89.92 เร็วกวาแผนรอยละ
0.93 โดยดําเนินงานติดตั้งรางบริเวณทางวิ่งยกระดับ ไดแก บริเวณพื้นที่ของสัญญาที่ 3 (ชวงสถานีเตาปูนถึงสถานีบางพลัด สถานีบางยี่ขัน
และสถานีจรัญสนิทวงศ 13) และบริเวณพืน้ ทีข่ องสัญญาที่ 4 (ชวงสถานีหลักสองจนถึงสถานีทา พระ) รวมถึงดําเนินงานติดตัง้ รางบริเวณทางวิง่
อุโมงคใตดิน ไดแก บริเวณพื้นที่ของสัญญาที่ 1 (ชวงสถานีสามยอดถึงสถานีหัวลําโพง) และบริเวณพื้นที่ของสัญญาที่ 2 (ชวงสถานีอิสรภาพ
ถึงสถานีสนามไชย)
สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง – บางแค และชวงบางซื่อ – เตาปูน – ทาพระ
คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ไดมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และรางสัญญา
รวมลงทุน โครงการรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงินของ รฟม. ไดลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟา สายสีนาํ้ เงิน ซึง่ ประกอบดวย รถไฟฟามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล ชวงหัวลําโพง – บางซือ่ และโครงการรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงินสวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง – บางแค และชวงบางซือ่ – ทาพระ
กับบริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่ง BEM มีหนาที่จัดหา ติดตั้ง และทดสอบ
อุปกรณงานระบบ เชน ขบวนรถไฟฟา ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมการเดินรถไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร ระบบเก็บคาโดยสาร
ระบบประตูกั้นชานชาลาอัตโนมัติและอุปกรณซอมบํารุงสําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ดําเนินการใหบริการรถไฟฟามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล ชวงหัวลําโพง – บางซื่อ และโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินสวนตอขยายเปนชวงๆ อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ตามที่กําหนดไวในสัญญา
ขอบเขตการดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินระยะแรก เพื่อออกแบบจัดหา ติดตั้ง ทดสอบการทํางานของอุปกรณ
งานระบบ ทดลองเดินรถไฟฟา และปรับปรุงระบบรถไฟฟาที่ใชงานอยูในสายเฉลิมรัชมงคล ใหสามารถใหบริการเดินรถแบบตอเนื่อง
(Through Operation) ในโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินทั้งสายได โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน รวมทั้งสิ้น 36 เดือน และมีกําหนดการเปด
ใหบริการระบบรถไฟฟาเปนชวงๆ ดังนี้ ชวงที่ 1 สถานีบางซื่อ – สถานีเตาปูน ชวงที่ 2 สถานีหัวลําโพง – สถานีหลักสอง และชวงที่ 3
สถานีเตาปูน – สถานีทาพระ
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การดําเนินงานชวงที่ 1 สถานีบางซื่อ – สถานีเตาปูน
BEM ไดดาํ เนินการติดตัง้ และทดสอบงานระบบรถไฟฟาแลวเสร็จ ในชวงปลายเดือนกรกฎาคม 2560 และ รฟม. ไดออกหนังสือ
รับรองการใหบริการเดินรถไฟฟา (Commissioning Certificate) และหนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์และสงมอบสิทธิในการใชงานตาม
สัญญาสัมปทานฯ เพื่อให BEM เปดใหบริการเดินรถไฟฟาในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เปนประธานในพิธีเปดใหบริการเดินรถไฟฟาในชวงดังกลาว ความกาวหนางานระบบรถไฟฟา โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงที่ 1
(สถานีเตาปูน – บางซื่อ) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 เทากับรอยละ 100 จากแผนงานรอยละ 100 เปนไปตามแผน
การดําเนินการชวงที่ 2 สถานีหัวลําโพง – หลักสอง และชวงที่ 3 สถานีเตาปูน – ทาพระ
ความกาวหนางานระบบรถไฟฟา โครงการรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงิน ชวงที่ 2 (สถานีหวั ลําโพง – หลักสอง) และชวงที่ 3 (สถานีเตาปูน –
ทาพระ) ณ สิน้ เดือนกันยายน 2560 เทากับรอยละ 16.89 จากแผนงานรอยละ 14.00 เร็วกวาแผนงานรอยละ 2.89 ปจจุบนั BEM อยูร ะหวาง
การจัดทํา และออกแบบอุปกรณงานระบบรถไฟฟา เพือ่ เสนอใหทปี่ รึกษาควบคุมงานระบบรถไฟฟา (MEBL) พิจารณาอนุมตั เิ อกสารดังกลาว

5. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต
งานกอสรางงานโยธา
ความกาวหนาโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวฯ ณ สิน้ เดือนกันยายน 2560 มีความกาวหนารวมรอยละ 45.57 จากแผนงานรอยละ
44.13 โดยแยกเปนความกาวหนาในแตละสัญญากอสราง ดังนี้
สัญญาที่ 1 : งานกอสรางโครงสรางยกระดับ ชวงหมอชิต – สะพานใหม
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจาง บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) เปนผูร บั จางงานโยธา สัญญาที่ 1 เมือ่ วันที่ 3
เมษายน 2558 ในวงเงินคาจาง 15,269 ลานบาท โดยเริม่ งานเมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2558 และผูร บั จางฯ ไดดาํ เนินงานกอสรางโดยมีความกาวหนา
ของงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 เทากับรอยละ 45.41 จากแผนงานรอยละ 46.15 ชากวาแผนรอยละ 0.74 ซึ่งมีงานกอสรางที่สําคัญ
ไดแก งาน Barrette/Bored Piles งานกอสรางโครงสรางเสาทางวิ่ง และสถานีรถไฟฟา งานกอสราง Balance Cantilever งานกอสราง
โครงสรางใตดนิ Generator & Pump Room งานกอสรางผนัง Roof Slab เสาเข็มอุโมงคทางลอดรัชโยธิน งานหลอ Segmental Viaduct,
Cross Beam, I-Girder, Parapet งานติดตัง้ Segmental Viaduct Span, Cross Beam, I - Girder, Parapet, PC Plank ทีส่ ถานี สงมอบ
พืน้ ทีบ่ างสวนบริเวณทางวิง่ ระหวางสถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) ไปทางสถานีบางบัว (N15) ใหงานสัญญาที่ 4 (ระบบราง) เขาดําเนินการ
ติดตัง้ งานระบบราง การประสานงานและรือ้ ยายระบบสาธารณูปโภคและสิง่ ปลูกสราง งานติดตามตรวจสอบดานสิง่ แวดลอม ความปลอดภัย
ในโครงการ และจัดเตรียมแผนการจัดการจราจร เพื่อนําเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
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สัญญาที่ 2 : งานกอสรางโครงสรางยกระดับ ชวงสะพานใหม – คูคต
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจาง กิจการรวมคา UN – SH - CH เปนผูรับจางงานโยธา สัญญาที่ 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
ในวงเงินคาจาง 6,657 ลานบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และผูรับจางฯ ไดดําเนินงานกอสรางโดยมีความกาวหนาของงาน
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 เทากับรอยละ 46.35 จากแผนงานรอยละ 41.74 เร็วกวาแผนรอยละ 4.61 ซึ่งมีงานกอสรางที่สําคัญ ไดแก
งานกอสรางเสาเข็มกลม Bored Pile การกอสราง Pile Cap การกอสรางเสาโครงสรางทางวิ่ง งานกอสราง Balance Cantilever ขาม
คลองถนน งานกอสราง Balance Cantilever ขามคลองสอง งานหลอ Segmental Viaduct, Parapet, และ Cable Trough งานติดตั้ง
Crossbeam งานติดตัง้ Segmental Viaduct Span, งานติดตัง้ Track Support Box, งานติดตัง้ I - Girder, งานติดตัง้ Parapet, งานติดตัง้
PC Plank ที่สถานี, การสงมอบพื้นที่ใหงานสัญญาที่ 4 (ระบบราง) เขาดําเนินงานบริเวณสถานีคูคต (N24) จนถึงทายโครงการจํานวน 11
Span และการดําเนินการรื้อยายสาธารณูปโภคตางๆ ในพื้นที่ เชน การไฟฟานครหลวง (กฟน.), บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT) และ
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท.) เปนตน ซึ่งงานรื้อยายสาธารณูปโภคมีความกาวหนางานรวม 72.30% รวมทั้งงาน
ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม
สัญญาที่ 3 : งานศูนยซอ มบํารุงและอาคารจอดแลวจร
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจาง กิจการรวมคา STEC – As -3 เปนผูรับจางงานโยธา สัญญาที่ 3 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
ในวงเงินคาจาง 4,019 ลานบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และผูรับจางฯ ไดดําเนินงานกอสรางโดยมีความกาวหนาของงาน
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 เทากับรอยละ 40.05 จากแผนงานรอยละ 39.04 เร็วกวาแผนรอยละ 1.01 ซึ่งมีงานกอสรางที่สําคัญ ไดแก
จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอที่ปรึกษาตามเงื่อนไขสัญญา ดําเนินการเทคอนกรีตพื้นของโครงสราง Platform, โครงสราง Test Track อาคาร
Main Workshop และอาคาร Infrastructure ติดตั้งโครงหลังคาที่อาคาร Stabling Yard กอสรางสะพานทางวิ่งรถไฟฟาขามคลองหกวา
เขาสูศ นู ยซอ มบํารุง ดําเนินการกอสรางฐานรากทีอ่ าคารจอดแลวจร N23 ดําเนินการเทพืน้ คอนกรีตของอาคารจอดแลวจร N24 ดําเนินการ
งาน Interface ระหวางงานสัญญาที่ 3 และงานสัญญาที่ 5 ดําเนินการดานประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ (PR/CR) ในบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการฯ
สัญญาที่ 4 : งานออกแบบและติดตั้งระบบราง
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจาง กิจการรวมคา STEC - As - 4 เปนผูรับจางงานโยธา สัญญาที่ 4 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
ในวงเงินคาจาง 2,841 ลานบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และผูรับจางฯ ไดดําเนินงานกอสรางโดยมีความกาวหนาของงาน
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 เทากับรอยละ 52.38 จากแผนงานรอยละ 46.07 เร็วกวาแผนรอยละ 6.31 ซึ่งมีงานกอสรางที่สําคัญ ดังนี้
จัดสงเอกสารตางๆ ตามเงื่อนไขของสัญญา เพื่อนําเสนอตอที่ปรึกษาฯ ดําเนินงาน Interface Coordination กับงานสัญญาที่ 1, 2 และ
3 ในเรือ่ งตางๆ เพือ่ เปนขอมูลประกอบการออกแบบ จัดสงเอกสาร Detailed Design จัดสงเอกสาร Construction Method Statements
และเอกสาร Manufacture and Installation Reference Drawing (MIRD) เปนตน เพื่อขออนุมัติจากที่ปรึกษาฯ รวมทั้งการดําเนินงาน
Interface กับงานสัญญาที่ 1, 2, 3 และ 5 ในการเขาพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตัง้ งานระบบราง และการปรับปรุงรูปแบบของงานระบบรางภายในโครงการ
ทัง้ นีไ้ ดดาํ เนินการหลอโครงสรางรองรับราง (Plinth) และเชือ่ มรางยาว (Flash Butt Welding) บริเวณอาคาร Stabling Yard ในศูนยซอ มบํารุง
และในพื้นที่สัญญาที่ 1 บริเวณ P382 - P397 และ P223 - P262
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6. โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ)
งานกอสรางงานโยธา
ความกาวหนาโครงการรถไฟฟาสายสีสมฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 มีความกาวหนารวมรอยละ 2.74 จากแผนงานรอยละ
2.45 เร็วกวาแผนรอยละ 0.29 โดยมีผลการดําเนินงานแตละสัญญา ดังนี้
ั นธรรมแหงประเทศไทย – รามคําแหง 12
สัญญาที่ 1 : งานกอสรางโครงสรางใตดนิ ชวงศูนยวฒ
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจางกิจการรวมคา CKST เปนผูรับจางงานโยธา สัญญาที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ในวงเงิน
คาจาง 20,633 ลานบาท (รวม VAT 7%) และกิจการรวมคา CKST ไดเริม่ งานเมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยผลการดําเนินงาน ณ สิน้ เดือน
กันยายน 2560 มีความกาวหนาเทากับรอยละ 2.46 จากแผนงานรอยละ 1.98 เร็วกวาแผนรอยละ 0.48 โดยมีงานกอสรางที่สําคัญ ไดแก
งานกอสรางสํานักงานสนามโครงการฯ งานประสานงานหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการรือ้ ยายสาธารณูปโภค งานขุดเจาะสํารวจสาธารณูปโภค
งานเตรียมพืน้ ทีภ่ ายใน รฟม. เพือ่ กอสรางอุโมงคทางวิง่ รถไฟฟาดวยวิธี Cut and Cover สถานี รฟม. (OR14) งานออกแบบกรอบรายละเอียด
(Definitive Design) และงานทดสอบเสาเข็ม (Pile Load Test)
สัญญาที่ 2 : งานกอสรางโครงสรางใตดิน ชวงรามคําแหง 12 – หัวหมาก
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจางกิจการรวมคา CKST เปนผูรับจางงานโยธา สัญญาที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ในวงเงิน
คาจาง 21,507 ลานบาท (รวม VAT 7%) และกิจการรวมคา CKST ไดเริม่ งานเมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยผลการดําเนินงาน ณ สิน้ เดือน
กันยายน 2560 มีความกาวหนาเทากับรอยละ 1.78 จากแผนงานรอยละ 1.24 เร็วกวาแผนรอยละ 0.54 โดยมีงานกอสรางที่สําคัญ ไดแก
งานกอสรางสํานักงานสนามโครงการฯ งานประสานงานหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการรือ้ ยายสาธารณูปโภค งานขุดเจาะสํารวจสาธารณูปโภค
และงานออกแบบรายละเอียด (Definitive Design)
สัญญาที่ 3 : งานกอสรางโครงสรางใตดนิ ชวงหัวหมาก – คลองบานมา
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจางบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) เปนผูร บั จางงานโยธา สัญญาที่ 3 เมือ่ วันที่ 9
กุมภาพันธ 2560 ในวงเงินคาจาง 18,570 ลานบาท (รวม VAT 7%) และบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ไดเริม่ งานเมือ่ วันที่
2 พฤษภาคม 2560 โดยผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 มีความกาวหนาเทากับรอยละ 4.92 จากแผนงานรอยละ 5.62
ลาชากวาแผนรอยละ 0.70 โดยมีงานกอสรางที่สําคัญ ไดแก งานกอสรางสํานักงานสนามโครงการฯ งานประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการรื้อยายสาธารณูปโภค งานขุดเจาะสํารวจทางธรณีวิทยา งานออกแบบ งานเตรียมการจัดการจราจร งานตรวจสอบสิ่งแวดลอม และ
งานทดสอบเสาเข็ม
สัญญาที่ 4 : งานกอสรางทางยกระดับ ชวงคลองบานมา – สุวินทวงศ
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจางบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูรับจางงานโยธา สัญญาที่
4 เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ในวงเงินคาจาง 9,990 ลานบาท (รวม VAT 7%) และบริษทั ยูนคิ เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด
(มหาชน) ไดเริ่มงานเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 มีความกาวหนาเทากับรอยละ 1.47
จากแผนงานรอยละ 0.53 เร็วกวาแผนรอยละ 0.94 โดยมีงานกอสรางที่สําคัญ ไดแก งานการกอสรางสํานักงานสนามโครงการ (Contract
Site Office) งานกอสรางหองทดสอบวัสดุ (Testing Laboratory) งานเตรียมการจัดการจราจร งานตรวจสอบสิ่งแวดลอมและขุดเจาะ
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สํารวจ และเตรียมรือ้ ยายระบบสาธารณูปโภค (OR23 ถึง OR29) งานเสาเข็มทดสอบ (Pilot Pile) ณ จุดทดสอบที่ 1 (P15 - P16) จุดทดสอบ
ที่ 2 (P148 - P149) และจุดทดสอบที่ 3 (P150 - P151) ไดทาํ การเจาะเสาเข็มกลม (Bored Pile) เจาะเสาเข็มเหลีย่ ม (Barrette Pile) และ
เจาะเสาเข็มสมอ (Anchor Pile) แลวเสร็จ และดําเนินการทดสอบการรับนํา้ หนักบรรทุกของเสาเข็มดวยวิธี Static Load Test ณ จุดทดสอบ
ที่ 2 ซึ่งสามารถรองรับนํ้าหนักบรรทุกผานตามเกณฑที่ไดออกแบบไว
สัญญาที่ 5 : งานกอสรางศูนยซอมบํารุงรักษาและอาคารจอดแลวจร
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจางกิจการรวมคา CKST เปนผูรับจางงานโยธา สัญญาที่ 5 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ในวงเงิน
คาจาง 4,831 ลานบาท (รวม VAT 7%) และกิจการรวมคา CKST ไดเริม่ งานเมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยผลการดําเนินงาน ณ สิน้ เดือน
กันยายน 2560 มีความกาวหนาเทากับรอยละ 1.25 จากแผนงานรอยละ 0.36 เร็วกวาแผนรอยละ 0.89 โดยมีงานกอสรางที่สําคัญ ไดแก
งานกอสรางสํานักงานสนามโครงการฯ งานเตรียมการจัดการจราจร งานตรวจสอบสิ่งแวดลอม งาน Clearing and grubbing บริเวณพื้นที่
กอสรางศูนยซอ มบํารุงภายในพืน้ ที่ รฟม., งานกอสรางสํานักงานสนาม, งานตอกเสาเข็ม Pilot Spun Pile, Anchor Pile และทําการทดสอบ
Static Pile load test, งานตอกเสาเข็มพื้นที่กอสราง อาคาร Administration Building, stabling yard Depot Platform, และงานทํา
Shop Drawing
สัญญาที่ 6 : งานกอสรางระบบราง ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ)
รฟม. ไดลงนามในสัญญาวาจางบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูรับจางงานโยธา สัญญาที่
6 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ในวงเงินคาจาง 3,690 ลานบาท (รวม VAT 7%) และบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด
(มหาชน) ไดเริ่มงานเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 มีความกาวหนาเทากับรอยละ 4.23
จากแผนงาน รอยละ 4.05 เร็วกวาแผนรอยละ 0.18 ซึ่งอยูระหวางการจัดเตรียมขอมูลในการออกแบบ การจัดหาวัสดุ และจัดเตรียม
สํานักงานสนามโครงการฯ ของผูรับจาง และที่ปรึกษา

7. การดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี
งานคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนโครงการ ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ไดมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและรางสัญญารวมลงทุน
การออกแบบและกอสรางงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟา การใหบริการการเดินรถไฟฟาและซอมบํารุงรักษา โครงการรถไฟฟา
สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี ตามที่ รฟม. (คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556) และ กระทรวงคมนาคม เสนอ ซึ่งมีกลุมกิจการรวมคาบีเอสอาร (BSR Joint Venture: BSR JV) ประกอบดวย บริษัท
บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน – ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด
คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) เปนผูร บั สัมปทานโครงการฯ ซึง่ ตอมา BSR JV ไดจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ คุ คลไทยขึน้ ใหมในชือ่ บริษทั นอรทเทิรน
บางกอกโมโนเรล จํากัด เพื่อเขาทําสัญญารวมลงทุนฯ กับ รฟม.
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รฟม. และบริษทั นอรทเทิรน บางกอกโมโนเรล จํากัด ไดลงนามสัญญารวมลงทุนการออกแบบและกอสรางงานโยธา การจัดหาระบบ
รถไฟฟา การใหบริการการเดินรถไฟฟา และซอมบํารุงรักษาโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
โดยแบงเปนงานในระยะที่ 1 การออกแบบและกอสรางงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟา ระยะเวลา 3 ป 3 เดือน และงานในระยะที่ 2
การใหบริการการเดินรถไฟฟาและซอมบํารุงรักษา ระยะเวลา 30 ป

8. การดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว - สําโรง
งานคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนโครงการ ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ไดมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและรางสัญญารวมลงทุน
การออกแบบและกอสรางงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟา การใหบริการการเดินรถไฟฟาและซอมบํารุงรักษา โครงการรถไฟฟา
สายสีเหลือง ชวงลาดพราว - สําโรง ตามที่ รฟม. (คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556) และ กระทรวงคมนาคม เสนอ ซึง่ มีกลุม กิจการรวมคาบีเอสอาร (BSR Joint Venture: BSR JV) ประกอบดวย บริษทั
บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน – ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด
คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) เปนผูร บั สัมปทานโครงการฯ ซึง่ ตอมา BSR JV ไดจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ คุ คลไทยขึน้ ใหม ในชือ่ บริษทั อีสเทิรน
บางกอกโมโนเรล จํากัด เพื่อเขาทําสัญญารวมลงทุนฯ กับ รฟม.
รฟม. และบริษัท อีสเทิรน บางกอกโมโนเรล จํากัด ไดลงนามสัญญารวมลงทุนการออกแบบและกอสรางงานโยธา การจัดหา
ระบบรถไฟฟา การใหบริการการเดินรถไฟฟา และซอมบํารุงรักษาโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว - สําโรง เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน
2560 โดยแบงเปนงานในระยะที่ 1 การออกแบบและกอสรางงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟา ระยะเวลา 3 ป 3 เดือน และงานในระยะที่ 2
การใหบริการการเดินรถไฟฟาและซอมบํารุงรักษา ระยะเวลา 30 ป รฟม. และบริษทั นอรทเทิรน บางกอกโมโนเรล จํากัด ไดลงนามสัญญา
รวมลงทุนการออกแบบและกอสรางงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟา การใหบริการการเดินรถไฟฟา และซอมบํารุงรักษา โครงการรถไฟฟา
สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยแบงเปนงานในระยะที่ 1 การออกแบบและกอสรางงานโยธา การจัดหา
ระบบรถไฟฟา ระยะเวลา 3 ป 3 เดือน และงานในระยะที่ 2 การใหบริการการเดินรถไฟฟาและซอมบํารุงรักษา ระยะเวลา 30 ป
9. การดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท – ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
งานนําเสนอเพื่อขออนุมัติดําเนินโครงการรถไฟฟา
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2560 มีมติเห็นชอบให รฟม. เสนอขออนุมตั ดิ าํ เนินโครงการรถไฟฟา
สายสีสม สวนตะวันตก ชวงบางขุนนนท – ศูนยวฒ
ั นธรรมแหงประเทศไทย ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และการกอสรางงานโยธา
โดยใหเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา ทัง้ นี้ รฟม. ไดมบี นั ทึกลงวันที่ 26 มกราคม 2560 นําเสนอกระทรวงคมนาคม
เพื่อพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
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คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 มีมติเห็นชอบให รฟม.
ดําเนินการโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงตลิ่งชัน – ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย โดยกําหนดใหแนวเสนทางสิ้นสุดที่สถานีบางขุนนนท
(ถนนจรัญสนิทวงศ) กอนในระยะแรก สวนเสนทางชวงระหวางสถานีตลิ่งชัน – บางขุนนนท หากในอนาคตปรากฏวามีความตองการ
ในการเดินทางเพิ่มขึ้น รฟม. อาจจะพิจารณาดําเนินโครงการฯ ชวงดังกลาวในระยะตอไป
ปจจุบันกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให รฟม. จัดทําขอมูลเพิ่มเติม และพิจารณาการเสนอรูปแบบการลงทุนโครงการฯ
ในคราวเดียวกันกับการเสนอขออนุมัติงานโยธา ทั้งนี้ รฟม. อยูระหวางรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมในคราวเดียวกับการเสนอขออนุมัติงานโยธาอีกครั้งหนึ่ง
10. การดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางแค – พุทธมณฑล สาย 4
งานนําเสนอเพื่อขออนุมัติดําเนินโครงการรถไฟฟา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดมีหนังสือลงวันที่ 24 เมษายน 2560 แจงมติ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2560 ซึง่ มีมติเห็นควรให รฟม. นําเสนอรายงาน
การศึกษาและวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัตกิ ารใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในคราวเดียวกับการเสนอขออนุมตั ิ
การกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (งานโยธา)
ปจจุบนั รฟม. อยูร ะหวางปรับปรุงรายงานการศึกษาฯ ดังกลาว เพือ่ เสนอกระทรวงคมนาคมในคราวเดียวกับการเสนอขออนุมตั ิ
งานโยธาอีกครั้งหนึ่ง
11. การดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงสมุทรปราการ – บางปู และชวงคูคต – ลําลูกกา
งานนําเสนอเพื่อขออนุมัติดําเนินโครงการรถไฟฟา
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ไดมมี ติเห็นชอบให รฟม. ดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว
ชวงคูคต - ลําลูกกา และชวงสมุทรปราการ – บางปู ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และการกอสรางงานโยธา โดยใหเสนอกระทรวง
คมนาคมและคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา ทัง้ นี้ รฟม. ไดมบี นั ทึกลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นําเสนอกระทรวงคมนาคม เพือ่ พิจารณานําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
ปจจุบนั กระทรวงคมนาคมมีนโยบายใหชะลอการนําเสนอเพือ่ ขออนุมตั โิ ครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงสมุทรปราการ – บางปู
และชวงคูคต – ลําลูกกา เพื่อรอความชัดเจนการเจรจาเพื่อโอนโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ และชวงหมอชิต –
สะพานใหม – คูคต กับกรุงเทพมหานคร กอนที่จะดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
12. การดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
งานนําเสนอเพื่อขออนุมัติดําเนินโครงการรถไฟฟา
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ไดมมี ติอนุมตั ใิ ห รฟม. ดําเนินการกอสรางงานโยธาโครงการรถไฟฟา
สายสีมวง ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) กรอบวงเงินรวม 101,112 ลานบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
ปจจุบัน รฟม. อยูระหวางเตรียมการประกวดราคากอสรางงานโยธา และจัดเตรียมรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการ
ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมตามขั้นตอนตอไป
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รฟม. ไดกอสรางรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยไดเปดใหบริการรถไฟฟาแกประชาชนตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน และ
รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม เปดใหบริการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559
ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภ ยั (ฝรภ.) เปนสวนงานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอ มูล และวางแผนระบบงาน
รักษาความปลอดภัยและกูภัย การจัดทํามาตรการ การรักษาความปลอดภัยและกูภัย การรักษาความสงบเรียบรอยและความเปนระเบียบ
เรียบรอย งานดับเพลิง งานกูภัย งานแกไขและบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน ภายในเขตระบบรถไฟฟา รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
และรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม รวมทัง้ รับผิดชอบเกีย่ วกับการปองกันการบุกรุกเขตระบบรถไฟฟา งานตรวจสอบการไดรบั อนุญาต
กอสรางในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟา งานใหบริการองคความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิง การกูภัย และการบรรเทา
สาธารณภัย และประสานงานกับหนวยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วของ ในการสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัยและกูภ ยั กรณีเกิดเหตุการณไมปกติ
หรือเหตุการณฉุกเฉินขึ้น โดยนําขอมูลของระบบงานที่รับผิดชอบทั้งหมด มาประมวลผลและจัดทําเปนขอมูลสถิติการรักษาความปลอดภัย
และกูภัย เพื่อสรางความเชื่อมั่นและสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรแกประชาชนผูใชบริการรถไฟฟา ประกอบดวย สวนงานในสังกัด คือ
1. กองรักษาความปลอดภัย 1
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล วางแผน จัดทํามาตรการ บริหารจัดการ ประสานงานกับผูรับจาง
ผูร บั สัมปทาน และผูท เี่ กีย่ วของและงานอืน่ ๆ เพือ่ คุม ครองความปลอดภัยแกระบบรถไฟฟา ผูโ ดยสาร และบุคคลอืน่ ทีอ่ ยูใ นเขตระบบรถไฟฟา
งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสงบเรียบรอยและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในเขตระบบรถไฟฟา งานตรวจตราและดูแลรักษา
เขตระบบรถไฟฟา งานตรวจสอบการไดรับอนุญาตกอสรางในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟา ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
2. กองรักษาความปลอดภัย 2
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล วางแผน จัดทํามาตรการ บริหารจัดการ ประสานงานกับผูรับจาง
ผูร บั สัมปทาน และผูท เี่ กีย่ วของและงานอืน่ ๆ เพือ่ คุม ครองความปลอดภัยแกระบบรถไฟฟา ผูโ ดยสาร และบุคคลอืน่ ทีอ่ ยูใ นเขตระบบรถไฟฟา
งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสงบเรียบรอยและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในเขตระบบรถไฟฟา งานตรวจตราและดูแลรักษา
เขตระบบรถไฟฟา งานตรวจสอบการไดรับอนุญาตกอสรางในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟา ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
3. กองกูภัย 1
รับผิดชอบการเกี่ยวกับงานตรวจสอบ กํากับ ดูแล ติดตาม และประสานงานกับผูรับจาง ผูรับสัมปทาน และผูที่เกี่ยวของใน
การวางแผน งานศึกษาวิเคราะหและจัดทํามาตรการเพือ่ ใหเกิดความพรอมในการรับสถานการณฉกุ เฉินภายในเขตระบบรถไฟฟา งานดับเพลิง
งานกูภัย และงานแกไขและบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินภายในเขตระบบรถไฟฟา งานบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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4. กองกูภัย 2
รับผิดชอบการเกี่ยวกับงานตรวจสอบ กํากับ ดูแล ติดตาม และประสานงานกับผูรับจาง ผูรับสัมปทาน และผูที่เกี่ยวของใน
การวางแผน งานศึกษาวิเคราะหและจัดทํามาตรการเพือ่ ใหเกิดความพรอมในการรับสถานการณฉกุ เฉินภายในเขตระบบรถไฟฟา งานดับเพลิง
งานกูภัย และงานแกไขและบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินภายในเขตระบบรถไฟฟา งานบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
5. กองรักษาเขตทาง
รับผิดชอบเกีย่ วกับงานตรวจตรา ดูแลรักษาและปองกันการบุกรุกเขตระบบรถไฟฟา ทางขึน้ – ลงสถานี ปลองระบายอากาศและ
พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ตามทีก่ าํ หนด งานตรวจสอบการไดรบั อนุญาตกอสรางในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟา งานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ และปฏิบตั งิ านรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
6. สถาบันฝกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง – กูภัย
รับผิดชอบเกีย่ วกับงานฝกอบรม เผยแพร และใหบริการองคความรูแ ละเสริมสรางทักษะดานการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิง
การกูภัย การแกไข และบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินตางๆ แกบุคลากรของ รฟม. และบุคคลหรือหนวยงานภายนอก งานบรรเทาสาธารณภัย
งานพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ งานอํานวยการงานในฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย งานอื่นที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
อํานาจหนาที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานกูภัย
มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัตกิ ารรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 กําหนดใหพนักงานรักษาความปลอดภัยและ
พนักงานกูภัยเปน “พนักงานเจาหนาที่” ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแตงตั้งใหปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติดังกลาวมีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
ในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหพนักงานเจาหนาทีเ่ ปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย
และความสงบเรียบรอยในเขตระบบรถไฟฟา ตามกฎกระทรวงหรือตามที่ผูวาการมอบหมาย และใหมีอํานาจดังตอไปนี้
1. คนหรือจับกุมผูก ระทําความผิดซึง่ หนาตามพระราชบัญญัตฯิ นี้ เพือ่ สงใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจดําเนินคดีตามกฎหมาย
2. เขาไปในเคหสถานหรือสถานทีใ่ ดๆ ทีป่ ระกอบกิจการรถไฟฟารวมถึงสถานทีท่ าํ การของผูร บั สัมปทานในเวลาทําการ เพือ่ ตรวจสอบ
กรณีที่มีเหตุวาอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับคนโดยสาร หรือบุคคลอื่นที่อยูในเขตระบบรถไฟฟา
พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานกูภ ยั จึงเปน “พนักงานเจาหนาที”่ และเปน “เจาพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา
ซึง่ มีอาํ นาจหนาทีใ่ นการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในเขตระบบรถไฟฟา ตามทีม่ าตรา 63 แหงพระราชบัญญัตกิ ารรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 กําหนด
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การนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 - 2008 มาใชในงานรักษาความปลอดภัยและกูภัย
รฟม. ไดกําหนดใหระบบงานรักษาความปลอดภัยและกูภัยเขาสูระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 - 2008 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงมอบการใหบริการรถไฟฟาที่มีความปลอดภัยแกผูใชบริการ ซึ่งการดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพดังกลาว มีการกําหนดขั้นตอน
การปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน ตรวจสอบได สะทอนใหเห็นถึงความตองการทีแ่ ทจริงของผูใ ชบริการ ซึง่ ขอมูลยอนกลับดังกลาวสามารถนํามาปรับปรุง
การใหบริการดานการรักษาความปลอดภัยไดเปนอยางดี โดย รฟม. มีการปรับปรุงขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
เพือ่ ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใ ชบริการไดมากทีส่ ดุ การดําเนินงานระบบบริหารคุณภาพจะเปนการกําหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานกูภัย โดยออกเปนระเบียบการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 - 2008
จํานวน 6 ระเบียบ ครอบคลุมภารกิจของ ฝรภ. ซึง่ ระเบียบปฏิบตั งิ านดังกลาวจะกําหนดกระบวนการปฏิบตั งิ านไมใหเกิดความซํา้ ซอน และ
สามารถทวนสอบการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
- ระเบียบปฏิบตั งิ าน : การเตรียมความพรอมกอนการปฏิบตั หิ นาที่ เปนการตรวจความพรอมกอนการปฏิบตั หิ นาทีข่ องพนักงาน
รักษาความปลอดภัยและพนักงานกูภัยกอนเขาปฏิบัติหนาที่ในแตละกะ เชน สมรรถภาพทางดานรางกาย เครื่องแบบ ความพรอมใชงาน
ของอุปกรณประจําตัวและอุปกรณประจําหนวย เปนตน
- ระเบียบปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในภาวะปกติ เมื่อผานการตรวจความพรอมกอนการ
ปฏิบัติหนาที่แลวพนักงานรักษาความปลอดภัยจะเขาปฏิบัติงานตรวจตราความเปนระเบียบเรียบรอยตามพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งแตละ
พื้นที่จะมีลักษณะแตกตางกัน โดยระเบียบปฏิบัติงานจะกําหนดแผนการตรวจแตละจุดไวอยางละเอียด
- ระเบียบปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานของพนักงานกูภัยในภาวะปกติ เมื่อผานการตรวจความพรอมกอนการปฏิบัติหนาที่แลว
พนักงานกูภัยจะเขาปฏิบัติงานโดยตรวจความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบตามที่ระเบียบปฏิบัติงานกําหนด
- ระเบียบปฏิบัติงาน : การตอบโตเหตุฉุกเฉิน เปนขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณไมปกติขึ้นในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟา
เปนการกําหนดขั้นตอนการเขาจัดการเหตุการณของพนักงานแตละหนาที่เมื่อเกิดเหตุซึ่งจะไมซํ้าซอนกัน
- ระเบียบปฏิบัติงาน : การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟาตอระบบงานรักษาความปลอดภัยและกูภัย เปนการ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟาตอระบบการจัดการความปลอดภัย และการกูภัย ซึ่ง รฟม. จะดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
เปนประจําทุกป เพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการรถไฟฟาใหสนองตอบตอความตองการของผูใชบริการรถไฟฟา
- ระเบียบปฏิบัติงาน : การแจงหายและการพบทรัพยสิน (Lost & Found) บริเวณอาคารและลานจอดรถ เปนการกําหนด
ขั้นตอนการแจงของหายและการพบทรัพยสินในบริเวณพื้นที่อาคารและลานจอดรถ ซึ่งเปนพื้นที่รับผิดชอบของ รฟม.
ระเบียบปฏิบตั งิ านดังกลาวขางตนสะทอนใหเห็นถึงความตองการของผูใ ชบริการรถไฟฟาและการมุง มัน่ ในการปรับปรุงการใหบริการ
ดานความปลอดภัยที่ตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซึ่ง รฟม. มุงมั่นที่จะสงมอบบริการรถไฟฟาที่รวดเร็วและปลอดภัยใหแกผูใช
บริการอยางตอเนื่อง
การดําเนินงานรักษาความปลอดภัยและการกูภัยในรอบปงบประมาณ 2560
ฝรภ. ไดจัดวางกําลังพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานพิสูจนทราบ พนักงานผูบังคับสุนัข พนักงานสื่อสาร พนักงานกูภัย และ
พนักงานรักษาเขตทาง เพื่อเฝาระวัง ตรวจตรา รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง
แบงเปน 3 กะ คือ
1. กะเชา ชวงเวลา 07.00 น. – 15.00 น. (8 ชั่วโมงรวมพัก)
2. กะบาย ชวงเวลา 15.00 น. – 23.00 น. (8 ชั่วโมงรวมพัก)
3. กะดึก ชวงเวลา 23.00 น. – 07.00 น. (8 ชั่วโมงรวมพัก)
โดยไดจัดวางกําลังกระจายครอบคลุมเขตพื้นที่เขตระบบรถไฟฟา ดังนี้
แผนกรักษาความปลอดภัย 3 – 1 (รภ.3 - 1)
จัดชุดพนักงานพิสูจนทราบ (EOD) มีหนาที่พิสูจนทราบวัตถุตองสงสัยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟา
แผนกรักษาความปลอดภัย 3 – 2 (รภ.3 - 2)
จัดชุดพนักงานผูบ งั คับสุนขั (K - 9) มีหนาทีต่ รวจสอบและคนหาวัตถุตอ งสงสัยในพืน้ ทีเ่ ขตระบบรถไฟฟา
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แผนกรักษาความปลอดภัย 3 – 3 (รภ.3 - 3)
จัดชุดพนักงานสื่อสารปฏิบัติงานประจําศูนยวิทยุพสุธา มีหนาที่ประสานงานการติดตอสื่อสารดานการรักษาความปลอดภัยและ
กูภัยรวมทั้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟาและงานตรวจตราความปลอดภัยดวยระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
กองรักษาความปลอดภัย 1 (กรภ. 1)
จัดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย รับผิดชอบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยประจํา
สถานีรถไฟฟาประจํา 18 สถานีรถไฟฟา และอาคารจอดรถ 2 แหง มีหนาทีเ่ ฝาระวัง ตรวจตรา รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบรอย
ในพื้นที่สถานีรถไฟฟาและอาคารจอดรถ
กองรักษาความปลอดภัย 2 (กรภ. 2)
จัดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย รับผิดชอบรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยประจํา
สถานีรถไฟฟาประจํา 16 สถานีรถไฟฟา และอาคารจอดรถ 4 แหง มีหนาทีเ่ ฝาระวัง ตรวจตรา รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบรอย
ในพื้นที่สถานีรถไฟฟาและอาคารจอดรถ
กองกูภัย1 (กกภ. 1)
จัดชุดปฏิบัติการกูภัยเปน 4 ชุดปฏิบัติการ รับผิดชอบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยในภาวะปกติ ชุดปฏิบัติการกูภัย
จะเสริมกําลังชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการเฝาระวัง ตรวจตรา รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบรอยในพื้นที่เขตระบบ
รถไฟฟา และในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณไมปกติ ชุดปฏิบตั กิ ารรักษาความปลอดภัยจะเสริมกําลังชุดปฏิบตั กิ ารกูภ ยั ในการเขาระงับเหตุ
กองกูภัย 2 (กกภ. 2)
จัดชุดปฏิบัติการกูภัยเปน 4 ชุดปฏิบัติการ รับผิดชอบรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรมโดยในภาวะปกติ ชุดปฏิบัติการกูภัย
จะเสริมกําลังชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการเฝาระวัง ตรวจตรา รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบรอยในพื้นที่เขตระบบ
รถไฟฟา และในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณไมปกติ ชุดปฏิบตั กิ ารรักษาความปลอดภัยจะเสริมกําลังชุดปฏิบตั กิ ารกูภ ยั ในการเขาระงับเหตุ
กองรักษาเขตทาง (กรข.)
จัดชุดพนักงานรักษาเขตทางปฏิบัติงานรักษาเขตทาง รับผิดชอบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และรถไฟฟามหานคร สาย
ฉลองรัชธรรม มีหนาที่ตรวจตราพื้นที่เขตระบบรถไฟฟาเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่เขตระบบรถไฟฟา ตรวจสอบการไดรับอนุญาตกอสราง
ในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟา
สถาบันฝกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง - กูภัย (สภก.)
จัดฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหกับพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานพิสูจนทราบ พนักงานผูบังคับสุนัข พนักงาน
สือ่ สาร พนักงานรักษาเขตทาง และพนักงานกูภ ยั ตามแผนฝกอบรมประจําป โดยมีผลการดําเนินการจัดฝกอบรมประจําป 2560 ดังนี้
1. หลักสูตรฝกอบรมภายใน ดําเนินการจัดฝกอบรม จํานวน 4 หลักสูตร
2. หลักสูตรฝกอบรมภายนอก ดําเนินการจัดฝกอบรม จํานวน 14 หลักสูตร
นอกจากนี้ยังเปนวิทยากร เพื่อการฝกอบรมการรักษาความปลอดภัยและกูภัยใหกับหนวยงานภายนอก เชน บริษัท ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM)
ฝรภ. ไดวเิ คราะหความเสีย่ งซึง่ เปนปจจัยทีอ่ าจสงผลกระทบตอเปาหมายการดําเนินงาน โดยนําเอามาตรการควบคุมภายใน ซึง่ เปน
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมาใชในการควบคุมและลดโอกาสการเกิดเหตุ โดยประเมินสถิติการเกิดเหตุอาชญากรรมในรอบป
งบประมาณ 2560 ดังนี้
- ความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา จํานวน 13 ครั้ง
- การกระทําอนาจาร จํานวน 2 ครั้ง
- ความผิดเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท จํานวน 2 ครั้ง
- ความผิดเกี่ยวกับชีวิตรางกาย ทํารายรางกาย จํานวน 3 ครั้ง
- ทรัพยสิน รฟม. เสียหาย 0 ครั้ง
ทั้งนี้ สามารถระงับยับยั้งการเกิดเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหนาพนักงานเจาหนาที่ไดทั้งหมด สําหรับการดําเนินงานตามโครงการรักษา
ความปลอดภัยและกูภัย รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สามารถดําเนินการไดตามแผนงาน
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ผลการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการรถไฟฟาในความรับผิดชอบของ รฟม.
รฟม. มีนโยบายในการควบคุมกํากับการทํางานของผูรับสัมปทาน/ผูรับเหมากอสรางใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ สิ่งแวดลอมของโครงการ โดย รฟม. ไดมีการแตงตั้งคณะทํางาน
และคณะกรรมการเพื่อดําเนินงาน ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานของคณะทํางานควบคุม กํากับและดูแลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
รฟม. ไดมีคําสั่ง รฟม. ที่ 377/2552 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 แตงตั้งคณะทํางานควบคุม กํากับ และดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งในปงบประมาณ 2560 ไดมีการประชุม
คณะทํางานฯ รวม 1 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่งคณะทํางานฯ ไดรับทราบสรุปเรื่องรองเรียนของรถไฟฟา
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล รวมทัง้ ไดพจิ ารณาเรือ่ งการควบคุม กํากับ และดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิง่ แวดลอม
ซึ่งคณะทํางานฯ ไดมอบหมายใหผูเกี่ยวของดําเนินการตามขอคิดเห็นของคณะทํางานฯ ตอไป
2. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการควบคุม กํากับ และดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง – บางแค และชวงบางซื่อ – ทาพระ
รฟม. ไดมีคําสั่ง รฟม. ที่ 175/2554 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 แตงตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ และดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง – บางแค และชวงบางซื่อ – ทาพระ ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2560 ไดมีการประชุมคณะทํางานฯ รวม 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดรับทราบสรุปเรื่องรองเรียนและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะกอสราง
รวมทั้งไดพิจารณาผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับเหมากอสราง ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหผูเกี่ยวของดําเนินการ
ตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ตอไป
3. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม โครงการ
รถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ
รฟม. ไดมคี าํ สัง่ รฟม. ที่ 168/2555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 แตงตัง้ คณะกรรมการกํากับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ และคําสั่ง รฟม. ที่ 38/2557 ลงวันที่ 28 มกราคม
2557 แกไขเพิม่ เติมองคประกอบของคณะกรรมการฯ ซึง่ ในปงบประมาณ 2560 ไดมกี ารประชุมคณะทํางานฯ รวม 1 ครัง้ ไดแก ครัง้ ที่ 3/2559
เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ซึง่ คณะกรรมการฯ ไดรบั ทราบสรุปเรือ่ งรองเรียนและผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดลอมในระยะกอสราง รวมทัง้
ไดพิจารณาผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับเหมากอสราง ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหผูเกี่ยวของ ดําเนินการตาม
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ตอไป
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4. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม โครงการ
รถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – ลําลูกกา คลอง 4
รฟม. ไดมคี าํ สัง่ รฟม. ที่ 209/2558 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 แตงตัง้ คณะกรรมการกํากับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – ลําลูกกา คลอง 4 ซึ่งในปงบประมาณ 2560 ไดมี
การประชุมคณะกรรมการฯ รวม 2 ครัง้ ไดแก ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 และครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ซึง่ คณะกรรมการฯ ไดรบั ทราบสรุปเรือ่ งรองเรียนและผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดลอมในระยะกอสราง รวมทัง้ ไดพจิ ารณาผลการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผูร บั เหมากอสราง ซึง่ คณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหผเู กีย่ วของดําเนินการตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ตอไป
5. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม โครงการ
รถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ)
รฟม. ไดมีคําสั่ง รฟม. ที่ 118/2560 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 แตงตั้งคณะกรรมการกํากับการติดตามตรวจสอบและ
การปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ) ซึ่งในป
งบประมาณ 2560 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ รวม 1 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ
ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ สรุปเรื่องรองเรียน ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะกอนกอสรางและระยะกอสราง
แผนการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผูร บั เหมากอสรางในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการสิง่ แวดลอมของโครงการฯ รวมทัง้ ไดพจิ ารณา
ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับเหมากอสราง ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหผูเกี่ยวของดําเนินการตามขอคิดเห็น
ของคณะกรรมการฯ ตอไป
ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการองคกร
1. ดานนโยบายและยุทธศาสตร
การประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
รฟม. เขาสูระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจมาตั้งแตปงบประมาณ 2540 โดยในการประเมินผลการดําเนินงานของ
องคกร นับแตปงบประมาณ 2557 เปนตนมา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดกําหนดให รฟม. เขาสูระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) โดยในปงบประมาณ 2560 จะเปนการประเมินกระบวนการ/
ระบบ (Process) หมวดที่ 1 - 6 รอยละ 35 ไดแก การนําองคกร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การมุง เนนลูกคาและตลาด การวัด การวิเคราะห
และการจัดการความรู การมุงเนนบุคลากร และการมุงเนนการปฏิบัติการ และการประเมินผลลัพธ (Result) 6 ดาน รอยละ 65 ไดแก
ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานการมุงเนนลูกคา ดานการเงินและการตลาด ดานการมุงเนนบุคลากร ดานประสิทธิผลของกระบวนการ
และดานการนําองคกร
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2559 รฟม. มีคะแนนประเมินผลโดยรวมเทากับ 4.6330 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0000 เปนลําดับ
ที่ 1 ติดตอกันเปนปที่ 2 ในรัฐวิสาหกิจกลุม BB จํานวน 14 หนวยงาน โดยผลการดําเนินงานดานผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ
รัฐวิสาหกิจ หมวด 1 - 6 ไดคะแนน 4.2594 และดานผลลัพธ ไดคะแนน 4.8342
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยงของ รฟม. ไดยึดถือวัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในแผนวิสาหกิจ
ขององคกร บันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และเปาหมายอืน่ เพิม่ เติมตามความเห็นของคณะทํางานบริหารความเสีย่ ง
องคกรและคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ในปงบประมาณ 2560 ไดมีการวิเคราะห ประเมิน และจัดการความเสี่ยง รวม 25 เปาหมาย มีความเสี่ยงระดับองคกร
จํานวน 82 ความเสี่ยง โดยมีการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได (Risk Tolerance)
ทั้งในระดับเปาหมายองคกรและรายปจจัยเสี่ยง และไดจัดทําแผนภาพแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile) ในแตละชวงเวลา เพื่อชวยใน
การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงไดทั่วถึงทั้งองคกร โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 มีความเสี่ยงที่มีความสําคัญในระดับสูง - สูงมาก
ทั้งสิ้น 31 ความเสี่ยง โดยเปนความเสี่ยงที่มีระดับสูงกวาที่ยอมรับไดที่จะตองมีการติดตามมีจํานวน 7 ความเสี่ยง ซึ่ง รฟม. อยูระหวาง
บริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวดวยวิธีการที่เหมาะสม
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ทั้งนี้ ในรอบปงบประมาณ 2560 รฟม. ไดนําปญหา – อุปสรรค – บทเรียน ที่ไดรับจากการดําเนินงานที่ผานมา มาปรับปรุง
การดําเนินงานดานการบริหารความเสีย่ ง อาทิ การทบทวนปรับปรุงเกณฑการจัดลําดับความสําคัญของความเสีย่ งใหมคี วามครบถวนครอบคลุม
มากขึน้ การปรับปรุงวิธกี ารนําเสนอรายงานผลการวิเคราะห ประเมิน และบริหารจัดการความเสีย่ ง ใหมกี ารแสดงขอมูลทีค่ รบถวนแตสามารถ
เขาใจไดงายขึ้น เพื่อใหที่ประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองคกรและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สามารถใหขอสังเกตที่เปนประโยชนไดจริงกับสวนงานเจาของความเสี่ยง (Risk Owners) และการปรับปรุงวิธีการสํารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสามารถใชประโยชนในมิติอื่นไดดวย เชน มิติของการใหความรู มิติของการหาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practices) เปนตน
การควบคุมภายใน
รฟม. ไดดําเนินงานดานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งผูวาการไดประกาศนโยบายดานการควบคุมภายใน ใหการดําเนินงานดานนี้เปนหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูบริหาร พนักงาน และลูกจางทุกคน โดยในการดําเนินงานมีคณะกรรมการควบคุมภายใน ซึ่ง มีรองผูวาการ (กลยุทธและแผน) เปน
ประธาน ทําหนาทีก่ าํ กับดูแล ติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในขององคกร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ มีกรรมการ รฟม. เปนประธาน ทําหนาทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรอง ใหคาํ ปรึกษา คําแนะนํา ขอเสนอแนะ ในเรือ่ งการควบคุมภายใน
ในปงบประมาณ 2560 รฟม. ไดมีการกําหนดใหมีตัวชี้วัด (KPIs) ที่สะทอนถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานดานการควบคุม
ภายใน โดยกําหนดกิจกรรมควบคุมภาคบังคับ ประกอบดวย
1. การจัดใหมกี ระบวนการปฏิบตั งิ าน (Service Blue Print + SIPOC Model) ทีร่ ะบุตวั ชีว้ ดั ในกระบวนการ (in - process KPIs)
2. การจัดใหมีกระบวนการติดตามการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม และเพื่อใหมีการดําเนินการอยางจริงจัง จึงไดมีการ
ถายทอดไปเปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงทุกคนดวย
การบริหารระบบบริหารคุณภาพ
รฟม. ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาตั้งแตปงบประมาณ 2549 ในงานที่อาจสงผลกระทบตอลูกคาและผูมี
สวนไดสว นเสียกลุม สําคัญๆ ซึง่ ไดแก 1) งานรักษาความปลอดภัย 2) งานกูภ ยั 3) งานใหบริการอาคารและลานจอดรถ และ 4) งานกํากับดูแล
การเดินรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และตอมาในปงบประมาณ 2558 ไดมกี ารขยายขอบขายการรับรองไปสูง านที่ 5) งานจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน ดวย สําหรับในปงบประมาณ 2560 รฟม. ไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อยกระดับเขาสูการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยจัด
ใหมีการใหความรูความเขาใจในเกณฑมาตรฐานทั้งกับผูบริหารและพนักงานปฏิบัติการและจัดเตรียมระบบเอกสารใหสมบูรณพรอมที่จะ
ขอรับการรับรองในชวงไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ 2561
2. ดานการตรวจสอบภายใน
สํานักตรวจสอบ รฟม. มีบทบาทหลักในการชวยคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหนาที่ ติดตาม ดูแลการควบคุมภายใน
การกํากับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรอยางเปนระบบ อีกทั้งยังเปนกลไกที่ใชในการตรวจสอบดาน
การปฏิบตั งิ าน รายงานทางดานการเงิน และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ โดยไมมหี นาทีใ่ นดานการปฏิบตั งิ าน
ในการดําเนินธุรกิจ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหความเชือ่ มัน่ แกฝา ยบริหารในการปรับปรุงการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการ
และพรอมที่จะเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกคณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหารอยางเปนอิสระและเที่ยงธรรม
โครงสรางของสํานักตรวจสอบ รฟม. ขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ สวนในการบริหารทั่วไปจะขึ้นตรงตอผูวาการ รฟม.
โดยการแตงตัง้ โยกยาย ถอดถอน เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตําแหนง และประเมินผลงานของผูอ าํ นวยการสํานักตรวจสอบ รฟม. คณะกรรมการตรวจสอบ
จะเปนผูเสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่อพิจารณา โดยใหผูวาการ รฟม. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
การปฏิบตั งิ านของสํานักตรวจสอบ รฟม. มีความสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบภายใน ระเบียบกระทรวง
การคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ จรรยาบรรณของผูต รวจสอบภายใน และคูม อื การปฏิบตั งิ าน
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป ซึง่ สอดคลองกับผลการประเมินความเสีย่ ง
ของ รฟม. และครอบคลุมถึงกิจกรรมทุกกิจกรรมและทุกกระบวนการ และจะมีการทบทวนความเหมาะสมของแผนการตรวจสอบเปนประจําทุกป
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ซึง่ แผนการตรวจสอบจะไดรบั การสอบทานและปรับปรุงตามความเหมาะสม ตามขอมูลความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ ริหารระดับสูง
ความคาดหวังของผูบริหารและจากการหารือรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) โดยแผนการตรวจสอบระบุการ
จัดสรรทรัพยากรและเวลาทีใ่ ชในการปฏิบตั งิ านสําหรับกิจกรรมทีต่ อ งทําการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสีย่ ง ทัง้ นี้ แผนการตรวจสอบ
นี้จะไดรับอนุมัติจากผูวาการ รฟม. กอนไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะรายงานตอคณะกรรมการ รฟม. เพื่อทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดใหมกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน โดยมีผอู าํ นวยการสํานักตรวจสอบ
ทําหนาทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เลขานุการจะรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจสอบ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบ
เปนรายไตรมาสและประจําป เสนอผูว า การ รฟม. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ รฟม. พรอมทัง้ มีการติดตามการดําเนินงาน
ของหนวยรับตรวจตามขอเสนอแนะ
การรักษาคุณภาพของผูตรวจสอบภายในจะจัดใหมีการประเมินคุณภาพตนเองเปนประจําทุกป พรอมจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสนอผูวาการ รฟม. พิจารณาใหความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมัติ
เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ สํานักตรวจสอบจัดใหมกี ารประเมินความพึงพอใจ
ของหนวยรับตรวจ ผูวาการ รฟม. และคณะกรรมการตรวจสอบตอสํานักตรวจสอบ เพื่อเปนตัวชี้วัดประกอบการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ และเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ
สํานักตรวจสอบจะทําการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่มีความรู ความชํานาญ และประสบการณในดานตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ หรือพัฒนาบุคลากรทีม่ อี ยูแ ลว ใหมคี วามเชีย่ วชาญมากขึน้ ซึง่ แผนการตรวจสอบภายในจะระบุเวลา
สวนหนึ่งในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดังกลาวไวดวย
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3. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
รฟม. ไดใหความสําคัญตอบุคลากร โดยถือวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืน รฟม.
จึงไดกาํ หนดกลยุทธการสรางบุคลากรใหมคี วามเปนมืออาชีพ และสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ภายใตยทุ ธศาสตรการดําเนินงานตามแผน
วิสาหกิจ ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสูก ารเปนองคกรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและยัง่ ยืน ซึง่ มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรให รฟม. เปนองคกรทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูง (HPO) และมีธรรมาภิบาลทีด่ ี การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุง เนน การบริหารจัดการคนใหเปนคนดี คนเกง มีความสุขและ
ผูกพันกับองคกร มีพฤติกรรมการทํางานตามคานิยมรวมขององคกร มีผลการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ ดังนี้
การสงเสริมวัฒนธรรมองคกร
ดวยวิสัยทัศนของ รฟม. ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รฟม. จึงไดวิเคราะหวัฒนธรรมองคกร MRTA ที่มีอยูในปจจุบัน ที่สงเสริมให
พนักงานแสดงออกถึงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองคกร ในการเปนผูมีความรูความสามารถสูง (Mastery:M) การปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวย
การใหเกียรติ (Respect:R) การมีความสามารถทํางานเปนทีม (Teamwork:T) และการเปนผูมีความรับผิดชอบ (Accountability:A) โดย
ศึกษาวาปจจุบนั พนักงานมีการรับรูว ฒ
ั นธรรมองคกรและมีการนําวัฒนธรรมองคกรไปปรับใชในการทํางานอยางไร และไดมกี ารคนหาวัฒนธรรม
องคกรทีค่ าดหวังผานการสัมภาษณผบู ริหารระดับสูง การจัดทําแบบสํารวจ และสนทนากลุม กับพนักงาน เพือ่ กําหนดโมเดลวัฒนธรรมเปาหมาย
ฉบับใหม เมื่อศึกษาและวิเคราะหพบวา วัฒนธรรมองคกร MRTA ยังคงมีความเหมาะสม และไดมีการปรับปรุงคํานิยามและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคใหมคี วามชัดเจนและสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงานของ รฟม. ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ พนักงานไดมี
สวนรวมในการออกแบบและกําหนดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมองคกร เพื่อนําไปใชในการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรตอไป
การสงเสริมความผูกพันของบุคลากรตอ รฟม.
เพื่อใหพนักงานทํางานรวมกันอยางมีความสุข มุงมั่น ทุมเทในการทํางาน รฟม. ไดดําเนินโครงการสงเสริมความผูกพันของ
บุคลากรตอ รฟม. มาอยางตอเนื่อง ไดมีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานโครงการโดยเนนการมีสวนรวมของพนักงานมากขึ้น มีการนํา
ผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรทีม่ ตี อ รฟม. ในอดีตมาศึกษา มีการจัดการสนทนากลุม กับผูบ ริหารและพนักงานเพือ่ วิเคราะหประเด็น
ปญหาดานความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ องคกร มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารกับพนักงานเพือ่ รวมกันกําหนดกิจกรรมสงเสริมความผูกพัน
ที่เหมาะสมกับความตองการของพนักงานที่มีความหลากหลาย และมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความผูกพันใหแกพนักงาน ดังนี้
- กิจกรรมครอบครัวสุขสันตพาองคกรสดใส ป 4
- กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
- กิจกรรม MRTA Fun Run
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมเติมความภูมิใจใหครอบครัว รฟม.
- กิจกรรมเตรียมสุขรับเกษียณ
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ผลสํารวจระดับความพึงพอใจของพนักงานตอการบริหารงานภายในองคกรและความผูกพันของพนักงานตอ รฟม. เพิ่มสูงขึ้น
จากปที่ผานมา โดยพนักงานมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความผูกพันในระดับมาก
การบริหารจัดการความรู
การบริหารจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management) ดําเนินการตามกรอบแนวคิดกระบวนการจัดการความรู
ขององคกร (KM Model) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในองคกร
ในปงบประมาณ 2560 รฟม. ไดดําเนินกิจกรรมโครงการบริหารจัดการความรูอยางบูรณาการเพื่อพัฒนาใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูและเปนองคกรสมรรถนะสูงตอเนื่องจากป 2559 เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการความรูใหบูรณาการ โดยทบทวนองคความรูหลัก
ขององคกร เพื่อใหสอดคลองกับแผนวิสาหกิจและยุทธศาสตรขององคกร จํานวน 7 องคความรู ไดแก
1. องคความรูดานการบริหารโครงการรถไฟฟา
2. องคความรูดานการกอสรางและการเดินรถ
3. องคความรูดานการใหบริการรถไฟฟา
4. องคความรูดานการพัฒนาธุรกิจตอเนื่อง
5. องคความรูดานการจัดการความสัมพันธผูมีสวนไดสวนเสีย
6. องคความรูดานการบริหารขอมูลและเอกสาร
7. องคความรูดานการจัดซื้อจัดจาง
นอกจากนัน้ ไดดาํ เนินกิจกรรมสงเสริมและกระตุน ใหพนักงานในองคกรเกิดการพัฒนาแลกเปลีย่ นเรียนรู โดยผานกิจกรรมถายทอด
องคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพนักงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางองคกร กิจกรรมเผยแพรองคความรูหลักขององคกร
(KM Day) การถายโอนความรูข องพนักงานทีก่ าํ ลังจะเกษียณอายุ การพัฒนาผูน าํ ถายทอดองคความรู (Knowledge Explorer) การใหความรู
แกพนักงานในชองทางการสื่อสารการจัดการความรู เชน การเผยแพรบทความสงเสริมการเรียนรูใหแกพนักงานผานระบบสารสนเทศใน
รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) การพัฒนาขอมูลบทความที่เปนประโยชนตอพนักงานในการปฏิบัติงานผานเว็บไซตศูนยกลาง
องคความรูด า นระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน (KM WEBSITE) เพือ่ พัฒนาองคกรไปสูก ารเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
และการพัฒนากาวสูองคกรแหงนวัตกรรม
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 ไดพิจารณาความสอดคลองและยึดโยงกับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
บุคลากรของ รฟม. ไดแก การสํารวจความจําเปนในการพัฒนา (Training Need Survey) นโยบายและขอเสนอแนะของผูบริหารระดับสูง
ความสามารถหลักขององคกร (Core Corporate Competency) ระบบสมรรถนะ (Competency) ความทาทายเชิงยุทธศาสตร แนวทาง
การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนวิสาหกิจ รฟม. ปงบประมาณ 2560 – 2564 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศูนยกลางดาน
รถไฟฟาขนสงมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน และยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาสูการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน และรางกลยุทธ
แผนยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 เพื่อใชในการวางกรอบการพัฒนาบุคลากรของ รฟม. ใหมี
ความครอบคลุมและสนองตอบตอความจําเปนและความตองการขององคกร ตลอดจนบุคลากรขององคกรซึ่งไดกําหนดกลุมเปาหมายใน
การพัฒนาใหครอบคลุมพนักงานทุกระดับ ตั้งแตผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับตน พนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึง
พนักงานที่ไดรับการบรรจุใหม เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
การเสริมสรางสัมพันธภาพและการทํางานเปนทีมระหวางบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพเทาทันกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปสูองคกรประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) และภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยแบง
ออกเปน 16 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
2. โครงการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานดํารงตําแหนงทางการบริหาร
3. โครงการใหความรูดานธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. โครงการเสริมสรางความรูเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน
5. โครงการพัฒนาพนักงานใหม
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6. โครงการพัฒนาระบบการบริหารองคกร
7. โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย
8. โครงการพัฒนาระบบการประเมินความตองการอัตรากําลังบุคลากร ของ รฟม.
9. โครงการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564
10. โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
11. โครงการสงเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร
12. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใน รฟม.
13. โครงการทบทวนสมรรถนะสําหรับองคกร
14. โครงการบริหารจัดการความรูอยางบูรณาการเพื่อพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและองคกรสมรรถนะสูง
15. โครงการบริหารจัดการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
16. โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุมงานและตําแหนงงาน(Functional/Technical Competency)
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ดังกลาว บรรลุเปาหมายในสวนของตัวชี้วัดของผูมีสวนไดสวนเสีย ดาน
ความพึงพอใจของพนักงานตอการเขารับการฝกอบรม ซึ่งกําหนดคาเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานตอการเขารับการฝกอบรม ไมตํ่ากวา
รอยละ 80 โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจฯ ในป 2560 รอยละ 85.58 และสัดสวนของบุคลากรที่มีความสามารถตามมาตรฐานขององคกร
เทากับรอยละ 90 ซึ่งจากการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในป 2560 บุคลากรมีระดับความสามารถตามมาตรฐานของ
องคการ รอยละ 95.73
การพัฒนาระบบงาน
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เปนการจัดทําโดยผูบังคับบัญชาในการพัฒนาผูใตบังคับ
บัญชา แบบ Non - Classroom Training ไดแก 1) Self Learning 2) On The Job Training 3) Coaching 4) Job Assignment
5) Site Visit 6) Project Assignment และ 7) Job Shadowing ซึ่งแผนวิสาหกิจปงบประมาณ 2560 – 2564 กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ
และคาเปาหมาย โดยบุคลากรทีผ่ า นเกณฑการประเมินสมรรถนะ เทากับรอยละ 90 ซึง่ จากการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)
ในป 2560 บุคลากรมีระดับความสามารถตามมาตรฐานขององคการ รอยละ 95.73 ซึ่งมากกวาคาเปาหมายที่ไดกําหนดตามแผนวิสาหกิจ
ปงบประมาณ 2560
การทบทวน/ปรับปรุงรายการสมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competency) และสมรรถนะประจําตําแหนงงาน
(Technical Competency) ในป 2560 รฟม. รวมกับผูเชี่ยวชาญจาก บริษัท ไทยสกิลลพลัส จํากัด จัดฝกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ใหแกหัวหนาแผนกขึ้นไปถึงผูอํานวยการฝาย/สํานัก จํานวน 15 สังกัด ไดแก 1. สํานักผูวาการ 2. สํานักตรวจสอบ 3. ฝายนโยบายและ
ยุทธศาสตร 4. ฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา 5. ฝายบัญชีและการเงิน 6. ฝายวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 7. ฝายบริหารงานกอสราง 1
8. ฝายบริหารงานกอสราง 2 9. ฝายปฏิบัติการ 10. ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 11. ฝายกฎหมาย 12. ฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 13. ฝาย
จัดซื้อและบริการ 14. ฝายทรัพยากรบุคคล 15. สํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พรอมทั้งกลุมงาน
เลขานุการ ใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจของ รฟม. ตามแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560 - 2564
ที่ไดมีการปรับปรุงใหม
4. ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
การบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน รฟม. ไดมีการดําเนินการที่สอดคลองกับ
กฎหมาย มาตรฐานสากล และนโยบายที่เกี่ยวของ ไดแก นโยบายภาครัฐ “แรงงานปลอดภัยและสุขอนามัยดี” โครงการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) นอกจากนี้ รฟม. ไดนําระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.
18001 : 2542 มาปรับใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อแสดง
เจตนารมณและความมุง มัน่ ในการบริหารจัดการทีม่ คี วามปลอดภัยและอาชีวอนามัยทีด่ ี ใหเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดความ
ยั่งยืน ตลอดจนเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีของบุคลากร
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ในปงบประมาณ 2560 รฟม. ไดดําเนินกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน อาทิ
การฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจําป การฝกอบรมการดับเพลิงขัน้ ตน การฝกอบรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
การตรวจวัดและวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
(คปอ.) เพือ่ ติดตามความกาวหนาเปนประจําทุกเดือน การเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน ตามมาตรการ 4 หยุด การสัมมนา
และศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนอกสถานที่ การเผยแพรความรูเ กีย่ วกับความปลอดภัยและสุขอนามัย การจัดกิจกรรม
วันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย “ขับรถมีนาํ้ ใจ รักษาวินยั จราจร”
การมอบชุดรณรงคปอ งกันโรคไขหวัดใหญ แกประชาชนและผูโ ดยสารรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม การจัดทํา
ขัน้ ตอนปฏิบตั กิ ารชวยเหลือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน การรณรงคดา นความปลอดภัยในการปองกันเหตุเพลิงไหม ตลอดจนการเฝาระวังและปองกัน
การแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหม เปนตน อีกทั้ง รฟม. ไดคํานึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยในสุขภาพพลานามัยของบุคลากร จึง
ไดมีการจัดจางพยาบาลวิชาชีพประจําหองพยาบาล รฟม. เพื่อใหบริการรักษาพยาบาลเบื้องตนใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง มีการจัดแพทย
เพื่อใหบริการตรวจสุขภาพและใหคําปรึกษาเปนประจําทุกเดือน มีการปรับปรุงหองพยาบาล อาคาร 2 รฟม. สําหรับใชเปนหองมุมนมแม
ไวบริการเพิ่มเติม เพื่อรองรับจํานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นอีกดวย
การกํากับดูแลโครงการกอสรางระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนที่อยูในความรับผิดชอบ รฟม. ในรอบปงบประมาณ 2560 ไดมี
การบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่แสดงออกถึงความมุงมั่น
และความรับผิดชอบตอบุคลากร สังคม สิ่งแวดลอมและสาธารณชน อาทิ การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล ติดตามตรวจสอบมาตรการ
ความปลอดภัยการกอสรางโครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน (คกตป.) (Safety Board) การจัดใหมีการลงนามในปฏิญญาวาดวยความ
ปลอดภัยในการกอสรางโครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน (MRTA Safety Declaration: Zero Fatal Accident) โครงการรถไฟฟา
สายสีสม (ตะวันออก) ชวงศูนยวฒ
ั นธรรมแหงประเทศไทย - มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ) การสํารวจตรวจสอบดานความปลอดภัยในเวลากลางวันและ
เวลากลางคืนของโครงการกอสรางฯ เปนประจําตามแผนงาน การจัดสัมมนาดานความปลอดภัยในการกอสรางโครงการระบบรถไฟฟา
การตรวจเยี่ยมโครงการกอสรางฯ เปนประจําตามแผนงานของ คปอ. และ คกตป. เพื่อรับฟงปญหาและอุปสรรคดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน การประเมินผลการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในการกอสรางและเจาหนาที่ ความปลอดภัยในการทํางานของผูร บั จางกอสราง
เปนระยะตามวงรอบ เพื่อควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ และลดผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมในโครงการกอสรางฯ ของ รฟม.
ดวยความมุงมั่นในการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของผูบริหาร บุคลากร
รฟม. หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานดังกลาว จึงทําให รฟม.
ประสบความสําเร็จจนเปนที่ยอมรับและไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง กิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน
ใหเปนศูนยประจําป 2560 (Zero Accident Campaign 2017) จากสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน (องคการมหาชน) กระทรวงแรงงาน
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5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดําเนินงานของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทท.) ของ รฟม. ในชวงปงบประมาณ 2560 มีดังนี้
1. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ปงบประมาณ 2560 - 2564 สรุปไดดังนี้
โครงการที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 7 โครงการ ไดแก
- โครงการพัฒนาเว็บไซตหนวยงานภายใน/ภายนอก (เว็บทา)
- โครงการระบบบริหารงานบํารุงรักษา (Computerize Maintenance Management System, CMMS)
- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่สงเสริมสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียว (Society of Green IT)
- โครงการจัดหาบริการชองทางสื่อสารขอมูลระบบอินเทอรเน็ตของ รฟม.
- โครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
- โครงการจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายสือ่ สารขอมูล ระบบรักษาความปลอดภัย
ทางคอมพิวเตอรและศูนยคอมพิวเตอรหลัก รฟม. (MADC)
- โครงการจัดหาระบบแจงปญหาใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Help Desk)
โครงการที่ดําเนินการไดตามแผน 3 โครงการ ไดแก
- โครงการระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ
- โครงการพัฒนาระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารคาจอดรถ
- โครงการพัฒนาระบบบริหารงานรายได
2. ไดดําเนินการทบทวน/ปรับปรุง แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ปงบประมาณ 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนงานตางๆ และใชเปนขอมูลในการวางแผน สนับสนุนสวนงาน
ใหมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ รฟม. ไดอยางตอเนื่อง ซึ่งคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการประชุม
ครัง้ ที่ 4/2560 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ไดเห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ รฟม. ปงบประมาณ 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1)
เรียบรอยแลว
3. ไดทบทวนและปรับปรุงนโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รฟม. (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 6)
โดย ผวก. ไดใหความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกลาว และ ไดประกาศใชงานเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรียบรอยแลว
4. ไดดาํ เนินการฝกซอมการกูค นื ระบบตามแผนบริหารความตอเนือ่ ง (Business Continuity Plan: BCP) เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน
2560 โดยผลการฝกซอมการกูคืนระบบ พบวา BCP ของ ฝทท. มีความพรอมใชงานในภาวะฉุกเฉิน โดยฮารดแวร ซอฟตแวร และขอมูล
สารสนเทศที่สําคัญมีความพรอมใชงาน และสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่องหากเกิดภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ
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5. ไดมกี ารเชือ่ มโยงเครือขายเพือ่ ใหทกุ สวนงานของ รฟม. สามารถใชระบบงานสารสนเทศทีไ่ ดพฒ
ั นาขึน้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยดําเนินการจางเหมาเพื่อใชบริการโครงขายสื่อสารขอมูลหลัก ประจําปงบประมาณ 2560 กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
เพือ่ ใชเปนเครือขายอินเตอรเน็ต เครือขายเชือ่ มโยงระหวางสาขา และระบบการจัดเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร รวมทัง้ บริการศูนยคอมพิวเตอร
สํารอง (DR - Site) และบริการรับฝากเว็บไซตของ รฟม. (Web Hosting)
6. ไดดาํ เนินการจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายสือ่ สารขอมูล ระบบรักษาความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร และศูนยคอมพิวเตอรหลัก รฟม. ประจําปงบประมาณ 2560 กับบริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อให
การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ รฟม. มีประสิทธิภาพและมีความพรอม สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา
7. ไดดําเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ที่มีคุณสมบัติประหยัดการใชพลังงาน โดยดําเนินการเชาเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564 เพื่อใชทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่หมดสัญญาเชา ซึ่งทําใหการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ รฟม. มีประสิทธิภาพและมีความพรอม สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา
8. ไดดําเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณคอมพิวเตอรใหม ที่มีคุณสมบัติประหยัดการใชพลังงาน ใหกับสวนงาน
ตางๆ โดยดําเนินการเชาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2560 - 256 เพื่อใชทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณคอมพิวเตอรที่หมดสัญญาเชา รวมทั้งเชาเพิ่มเติมใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานและความตองการของสวนงานใน รฟม. ที่รองขอ
9. ไดดําเนินการติดตั้งเครื่องพิมพ ที่มีคุณสมบัติประหยัดการใชพลังงาน ใหกับสวนงานตางๆ โดยดําเนินการเชาเครื่องพิมพ
ประจําปงบประมาณ 2560 - 2562 เพื่อใชทดแทนเครื่องพิมพที่หมดสัญญาเชา รวมทั้งเชาเพิ่มเติมใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานและ
ความตองการของสวนงานใน รฟม. ที่รองขอ
10. โครงการจัดหาระบบแจงปญหาใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Help Desk) ไดดําเนินการจัดหาพรอมโครงการเชาเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2560 - 2563 (เพิ่มเติม) ปจจุบันอยูระหวางกระบวนการติดตั้งและตรวจรับงาน
11. ไดมีโครงการพัฒนาเว็บไซตหนวยงานภายใน/ภายนอก (เว็บทา) ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ปงบประมาณ
2560 - 2564 โดยเริม่ ใชงานในปงบประมาณ 2560 เพือ่ เปนชองทางประชาสัมพันธและเผยแพรขอ มูลขาวสารของ รฟม. แกประชาชนทัว่ ไป
ดวยรูปแบบเว็บไซตทที่ นั สมัย สวยงาม และสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว รองรับการเขาชมจากผูใ ชงานไดหลายแพลตฟอรมสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาเว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงได TWCAG2010 (ระดับ A) และเว็บไซต รฟม. จัดอยูในกลุมที่มีการพัฒนาเว็บไซตเปนไปตาม
มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐระดับสูงตามรายงานผลสํารวจเว็บไซตภาครัฐระดับกรม ประจําป 2559
12. ไดมีโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบํารุงรักษา (Computerize Maintenance Management System: CMMS)
ตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ รฟม. ปงบประมาณ 2560 - 2564 โดยเริม่ ใชงานในปงบประมาณ 2560 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารจัดการงานซอมบํารุงสําหรับอาคารจอดรถ ลานจอดรถ อาคารอเนกประสงค และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ตามแนวสายทางรถไฟฟา และ
สนับสนุนการควบคุมระบบการทํางานซอมบํารุง การวางแผน พรอมทัง้ อํานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านดานการจัดการขอมูลเครือ่ งจักร
และอะไหล คาใชจายของเครื่องจักร รายงานการวิเคราะหปญหาของเครื่องจักรและนําไปวัดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ดานการรับเรื่องราวรองทุกข
รฟม. ไดประมวลผลการดําเนินการตอบขอซักถามและการรับเรือ่ งรองเรียน ประจําปงบประมาณ 2560 ตามชองทางการรองเรียน
ตางๆ อาทิ ทางจดหมาย ผานระบบ Call Center, Live Chat, Walk in และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (pr@mrta.co.th) ของผูท ไี่ ดรบั
ผลกระทบจากการกอสรางโครงการรถไฟฟา และการใชบริการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม สรุปได ดังนี้
1. การชี้แจงขอมูลแกประชาชน จํานวนทั้งสิ้น 3,604 ครั้ง แบงเปนการสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินโครงการรถไฟฟา อาทิ
การเชื่อมตอ 1 สถานี การเปดใหบริการโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินและตําแหนงสถานี เปนตน
2. การรับเรือ่ งรองเรียน จํานวนทัง้ สิน้ 588 ราย แบงเปนการรองเรียนทีเ่ กีย่ วของกับรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และ
สายฉลองรัชธรรม และผลกระทบจากการออกแบบ และกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซือ่ - ทาพระ
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริง่ - สมุทรปราการ และชวงหมอชิต – สะพานใหม - คูคต โครงการรถไฟฟาสาย สีสม ชวงตลิง่ ชัน - มีนบุรี
โครงการรถไฟฟาสายสีมว ง ชวงบางซือ่ - ราษฎรบรู ณะ โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
ชวงลาดพราว - สําโรง
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รฟม. ไดวา จางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดําเนินการสํารวจภาพลักษณองคกรของ รฟม. และความพึงพอใจของผูใ ช
บริการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจําปงบประมาณ 2560 สรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้
1. ผูใชบริการรถไฟฟามหานครที่มีความพึงพอใจตอการบริการทั้ง 7 ดาน ในระดับพอใจมากขึ้นไป (คะแนน 4, 5) อยูท รี่ อ ยละ
64.97 โดยที่ผูใชบริการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล มีสัดสวนความพึงพอใจ รอยละ 68.35 และสายฉลองรัชธรรม มีสัดสวน
ความพึงพอใจรอยละ 58.20
2. ประชาชนใน กทม. และปริมณฑล และเจาหนาที่ รฟม. มีความพึงพอใจตอภาพลักษณองคกรดานการบริหารจัดการ
ดานการประชาสัมพันธ และดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานในระดับพอใจมากขึ้นไป (คะแนน 4, 5) คือ รอยละ 68.59
3. ประชาชนที่รูจักและเชื่อถือการทํางานของ รฟม. ในระดับเห็นดวยขึ้นไป (คะแนน 4, 5) กับจํานวนคนที่รูจัก รฟม. คือ
รอยละ 82.58 และสัดสวนประชาชนที่เห็นดวยกับภาพลักษณองคกรของ รฟม. ตามหลักการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี คือ
รอยละ 89.97 ทั้งนี้ ภาพลักษณของ รฟม. ที่เดนชัดที่สุดในความรูสึกของประชาชน ไดแก ความสะดวกรวดเร็ว ความทันสมัย ที่มาพรอม
กับการพัฒนาเมือง
4. ประชาชนที่มีความพึงพอใจตอมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการกอสรางโครงการรถไฟฟา 4 โครงการ คือ
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซื่อ - ทาพระ โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม - คูคต และโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวฒ
ั นธรรมแหงประเทศไทย - มีนบุรี
(สุวินทวงศ) ในระดับพอใจมากขึ้นไป (คะแนน 4, 5) คือ รอยละ 87.21
5. ประชาชนทีพ่ งึ พอใจตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมของ รฟม. ในระดับ
พอใจมากขึ้นไป (คะแนน 4, 5) คือ รอยละ 76.21
7. ดานการพัฒนาและบริหารพื้นที่
1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2560 รฟม. ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ ระหวาง รฟม. กับ การเคหะแหงชาติ เพื่อดําเนินการ
โครงการพัฒนาที่อยูอาศัย สําหรับผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง ตามแนวเสนทางโครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน โดยมีระยะเวลา 3 ป
นับตั้งแตวันที่ลงนามในบันทึกความเขาใจ
2. รฟม. ไดจัดใหมีระบบขนสงเสริม (Feeder System) เพื่อเชื่อมตอการเดินทาง ระหวางสถานีเตาปูน - สถานีบางซื่อ ในชวง
ที่ รฟม. ยังไมสามารถเดินรถตอเนื่องได ดังนี้
- การจัดรถโดยสารปรับอากาศใหบริการผูโดยสารที่ตองการเชื่อมตอการเดินทางระหวางสถานีเตาปูน - สถานีบางซื่อ สถานีเตาปูน โดยใชรถโดยสารปรับอากาศขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จํานวน 15 คัน ซึ่งใหบริการทุกวัน ระหวางเวลา
06.00 - 23.00 น. โดยเริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2559 และสิ้นสุดลงในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 (วันเปดใหบริการเดินรถ
ตอเนื่องระหวางสถานีเตาปูน - สถานีบางซื่อ)
- การใหบริการรถไฟเชื่อมตอการเดินทางระหวางสถานีบางซอน - สถานีบางซื่อ - สถานีบางซอน ในชวงเวลา 06.30 09.30 น. และ 16.30 - 20.30 น. โดยเริม่ ใหบริการตัง้ แตวนั ที่ 6 สิงหาคม 2559 ในวันจันทร - วันเสาร ของทุกสัปดาห ตอมาไดมกี ารปรับลด
การใหบริการในวันเสาร ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2559 และปรับลดการใหบริการเปนวันจันทร - วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเดือน
มีนาคม 2560 เปนตนไป โดยมีการใหบริการรถไฟเชื่อมตอการเดินทางจนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560
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แนวทางปฏิบัติการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of interest)
ตามทีก่ ารรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ไดตระหนักถึงการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Governance) และได
กําหนดคํานิยามและรายการที่ถือเปนความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ซึ่งกําหนดใหผูบริหารและพนักงานหลีกเลี่ยง
การกระทําใดๆ ทีข่ ดั ตอผลประโยชนของ รฟม. ดังนัน้ เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านตามนโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนมคี วามชัดเจน
รฟม. ไดดําเนินการแจงใหพนักงานเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนในระดับบุคคล เปนการรายงานประจําทุกป เพื่อเปนกระบวนการ
สงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมปฏิบัติอยางมีจริยธรรม สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
เปนสวนหนึง่ ในการสรางจุดแข็งของขององคกรตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ และไดกาํ หนดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรายงาน
ความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติดังนี้
ความหมายผลประโยชนทับซอน (Conflict Of Interests)*
คําวา Conflict of Interests มีการใชคาํ ภาษาไทยไวหลายคําเชน “ผลประโยชนทบั ซอน” “ผลประโยชนขดั กัน” “ผลประโยชนขดั แยง”
หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอน
ระหวางผลประโยชนสว นตน และผลประโยชนสาธารณะทีม่ ผี ลตอการปฏิบตั หิ นาทีข่ องเจาหนาทีข่ องรัฐ กลาวทัง้ เปนสถานการณทเี่ จาหนาที่
ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัวโดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชใน
รูปตัวเงินหรือทรัพยสิน
ลักษณะรายการที่เปนความขัดแยงทางผลประโยชน ตามคูมือสงเสริมความรูในการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ของ รฟม.
1. หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอาํ นาจหนาทีเ่ พือ่ ตนเอง เชน เจาหนาทีข่ องรัฐใชอาํ นาจหนาทีใ่ หบริษทั ตัวเองไดงานรับเหมา
จากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน
2. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจากผูม าเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่
จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน
3. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
4. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรราชการทํางานสวนตัว เปนตน
5. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาวดักหนาไวกอน เปนตน
6. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษทั ทําธุรกิจซอนกับหนวยงานทีต่ นเองทํางานอยู เชน เปนนักบัญชี แตรบั งานสวนตัวจนไมมเี วลา
ทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน
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7. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทํางานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพลจากที่เดิม
มาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแผนของธนาคารแหงประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่นๆ
หลังจากเกษียณ เปนตน
การรายงานเมื่อมีรายการความขัดแยงทางผลประโยชน
รฟม. ไดดาํ เนินการแจงใหพนักงานเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนในระดับบุคคล เปนการรายงานประจําทุกป นอกจากนี้
เมื่อพนักงานมีรายการที่พิจารณาไดวามีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นใหรายงานรายการดังกลาวตอผูบังคับบัญชาและ
ฝายบริหารทราบโดยเร็ว โดยเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ
1. ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวกับ รฟม.
2. รายการที่มีลักษณะ อาจมีสวนไดสวนเสีย หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการ หรือกอนิติกรรมกับ รฟม. หรือ
การปฏิบัติหนาที่ไดรับมอบหมาย
3. นโยบายการกําหนดราคาระหวางกัน เพื่อใหสามารถพิจารณาไดวารายงานระหวางกันมีการคิดราคาที่เหมาะสมหรือไม
4. เงื่อนไขการคํ้าประกัน เพื่อใหสามารถพิจารณาไดวามีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือไม
5. จํานวนเงินของรายการที่เกิดขึ้น
การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
เพือ่ เปนการสนับสนุนระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในขององคกรใหมกี ารกํากับดูแลทีด่ ี เกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน
ขององคกร รฟม. ไดกําหนดใหมีการดําเนินการดังนี้
1. การใหความรู : รฟม. ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาผลประโยชนทบั ซอนในการปฏิบตั งิ าน จึงไดนาํ นโยบายของรัฐบาล
มาใชเปนแนวทางในการจัดทําคูมือการสงเสริมความรูในการปฏิบัติงาน โดยการจัดทํา “คูมือสงเสริมความรูในการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน” เผยแพรในระบบ Intranet สามารถดาวนโหลดคูมือไดที่ คลังบทความของกองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน
ฝายทรัพยากรบุคคล (KM)
2. การประชาสัมพันธ : รฟม. จัดทําบอรดใหความรูแ กพนักงานใน รฟม. เกีย่ วกับนิยามของผลประโยชน ทับซอน โดยคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ บริเวณหองโถงของสํานักงาน รฟม.
3. จัดทํารายงานการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงาน : รฟม. ไดจดั ทํา “แบบรายงานการเปดเผยความขัดแยง
ทางผลประโยชนของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2560” โดยดําเนินการแจงพนักงานให
เปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนในระดับบุคคลซึ่งเปนการรายงานประจําทุกป เพื่อเปนกระบวนการสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรม
ปฏิบัติอยางมีจริยธรรม สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเปนสวนหนึ่งในการสรางจุดแข็งของ
กระบวนการประเมินรัฐวิสาหกิจตามระบบ SEPA
ซึ่ง รฟม. ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบความขัดแยงทางผลประโยชน โดยในป
งบประมาณ 2560 นี้ มีการเพิ่มเติมแบบรายงานฯ ในสวนของ “การรับรองตนเองหรือการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน กรณีที่
ไดรบั มอบหมาย หรือแตงตัง้ จากผูว า การ ใหปฎิบตั หิ นาทีใ่ นรูปแบบคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน แลวแตกรณี” เพือ่ เปนการตรวจสอบวา
พนักงานผูที่ไดรับมอบหมาย ใหปฎิบัติหนาที่ในรูปแบบคณะกรรมการ หรือคณะทํางานนั้น กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนหรือไม
และมีวิธีการแกไข ในกรณีที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางไร โดยผลสรุปจากการสอบทานความขัดแยงทางผลประโยชน
ในระดับบุคคล พบวา ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนในระดับบุคคลที่เปนนัยสําคัญ

098

นโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

เพือ่ ใหการพัฒนาองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการทีด่ เี ปนทีน่ า เชือ่ ถือของประชาชน และมีการเติบโต
ที่ยั่งยืน คณะกรรมการ รฟม. จึงไดกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. ใหยึดมั่นในหลักสําคัญของการกํากับดูแลที่ดี อันไดแก การมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ (Accountability)
ความมีสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
สุจริตและเทาเทียมกัน (Equitable Treatment) การดําเนินงานทีโ่ ปรงใสและตรวจสอบได (Transparency) การมีสว นรวม (Participation)
การสรางมูลคาเพิ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) และการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics)
2. ใหมีการปฏิบัติตามหลักสําคัญของการกํากับดูแลที่ดีอยางจริงจังและตอเนื่อง
3. สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลที่ดีเพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. ใหมีการติดตามประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหองคกรเปนรัฐวิสาหกิจชั้นนําในดานการกํากับดูแลที่ดี
โดยไดกําหนดวิสัยทัศนในการดําเนินงานไววา “เปนรัฐวิสาหกิจชั้นนําของประเทศในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี”
รฟม. ไดกําหนดใหมีโครงการพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาลองคกร เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2560-2564 สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาสูการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน โดยมีแนวคิดหลักในการ
ดําเนินโครงการฯ คือ การมีสวนรวม การกระตุน การสื่อสาร และความตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 2560 รฟม. ไดเนนใหความสําคัญกับ
การจัดกิจกรรมนอมนําพระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ผสานกับ
หลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติ โดยดําเนินการผานการเสวนาและการจัดบอรดนิทรรศการอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
ทัง้ นี้ รฟม. มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ที่ประเมินโดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพิ่มสูงขึ้นติดตอกัน 3 ป กลาวคือ
ปงบประมาณ 2557 ไดคะแนนรอยละ 77.32 (ระดับ สูง) ปงบประมาณ 2558 ไดคะแนนรอยละ 82.80 (ระดับ สูงมาก) และปงบประมาณ
2559 ไดคะแนนรอยละ 86.62 (ระดับ สูงมาก)

ความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม
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การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมของ รฟม.

ตลอดระยะเวลา 25 ปที่ผานมา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ไดมุงมั่นดําเนินการพัฒนาและขยาย
โครงขายการใหบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน รวมถึงระบบเชือ่ มตอ ซึง่ ถือเปนกลไกสําคัญในการแกไขและบรรเทาปญหาการจราจรในปจจุบนั
และ รฟม. ยังตระหนักถึงผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการรถไฟฟาในทุกพื้นที่ รวมถึง
เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาสังคมและการใสใจดูแลสิ่งแวดลอมที่ตองดําเนินการควบคูไปกับ
การดําเนินโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน รฟม. จึงไดมกี ารมุง เนนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม (Corporate
Social Responsibility : CSR) เพื่อเปนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ รฟม. ยังใหความสําคัญกับมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) รวมถึงการบริหารจัดการองคกรภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี และการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากร พรอมทั้งยังปลูกฝงการมีจิตสาธารณะและ
บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมแกบุคลากร และนําหลักการการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน (Sustainable Development) มาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาองคกร สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมเพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืนตอไป
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กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
1. ดานการสรางการดําเนินงานขององคกร
อยางมีจริยธรรม รับผิดชอบ และยั่งยืน

โครงการวันเด็กแหงชาติ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 รฟม. รวมกับพิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพ
เทพมหานครแหงที่ 1 (จตุจักร) จัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2560 ณ พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานครแหงที่ 1
โดยมีกาารจัดซุมกิจกรรม กิจกรรมสันทนาการบนเวทีและ
จับฉลาก การแสดงหุน ละครเล็กโจหลุยส การแสดงจากวงดนตรี
MRTA bband และการแสดงสุนัขตรวจคนระเบิด K - 9 ของ
รฟม. พรอมกันนีย้ งั ไดมอบทุนการศึกษาซึง่ ไดรบั การสนับสนุน
จากบริษัทผูรับเหมา บริษัทที่ปรึกษาและพันธมิตรอื่นๆ รวม
ทั้งสิ้น 550,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมดาน
การศึกษษาและนันทนาการใหแกเยาวชน

2. ดานการดูแล แบงปน สรางประโยชน
น
แกสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

รฟม. จัดเจาหนาที่จิตอาสารวมรับรอง
ประชาชน ณ จุดรับรองประชาชนของ
รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม

รฟม. จั ด เจ าหน าที่ จิต อาสารว มรับ รองประชาชนที
ชาชนที่ เข าร ว มถวายสัก การะพระบรมศพพ
ป ท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิติ ร ณ พระทีนี่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง ระหวางวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2559 บริเวณจุดรับรองประชาชนของ
อง
รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม ดานหนามหาวิทยาลัยศิลปากร และระหวางวันที่ 5 - 11 มีนาคม 2560 บริเวณจุดรับรองประชาชน
ของรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม ทางออกประตูเทวาภิรมย โดยไดนําสิ่งของไปรับรองประชาชน ไดแก นํ้าดื่ม อาหาร ลูกอม
ขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม พิมเสนนํ้า และพัด อีกทั้งยังไดสนับสนุนเงิน จํานวน 243,000 บาท และพัด จํานวน 4,500 อัน ใหแก
กระทรวงคมนาคมเพื่อจัดใหมีการบริการอาหารและนํ้าดื่ม และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ แกประชาชนอีกดวย
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โครงการอบรมใหความรูเ กีย่ วกับการชวยฟน คืนชีพ
เบือ้ งตน (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 รฟม.
รวมกับบริษทั ทีป่ รึกษา จัดกิจกรรม “รฟม. หวงใย ใสใจประชาชน”
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และ
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน
โรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟา สายสีเขียว ชวงหมอชิต –
สะพานใหม – คูคต โดยมีการอบรมใหความรูแ ละฝกปฏิบตั กิ ารชวย
ฟนคืนชีพเบื้องตน (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)
แกครูและนักเรียน เพื่อใหสามารถนําความรูไปใชปฏิบัติจริงใน
สถานการณฉุกเฉินไดอยางถูกตอง

รฟม. รวมบริจาคสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ภาคใต
เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2560 และวันที่ 18 มกราคม 2560 รฟม. รวมบริจาคเงิน
และสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต โดยนํานํ้าดื่ม อาหาร
กระปอง ยาสามัญประจําบาน และสิ่งของจําเปน รวมมูลคากวา 150,000 บาท
ไปบริจาคผานทางกองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องตน
รฟม. จัดโครงการอบรมใหความรูเ กีย่ วกับการดับเพลิงเบือ้ งตน เมือ่ วันที่
9 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดทองศาลางาม เขตภาษีเจริญ เมื่อวันที่
26 มิถนุ ายน 2560 ณ โรงเรียนบางแคเหนือ เขตบางแค ซึง่ เปนโรงเรียน
ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และ
ชวงบางซือ่ - ทาพระ และเมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสายไหม
(ทัสนารมยอนุสรณ) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนโรงเรียนตาม
แนวสายทางโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม - คูคต
โดย รฟม. ไดมอบถังดับเพลิงใหแกโรงเรียน และอบรมใหความรูพรอม
ฝกปฏิบตั กิ ารปองกันอัคคีภยั ดวยอุปกรณดบั เพลิงเบือ้ งตน ใหแกนกั เรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน เพือ่ ใหเยาวชนสามารถนําความรูก ารปองกันตัว
จากอัคคีภัยไปใชปฏิบัติจริงในสถานการณฉุกเฉินไดอยางถูกตอง
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โครงการบานฉันบานเธอ
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 รฟม.
จัดโครงการ “บานฉันบานเธอ” โดยนํานักเรียนจากโรงเรียนวัดหัวลําโพง
กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยูพูนราษฎรบํารุง)
จังหวัดนนทบุรี มาทํากิจกรรมรวมกัน ไดแก การเดินทางโดยรถไฟฟา
มหานคร เพื่อเยี่ยมชมโรงซอมบํารุงหลักและศูนยควบคุมการเดินรถ
ภายในศูนยซอ มบํารุงรถไฟฟา สถานีคลองบางไผ และเขารวมกิจกรรม
“หนูนอยนักประดิษฐ” ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
(อพวช.) อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกลาว
จัดขึน้ เพือ่ เปนการสรางความสัมพันธอนั ดีระหวางนักเรียนในโรงเรียนตามแนวสายทางรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล และเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและ รฟม.

โครงการหองสมุดเพื่อนอง
เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2560 รฟม. ไดจดั โครงการ “หองสมุดเพือ่ นอง”
ณ โรงเรียนบานชายทะเลบางกระเจา จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
จิตอาสาจาก รฟม. จํานวน 45 คน รวมกันทํากิจกรรมปรับปรุง
หองสมุด ซอมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค และทาสีโตะอาหาร
โดยโครงการ “หองสมุดเพื่อนอง” จัดทําขึ้นเพื่อปรับปรุงหองสมุด
ใหแกโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ไมมีงบประมาณเพียงพอ ทั้งนี้
รฟม. ไดเลี้ยงอาหารกลางวันแกคณะครูและนักเรียน พรอมทั้ง
มอบอุปกรณการเรียนใหกับนักเรียนเพื่อใชในการศึกษาตอไป

กิจกรรมสานสัมพันธและสรางเครือขายดาน CSR
กับหนวยงานตางๆ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รฟม. รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) จัดกิจกรรม “อาสากูภัยชวยชีวิต” ภายใตโครงการสานสัมพันธและ
สรางเครือขายดาน CSR รวมกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ณ การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี โดยมีการอบรมใหความรู และฝกปฏิบัติการ
ชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (Cardiopulmonary resuscitation: CPR) และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนใหแกประชาชนที่อาศัยอยูรอบบริเวณ กฟผ. เพื่อให
สามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติจริงในสถานการณฉุกเฉินไดอยางถูกตอง
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3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของพนักงาน ผูม
 ส
ี ว นไดสว นเสีย และประชาชนในชุมชนทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม

โครงการไหวพระเสริมมงคลกับ รฟม.
รฟม. จัดโครงการ “ไหวพระ เสริมมงคล กับ รฟม.” โดยนําประชาชน
จากชุมชนในเขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เดินทางดวยรถไฟฟามหานคร
สายฉลองรัชธรรม จากสถานีเตาปูนไปยังสถานีสามแยกบางใหญ เพือ่ ไป
ทําบุญ ไหวพระ เสริมสิริมงคล ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ
(วัดเลงเนยยี่ 2) จังหวัดนนทบุรี โดยโครงการนี้จัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง
ตั้งแตเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2560 เพื่อเปนการสงเสริมแหลง
ทองเที่ยวตามแนวสายทางรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม และ
รณรงคการเดินทางดวยรถไฟฟา รวมถึงสรางความสัมพันธระหวาง
องคกรกับชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟา

กิจกรรมตลาดนัด “MRT Market
ชวนช็อป OTOP เมืองนนท”

รฟม. จัดกิจกรรม “MRT Market ชวนช็อป OTOP เมืองนนท”
ระหวางวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ ลานหนาอาคาร
จอดรถ ติดรถไฟฟา MRT สถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
(ทางออกที่ 2) โดยภายในงานมีการออกรานจําหนายสินคา OTOP
ที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดนนทบุรี จํานวน 26 ราน รวมทั้งมีการแสดง
ดนตรีโฟลคซอง และกิจกรรมตอบคําถามแจกรางวัลใหแกผูที่มา
เดินเลือกซื้อสินคาภายในงาน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสรางโอกาส
และสงเสริมรายไดใหแกชุมชน ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟา
ของ รฟม. และสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนและองคกร
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โครงการตามรอยพอ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 และวันที่ 21 กันยายน 2560 รฟม.
จัดโโครงการ “ตามรอยพอ” โดยนํานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 และ 6 จํานวน 100 คน จากโรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตร
วิทยยาคาร) ซึ่งเปนโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟาสาย
สีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต เรียนรูโครงการเกษตร
เศร
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พิพธิ ภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
มหา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั จังหวัดปทุมธานี เพือ่ เปนการเรียนรูห ลัก
พระ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนการสรางความสัมพันธอันดี
ระห
ระหวางโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟาและองคกร

4. ดานกิจกรรมองคกร

กิจกรรมเติมความสุขในการทํางาน
รฟม. จัดกิจกรรมเติมความสุขในการทํางาน โดยนําพนักงานและ
ผูปฏิบัติงานให รฟม. ไปทํากิจกรรม ณ สถานที่ซึ่งเกี่ยวของกับ
โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูโครงการ
พระราชดําริ และเปนการปลูกฝงจิตสํานึกดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง ไดแก
ครัง้ ที่ 1. กิจกรรมเรียนรูว ถิ ชี มุ ชนและเพิม่ พูนประสบการณเชิงนิเวศ ณ คุง บางกระเจา และพิพธิ ภัณฑวงแหวนอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 ครัง้ ที่ 2. กิจกรรมเรียนรูโ ครงการพระราชดําริ ณ ศูนยภมู ริ กั ษธรรมชาติ และเขือ่ นขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก
เมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 และ ครัง้ ที่ 3. กิจกรรมสรางฝายชะลอนํา้ และปลูกตนดาวเรืองเพือ่ พอ จํานวน 1,000 ตน ณ โครงการปาสิรเิ จริญวรรษ
จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

กิจกรรมประดิษฐดอกไมจันทน เพื่อทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รฟม. จัดกิจกรรมประดิษฐดอกไมจันทน ระหวางวันที่ 17 พฤษภาคม –
16 มิถุนายน 2560 เพื่อทูลเกลาทูลกระหมอมถวายในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมีพนักงาน รฟม. และผูปฏิบัติงานให รฟม. รวมกัน
ประดิษฐดอกไมจันทน อาทิ ดอกดารารัตน ดอกแกว และดอกกุหลาบ
จํานวนกวาหารอยดอก
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560
เ ่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 รฟม. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เมื
สสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
228 กรกฎาคม 2560 โดยมีพธิ ที าํ บุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต
โโดยพระภิกษุสงฆ จํานวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. และมีกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณปประโยชนปลอยพันธุปลานํ้าจืดเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6,500 ตัว
ณ บริเวณสระนํ้าขางอาคาร 2 รฟม.

วันคลายวันกอตั้ง รฟม. ครบรอบ 25 ป
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 รฟม. จัดกิจกรรมวันคลายวันกอตั้ง
ครบรอบ 25 ป ณ อาคารสํานักงาน รฟม. โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต
และถวายจตุปจ จัยไทยธรรมแดพระภิกษุสงฆ จากนัน้ ไดมกี ารมอบรางวัล
ใหแกพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านเปนเวลา 15 ป 20 ป และ 25 ป และมอบรางวัล
ใหแกผชู นะการประกวดโครงการประกวดแนวคิดและรูปแบบการจัดตัง้ ศูนย
การเรียนรูดานรถไฟฟาขนสงมวลชน รวมถึงไดมอบทุนการศึกษาใหกับ
บุตรธิดาพนักงาน รฟม. และนักเรียนของโรงเรียนตามแนวสายทาง
โครงการรถไฟฟาของ รฟม. อีกดวย อีกทัง้ รฟม. ไดนาํ เงินบริจาคทีไ่ ดรบั
จากหนวยงานตางๆ ทีม่ ารวมแสดงความยินดีในครัง้ นี้ รวมเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 915,000 บาท สมทบทุน “มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

กิจกรรมนวดคลายเครียด
รฟม. จัดกิจกรรมนวดคลายเครียด โดยนําผูพิการทางสายตา
จากมูลนิธิคอลฟลดเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 12 คน
มานวดใหพนักงานและผูปฏิบัติงานให รฟม. ทุกๆ 2 เดือน
โดยกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเพื่อสงเสริมสุขภาพ และชวย
ผอนคลายความเครียดจากการทํางาน อีกทัง้ ยังเปนการสงเสริม
รายไดใหแกผูพิการทางสายตา
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กิจกรรมบริจาคโลหิต
รฟม. รวมกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาไทย จัดกิจกรรม
บริจาคโลหิต ซึ่งจะจัดกิจกรรมทุกๆ 3 เดือน โดยมีพนักงาน ผูปฏิบัติ
งานให รฟม. เจาหนาทีจ่ าก บริษทั ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ผูรับเหมา และบริษัทที่ปรึกษาโครงการรวมบริจาคโลหิต
โดยกิจกรรมดังกลาวจัดขึน้ เพือ่ เปนการสรางมหากุศลดวยการบริจาค
โลหิต และสงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงการเสียสละ เพือ่ ชวยเหลือ
เพื่อนมนุษย

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
เมื่อพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 รฟม. รวมกับโรงเรียนวัดทองศาลางาม
จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจําป 2560 โดยจัดขบวนแหเทียน
จากโรงเรียนวัดทองศาลางามไปถวาย ณ วัดกําแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผูบริหารและพนักงาน รฟม. จํานวน 80 คน
เขารวมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น เพื่อเปนการสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม รวมถึงการจรรโลงพระพุทธศาสนา

กิจกรรมตักบาตรประจําเดือน
รฟม. จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําเดือน โดยนิมนตพระภิกษุสงฆ
จํานวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มารับบิณฑบาต
จากผูบ ริหาร พนักงานและผูป ฏิบตั งิ านให รฟม. โดยกิจกรรมดังกลาว
จะจัดทุกๆ วันพุธแรกของทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสืบสาน
ประเพณีของชาวพุทธทีม่ มี าอยางยาวนานและเปดโอกาสใหบคุ ลากร
ไดทําบุญเพื่อความเปนสิริมงคล
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กิจกรรมสํ
รมสําคัญ

1. รฟม. รวมลงนามถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายพีระยุทธ สิงหพัฒนากุล ผูวาการ รฟม. พรอมดวยผูบริหาร พนักงาน และผูปฏิบัติงาน รฟม.
รวมลงนามถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อรวมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได โดย รฟม. ไดจัดโตะลงนามถวายอาลัยแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหวางวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณโถงกลาง
ชัน้ 1 อาคาร 1 สํานักงาน รฟม.

2. รฟม. ถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหัวลําโพง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 นายพีระยุทธ สิงหพัฒนากุล ผูวาการ รฟม. เปนประธานในพิธีเชิญผาพระกฐินพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดหัวลําโพง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี
พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. พรอมดวยคณะผูบ ริหารและพนักงาน รฟม. เขารวม ในการนี้ รฟม. ไดรว ม
สมทบทุนบํารุงพระพุทธศาสนาเปนจํานวนเงิน ทัง้ สิน้ 1,559,882 บาท (หนึง่ ลานหาแสนหาหมืน่ เกาพันแปดรอยแปดสิบสองบาทถวน)
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3. รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินการ
ลงทุนโครงการรถไฟฟาของ รฟม.

เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ รองนายกรัฐมนตรี
เปนประธานในการประชุมติดตามการดําเนินการลงทุนโครงการรถไฟฟา
ของ รฟม. โดยมี น ายอภิ ศั ก ดิ์ ตั น ติ ว รวงศ รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวง
การคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม.
นายพีระยุทธ สิงหพัฒนากุล ผูว า การ รฟม. และคณะผูบ ริหาร รฟม. เขารวม
ประชุม ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน รฟม. ในโอกาสนี้
นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ รองนายกรัฐมนตรี ไดกลาวชืน่ ชม รฟม. ในฐานะ
ทีเ่ ปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจทีส่ ามารถเบิกจายงบลงทุนประจําปงบประมาณ
2559 ไดสงู ทีส่ ดุ พรอมมอบนโยบายให รฟม. เรงรัดการดําเนินงานโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
ชวงลาดพราว - สําโรง เพื่อใหเปนไปตามแผนงานตอไป

4. รฟม. จัดกิจกรรม “วันธรรมาภิบาล รฟม. (GCG Day)” ปที่ 5

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 รฟม. จัดกิจกรรม “วันธรรมาภิบาล รฟม.
(GCG Day)” ปที่ 5 เพือ่ แสดงถึงความตัง้ ใจในการตอตานการทุจริตและเปน
ผูนําตัวอยางในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส ตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม รวมถึงสรางจิตสํานึกดานการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี กผบู ริหาร
และพนักงาน รฟม. โดยมี พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ
รฟม. เปนประธานในพิธี พรอมดวย นายพีระยุทธ สิงหพัฒนากุล ผูวาการ
รฟม. คณะผูบริหารและพนักงาน รฟม. เขารวมกิจกรรมพรอมรวมลงนาม
ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ณ หองประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1
สํานักงาน รฟม.

5. รฟม. เปดสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สาขา MRT
คลองเตย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายสุวัฒน จิราพันธุ รองปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ และรองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ เปน
ประธานในพิธเี ปดสํานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว สาขา MRT คลองเตย
โดยมี พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. พรอมดวย
นายพีระยุทธ สิงหพฒ
ั นากุล ผูว า การ รฟม. นายปลิว ตรีวศิ วเวทย ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
และนายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย กรรมการผูจัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร
เน็ทเวิรคส จํากัด ใหการตอนรับ ณ สถานีรถไฟฟาใตดินคลองเตย โดย
สํานักงาน หนังสือเดินทางชั่วคราว สาขา MRT คลองเตยนี้ เปดทําการ
ในวันและเวลาราชการ ตัง้ แตเวลา 08.30 – 15.30 น. โดยมีคา ธรรมเนียม
การทํ า หนั ง สื อ เดิ น ทางเล ม ละ 1,000 บาท และรั บ เล ม ทางไปรษณี ย 
ดวนพิเศษเทานั้น
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6. รฟม. ใหการตอนรับ นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการทองเทีย
่ วและกีฬา

เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายพีระยุทธ สิงหพฒ
ั นากุล ผูว า การ รฟม.
พรอมดวย คณะผูบริหาร รฟม. ไดใหการตอนรับ นางกอบกาญจน
วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวา การกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา ในโอกาส
เขาเยี่ยมชมสถานีรถไฟฟาสนามไชย โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน
ช ว งหั ว ลํ า โพง - บางแค และช ว งบางซื่ อ - ท า พระ ทั้ ง นี้ แนวคิ ด
การออกแบบและกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย จะมุงเนนใหมี
ความกลมกลืนกับประวัติศาสตร ความเปนมาและสัญลักษณเชิงพื้นที่
ซึ่งไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปน
แหงชาติ สาขาทัศนศิลป (สถาปตยกรรม) มาเปนผูอ อกแบบในลักษณะ
จําลองทองพระโรงสมัยรัตนโกสินทร ทีใ่ หความรูส กึ ทีง่ ดงาม ตระการตา
ตกแตงดวยสถาปตกรรมไทยสุดวิจิตร ทรงคุณคาทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร
7. รฟม. จัดพิธลี งนามสัญญากอสรางงานโยธาโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวฒ
ั นธรรมแหงประเทศไทย – มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ)

เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธาน
กรรมการ รฟม. และนายพีระยุทธ สิงหพัฒนากุล ผูวาการ รฟม.
ใหการตอนรับนายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาส
เปนประธานในพิธีลงนามสัญญากอสรางงานโยธาโครงการรถไฟฟา
สายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ)
ระหวาง รฟม. และบริษัทผูรับจางที่ผานการคัดเลือกดานราคาทั้ง 6
สัญญา ไดแก สัญญาที่ 1 กิจการวมคา CKST สัญญาที่ 2 กิจการ
รวมคา CKST สัญญาที่ 3 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด
(มหาชน) สัญญาที่ 4 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น
จํากัด สัญญาที่ 5 กิจการรวมคา CKST และสัญญาที่ 6 บริษัท ยูนิค
เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ณ หองประชุม 2
ชั้น 9 อาคาร 1 สํานักงาน รฟม.

8. รฟม. จัดพิธีลงนามสัญญาวาจางติดตั้งระบบรถไฟฟ
ถไฟฟา
จัดการเดินรถไฟฟา และบริหารการเดินรถไฟฟาสาย
สีนํ้าเงิน ชวงเตาปูน – บางซื่อ (1 สถานี)

เมื่ อ วั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ 2560 พลเอก ยอดยุ ท ธ บุ ญ ญาธิธิ ก าร
ประธานกรรมการ รฟม. และนายพีระยุทธ สิงหพัฒนากุล ผูวาการ
รฟม. ใหการตอนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการ
าการ
กระทรวงคมนาคม ในโอกาสเปนประธานในพิธลี งนามสัญญาววาจาง
ติดตัง้ ระบบรถไฟฟา จัดการเดินรถไฟฟา และบริหารการเดินรถไฟฟ
ไฟฟา
สายสีนาํ้ เงิน ชวงเตาปูน – บางซือ่ (1 สถานี) ระหวาง รฟม. และบริ
บริษทั
ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยการลงนามในครั
นครัง้ นี้
เปนการดําเนินงานตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่
78/2559 เพือ่ บรรเทาความความเดือดรอนของประชาชนทีใ่ ชบริ
บริการ
รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และรถไฟฟามหานครร สาย
ฉลองรัชธรรมและเพื่อแกไขปญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นคร
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9. รฟม. จัดพิธลี งนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟา
สายสีนาํ้ เงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซือ่ - ทาพระ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธาน
กรรมการ รฟม. และนายพีระยุทธ สิงหพัฒนากุล ผูวาการ รฟม.
รวมใหการตอนรับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี
ในโอกาสใหเกียรติเปนประธานในพิธลี งนามสัญญาสัมปทานโครงการ
รถไฟฟาสายสีนาํ้ เงิน ชวงหัวลําโพง – บางแค และชวงบางซือ่ – ทาพระ
ระหวาง รฟม. และ บริษทั ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ณ หองประชุม 2 ชัน้ 9 อาคาร 1 สํานักงาน รฟม. โดยการลงนามสัญญา
สัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินในครั้งนี้ เปนการดําเนินงาน
ตามคําสั่ง หน.คสช.ที่ 42/2559 เพื่อใหการเดินรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน
เปนการเดินรถแบบตอเนือ่ งเปนโครงขายเดียวกัน และสามารถเปดให
บรการแกป
บริการแกประชาชนไดโดยเรวทสุ
ประชาชนไดโดยเร็วที่สดุ

10. รฟม. จัดพิธเี ปดการเดินรถไฟฟาสวนตอขยายสายสี
ยสีเี ขียี ว
ชวงแบริง่ - สําโรง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธาน
กรรมการ รฟม. นายพีระยุทธ สิงหพัฒนากุล ผูวาการ รฟม. ใหการ
ตอนรับ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสใหหเกียรติ
เปนประธานในพิธีเปดการเดินรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเขียยวว ชวง
แบริ่ง – สําโรง ทั้งนี้โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สําโรง
ไดเปดทดลองการเดินรถไฟฟาเสมือนจริง ไปเมือ่ วันที่ 15 มีนาคมม 2560
เพือ่ เตรียมความพรอมในการใหบริการประชาชนเพือ่ ใหสามารถเดิ
เดินทาง
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว บรรเทาปญหาการจราจรในเขตบางนาและ
นาและ
สมุทรปราการ ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและแหลงชุมชนที่พักอาศัย
จํานวนมาก และคาดวาจะสามารถเปดใหบริการสถานีตางๆๆ ตลอด
เสนทางเต็มระบบภายในป 2561
11. รฟม. จัดพิธลี งนาม “สัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี และสายสีเหลือง ชวงลาดพราว - สําโรง”

เมื่ อ วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2560 นายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ รองนายก
รัฐมนตรี ใหเกียรติเปนประธานพิธีลงนาม “สัญญารวมลงทุน โครงการ
รถไฟฟา สายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี และสายสีเหลือง ชวงลาดพราว สําโรง” โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม
พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. นายธีรพันธ
เตชะศิรนิ กุ ลู รองผูว า การ (กลยุทธและแผน) รักษาการแทนผูว า การ รฟม.
นายคีรี กาญจนพาสน ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
จํากัด (มหาชน) นายสุรพงษ เลาหะอัญญา กรรมการผูอํานวยการใหญ
บริษทั ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พรอมดวยคณะผูบ ริหาร
รฟม. คณะผูบ ริหารบริษทั บีทเี อส กรุป โฮลดิง้ ส จํากัด (มหาชน) บริษทั
ซิโน - ไทย เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) และ บริษทั
ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เขารวมในพิธี ณ หองวิภาวดี
บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสําคัญ

12. รฟม. จัดพิธีเปดใหบริการโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินสวนตอขยาย ชวงเตาปูน – บางซื่อ
ภายใตแนวคิด “รวมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดใหบริการโครงการ
รถไฟฟาสายสีนํ้าเงินสวนตอขยาย ชวงเตาปูน – บางซื่อ ภายใตแนวคิด “รวมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน” โดยมี นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายชาติชาย ทิพยสุนาวี
ปลัดกระทรวงคมนาคม พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
ประธานกรรมการ รฟม. นายฤทธิกา สุภารัตน รองผูวาการ (บริหาร) รักษาการแทน ผูวาการ รฟม. นายปลิว ตรีวิศวเวทย
ประธานกรรมการบริหารบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) พรอมดวยคณะผูบริหาร รฟม. และ
คณะผูบริหาร BEM เขารวมในพิธี ณ สถานีรถไฟฟาเตาปูน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

13. รฟม. จัดงาน “Smart Life by MRT Orange Line เชื่อมสายทาง สรางคุณภาพชีวิต”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายธีรพันธ เตชะศิรินุกูล ที่ปรึกษา รฟม. รักษาการแทน รองผูวาการ รฟม. (กลยุทธและแผน)
เปนประธานในงาน “Smart Life by MRT Orange Line เชือ่ มสายทาง สรางคุณภาพชีวติ ” โดยงานดังกลาวจัดขึน้ เพือ่ สราง
การรับรูเกี่ยวกับการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงสถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ)
และเปนการแสดงออกถึงความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดําเนินโครงการ และไดเชิญผูแทน
หนวยงานตางๆ เขารวมการสนทนาเกีย่ วกับโครงการรถไฟฟาสายสีสม ฯ ณ หองซาลอน บี โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

111

112

รายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ รฟม. ตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการ รฟม. ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน ซึง่ ไดจดั ทําขึน้ ตามหลักการบัญชี
ทีร่ บั รองทัว่ ไปโดยไดมกี ารพิจารณานโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ยางสมํา่ เสมอ มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และรอบคอบ
ในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอและโปรงใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจําป
2560 โดยผูสอบบัญชี (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) ไดตรวจสอบและแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีแลว
คณะกรรมการ รฟม. ไดจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดํารงรักษาไวซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อใหมั่นใจวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดูแลรักษาทรัพยสิน ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการ
ทุจริตหรือดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการ รฟม. ไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบดวยกรรมการทีเ่ ปนอิสระกํากับดูแลสอบทานความนาเชือ่ ถือ
และความถูกตองของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
คณะกรรมการ รฟม. มีความเห็นวา งบการเงินของ รฟม. สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดสอบทานรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได
สมเหตุสมผล ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งเปนการถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ มีการ
เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

พลเอก

(ยอดยุทธ บุญญาธิการ)
ประธานกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

(นายฤทธิกา สุภารัตั น)
รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
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ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการของ รฟม. จํานวน 4 ทาน ที่มีความรู ความเขาใจ และประสบการณเพียงพอ
ทีจ่ ะทําหนาทีช่ ว ยคณะกรรมการ รฟม. รับผิดชอบเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายใน การรายงาน
ทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ รฟม. ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติ
หนาที่ตามขอบเขต อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ รฟม. และตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คูม อื การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจและกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ รฟม. ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามคําสั่ง รฟม. ที่ 378/2559 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สั่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มีองคประกอบ ไดแก
(1) นางพัชราภรณ อินทรียงค
ประธานกรรมการ
(2) นายยุทธนา หยิมการุณ
กรรมการ
(3) นางรวีวรรณ ภูริเดช
กรรมการ
(4) นางสาวลดาวัลย คําภา
กรรมการ
(5) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ
เลขานุการ
โดยประธานกรรมการขอ (1) ใหมีผลตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 กรรมการตามขอ (2) - (4) และเลขานุการตามขอ (5)
ใหมีผลตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2559 เปนตนไป
ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกับผูบริหาร ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี
(สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) ตามระเบียบวาระที่เกี่ยวของรวม 5 ครั้ง เพื่อมุงเนนการสรางกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการ รฟม. ทุกครั้ง สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําป รวมกับสํานักตรวจสอบ ผูสอบบัญชี
(สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) และฝายบริหาร รวมถึงพิจารณาการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ รฟม.
ในประเด็นที่มีนัยสําคัญ และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดทํางบการเงิน และการเปดเผยขอมูลที่เปน
สาระสําคัญ เพียงพอ มีความถูกตอง เชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลทีด่ ี และกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการดําเนินงานดานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงองคกร และการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และไมสงผลกระทบตอ รฟม. พรอมทั้งได
เสนอแนะแนวทางเพื่อใหเกิดระบบการควบคุมที่รัดกุม ปองกันความเสี่ยง ความเสียหาย และการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น
การสอบทานการดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการตรวจสอบไดติดตามความคืบหนาตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง
มีการสอบทานและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายในการดําเนินงานดานคดีของ รฟม. ที่มีมูลเกิดจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และคดีอื่นๆ
การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา สอบทาน และใหความเห็นชอบกฎบัตรของสํานักตรวจสอบ ประจําป 2560 รวมทั้งแผน
การตรวจสอบเชิงกลยุทธ 3 ป แผนการตรวจสอบของ รฟม. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และไดสอบทานให รฟม. มีระบบการตรวจสอบ
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ภายในที่ดี โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ ความเหมาะสมของโครงสรางสํานักตรวจสอบ ความเปนอิสระของ
สํานักตรวจสอบ การพัฒนาความรู ทักษะของพนักงานตรวจสอบอยางตอเนื่อง จากแผนการพัฒนา แผนการสรรหา และการหมุนเวียน
บุคลากร การฝกอบรมบุคลากร การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร และมีการกําหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณาความดีความชอบของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ ซึ่งจากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รฟม. มีระบบ
การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ ทั้งในดานบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากลอยางตอเนื่องภายใตกรอบงบประมาณที่ไดรับ
การหารือรวมผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไดหารือรวมกับผูส อบบัญชี (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) เกีย่ วกับขอบเขต และแนวทางในการสอบบัญชี
ขอตรวจพบและขอเสนอ เพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดี ไมใหเกิดการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ซํ้าซอนกัน และชวยติดตามการปรับปรุง
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี
การหารือกับผูวาการ รฟม. และผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการตรวจสอบไดหารือกับผูวาการ รฟม. และผูบริหารระดับสูง เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. เพื่อหาแนวทางปองกัน และเสนอแนะการแกไข มิใหเกิดผลกระทบตอ รฟม.
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
รวมทัง้ มีการประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และไดเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ
ที่จัดโดย รฟม. เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
รฟม. เปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีโดยไดรับคาตอบแทนเปนเงิน 1,800,000 บาท
สรุป

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสํานักตรวจสอบไดนําเสนอและผานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแลว และไดแจง
คณะกรรมการ รฟม. ทราบทุกครั้ง พรอมทั้งสงเรื่องให ผูวาการ รฟม. นําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และพบวา รฟม. ไดดําเนินการ/อยูระหวางดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสงผลให รฟม. ไดรับประโยชน และสามารถปรับปรุงการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ รฟม. กําหนดไว

(นางพัชราภรณ อินทรียงค)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กันยายน 2560
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เสนอ คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ความเห็น
สํานักงานการตรวจเงินเผนดินไดตรวจสอบงบการเงินของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (กิจการ) ซึง่ ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสียและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของเจาของทีแ่ สดงเงินลงทุนตาม
วิธสี ว นไดเสียและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของเจาของเฉพาะกิจการทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน และงบกระแสเงินสดทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสียและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน สําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าํ คัญ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความคิดเห็น
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดกลาวไวในวรรค
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีความเปนอิสระจากกิจการตามมาตรฐานการตรวจเงิน
แผนดินทีก่ าํ หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ าํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินและ
ขอกําหนดจรรยาบรรณเหลานี้ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชือ่ วาหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ าํ นักงานการตรวจเงินแผนดินไดรบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใชเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ขอมูลหรือเหตุการณทเี่ นน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6.11 เรื่อง สินทรัพยโครงการรถไฟฟา กิจการไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ
งานระบบรถไฟฟา โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จากบริษทั ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาโครงการรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงิน
จํานวนทัง้ สิน้ 16,853,565,458.15 บาท ประกอบดวยอุปกรณงานระบบรถไฟฟา จํานวน 14,374,583,434.54 บาท และอาคาร จํานวน 2,478,982,023.61 บาท
โดยกิจการบันทึกราคาทุนของสินทรัพยทไี่ ดรบั โอนดวยมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ทีผ่ รู บั สัมปทานโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลบันทึกไว
และคํานวณอายุการใหประโยชนของสินทรัพยทรี่ บั โอนคงเหลือ จากอายุการใหประโยชนของสินทรัพยทปี่ ระมาณขึน้ โดยใชเกณฑเดียวกันกับสินทรัพยของโครงการ
รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม หักอายุการใชงานของสินทรัพยนบั แตวนั เริม่ เปดใหบริการเดินรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จนถึงวันทีร่ บั โอน โดยในป
2560 กิจการบันทึกคาเสือ่ มราคาสินทรัพยทรี่ บั โอนตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 1,004,920,150.92 บาท คงเหลือมูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 15,848,645,307.23 บาท
ทัง้ นี้ ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมไดเปลีย่ นแปลงไปเนือ่ งจากเรือ่ งนี้
ขอมูลอืน่
ผูบ ริหารเปนผูร บั ผิดชอบตอขอมูลอืน่ ขอมูลอืน่ ประกอบดวย ขอมูลซึง่ รวมอยูใ นรายงานประจําปแตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส อบบัญชีทอี่ ยูใ น
รายงานประจําปนนั้ ซึง่ ผูบ ริหารจะจัดเตรียมรายงานประจําปใหสาํ นักงานการตรวจเงินแผนดินภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส อบบัญชีนี้
ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงิน คือการอานและพิจารณาวาขอมูลอืน่ มีความขัดแยงทีม่ สี าระสําคัญกับ
งบการเงินหรือกับความรูท ไี่ ดรบั จากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือปรากฏวาขอมูลอืน่ มีการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมือ่ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอา นรายงานประจําป หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสรุปไดวา มีการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองสือ่ สารเรือ่ งดังกลาวกับผูม หี นาทีใ่ นการกํากับดูแล
ความรับผิดชอบของผูบ ริหารและผูม หี นาทีใ่ นการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผูบ ริหารมีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานีโ้ ดยถูกตองตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับ
การควบคุมภายในทีผ่ บู ริหารพิจารณาวาจําเปน เพือ่ ใหสามารถจัดทํางบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวา จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการดําเนินงานตอเนือ่ ง เปดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานตอเนือ่ งตาม
ความเหมาะสม และการใชเกณฑการบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานตอเนือ่ ง เวนแตผบู ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกิจการหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอไปได
ผูม หี นาทีใ่ นการกํากับดูแลมีหนาทีใ่ นการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ
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ความรับผิดชอบของผูส อบบัญชีตอ รายงานทางการเงิน
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินอยูด ว ย ความเชือ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการ
ใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองตอความเสีย่ งเหลานัน้ และไดหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ความเสีย่ งทีไ่ มพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึง่ เปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสีย่ งทีเ่ กิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพือ่ วัตถุประสงค
ในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู ริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ จัดทํา
ขึน้ โดยผูบ ริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกิจการในการดําเนินงาน
ตอเนือ่ งหรือไม ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดขอ สรุปวามีความไมแนนอนทีม่ สี าระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองกลาวไวในรายงานของผูส อบบัญชี
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยใหขอ สังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินทีเ่ กีย่ วของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินจะเปลีย่ นแปลงไป ขอสรุปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินขึน้ อยูก บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ดรบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส อบบัญชีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตามเหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกจิ การตองหยุดการดําเนินงานตอเนือ่ ง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบทีท่ าํ ให
มีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามทีค่ วรหรือไม
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไวประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

(นางเกล็ดนที มโนสันติ์)
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 5

(นางสาวรจนา วุฒิวัย)
นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการพิเศษ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 6 มิถุนายน 2561

งบการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หนวย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาลที่ถึงกำหนด
รับชำระในหนึ่งป
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวรอโอน
คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหวางการเบิกจาย
เงินฝากธนาคาร-คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
เงินจายลวงหนา
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยโครงการรถไฟฟา
สินทรัพยไมมีตัวตน
สิทธิการใชพื้นที่กอสรางโครงการ
สิทธิในสัญญาเชาระยะยาวรอตัดบัญชี
สินทรัพยทางการเงิน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน

2560

2559

6.1
6.2

5,109,259,558.18
219,048,045.18

2,991,971,304.44
221,217,855.32

5,109,259,558.18
219,048,045.18

2,991,971,304.44
221,217,855.32

6.7
6.3
6.4
6.5
6.6

7,215,781,999.39
19,083,154,861.09
1,095,385,424.82
775,621,237.05
884,066,699.60
34,382,317,825.31

8,187,682,815.93
132,707,982.56
1,053,546,401.68
347,555,416.91
12,934,681,776.84

7,215,781,999.39
19,083,154,861.09
1,095,385,424.82
775,621,237.05
884,066,699.60
34,382,317,825.31

8,187,682,815.93
132,707,982.56
1,053,546,401.68
347,555,416.91
12,934,681,776.84

76,969,084,244.56 84,991,360,659.44
76,969,084,244.56
10,351,365,290.92
3,380,878,929.72
10,351,365,290.92
958,153,548.79
870,764,262.88
1,256,259,584.00
261,415,155.26
278,649,454.05
261,415,155.26
230,161,937,059.04 217,515,062,488.06 230,161,937,059.04
8,232,738.56
2,406,386.64
8,232,738.56
1,793,748,305.25
1,856,083,206.10
1,793,748,305.25
27,425,992.02
29,957,622.18
27,425,992.02
149,905,633.28
4,336,768,566.10
149,905,633.28
320,681,267,967.68 313,261,931,575.17 320,979,374,002.89
355,063,585,792.99 326,196,613,352.01 355,361,691,828.20

84,991,360,659.44
3,380,878,929.72
1,256,259,584.00
278,649,454.05
217,515,062,488.06
2,406,386.64
1,856,083,206.10
29,957,622.18
4,336,768,566.10
313,647,426,896.29
326,582,108,673.13

6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หนวย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้งานระหวางกอสราง
เจาหนี้อื่น
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งป
หนี้สินไมหมุนเวียนที่ถือไวรอโอน
ตนทุนทางการเงินคางจาย
คาตอบแทนสิทธิรับลวงหนา
คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินคางจาย
เงินวางคาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรอจาย
เงินประกันสัญญาและเงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรอการรับรู
เจาหนี้คาอุปกรณงานระบบรถไฟฟา
เงินกูยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุน
กำไรสะสม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน

2560

2559

6.16
6.17

1,835,020,265.30
517,495,681.83

1,945,089,019.66
516,946,969.69

1,835,020,265.30
517,495,681.83

1,945,089,019.66
516,946,969.69

6.21, 6.22
6.3
6.18
6.19
6.4
6.5

12,848,305,064.25
19,054,280,379.98
874,153,998.16
1,436,357.26
1,095,385,424.82
775,621,237.05
569,955,093.35
16,299,715.35
37,587,953,217.35

10,872,285,044.43
871,620,985.89
1,935,264.25
132,707,982.56
1,053,546,401.68
366,674,409.64
16,535,867.68
15,777,341,945.48

12,848,305,064.25
19,054,280,379.98
874,153,998.16
1,436,357.26
1,095,385,424.82
775,621,237.05
569,955,093.35
16,299,715.35
37,587,953,217.35

10,872,285,044.43
871,620,985.89
1,935,264.25
132,707,982.56
1,053,546,401.68
366,674,409.64
16,535,867.68
15,777,341,945.48

6.20
6.21
6.22
6.23
6.15

177,315,183,229.97
12,922,518,981.05
107,169,891,641.11
245,043,732.06
1,329,366,132.53
298,982,003,716.72
336,569,956,934.07

167,539,532,866.05
14,575,952,255.21
114,306,913,385.21
217,906,052.43
296,640,304,558.90
312,417,646,504.38

177,315,183,229.97
12,922,518,981.05
107,169,891,641.11
245,043,732.06
1,329,366,132.53
298,982,003,716.72
336,569,956,934.07

167,539,532,866.05
14,575,952,255.21
114,306,913,385.21
217,906,052.43
296,640,304,558.90
312,417,646,504.38

945,955,000.00
17,547,673,858.92
18,493,628,858.92
355,063,585,792.99

945,955,000.00
12,833,011,847.63
13,778,966,847.63
326,196,613,352.01

945,955,000.00
17,845,779,894.13
18,791,734,894.13
355,361,691,828.20

945,955,000.00
13,218,507,168.75
14,164,462,168.75
326,582,108,673.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

.............................................
(นายภคพงศ ศิริกันทรมาศ)
ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

.............................................
(นางณฐมณ บุนนาค)
ผูชวยผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
รักษาการแทน รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (การเงิน)

งบการเงิน
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หนวย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

หมายเหตุ
รายได
รายไดจากเงินอุดหนุน
รายไดจากการใหสัมปทาน
รายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชย
รายไดจากสินทรัพยไมหมุนเวียนทีถ่ อื ไวรอโอน
กำไรจากเงินลงทุน
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
คาเสื่อมราคา คาตัดจำหนายและสิทธิตัดจาย
คาใชจา ยจากสินทรัพยไมหมุนเวียนทีถ่ อื ไวรอโอน
คาใชจา ยในการเดินรถไฟฟาสายฉลองรัชธรรม
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
กำไร(ขาดทุน)สำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

6.24
6.25
6.26
6.3
6.30
6.27

6.3
6.28
6.29
6.31

งบการเงินเฉพาะกิจการทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน

2560

2559

2560

2559

9,067,914,502.60
2,327,630,143.32
198,427,934.38
192,232,121.05
3,353,567,380.09
238,140,435.99
57,488,000.77
15,435,400,518.20

4,983,940,543.80
1,110,066,391.84
203,537,866.02
(2,952,239,936.05)
345,775,125.50
87,420,011.44
3,778,500,002.55

9,067,914,502.60
2,327,630,143.32
198,427,934.38
192,232,121.05
3,353,567,380.09
208,239,150.85
15,348,011,232.29

4,983,940,543.80
1,110,066,391.84
203,537,866.02
150,884,584.00
(2,952,239,936.05)
238,171,161.52
3,734,360,611.13

681,689,031.37
4,797,223,205.48
192,306,035.66
2,044,043,179.70
465,438,878.43
2,540,925,718.50
10,721,626,049.14
4,713,774,469.06

625,708,581.40
2,227,324,405.86
346,076,124.66
386,274,289.87
1,808,058,623.91
5,393,442,025.70
(1,614,942,023.15)

681,689,031.37
4,797,223,205.48
192,306,035.66
2,044,043,179.70
465,438,878.43
2,540,925,718.50
10,721,626,049.14
4,626,385,183.15

625,708,581.40
2,227,324,405.86
346,076,124.66
386,274,289.87
1,808,058,623.91
5,393,442,025.70
(1,659,081,414.57

887,542.23
4,714,662,011.29

535,816.88
(1,614,406,206.27)

887,542.23
4,627,272,725.38

535,816.88
(1,658,545,597.69)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

.............................................
(นายภคพงศ ศิริกันทรมาศ)
ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

.............................................
(นางณฐมณ บุนนาค)
ผูชวยผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
รักษาการแทน รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (การเงิน)
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งบการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หนวย : บาท
ทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กำไร(ขาดทุน)สะสม

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

945,955,000.00
945,955,000.00

14,447,418,053.90
(1,614,406,206.27)
12,833,011,847.63

15,393,373,053.9
(1,614,406,206.27)
13,778,966,847.63

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

945,955,000.00
945,955,000.00

12,833,011,847.63
4,714,662,011.29
17,547,673,858.92

13,778,966,847.63
4,714,662,011.29
18,493,628,858.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

.............................................
(นายภคพงศ ศิริกันทรมาศ)
ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

.............................................
(นางณฐมณ บุนนาค)
ผูชวยผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
รักษาการแทน รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (การเงิน)

งบการเงิน
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
กำไร(ขาดทุน)สะสม
รวม

ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

945,955,000.00
-

14,877,052,766.44

15,823,007,766.44

(1,658,545,597.69)

(1,658,545,597.69)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

945,955,000.00

13,218,507,168.75

14,164,462,168.75

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

945,955,000.00

13,218,507,168.75

14,164,462,168.75

4,627,272,725.38

4,627,272,725.38

17,845,779,894.13

18,791,734,894.13

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

945,955,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

.............................................
(นายภคพงศ ศิริกันทรมาศ)
ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

.............................................
(นางณฐมณ บุนนาค)
ผูชวยผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
รักษาการแทน รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (การเงิน)
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งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หนวย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
เปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสื่อมราคา คาตัดจำหนายและสิทธิตัดจาย
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
6.30
กำไรจากเงินลงทุน
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
รายไดเงินปนผล
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
กำไรจากการประมาณการคณิตศาสตรประกันภัย
คาใชจายจากสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวรอโอน
ตนทุนทางการเงิน
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้อื่น
คาตอบแทนสิทธิรับลวงหนา
เงินประกันสัญญาและเงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายไดรอการรับรู
เงินสดจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน

2559

2560

2559

4,714,662,011.29

(1,614,406,206.27)

4,627,272,725.38

(1,658,545,597.69)

4,797,223,205.48
(3,353,567,380.09)
(238,140,435.99)
(40,339,211.44)
32,416,794.40
(887,542.23)
192,082,588.39
2,540,925,718.50

2,227,324,405.86
2,952,239,936.05
(345,775,125.50)
(35,680,333.72)
52,333,423.39
(535,816.88)
1,808,058,623.91

4,797,223,205.48
(3,353,567,380.09)
(150,751,150.08)
(40,339,211.44)
32,416,794.40
(887,542.23)
192,082,588.39
2,540,925,718.50

2,227,324,405.86
2,952,239,936.05
(150,884,584.00)
(150,751,150.08)
(35,680,333.72)
52,333,423.39
(535,816.88)
1,808,058,623.91

8,644,375,748.31

5,043,558,906.84

8,644,375,748.31

5,043,558,906.84

4,348,915.43
6,107,321,946.82
(536,511,282.69)

(108,150,544.21)
(46,986,386,464.86)
33,151,641.33

4,348,915.43
6,107,321,946.82
(536,511,282.69)

(108,150,544.21)
(46,986,386,464.86)
33,151,641.33

548,712.14
(498,906.99)
203,280,683.71
(236,152.33)
(429,916,506.81)
(4,391,572.54)

405,853,981.80
(151,748.75)
(29,311,289.39)
(4,093,559.34)
64,947,796,062.64
(7,434,152.65)

548,712.14
(498,906.99)
203,280,683.71
(236,152.33)
(429,916,506.81)
(4,391,572.54)

405,853,981.80
(151,748.75)
(29,311,289.39)
(4,093,559.34)
64,947,796,062.64
(7,434,152.65)

38,160,106.15
14,026,481,691.20

34,497,736.93
23,329,330,570.34

38,160,106.15
14,026,481,691.20

34,497,736.93
23,329,330,570.34

งบการเงิน
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งบกระแสเงินสด

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หนวย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปนผลรับจากเงินลงทุน
จายเงินจายลวงหนา
จายเงินคาเวนคืนที่ดิน
จายเงินคากอสรางโครงการรถไฟฟา
จายชำระหนี้งานระบบรถไฟฟา
จายเงินคาจัดซื้ออุปกรณ
จายเงินคาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
จายเงินคาสิทธิการใชพื้นที่กอสรางโครงการ
จายเงินเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับเงินกูยืมระยะยาว
จายชำระเงินกู
จายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน

2560

2559

150,751,150.08
150,751,150.08
150,751,150.08
150,751,150.08
(7,592,736,150.55)
(3,474,112.15) (7,592,736,150.55)
(3,474,112.15)
(2,555,754,479.12) (2,355,762,716.31) (2,555,754,479.12) (2,355,762,716.31)
(14,471,152,554.06) (14,365,526,330.44) (14,471,152,554.06) (14,365,526,330.44)
(1,645,933,274.16)
(1,645,933,274.16)
(11,443,942.36)
(35,688,423.78)
(11,443,942.36)
(35,688,423.78)
(8,678,336.92)
(8,678,336.92)
(16,609,622.65)
(10,143,159.32)
(16,609,622.65)
(10,143,159.32)
(29,545,000.00)
(12,629,345.79)
(29,545,000.00)
(12,629,345.79)
(26,181,102,209.74) (16,632,472,937.71) (26,181,102,209.74) (16,632,472,937.71)

6.1

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
การลงทุนในการกอสรางโครงการรถไฟฟาจากเงินจายลวงหนา
การลงทุนในการกอสรางโครงการรถไฟฟาโดยที่ยังไมไดชำระ

32,451,330,035.41
(14,320,663,827.36)
(3,858,757,435.77)
14,271,908,772.28
2,117,288,253.74
2,991,971,304.44
5,109,259,558.18

37,698,592,085.10
(39,964,916,876.25)
(3,834,986,385.17)
(6,101,311,176.32)
595,546,456.31
2,396,424,848.13
2,991,971,304.44

622,249,789.35
458,591,352.05

1,748,974,457.85
16,270,033,349.95

32,451,330,035.41 37,698,592,085.10
(14,320,663,827.36) (39,964,916,876.25)
(3,858,757,435.77) (3,834,986,385.17)
14,271,908,772.28 (6,101,311,176.32)
2,117,288,253.74
595,546,456.31
2,991,971,304.44 2,396,424,848.13
5,109,259,558.18 2,991,971,304.44

622,249,789.35
458,591,352.05

1,748,974,457.85
16,270,033,349.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

.............................................
(นายภคพงศ ศิริกันทรมาศ)
ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

.............................................
(นางณฐมณ บุนนาค)
ผูชวยผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
รักษาการแทน รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (การเงิน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

สารบัญ
ขอมูลทั่วไป
เกณฑการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมหรือปรับปรุงใหม
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
รายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ขอมูลเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย/หนี้สินไมหมุนเวียนที่ถือไวรอโอน
คาจัดกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ ระหวางการเบิกจาย/คาจัดกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ คางจาย
เงินฝากธนาคาร – คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน/
เงินวางคาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรอจาย
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
เงินจายลวงหนา
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยโครงการรถไฟฟา
สินทรัพยไมมีตัวตน
สิทธิการใชพื้นที่กอสรางโครงการ

6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34

สิทธิในสัญญาเชาระยะยาวรอตัดบัญชี
สินทรัพย/หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้งานระหวางกอสราง
เจาหนี้อื่น
ตนทุนทางการเงินคางจาย
คาตอบแทนสิทธิรับลวงหนา
รายไดรอการรับรู
เจาหนี้คาอุปกรณงานระบบรถไฟฟา
เงินกูยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รายไดจากเงินอุดหนุน
รายไดจากการใหสัมปทาน
รายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชย
รายไดอื่น
คาใชจา ยในการเดินรถไฟฟาสายฉลองรัชธรรม
คาใชจายอื่น
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
ตนทุนทางการเงิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ผลการดำเนินการโครงการรถไฟฟา
วันที่ไดรับอนุมัติใหเผยแพรงบการเงิน

1. ขอมูลทั่วไป
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2543 ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 โดยรับโอน
กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดชอบตลอดจนงบประมาณขององคการรถไฟฟามหานคร ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ. 2535 ที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กําหนดโดย พระราชกฤษฎีกา หรือระหวางจังหวัด
2. ศึกษา วิเคราะห และจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัย
3. ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชนแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยและประชาชนในการใชบริการกิจการรถไฟฟา
สํานักงานตั้งอยู เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2543 รฟม. ไดใหสมั ปทานระบบรถไฟฟากับ บริษทั รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL) เปนผูล งทุนงานระบบรถไฟฟาและใหบริการรถไฟฟามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล (สายหัวลําโพง-ศูนยการประชุมแหงชาติสริ กิ ติ -ิ์ บางซือ่ ) ตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สัญญาสัมปทาน) กําหนดใหสมั ปทานระยะเวลา
25 ป นับตัง้ แตวนั ที่ 2 กรกฎาคม 2547 ซึง่ เปนวันที่ รฟม. ออกหนังสือไมคดั คานการเริม่ ใหบริการทีก่ อ ใหเกิดรายไดโดยไดรบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2543
และมีการเปดเดินรถ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547
ภายใตสัญญาสัมปทานกําหนดให BMCL จายเงินตอบแทนใหแก รฟม.ตามอัตราที่ระบุในสัญญา ประกอบดวย เงินตอบแทนคาโดยสาร เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย
เงินตอบแทนจากกําไรที่เกินอัตรากําหนดและสวนแบงของผลประโยชนในกรณีที่ BMCL กูเงินในอัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาที่ระบุในสัญญา
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เห็นชอบใหบริษทั รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL) และบริษทั ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BECL) ควบบริษทั เปน
บริษัทใหม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยมีชื่อวา บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) การควบบริษัทดังกลาวมีผลทําใหสัญญาสัมปทานของ BMCL
ตกเปนสิทธิของ BEM ตามสัญญาแกไขเพิ่มเติม (1) สัญญาโครงการระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ (2) สัญญาที่ 4 สัมปทานสําหรับ
การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟา การใหบริการการเดินรถไฟฟา และซอมบํารุงรักษา (สถานีคลองบางไผ – สถานีเตาปูน) ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม 2555 ของสัญญาโครงการรถไฟฟา
สายสีมวง บางใหญ – ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ – บางซื่อ
สัมปทานสําหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟา การใหบริการการเดินรถไฟฟาและซอมบํารุงรักษา (สถานีคลองบางไผ – สถานีเตาปูน) ลงวันที่ 4 กันยายน 2556
(สัญญาสัมปทานสําหรับการลงทุน) สัญญาสัมปทานสําหรับการลงทุนโครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม กําหนดใหสัมปทานระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
และมีการเปดเดินรถ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559
ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 42/2559 สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 และพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
โดยคณะรัฐมนตรีไดมมี ติเห็นชอบ เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2560 ให รฟม. เขาทําสัญญากับ BEM รฟม. ไดลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงินสวนตอขยาย ลงวันที่ 31 มีนาคม
2560 กับ BEM เปนผูล งทุนงานระบบรถไฟฟาและใหบริการรถไฟฟาโครงการรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงินสวนตอขยาย รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชยทงั้ หมด มีระยะเวลาทัง้ สิน้ 33 ป โดยสัญญา
สัมปทานโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลถือเปนสวนหนึง่ ของสัญญานี้ เพือ่ วัตถุประสงคในการรายงานขอมูล จึงเรียก การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วา “รฟม.”
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2. เกณฑการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี การแสดงรายการในงบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การนําเสนองบการเงิน และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรือ่ ง กําหนดรายการยอทีต่ อ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
งบการเงินนีแ้ สดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท มีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักลานบาทในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมหรือปรับปรุงใหม
3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ซึ่ง รฟม. นํามาถือปฏิบัติ
รฟม. ไดนาํ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติแลว ซึ่งฝายบริหารพิจารณาแลววาไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ รฟม.
3.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ง รฟม. ยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันมีผลบังคับใช
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาตรฐานการบัญชี
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สินคาคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สัญญากอสราง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ภาษีเงินได
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สัญญาเชา
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง รายได
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน เมื่อออกจากงาน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง กําไรตอหุน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง เกษตรกรรม
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

สวนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การรวมการงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
การวัดมูลคายุติธรรม

เรื่อง

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
รายได – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2559)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง
เรื่อง

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

เรื่อง

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม

เรื่อง
เรื่อง

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา

เรื่อง

ขอตกลงสัมปทานบริการ

เรื่อง

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

เรื่อง
เรื่อง

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า
และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2559) เรื่องผลประโยชนของพนักงาน
สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

เรื่อง

การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

เรื่อง

การโอนสินทรัพยจากลูกคา

เรื่อง
เรื่อง

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิต
สําหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่นําสงรัฐ

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ภาษีเงินได
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง
เรื่อง
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- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ผลประโยชนของพนักงาน
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
กําไรตอหุน
การรายงานทางการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
สวนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การรวมการงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
การวัดมูลคายุติธรรม

เรื่อง

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
รายได – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

เรื่อง

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา

เรื่อง

ขอตกลงสัมปทานบริการ

เรื่อง

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

เรื่อง
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- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธ
ของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
ผลประโยชนของพนักงาน
สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง
(ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
(ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
(ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิต
(ปรับปรุง 2560)
สําหรับเหมืองผิวดิน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ
(ปรับปรุง 2560)
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง รายไดจากสัญญาสัมปทานที่ทํากับลูกคา
ผูบริหารของ รฟม. ไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพ ซึ่งจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 วันที่ 1 มกราคม
2561 และวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังกลาวจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีกําหนดจายคืนในรอบระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และไมมีภาระผูกพัน
4.2 ลูกหนี้การคา
ลูกหนีก้ ารคารับรูเ ริม่ แรกดวยมูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินทีเ่ หลือหักดวย คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ซึง่ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ
ณ วันสิน้ งวด คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ หมายถึง ผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนีก้ ารคาเปรียบเทียบกับมูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั จากลูกหนีก้ ารคาโดยประมาณขึน้ จากประสบการณใน
การเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปจจุบนั ของลูกหนีค้ งคาง ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน หนีส้ ญ
ู ทีเ่ กิดขึน้ จะรับรูไ วในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยถือเปนสวนหนึง่ ของคาใชจา ยดําเนินงาน
4.3 เงินอุดหนุนคางรับจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบดวย
4.3.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อโครงการที่เกี่ยวของกับสินทรัพย ซึ่ง รฟม. มีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กําหนดไวและจะ
ไดรบั เงินอุดหนุนนั้น จึงรับรูเปนรายไดรอการรับรูคูกับเงินอุดหนุนคางรับจากรัฐบาล และทยอยรับรูเปนรายไดเงินอุดหนุนในแตละงวดอยางเปนระบบ ดังนี้
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อเปนคาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทยอยรับรูเปนรายไดเงินอุดหนุนตามอายุ การใหประโยชนของสินทรัพยที่อยูบนที่ดินที่ถูกจัดกรรมสิทธิ์ เมื่อได
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนที่กําหนดไวสําหรับที่ดินดังกลาว
กรณีที่ดินซึ่งยังไมไดใชประโยชนยังไมรับรูเปนรายได
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อใชสําหรับกอสรางโครงการรถไฟฟา ทยอยรับรูเปนรายไดเงินอุดหนุนตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพยเมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ
พรอมใชงานตามประสงค
กรณีอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแตละประเภทไมเทากัน ตองปนสวนรายไดรอการรับรูใ หกบั สินทรัพยแตละประเภทตามสัดสวนของราคาทุนของสินทรัพยแตละประเภท
4.3.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อดําเนินงาน รับรูเปนรายไดเงินอุดหนุนทั้งจํานวนในงวดที่ไดรับ ประกอบดวย
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร
(2) เงินอุดหนุนเพื่อชําระดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมเงินกูและดอกเบี้ยจายสําหรับเจาหนี้เพื่อโครงการรถไฟฟาที่กอสรางแลวเสร็จ
(3) คาจางที่ปรึกษาภายหลังโครงการรถไฟฟาเปดใหบริการ
4.4 เงินลงทุนในบริษัทรวม
แสดงมูลคาเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสียตามสัดสวนของการลงทุนในบริษทั รวม งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลคาเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุนหักคาเผือ่ การดอยคาจากการ
ปรับลดมูลคาเงินลงทุน
4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน แสดงรายการตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือไดมา รวมคาใชจายตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งที่ดิน และรายจายเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ แสดงรายการตามราคาทุนหักคาเสือ่ มราคาสะสมและคาเผือ่ การดอยคาของสินทรัพย ราคาทุน รวมถึงตนทุนทีเ่ กีย่ วของกับการซือ้ หรือไดมาของสินทรัพย
เพื่อใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงานตามวัตถุประสงค
อุปกรณที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 30,000 บาท รับรูเปนคาใชจายทั้งจํานวน และจัดทําทะเบียนคุมยอดไว
สินทรัพยโครงการรถไฟฟา แสดงมูลคาตามราคาทุนที่ไดมาหรือกอสรางแลวเสร็จหักคาเสื่อมราคาสะสม ราคาทุนที่ไดมาหรือกอสรางแลวเสร็จ รวมถึงตนทุนการกูยืม
และคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสรางจนถึงวันที่กอสรางสินทรัพยแลวเสร็จพรอมใชงาน
งานระหวางกอสราง เปนรายการที่ตั้งขึ้นเพื่อสะสมตนทุนสินทรัพยถาวร ซึ่งอยูระหวางกอสราง โดยรวมคาใชจายและตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสราง
รับรูรายการ ณ วันที่คณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงานแลวเสร็จตามสัญญา หรือตามตนทุนที่เกิดขึ้นจากงานกอสรางหรือตามเงื่อนไขในการสงมอบ โดยบันทึกดวยราคาทุน
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สินทรัพยที่ไดรับจากการบริจาคและนํามาใชในการดําเนินงาน รับรูเปนรายไดรอการรับรู โดยรับรูเปนรายไดอื่นตามอายุการใชงานของสินทรัพย
คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภท โดยไมมีราคาซาก ดังนี้
ประเภทสินทรัพย
อายุการใชงาน (ป)
อาคารและอุปกรณ
อาคารและสวนปรับปรุง
20
ระบบไฟฟาและสื่อสาร
20
ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
20
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
10
ระบบลิฟตโดยสาร
10
ระบบโสตทัศนูปกรณ
10
ระบบงานครุภัณฑ
10
ยานพาหนะ
5
ครุภัณฑสํานักงาน
5
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
5
สินทรัพยโครงการรถไฟฟา
โครงสรางงานโยธาและงานสถาปตยกรรม
อุโมงคทางวิ่ง
100
โครงสรางสถานีและทางเขา-ออกสถานี และโครงสรางอาคารศูนยซอม
100
ชานชาลาคอนกรีตยกระดับ คลอง สะพาน และเขื่อน
80 - 100
งานสถาปตยกรรมทางเขา-ออกและงานภูมิสถาปตย งานตกแตง รั้วทางเดินเทา
ปอมยามและประตูที่สถานี ศูนยซอ มและอาคารจอดแลวจร
20
ระบบการเดินรถ
ขบวนรถไฟฟา
30
ระบบอาณัติสัญญาณ
30
ระบบจายไฟฟา
15
อุปกรณซอมบํารุงรถไฟฟาและระบบประตูชานชาลา
30
ระบบราง
รางรถวิ่งในอุโมงค รางรถวิ่งในสายทางและศูนยซอม
25 – 40
รางจายกระแสไฟฟาในอุโมงค ในสายทางและศูนยซอม
20 – 30
ระบบอุปกรณเครื่องยึดเหนี่ยวรางในสายทางและศูนยซอม
10
คอนกรีตวางรางและถนนคอนกรีต
20 - 75
ระบบเครื่องกลและไฟฟาที่สถานี ศูนยซอม และอาคารจอดแลวจร
ลิฟตและบันไดเลื่อน
20
ระบบระบายอากาศ และระบบเครื่องปรับอากาศ
20
ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบไฟฟากําลัง ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
20
ระบบปองกันฟาผาและระบบควบคุมควัน
20
ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายนํ้า และระบบสุขาภิบาล
20
ระบบแสงสวาง และระบบสื่อสาร
15 - 20
4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมตี วั ตน คือ สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และตนทุนทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับผลิตภัณฑโปรแกรมทีร่ ะบุได และมีเอกลักษณเฉพาะงานของโปรแกรมทีส่ ามารถ
แยกออกจากตัวคอมพิวเตอรได สามารถระบุตนทุนไดแนนอน แสดงรายการตามราคาทุน หักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย การตัดจําหนายคํานวณโดย
วิธีเสนตรงตามอายุการใชงานในระยะเวลา 5 ป
รายจายที่เกิดจากการพัฒนาและบํารุงดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.8 สิทธิการใชพื้นที่กอสรางโครงการ
แสดงรายการตามราคาทุน โดยสิทธิการใชพื้นที่ของที่ดินทั้งบนดินและใตดินไมมีขอกําหนดเรื่องระยะเวลาการใชจึงไมมีการตัดจายเปนคาใชจาย
4.9 สิทธิในสัญญาเชาระยะยาวรอตัดบัญชี
แสดงรายการตามราคาทุน หักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผือ่ การดอยคาของสินทรัพย โดยการตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจา ย ซึง่ คํานวณโดยวิธเี สนตรงตามอายุสญ
ั ญาเชา
4.10 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นในระหวางงวดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่เกิดรายการ ยกเวน
เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่มีการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บันทึกโดยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของ ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ณ วันรับเงิน
4.6
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สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นงวดบัญชี แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราปดที่เปนอัตราซื้อถัวเฉลี่ยและขายถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.11 เครื่องมือทางการเงิน
รฟม. ไดใชเครือ่ งมือทางการเงินเพือ่ ลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศซึง่ มีผลกระทบตอหนีส้ นิ โดยมีเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญคือ สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตรา
ตางประเทศสกุลเงินเยน เปนสกุลเงินบาท
4.12 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานของ รฟม. ประกอบดวย โครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงิน รฟม. ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว โดยไดจายเงินสมทบใหกับกิจการที่
แยกตางหาก โดย รฟม. ไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะตองจายชําระเพิ่มเติมจากที่ไดสมทบไวแลว หากกองทุนไมมีสินทรัพยเพียงพอที่จะจาย
ชําระภาระผูกพันจากการใหบริการของพนักงานทั้งในงวดปจจุบันและงวดกอน
โครงการผลประโยชน
โครงการผลประโยชนเปนโครงการทีไ่ มใชโครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชนจะกําหนดจํานวนผลประโยชนทพี่ นักงานจะไดรบั เมือ่ เกษียณอายุ ซึง่ ขึน้ อยูก บั
ปจจัยหนึ่งหรือหลายปจจัย เชน อายุพนักงาน อายุการทํางาน และคาตอบแทน เปนตน
รฟม. จัดใหมีโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน โครงการเกษียณอายุ กรณีพนักงานมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ โดยผลประโยชนของโครงการที่พนักงานจะไดรับ คือ
เงินตอบแทนซึ่งเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรือกฎหมายแรงงานไทย โดยจํานวนเงินดังกลาวขึ้นอยูกับฐานเงินเดือนและ
จํานวนปที่พนักงานทํางานให รฟม. นับถึงวันที่สิ้นสุดการทํางานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ กรณีพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต 5 ป แตไมถึง 15 ป ไดรับคาตอบแทนเทากับคาจาง
อัตราสุดทาย 180 วัน และกรณีพนักงานทีม่ อี ายุงานตัง้ แต 15 ปขนึ้ ไป ไดรบั เงินคาตอบแทนเทากับคาจางอัตราสุดทาย 300 วัน
หนี้สินซึ่งเกิดจากขอกําหนดที่เปนผลจากผลประโยชนหลังออกจากงานดังกลาวคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชนดังกลาวกําหนดโดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ตองจายในอนาคตดวยอัตราดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาลซึ่งเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชนที่จะตองจายใหแกพนักงาน รวมทั้งมีเงื่อนไขและวันครบกําหนดใกลเคียงกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของผลประโยชน
หลังออกจากงานโดยประมาณ
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงานจะรับรูเปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
4.13 การรับรูรายได
รายไดเงินอุดหนุน
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อโครงการที่เกี่ยวของกับสินทรัพย ซึ่ง รฟม. มีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กําหนดไวและจะ
ไดรับเงินอุดหนุนนั้น รับรูเปนรายไดรอการรับรูคูกับ เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล และทยอยรับรูเปนรายไดเงินอุดหนุนในแตละงวดอยางเปนระบบ
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อดําเนินงาน รับรูเปนรายไดเงินอุดหนุนทั้งจํานวนเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง ในงวดที่ไดรับ
รายไดจากการใหสัมปทาน
รายไดตามสัญญาสัมปทาน ประกอบดวย เงินตอบแทนจากคาโดยสาร และเงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย รับรูตามอัตราคาตอบแทนที่ระบุไวในสัญญา
รายไดตามสัญญาสัมปทานสําหรับการลงทุน ประกอบดวย รายไดคา โดยสารและคาธรรมเนียมจากการจําหนายบัตรโดยสารและเหรียญโดยสาร รับรูเ มือ่ มีการใหบริการแก
ผูโ ดยสารแลว รายไดจากการจําหนายบัตรโดยสารประเภทสะสมมูลคาทีย่ งั ไมไดรบั รูร ายได จะบันทึกเปนรายไดคา โดยสารรับลวงหนา ซึง่ แสดงเปนหนีส้ นิ หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
รายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชย
รายไดจากแผงคา และรายไดจากการอนุญาตใหใชอสังหาริมทรัพย รับรูเปนรายไดตามระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญาหรือขอตกลง
รายไดจากการใหบริการจอดรถ รับรูเปนรายไดเมื่อมีการใหบริการ
รายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับ รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา
เงินปนผล รับรูเมื่อสิทธิในการรับเงินปนผลนั้นเกิดขึ้น
รายไดอื่นๆ รับรูตามเกณฑคงคาง
4.14 การรับรูคาใชจาย
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
4.15 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูย มื ประกอบดวย ดอกเบีย้ คาธรรมเนียมเงินกู และตนทุนอืน่ ทีเ่ กิดจากการกูย มื โดยตนทุนการกูย มื ทีเ่ กีย่ วของกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพย
ที่เขาเงื่อนไข จะรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยดังกลาว จนกระทั่งการดําเนินการสวนใหญที่จําเปนในการเตรียม การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะ
ใชไดตามประสงคเสร็จสิน้ ลง อัตราการตัง้ ขึน้ เปนทุนทีใ่ ชคาํ นวณตนทุนการกูย มื ทีร่ วมเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ อัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ของยอดเงินกูใ นระหวางป ในกรณีทเี่ งินกูย มื
เกิดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อกอสรางหรือผลิตสินทรัพย จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยนั้นเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงในระหวางปของเงินกูนั้นหักดวยรายไดที่
เกิดจากการนําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการชั่วคราว
ตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ
4.16 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2538 รฟม. ไดจดั ตัง้ “กองทุนสํารองเลีย้ งชีพพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ซึง่ จดทะเบียนแลว” (กองทุนฯ) ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนฯ ในอัตรารอยละ 3 - 11 ของเงินเดือน โดย รฟม.จายเงินสมทบเขากองทุนฯ ใหพนักงานที่เปนสมาชิก
แตละรายในอัตรารอยละ 9 - 11 ของเงินเดือน
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รฟม. รับรูเ งินจายสมทบเปนคาใชจา ยในงวดทีเ่ กิดรายการ กองทุนฯ นีแ้ ยกจาก รฟม. และบริหารโดยบริษทั จัดการกองทุนสํารองเลีย้ งชีพภายใตการกํากับดูแลของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ไดมีการแกไขขอบังคับกองทุนฯ ใหปรับอัตราเงินสมทบของสมาชิก ดังนี้
อายุการทํางาน
ไมเกิน 10 ป
เกินกวา 10 ป
เกินกวา 20 ป

อัตรารอยละของเงินเดือน
9
10
11

4.17 การดอยคาของสินทรัพย
รฟม. มีการทบทวนการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคา
จะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพย
สินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพยซึ่งรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลวจะถูกประเมิน
ความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.18 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับ รฟม. หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม รฟม. หรือถูกควบคุมโดย รฟม. ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยู
ภายใตการควบคุมเดียวกันกับ รฟม. ซึ่งหมายความรวมถึงบริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน รวมถึงมีสวนไดเสียใน รฟม. ซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
หรือมีอํานาจควบคุมรวม นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทรวม การรวมคาที่ รฟม. เปนผูรวมคา รวมถึงกิจการที่ผูบริหารสําคัญหรือกรรมการของ
รฟม. มีอํานาจควบคุม หรือมีอํานาจควบคุมรวม หรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทั้งนี้ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับ รฟม. แตละรายการ รฟม. คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
5. รายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รฟม. และบริษัทรวมมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวาง รฟม.
และบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธระหวาง รฟม. กับกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีรายการระหวางกันในระหวางงวดสามารถสรุปไดดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
โรงงานยาสูบ
บริษัท เอราวัณ จํากัด (มหาชน)
การประปาสวนภูมิภาค
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด
การทาเรือแหงประเทศไทย
สมาคมคอนกรีตแหงประเทศไทย

ความสัมพันธกับบริษัทฯ
บริษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีกรรมการรวมกัน
กิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีกรรมการรวมกัน
กิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีกรรมการรวมกัน
กิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีกรรมการรวมกัน
กิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีกรรมการรวมกัน
กิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีกรรมการรวมกัน
กิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีกรรมการรวมกัน

รายการธุรกิจที่สําคัญดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
2560
2559
-

งบการเงินเฉพาะกิจการที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
150.75
150.75

นโยบาย
การกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทรวมเงินปนผลรับ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการใหสัมปทานสายเฉลิมรัชมงคล
รายไดจากการใหบริการรถไฟฟาสายฉลองรัชธรรม

ตามที่ประกาศจาย

1,164.26
158.45

1,081.58
28.49

1,164.26
158.45

1,081.58
28.49

คาจางเหมาบริการเดินรถไฟฟาและซอมบํารุง
รถไฟฟาสายฉลองรัชธรรม

ตามสัญญาสัมปทาน
ตามสัญญาสัมปทาน
สําหรับการลงทุน

1,871.16

281.32

1,871.16

281.32

ดอกเบี้ยจายคาอุปกรณระบบรถไฟฟาสายฉลองรัชธรรม

502.30

82.34

502.30

82.34

ตามสัญญาสัมปทาน
สําหรับการลงทุน
อัตรารอยละ 12 M
FDR + 2.5 ตอป
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ยอดคงคางระหวาง รฟม. และกิจการที่เกี่ยวของกัน มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี้การคา (หมายเหตุขอ 6.2)
เจาหนี้อื่น (หมายเหตุขอ 6.17)
เจาหนี้คาอุปกรณงานระบบรถไฟฟา (หมายเหตุขอ 6.21)
6. ขอมูลเพิ่มเติม
6.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน
ประเภทออมทรัพย
ประเภทประจํา 3 เดือน
รวม
6.2

111.24
342.06
14,572.20

114.64
301.01
16,218.13

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
0.76
0.14
0.38
1,999.83
3,108.29
5,109.26

66.56
509.54
2,415.73
2,991.97

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
รายไดคางรับ
เงินจายลวงหนาอื่น
รวม
6.3

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
112.41
115.96
98.69
98.80
6.80
4.62
1.15
1.84
219.05
221.22

สินทรัพย/หนี้สินไมหมุนเวียนที่ถือไวรอโอน
โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 มีมติรับทราบมติของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2558 เห็นชอบในหลักการใหกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปนผูเดินรถสวนตอขยายรถไฟฟาสายสีเขียว และมอบใหกระทรวงคมนาคม (คค.) เจรจากับ กทม. ในสวนการบริหาร
จัดการเดินรถโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต และชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ พรอมทั้งเจรจาและหาขอสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขทางดานการเงินระหวาง
กระทรวงการคลัง (กค.) กทม. และ รฟม.
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 มีมติรบั ทราบมติทปี่ ระชุม คจร. ในคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2559 เห็นชอบรางบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ ระหวาง คค. รฟม. และ กทม. เรื่องการมอบหมายให กทม. เปนผูบริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต และ
ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ โดยทั้ง 3 หนวยงานไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
คค. มีคําสั่งที่ 155/2559 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ประกอบดวย 1) คณะกรรมการประเมิน
มูลคาหนี้สินและทรัพยสินฯ 2) คณะกรรมการประสานงานดานเทคนิคและการเดินรถ และ 3) คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติรับทราบมติที่ประชุม คจร. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติให
กทม. บริการเดินรถไฟฟาจากสถานีแบริ่ง – สถานีสําโรง จํานวน 1 สถานี เพื่อใหสามารถเปดใหบริการไดโดยเร็ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

133

คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครัง้ ที่ 4/2560 เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบให กทม. เขาใชพนื้ ทีโ่ ครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริง่ – สมุทรปราการ
เพื่อดําเนินการติดตั้งระบบรถไฟฟา และเปดใหบริการ เดินรถไฟฟาจากสถานีแบริ่งไปยังสถานีสําโรง จํานวน 1 สถานี ตามมติ คจร. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560
โดยใหการดําเนินการอยูภ ายใตการกํากับดูแลของ รฟม. รวมทัง้ ให รฟม. เรงรัดการเจรจากับ กทม. เกีย่ วกับเงือ่ นไขการอนุญาตใหใชประโยชนในโครงสรางพืน้ ฐานของ รฟม. ในประเด็น
ตางๆ ใหไดขอ ยุตเิ พือ่ ไมใหกระทบตอกําหนดการเปดใหบริการเดินรถ จํานวน 1 สถานี ซึง่ กทม. ไดเริม่ เปดใหบริการเดินรถไฟฟาจากสถานีแบริง่ ไปยังสถานีสาํ โรง ตัง้ แตวนั ที่ 3 เมษายน
2560 ปจจุบนั ยังอยูร ะหวางการเจรจาเพือ่ ดําเนินการโอนหนีส้ นิ และทรัพยสนิ โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต และชวงแบริง่ – สมุทรปราการ ตามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รฟม. แสดงสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของกับโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ เปนสินทรัพย/หนี้สินที่
ถือไวรอโอนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก ดังนี้
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวรอโอน จํานวน 19,083.15 ลานบาท ประกอบดวย
สินทรัพยโครงสรางงานโยธา
ที่ดิน
สิทธิการใชพื้นที่กอสรางโครงการ
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
เงินฝากธนาคาร-คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รวม
หนี้สินไมหมุนเวียนที่ถือไวรอโอน จํานวน 19,054.28 ลานบาท ประกอบดวย
เจาหนี้เงินกู
รายไดรอการรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ตนทุนเงินกูยืมคางจาย
เจาหนี้งานระหวางกอสราง
เงินวางคาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรอจาย
รวม
รายไดจากสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวรอโอน จํานวน 192.23 ลานบาท ประกอบดวย
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายไดอื่นๆ
รวม
คาใชจายจากสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวรอโอน จํานวน 192.31 ลานบาท ประกอบดวย
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายอื่นๆ
รวม
6.4

หนวย : ลานบาท
17,814.10
1,037.40
78.94
128.24
24.47
19,083.15
หนวย : ลานบาท
14,443.53
3,889.38
128.24
568.66
24.47
19,054.28
หนวย : ลานบาท
192.08
0.15
192.23

หนวย : ลานบาท
192.08
0.23
192.31

คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหวางการเบิกจาย/คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินคางจาย
คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหวางการเบิกจาย เปนเงินคาทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสราง คาชดเชยพืชผล และคาทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพยของโครงการรถไฟฟาสายตางๆ
ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแลวอยูระหวางเบิกจายใหกับผูถูกเวนคืนที่ดินโดยบันทึกคูกับบัญชีคาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินคางจาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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โครงการรถไฟฟาสายตางๆ
สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง)
สายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซื่อ - ทาพระ
สายสีเขียว (เหนือ) ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต
สายสีสม ตลิ่งชัน – มีนบุรี
สายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง
สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
2.63
3.60
40.86
51.84
36.62
959.83
1,095.38

0.20
2.06
130.45
132.71

6.5

เงินฝากธนาคาร – คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน/เงินวางคาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรอจาย
เงินฝากธนาคาร – คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนเงินคาทดแทนที่ดินสิ่งปลูกสรางและคาชดเชยพืชผล และคาทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพยที่เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินไม
ตกลงทําสัญญากับ รฟม. ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด รฟม. จึงนําเงินไปวางไวกับธนาคารตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 และ
พระราชบัญญัติวาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการขนสงมวลชน พ.ศ. 2540 เพื่อรอจายใหกับเจาของที่ดินตอไป โดยบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร - คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
คูกับบัญชีเงินวางคาจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี ินรอจาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
โครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง)
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง – บางแค
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางซื่อ – ทาพระ
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว (เหนือ) ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต
โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี
คาสิทธิการใชพื้นที่กอสรางโครงการ
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง – บางแค

6.6

249.15
363.36
98.04
45.65
1.38
757.58

304.17
249.63
363.77
84.48
24.38
8.89
1,035.32

18.04
775.62

18.23
1,053.55

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

วัสดุสํานักงาน
บัตรโดยสาร
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนด
สินทรัพยประเภทสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
0.73
0.66
43.33
52.47
839.60
293.68
0.41
0.59
0.16
884.07
347.56
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6.7 เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล เปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสําหรับโครงการที่เกี่ยวของกับสินทรัพยโครงการรถไฟฟา เพื่อจายชําระคืนเงินตน ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
ของเงินกูของโครงการกอสรางรถไฟฟา และเพื่อจายชําระคืนเจาหนี้คาอุปกรณงานระบบรถไฟฟาตามสัญญาสัมปทานสําหรับการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
เพื่อชําระคืนเงินกูสําหรับโครงการกอสรางรถไฟฟา
69,082.78
76,154.29
เพื่อชําระดอกเบี้ยจายและคาธรรมเนียมของเงินกูสําหรับโครงการกอสรางรถไฟฟา
414.76
480.09
เพื่อชําระคาอุปกรณงานระบบรถไฟฟา (สายสีมวง)
14,687.32
16,544.66
รวม
84,184.86
93,179.04
หัก สวนที่จะไดรับภายในหนึ่งป
โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
2,894.89
2,962.76
โครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง)
4,320.89
5,224.92
รวม
7,215.78
8,187.68
คงเหลือ
76,969.08
84,991.36
6.8

เงินจายลวงหนา

โครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง)
สัญญาจางที่ปรึกษา
รวม
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซื่อ - ทาพระ
สัญญาจางที่ปรึกษา
สัญญากอสราง
รวม
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4
สัญญาจางที่ปรึกษา
รวม
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ
สัญญากอสราง
รวม
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว - สําโรง
สัญญาจางที่ปรึกษา
รวม
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว (เหนือ) ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต
สัญญาจางที่ปรึกษา
สัญญากอสราง
รวม
โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงตลิ่งชัน – มีนบุรี
สัญญาจางที่ปรึกษา
สัญญากอสราง
รวม
รวมทั้งสิ้น

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
0.64
0.64

0.64
0.64

38.09
253.35
291.44

3.51
825.16
828.67

1.17
1.17

1.17
1.17

-

15.65
15.65

-

1.63
1.63

32.64
2,467.33
2,499.97

65.79
2,467.33
2,533.12

215.35
7,342.80
7,558.15
10,351.37

3,380.88
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เงินลงทุนในบริษัทรวม
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย
2560
2559
870.76
675.74
238.14
345.77
(150.75)
(150.75)
958.15
870.76

เงินลงทุน
บวก(หัก) สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
รายไดเงินปนผล
คงเหลือ

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
2,987.50
2,987.50
(1,731.24)
(1,731.24)
1,256.26
1,256.26
1.00 บาท
1.00 บาท

เงินลงทุน
หัก คาเผื่อการปรับลดมูลคาเงินลงทุน
คงเหลือ
จํานวนหุน 1,256.26 ลานหุน มูลคาหุนละ

6.9.1 ขอมูลทั่วไปของเงินลงทุนในบริษัทรวม
รฟม. ลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) ซึ่งเปนบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทระหวางบริษัทรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) (BMCL) กับ บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BECL) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยมีทุนจดทะเบียนหุนสามัญ 15,285.00 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
เปนเงิน 15,285.00 ลานบาท เปนทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
การควบบริษัท BEM ไดจัดสรรหุนให BMCL ดวยอัตราเปลี่ยนหุนเดิมของ BMCL 1 หุน ตอ หุนของ BEM 0.42050530 หุน ดังนั้น รฟม. ในฐานะผูถอื หุนใน BMCL
จํานวน 2,987.50 ลานหุน จึงเปลี่ยนเปนผูถือหุนใน BEM จํานวน 1,256.26 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท เปนเงิน 1,256.26 ลานบาท มีผลใหสัดสวนในการลงทุนเปลี่ยนไป
จากเดิมลงทุนใน BMCL รอยละ 14.57 เปนลงทุนใน BEM รอยละ 8.22 ของหุนที่ออกและเรียกชําระแลว
BEM ประกอบธุรกิจกอสรางและบริหารทางพิเศษ บริหารจัดการโครงการระบบขนสงมวลชนดวยรถไฟฟาและธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชยที่เกี่ยวของกับระบบทางพิเศษ
และระบบขนสงมวลชนดวยรถไฟฟา โดยมีภูมิลําเนาในประเทศไทย
สัดสวนเงินลงทุน ป 2560 อัตรารอยละ 8.22 (เทากับป 2559)
6.9.2 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวม
BEM เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เริ่มทําการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 และ 2559 มูลคาหุน หุนละ 8.05 บาท และ 6.90 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 รฟม. มีสินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้
หนวย : ลานบาท

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในบริษัทรวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
2560
2559
2560
2559
2560
2559
10,112.89

8,668.19

-

-

-

-
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6.9.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : ลานบาท

สินทรัพย
หนี้สิน
สวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
30 ก.ย. 60
31 ธ.ค. 59
100,530.81
82,785.56
70,201.11
53,002.86
30,329.70
29,782.70

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 60
31 ธ.ค. 59
97,469.72
79,972.08
69,861.52
52,878.93
27,608.20
27,093.15

งบกําไรขาดทุน/งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : ลานบาท

รายไดรวม
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

งบการเงินรวม
30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 59
11,430.69
9,467.71
2,377.93
2,019.77
2,381.20
1,956.46

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 59
10,972.40
9,065.08
2,393.52
2,093.69
2,349.24
2,030.25

ที่ดิน
รายจายเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โครงสรางงานโยธาและงานสถาปตยกรรม
- โอนจาก WIP / จัดซื้อ
- รับโอนจาก BEM
ระบบราง
ระบบเดินรถ
- โอนจาก WIP / จัดซื้อ
- รับโอนจาก BEM
ระบบเครื่องกลและไฟฟาที่สถานี
ศูนยซอม และอาคารจอดแลวจร
งานระหวางกอสราง
รวม

6.11 สินทรัพยโครงการรถไฟฟา

อาคารและสวนปรับปรุง
ระบบไฟฟา ประปาและสื่อสาร
ยานพาหนะ
ครุภัณฑสํานักงานและอุปกรณ
อุปกรณคอมพิวเตอร
งานระหวางกอสราง
รวม

6.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(18.44)
(18.44)

2,555.75
29.55
583.21
2,478.98
160.19
63.05
14,374.58
9.54
16,820.45
37,075.30

86,668.57
8,629.95

16,609.64
-

23,504.45
63,518.81
240,832.81

(18,627.86)
(19,665.26)

-

-

(1,031.56)
(5.84)

ราคาทุน
ซื้อ/รับบริจาค
ตัดจําหนาย/โอน

23.29
0.21
5.75
0.64
29.89

ราคาทุน
ซื้อ/รับบริจาค
ขายและ
ตัดจําหนาย/โอน

41,842.78
58.61

1 ต.ค. 59

287.54
85.60
10.23
91.52
37.60
17.94
530.43

1 ต.ค. 59
(114.50)
(31.79)
(10.22)
(59.07)
(36.20)
(251.78)

(14.85)
(6.02)
(6.90)
(0.91)
(28.68)

-

(129.35)
(37.81)
(10.22)
(65.97)
(37.11)
(280.46)

30 ก.ย. 60

23,513.99
61,711.40
258,242.85

16,672.69
14,374.58

87,251.78
2,478.98
8,790.14

43,366.97
82.32

(10,424.56)
(23,317.75)

(131.56)
-

(10,301.64)
(2,459.99)

-

(1,175.29)
(4,763.16)

(789.69)
(971.42)

(1,424.18)
(33.50)
(369.08)

-

(11,599.85)
(28,080.91)

(921.25)
(971.42)

(11,725.82)
(33.50)
(2,829.07)

-

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
30 ก.ย. 60
1 ต.ค. 59
คาเสื่อมราคา
30 ก.ย. 60
สําหรับงวด

310.83
85.81
10.23
97.27
37.60
0.14
541.88

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
30 ก.ย. 60
1 ต.ค. 59
คาเสื่อมราคา
ขายและ
สําหรับงวด ตัดจําหนาย/โอน

หนวย : ลานบาท

173.04
53.81
0.01
32.45
1.40
17.94
278.65

11,914.14
61,711.40
230,161.94

15,751.44
13,403.16

75,525.96
2,445.48
5,961.07

43,366.97
82.32

13,079.89
63,518.81
217,515.06

16,478.08
-

76,366.93
6,169.96

41,842.78
58.61

ราคาตามบัญชี
30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 59

181.48
48.00
0.01
31.30
0.49
0.14
261.42

ราคาตามบัญชี
30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 59

หนวย : ลานบาท
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ที่ดิน
ทีด่ นิ จํานวน 43,366.97 ลานบาท ไดรบั เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพือ่ เปนคาเวนคืนทีด่ นิ สําหรับโครงการรถไฟฟาสายตางๆ ซึง่ การเวนคืนดังกลาวเปนไปตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
การดําเนินการเวนคืนที่ดินโดย
การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) และ รฟม. โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดย กทพ.
17,468.06
17,469.02
ดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดย รฟม.
6,676.35
6,676.35
รวม
24,144.41
24,145.37
การดําเนินการเวนคืนที่ดินโดย รฟม.
โครงการรถไฟฟาสายตางๆ
สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง)
8,294.83
8,280.29
สายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ
1,030.31
สายสีเขียว (เหนือ) ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต
3,937.50
3,644.33
สายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค
3,964.81
3,954.09
สายสีนํ้าเงิน ชวงบางซื่อ - ทาพระ
800.74
788.39
สายสีสม ชวงตลิ่งชัน – มีนบุรี
741.07
สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี
1,058.52
สายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง
425.09
รวม
19,222.56
17,697.41
รวมทั้งสิ้น
43,366.97
41,842.78
การดําเนินการเวนคืนที่ดินรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลโดย กทพ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 และ วันที่ 28 กรกฎาคม 2538 จํานวน
17,468.06 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กทพ. ยังไมไดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให รฟม. เนื้อที่ 4 ไร 3 งาน 5 ตารางวา เปนเงิน 304.80 ลานบาท
อนึง่ ทีด่ นิ บางสวนเจาของทีด่ นิ ทีถ่ กู เวนคืนยังไมพอใจในคาทดแทนอสังหาริมทรัพยจงึ ไดยนื่ ฟองคดีตอ ศาลและขณะนีอ้ ยูร ะหวางการพิจารณาคดี ซึง่ ศาลอาจมีคาํ พิพากษา
ให รฟม. จายคาทดแทนใหแกเจาของที่ดินเพิ่มขึ้นอีกตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6.32
ที่ดิน สําหรับโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล นําไปใชสําหรับเปนที่ตั้งอาคารสํานักงาน เนื้อที่ 243 ไร 3 งาน 77.9 ตารางวา
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินสวนตอขยาย
รฟม. ไดโอนสิทธิการใชประโยชนในสินทรัพยโครงการรถไฟฟามหานคร ใหแก บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) ซึ่งเปนผูรับสัมปทานตาม
สัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลเปนระยะเวลา 25 ป ตัง้ แตวนั ที่ 3 กรกฎาคม 2547 และตามสัญญาสัมปทานสําหรับการลงทุน โครงการรถไฟฟามหานคร
สายฉลองรัชธรรม สําหรับการลงทุนในระยะเวลา 30 ป ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2559 เปนตนไป
ตอมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 รฟม. ไดลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินสวนตอขยายกับ BEM ซึ่งสัญญาดังกลาวไดผนวกสัญญาสัมปทาน
โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หลังครบกําหนดสัญญาสัมปทานใหเปนสวนหนึง่ ของสัญญาสัมปทานสายสีนาํ้ เงินสวนตอขยาย ซึง่ จะครบกําหนดอายุสญ
ั ญาในป พ.ศ. 2592
โดยในสัญญาดังกลาว ไดกําหนดวา การโอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณงานระบบ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543
BEM จะโอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณงานระบบซึ่งเปนทรัพยสินที่ไดจัดสราง หรือจัดหามาตามสัญญาสัมปทานโครงการระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งไดเปดบริการอยูใน
ปจจุบันให รฟม. ในทันทีที่มีการลงนามในสัญญาและ รฟม. จะมอบสิทธิในการใชและครอบครองสินทรัพยดังกลาวใหแก BEM ในวันเดียวกัน เพื่อให BEM ใชในการดําเนินงานตาม
สัญญาตอไป ในกรณีที่สินทรัพยอยูระหวางการจัดหาเพิ่มเติมตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และไมสามารถสงมอบกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยดังกลาว
ใหแก รฟม. ไดในทันทีที่มีการลงนามสัญญา BEM จะตองสงมอบกรรมสิทธิ์ดังกลาวใหแก รฟม. ในทันทีที่จัดหามาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
แลวเสร็จและ/หรือพรอมกับสินทรัพยที่ไดจัดหามาสําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินสวนตอขยายแลวแตกรณีใดจะถึงกําหนดกอน
สําหรับอุปกรณงานระบบโครงการรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงินสวนตอขยาย BEM จะโอนกรรมสิทธิเ์ มือ่ ผานการทดสอบทัง้ หมดทีจ่ าํ เปนตามสัญญาและเริม่ การบริการทีก่ อ ใหเกิด
รายไดบางสวนหรือการบริการที่กอใหเกิดรายไดทั้งสาย และ รฟม. จะมอบสิทธิในการใชและครอบครองทรัพยสินดังกลาว รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานทางโยธา (แตไมรวมอาคารจอด
แลวจร ยกเวนชั้นใตดนิ อาคารจอดและจรลาดพราว) ใหแก BEM ในวันเดียวกันเพื่อใชในการใหบริการตามสัญญาตอไป ในการนี้ รฟม. ไดบันทึกราคาทุนของสินทรัพยที่ไดรับโอน
ดวยมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ BEM บันทึกไวจํานวน 16,853.56 ลานบาท ประกอบดวย อุปกรณงานระบบรถไฟฟา จํานวน 14,374.58 ลานบาท และอาคาร
จํานวน 2,478.98 ลานบาท ซึ่ง รฟม. โดยคณะกรรมการตรวจสอบรายการทรัพยสินของสัญญาสัมปทานโครงการระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสวนงานที่เกี่ยวของ
ไดมีการตรวจสอบความถูกตองของมูลคาทรัพยสิน พรอมทั้งไดตรวจสอบจากงบการเงินของ BEM ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมดวยแลว เห็นวา
มูลคาคงเหลือตามบัญชีของ BEM เปนขอมูลที่ถูกตองและสะทอนมูลคาของสินทรัพยที่ไดรับโอนมาไดดีที่สุด และคํานวณอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่รับโอนคงเหลือจากอายุ
การใหประโยชนของสินทรัพย ที่ประมาณขึ้นโดยใชเกณฑเดียวกันกับสินทรัพยโครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม หักอายุการใชงานของสินทรัพยนับแตวันเริ่มเปดให
บริการเดินรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จนถึงวันที่รบั โอน
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รฟม. ไดดําเนินการโอนตนทุนสะสมของโครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม จํานวน 804.55 ลานบาท ไปเปนสินทรัพยโครงการรถไฟฟาสีนํ้าเงินสวนตอขยาย
เนื่องจากไดเปดใหบริการเดินรถเชื่อมตอระหวางสถานีเตาปูนของโครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรมกับสถานีบางซื่อของโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ
รฟม. ไดดําเนินการโอนตนทุนสะสมในงานระหวางกอสรางของโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ จํานวน 17,814.10 ลานบาท ไปเปนสินทรัพย
ไมหมุนเวียนที่ถือไวรอโอน ในคราวการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 คจร. ไดมีมติให กทม. เปนผูเดินรถ
สวนตอขยายรถไฟฟาสายสีเขียว ซึ่ง กทม. ไดเปดใหบริการเดินรถสถานีแบริ่ง – สําโรง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดย รฟม. มีหนาที่ตองสงมอบสินทรัพยและหนี้สินของโครงการ
ใหกับ กทม. ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงคมนาคม การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร ตอไป
รายละเอียดประกอบงานระหวางกอสราง
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
1 ต.ค. 59
เพิ่ม(ลด)/ปรับปรุง
30 ก.ย. 60
โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ - ราษฎรบูรณะ
ชวงบางใหญ – บางซื่อ (รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม)
คาจางที่ปรึกษา
คางานกอสราง
ดอกเบี้ยจายเงินกู
คาธรรมเนียมเงินกู
คาคํ้าประกันเงินกู
รวม
โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ - ราษฎรบูรณะ
คาจางที่ปรึกษา
รวม
โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค
คาจางที่ปรึกษา
คางานกอสราง
ดอกเบี้ยจายเงินกู
คาธรรมเนียมเงินกู
รวม
โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางซื่อ - ทาพระ
คาจางที่ปรึกษา
คางานกอสราง
ดอกเบี้ยจายเงินกู
คาธรรมเนียมเงินกู
รวม
โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางแค – พุทธมณฑล สาย 4
คาจางที่ปรึกษา
รวม
โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีสม ชวงตลิ่งชัน - ศูนยวัฒนธรรมฯ และชวงศูนยวัฒนธรรมฯ - มีนบุรี
คาจางที่ปรึกษา
คางานกอสราง
ดอกเบี้ยจายเงินกู
คาธรรมเนียมเงินกู
รวม
โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียว (เหนือ) ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต
คาจางที่ปรึกษา
คางานกอสราง
ดอกเบี้ยจายเงินกู
คาธรรมเนียมเงินกู
รวม

29.88
737.49
34.20
2.21
0.77
804.55

(29.72)
(737.49)
(34.20)
(2.21)
(0.77)
(804.39)

0.16
0.16

276.31
276.31

-

276.31
276.31

1,219.94
31,002.76
1,681.33
120.55
34,024.58

70.38
3,834.20
434.53
39.95
4,379.06

1,290.32
34,836.96
2,115.86
160.50
38,403.64

1,132.80
7,902.83
1,561.24
111.94
10,708.81

65.35
1,972.64
403.49
37.14
2,478.62

1,198.15
9,875.47
1,964.73
149.08
13,187.43

36.92
36.92

-

36.92
36.92

392.16
392.16

1.01
878.36
32.08
3.88
915.33

393.17
878.36
32.08
3.88
1,307.49

300.68
1,646.74
76.12
8.38
2,031.92

254.50
5,911.07
119.63
11.47
6,296.67

555.18
7,557.81
195.75
19.85
8,328.59
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รายละเอียดประกอบงานระหวางกอสราง (ตอ)
หนวย : ลานบาท

โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียว (เหนือ) (สวนตอขยาย) ชวงคูคต – ลําลูกกา
คาจางที่ปรึกษา
รวม
โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ
คาจางที่ปรึกษา
คางานกอสราง
ดอกเบี้ยจายเงินกู
คาธรรมเนียมเงินกู
รวม
โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียว (สวนตอขยาย) ชวงสมุทรปราการ – บางปู
คาจางที่ปรึกษา
รวม
โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี
คาจางที่ปรึกษา
รวม
โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว - สําโรง
คาจางที่ปรึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
1 ต.ค. 59
เพิ่ม(ลด)/ปรับปรุง
30 ก.ย. 60
-

8.56
8.56

8.56
8.56

602.75
13,692.00
772.38
54.62
15,121.75

(602.75)
(13,692.00)
(772.38)
(54.62)
(15,121.75)

-

-

12.85
12.85

12.85
12.85

25.33
25.33

4.33
4.33

29.66
29.66

96.48
96.48
63,518.81

23.31
23.31
(1,807.41)

119.79
119.79
61,711.40

6.12 สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยไมมีตัวตน
ราคาทุน
บวก เพิ่มระหวางงวด
หัก คาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยระหวางพัฒนา
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
51.46
8.13
59.59
51.91
7.68
0.55
8.23

51.46
51.46
49.05
2.41

6.13 สิทธิการใชพื้นที่กอสรางโครงการ
สิทธิการใชพื้นที่กอสรางโครงการ จํานวน 1,793.75 ลานบาท เปนคาทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพยเพื่อใชพื้นที่ของที่ดินทั้งบนดินและใตดิน สําหรับกอสรางโครงการ
รถไฟฟาสายตางๆ โดยไมไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดนิ ประกอบดวย
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางซื่อ - ทาพระ
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ
รวม

1,235.80
465.89
465.89
16.80
1,793.75

1,235.80
75.26
75.45
78.94
1,856.08

6.14 สิทธิในสัญญาเชาระยะยาวรอตัดบัญชี จํานวน 27.43 ลานบาท เปนคาเชาที่ดินจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในระยะเวลา 30 ป สัญญาเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2541
ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2571 เพื่อกอสรางอาคารขึ้นลงสถานีรถไฟฟาใตดินสามยานและปลองระบายอากาศ และคาทดแทนสิ่งปลูกสราง คาจางรื้อถอน คาขนยาย คาขาดประโยชน
สูญเสียรายได และคาใชจายอื่นๆ รวมเปนเงิน 75.95 ลานบาท ตัดจําหนายปละ 2.53 ลานบาท ซึ่งไดตัดจําหนายสะสมเปนคาใชจายแลวจํานวน 48.52 ลานบาท
6.15 สินทรัพย/หนี้สินทางการเงิน
รฟม. รับรูสินทรัพยทางการเงินที่เกิดจากผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
โดยอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เทากับ 0.300127 เยน รายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท

ลานเยน
(1)
สัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
- ลงวันที่ 29 ก.ค. 2556
- ลงวันที่ 13 ส.ค. 2556
- ลงวันที่ 10 เม.ย. 2557
- ลงวันที่ 21 ส.ค. 2557
- ลงวันที่ 22 ก.ย. 2557
- ลงวันที่ 13 ส.ค. 2556
- ลงวันที่ 10 เม.ย. 2557
- ลงวันที่ 21 ส.ค. 2557
- ลงวันที่ 22 ก.ย. 2557

16,072.22
16,072.22
20,512.47
30,665.76
23,138.06
23,138.06
97,454.35
113,526.57

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เงินตนคงเหลือตามสัญญา CCS
30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 59
อัตราแลกเปลี่ยน
ลานบาท
ลานบาท
สินทรัพย(หนี้สิน) สินทรัพย(หนีี้สิน)
ตามสัญญา
ทางการเงิน
ทางการเงิน
CCS
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(2)
(3)=(1)*(2)
(4)
(5)=(4)-(3)

0.2908
0.3098
0.3166
0.3177
0.3096

4,673.80
4,673.80
6,354.76
9,708.78
7,350.96
7,163.55
30,578.05
35,251.85

4,823.71
4,823.71
6,156.34
9,203.62
6,944.36
6,944.36
29,248.68
34,072.39

149.91
149.91
(198.42)
(505.16)
(406.60)
(219.19)
(1,329.37)
(1,179.46)

946.97
800.28
974.08
709.75
905.69
4,336.77
4,336.77

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Cross Currency Swap ; CCS) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เปนสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาทของเงินกู JICA
ตามสัญญาเงินกูเลขที่ TXXIII-6 ลงวันที่ 30 กันยายน 2541 เงินตนตามสัญญา CCS จํานวน 19,516.27 ลานเยน เปนเงิน 5,675.33 ลานบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Cross Currency Swap ; CCS) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เปนสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาทของเงินกู JICA
ตามสัญญาเงินกูเลขที่ TXXIII-3 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 เงินตนตามสัญญา CCS จํานวน 24,419.60 ลานเยน เปนเงิน 7,565.19 ลานบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Cross Currency Swap ; CCS) ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 เปนสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาทของเงินกู JICA
ตามสัญญาเงินกูเลขที่ TXXV-3 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 เงินตนตามสัญญา CCS จํานวน 35,332.29 ลานเยน เปนเงิน 11,186.20 ลานบาท
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สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Cross Currency Swap ; CCS) ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เปนสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาท ของเงินกู JICA
ตามสัญญาเงินกูเลขที่ TXXIV-1 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 เงินตนตามสัญญา CCS จํานวน 26,293.25 ลานเยน เปนเงิน 8,353.37 ลานบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Cross Currency Swap ; CCS) ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เปนสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาท ของเงินกู JICA
ตามสัญญาเงินกูเลขที่ TXXIV-1 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 เงินตนตามสัญญา CCS จํานวน 26,293.25 ลานเยน เปนเงิน 8,140.39 ลานบาท
6.16 เจาหนี้งานระหวางกอสราง
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
เจาหนี้คาจางที่ปรึกษา
เจาหนี้คางานกอสราง
รวม

1,835.02
1,835.02

55.81
1,889.28
1,945.09

6.17 เจาหนี้อื่น

เจาหนี้อื่น
เจาหนี้สรรพากร
รายไดคาโดยสารรับลวงหนา
เงินมัดจําและเงินรับลวงหนาอื่น
คาใชจายคางจายอื่น
คาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) คางจาย
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
414.80
382.83
6.09
6.00
14.01
5.71
51.29
52.39
11.56
52.38
19.75
17.64
517.50
516.95

6.18 ตนทุนทางการเงินคางจาย
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
ดอกเบี้ยเงินกู
ดอกเบี้ยจายตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
คาใชจายในการจัดหาเงินกูคางจาย
รวม

509.24
239.02
125.89
874.15

503.76
249.68
118.18
871.62

6.19 คาตอบแทนสิทธิรับลวงหนา จํานวน 1.44 ลานบาท เปนคาตอบแทนสิทธิในการใหเชื่อมตอทางเดินอาคาร Interchange กับสถานีรถไฟฟาใตดินสุขุมวิท จํานวน 3.00
ลานบาท ไดโอนรับรูเปนรายไดสะสมแลว จํานวน 1.56 ลานบาท
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6.20 รายไดรอการรับรู
หนวย : ลานบาท

1 ต.ค. 59
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินบริจาคจาก สนพ.
สินทรัพยบริจาค
สินทรัพยตามสัญญาสัมปทาน
รวม

167,474.86
10.58
54.09
167,539.53

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เพิ่มขึ้น
โอนเปนรายได/
ปรับปรุง
4,840.00
(10,884.54)
(0.88)
12.68
(40.25)
16,853.56
(1,004.92)
21,706.24
(11,930.59)

30 ก.ย. 60
161,430.32
9.70
26.52
15,848.64
177,315.18

6.20.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เปนเงินอุดหนุนเพื่อโครงการที่เกี่ยวของกับสินทรัพยรับรูเงินอุดหนุนดังกลาว เปนรายได รอการรับรู และทยอยรับรูเปนรายไดเงินอุดหนุนใน
แตละงวดอยางเปนระบบ มีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท

1 ต.ค. 59
เงินอุดหนุนเพื่อโครงการรถไฟฟามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล
สายฉลองรัชธรรม(สายสีมวง)
เงินอุดหนุนเพื่อกอสรางอาคารสํานักงานใหม
เงินอุดหนุนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เงินอุดหนุนเพื่อโครงการกอสรางรถไฟฟาสายตางๆ
สายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค
และ ชวงบางซื่อ – ทาพระ
สายสีสม ชวงตลิ่งชัน - ศูนยวัฒนธรรมฯ
และ ชวงศูนยวัฒนธรรมฯ - มีนบุรี
สายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี
สายสีเหลือง ชวงลาดพราว - สําโรง
สายสีเขียว (เหนือ) ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต
สายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ
รวม
หัก สายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ
รวมสุทธิ
หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เพิ่มขึ้น
โอนเปนรายได/
ปรับปรุง

70,876.78

-

65,299.35

**17.54

192.86
7.92

30 ก.ย. 60
68,754.18

-

(2,112.29)
*(6.52)
**(3.79)
(2,074.72)
*(2,752.10)
**(25.80)
(13.15)
(6.79)

23,215.86

884.42

-

24,100.28

363.85
7.95
90.04
3,841.36
3,578.89
167,474.86
167,474.86

807.09
2,024.17
488.74
307.55
310.49
4,840.00
4,840.00

(6,995.16)
(3,889.38)
(10,884.54)

1,170.94
2,032.12
578.78
4,148.91
3,889.38
165,319.70
(3,889.38)
161,430.32

60,464.27
179.71
1.13

*ปรับปรุงผลตางอัตราแลกเปลี่ยน
**ปรับปรุงคาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ในการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม รฟม. มีความเชือ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผล
วาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กําหนดไวและจะไดรับเงินอุดหนุนนั้น จึงรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดรอการรับรูคูกับเงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล เพื่อชําระคืนเงิน
ตนและดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเงินกู คาออกแบบ คากอสราง คาจางที่ปรึกษาโครงการ และเพื่อจายชําระคาอุปกรณงานระบบไฟฟาพรอมดอกเบี้ย โดยจะทยอยรับรูเปนรายได
เงินอุดหนุนในแตละงวดอยางเปนระบบ ตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพยโครงการรถไฟฟาทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นี้ รฟม. ไดรบั เงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาโดยตลอดและจะยังคงไดรบั ตอไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มกราคม 2559 อนุมัติขยายระยะเวลาการชําระคืนหนี้เงินกูคาออกแบบ คากอสราง และคาจางที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
จากเดิมตามที่ไดอนุมัติไวเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ออกไปอีก 7 ป (ปงบประมาณ 2560-2566)
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6.20.2 เงินบริจาคจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) เพือ่ กอสรางลานจอดรถทีส่ ถานีรถไฟฟาใตดนิ ศูนยประชุมแหงชาติสริ กิ ติ แิ์ ละสถานีรถไฟฟา
ใตดินรัชดาภิเษก โดยทยอยรับรูเปนรายไดอื่นตามคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
6.20.3 สินทรัพยบริจาค เปนสินทรัพยที่ รฟม. ไดรับจากหนวยงานตางๆ อาทิเชน สิ่งกอสราง ครุภัณฑสํานักงาน ยานพาหนะ และครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนตน โดยทยอยรับรู
เปนรายไดอื่นตามคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
6.20.4 สินทรัพยตามสัญญาสัมปทาน เปนสินทรัพยที่ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน โดยทยอยรับรูเปนรายไดจากการใหสัมปทานตาม
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยตามสัญญาสัมปทาน
6.21 เจาหนี้คาอุปกรณงานระบบรถไฟฟา
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
2560
2559
14,572.20
16,218.13
1,649.68
1,642.18
12,922.52
14,575.95

คาอุปกรณงานระบบรถไฟฟา
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คงเหลือ

เจาหนีค้ า อุปกรณงานระบบรถไฟฟา เปนคาอุปกรณงานระบบตามสัญญาสัมปทานสําหรับการลงทุน ระยะที่ 1 การออกแบบและกอสรางระบบรถไฟฟา โครงการรถไฟฟา
สายสีมว ง บางใหญ – ราษฎรบรู ณะ ชวงบางใหญ – บางซือ่ ตัง้ แตชว งสถานีคลองบางไผ – สถานีเตาปูน มูลคาตามสัญญาจํานวน 16,491.83 ลานบาท (รวมภาษีมลู คาเพิม่ ) ซึง่ รฟม.
ตองชําระคืนเปนรายเดือน เดือนละเทาๆกัน เปนระยะเวลา 120 เดือน หลังจากเริม่ การใหบริการเดินรถไฟฟาพรอมดอกเบีย้ จาย มีรายละเอียดดังนี้
(1) การชําระคืนคาอุปกรณงานระบบรถไฟฟา
ตัง้ แตเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 เดือนละ 136.85 ลานบาท (รวมภาษีมลู คาเพิม่ )
ตัง้ แตเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2569 เดือนละ 137.47 ลานบาท (รวมภาษีมลู คาเพิม่ )
(2) ชําระดอกเบีย้ ระหวางการชําระคืนคาอุปกรณงานระบบรถไฟฟา ตามอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 12 เดือน ของธนาคารทีใ่ ห BEM กูย มื ประกาศใชอยู ณ วันที่ 1 ของ
เดือน+2.5% ตอป
6.22 เงินกูย มื ระยะยาว
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
เงินกูยืมตางประเทศ
เงินกูยืมในประเทศ
ลานเยน
ลานบาท
ลานบาท
เงินกู
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินไมหมุนเวียนที่ถือไวรอโอน
คงเหลือสวนที่เปนเงินกูยืมระยะยาว

182,167.35
9,460.29
172,707.06

54,673.34
2,839.29
51,834.05

เงินกู
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คงเหลือสวนที่เปนเงินกูยืมระยะยาว

เงินกูยืมตางประเทศ
ลานเยน
ลานบาท
191,177.97
66,346.59
9,010.62
3,127.05
182,167.35
63,219.54

78,138.70
8,359.33
14,443.53
55,335.84
2559

เงินกูยืมในประเทศ
ลานบาท
57,190.42
6,103.05
51,087.37

รวม
ลานบาท
132,812.04
11,198.62
14,443.53
107,169.89
รวม
ลานบาท
123,537.01
9,230.10
114,306.91
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ในงวดนี้โครงการรถไฟฟาสายตางๆ มีรายการเคลื่อนไหวระหวางงวด ดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
เงินกูยืมตางประเทศ
เงินกูยืมในประเทศ
ลานเยน
ลานบาท
ลานบาท
การรับเงินกูเพิ่ม
โครงการรถไฟฟาสายตางๆ
สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง)
สายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซื่อ - ทาพระ
สายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ
สายสีเขียว (เหนือ) ชวงหมอชิต – สะพานใหม - คูคต
สายสีสม ชวงศูนยวฒ
ั นธรรมแหงประเทศไทย – มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ)
การชําระคืน
โครงการรถไฟฟาสายตางๆ
สายเฉลิมรัชมงคล
สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง)
สายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ
สายสีเขียว (เหนือ) ชวงหมอชิต – สะพานใหม - คูคต
สายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซื่อ - ทาพระ

รวม
ลานบาท

-

-

1,988.57
9,367.57
4,151.33
8,411.90
8,531.96
32,451.33

1,988.57
9,367.57
4,151.33
8,411.90
8,531.96
32,451.33

5,185.65
3,824.97
9,010.62

1,799.63
1,327.42
3,127.05

1,033.33
1,869.72
1,700.00
3,200.00
3,700.00
11,503.05

2,832.96
3,197.14
1,700.00
3,200.00
3,700.00
14,630.10

รายละเอียดเงินกูย มื ระยะยาว
เงินกูย มื ตางประเทศเพือ่ โครงการกอสรางรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
สัญญาเงินกู
ครั้งที่
(ลงวันที่)
TXXII - 3(A)
(30 ก.ย. 40)
TXXIII - 3
(31 ก.ค. 41)
TXXIII - 6
(30 ก.ย. 41)
TXXIV - 1
(29 ก.ย. 42)
TXXV - 3
(22 ก.ย. 43)
รวม

ผูใหกู

วงเงิน

JICA

241.00

คงเหลือ
1 ต.ค. 59
142.09

JICA

29,792.00

JICA

ลานเยน
รับเพิ่ม

ชําระคืน

อัตรา
ดอกเบี้ย
รอยละตอป
0.75

ระยะเวลากู
(ปลอดหนี้)
ป
40 (10)

-

6.77

คงเหลือ
30 ก.ย. 60
135.32

21,489.25

-

976.78

20,512.47

0.75

40 (10)

23,343.00

16,837.57

-

765.35

16,072.22

0.75

40 (10)

JICA

64,228.00

48,379.58

-

2,103.46

46,276.12

0.75

40 (10)

JICA

45,818.00

31,999.05

-

1,333.29

30,665.76

0.75

40 (10)

163,422.00

118,847.54

-

5,185.65

113,661.89

กําหนด
ครบ
ชําระเงินตน
กําหนด
และดอกเบี้ย
ชําระ
20 มี.ค. และ 20 ก.ย. 2580
20 ก.ย.
20 ม.ค. และ 20 ก.ค. 2581
20 ก.ค.
20 มี.ค. และ 20 ก.ย. 2581
20 ก.ย.
20 มี.ค. และ 20 ก.ย. 2582
20 ก.ย.
20 เม.ย. และ 20 เม.ย. 2583
20 ต.ค.
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เงินกูย มื ตางประเทศเพือ่ โครงการกอสรางรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม
สัญญาเงินกู
ผูใหกู
ครั้งที่
(ลงวันที่)
TXXX - 1
JICA
(31 มี.ค. 51)
TXXX - 1(A)
JICA
(31 มี.ค. 51)
TXXXII - 3
JICA
(28 ก.ย. 53)
รวม
รวมเงินกูยืมตางประเทศทั้งสิ้น

วงเงิน
58,647.17

คงเหลือ
1 ต.ค. 59
52,343.18

3,794.83

ลานเยน
รับเพิ่ม

ชําระคืน

อัตรา
ดอกเบี้ย
รอยละตอป
1.40

Commitment
Charge
รอยละตอป
0.10

ระยะเวลากู
(ปลอดหนี้)
และดอกเบี้ย
25 (7)

-

3,172.31

คงเหลือ
30 ก.ย. 60
49,170.87

3,348.25

-

202.93

3,145.32

0.01

0.10

25 (7)

16,639.00

16,639.00

-

449.73

16,189.27

1.40

0.10

25 (7)

79,081.00
242,503.00

72,330.43
191,177.97

-

3,824.97
9,010.62

68,505.46
182,167.35

อัตรา
ดอกเบี้ย
รอยละตอป
3.65000

คาธรรมเนียม
การใหกูตอ
รอยละตอป
0.25

ระยะ
เวลากู
ป
7.15

กําหนด
ครบ
ชําระเงินตน
กําหนด
ชําระ
20 พ.ค. และ 20 พ.ย. 2575
20 พ.ย.
20 พ.ค. และ 20 พ.ย. 2575
20 พ.ย.
20 ก.พ. และ 20 ส.ค. 2578
20 ส.ค.

เงินกูย มื ในประเทศเพือ่ โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซือ่ - ทาพระ
สัญญาเงินกู
ครั้งที่
(ลงวันที่)
8-ข/2557
(24 ต.ค. 57)
8-ข/2558
(29 ต.ค. 58)
9-ข/2559
(8 เม.ย. 59)
16-ข/2559
(15 ส.ค. 59)
22-ข/2559
(15 ส.ค. 59)
9-ข/2560
(18 ก.ค. 60)
13-ข/2560
(13 ก.ย. 60)
รวม

ผูใหกู

วงเงิน

กระทรวงการคลัง

15,260.00

คงเหลือ
1 ต.ค. 59
15,260.00

กระทรวงการคลัง

3,700.00

กระทรวงการคลัง

ลานบาท
รับเพิ่ม

ชําระคืน
-

-

คงเหลือ
30 ก.ย. 60
15,260.00

3,700.00

-

3,700.00

-

1.74384

0.20

2

4,100.00

1,901.73

2,198.27

-

4,100.00

1.74034

0.20

2

กระทรวงการคลัง

6,041.70

6,041.70

-

-

6,041.70

2.12500

0.30

10.35

กระทรวงการคลัง

3,200.00

-

3,200.00

-

3,200.00

1.74000

0.20

2

กระทรวงการคลัง

2,800.00

-

269.30

-

269.30

1.59735

0.20

2

กระทรวงการคลัง

3,700.00

-

3,700.00

-

3,700.00

1.56822

0.20

3

38,801.70

26,903.43

9,367.57

3,700.00

32,571.00

กําหนด
ครบ
ชําระเงินตน
กําหนด
และดอกเบี้ย
ชําระ
17 มิ .ย. และ 17 ธ.ค. 2564
17 ธ.ค.
9 พ.ค. และ 9 พ.ย. 2560
9 พ.ย. ชําระ 15 ก.ย. 2560
20 เม.ย. และ 20 เม.ย. 2561
20 ต.ค.
17 ธ.ค. และ 17 ธ.ค. 2569
17 มิ.ย.
19 ธ.ค. และ 19 ธ.ค. 2561
19 มิ.ย.
20 ม.ค. และ 20 ก.ค. 2562
20 ก.ค.
15 มี.ค. และ 15 ก.ย. 2563
15 ก.ย.
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เงินกูย มื ในประเทศเพือ่ โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริง่ - สมุทรปราการ
สัญญาเงินกู
ครั้งที่
(ลงวันที่)
8-ข/2557
(24 ต.ค. 57)
9-ข/2558
(29 ต.ค. 58)
10-ข/2559
(8 เม.ย. 59)
16-ข/2559
(15 ส.ค. 59)
20-ข/2559
(27 ก.ย. 59)
22-ข/2559
(15 ธ.ค. 59)
13-ข/2560
(13 ก.ย. 60)
รวม

ผูใหกู

วงเงิน

ลานบาท
รับเพิ่ม

-

คงเหลือ
30 ก.ย. 60
4,740.00

อัตรา
ดอกเบี้ย
รอยละตอป
3.65000

คาธรรมเนียม
การใหกูตอ
รอยละตอป
0.25

ชําระคืน

-

ระยะ
เวลากู
ป
7.15

กระทรวงการคลัง

4,740.00

คงเหลือ
1 ต.ค. 59
4,740.00

กระทรวงการคลัง

1,700.00

1,700.00

-

1,700.00

-

1.74384

0.20

2

กระทรวงการคลัง

1,900.00

1,900.00

-

-

1,900.00

1.74034

0.20

2

กระทรวงการคลัง

3,652.20

3,652.20

-

-

3,652.20

2.12500

0.30

10.35

กระทรวงการคลัง

1,283.00

-

1,283.00

-

1,283.00

1.72424

0.20

2

กระทรวงการคลัง

2,123.00

-

1,168.33

-

1,168.33

1.74000

0.20

2

กระทรวงการคลัง

1,700.00

-

1,700.00

-

1,700.00

1.57022

0.20

3

17,098.20

11,992.20

4,151.33

1,700.00

14,443.53

อัตรา
ดอกเบี้ย
รอยละตอป
2.06420

คาธรรมเนียม
การใหกูตอ
รอยละตอป
0.15

ระยะ
เวลากู
ป
2

กําหนด
ครบ
ชําระเงินตน
กําหนด
และดอกเบี้ย
ชําระ
17 มิ.ย. และ 17 ธ.ค. 2564
17 ธ.ค.
9 พ.ค. และ 9 พ.ย. 2560
9 พ.ย.
20 เม.ย. และ 20 เม.ย. 2561
20 ต.ค.
17 มิ.ย. และ 17 ธ.ค. 2569
17 ธ.ค.
29 มี.ค. และ 29 ก.ย. 2561
29 ก.ย.
19 มิ.ย. และ 19 ธ.ค. 2561
19 ธ.ค.
15 มี.ค. และ 15 ก.ย. 2563
15 ก.ย.

เงินกูย มื ในประเทศเพือ่ โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียว (เหนือ) ชวงหมอชิต - สะพานใหม – คูคต
สัญญาเงินกู
ครั้งที่
(ลงวันที่)
5-ข/2558
(6 ก.ค. 58)
8-ข/2559
(8 เม.ย. 59)
22-ข/2559
(15 ธ.ค. 59)
1-ข/2560
(13 ม.ค. 60)
7-ข/2560
(5 พ.ค. 60)
รวม

ผูใหกู

วงเงิน

ลานบาท
รับเพิ่ม

ชําระคืน

-

3,200.00

คงเหลือ
30 ก.ย. 60
-

กระทรวงการคลัง

3,200.00

คงเหลือ
1 ต.ค. 59
3,200.00

กระทรวงการคลัง

2,000.00

950.32

1,049.68

-

2,000.00

1.74034

0.20

2

กระทรวงการคลัง

1,900.00

-

1,900.00

-

1,900.00

1.74000

0.20

2

กระทรวงการคลัง

3,200.00

-

3,200.00

-

3,200.00

1.89000

0.20

2

กระทรวงการคลัง

4,100.00

-

2,262.22

-

2,262.22

0.20

2

14,400.00

4,150.32

8,411.90

3,200.00

9,362.22

1.64692
1.65692

คาธรรมเนียม
การใหกูตอ
รอยละตอป
-

ระยะ
เวลากู
ป
9
9

กําหนด
ครบ
ชําระเงินตน
กําหนด
และดอกเบี้ย
ชําระ
6 ม.ค. และ 6 ก.ค. 2560
6 ก.ค.
20 เม.ย. และ 20 เม.ย. 2561
20 ต.ค.
19 มิ.ย. และ 19 ธ.ค. 2561
19 ธ.ค.
20 ม.ค. และ 20 ม.ค. 2562
20 ก.ค.
15 พ.ค. และ 15 พ.ค. 2562
15 พ.ย.

เงินกูย มื ในประเทศเพือ่ ชําระหนีเ้ งินกูต า งประเทศสําหรับโครงการกอสรางรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
สัญญาเงินกู
ผูใหกู
ครั้งที่
(ลงวันที่)
1-ฉ/2556 กระทรวงการคลัง
(3 เม.ย. 56)
รวม

วงเงิน
3,000.00
6,300.00
9,300.00

คงเหลือ
1 ต.ค. 59
3,000.00
3,200.00
6,200.00

ลานบาท
รับเพิ่ม

ชําระคืน
-

1,033.33
1,033.33

คงเหลือ
30 ก.ย. 60
3,000.00
2,166.67
5,166.67

อัตรา
ดอกเบี้ย
รอยละตอป
2.44500
2.92500

กําหนด
ครบ
ชําระเงินตน
กําหนด
และดอกเบี้ย
ชําระ
30 เม.ย. และ 30 เม.ย. 2565
30 ต.ค.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

149

เงินกูย มื ในประเทศเพือ่ โครงการกอสรางรถไฟฟาสายฉลองรัชธรรม (สายสีมว ง)
สัญญาเงินกู
ครั้งที่
(ลงวันที่)
1-ข/2558
(20 ม.ค. 58)
1-ข/2559
(15 ม.ค. 59)
12-ข/2559
(1 มิ.ย. 59)
16-ข/2559
(15 ส.ค. 59)
17-ข/2559
(31 ส.ค. 59)
19-ข/2559
(23 ก.ย. 59)
22-ข/2559
(15 ธ.ค. 59)
1-ข/2560
(13 ม.ค. 60)
รวม

ผูใหกู

วงเงิน

กระทรวงการคลัง

1,840.00

คงเหลือ
1 ต.ค. 59
1,433.82

กระทรวงการคลัง

660.00

กระทรวงการคลัง

ลานบาท
รับเพิ่ม

ชําระคืน

อัตรา
ดอกเบี้ย
รอยละตอป
2.22197

คาธรรมเนียม
การใหกูตอ
รอยละตอป
0.15

ระยะ
เวลากู
ป
2

-

1,433.82

คงเหลือ
30 ก.ย. 60
-

660.00

-

-

660.00

1.95493

0.20

2

200.00

108.65

91.35

-

200.00

1.78638

0.20

2

กระทรวงการคลัง

5,306.10

5,306.10

-

-

5,306.10

2.12500

0.30

10.35

กระทรวงการคลัง

366.00

-

366.00

-

366.00

1.73539

0.20

2

กระทรวงการคลัง

435.90

435.90

-

435.90

-

1.50000

0.15

2 เดือน

กระทรวงการคลัง

450.00

-

97.40

-

97.40

1.74000

0.20

2

กระทรวงการคลัง

1,433.82

-

1,433.82

-

1,433.82

1.89000

0.20

2

10,691.82

7,944.47

1,988.57

1,869.72

8,063.32

อัตรา
ดอกเบี้ย
รอยละตอป
1.64692
1.65692

คาธรรมเนียม
การใหกูตอ
รอยละตอป
0.20

กําหนด
ครบ
ชําระเงินตน
กําหนด
และดอกเบี้ย
ชําระ
20 ม.ค. และ 20 ม.ค. 2560
20 ก.ค.
18 ม.ค. และ 18 ม.ค. 2561
18 ก.ค.
6 มิ.ย. และ 6 มิ.ย. 2561
6 ธ.ค.
17 มิ.ย. และ 17 ธ.ค. 2569
17 ธ.ค.
1 มี.ค. และ 1 ก.ย. 2561
1 ก.ย.
28 พ.ย 2559 28 พ.ย 2559
19 มิ.ย. และ
19 ธ.ค.
20 ม.ค. และ
20 ก.ค.

19 ธ.ค. 2561
20 ม.ค. 2562

เงินกูย มื ในประเทศเพือ่ โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวฒ
ั นธรรมฯ – มีนบุรี
สัญญาเงินกู
ผูใหกู
ครั้งที่
(ลงวันที่)
7-ข/2560 กระทรวงการคลัง
(5 พ.ค. 60)
รวม
รวมเงินกูในประเทศทั้งสิ้น

วงเงิน
8,600.00

คงเหลือ
1 ต.ค. 59
-

8,600.00
98,891.72

57,190.42

ลานบาท
รับเพิ่ม

ชําระคืน

8,531.96

-

คงเหลือ
30 ก.ย. 60
8,531.96

8,531.96
32,451.33

11,503.05

8,531.96
78,138.70

ระยะ
เวลากู
ป
2

กําหนด
ครบ
ชําระเงินตน
กําหนด
และดอกเบี้ย
ชําระ
15 พ.ค. และ 15 พ.ค. 2562
15 พ.ย.

การบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกูตางประเทศ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เห็นชอบใหกระทรวงการคลังปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศของ รฟม. กระทรวงการคลังจึงไดดําเนินการ
ทําสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ (Cross Currency Swap) ของเงินกู JICA ตามสัญญาเงินกูเ ลขที่ 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 และ TXXIV-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 ตามลําดับ โดยแปลงหนีเ้ งินกูเ ยนอัตราดอกเบีย้ คงที่ เปนหนีเ้ งินกูบ าทอัตราดอกเบีย้
คงที่ ซึ่ง รฟม. เปนผูรับผิดชอบตอการทําธุรกรรมดังกลาวของกระทรวงการคลังตามสัญญาเพื่อการทําธุรกรรม Cross Currency Swap หนี้เงินกูตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่
29 กรกฎาคม 2556 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และลงวันที่ 22 กันยายน 2557 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงไวตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6.15
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6.23 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันตนงวด
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับงวดปจจุบัน
ผลประโยชนที่จายระหวางงวด
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันสิ้นงวด

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
217.91
173.54
32.41
52.33
(4.39)
(7.43)
(0.89)
(0.53)
245.04
217.91

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับงวดปจจุบัน
ตนทุนบริการ
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม
ขอสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
อัตราคิดลด (Discount Rate)
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตรามรณะ
ราคาทองคํารูปพรรณ 96.5%

2560
19.00
13.41
32.41

2559
44.64
7.69
52.33

รอยละ 1.42 – 3.41 แปรผันตามอายุพนักงาน
รอยละ 6.00 ตอป
ตามตารางมรณะไทยป 2560 เฉลี่ยรวมเพศชาย – หญิง
เทากับรอยละ 5.58 ตอป
นํ้าหนัก บาทละ 20,850.00 บาท

6.24 รายไดจากเงินอุดหนุน
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อโครงการที่เกี่ยวของกับสินทรัพย
โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
โครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม
อาคารสํานักงาน
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
รวม
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อดําเนินงาน
คาใชจายในการบริหาร
ชําระดอกเบี้ยเงินกูโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ชําระดอกเบี้ยเงินกูโครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม
รวม
รวมทั้งสิ้น

2,112.24
2,074.72
13.15
6.79
4,206.90

2,315.44
356.59
13.15
6.79
2,691.97

2,299.59
1,545.14
1,016.28
4,861.01
9,067.91

393.36
1,643.86
254.75
2,291.97
4,983.94
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6.25 รายไดจากการใหสัมปทาน
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
เงินตอบแทนจากคาโดยสาร
จํานวนเงินรายป
จํานวนเงินเปนรอยละ 1 ของรายรับ
เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย
จํานวนเงินรายป
จํานวนเงินเปนรอยละ 7 ของรายรับ
ผลตอบแทนอื่น
สินทรัพยที่ไดมาจากสัญญาสัมปทาน
รวม
โครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม
คาโดยสาร
คาธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร
รวม
รวมทั้งสิ้น
เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย
จากการดําเนินงานของ BEM
จากการดําเนินงานของบริษัทลูกของ BEM
(1) รายไดจากการโฆษณาประชาสัมพันธ
(2) รายไดคาตอบแทนคาเชาพื้นที่รานคาปลีก
(3) รายไดจากการจัดใหมีการบริการสื่อสารโทรคมนาคม
(4) รายไดจากการโฆษณาและประชาสัมพันธผานระบบ Passenger
Information Display (PID)
รวม

1,070.09
24.64

992.05
22.81

46.73
22.54
0.26
1,004.92
2,169.18

46.73
19.73
0.26
1,081.58

156.82
1.63
158.45
2,327.63

28.15
0.34
28.49
1,110.07

1.89

1.94

7.59
1.47
9.57

5.50
1.29
8.71

2.02
22.54

2.29
19.73

6.25.1 รายไดจากสัญญาสัมปทาน ตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล วันที่ 1 สิงหาคม 2542 และสัญญาแกไขเพิม่ เติม เมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
ดังรายละเอียดตอไปนี้
เงินตอบแทนจากคาโดยสาร
จํานวนเงินรายป
BEM ตกลงแบงรายไดจากคาโดยสารใหแก รฟม. เปนรายป ตั้งแตปที่ 11 นับจากปที่เริ่มบริการที่กอใหเกิดรายไดจนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา รวมทั้งสิ้น 43,567
ลานบาท ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว โดยในแตละปจะแบงชําระเงินตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญาเปน Lump sum amount
จํานวนเงินเปนรอยละ
BEM ตกลงแบงรายไดใหแก รฟม. ในอัตรารอยละของรายไดจากคาโดยสาร ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว นับจากปที่เริ่มบริการที่กอใหเกิดรายได คือ ปที่ 1-14 อัตรา
รอยละ 1 ปที่ 15 อัตรารอยละ 2 ปที่ 16-18 อัตรารอยละ 5 และปที่ 19-25 อัตรารอยละ 15 โดยชําระเงินเปนรายเดือน
เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย
จํานวนเงินรายป
BEM ตกลงแบงรายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชยตามสิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชยใหแก รฟม. เปนเงินรายปตลอดระยะเวลาตามสัญญา จํานวน 930 ลานบาท ซึ่งรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว นับจากปที่เริ่มบริการที่กอใหเกิดรายได คือปที่ 1-8 ปละ 10 ลานบาท และปที่ 9-25 ปละ 50 ลานบาท
จํานวนเงินเปนรอยละ
BEM ตกลงแบงรายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชยใหแก รฟม. ในอัตรารอยละ 7 ตอป ของรายไดที่ไดรับจากคูคา ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลวตั้งแตปที่เริ่มบริการที่กอให
เกิดรายไดเปนตนไปจนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาโดยชําระเงินเปนรายเดือน
รายไดจากสินทรัพยที่ไดมาจากสัญญาสัมปทาน ทยอยรับรูรายไดอยางเปนระบบตามคาเสื่อมราคาของสินทรัพย

152

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผลตอบแทนอืน่
เงินตอบแทนเพือ่ ชดเชยสวนแบงเงินปนผล
มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสรางการบริหารจัดการในการดําเนินการพัฒนา
เชิงพาณิชย โดยการควบรวม บริษัท ไตรแอดส เน็ทเวิคส จํากัด บริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิรค จํากัด และบริษัท เมโทรมอลล ดีเวลลอปเมนท จํากัด เปน บริษัท แบงคอก เมโทร
เน็ทเวิรคส จํากัด (BMN) โดยมีเงื่อนไขวา ไมวาผลประกอบการของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรคส จํากัด จะเปนเชนใด BMCL ตองจายเงินตอบแทนเพื่อชดเชยกับเงินปนผลให
รฟม. ตัง้ แตป 2552 เปนตนไปทุกๆ ป ปละเปนจํานวนไมนอ ยกวา 274,400 บาท ภายในเดือนเมษายนของปถดั ไปทุกๆ ป และหากปใดประเภทธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธและ/หรือ
ประเภทธุรกิจรานคาปลีกมีผลประกอบการดีขนึ้ รฟม. ไดมกี ารเจรจาตอรองให รฟม. ไดรบั ผลตอบแทนเพือ่ ชดเชยกับเงินปนผลเพิม่ มากขึน้ ตอไปดวยเปนรายป
มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เห็นชอบให รฟม. ปรับแกมติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2552 โดยกําหนดให BMCL ตองจายเงินตอบแทนเพื่อชดเชยสวนแบงเงินปนผลใหแก รฟม. เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2552 เปนตนไปทุกๆ ป ในอัตรารอยละ 7 ของเงิน
ตอบแทนเงินปนผลแตตอ งไมตาํ่ กวา 274,400 บาทตอป
มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 อนุมัติให รฟม. รับเงื่อนไขเงินตอบแทนเพื่อชดเชยสวนแบงเงินปนผลในรูปแบบ
ของบัตรโดยสาร ซึ่งมีมูลคาบัตรเทากับปละ 274,400 บาท ตั้งแตป 2552 จนถึง วันที่ 9 มีนาคม 2558 จาก BMCL ทั้งนี้ บัตรโดยสารดังกลาวจะตองไมกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
อาทิเชน วันหมดอายุ การหามจําหนายจายแจก เปนตน อนึง่ เงือ่ นไขการชดเชยในรูปแบบของบัตรโดยสารดังกลาว จะใชเฉพาะกรณีของเงินตอบแทนเพือ่ ชดเชยสวนแบงเงินปนผลเทานัน้
และเนื่องจากบัตรโดยสารดังกลาวถือเปนทรัพยสินที่ไดมาแทนเงินตอบแทนเพื่อชดเชยสวนแบงเงินปนผลของ รฟม. จึงขอใหมีการบันทึกการรับมาและจายไปดวย อยางไรก็ตาม
นับแตป 2555 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558 หากบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรคส จํากัด สามารถจายเงินปนผลแก BMCL ได และ BMCL ไดนําสงสวนแบงรายไดในอัตรารอยละ 7
ของเงินปนผลทีไ่ ดรบั เปนเงินสดแก รฟม. ดวย
มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 อนุมัติใหขยายระยะเวลาการใหสิทธิพัฒนาเชิงพาณิชยแก BMN จากเดิมที่มีระยะ
เวลาของสัญญา 10 ป เริม่ ตัง้ แตวนั ที่ 11 มีนาคม 2548 สิน้ สุดวันที่ 10 มีนาคม 2558 เปนสิน้ สุดวันที่ 2 กรกฎาคม 2572 โดยคงขอตกลงเดิมที่ BMCL แบงผลตอบแทนจากการพัฒนา
เชิงพาณิชยของ BMN ใหแก รฟม. ในอัตรารอยละ 7 ของรายไดที่ BMCL ไดรับจาก BMN โดยบัตรโดยสารสําหรับปประกอบการ 2558 เปนตนไป จะอยูในรูปแบบของบัตรตั๋วรวม
นอกจากนี้ในสวนของผลตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชยอันเนื่องมาจากการรวมทุนโดย BMCL ใน BMN ไดแก เงินปนผล และกําไรจากการขายหุนของ BMN ที่ BMCL ถืออยู
BMCL จะตองบันทึกเปนผลตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย และแบงผลตอบแทนดังกลาวใหแก รฟม. ในอัตรารอยละ 7 ของรายไดที่ BMCL ไดรับเมื่อ BMCL ไดควบบริษัทกับ
BECL เปน BEM ดังนัน้ เงือ่ นไขในการจายเงินตอบแทนเพือ่ ชดเชยสวนแบงเงินปนผล BEM ยังคงตองถือปฏิบตั เิ ชนเดิม
6.25.2 รายไดจากสัมปทาน โครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม ตามสัญญาสัมปทานสําหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟา การใหบริการการเดินรถไฟฟาและ
ซอมบํารุงรักษา (สถานีคลองบางไผ-สถานีเตาปูน) โดยระบุรายละเอียด ตามขอ 3.2 (จ) การจัดเก็บรายได ดังนี้
(จ) การจัดเก็บรายได
รายไดคา โดยสาร
ผูร บั สัมปทานมีหนาทีจ่ ดั เก็บคาโดยสารในสถานีของ รฟม. ในนามของ รฟม. โดยตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑและระเบียบวิธกี ารตรวจสอบของ รฟม. และตองสงมอบรายได
คาโดยสารที่จัดเก็บรายไดทั้งหมดใหแก รฟม. โดยพลัน โดยคูสัญญาจะตองรวมกันตกลงกําหนดวิธีการและเวลาในการสงมอบคาโดยสารใหชัดเจนตอไป ซึ่ง รฟม. ไดจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบรายไดและเงินตอบแทนจากคาโดยสาร และคูมือแผนงานการปฏิบัติงานการจัดแบงรายไดคาโดยสาร (Clearing House : CH) และ BEM ไดนําสงเอกสาร
ขั้นตอนและวิธีการนําสงรายได ตามหนังสือ BEM/M/PPL/3675/59 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เพื่อใชเปนแนวการปฏิบัติงานใหถูกตองตรงกันทั้ง 2 ฝาย ทั้งนี้ หากรัฐบาลกําหนด
นโยบายเกีย่ วกับการจัดเก็บคาโดยสารระบบตัว๋ รวม และคาโดยสารรวมในภายหลัง รฟม. สามารถเปลีย่ นแปลงขอบเขตงานในการจัดเก็บคาโดยสารในสถานีไดโดยออกคําสัง่ การเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาเชิงพาณิชย
ตามสัญญาสัมปทานสําหรับการลงทุน รฟม. มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการดําเนินการพัฒนาเชิงพาณิชยในพื้นที่ระบบรถไฟฟา และมีสิทธิในการหาประโยชนและจัดเก็บ
รายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชยทงั้ หมดโดยอาจมอบสิทธิใหแกบคุ คลใดดําเนินการแทน ผูร บั สัมปทานจะไมขดั ขวางหรือกระทําการใดๆ อันเปนอุปสรรคตอการดําเนินการตามสัญญา
6.26 รายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชย

รายไดจากการอนุญาตใหใชอสังหาริมทรัพย
รายไดจากแผงคา
รายไดจากการใหบริการจอดรถ
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
120.05
122.02
17.84
17.45
60.54
64.07
198.43
203.54
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6.27 รายไดอื่น
หนวย : ลานบาท

ดอกเบี้ยรับ
รายไดเงินปนผล
รายไดอื่น ๆ
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
2560
2559
40.34
35.68
17.15
51.74
57.49
87.42

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
40.34
35.68
150.75
150.75
17.15
51.74
208.24
238.17

6.28 คาใชจายในการเดินรถไฟฟาสายฉลองรัชธรรม

คาจางเหมาบริการเดินรถและซอมบํารุง
คาใชจายภาษีมูลคาเพิ่มไมขอคืน
บัตรโดยสารใชไป
เหรียญโดยสารใชไป
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
1,871.16
281.32
163.46
11.65
9.42
6.39
46.72
2,044.04
346.08

6.29 คาใชจายอื่น

คาธรรมเนียมธนาคาร
คาเบี้ยประกันภัย
คาจางเหมาบริการ
คาเชา
คาซอมแซมบํารุงรักษา
คาประชาสัมพันธ
คาใชจายเดินทาง
คาสอบบัญชี
คาสาธารณูปโภค
คาภาษีตางๆ
คาใชจายอื่น
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
0.41
0.16
1.40
1.78
312.95
245.30
18.62
17.66
21.60
22.46
14.42
16.89
0.48
1.53
1.80
1.80
36.83
31.83
33.71
28.17
23.22
18.69
465.44
386.27

154

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

6.30 กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
321.75
(29.56)
3,031.82
(2,922.68)
3,353.57
(2,952.24)

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวม
6.31 ตนทุนทางการเงิน

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
2559
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมสถาบันการเงิน
- เงินกูตางประเทศเพื่อกอสรางโครงการรถไฟฟา
- เงินกูในประเทศเพื่อกอสรางโครงการรถไฟฟา
ดอกเบี้ยจายคาอุปกรณงานระบบรถไฟฟา
รวม
คาธรรมเนียมการใหกูตอ
คาธรรมเนียมในการคํ้าประกันเงินกู
รวม
ตนทุนทางการเงิน
หัก รายการรับรูเปนตนทุนสินทรัพยของโครงการที่อยูระหวางการกอสราง
- ดอกเบี้ยจาย
- คาธรรมเนียมการใหกูตอ
- คาธรรมเนียมในการคํ้าประกันเงินกู
รวม
คงเหลือ

1,690.05
1,467.71
502.31
3,660.07
136.02
15.52
151.54
3,811.61

1,793.92
1,557.07
82.34
3,433.33
111.53
16.10
127.63
3,560.96

1,158.00
112.68
1,270.68
2,540.93

1,631.28
108.16
13.46
1,752.90
1,808.06

6.32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
6.32.1 รฟม. ถูกฟองรองในคดีการเรียกรองคาทดแทนที่ดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 155 คดี คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง จํานวน 108 คดี
คดีที่อยูระหวางศาลปกครองสูงสุด จํานวน 47 คดี ซึ่งมีมูลคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จํานวน 42 คดี เปนเงิน 94.53 ลานบาท ตามรายละเอียดดังนี้
คดีทถี่ กู ฟอง

รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางซื่อ - ทาพระ
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต

คดีทอี่ ยูร ะหวาง
การพิจารณา

จํานวน

ทุนทรัพย

(คดี)

(ลานบาท)

ศาล
ปกครองกลาง
(คดี)

30
40
65
6
14
155

2,362.19
357.44
3,361.82
219.89
21,677.55
27,978.89

1
29
60
4
14
108

คดีทมี่ คี าํ พิพากษาแลว
อยูร ะหวางอุทธรณ
มูลคาความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
ศาลฎีกา
ศาลปกครอง
จํานวน
จํานวนเงิน
สูงสุด
(คดี)
(คดี)
(คดี)
(ลานบาท)
-

29
11
5
2
47

25
9
4
4
42

57.76
5.79
3.08
27.90
94.53
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6.32.2 รฟม. ถูกฟองรองในคดีอื่นๆ ดังนี้
(1) รฟม. ถูกพนักงานฟองรองตอศาลแรงงานกลาง ในการขอใหปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงานจายเงินคาจางสําหรับวันหยุดพักผอน คดีอยูระหวางพิจารณาคดีของ
ศาลแรงงานกลาง มีรายละเอียดดังนี้
ทุนทรัพย
(ลานบาท)
คดีหมายเลขดําที่ 2708/2558
0.21
คดีหมายเลขดําที่ 2709/2558
0.14
คดีหมายเลขดําที่ 3019/2558
0.10
0.45
(2) รฟม. ถูกนางรุจิเรจ แสงจิตตพันธุ ฟองเปนจําเลยที่ 2 ตอศาลปกครองกลางตามคดีหมายเลขดําที่ 1505/2557 ทุนทรัพย 0.54 ลานบาท ขอใหปรับเปลี่ยนชองเก็บ
คาโดยสารอัตโนมัติ เพื่ออํานวยความสะดวกแกคนโดยสารโดยเฉพาะคนสูงอายุ และชดใชคาสินไหมทดแทน คดีอยูระหวางพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
(3) รฟม. ถูกบริษทั รักษาความปลอดภัย ซีเคียว สเปเชียวการด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด ฟองเปนจําเลย ตอศาลแพงตามคดีหมายเลขดําที่ ผบ 1521/2560 ทุนทรัพย
13.31 ลานบาท ขอใหคนื เงินหลักประกันสัญญาและจายคาจางงานที่ รฟม. ไดทาํ การยึดหลักประกันสัญญาและไมมกี ารจายชําระคาจางงานสวนทีค่ า งอยูไ ว เนือ่ งจาก รฟม. ขอยกเลิก
สัญญาจางบริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเคียว สเปเชียวการด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด เพราะมีการทําผิดสัญญาจาง คดีอยูระหวางพิจารณาของศาลแพง
(4) รฟม. ถูกบริษัท เจริญชางทอง จํากัด ฟองเปนจําเลยที่ 2 ตอศาลแพงตามคดีหมายเลขดําที่ พ 3217/2560 ทุนทรัพย 79.71 ลานบาท ขอใหระงับการสรางอุโมงค
รถไฟฟาใตดินบริเวณสถานีวังบูรพา และชดใชคาสินไหมทดแทน คดีอยูระหวางพิจารณาของศาลแพง
(5) รฟม. ถูกบริษทั โตเกียวมารีนประกันภัย จํากัด ฟองเปนจําเลยตอศาลแพงตามคดีหมายเลขดําที่ ม 365/2560 ทุนทรัพย 91.38 ลานบาท ขอใหจา ยคาสินไหมทดแทน
ใหแกประชาชนผูไดรับอุบัติเหตุจากการที่รถปูนทํานํ้าปูนหกใสรถยนต คดีอยูระหวางพิจารณาของศาลแพง
6.33 ผลการดําเนินการโครงการรถไฟฟา
เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการทางการพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครตามลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวน
โดยให รฟม. ดําเนินโครงการกอสรางรถไฟฟาสวนตอขยายและสายใหม ดังนี้
6.33.1 โครงการรถไฟฟาที่อยูระหวางกอสราง
6.33.1(1) โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และ ชวงบางซื่อ - ทาพระ
ระยะเวลาดําเนินการ : พฤศจิกายน 2549 - เมษายน 2563
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั กิ รอบวงเงินลงทุน จํานวน 81,808 ลานบาท เพือ่ ให รฟม. ดําเนินการในโครงการจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และงานกอสรางงานโยธา โดยคณะรัฐมนตรี
มีมติรับทราบผลการประกวดงานโยธา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 สวนงานระบบรถไฟฟาและขบวนรถไฟฟานั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ใหดําเนินโครงการ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnerships (PPPs))
ตอมา ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 42/2559 สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ใหดําเนินโครงการฯ และดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือก เมื่อวันที่
28 มีนาคม พ.ศ. 2560 หลังจากนั้น รฟม. ไดลงนามสัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินกับ บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 33 ป กรอบวงเงินลงทุน ประกอบดวย
วงเงินลงทุน
ลานบาท
คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
คากอสรางงานโยธา

5,900.00
52,460.00

คาจางที่ปรึกษา

2,622.00

คางานระบบไฟฟาและขบวนรถไฟฟา
รวม

20,826.00
81,808.00

รายละเอียดผลการดําเนินการกอสรางของโครงการ ปรากฎตามตารางที่ 1

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2551
27 พฤษภาคม 2551
24 พฤศจิกายน 2552
27 พฤษภาคม 2551
28 ธันวาคม 2553
28 มีนาคม 2560
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ตารางที่ 1 โครงการรถไฟฟาทีอ่ ยูร ะหวางกอสราง
รายการ

วงเงินตามสัญญา (ลานบาท)
คาจัด คากอสราง คาจาง
กรรมสิทธิ์
ที่ปรึกษา
ที่ดิน

โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และ
ชวงบางซื่อ - ทาพระ
5,900.00
คาจางที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดทํา
เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายและสายใหม (BMTD)
- ชวงหัวลําโพง - บางแค
- ชวงบางซื่อ - ทาพระ
คาจางทีป่ รึกษาดําเนินงานตามพระราชบัญญัตวิ า ดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 - สวนตอขยาย (BMTC)
คาจางที่ปรึกษาบริหารโครงการ (สวนงานโยธา) - PMC Index Group
คาจางทีป่ รึกษาเพือ่ เปนทีป่ รึกษาบริหารโครงการ โครงการรถไฟฟาสายสีนา้ํ เงิน
ชวงหัวลําโพง - บางแค และเตาปูน - ทาพระ (ขอตกลงเพิ่มเติม) PMC Index Group
คาจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง CSCBL Consortium
คาจางที่ปรึกษาควบคุมงานระบบรถไฟฟา (MEBL)
สัญญาที่ 1 – งานกอสรางเสนทางใตดิน ชวงหัวลําโพง – สนามไชย (Italian-Thai)
11,441.08
สัญญาที่ 2 – งานกอสรางโครงสรางใตดนิ ชวงสนามไชย – ทาพระ (CH. Karnchang)
10,687.64
สัญญาที่ 3 – งานกอสรางโครงสรางยกระดับ ชวงเตาปูน – ทาพระ (SH-UN Joint Venture)
11,284.78
สัญญาที่ 4 – งานกอสรางโครงสรางยกระดับ ช วงทาพระ – หลักสอง (Sino-Thai)
13,334.99
สัญญาที่ 5 – ระบบรางรถไฟฟา (CH. Karnchang)
4,999.13
รวม
5,900.00 51,747.62

รวม

*คาจาง
ที่ปรึกษา

5,900.00

จํานวนเงินเบิกจาย (ลานบาท)
คาจัด คากอสราง คาจาง
กรรมสิทธิ์
ที่ปรึกษา
ที่ดิน
5,413.61

รวม

5,413.61

*588.07
*115.10
*106.89
223.10
726.13

223.10
726.13

222.23
691.47

244.38
1,210.00
396.00
11,441.08
10,275.19
11,284.78
13,334.99
4,999.13
2,799.61 60,447.23

132.08
1,192.21
62.89

244.38
1,210.00
396.00

10,566.55
10,275.19
8,151.25
12,090.20
4,267.88
5,413.61 45,351.07

222.23
691.47

132.08
1,192.21
62.89
10,566.55
10,275.19
8,151.25
12,090.20
4,267.88
2,300.88 53,065.56

การจางทีป่ รึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ อยูน อกกรอบวงเงินลงทุน
*คาจางทีป่ รึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2549 วงเงิน 588.07 ลานบาท
6.33.1(2) โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว (เหนือ) ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต
ระยะเวลาดําเนินการ : มิถนุ ายน 2551 – กรกฎาคม 2563
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 อนุมตั กิ รอบวงเงินโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต - สะพานใหม จํานวน 21,789 ลานบาท
เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2553 ไดรบั ทราบผลการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 ทีไ่ ดมมี ติเห็นชอบในหลักการของ
การตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว จากหมอชิต - สะพานใหม เปนหมอชิต - สะพานใหม - คูคต และยกเลิกศูนยซอมบํารุง (Depot) บริเวณดานทิศใตของสนามบินดอนเมือง
โดยใหมีศูนยซอมบํารุงบริเวณคูคตแทน และมอบหมายให รฟม. รับผิดชอบดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2556 อนุมตั เิ พิม่ กรอบวงเงินลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต เปนจํานวน 38,165 ลานบาท
กรอบวงเงินลงทุนประกอบดวย
วงเงินลงทุน
ลานบาท
คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (รวมคาจางสํารวจ)
คากอสรางงานโยธา
คาจางที่ปรึกษา
รวม
รายละเอียดผลการดําเนินการกอสรางของโครงการ ปรากฎตามตารางที่ 2

*คาจาง
ที่ปรึกษา

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ตารางที่ 2 โครงการรถไฟฟาทีอ่ ยูร ะหวางกอสราง
รายการ

โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียว (เหนือ) ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต
คาจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานการศึกษาวิเคราะหโครงการตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2535 – TESCO MAA Consortium
คาจางที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกผูรับจางงานโยธา ผูลงทุนงานระบบรถไฟฟาและ
ผูใหบริการเดินรถ
คาจางที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการกอสรางงานโยธา PCGRN
สัญญาที่ 1 – งานกอสรางโครงการสรางยกระดับ (ITD)
สัญญาที่ 2 – งานกอสรางโครงการสรางยกระดับ (UN-SH-CH)
สัญญาที่ 3 – งานกอสรางศูนยซอมบํารุงและอาคารจอดแลวจร (STEC-AS-3)
สัญญาที่ 4 – ระบบราง STEC-AS-4
รวม

วงเงินตามสัญญา (ลานบาท)
คาจัด คากอสราง คาจาง
กรรมสิทธิ์
ที่ปรึกษา
ที่ดิน
7,878.00

รวม

*คาจาง
ที่ปรึกษา

7,878.00

จํานวนเงินเบิกจาย (ลานบาท)
คาจัด คากอสราง คาจาง
กรรมสิทธิ์
ที่ปรึกษา
ที่ดิน
4,018.06

รวม

4,018.06

**2.49

**2.07

**13.98

**1.66

1,310.74
15,269.00
6,657.00
4,019.00
2,841.00
7,878.00 28,786.00

1,310.74
15,269.00
6,657.00
4,019.00
2,841.00
1,310.74 37,974.74

*คาจาง
ที่ปรึกษา

510.32

4,018.06

4,502.88
2,267.30
1,129.44
1,024.23
8,923.85

510.32
4,502.88
2,267.30
1,129.44
1,024.23
510.32 13,452.23

การจางทีป่ รึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ อยูน อกกรอบวงเงินลงทุน
**คาจางทีป่ รึกษาซึง่ อยูน อกกรอบวงเงินลงทุน (ใชจา ยจากเงินรายได)
6.33.1(3) โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวฒ
ั นธรรมแหงประเทศไทย – มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ)
ระยะเวลาดําเนินการ : กรกฎาคม 2553 – กุมภาพันธ 2566
เมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมมี ติให รฟม. ดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวฒ
ั นธรรมแหงประเทศไทย - มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ) อนุมตั กิ รอบวงเงิน
สําหรับคาจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และคาจางสํารวจอสังหาริมทรัพย และอนุมตั ใิ หดาํ เนินการกอสรางงานโยธาตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2559 กรอบวงเงินลงทุนประกอบดวย
วงเงินลงทุน
ลานบาท
คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (รวมคาจางสํารวจ)
คากอสรางงานโยธา
คาจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโยธาโครงการ
รวม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

9,625.00
80,118.00
2,789.00
92,532.00

8 ธันวาคม 2558
19 เมษายน 2559
19 เมษายน 2559

รายละเอียดผลการดําเนินการกอสรางของโครงการ ปรากฎตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 โครงการรถไฟฟาทีอ่ ยูร ะหวางกอสราง
รายการ

โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีสม
ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ)
คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และการจัดเตรียม
เอกสารประกวดราคา
คาจางที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดทํา
เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายและสายใหม (BMTD)
ที่ปรึกษากํากับการดําเนินงานโครงการ (PIC)
ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการกอสรางงานโยธา 1 (PMCSC1)
ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการกอสรางงานโยธา 2 (PMCSC2)
รวม

วงเงินตามสัญญา (ลานบาท)
คาจัด คากอสราง คาจาง
กรรมสิทธิ์
ที่ปรึกษา
ที่ดิน
9,625.00

รวม

*คาจาง
ที่ปรึกษา

9,625.00
208.90

จํานวนเงินเบิกจาย (ลานบาท)
คาจัด คากอสราง คาจาง
กรรมสิทธิ์
ที่ปรึกษา
ที่ดิน
439.07

208.90

รวม

439.07
175.96

175.96

35.23
84.73
110.47
406.39

35.23
84.73
110.47
845.46

*588.07

9,625.00

377.00
377.00
997.00
997.00
1,182.00 1,182.00
2,764.90 12,389.90

*คาจาง
ที่ปรึกษา

*197.32

439.07
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ตารางที่ 3 โครงการรถไฟฟาทีอ่ ยูร ะหวางกอสราง (ตอ)
รายการ

โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีสม
ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ)
สัญญาที่ 1 – งานออกแบบและกอสรางอุโมงคทางวิ่งและสถานีใตดิน
ชวงศูนยวัฒนธรรม – รามคําแหง 12 (CKST JOINT VENTURE)
สัญญาที่ 2 – งานออกแบบและกอสรางอุโมงคทางวิ่งและสถานีใตดิน
ชวงรามคําแหง 12 – หัวหมาก (CKST JOINT VENTURE)
สัญญาที่ 3 – งานออกแบบและกอสรางอุโมงคทางวิ่งและสถานีใตดิน
ชวงหัวหมาก – คลองบานมา (Italian-Thai)
สัญญาที่ 4 – งานโยธายกระดับ ชวงคลองบานมา – สุวินทวงศ (UNIQUE)
สัญญาที่ 5 – งานกอสรางอาคารศูนยซอมบํารุงและอาคารจอดรถ
(CKST JOINT VENTURE)
สัญญาที่ 6 – งานระบบราง (UNIQUE)
รวม
รวม

วงเงินตามสัญญา (ลานบาท)
คาจัด คากอสราง คาจาง
กรรมสิทธิ์
ที่ปรึกษา
ที่ดิน

รวม

*คาจาง
ที่ปรึกษา

จํานวนเงินเบิกจาย (ลานบาท)
คาจัด คากอสราง คาจาง
กรรมสิทธิ์
ที่ปรึกษา
ที่ดิน

รวม

20,633.00

20,633.00

2,152.36

2,152.36

21,507.00

21,507.00

2,209.11

2,209.11

18,570.00
9,990.00

18,570.00
9,990.00

2,113.51
955.17

2,113.51
955.17

4,831.24
3,690.00
79,221.24
9,625.00 79,221.24

4,831.24
3,690.00
79,221.24
2,764.90 91,611.14

461.63
490.75
8,382.53
8,382.53

461.63
490.75
8,382.53
9,227.99

439.07

406.39

*คาจาง
ที่ปรึกษา

การจางที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยูนอกกรอบวงเงินลงทุน
*คาจางที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 วงเงิน 588.07 ลานบาท
6.33.1(4) โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี
ระยะเวลาดําเนินการ : กรกฎาคม 2553 - สิงหาคม 2563
เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีไดมมี ติรบั ทราบผลการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครัง้ ที่ 1/2553 เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2553
ให รฟม. ดําเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 ของโครงการศึกษาและออกแบบโครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนสายวงแหวนรอบในตามแนวถนน
รัชดาภิเษก จํานวน 400.00 ลานบาท เพื่อใชในการดําเนินการศึกษา ทบทวนความเหมาะสม ออกแบบรวมถึงจัดทําเอกสารประกวดราคา และรายงานการวิเคราะหโครงการตาม
ขั้นตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2553 โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี เพื่อเตรียมความพรอมของ
โครงการกอนดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการรถไฟฟาสายสีมชมพู
ชวงแคราย – มีนบุรี เปนรถไฟฟารางเดี่ยว (Monorail) โดยใหเอกชนรวมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost ภาครัฐลงทุนคางานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนคางานโยธา
คางานระบบไฟฟาและขบวนรถไฟฟา คาจางที่ปรึกษา รวมทั้งบริหารการเดินรถ และซอมบํารุงโครงการ กรอบวงเงินลงทุนประกอบดวย

คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
คากอสรางงานโยธา
คาที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสม ออกแบบ
และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟา
สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี
รวม
รายละเอียดผลการดําเนินการกอสรางของโครงการ ปรากฎตามตารางที่ 4

วงเงินลงทุน
ลานบาท

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

6,847.00
20,135.00

29 มีนาคม 2559
29 มีนาคม 2559

35.00
27,017.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ตารางที่ 4 โครงการรถไฟฟาทีอ่ ยูร ะหวางกอสราง
รายการ

คาจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี
คาจางที่ปรึกษาศึกษาเพื่อศึกษา ทบทวน และการจัดทําเอกสารประกวดราคา
รวม

6,847.00
6,847.00

วงเงินตามสัญญา (ลานบาท)
คากอสราง
คาจาง
ที่ปรึกษา

34.00
34.00

รวม

คาจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

6,847.00
34.00
6,881.00

2,024.17
2,024.17

จํานวนเงินเบิกจาย (ลานบาท)
คากอสราง
คาจาง
ที่ปรึกษา

26.70
26.70

รวม

2,024.17
26.70
2,050.87

6.33.1(5) โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง
ระยะเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2563
สํานักงบประมาณ (สงป.) ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 0711/2539 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เห็นชอบความเหมาะสมของราคาคาจางที่ปรึกษาของโครงการ
รถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง วงเงิน 162,208,780.00 บาท โดยใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ทัง้ นี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหดําเนินการ โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง เปนระบบรถไฟฟารางเดี่ยว (Monorail) โดยใหเอกชนรวมลงทุนใน
รูปแบบ PPP Net Cost ภาครัฐลงทุนคางานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนคางานโยธา คางานระบบไฟฟาและขบวนรถไฟฟา คาจางที่ปรึกษา รวมทั้งบริหารการเดินรถ
และซอมบํารุงโครงการ กรอบวงเงินลงทุนประกอบดวย

คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
คากอสรางงานโยธา
คาที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสาร
ประกวดราคา โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง
รวม

วงเงินลงทุน
ลานบาท

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

6,013.00
22,354.00

29 มีนาคม 2559
29 มีนาคม 2559

162.21
28,529.21

รายละเอียดผลการดําเนินการกอสรางของโครงการ ปรากฎตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 โครงการรถไฟฟาทีอ่ ยูร ะหวางกอสราง
รายการ

โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง
คาจางที่ปรึกษาศึกษาเพื่อศึกษา ทบทวน และการจัดทําเอกสารประกวดราคา (BMTY)
รวม

คาจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

วงเงินตามสัญญา (ลานบาท)
คากอสราง
คาจาง
ที่ปรึกษา

6,013.00
6,013.00

124.45
124.45

รวม

คาจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

6,013.00
124.45
6,137.45

469.23
469.23

จํานวนเงินเบิกจาย (ลานบาท)
คากอสราง
คาจาง
ที่ปรึกษา

110.88
110.88

รวม

469.23
110.88
580.11
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

6.33.2 โครงการรถไฟฟาที่อยูระหวางการศึกษาวิเคราะหโครงการ ซึ่งมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับคาจางที่ปรึกษามีรายละเอียดดังนี้

รายการ
1. โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ - ราษฎรบูรณะ ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ
คาจางที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดทํา
เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายและสายใหม (BMTD)
คาจางที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดทํา
เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายและสายใหม (BMTP)
คาจางที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดทํา
เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายและสายใหม
ขอตกลงเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (BMTP)
2. โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4
คาจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดและการจัดทํา
เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายและสายใหม
3. โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียว (สวนตอขยาย) ชวงคูคต – ลําลูกกา
และชวงสมุทรปราการ – บางปู
คาจางที่ปรึกษาศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ และ
ปรับปรุงเอกสารประกวดราคา

วงเงินตามสัญญา (ลานบาท)

จํานวนเงินเบิกจาย (ลานบาท)

*588.07

*164.43

137.61

90.23

30.00

12.13

44.31

33.86

44.85

17.12

การจางที่ปรึกษาซึ่งอยูนอกกรอบวงเงินลงทุน
* คาจางที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 วงเงิน 588.07 ลานบาท โครงการกอสรางรถไฟฟาใชสัญญารวมกัน ดังนี้
- โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และ ชวงบางซื่อ - ทาพระ
- โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ)
- โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ – ราษฎรบูรณะ ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ
6.34 วันที่ไดรับอนุมัติใหเผยแพรงบการเงิน
ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย อนุมัติใหเผยแพรงบการเงินในวันที่ 6 มิถุนายน 2561
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