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รฟม.

สารประธานกรรมการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นระบบการให้บริการสาธารณะ
ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม การเติ บ โตทั้ ง ภาคเศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมทั้ ง
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้มคี วามสะดวกสบายมากขึน้
เนือ่ งจากระบบรถไฟฟ้าสามารถลดการใช้รถยนต์โดยรวมบนท้องถนน
จึงช่วยลดปริมาณการน�ำเข้าน�้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และ
ยังช่วยลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทเ่ี กิดจากการเผาผลาญ
น�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นผลของการจราจรที่แออัดบนถนนอีกด้วย
รฟม. จึงให้ความส�ำคัญในการเดินหน้าขยายโครงข่ายการ
ให้บริการรถไฟฟ้าและระบบเชื่อมต่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบ
รถไฟฟ้ า มาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารของรถไฟฟ้ า
ของ รฟม. ทีไ่ ด้เปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว อาทิ การพัฒนาระบบ

ตัว๋ ร่วม (Common Ticket System) หรือ “บัตรแมงมุม” เพื่อให้
ประชาชนสามารถใช้ บั ต รโดยสารเพี ย งใบเดี ย วในการเดิ น ทาง
เชื่อมต่อได้ทุกระบบ ซึ่งในระยะแรกจะเริ่มต้นจากรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนำ�้ เงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
(สายสีมว่ ง) แล้วจึงจะขยายการใช้งานตัว๋ ร่วมไปยังระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะอืน่ ๆ ต่อไป ทัง้ นี้ รฟม. ยังมีแผนทีจ่ ะพัฒนาบัตรแมงมุม 4.0
ด้วยเทคโนโลยี EMV Contactless Smart Card (Open loop)
ที่ใช้กับบัตรเครดิตให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
2562 เพือ่ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผโู้ ดยสาร ในการถือบัตรใบเดียว
ที่เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมทั้งช�ำระสินค้าและบริการได้
รวมทั้งช่วยลดต้นทุนค่าลงทุนระบบ ค่าดูแลรักษาระบบ การบริหาร
จัดการเงินสด และการออกบัตรโดยสาร นอกจากนี้ รฟม. ยังอยูร่ ะหว่าง
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รายงานประจำ�ปี 2561

จะมุ่งมั่นด�ำเนินงานและก�ำกับดูแลกิจการตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้

พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาล
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การศึกษารูปแบบทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการก�ำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม
(Common Fare) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเชื่อมต่อ
ระหว่างระบบขนส่งสาธารณะของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
ขณะเดียวกัน รฟม. ยังได้เร่งรัดผลักดันโครงการรถไฟฟ้า
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้รุดหน้าตามแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม
อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งในปี
2561 ทีผ่ า่ นมา การก่อสร้าง งานโยธาของทุกโครงการมีความคืบหน้า
ตามแผนงานเป็นล�ำดับ ซึง่ รฟม. ได้มกี ารน�ำเทคนิคการก่อสร้างทีท่ นั สมัย
และมีประสิทธิภาพเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อลดระยะเวลาในการ
ก่อสร้างควบคู่ไปกับการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในการรือ้ ย้ายระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานและการบริหาร
งานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการจัดการจราจร เพื่อเร่งบรรเทา
ผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างอันจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อาศัย
อยู่ในชุมชนโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีโครงการรถไฟฟ้าที่ รฟม. ได้เร่งรัดด�ำเนินงาน
อีก 2 โครงการส�ำคัญ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
เตรียมการประกวดราคางานก่อสร้างงานโยธา และโครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รฟม.
จะสามารถเสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ขออนุ มั ติ โ ครงการได้ ภ ายใน
ปีงบประมาณ 2562 เช่นกัน ส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงเตาปูน - ท่าพระ รฟม.
มีก�ำหนดช่วงการเปิดให้บริการ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
เปิดเดินรถ ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค ในเดือน กรกฎาคม 2562 และ
ระยะที่ 2 เปิดเดินรถ ช่วงเตาปูน - ท่าพระ ในเดือนเมษายน 2563

อีกด้านหนึ่ง รฟม. ยังเล็งเห็นความส�ำคัญของการเพิ่มจ�ำนวน
บุคลากรของ รฟม. ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีรถไฟฟ้า ด้านการควบคุมรถไฟฟ้าและการซ่อมบ�ำรุง
จึงได้จัดท�ำแผนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ด้านการ
คมนาคมรถไฟฟ้ า โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ รฟม. สามารถเป็ น
ผู้ขับเคลื่อนหลักด้านการด�ำเนินงานระบบรางระดับชาติต่อไปได้
ในอนาคต ซึ่งจะเสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่ รฟม. ในอนาคต
ทั้งหมดนี้เป็นภารกิจที่ส�ำคัญยิ่งที่ รฟม. จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบคมนาคมของไทย
ในอนาคต เพือ่ สร้างความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน สามารถขั บ เคลื่ อ นระบบ
เศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
ผมในฐานะประธานกรรมการ รฟม. จะมุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น งาน
และก�ำกับดูแลกิจการตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของรั ฐ บาล พร้ อ มยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความส�ำคัญต่อการป้องกัน
และลดผลกระทบต่างๆ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากการด�ำเนินงานของ รฟม.
ตลอดจนเร่งรัดด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ และเปิดบริการได้ตามแผนงาน
ซึ่ ง ผมต้ อ งขอขอบคุ ณ คณะผู ้ บ ริ ห าร รวมถึ ง พนั ก งานและ
ผูป
้ ฏิบต
ั ก
ิ ารให้แก่ รฟม. ทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องทีใ่ ห้
การสนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินงานของ รฟม. ด้วยดีตลอดมา
โดย รฟม. จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการ
พั ฒ นาระบบขนส่ ง มวลชนผ่ า นการด� ำ เนิ น โครงการรถไฟฟ้ า
เพื่อให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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รฟม.

สารผู้ว่าการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
ได้รบั มอบนโยบายจากรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมให้ดำ� เนินงานด้าน
การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศเพือ่ บรรเทาปัญหาการจราจร
ทีต่ ดิ ขัดในเมืองหลวงและเมืองหลักในภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศ รฟม.
จึงเร่งขับเคลือ่ นพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบทัง้ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ
โดยสรุปความก้าวหน้าที่ส�ำคัญในปี 2561 มีดังนี้
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ซึ่งได้
เปิดให้บริการเดินรถช่วงสถานีส�ำโรงแล้ว โดย รฟม. มีก�ำหนด
เปิดให้บริการเดินรถได้ครบทุกสถานีในปลายปี 2561
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้�ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และ
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ ปัจจุบนั การก่อสร้างงานโยธามีความก้าวหน้า

รวมเกือบร้อยละ 100 ส่วนงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้าขณะนี้
อยูร่ ะหว่างเร่งรัดด�ำเนินการเพือ่ ให้โครงการมีความพร้อมส�ำหรับ
เปิดให้บริการแก่ประชาชน ซึง่ รฟม. ได้กำ� หนดช่วงการเปิดให้บริการ
แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปิดเดินรถ ช่วงหัวล�ำโพง บางแค ภายในปี 2562 และระยะที่ 2 การเปิดเดินรถ ช่วงเตาปูน ท่าพระ ภายในปี 2563
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วงศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย มีนบุรี ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยมีกำ� หนด
เปิดให้บริการเดินรถได้ในปี 2563 และ 2566 ตามล�ำดับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง โดยทั้ง 2 โครงการ
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เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดีย่ วโมโนเรลแบบยกระดับ ซึง่ เป็นระบบ
ขนส่งมวลชนระบบรองทีจ่ ะกระจายความหนาแน่น และเชือ่ มโยง
การเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการน�ำร่องตามนโยบาย PPP
Fast Track ของรัฐบาล ในการเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านคมนาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการลงทุน และสร้างแรงขับเคลือ่ นการลงทุนภาครัฐให้ขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ริม่ การก่อสร้างอย่างเป็นทางการ
เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ทัง้ นี้ รฟม. มีกำ� หนดเปิดให้บริการ
เดินรถได้ทั้ง 2 โครงการ ในปี 2564 ขณะเดียวกัน รฟม. ยังอยู่
ระหว่างการเตรียมการด�ำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง (ใต้)
ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีนำ้� เงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงบางขุนนนท์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
นอกจากโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น รฟม. ยังได้รับ
มอบหมายให้ด�ำเนินกิจการรถไฟฟ้าในเมืองหลักตามภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศ เพือ่ รองรับการขยายตัวของพืน้ ทีธ่ รุ กิจและพาณิชยกรรม
ซึง่ กระจายออกไปยังรอบนอกเขตเมืองหลักมากยิง่ ขึน้ โดยมีโครงการ
ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต
(ช่วงท่านุ่น - ห้าแยกฉลอง) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
เชียงใหม่ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
ซึง่ ทัง้ 3 โครงการนีไ้ ด้เริม่ ด�ำเนินการและศึกษาโครงการแล้ว ซึง่ รฟม.
จะได้เร่งรัดการด�ำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าการก่อสร้าง

รถไฟฟ้าทุกโครงการจะสามารถด�ำเนินการตามแผนงานตอบสนองต่อ
การเดินทางของประชาชน
และในช่วงปี 2561 รฟม. ยังได้เริม่ การด�ำเนินงานส�ำคัญในส่วน
ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าให้มีความ
คล่องตัวมากยิง่ ขึน้ โดยการเปิดตัวบัตรโดยสารร่วมแมงมุม โดยร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) (BEM) จนสามารถเปิดให้บริการโดยรับช�ำระค่าโดยสารผ่าน
“บัตรแมงมุม” ได้ในระบบรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายของ รฟม. คือ รถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน�้ำเงิน) และรถไฟฟ้า
มหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ในวันที่ 23 มิถุนายน
2561 และต่อมา รฟม. ได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยออกบัตรเดบิต
แมงมุม Co - Brand ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้โดยสารรถไฟฟ้า MRT
ได้ทั้ง 2 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT
สายสีนำ�้ เงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีมว่ ง)
และในอนาคตจะขยายบริ ก ารให้ ร ะบบตั๋ ว ร่ ว มใช้ กั บ รถไฟฟ้ า
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และรถประจ�ำทาง ขสมก. รวมถึงเครือข่ายแมงมุมอืน่
ในอนาคต รวมถึงยังได้เปิดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบ
รถไฟฟ้า MRT โดย รฟม. ผนึกก�ำลังหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ร่ ว มกั น ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ ค่ า โดยสารอั ต โนมั ติ
ของระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน�้ำเงิน)
และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีมว่ ง) ให้สามารถ
รองรับการใช้บตั รสวัสดิการแห่งรัฐในการช�ำระค่าโดยสารจนแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ป ระชาชนผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละมี
ทางเลือกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น
โดยตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงาน รฟม. ตระหนักถึงผูม
้ ส
ี ว่ นได้
ส่ ว นเสี ย รวมถึ ง ประชาชนทั่ ว ไปที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในทุกพืน
้ ที่ รวมถึงเล็งเห็นความส�ำคัญ
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน การพั ฒ นาสั ง คม
และการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมที่ต้องด�ำเนินการควบคู่ไปกับการ
ด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยการน�ำหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาองค์กร สังคม ชุมชน และสิง
่ แวดล้อมเพือ
่ ให้สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ข้อมูลทั่วไป
ของรัฐวิสาหกิจ
พันธกิจ

ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารรถไฟฟ้ า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ได้
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ 3 ประการ
ดังนี้
1) ด�ำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่
ก� ำ หนดโดยพระราชกฤษฎี ก า หรื อ
ระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำโครงการ
และแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้า
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3) ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้า
และธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม.
และประชาชนในการใช้บริการกิจการ
รถไฟฟ้า
วิสัยทัศน์

จากการประเมินสภาพแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รฟม. ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ของการด�ำเนินงาน
ในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2564 รฟม. ดังนี้

เป็นองค์กรทีม
่ ค
ี วามเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ทีส
่ ามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยัง
่ ยืน
ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0 2716 4000
โทรสาร : 0 2716 4019

Website : www.mrta.co.th
e-mail address : pr@mrta.co.th
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ภารกิจ

จากวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ รฟม. ได้ก�ำหนดภารกิจหลัก
ทีจ่ ะด�ำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2564 ภายใต้
อ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรไว้ ดังนี้
1) ด� ำ เนิ น การขยายโครงข่ า ยการให้ บ ริ ก าร
รถไฟฟ้า และระบบเชื่อมต่อ
2) ด�ำเนินธุรกิจต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองการใช้ชวี ติ
ของประชาชน และนโยบายของรัฐ

3) สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ
4) มุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
5) สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร
6) สร้ า งศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู ้ ด ้ า นรถไฟฟ้ า
ขนส่งมวลชน

เป้าประสงค์องค์กร

เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานมี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน และ
สามารถน�ำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ รฟม. ได้ก�ำหนด
เป้าประสงค์ของการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 2564 โดยพิ จ ารณาถึ ง ความต้ อ งการต่ า งๆ ได้ แ ก่
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน ด้านกระบวนการ
และด้านการเรียนรู้และการเติบโต ไว้ดังนี้
1) มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
และเมืองหลักของประเทศ
2) มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
3) รถไฟฟ้า รฟม. มีโครงข่ายการเชื่อมต่อกับระบบ
ขนส่งมวลชนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

4) มีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
5) เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การการเงิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ
6) มี บ ริ ก ารที่ ห ลากหลาย และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมเมือง
7) รถไฟฟ้า รฟม. เป็นส่วนส�ำคัญในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน
8) เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ และการให้คำ� ปรึกษา
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในระดับภูมิภาคอาเซียน
9) เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง (High Performance
Organization) และมีธรรมาภิบาลที่ดี

016

รฟม.

เป้าหมายหลัก

จากวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
รฟม. ได้ ก� ำ หนดเป้ า หมายหลั ก ของการด� ำ เนิ น งาน
ในด้านต่างๆ ทีจ่ ะต้องบรรลุผลส�ำเร็จภายในปีงบประมาณ
2564 หรือในปีอื่นๆ ไว้ ดังนี้
1. เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฯ สายต่างๆ* ดังนี้
- ปีงบประมาณ 2562 เปิดให้บริการสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ (กทม.)
- ปีงบประมาณ 2563 เปิดให้บริการสายสีนำ�้ เงิน
ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซือ่ - ท่าพระ
และสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
- ปีงบประมาณ 2565 เปิดให้บริการสายสีชมพู
และช่วงแคราย - มีนบุรี และสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง
- ปีงบประมาณ 2566 เปิดให้บริการสายสีส้ม
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี
และจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ช่ ว งท่ า อากาศยานฯ ห้าแยกฉลอง
- ปีงบประมาณ 2567 เปิดให้บริการโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง
ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมาน
สามัคคีโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
นครราชสีมา และสายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน สถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์
- ปีงบประมาณ 2568 เปิดให้บริการสายสีส้ม
บางขุนนนท์ - ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย
และสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก)
2. ผูใ้ ช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อระบบ
เชื่อมต่อการเดินทาง ร้อยละ 65 ภายในปี 2564**
3. จ�ำนวนการใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. แต่ละสายเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 5 ในแต่ละปี
หมายเหตุ : *
**

4. รายได้จากธุรกิจต่อเนือ่ งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ในแต่ละปี
5. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Asset: ROA)
ร้อยละ - 0.21 ภายในปี 2564**
6. ผู้ใช้บริการ และชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า
รฟม. มีความพึงพอใจต่อบริการรถไฟฟ้าฯ และ
บริการเสริมอืน่ ๆ ร้อยละ 71.35 (สายเฉลิมรัชมงคล)
ร้ อ ยละ 66.50 (สายฉลองรั ช ธรรม) ภายในปี
2564**
7. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(Social Return On Investment: SROI)
เป็นไปตามเป้าหมาย (ปี 2560 - 2561 เก็บข้อมูล
Baseline ของค่าตอบแทนทางการเงินจากผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการ
ด�ำเนินงานของ รฟม. และต้นทุนของการลงทุน
ส�ำหรับก�ำหนดเป้าหมายปี 2562 เป็นต้นไป)
8. ความส�ำเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้
ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน**
9. ความส�ำเร็จของการมีศนู ย์ให้คำ� ปรึกษาภายในประเทศ
และระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย นแล้ ว เสร็ จ ตามแผน
(ปี 2562 เริ่มประเมินความพร้อมของการเป็น
ศูนย์ให้ค�ำปรึกษา)
10. บุคลากรมีระดับความผูกพันทีร่ ะดับ 3.72 ภายในปี
2564
11. บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์
ที่องค์กรก�ำหนดที่ร้อยละ 96.00 ภายในปี 2564**
12. การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ
ท�ำงานหลัก (ด้วยนวัตกรรม) 2 กระบวนการ ภายในปี
2564
13. ผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) 8.15
ล้านบาทต่อคน ภายในปี 2564**

ต้องบรรลุ
เป้าหมายหลัก
ภายในปีงบประมาณ

2564

เป้าหมายการด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ปรับปรุงในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจเมื่อ 20 กรกฎาคม 2561
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แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564

ด้านการปฏิบัติการและบริการลูกค้า

ในการจัดท�ำแผนวิสาหกิจ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 - 2564
รฟม. ได้นำ� แผนยุทธศาสตร์รฐั วิสาหกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย
โดยตามแผนดังกล่าว ได้กำ� หนดเป้าหมายไว้วา่ รัฐวิสาหกิจเป็นเครือ่ งมือ
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โดยได้ ก� ำ หนดกรอบยุ ท ธศาสตร์ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ก�ำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจ
ให้ชดั เจนเพือ่ เป็นพลังขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ (2) บริหารแผนลงทุน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ (3) เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางการเงิ น เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ในระยะยาว (4) สนั บ สนุ น การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และ
แผน DE และ (5) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม

ความสะดวก ความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา ความปลอดภัย
ทั้งจากอุบัติเหตุและเหตุอาชญากรรม ระบบตั๋วและค่าโดยสารร่วม
การเชื่อมต่อการเดินทาง และเส้นทางการให้บริการที่ครอบคลุม
เป็นปัจจัยส�ำคัญทีล่ กู ค้าหรือผูใ้ ช้บริการคาดหวังจากบริการรถไฟฟ้าฯ
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยรองอื่นๆ อาทิ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในสถานี
และในขบวนรถ คุณภาพของการให้บริการโดยพนักงาน เป็นต้น

ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
ด้านภารกิจหลัก

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นระบบที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของ
ประชาชนในสังคมเมืองและนโยบายของรัฐในการพัฒนาระบบขนส่ง
อย่างบูรณาการระหว่างรถโดยสารประจ�ำทาง เรือโดยสาร และ
รถไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยระบบขนส่งทางรางได้ถูกก�ำหนดให้เป็น
ระบบขนส่งมวลชนหลักของประเทศ อย่างไรก็ดีเนื่องจากโครงการ
รถไฟฟ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ทตี่ อ้ งใช้เวลาด�ำเนินการ ความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน และใช้เงินลงทุนสูง ท�ำให้
มีความยากและมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะท�ำให้การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
เกิดความล่าช้า นอกจากนี้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในปัจจุบัน
ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และการที่มีข้อจ�ำกัด
ทางด้านกฎหมายทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการพัฒนาธุรกิจ จึงท�ำให้ระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่

ด้านทรัพยากรบุคคล

ในปีงบประมาณ 2561 รฟม. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ด�ำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหลายเส้นทาง
เป็นระยะทางรวมประมาณ 155 กม. นอกเหนือจากรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง สมุทรปราการ ที่ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยในอนาคต รฟม.
จะด�ำเนินโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1 เส้นทาง ระยะทาง
ประมาณ 13.4 กม. ท�ำให้ รฟม. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีม่ รี ะยะทางรวม 225 กม.
นอกจากนี้จะมีการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในเมืองหลักอื่น ได้แก่
ภูเก็ต เชียงใหม่ และนครราชสีมา ดังนั้น รฟม. จึงมีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องเพิ่มอัตราก�ำลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน อย่างไรก็ดีได้มีการ
ค�ำนึงถึงระยะเวลาสิ้นสุดการก่อสร้างรถไฟฟ้าฯ ในอีก 10 ปีข้างหน้า
ด้วยแล้วว่าอัตราก�ำลังที่เคยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงของการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าฯ จะลดลง ดังนั้นการวางแผนอัตราก�ำลังและการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทีด่ แี ละคล่องตัวจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ความสามารถในการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากร
ให้คงอยูก่ บั องค์กรเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่ากัน
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รฟม.

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

การศึกษาสัดส่วนการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าในปี 2558 รถไฟฟ้าบีทีเอส
มีสัดส่วนการใช้บริการมากที่สุด ร้อยละ 37.10 รองลงมาคือ รถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ร้อยละ 34.52 และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 14.62 แสดงดังรูป
รูปแสดงสัดสวนการเดินทางระบบขนสงสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร
รถไฟฟา MRT
14.62%

แอรพอรต เรล ลิงก
2.95%
รถโดยสาร BRT
1.06%

รถไฟฟา BTS
37.10%

รถโดยสาร ขสมก.
34.52%

เรือคลองแสนแสบ
5.69%

เรือดวนเจาพระยา
4.06%

ปัจจุบันแม้ว่าแนวโน้มจ�ำนวนผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่จ�ำนวนการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคลและปัญหาจราจรติดขัดก็ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ยังมีพฤติกรรมใช้รถส่วนบุคคล ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบขนส่งมวลชนยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงข่ายให้สมบูรณ์
สัดส่วน
การเดินทาง
ด้วยระบบรถไฟฟ้า

MRT

คิดเป็น

14.62%

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า
การเดินทางโดยรถส่วนบุคคลทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไป
ในอนาคต โดยจ�ำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจาก 987,999 คันในปี พ.ศ. 2535
เป็น 4,456,924 คัน ในปี พ.ศ. 2560 เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 6.61 ต่อปี และในช่วงระยะเวลาเดียวกันจ�ำนวนรถจักรยานยนต์
ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เพิ่มขึ้นจาก 1,006,302 คัน ในปี พ.ศ. 2535 เป็น 3,521,127 คัน
ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.18 ต่อปี
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จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถจักรยานยนตที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครสะสมตั้งแตป พ.ศ. 2535-2560
5,000,000

4,456,924

จํานวน (คัน)

4,500,000

4,212,048
4,013,519
4,000,000
3,809,929
3,521,127
3,572,179
3,382,378
3,500,000
3,284,442
3,166,088
3,048,194
3,000,000
3,066,088
2,719,950
2,490,093
2,546,821
2,792,363
2,390,366
2,500,000
2,352,762 2,366,981
2,261,5452,339,308
2,585,624
2,229,285
1,964,850
2,383,061 2,446,267
2,267,166
2,297,872
2,000,000
1,853,788
2,171,826
2,084,102
1,616,622 1,660,119
2,078,247
1,527,834 1,646,738
2,019,680
1,500,000
1,373,072
1,679,328
1,606,178
1,233,503
1,548,912
1,536,512
1,719,972
1,475,907
1,105,084
1,342,813
1,593,685
1,006,302
รถยนต
1,000,000
1,262,069
1,214,927
รถจักรยานยนต
1,091,836
500,000987,999

ป 2560

ป 2559

ป 2558

ป 2557

ป 2556

ป 2555

ป 2554

ป 2553

ป 2552

ป 2551

ป 2550

ป 2549

ป 2548

ป 2547

ป 2546

ป 2545

ป 2544

ป 2543

ป 2542

ป 2541

ป 2540

ป 2539

ป 2538

ป 2537

ป 2536

ป 2535

0

ในทางตรงกันข้ามจ�ำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจ�ำนวนผู้โดยสาร ขสมก. ได้ลดลงจาก
4,073,883 เที่ยว/วัน ในปี พ.ศ. 2535 เหลือเพียง 788,152 เที่ยว/วัน ในปี พ.ศ. 2560 (ไม่รวมผู้ใช้บริการรถเมล์ฟรี) ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 6.14 ต่อปี
จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการรถโดยสารประจําทาง ขสมก. ตั้งแตป พ.ศ. 2535-2560
5,000,000

รวม
รถปรับอากาศ
รถธรรมดา

4,500,000

ป 2560

ป 2559

ป 2557

ป 2556

ป 2555

ป 2554

ป 2553

ป 2552

ป 2551

ป 2550

ป 2549

ป 2548

ป 2547

ป 2546

ป 2545

ป 2544

ป 2543

ป 2542

ป 2541

ป 2540

ป 2539

ป 2538

ป 2537

ป 2536

ป 2535

ป 2558

4,073,883
3,787,103
3,506,255 3,325,352
3820,278
3,500,000
3,379,584 3,352,554
3,180,626
3,360,663
2,928,975
3,000,000
2,743,496
3,022,663
2,811,440
2,664,412
2,525,173
2,831,131
2,570,656
2,500,000
2,366,444
2,370,326
2,065,322
2,000,000
1,955,139
1,805,892
1,766,391
1,596,357
1,680,752
1,598,797
1,480,557 1,401,931
1,500,000
1,113,357
1,264,011
1,215,083
1,124,346
1,048,443
970,312
1,090,099
1,123,083
999,846
788,152
1,027,139
935,726
889,719
1,000,000
932,947 892,491
1,123,242
814,182
864,005
866,879
1,106,315
548,453
688,142
544,484
607,717
581,856
499,783
900,460
483,860
568,089
558,420 538,218
500,000
747,805
482,864 495,042 488,297
830,793
426,440
706,305
766,545
253,605
505,639 480,353
482,655 411,892397,507381,141389,936371,836299,855
0

จํานวน (เที่ยว/วัน)

4,000,000
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รฟม.

เมื่อพิจารณาถึงจ�ำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะในส่วนของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยจ�ำนวนผู้โดยสาร
รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้เพิ่มขึ้นจาก 148,641 คน - เที่ยว/วัน ในปี พ.ศ. 2542 เป็น 657,730 คน - เที่ยว/วัน ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 8.90 ต่อปี ส�ำหรับแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด) ได้เพิ่มขึ้นจาก 34,234 คน - เที่ยว/วัน ในปี พ.ศ. 2554
เป็น 60,976 คน - เที่ยว/วัน ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10.18 ต่อปี
จํานวนผูโดยสารรถไฟฟาขนสงมวลชนเฉลี่ยตอวัน ตั้งแตป พ.ศ. 2542-2560

600,000

511,665

500,000

562,226

594,158

622,451

645,724 657,730

448,085

รถไฟฟาบีทีเอส

รถไฟฟาสายฉลองรัชธรรมของ รฟม.

ในส่ ว นของรถไฟฟ้ า มหานคร สายเฉลิ ม รั ช มงคล จ� ำ นวน
ผู้โดยสารในเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งเป็นเดือนแรกของการเปิด
ให้บริการมีจำ� นวน 217,000 คน - เทีย่ ว/วัน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเป็นช่วงที่
ประชาชนทดลองใช้บริการและมีการเก็บอัตราค่าโดยสารเพียง 10
บาทต่อเที่ยว ซึ่งต่อมาจ�ำนวนผู้โดยสารได้ลดลง โดย ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2547 มีจ�ำนวน 165,966 คน - เที่ยว/วัน จากนั้นจ�ำนวน
ผูโ้ ดยสารได้อยูใ่ นระดับของการใช้บริการตามปกติ โดยในปีงบประมาณ
2548 มีจ�ำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย 154,360 คน - เที่ยว/วัน และเพิ่มขึ้น
เป็น 291,139 คน - เที่ยว/วัน ในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 5.47 ต่อปี ส่วนรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ซึ่งเปิด
บริการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 มีจ�ำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ณ
สิน้ เดือนกันยายน 2559 เท่ากับ 20,750 คน - เทีย่ ว/วัน ต่อมาเมือ่ วันที่
11 สิ ง หาคม 2560 ได้ มี ก ารเปิ ด บริ ก ารรถไฟฟ้ า สายสี น�้ ำ เงิ น
ส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน - บางซื่อ ท�ำให้มีจ�ำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย

ป 2552

ป 2551

ป 2550

ป 2549

ป 2548

ป 2547

ป 2546

ป 2545

ป 2544

ป 2543

ป 2542

0

34,234
41,330 46,446 50,866 56,693 60,976
(ธ.ค. 53-ก.ย. 54) 40,002
20,750
26,073
(ส.ค.-ก.ย. 60)

รถไฟฟาสายเฉลิมรัชมงคลของ รฟม.

ป 2560

100,000

291,139
251,378 256,957 269,335

ป 2559

188,531

208,814 231,999
173,051 180,955 190,941
154,360 158,067 163,874 168,461

ป 2558

161,146

337,704

ป 2556

148,641

308,470

ป 2555

200,000

244,518

273,662

ป 2554

300,000

ป 2557

400,000

381,151 365,932 370,399 377,356 387,198

ป 2553

จํานวนผูโดยสาร (คน - เที่ยว/วัน)

700,000

แอรพอรต เรล ลิงก

ในปีงบประมาณ 2560 เท่ากับ 26,073 คน - เทีย่ ว/วัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
25.65
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วพอสรุ ป ได้ ว ่ า แม้ ว ่ า การเดิ น ทางโดย
ยานพาหนะส่วนบุคคลมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการเพิ่มขึ้น
ของจ�ำนวนรถที่จดทะเบียน ในขณะที่การเดินทางโดยรถโดยสาร
สาธารณะลดลง แต่การเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ได้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ดยี งั คงมีจำ� นวนผูใ้ ช้บริการน้อยกว่า
ทีป่ ระมาณการไว้ ซึง่ อาจเนือ่ งมาจากโครงข่ายการเดินทางยังไม่ครอบคลุม
เพี ย งพอ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ภาครั ฐ มี ก ารเร่ ง รั ด ขยายเส้ น ทางรถไฟฟ้ า
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพือ่ ให้บริการประชาชน โดยให้
ความส�ำคัญในการเชือ่ มต่อระบบการขนส่งต่างๆ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้
ราคาน�ำ้ มันมีแนวโน้มสูงขึน้ ท�ำให้ประชาชนอาจหันมาเลือกใช้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพิ่มมากขึ้น
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อย่างไรก็ดี จากการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารกรณีมีโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลพบว่า ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าโดยรวมในปี พ.ศ. 2562 อาจเพิ่มขึ้นจากประมาณ 4,384,000 คน - เที่ยว/วัน เป็น 7,680,000
คน - เทีย่ ว/วัน ในปี พ.ศ. 2572 ทัง้ นี้ สัดส่วนของปริมาณผูโ้ ดยสารจากการเปลีย่ นถ่ายระบบ (Transfer) โดยรวมในปี พ.ศ. 2557 คาดว่าน่าจะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.98 และ 34.86 ของปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2562 และ 2572 ตามล�ำดับ โดยโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ และหัวล�ำโพง - บางแค เป็นเส้นทางที่มีสัดส่วนการเปลี่ยนถ่ายระบบมากที่สุดประมาณร้อยละ 31 - 40
ของปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าทั้งหมด
ผลการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ ในปี พ.ศ. 2572
ปริมาณผู้โดยสาร (คน-เที่ยว/วัน)

แผน 5 ปี พ.ศ. 2557
สาย

สายสีแดงเข้ม
สายสีแดงอ่อน
ARL
สายสีเขียวเข้ม
สายสีเขียวอ่อน
สายสีน�้ำเงิน
สายสีม่วง
สายสีส้ม
สายสีชมพู
สายสีเหลือง
สายสีเทา
สายสีฟ้า
รวมทั้งสิ้น

Boarding

Transfer

110,000
38,000
119,000
600,000
376,000
254,000
69,000
1,566,000

12,000
12,000
9,000
55,000
40,000
119,000
27,000
274,000

แผน 10 ปี พ.ศ. 2562
Total

Boarding

Transfer

แผน 20 ปี พ.ศ. 2572
Total

Boarding

Transfer

Total

122,000 357,000 119,000
476,000
518,000
204,000
722,000
50,000
145,000
83,000
228,000
253,000
218,000
471,000
128,000 144,000
33,000
177,000
161,000
59,000
220,000
655,000 721,000 165,000
886,000 1,038,000 410,000 1,448,000
416,000 246,000 132,000
378,000
272,000
168,000
440,000
373,000 673,000 301,000
974,000
974,000
562,000 1,536,000
96,000
372,000 132,000
504,000
490,000
225,000
715,000
377,000 165,000
542,000
521,000
291,000
812,000
166,000
53,000
219,000
233,000
121,000
354,000
175,000
139,000
314,000
206,000
136,000
342,000
162,000
144,000
306,000
1,840,000 3,201,000 1,183,000 4,384,000 5,003,000 2,677,000 7,680,000

ส�ำหรับรูปแบบการเดินทางหลัก (Main Mode) กรณีมโี ครงการ
ครบถ้ ว นตามแผนแม่ บ ทระบบขนส่ ง มวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะพบว่าในปี พ.ศ. 2572 การเดินทาง
โดยใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลมีสดั ส่วนร้อยละ 57.6 ซึง่ ยังคงมีสดั ส่วน
ทีส่ งู กว่าการเดินทางโดยการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทีม่ สี ดั ส่วนเพียง
ร้อยละ 42.4 โดยสัดส่วนการเดินทางด้วยการใช้รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
(Car) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.1 รถจั ก รยานยนต์ (MC) คิ ด เป็ น
ร้อยละ 12.4 และรถแท็กซี่ (Taxi) คิดเป็นร้อยละ 4.1 ทั้งนี้ ส�ำหรับ
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า (MRT) จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 3.7 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 20.7 ในปี พ.ศ. 2572
โดยรูปแบบการเดินทางหลัก กรณีมโี ครงการครบถ้วนตามแผนแม่บทฯ
ในปี พ.ศ. 2572 แสดงดังรูป

รูปแสดงรูปเบบการเดินทางหลัก กรณีมโี ครงการครบถวนตามแผนแมบท
ระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในป พ.ศ. 2572
MRT
20.7%
TAXI
4.1%
อื่นๆ
21.7%

MC
12.4%

CAR
41.1%
(ทีม่ า: สํานักพัฒนาระบบการขนสงและจราจร (สพร.))
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ข้อมูลที่ส�ำคัญทางการเงิน
และรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สรุปข้อมูลที่ส�ำคัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
2561
(สตง.รับรอง)

2560
(สตง.รับรอง)

2559
(สตง.รับรอง)

ผลการด�ำเนินงาน

รายได้จากการด�ำเนินงานและรายได้อนื่
ก�ำไรก่อนค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจ�ำหน่ายและสิทธิตดั จ่าย
รวมทัง้ ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบีย้ จ่าย) (EBITDA)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสือ่ มราคาและสิทธิตดั จ�ำหน่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

13,109.96

11,994.44

6,687.14

9,619.77
2,360.09
5,862.39
2,108.04

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

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

381,934.34
361,034.57
20,899.77

355,361.69
336,569.96
18,791.73

326,582.11
312,417.65
14,164.46

0.63
0.98
17.27
0.95

0.91
1.07
17.91
0.95

0.82
0.95
22.06
0.96

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ROA (ร้อยละ)
อัตราส่วนหนีส้ นิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ นิ รวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)
ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561 รฟม. มีสินทรัพย์รวม 381,934.34 ล้านบาท หนี้สินรวม 361,034.57 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้เงินกู้
เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า และส่วนของเจ้าของจ�ำนวน 20,899.77 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน ในปี 2561 รฟม. มีก�ำไรสุทธิ เนื่องจากผลก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 710.76 ล้านบาท
อัตราแลกเปลี่ยน :
ณ 30 กันยายน 2561 1 เยน = 0.289234
ณ 30 กันยายน 2560 1 เยน = 0.300127
ณ 30 กันยายน 2559 1 เยน = 0.347041
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โครงสร้างเงินทุน
หน่วย : ล้านบาท

ทุนประเดิม
รวม

-

30 ก.ย. 61

30 ก.ย. 60

30 ก.ย. 59

945.96
945.96

945.96
945.96

945.96
945.96

โครงสร้างเงินทุนของ รฟม. เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐเป็นผู้รับภาระโดยจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นรายปี เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
รายไดจากการดําเนินงาน (หนวย : ลานบาท)
15,000
400.47
198.43

12,000

2,327.63

658.36
172.14

รายไดอื่น

3,632.32

การอนุญาตใหใชสินทรัพย
และการใหเชาแผงคา

9,000

การใหสัมปทาน

238.17
203.54
1,110.07

6,000

3,000

9,067.91

8,647.13

รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

4,983.94

0
2559

2560

2561

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (หนวย : ลานบาท)
5,000

4,627.27

4,000

3,353.57

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

3,000

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลี่ยน

2,108.04

2,000
1,000

710.76

0
-1,000
-2,000
-3,000

-1,658.55
-2,952.24
2559

2560

2561
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รฟม.

ฐานะการเงิน (หนวย : ลานบาท)
400,000
350,000
300,000

355,361.69
326,582.11

312,417.65

381,934.34
361,034.57
336,569.96

สินทรัพยรวม

250,000

หนี้สินรวม

200,000

สวนของเจาของ

150,000
100,000
50,000
0

2559

20,899.77

18,791.73

14,164.46
2560

2561

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)
อัตราส่วนทางการเงิน

1. สภาพคล่อง
1.1 เงินทุนหมุนเวียน
(Working Capital)
1.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current Ratio)
1.3 อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current Ratio)*
2. สภาพหนี้
2.1 อัตราส่วนหนีส้ นิ รวม
ต่อสินทรัพย์รวม (Debt Ratio)
2.2 อัตราส่วนหนีส้ นิ รวม
ต่อส่วนของเจ้าของ
(Debt Equity Ratio)
3. ความสามารถในการท�ำก�ำไร
3.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(ROA)
3.2 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้
(ROE)

สูตร

ณ 30 ก.ย. 61

ณ 30 ก.ย. 60

ณ 30 ก.ย. 59

(22,584.36)

(3,205.63)

(2,842.66)

0.63

0.91

0.82

เท่า

1.13

1.39

1.29

เท่า

หนีส้ นิ รวม
สินทรัพย์รวม

0.95

0.95

0.96

เท่า

หนีส้ นิ รวม
ส่วนของเจ้าของ

17.27

17.91

22.06

เท่า

0.98

1.07

0.95

%

10.09

24.62

(11.71)

%

สินทรัพย์หมุนเวียน - หนีส้ นิ หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนีส้ นิ หมุนเวียน - เงินกูร้ ะยะสัน้

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน (EBIT) * 100
สินทรัพย์รวม
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ * 100
ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ * ไม่รวมเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เนือ่ งจากรัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนเพือ่ ช�ำระคืนหนี้

หน่วย

ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2561
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จากผลลัพธ์ข้างต้น สามารถสรุปผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของ รฟม. ดังนี้

1. สภาพคล่อง
วิเคราะห์ : เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และปี 2561 รฟม. มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลง เนื่องจากมีภาระหนี้สินหมุนเวียน
ส่วนใหญ่เป็นภาระหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะยาวส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระคืนภายในหนึง่ ปี ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
ที่ใกล้ถึงก�ำหนดต้องช�ำระคืนตามสัญญากู้ยืม แต่อย่างไรก็ตามภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระคืน
ภายในหนึง่ ปีทเ่ี กีย่ วข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติรบั ภาระช�ำระคืน ในส่วนของหนีส้ นิ หมุนเวียน
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน รฟม. มีสภาพคล่องและรายได้ที่ได้รับจากสัญญาสัมปทานเพียงพอต่อการด�ำเนินงาน
2. สภาพหนี้
วิเคราะห์ : เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง
และอัตราส่วนหนีส้ นิ รวมต่อส่วนของเจ้าของอยูใ่ นระดับค่อนข้างคงที่ ซึง่ หนีส้ นิ ส่วนใหญ่ของ รฟม. เป็นหนีเ้ งินกูใ้ นประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลรับภาระในการช�ำระหนี้ดังกล่าวเมื่อครบก�ำหนด แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกระทรวงการคลังได้ด�ำเนินการท�ำ Cross Currency SWAP (CCS) หนี้เงินกู้ JICA จ�ำนวนทั้งสิ้น
6 สัญญา ทั้งนี้ในส่วนของหนี้เงินกู้เยนสัญญาอื่นๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังทยอยด�ำเนินการปิดความเสี่ยง
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. ความสามารถในการท�ำก�ำไร
วิเคราะห์ : เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และปี 2561 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
มีสัดส่วนเปลี่ยนแปลงเป็นจ�ำนวนมาก เป็นผลจากก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริง
ทีเ่ กิดขึน้ เป็นจ�ำนวนมากในระหว่างปีจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินเยน ในขณะทีร่ ายได้จากการด�ำเนินงาน
มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างคงที่ และรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีการทยอยรับรู้มากขึ้นตามการเปิดให้บริการ
ของโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
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รฟม.

โครงสร้าง
การจัดแบ่งส่วนงาน รฟม.

คณะกรรมการ รฟม.

ผูวาการ

สํานักผูวาการ

กองอํานวยการ

กองสื่อสารองคกร

กองกิจกรรมเพื่อสังคม

รองผูวาการ
(กลยุทธและแผน)

สํานักงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

รองผูวาการ
(การเงิน)

ผูชวยผูวาการ

ฝายนโยบาย
และยุทธศาสตร

ฝายพัฒนา
โครงการรถไฟฟา

กองกลยุทธ
และแผนงาน

กองวางแผน
โครงการรถไฟฟา

กองประเมินผล

กองวิเคราะห
และพัฒนา

กองบริหาร
ความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

กองบริหาร
กองปฏิบัติการ
ความเสี่ยง
คอมพิวเตอร
และควบคุมภายใน และเครือขาย

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองแผนงาน
และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
กองระบบงาน
คอมพิวเตอร

รองผูวาการ
(วิศวกรรมและกอสราง)

ผูชวยผูวาการ

ผูชวยผูวาการ

ฝายพัฒนา
และบริหารพื้นที่

ฝายวิศวกรรม
และสถาปตยกรรม

ฝายบริหาร
งานกอสราง 1

ฝายบริหาร
งานกอสราง 2

กองบัญชี

กองพัฒนาพื้นที่

กองวิศวกรรม
โยธา

กองบริหารงาน
กอสราง 1

กองบริหารงาน
กอสราง 4

กองตรวจจาย

กองบริหาร
โครงการตอเนือ่ ง

กองสถาปตยกรรม กองบริหารงาน
กอสราง 2

กองบริหารงาน
กอสราง 5

กองวิศวกรรมไฟฟา กองบริหารงาน
และเครื่องกล
กอสราง 3

กองบริหารงาน
กอสราง 6

ฝายบัญชี
และการเงิน

กองการเงิน
และภาษี
กองงบประมาณ
กองเงินกู

ผูชวยผูวาการ

กองแผนงาน
และบริหาร
เอกสาร 1

กองแผนงาน
และบริหาร
เอกสาร 2
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คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักธุรกิจ
บัตรโดยสาร

กองบริหารคาโดยสาร

สํานักหนวยธุรกิจ
รถไฟฟา

สํานักตรวจสอบ

กองตรวจสอบ
ทั่วไป

กองธุรกิจบัตรโดยสาร

กองตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผูวาการ
(ปฏิบัติการ)

กองตรวจสอบบัญชี
และการเงิน

รองผูวาการ
(บริหาร)

ผูชวยผูวาการ

ฝายรักษา
ความปลอดภัย
และกูภัย

ผูชวยผูวาการ

ฝายทรัพยากร
บุคคล

ฝายกรรมสิทธิ์
ที่ดิน

ฝายจัดซื้อ
และบริการ

กองนิติการ

กองแผนงาน
จัดกรรมสิทธิ์

กองจัดหาพัสดุ
ทั่วไป

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กองรักษา
ความปลอดภัย 2

กองสัญญา 1

กองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 1

กองจัดหาพัสดุ
โครงการ

กองกูภัย 1

กองสัญญา 2

กองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 2

กองบริหาร
สถานที่
และยานพาหนะ

กองสวัสดิการ
และบริหาร
ผลตอบแทน
กองพัฒนา
บุคลากร
และระบบงาน

กองการตลาด
และลูกคาสัมพันธ

กองกูภัย 2

กองคดีและวินัย

กองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 3

กองบริหาร
อาคารจอดรถ

กองรักษาเขตทาง

ฝายระบบรถไฟฟา

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายปฏิบัติการ

กองกํากับงาน
โครงการรถไฟฟา

กองวางแผนธุรกิจ กองกํากับการ
เดินรถ

กองรักษา
ความปลอดภัย 1

กองระบบรถไฟฟา

กองบริหาร
สินทรัพย

กองบํารุงรักษา
ระบบรถไฟฟา

กองบริหาร
สัมปทาน

กองบํารุงรักษา
โครงสรางงาน
โยธา

ฝายกฎหมาย

สถาบันฝกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยและดับเพลิง - กูภัย

กองสํารวจและ
ประเมินราคา
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รฟม.

โครงสร้างและนโยบาย
ของคณะกรรมการ รฟม.

โครงสร้างของคณะกรรมการ รฟม.

พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2543 มาตรา 13 ก�ำหนดให้ คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทน
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทน
กระทรวงคมนาคม ผูแ้ ทนส�ำนักงบประมาณ ผูแ้ ทนส�ำนักงานคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก ผูแ้ ทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูแ้ ทนกรมการผังเมือง ผูแ้ ทนส�ำนักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้ต้องแต่งตั้งจากผู้แทน
องค์กรพัฒนาภาคเอกชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหนึ่งคน และ
ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�ำแหน่ง

ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับ
การโอนอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 31 ในพระราชบัญญัติ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ให้แก้ไข
ค�ำว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม”
ค�ำว่า “ผู้แทนกรมการผังเมือง” เป็น “ผู้แทนกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง” ค�ำว่า “ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก” เป็น “ผู้แทนส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร” และค�ำว่า “ผู้แทนส�ำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม”
เป็ น “ผู ้ แ ทนส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม”
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ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีวาระ
ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ประธานกรรมการหรือกรรมการ ซึง่ พ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ ได้อกี แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน (กรณีทกี่ รรมการท่านใดท่านหนึง่ พ้นจากต�ำแหน่ง ให้แต่งตัง้
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดยผู้นั้นจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่าที่
เหลืออยู่ของผู้ที่ตนด�ำรงต�ำแหน่งแทน)
• คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปัจจุบันมีจ�ำนวน 15 คน (ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561)
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน
- กรรมการผู ้ แ ทนหน่ ว ยงานตาม พ.ร.บ. รฟม.
จ�ำนวน 9 คน
- กรรมการและเลขานุการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 1 คน
ซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และมีความหลากหลาย
สาขาอาชีพ เช่น ด้านวิศวกรรม บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
เป็นต้น เป็นไปตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 และตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

นโยบายของคณะกรรมการ รฟม.

ในการด�ำเนินงานของ รฟม. มีคณะกรรมการ รฟม. เป็นผูก้ ำ� หนด
นโยบายและก�ำกับดูแลกิจการของ รฟม. ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ของ รฟม. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการ รฟม. จึงก�ำหนดนโยบาย
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั งิ าน และเพือ่ การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ดังนี้
1) ให้เร่งรัดด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่างๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ และเปิดบริการได้ตามแผนงาน
2) ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย ตรงเวลา โดยค�ำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แต่ละกลุ่ม
3) ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน และน�ำข้อคิดเห็นของ
ประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินงานขององค์กร
4) ให้ดำ� เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความส�ำคัญต่อการป้องกัน
และลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน
ขององค์กร
5) ให้บริหารสินทรัพย์ ด�ำเนินธุรกิจต่อเนือ่ ง และให้บริการเสริมต่างๆ
เพื่อเพิ่มรายได้และลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ
6) ให้บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านการ
บริหารเงินสด การบริหารจัดการหนี้ และการบริหารความเสีย่ ง
7) ให้สื่อสารเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และ
เข้าใจถึงความส�ำคัญของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การด�ำเนินงาน
ขององค์กร และให้การสนับสนุนองค์กร
8) ให้ พั ฒ นาบุ ค ลากร การบริ ห ารจั ด การภายใน และระบบ
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานขององค์กร
รวมทั้งให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากผู้รับเหมา
และที่ปรึกษาอย่างรูปธรรม
9) ให้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบแรงจู ง ใจทั้ ง ในรู ป ตั ว เงิ น และ
ไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและสร้างขวัญก�ำลังใจ
ให้แก่พนักงาน
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คณะกรรมการ รฟม.
1.

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ถึงปัจจุบัน
อายุ 62 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 6 พฤศจิกายน 2498
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการ
ธนาคาร, North Texas State University, USA
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

ประธานกรรมการ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส
และกรรมการ บริษัทในเครือ
ประธานกรรมการ บริษัท วี กรุ๊ป ฮอนด้า
คาร์ส จ�ำกัด และบริษัทในเครือ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2561

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน)

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ประธานกรรมการ บริษัท วี กรุ๊ป ฮอนด้า
คาร์ส จ�ำกัด และบริษัทในเครือ
ประสบการณ์ท�ำงาน

ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน)
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส
และกรรมการ บริษัทในเครือ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ปตท.
กรรมการ บมจ. ปตท. ส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม
ประธานกรรมการ บริษัท วี กรุ๊ป ฮอนด้า
คาร์ส จ�ำกัด และบริษัทในเครือ
การถือครองหุน
้ รัฐวิสาหกิจ/บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
รฟม. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

ไม่มี
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2.

นายจุฬา สุขมานพ

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่
17 ธันวาคม 2558
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2559 (รักษาการกรรมการ)
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงปัจจุบัน
อายุ 53 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 10 มกราคม 2508
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy, University of
Southampton, United Kingdom
ปริญญาโท
Master of Laws (Maritime Law) University
of Southampton, United Kingdom
ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษท
ั ระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย
กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�ำงาน

ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
อธิบดีกรมเจ้าท่า
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการขนส่ง
ต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การขนส่งและจราจร ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและ
จราจร ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
การถือครองหุน
้ รัฐวิสาหกิจ/บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
รฟม. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

ไม่มี
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3.

นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ธนากร พีระพันธุ์

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงปัจจุบัน
อายุ 48 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 16 ธันวาคม 2512
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, Massachusetts ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท
คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, Massachusetts ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Virginia Military Institute, Lexington,
Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร
Director Certification Program DCP
201/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50
การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก�ำกับดูแล
(Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่นที่ 18

ต�ำแหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

รองศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษท
ั ระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม สมาคมคอนกรีต
แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ท�ำงาน

เลขาธิการสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
อาจารย์พิเศษ ส�ำนักวิชาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กองการศึกษา
โรงเรียนนายเรืออากาศ
อาจารย์ กองการศึกษา
โรงเรียนนายเรืออากาศ
การถือครองหุน
้ รัฐวิสาหกิจ/บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
รฟม. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

ไม่มี
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4.

นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ถึงปัจจุบัน
อายุ 59 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 19 สิงหาคม 2502
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ต�ำแหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 )

ที่ปรึกษา บริษัท นวนคร จ�ำกัด (มหาชน)
บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการของกระทรวง
การคลัง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษท
ั ระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณา
การจัดซื้อพัสดุและจัดจ้าง การประปา
นครหลวง

ประสบการณ์ท�ำงาน

ที่ปรึกษา บริษัท นวนคร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและผูอ้ ำ� นวยการ องค์การจัดการน�ำ้ เสีย
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�ำ้
ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอ็กคอมธารา จ�ำกัด
การถือครองหุน
้ รัฐวิสาหกิจ/บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
รฟม. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

ไม่มี

034
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5.

นายอมร พิมานมาศ

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ถึงปัจจุบัน
อายุ 45 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 18 กุมภาพันธ์ 2516
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
วิศวกรรมโยธา University of Tokyo,
Japan
ปริญญาโท
การจัดการ College of Management
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมโยธา University of Tokyo,
Japan
ปริญญาตรี
วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

เลขาธิการสภาวิศวกร
กรรมการสภาวิศวกร
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษท
ั ระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

กรรมการ สภาการศึกษาวิชาการทหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาวิชาการทหาร
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2544 - 2548)
รองศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2548 - 2557)
ศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557 - 2560)
การถือครองหุน
้ รัฐวิสาหกิจ/บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
รฟม. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

ไม่มี

035
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6.

นายวิชญายุทธ บุญชิต

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน
อายุ 52 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 5 มีนาคม 2509
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
Ph.D. (Economics), Carleton University,
Ottawa, Canada (2550)
ปริญญาโท
M.A. (Development Economics),
Williams College, Massachusetts, USA
(ทุน Joint Japan World Bank Graduate
Scholarship: JJWBGSP) (2545)
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการ
เศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2537)
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง (2533)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษท
ั ระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงาน

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (1 ตุลาคม
2560)
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
(7 เมษายน 2559)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์และการ
วางแผนเศรษฐกิจมหภาค (อ�ำนวยการสูง)
(9 มกราคม 2556)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบัญชี
ประชาชาติ (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนเชี่ยวชาญ) (27 มกราคม 2554)
ผู้อ�ำนวยการส่วนแบบจ�ำลองและประมาณ
การเศรษฐกิจ (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช�ำนาญการพิเศษ) (11 ธันวาคม 2551)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว.
(20 พฤศจิกายน 2551)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
(3 พฤษภาคม 2537)
การถือครองหุน
้ รัฐวิสาหกิจ/บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
รฟม. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

ไม่มี

036
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7.

นางรวีวรรณ ภูริเดช

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน
อายุ 48 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 28 มกราคม 2513
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
Ph.D.: Civil and Environmental
Engineering, University of Wisconsin Madison, USA
ปริญญาโท
M.Sc: Water Resources Systems
Engineering, University of Newcastle
Upon Tyne, UK
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (เกียรตินยิ ม):
วิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ (Water Resources
Engineering) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

เลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษท
ั ระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงาน

เลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส�ำนักงานปลัด
กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รองเลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การถือครองหุน
้ รัฐวิสาหกิจ/บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
รฟม. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

ไม่มี

037
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8.

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ถึงปัจจุบัน
อายุ 59 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 30 มิถุนายน 2502
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
M.A. in International Relations, Schiller
International University, London, UK
ต�ำแหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษท
ั ระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน

รองปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�ำ
ด้านประสานกิจการต่างประเทศ
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

การถือครองหุน
้ รัฐวิสาหกิจ/บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
รฟม. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

ไม่มี

038
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9.

นายยุทธนา หยิมการุณ

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงปัจจุบัน
อายุ 57 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 7 พฤษภาคม 2504
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี		
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลการักษ์
กรมศุลกากร
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษท
ั ระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะ
กรรมการอ�ำนวยการโรงงานยาสูบ
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะ
กรรมการ บริษัท เอราวัณ จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางศุลกากร กรมศุลกากร
รองอธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร
ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือ
แหลมฉบัง กรมศุลกากร
ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1
กรมศุลกากร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร
ผู้อ�ำนวยการส่วนปราบปรามทางบก
การถือครองหุน
้ รัฐวิสาหกิจ/บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
รฟม. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

ไม่มี
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10.

นายมณฑล สุดประเสริฐ

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบัน
อายุ 58 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 11 กรกฎาคม 2503
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ต�ำแหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษท
ั ระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�ำงาน

รองเลขาธิการศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนใต้ (นักบริหารระดับสูง) ศูนย์อำ� นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนใต้
กรมโยธาธิการและผังเมือง
- รองอธิบดี
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสนับสนุนและพัฒนา
ตามผังเมือง
- ผู้ตรวจราชการกรม
- เลขานุการกรม
การถือครองหุน
้ รัฐวิสาหกิจ/บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
รฟม. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

ไม่มี

040

รฟม.

11.

นายดรุณ แสงฉาย

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตัง้ แต่วนั ที่ 21 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2561
อายุ 60 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 15 กรกฎาคม 2501
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
Master of Science (Tropical Public Health
Engineering), University of Leeds, UK
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต�ำแหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษท
ั ระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงาน

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
รองปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
อธิบดี กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
รองอธิบดี กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี ทช.
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดชลบุรี ทช.
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดฉะเชิงเทรา ทช.
ผู้อ�ำนวยการ กรมโยธาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ผู้อ�ำนวยการ กรมโยธาธิการจังหวัดตราด
การถือครองหุน
้ รัฐวิสาหกิจ/บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
รฟม. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

ไม่มี

041

รายงานประจำ�ปี 2561

12.

นายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ถึงปัจจุบัน
อายุ 58 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 30 พฤศจิกายน 2502
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
Master of Science (Transport Planning
and Engineering), The University of
Leeds, England
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษท
ั ระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

กรรมการบริหาร บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
(9 กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน)
ประสบการณ์ท�ำงาน

ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร
- รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร

กรมการขนส่งทางบก
- ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการขนส่งสินค้า ระดับ 9
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า
ระดับ 9
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระบบการ
ขนส่งทางบก ระดับ 9 และรักษาการ
ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและวางแผน
ระดับ 8
- หัวหน้าฝ่ายสถานีขนส่งสินค้า ระดับ 7
- หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุม
การก่อสร้าง ระดับ 7
- วิศวกรโยธา ระดับ 3 - 7
การถือครองหุน
้ รัฐวิสาหกิจ/บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
รฟม. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

ไม่มี

042

รฟม.

13.

นายกรณินทร์ กาญจโนมัย

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน
อายุ 47 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 25 กรกฎาคม 2514
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) City University
of Seattle W.A., USA
ปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำงาน

นักวิเคราะห์งบประมาณช�ำนาญการพิเศษ
(รับผิดชอบกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา/
กระทรวงพาณิชย์)
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ
(นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดท�ำงบประมาณ
ด้านเศรษฐกิจ 4 (รับผิดชอบงบประมาณ
กระทรวงคมนาคม)
ผู้อ�ำนวยการกองจัดท�ำงบประมาณ
ด้านเศรษฐกิจ 2 (รับผิดชอบงบประมาณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

การถือครองหุน
้ รัฐวิสาหกิจ/บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ

ผู้อ�ำนวยการกองจัดท�ำงบประมาณ
ด้านเศรษฐกิจ 1 (รับผิดชอบกระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงอุตสาหกรรม)

รฟม. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษท
ั ระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
กรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
(อ.ต.ก.)

ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

ไม่มี

043

รายงานประจำ�ปี 2561

14.

นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561
อายุ 60 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 10 ตุลาคม 2500
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
Master of Engineering (M.Eng.) (Infrastructure
Planning and Management), Asian Institute of
Technology (AIT)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
Diploma in Environmental Management, Maastricht
School of Management, Netherlands
Post Graduate Diploma (Dip. in Urban Management),
Institute for Housing Studies (IHS) Netherlands
ต�ำแหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการโยธา

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2561

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการโยธา

ประสบการณ์ท�ำงาน

กรุงเทพมหานคร
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการโยธา
- ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ส�ำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร
- ผู้อ�ำนวยการเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
- ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผนงาน
กองนโยบายและแผนงาน ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขตดอนเมือง
กองโรงงานก�ำจัดมูลฝอย ส�ำนักสิง่ แวดล้อม กรุงเทพมหานคร
- วิศวกรโยธา 8 วช. (ด้านวางแผน) หัวหน้าศูนย์กำ� จัด
มูลฝอยหนองแขม ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยหนองแขม
- วิศวกรโยธา 8 วช. (ด้านวางแผน) หัวหน้าศูนย์
ก�ำจัดมูลฝอยบางซื่อ ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยบางซื่อ
- วิศวกรโยธา 7 วช. (ด้านวางแผนหรือด้านบ�ำรุงรักษา)
หัวหน้าศูนย์กำ� จัดมูลฝอยบางซือ่ ศูนย์กำ� จัดมูลฝอยบางซือ่

- วิศวกรโยธา 7 วช. (ด้านควบคุมการก่อสร้างและ
หรือโครงการ) ฝ่ายวิศวกรรม
กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
- วิศวกรโยธา 7 วช. ส่วนคมนาคมขนส่งและ
สาธารณูปโภคที่ 1 และปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำฝ่าย
โครงการเยอรมัน ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์อกี หน้าทีห่ นึง่
ส่วนคมนาคมขนส่งที่ 1 ส�ำนักวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา 7 วช. ผูอ้ ำ� นวยการส่วนคมนาคมขนส่ง
และสาธารณูปโภคที่ 6 และปฏิบตั หิ น้าทีท่ สี่ ำ� นักงาน
โครงการเยอรมันอีกหน้าทีห่ นึง่ ส่วนคมนาคมขนส่ง
และสาธารณูปโภคที่ 6 ส�ำนักวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา 7 วช. ปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำโครงการ
เยอรมัน (GTZ) ส่วนคมนาคมขนส่งและ
สาธารณูปโภค ส�ำนักวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา 7 วช. ส�ำนักวิศวกรรม ส่วนคมนาคม
ขนส่งและสาธารณูปโภค
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน ผังเมือง 7 รักษาการ
ในต�ำแหน่งวิศวกรโยธา 7 วช. ส�ำนักงานผังเมือง
จังหวัดล�ำพูน ช่วยราชการส�ำนักวิศวกรรม
- เจ้าหน้าที่บริหาร งานผังเมือง 7 ปฏิบัติหน้าที่
วิศวกรโยธา ส�ำนักงานผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ช่วยราชการส�ำนักวิศวกรรม
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง 6 ปฏิบัติหน้าที่วิศวกร
โยธา ส�ำนักวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่วิศวกรโยธา
ส�ำนักวิศวกรรม
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
- วิศวกรโยธา 6 งานก�ำหนดเขตควบคุมอาคาร
ฝ่ายวิชาการ ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ช่วยราชการกองวิศวกรรมสะพาน
ส�ำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
- วิศวกรโยธา 6 กองวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา 5 กองวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา 4 กองวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา 3 กองวิศวกรรม
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
รฟม. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2561

ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

ไม่มี
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รฟม.

15.

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงปัจจุบัน
อายุ 54 ปี
วัน เดือน ปีเกิด 21 มีนาคม 2507
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Lamar University, USA
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ต�ำแหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษท
ั ระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 3
- วิศวกร
การถือครองหุน
้ รัฐวิสาหกิจ/บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
รฟม. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2561

ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

ไม่มี

1/1
1/1

8/12 (ปธ.) และ
1/3 (กก.)
1/5

8/15
0/5

5/10

0/1

1/1

7/11
7/7

7/11

0/5

11/11
11/11
7/11

108,000.00
62,400.00

194,400.00
108,000.00
108,000.00
75,744.19
97,200.00
105,677.41
108,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00

ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

173,700.00
102,600.00

123,750.00
90,000.00
225,000.00
182,250.00
191,700.00
211,645.16
171,000.00
153,000.00
301,500.00
74,250.00
173,250.00
157,950.00
207,000.00

เบีย
้ ประชุมจากการ
เป็นกรรมการ
ทุกคณะ (บาท)
(หักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย
ร้อยละ 10)

ค ณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบเรื่องการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ คือ ประธานกรรมการ
ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนจ�ำนวน 20,000 บาท กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนจ�ำนวน 10,000 บาท และประธานกรรมการได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมจ�ำนวน 12,500 บาท
กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมจ�ำนวน 10,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ได้มมี ติเห็นชอบเรือ่ งการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ คือ ประธานอนุกรรมการ
ได้รับ 12,500 บาท (ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน = ไม่เกิน 25,000 บาท) อนุกรรมการ (กรรมการ รฟม.) 10,000 บาท (ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน
1 ครั้ง/เดือน = ไม่เกิน 20,000 บาท) และอนุกรรมการ (บุคคลภายนอก) 3,000 บาท (ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนคณะและจ�ำนวนครั้งประชุม/เดือน) หักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
โดยมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556

1/1

1/1

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
(ประชุม 1 ครัง
้ )

2.

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(ประชุม 9 ครัง
้ )

9/9

1/1

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ จริง
ตามสัญญา ในการออกค�ำสัง
่ เปลีย
่ นแปลงงาน
การขยายระยะเวลาตามสัญญา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยาย
ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซือ
่ - ท่าพระ
สัญญาที่ 1 - 5 (ประชุม 10 ครัง
้ )

7/10

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง
(ประชุม 1 ครัง
้ )

12/13
6/6

4/4
4/4
4/4
4/4

5/5

คณะอนุกรรมการบริหาร
(ประชุม 11 ครัง
้ )

หมายเหตุ 1.

นายณัฏฐ์ ศรีสคุ นธนันท์ กรรมการ
นายภคพงศ์ ศิรกิ นั ทรมาศ กรรมการ

14
15

คณะกรรมการ รฟม.
(ประชุม 13 ครัง
้ )

12/12
12/13
5/13
10/10
11/12
12/13
8/13
2/13
13/13
7/13
7/13
10/13
12/13

คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประชุม 4 ครัง
้ )

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

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาผูว้ า่ การ รฟม.
(ประชุม 1 ครัง
้ )

นายไกรฤทธิ์ อุชกุ านนท์ชยั
นายจุฬา สุขมานพ
น.อ. รศ. ธนากร พีระพันธุ์
นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
นายอมร พิมานมาศ
นายวิชญายุทธ บุญชิต
นางรวีวรรณ ภูรเิ ดช
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
นายยุทธนา หยิมการุณ
นายมณฑล สุดประเสริฐ
นายดรุณ แสงฉาย
นายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ
นายกรณินทร์ กาญจโนมัย

ชือ
่ - สกุล

คณะอนุกรรมกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
(ประชุม 5 ครัง
้ )

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

ล�ำดับ

จ�ำนวนครัง
้ ทีเ่ ข้าประชุม/จ�ำนวนครัง
้ ทีม
่ ก
ี ารประชุมระหว่างทีก
่ รรมการอยูใ่ นต�ำแหน่ง

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและค่าตอบแทนที่ได้รับ
รายงานประจำ�ปี 2561

045

046

รฟม.

คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ รฟม.
คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ

1.
2.
3.
4.
5.

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
ประธานกรรมการ
นายยุทธนา หยิมการุณ
กรรมการ
นางรวีวรรณ ภูริเดช
กรรมการ
นายวิชญายุทธ บุญชิต
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ
เลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อ�ำนาจหน้าที่

1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของ
รฟม. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รฟม.
และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม
ภายในกระบวนการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี และกระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ยง
3. สอบทานให้ รฟม. มี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง
และน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการด� ำ เนิ น งานของ รฟม. ให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ รฟม.
5. สอบทานให้ รฟม. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณา
ความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบ
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ห รื อ มี โ อกาสเกิ ด ทุ จ ริ ต ที่ อ าจมี ผ ลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของ รฟม.
7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการ รฟม. ในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง และประเมินผลงาน ของผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักตรวจสอบ
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจ
เสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็น
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีตอ่ คณะกรรมการ รฟม.

9. รายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ รฟม. อย่างน้อยไตรมาสละ
หนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส ยกเว้นรายงาน
ผลการด� ำ เนิ น งานในไตรมาสที่ สี่ ให้ จั ด ท� ำ เป็ น รายงาน
ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี พ ร้ อ มทั้ ง ส่ ง รายงานดั ง กล่ า วให้
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลั ง เพื่ อ ทราบภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของ รฟม.
10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. อย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ รายงาน
ผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุง
การด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ รฟม. ทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
ของ รฟม.
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการ รฟม.
มอบหมาย
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
องค์ประกอบ

1. นายดรุณ แสงฉาย
อ�ำนาจหน้าที่

ประธานกรรมการ

1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด� ำ เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตลอดจนส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ
แรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาตามค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ข องลู ก จ้ า งหรื อ
สหภาพแรงงานรวมถึงการร้องทุกข์ทเี่ กีย่ วกับการลงโทษทางวินยั
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
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คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ รฟม.
องค์ประกอบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายยุทธนา หยิมการุณ
ประธานกรรมการ
นายดรุณ แสงฉาย
กรรมการ
นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์
กรรมการ
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อ�ำนาจหน้าที่

มีอ�ำนาจหน้าที่ในการสรรหาผู้ว่าการ รฟม. ตามพระราชบัญญัติ
คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานส� ำ หรั บ กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
มาตรา 8 จัตวา และที่เกี่ยวข้อง
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

องค์ประกอบ

1.
2.
3.
4.
5.

นายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ
ประธานอนุกรรมการ
นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
อนุกรรมการ
นายวิชญายุทธ บุญชิต
อนุกรรมการ
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อ�ำนาจหน้าที่

มีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการก�ำหนดผลตอบแทนและเจรจาต่อรอง
ผลตอบแทนกับบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นผูว้ า่ การ รฟม. ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการจ่ า ยผลตอบแทนตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
13 มิถุนายน 2543 และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547 และเสนอ
ผลการพิจารณาพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ รฟม. เพือ่ พิจารณา
ตามนั ย หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค 0803.2/ว.90 ลงวั น ที่
21 สิงหาคม 2551

คณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
องค์ประกอบ

1. นายจุฬา สุขมานพ
ประธานอนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน)
2. พลตรี พิเชษฐ คงศรี
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน)
3. นายกิตติศักดิ์ จุลส�ำรวล
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 - ปัจจุบัน)
4. นายมงคล แสงหิรัญ
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน)
5. นายสถาพร ภักดีวงศ์
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน)
6. นายณรงค์ ศรีระสันต์
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สุรพล สินธุนาวา อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน)
8. นายวรการ ยุพาพินท์
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 2 มกราคม 2561)
9. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 2 มกราคม 2561)
10. นายบุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 2 มกราคม 2561)
11. พลต�ำรวจโท สมคิด บุญถนอม
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 2 มกราคม 2561)
12. พันต�ำรวจเอก สุกิต โตตาบ
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 2 มกราคม 2561)
13. นายสรวุฒิ ปัทมินทร์
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 2 มกราคม 2561)
14. ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 2 มกราคม 2561)
15. นายปรีดี จุลเจิม
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 2 มกราคม 2561)
16. นายธานี อ่อนละเอียด
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 2 มกราคม 2561)
17. นายสราวุธ เบญจกุล
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 2 มกราคม 2561)
18. นายวิชาญ ธรรมสุจริต
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 2 มกราคม 2561)
19. นายประภาศ คงเอียด
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 2 มกราคม 2561)
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20. รองผู้ว่าการ (บริหาร)
เลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 2 มกราคม 2561)
21. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
เลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 และ
ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการตัง้ แต่วนั ที่ 3 มกราคม 2561 - ปัจจุบนั )
อ�ำนาจหน้าที่

1. ให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ  และพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย
ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ ร่างสัญญา รวมทัง้ พิจารณาและวินจิ ฉัย
ปัญหาข้อกฎหมายและข้อสัญญาแก่คณะกรรมการ รฟม.
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการ รฟม. มอบหมาย
หรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
ตามสัญญา ในการออกค�ำสัง
่ เปลีย
่ นแปลงงาน การขยาย
ระยะเวลาตามสัญญา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซือ
่ ท่าพระ สัญญาที่ 1 - 5
องค์ประกอบ

1. นายไกร ตั้งสง่า
ประธานอนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2560)
2. นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
ประธานอนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน)
3. นายยุทธนา หยิมการุณ
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน)
4. นายมณฑล สุดประเสริฐ
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560)
5. นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560)
6. นายปรีดี จุลเจิม
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560)
7. นายธีระพจน์ วราชิต
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560)
8. ศาสตราจารย์ สหธน รัตนไพจิตร
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560)
9. นายสรวุฒิ ปัทมินทร์
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560)

รฟม.

10. พันต�ำรวจเอก สุกิจ โตตาบ
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560)
11. พันเอก ประภัทร์ ล้อมสมบูรณ์
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560)
12. พันเอก ประวัติ สหกิจ
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560)
13. นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์
ธนากร พีระพันธุ์
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน)
14. ศาสตราจารย์ อมร พิมานมาศ
อนุกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน)
15. ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลขานุการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 - ปัจจุบัน)
16. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 ผู้ช่วยเลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน)
อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณาตรวจสอบการรับผิดชอบจากการที่ รฟม. ไม่สามารถ
ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ทันตามก�ำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา
กรณีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง กรณีการเร่งรัดงานเพื่อให้
การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานหรือกรณีอื่นใด
2. พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
ในช่วงที่มีการขยายระยะเวลาจากกรณีตาม 1. ภายในขอบเขต
ความรับผิดชอบของ รฟม. จากการออกค�ำสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
การขยายระยะเวลาตามสัญญา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
สัญญาที่ 1 - 5 โดยหากการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จา่ ย
ที่เกิดขึ้นจริงดังกล่าวพบว่าแตกต่างจากที่คณะกรรมการ รฟม.
เคยอนุมตั ไิ ว้ ให้พจิ ารณาด�ำเนินการให้ถกู ต้อง และหากปรากฏผล
จากการพิจารณาว่ามีบุคคลหรือส่วนงานใดมีส่วนต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ให้มีการ
ด�ำเนินการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
3. ด�ำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
อ�ำนาจเรียกเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่อยู่ในความครอบครอง
ของส่วนงานใด เจ้าหน้าที่ และวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อประกอบ
การพิจารณา
4. รายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการ รฟม. ทราบโดยเร็ว
หลังจากการพิจารณาตรวจสอบแล้วเสร็จ
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คณะอนุกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง
องค์ประกอบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายมณฑล สุดประเสริฐ
ประธานอนุกรรมการ
นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์
อนุกรรมการ
พลเอก ธวัชชัย ช้างสิงห์
อนุกรรมการ
พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์
อนุกรรมการ
พลตรี กฤชทัต ประเสริฐวงศ์
อนุกรรมการ
นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์
พงษ์ฤทธิ์ นิติวงษ์
อนุกรรมการ
นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์
เฉลิมชัย ชูชาติพงษ์
อนุกรรมการ
ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา
อนุกรรมการ
นายธีระพจน์ วราชิต
อนุกรรมการ
พันเอก ประภัทร์ ล้อมสมบูรณ์
อนุกรรมการ
พันเอก ประวัติ สหกิจ
อนุกรรมการ
พันโท อ�ำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
อนุกรรมการ
นายสุราษฏร์ เจริญชัยสกุล
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ มงกุฎ เพียรธนะกูลชัย อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) เลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 ผู้ช่วยเลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 ผู้ช่วยเลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อ�ำนาจหน้าที่

1. พิ จ ารณากลั่ น กรองงานบริ ห ารโครงการก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม.
2. ให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการ
หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารโครงการก่อสร้าง
เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม.
และรัฐบาล
3. พิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย
หรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ

หมายเหตุ : คณะอนุกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง สิน้ สุดการปฏิบตั งิ าน
ตามค�ำสั่ง รฟม. ที่ 48/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561

คณะอนุกรรมการบริหาร
องค์ประกอบ

1. นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานอนุกรรมการ
2. นายมณฑล สุดประเสริฐ
อนุกรรมการ
3. นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์
ธนากร พีระพันธุ์
อนุกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ
อนุกรรมการ
5. นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์
อนุกรรมการ
6. ศาสตราจารย์ อมร พิมานมาศ
อนุกรรมการ
7. ผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่

1. ก� ำ กั บ นโยบาย ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา เสนอแนะ และติ ด ตามผล
การวางนโยบายและก�ำหนดแผนพัฒนาองค์กรของ รฟม. ได้แก่
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และแผนการ
สร้ า งคลั ง ความรู ้ แ ละนวั ต กรรม ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการ รฟม.
2. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็น การจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
การร่ ว มงานกั บ เอกชน การจ้ า งที่ ป รึ ก ษา การจ้ า งออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง ที่อยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการ รฟม.
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ รฟม.
3. ให้ค�ำปรึกษา เสนอแนะ และติดตามผล ในงานบริหารทรัพยากร
บุคคล (HRM) และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ตามหลัก
ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทีย่ ง่ั ยืน ให้สอดคล้องกับการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรแห่งการร่วมสร้างสรรค์องค์กรและเป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการ และพิจารณากลัน่ กรองในกรณีทอี่ ยูใ่ น
อ�ำนาจของคณะกรรมการ รฟม. ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ รฟม.
4. พิจารณา เสนอแนะ และติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามเกณฑ์ชวี้ ดั
ของส�ำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) การเบิกจ่าย
งบลงทุน และรายงานทางด้านการเงิน ให้ได้ผลเป็นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการ รฟม.
5. งานอื่น ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย

หมายเหตุ : คณะอนุกรรมการบริหาร เริม่ การปฏิบตั งิ าน ตามค�ำสัง่ รฟม.
ที่ 123/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561
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รฟม.

ผู้บริหาร
รฟม.

01

02

03

04

01.

02.

03.

ผู้ว่าการ

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน)

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ

นายฤทธิกา สุภารัตน์

04.

05.

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายรณชิต แย้มสอาด

นายสุชิน ศศิประภากุล

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล

05
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06

07

08

09

10

06.

07.

08.

ผู้ช่วยผู้ว่าการ และรักษาการรองผู้ว่าการ
(การเงิน)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ และรักษาการรองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)

นางณฐมณ บุนนาค

นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ

09.

10.

ผู้ช่วยผู้ว่าการ และรักษาการรองผู้ว่าการ
(ปฏิบัติการ)

ผู้ช�ำนาญการ

นายวิทยา พันธุ์มงคล

นายวีรพงศ์ พัฒนะพันธุ์

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข
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11

12

13

14

15

11.

12.

13.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้ว่าการ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักธุรกิจบัตรโดยสาร

นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล

นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์

14.

15.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

นายทวิช พึ่งตน

นางสาวบุษกร อยู่สุข

นายสมประสงค์ สัตยมัลลี
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16

17

18

19

20

16.

17.

18.

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี

นายสมคิด ลีลิตธรรม

19.

20.

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

นายถนอม รัตนเศรษฐ

นายกิตติกร ตันเปาว์

นางสาวจิรนันท์ วรจักร
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21

22

23

24

25

21.

22.

23.

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกูภ้ ยั

นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์

นายธีระพล อดิสร

24.

25.

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นายธันวา อาธารมาศ

นายอดุลย์เวทย์ จิตรประเสริฐ

นายพงษ์ศักดิ์ เวชสิทธิ์
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26

27

28

29

30

26.

27.

28.

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 และ
รักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2

นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ

นางพวงหยก บุญถนอม

29.

30.

ผู้อ�ำนวยการกองบริหารสัมปทาน
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�ำนวยการกองก�ำกับการเดินรถ
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นายวัชรพล คงสวัสดิ์

นายณัฐภัทริ์ อุณหคงคา

นายกิตติ เอกวัลลภ
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รฟม.

ประวัติและค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

1.

นายฤทธิกา สุภารัตน์
ประวัติการศึกษา

2.

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

รองผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

ปริญญาเอก
Doctor of Engineering (Transport Planning),
Nagoya University, Japan (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
ปริญญาโท
Master of Engineering (Transport Planning),
Nagoya University, Japan (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศกรรมจราจรและขนส่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�ำหรับ
นักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์

ประวัติการท�ำงาน

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล

ประวัติการท�ำงาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
Master of Engineering Science (Development
Technologies), University of Melbourne, Australia
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(กลยุทธ์และแผน)

รองผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รองผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกลยุทธ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผูอ้ ำ� นวยการกองวางแผน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หัวหน้าแผนกวางแผน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
วิศวกร กองวางแผนและพัฒนา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย
วิศวกร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(กลยุทธ์และแผน) รักษาการแทน ผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(กลยุทธ์และแผน) และกรรมการ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) (BEM)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิชาการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผูอ้ ำ� นวยการกองวางแผน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผูอ้ ำ� นวยการกองวิชาการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
วิศวกรประจ�ำฝ่ายขนส่ง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด
วิศวกรประจ�ำฝ่ายบ�ำรุงรักษาทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
วิศวกรประจ�ำส�ำนักงานวิศวกรรมจราจร กองวางแผน กรมทางหลวง
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3.

นายรณชิต แย้มสอาด

ประวัติการท�ำงาน

ประวัติการศึกษา

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

ที่ปรึกษา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รองผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รองผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รองผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบตั กิ าร)
รองผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบตั กิ าร)
รักษาการแทน ผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รองผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบตั กิ าร)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
ผู้อ�ำนวยการกองตรวจสอบ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
หัวหน้าแผนกสัญญา ฝ่ายกฎหมาย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

บาท/ปี
14,000,000
12,000,000

จ�ำนวน
6 คน
1 3 , 3 2 3 ,3 5 3

10,000,000

จ�ำนวน
5 คน
9 ,9 9 9 ,6 6 1

8,000,000

จ�ำนวน
3 คน
6 ,932,276

6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

ปี 2559

ปี 2560
ปีงบประมาณ

ปี 2561

ดังนั้น ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 3 ปีย้อนหลัง เป็นจ�ำนวน 30,255,290 บาท/ปี
หมายเหตุ :
1. ผู้บริหารระดับสูง หมายความถึง ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารล�ำดับถัดลงมาหนึ่งล�ำดับ
2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูง 3 ปีย้อนหลัง โดยจะรายงานแยกเป็นรายท่านหรือภาพรวมก็ได้
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รฟม.

สรุปข้อมูลอัตราก�ำลัง
พนักงานและลูกจ้าง รฟม.
จํานวน
พนักงานและลูกจางทั้งหมด

1,071

พนักงาน

553

ผูบริหารสัญญาจาง

1

คน

อายุ

พนักงาน

517

คน

1
177

10

พนักงาน

จ�ำนวน : คน

805
311

25-34

คน

การศึกษา

จ�ำนวน : คน

543

< 25

คน

35-44

45-54

ผูบริหารสัญญาจาง

1
247
29

15

>54

ตํ่ากวา
ปริญญาตรี

3
ปริญญาตรี
พนักงาน

ปริญญาโท
ผูบริหารสัญญาจาง

ปริญญาเอก
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ณ วันที่
30 กันยายน 2561

ต�ำแหน่ง
ผูวาการ

1
รองผูวาการ

2

ที่ปรึกษา

1

คน

5

คน

ผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทา

59

คน

ผูชวยผูวาการ

ผูชํานาญการ

1

คน

ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้าง

คน

ผูอํานวยการฝาย
หรือเทียบเทา

17

คน

ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด เช่น เงินเดือน
ค่าจ้าง ค่าครองชีพ สวัสดิการต่างๆ 3 ปี ย้อนหลัง มีค่าใช้จ่ายดังนี้
(หนวย : บาท)

คน

600,000,000

หัวหนาแผนก
หรือเทียบเทา

192

647,399,816.54 688,874,435.65

700,000,000

567,288,427.59

500,000,000

คน

400,000,000
300,000,000
200,000,000

เจาหนาที่ทั่วไป
(ปริญญาตรีหรือสูงกวา)

778

คน

เจาหนาที่ทั่วไป
(ระดับปริญญาตรี)

15

100,000,000
0

คน

ป2559

ป2560

ปงบประมาณ

ป2561

060

รฟม.

โครงสร้างเงินทุน

ทุนประเดิม
รวม

30 ก.ย. 61

30 ก.ย. 60

30 ก.ย. 59

945.96
945.96

945.96
945.96

945.96
945.96

โครงสร้างเงินทุนของ รฟม. เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐเป็นผู้รับภาระโดยจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นรายปี เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2561
338.50
338.50

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ได้รับจัดสรรเงินจ�ำนวน 338.50 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 338.50 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
4,147.52
4,108.72
3,828.35

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (ค่าอุปกรณ์งานระบบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)
ได้รับจัดสรรเงินจ�ำนวน 4,147.52 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 4,108.72 ล้านบาท
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
ได้รับจัดสรรเงินจ�ำนวน 3,828.35 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 1,800.66 ล้านบาท

1,800.66

4,500.00
4,500.00

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
ได้รับจัดสรรเงินจ�ำนวน 4,500.00 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 4,500.00 ล้านบาท

2,855.25
2,855.25

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�ำโรง (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
ได้รับจัดสรรเงินจ�ำนวน 2,855.25 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 2,855.25 ล้านบาท

171.65
158.98

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
ได้รับจัดสรรเงินจ�ำนวน 171.65 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 158.98 ล้านบาท

4,131.29
4,131.29

โครงการช�ำระหนี้เงินกู้ส�ำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
ได้รับจัดสรรเงินจ�ำนวน 4,131.29 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 4,131.29 ล้านบาท

3,011.73
2,905.66

โครงการช�ำระหนี้เงินกู้ส�ำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
ได้รับจัดสรรเงินจ�ำนวน 3,011.73 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 2,905.66 ล้านบาท

1,116.87
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2561
847.86
ผล
479.43
88.49%
338.84
278.47
คงเหลือ
11.51%
143.24
ได้
ร
บ
ั
จั
ด
สรรเงิ
น
งบประมาณประจ�
ำ
ปี
พ.ศ.
2561 จ�ำนวน
262.09
25,162.75 ล้านบาท สามารถเบิกจ่าย จ�ำนวน 22,267.13
138.13
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.49 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร
41.60
0.00
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย

โครงการช�ำระหนี้เงินกู้ส�ำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
ได้รับจัดสรรเงินจ�ำนวน 1,116.87 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 847.86 ล้านบาท
โครงการช�ำระหนี้เงินกู้ส�ำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ได้รับจัดสรรเงินจ�ำนวน 479.43 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 338.84 ล้านบาท
โครงการช�ำระหนี้เงินกู้ส�ำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ได้รับจัดสรรเงินจ�ำนวน 278.47 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 143.24 ล้านบาท
โครงการช�ำระหนี้เงินกู้ส�ำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี
ได้รับจัดสรรเงินจ�ำนวน 262.09 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 138.13 ล้านบาท
โครงการช�ำระหนี้เงินกู้ส�ำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายอื่นๆ
ได้รับจัดสรรเงินจ�ำนวน 41.60 ล้านบาท
0

2,000

4,000

6,000
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รายงานประจำ�ปี 2561

แผนภูมิแสดงกรอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2561
งบลงทุนเพื่อการด�ำเนินงานปกติ
ได้รับกรอบวงเงินจ�ำนวน 207.61 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 70.60 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

207.61
70.60
18.39
0.00
342.25
76.07

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
ได้รับกรอบวงเงินจ�ำนวน 18.39 ล้านบาท
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
ได้รับกรอบวงเงินจ�ำนวน 342.25 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 76.07 ล้านบาท

งบประมาณลงทุนประจ�ำปี 2561
ผล
99.99%

4,021.17
3,994.23

โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
ได้รับกรอบวงเงินจ�ำนวน 4,021.17 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 3,994.23 ล้านบาท

ได้รบั กรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจ�ำปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน
32,462.64 ล้านบาท สามารถเบิกจ่าย จ�ำนวน 32,460.93
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของวงเงินทีไ่ ด้รบั จัดสรร

169.53
188.80

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ได้รับกรอบวงเงินจ�ำนวน 169.53 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 188.80 ล้านบาท
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ได้รับกรอบวงเงินจ�ำนวน 6,973.36 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 8,049.71 ล้านบาท

คงเหลือ
0.01%

6,973.36
8,049.71

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
ได้รับกรอบวงเงินจ�ำนวน 3,805.31 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 1,800.66 ล้านบาท

3,805.31
1,800.66

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี
ได้รับกรอบวงเงินจ�ำนวน 13,875.28 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 14,421.79 ล้านบาท

13,875.28
14.421.79
3,014.47
3,859.07

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�ำโรง
ได้รับกรอบวงเงินจ�ำนวน 3,014.47 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน 3,859.07 ล้านบาท
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ
ได้รับกรอบวงเงินจ�ำนวน 35.27 ล้านบาท

35.27
0.00
0

แผนการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
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รฟม.

รายงานภาระหนี้ของ รฟม.

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561

แหล่งเงิน/สัญญา

วันทีก
่ ู้

วันทีช
่ ำ� ระ

วันทีค
่ รบก�ำหนด

ดอกเบีย
้

ช�ำระคืน

3 เม.ย. 56

ต.ค., เม.ย.

30 เม.ย. 65

24 ต.ค. 57
15 ส.ค. 59
15 ธ.ค. 59
18 ก.ค. 60
13 ก.ย. 60

17 มิ.ย., 17 ธ.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.

17 ธ.ค. 64
17 ธ.ค. 69
19 ธ.ค. 61
20 ก.ค. 62
15 ก.ย. 63

7 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61

8 มี.ค., 8 ก.ย.
25 มิ.ย., 25 ธ.ค.

8 ก.ย. 63
25 มิ.ย. 75

24 ต.ค. 57
15 ส.ค. 59
15 ธ.ค. 59
13 ก.ย. 60

17 มิ.ย., 17 ธ.ค.
17 มิ.ย., 17 ธ.ค.
19 มิ.ย., 19 ธ.ค.
15 มี.ค., 20 ก.ย.

17 ธ.ค. 64
17 ธ.ค. 69
19 ธ.ค. 61
15 ก.ย. 63

30 พ.ค. 61

25 มิ.ย., 25 ธ.ค.

25 มิ.ย. 75

1. เงินกู้ในประเทศ

1. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
เงินกูค้ า่ ออกแบบและก่อสร้างและค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการฯ
สัญญาเงินกูก้ ระทรวงการคลัง 1-ฉ/2556
(Prepayment Loan 21 และ Loan 22 (Civil))
2. โครงการถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซือ่ - ท่าพระ
เงินกูค้ า่ ก่อสร้างงานโยธาและค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการฯ
1. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อเลขที่ 8-ข/2557 วงเงิน 15,260 ลบ. (ธปท.)
2. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อเลขที่ 16-ข/2559 วงเงิน 6,041.70 ลบ. (ธปท.)
3. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 22-ข/2559 วงเงิน 3,200 ลบ. (กรุงไทย)
4. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 9-ข/2560 วงเงิน 2,800 ลบ. (ออมสิน)
5. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 13-ข/2560 วงเงิน 3,700 ลบ. (P/N) (ออมสิน)
วงเงินที่ 1 จ�ำนวน 4,000 ลบ.
วงเงินที่ 2 จ�ำนวน 1,400 ลบ.
6. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 14-ข/2561 วงเงิน 3,200 ลบ. (กรุงไทย)
7. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 16-ข/2561 วงเงิน 4,100 ลบ. (ธปท.)
3. โครงการถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริง่ - สมุทรปราการ
1. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อเลขที่ 8-ข/2557 วงเงิน 4,740 ลบ. (ธปท.)
2. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อเลขที่ 16-ข/2559 วงเงิน 3,652.20 ลบ. (ธปท.)
3. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 22-ข/2559 วงเงิน 2,123 ลบ. (กรุงไทย)
4. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 13-ข/2560 วงเงิน 1,700 ลบ. (P/N) (ออมสิน)
วงเงินที่ 1 จ�ำนวน 4,000 ลบ.
วงเงินที่ 2 จ�ำนวน 1,400 ลบ.
5. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 16-ข/2561 วงเงิน 4,266.18 ลบ. (ธปท.)
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ช�ำระก่อนก�ำหนดได้

อัตราดอกเบีย
้

อายุหนี้

อายุหนี้

อัตราเฉลีย
่

(ร้อยละต่อปี)

(ปี)

คงเหลือ (ปี)

ณ วันเบิกเงินกู้

1) เฉลีย่ 2.92

9

3.63

4,133.34

FIX 3.65
FIX 2.125
FIX 1.74
2) เฉลีย่ 1.60

7.15
10.35
2
2
3

3.26
8.33
0.22
0.81
1.99

15,260.00
6,041.70
3,200.00
2,656.63

3) เฉลีย่ 1.57
4) เฉลีย่ 1.55
FIX 3.775

2 ปี 4 เดือน
14.13

1.97
13.94

FIX 3.65
FIX 2.125
FIX 1.74

7.15
10.35
2
3

3.26
8.33
0.22
1.99

5) เฉลีย่ 1.57
เฉลีย่ 1.57
FIX 3.775

14.13

13.94

หนีเ้ งินกูค
้ งเหลือ
ล้านเยน

ล้านบาท

3,700.00
1,281.21
4,100.00
36,239.54
4,740.00
3,652.20
1,370.06
300.00
316.82
4,266.18
14,645.25

064

แหล่งเงิน/สัญญา

4. โครงการถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ - บางซือ่
1. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อเลขที่ 16-ข/2559 วงเงิน 5,306.10 ลบ. (ธปท.)
2. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 22-ข/2559 วงเงิน 352 ลบ. (กรุงไทย)
3. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 22-ข/2559 วงเงิน 98 ลบ. (ITF) (กรุงไทย)
4. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 16-ข/2561 วงเงิน 1,433.82 ลบ. (ธปท.)
5. โครงการถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
1. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 22-ข/2559 วงเงิน 1,900 ลบ. (กรุงไทย)
2. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 7-ข/2560 วงเงิน 4,100 ลบ. (ออมสิน)
วงเงินที่ 1 จ�ำนวน 6,700 ลบ.
วงเงินที่ 2 จ�ำนวน 6,000 ลบ.
3. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 16-ข/2560 วงเงิน 4,722 ลบ. (กรุงไทย)
4. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 16-ข/2561 วงเงิน 5,200 ลบ. (ธปท.)
5. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 19-ข/2561 วงเงิน 1,665 ลบ. (ออมสิน)
6. โครงการถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์)
1. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 7-ข/2560 วงเงิน 8,600 ลบ. (ออมสิน)
วงเงินที่ 1 จ�ำนวน 6,700 ลบ.
วงเงินที่ 2 จ�ำนวน 6,000 ลบ.
2. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 9-ข/2560 วงเงิน 1,720 ลบ. (ออมสิน)
3. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 17-ข/2560 วงเงิน 5,517 ลบ. (ออมสิน)
4. สัญญาให้กยู้ มื เงินต่อ สัญญาเลขที่ 21-ข/2561 วงเงิน 6,000 ลบ. (ออมสิน)

รฟม.

วันทีก
่ ู้

วันทีช
่ ำ� ระ

วันทีค
่ รบก�ำหนด

ดอกเบีย
้

ช�ำระคืน

15 ส.ค. 59
15 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
30 พ.ค. 61

17 มิ.ย., 17 ธ.ค.
19 มิ.ย., 19 ธ.ค.
19 มิ.ย., 19 ธ.ค.
25 มิ.ย., 25 ธ.ค.

17 ธ.ค. 69
19 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
25 มิ.ย. 75

15 ธ.ค. 59
5 พ.ค. 60

19 มิ.ย., 19 ธ.ค.
15 พ.ค., 15 พ.ย.

19 ธ.ค. 61
15 พ.ค. 62

12 ธ.ค. 60
30 พ.ค. 61
4 ก.ย. 61

12 มิ.ย., 12 ธ.ค.
25 มิ.ย., 25 ธ.ค.
7 มี.ค., 7 ก.ย.

12 ธ.ค. 62
25 มิ.ย. 75
7 มี.ค. 63

5 พ.ค. 60

15 พ.ค., 15 พ.ย.

15 พ.ค. 62

18 ก.ค. 60
12 ธ.ค. 60
26 ก.ย. 61

20 ม.ค., 20 ก.ค.
12 มิ.ย., 12 ธ.ค.
27 มี.ค., 27 ก.ย.

20 ก.ค. 62
12 ธ.ค. 62
27 มี.ค. 64

31 ก.ค. 41

ม.ค., ก.ค.

30 ก.ย. 41

มี.ค., ก.ย.

22 ก.ย. 43

ต.ค., เม.ย.

20 ก.ค. 51 20 ก.ค. 81
22 ก.ย. 51 20 ก.ย. 81
20 ต.ค. 53 20 เม.ย. 83

2. เงินกู้ต่างประเทศ

1. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
เงินกูค้ า่ ออกแบบและก่อสร้างและค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการฯ
ปรับโครงสร้างหนีโ้ ดยการท�ำ Cross Currency Swap (CCS) แล้ว
1. Loan 23 (U) (ท�ำ 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
(ท�ำ CCS FX rate 0.2908 int rate 3.75 ธ.ไทยพาณิชย์)
วงเงิน 19,516,272,000 เยน ธ.ไทยพาณิชย์ ลว. 29 ก.ค. 56)
3. Loan 25
(ท�ำ CCS FX rate 0.3166 int rate 3.81 ธ.กรุงเทพ )
วงเงิน 35,332,291,000 เยน ธ.กรุงเทพ ลว. 10 เม.ย. 57)
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ช�ำระก่อนก�ำหนดได้

อัตราดอกเบีย
้

อายุหนี้

อายุหนี้

อัตราเฉลีย
่

(ร้อยละต่อปี)

(ปี)

คงเหลือ (ปี)

ณ วันเบิกเงินกู้

FIX 2.125
FIX 1.74
FIX 1.74
FIX 3.775

10.35
2
2
14.13

8.33
0.22
0.22
13.94

5,306.10
115.02
1.68
1,433.82
6,856.62

FIX 1.74

2
2

0.22
0.63

1,900.00

6) เฉลีย่ 1.64
เฉลีย่ 1.65
7) เฉลีย่ 1.56
FIX 3.775
BIBOR-0.141%

8) เฉลีย่ 1.64
เฉลีย่ 1.65
9) เฉลีย่ 1.60
10) เฉลีย่ 1.56
BIBOR-0.131%
BIBOR-0.121%
BIBOR-0.111%

2
14.13
1 ปี 6 เดือน

1.22
13.94
1.46

2

0.63

2
2
2 ปี 6 เดือน

หนีเ้ งินกูค
้ งเหลือ
ล้านเยน

ล้านบาท

859.98
3,240.02
4,722.00
5,200.00
96.61
16,018.61

-

5,840.02
2,759.98
930.32
5,360.29
14,890.61
92,783.96

0.81
1.22
2.53

รวมเงินกู้ 1

บาท/100 เยน
0.75%

40

20.09

32.36

19,535.68

6,052.15

0.75%

40

20.26

34.34

15,306.88

4,451.24

0.75%

40

21.87

35.20

29,332.47

9,286.66
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แหล่งเงิน/สัญญา

4. Loan 24
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2

วันทีก
่ ู้

(เริม่ เดือนมีนาคม 2558)

หมายเหตุ 1)

วันทีค
่ รบก�ำหนด

ดอกเบีย
้

ช�ำระคืน

29 ก.ย. 42

มี.ค., ก.ย.

20 ก.ย. 52 20 ก.ย. 82

31 มี.ค. 51

พ.ค., พ.ย.

20 พ.ย. 57 20 พ.ย. 75

31 มี.ค. 51

มิ.ย., ธ.ค.

28 ก.ย. 53

มี.ค., ก.ย.

20 พ.ย. 57 20 พ.ย. 75
20 ส.ค. 60 20 ส.ค. 78

(ท�ำ CCS FX rate 0.3177 int rate 3.87 ธ.ไทยพาณิชย์)
วงเงิน 26,293,250,000 เยน ธ.ไทยพาณิชย์ ลว. 21 ส.ค. 57
(ท�ำ CCS FX rate 0.3096 int rate 3.88 ธ.ไทยพาณิชย์)
วงเงิน 26,293,250,000 เยน ธ.ไทยพาณิชย์ ลว. 22 ก.ย. 57

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ - บางซือ่
เงินกูค้ า่ ก่อสร้างงานโยธาและค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการฯ
1. ปรับโครงสร้างหนีโ้ ดยการท�ำ Cross Currency Swap (CCS) แล้ว
Loan 30-1(A) (ท�ำ CCS FX rate 0.30 int rate 2.45 ธ.กรุงเทพ)
วงเงิน 2,942,398,000 เยน ธ.กรุงเทพ ลว. 6 ก.ย. 61)
2. ภาระหนีท้ ยี่ งั ไม่ทำ 
� CCS
Loan 30-1
วงเงิน 62,442 ล้านเยน (หมดอายุ 24 มิ.ย. 58 (2015))
Loan 32-3

วันทีช
่ ำ� ระ

วงเงิน 16,639 ล้านเยน (คิดเป็นบาทตามวงเงินในสัญญาจ้าง)

วงที่ 1
6,300 ลบ. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงบวกร้อยละ 1.75 ต่อปี
วงที่ 2
3,000 ลบ. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงบวกร้อยละ 1.25 ต่อปี
2) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท. ลบร้อยละ 0.11 ต่อปี
3) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.
วงที่ 1
4,000 ลบ. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลบร้อยละ 0.135 ต่อปี
วงที่ 2
1,400 ลบ. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลบร้อยละ 0.133 ต่อปี
4) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท. ลบร้อยละ 0.161 ต่อปี
5) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.
วงที่ 1
4,000 ลบ. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลบร้อยละ 0.135 ต่อปี
วงที่ 2
1,400 ลบ. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลบร้อยละ 0.133 ต่อปี
6) วงที่ 1
6,700 ลบ. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลบร้อยละ 0.07 ต่อปี
วงที่ 2
6,000 ลบ. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลบร้อยละ 0.06 ต่อปี
7) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท. ลบร้อยละ 0.143 ต่อปี
8) วงที่ 1
6,700 ลบ. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลบร้อยละ 0.07 ต่อปี
วงที่ 2
6,000 ลบ. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลบร้อยละ 0.06 ต่อปี
9) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท. ลบร้อยละ 0.11 ต่อปี
10) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท. ลบร้อยละ 0.141 ต่อปี
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ช�ำระก่อนก�ำหนดได้

อัตราดอกเบีย
้

อายุหนี้

อายุหนี้

อัตราเฉลีย
่

(ร้อยละต่อปี)

(ปี)

คงเหลือ (ปี)

ณ วันเบิกเงินกู้

0.75%

40

21.28

36.90

รวมเงินกู้ 2.1

หนีเ้ งินกูค
้ งเหลือ
ล้านเยน

ล้านบาท

44,172.66

13,854.75

108,347.68

33,644.81

0.01% (consult)

25

14.35

0.3419

2,942.40

882.72

1.4% (civil)

25

14.35

0.3608

45,998.56

13,304.35

1.4% (civil)

25

17.13

0.31749

15,289.87

4,422.35

61,288.42
64,230.82
172,578.50
172,578.50
30 ก.ย. 61

17,726.70
18,609.41
52,254.22
145,038.18
0.289234

รวมเงินกู้ 2.2
รวมเงินกู้ 2
รวมเงินกู้ 1+2

บาท/เยน ณ
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รฟม.

การลงทุนที่ส�ำคัญ
ในปัจจุบันและอนาคต
แผนงานและโครงการต่างๆ : โครงการลงทุนที่ส�ำคัญของ รฟม. ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
จ�ำนวน 10 โครงการ ดังนี้
โครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

แหล่งทีม
่ า
ของเงินทุน

ความคืบหน้าการด�ำเนินงาน (ข้อมูล ณ มิถน
ุ ายน 2561)

1.

โครงการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ในเมืองหลักอืน่ (ภูเก็ต)

30,198.72

งบลงทุน
(เงินกู)้

มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 3.70 เป็นไปตามแผนงานของ
ทัง้ โครงการฯ คิดเป็นความส�ำเร็จร้อยละ 100

2.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง บางแค และช่วงบางซือ่ - ท่าพระ

80,814.49

งบลงทุน
(เงินกู)้

มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 90.32 น้อยกว่าแผนงานของ
ทัง้ โครงการฯ ร้อยละ 0.53 คิดเป็นความส�ำเร็จร้อยละ 99.42

3.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ - คูคต

34,311.28

งบลงทุน
(เงินกู)้

มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 83.67 น้อยกว่าแผนงานของ
ทัง้ โครงการฯ ร้อยละ 0.19 คิดเป็นความส�ำเร็จร้อยละ 99.77

4.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

52,314.53

งบลงทุน
(เงินกู)้

ทัง้ นีม้ คี วามก้าวหน้ารวมร้อยละ 34.77 น้อยกว่าแผนงานของ
ทัง้ โครงการฯ ร้อยละ 0.01 คิดเป็นความส�ำเร็จร้อยละ 99.98

5.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ส่วนตะวันออก
ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี

111,964.89

งบลงทุน
(เงินกู)้

มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 44.78 มากกว่าแผนงานของ
ทัง้ โครงการฯ ร้อยละ 0.72 คิดเป็นความส�ำเร็จร้อยละ 101.64

6.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ส่วนตะวันตก
ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย

122,067.27

งบลงทุน
(เงินกู)้

มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 14.18 เป็นไปตามแผนงานของ
ทัง้ โครงการฯ คิดเป็นความส�ำเร็จร้อยละ 100

7.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน ราษฎร์บรู ณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

124,958.62

งบลงทุน
(เงินกู)้

มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 17.11 น้อยกว่าแผนงานของ
ทัง้ โครงการฯ ร้อยละ 0.61 คิดเป็นความส�ำเร็จร้อยละ 96.56

8.  โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว ส�ำโรง

48,080.09

งบลงทุน
(เงินกู)้

มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 35.81 มากกว่าแผนงานของ
ทัง้ โครงการฯ ร้อยละ 0.59 คิดเป็นความส�ำเร็จร้อยละ 101.68

9.

โครงการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ในเมืองหลักอืน่ (เชียงใหม่)

27,886.62

งบลงทุน
(เงินกู)้

มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 1.80 เป็นไปตามแผนงานของ
ทัง้ โครงการฯ คิดเป็นความส�ำเร็จร้อยละ 100

10. โครงการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ในเมืองหลักอืน่ (นครราชสีมา)

8,490.05

งบลงทุน
(เงินกู)้

มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 2.70 เป็นไปตามแผนงานของ
ทัง้ โครงการฯ คิดเป็นความส�ำเร็จร้อยละ 100
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การร่วมด�ำเนินงานกับเอกชน
โครงการ

งานโยธา

งานระบบรถไฟฟ้า

งานขบวนรถ

งานเดินรถ
และบ�ำรุงรักษา

1.

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

รัฐด�ำเนินการ
(PSC)

สัมปทานแบบ PPP Net Cost ลงนามสัญญาสัมปทานเมือ่ 1 สิงหาคม 2543
ระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี เปิดให้บริการเดินรถเมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2547

2.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ - บางซือ่

รัฐด�ำเนินการ
(PSC)

สัมปทานแบบ PPP Gross Cost ลงนามสัญญาสัมปทานเมือ่ 4 กันยายน 2556
ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี เปิดให้บริการเดินรถเมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2559

3.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ้� เงิน ช่วงหัวล�ำโพง บางแค และช่วงบางซือ่ - ท่าพระ

รัฐด�ำเนินการ
(PSC)

PPP Net Cost ลงนามสัญญาสัมปทานเมือ่ 31 มีนาคม 2560 ระยะเวลาสัมปทาน
33 ปี เปิดให้บริการช่วงบางซือ่ - เตาปูน เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

4.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริง่ สมุทรปราการ

รัฐด�ำเนินการ
(PSC)

กทม. เป็นผูด้ ำ� เนินการ

5.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ - คูคต

6.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

PPP Net Cost: ครม. เห็นชอบ 29 มีนาคม 2559 โดยรัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ภาคเอกชน
ลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งบริหาร
การเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการ

7.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง

PPP Net Cost: ครม. เห็นชอบ 29 มีนาคม 2559 โดยรัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ภาคเอกชน
ลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งบริหาร
การเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการ
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ผลการด�ำเนินงาน
ขององค์กร
ผลการด�ำเนินงานด้านโครงการรถไฟฟ้า
1.

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

1.1 ในปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
มีจ�ำนวนผู้โดยสารรวม 111.86 ล้านคน - เที่ยว หรือเฉลี่ย 3.07 แสนคน - เที่ยวต่อวัน
จํานวนผูโดยสาร โครงการระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
คน-เที่ยว/เดือน
10,000,000

8,000,000

6,000,000

ส.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

0

2561

2560

จํานวนผูโดยสาร โครงการระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เฉลี่ยตอวัน
คน-เที่ยว/วัน
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000

2560

2561

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

0
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1.2 ในปีงบประมาณ 2561 มีรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้า จ�ำนวน 2,800.97 ล้านบาท หรือเฉลีย่ 7.70 ล้านบาท
ต่อวัน โดย รฟม. ได้รบั เงินตอบแทนจากค่าโดยสารรถไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน จ�ำนวน 1,172.24 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย (1) เงินตอบแทนเป็นร้อยละ (ส่วนแบ่งรายได้ค่าโดยสาร)
จ�ำนวน 32.99 ล้านบาท และ (2) เงินตอบแทนรายปีจากค่าโดยสารรถไฟฟ้า จ�ำนวน 1,139.25 ล้านบาท
คาโดยสารรถไฟฟาที่จัดเก็บไดในสายเฉลิมรัชมงคล
ลานบาท/เดือน
350
300
250
200
150
100
50

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

0

2561

2560

คาโดยสารรถไฟฟาที่จัดเก็บไดในสายเฉลิมรัชมงคล เฉลี่ยตอวัน
ลานบาท/วัน
10,00
8.00
6.00
4.00
2.00

2560

2561

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

0.00
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รฟม.

เงินตอบแทนจากคาโดยสารในสายเฉลิมรัชมงคล ที่ รฟม. ไดรับ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ลานบาท/เดือน
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

2560

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

0.00

2561

1.3 การพัฒนาเชิงพาณิชย์และรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่าง
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BEM) กับ รฟม. ได้ให้สทิ ธิแก่ BEM ในการด�ำเนินกิจกรรมและจัดหารายได้
จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่ง BEM ได้ให้สิทธิการพัฒนาเชิงพาณิชย์ดังกล่าวกับบริษัทที่มีความช�ำนาญในการด�ำเนินธุรกิจ
เข้ามาด�ำเนินการและจัดแบ่งรายได้ให้ BEM ซึ่งได้แบ่งส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวให้แก่ รฟม. โดยในปีงบประมาณ 2561 (ณ วันที่
30 กันยายน 2561) มีรายละเอียดการพัฒนาเชิงพาณิชย์ดังนี้
1) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของบริการโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษทั ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกัด
(ชื่อเดิมบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)) (TRUE) จ�ำนวน 80 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟ้า จ�ำนวน 18 สถานี
(มีการยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560)
2) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของเครื่องบริการถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ 7 ธนาคาร
จ�ำนวน 145 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟ้า จ�ำนวน 18 สถานี
3) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของเครื่อง True Kiosk ของบริษัท ทรู มันนี่ จ�ำกัด จ�ำนวน 30 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟ้า
จ�ำนวน 18 สถานี
4) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบจุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 1 จุด
ภายในสถานีพระราม 9
5) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบเครื่อง AIS Kiosk ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จ�ำกัด จ�ำนวน 19 เครื่อง
ภายในสถานีรถไฟฟ้า จ�ำนวน 17 สถานี
6) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบเครื่องบริการอัตโนมัติ “บุญเติม” ของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 30 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟ้า จ�ำนวน 18 สถานี
7) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบชุดบริการท�ำธุรกรรมอัตโนมัตขิ องธนาคาร (K-Lobby) จ�ำนวน 1 จุด ภายในสถานีหว้ ยขวาง
8) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของร้านค้าปลีกของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ�ำกัด (BMN) ภายในสถานีรถไฟฟ้า
โดยได้เปิดด�ำเนินการแล้วจ�ำนวน 9 สถานี ได้แก่ สถานีสุขุมวิท สถานีพหลโยธิน สถานีก�ำแพงเพชร สถานีสวนจตุจักร
สถานีพระราม 9 สถานีคลองเตย สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานีเพชรบุรี และสถานีลาดพร้าว

073

รายงานประจำ�ปี 2561

9) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ�ำกัด (BMN)
ภายในสถานีรถไฟฟ้าจ�ำนวน 18 สถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้า
10) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนห่วงมือจับ(Handgrip) ของบริษทั แอมเบียน มีเดีย จ�ำกัด
(Ambient) ภายในขบวนรถไฟฟ้าจ�ำนวน 17 ขบวน
11) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ�ำกัด (BMN) ภายในสถานี
รถไฟฟ้าจ�ำนวน 18 สถานี
12) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Passenger Information Display (PID)
ของบริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ ส์ จ�ำกัด (BMN) ภายในสถานีรถไฟฟ้าจ�ำนวน 18 สถานี
13) การพัฒนาเชิงพาณิชย์อื่นๆ เช่น
- การถ่ายโฆษณาภายในสถานีรถไฟฟ้าและภายในขบวนรถไฟฟ้า
- การโฆษณาบนบัตรโดยสาร
- การใช้พื้นที่อื่นๆ
ทัง้ นี้ ในส่วนของผลตอบแทนการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ รฟม. ได้รบั จาก BEM ในปีงบประมาณ 2561 เป็นจ�ำนวนเงิน 69,972,355.61 บาท
ประกอบด้วย (1) ส่วนแบ่งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ จ�ำนวน 23,243,383.65 บาท (2) รายได้จากผลตอบแทนจ�ำนวนเงินรายปี
จ�ำนวน 46,728,971.96 บาท รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิและตารางดังแสดง
ตารางสรุปรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ รฟม. ได้รับในปีงบประมาณ 2561

แผนภูมแิ สดงสวนแบงรายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชยของ รฟม. ประจําปงบประมาณ 2561
โฆษณา (PID) การพัฒนาเชิงพาณิชยอื่นๆ
1,959,838.74 116,513.47
โทรคมนาคม
9,111,487.86
โฆษณาแอมเบียน (AMBIENT)
144,105.48
โฆษณา (BMN)
8,216,643.33
รานคาปลีก (BMN)
2,034,093.23
เครื่องอัตโนมัติ
1,660,698.04
โทรศัพทสาธารณะ (TRUE)
3.50

หมายเหตุ: รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์เป็นรายได้ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
		

ผลตอบแทนรายป
46,728,971.96

หนวย : บาท
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รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รายเดือน)
เฉพาะส่วนที่ รฟม. ด�ำเนินการเองไม่รวมรายได้จากสัญญาสัมปทาน
หน่วย : ล้านบาท
รายได้ตามจริง
(ไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ )

คาดการณ์
(ไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ )

แหล่งรายได้

ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

ก.ย. 61

ทัง
้ หมด

1.

4.598

5.258

5.429

5.191

5.079

5.404

4.684

5.095

5.027

4.834

5.059

5.385

61.044

1.537

1.544

1.603

1.555

1.557

1.347

1.467

1.641

1.604

1.620

1.573

1.228

18.276

1.633

1.618

1.657

1.621

1.624

1.691

1.611

1.630

1.662

1.619

1.702

1.267

19.335

2.636

2.776

2.892

2.658

2.394

3.046

2.859

2.556

3.189

2.808

2.812

2.342

32.969

10.405 11.196 11.581 11.025 10.655 11.488 10.621 10.921 11.482 10.882 11.147

10.222

131.624

10.405 21.601 33.182 44.207 54.862 66.350 76.970 87.892 99.373 110.255 121.403

131.624

อ าคาร/
ลานจอดรถ
2. แผงค้าสถานี
ก�ำแพงเพชร
3. การอนุญาตให้ใช้
อสังหาริมทรัพย์
(อาคาร)
4. การอนุญาตให้
ใช้พนื้ ที่ (ทีด่ นิ /
ติดตัง้ ป้าย
โฆษณาเชือ่ มต่อ
ทางเข้า - ออก /
ปรับภูมทิ ศั น์
บนพืน้ ทีข่ อง
รฟม. / ถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์)
รายเดือน
ปีงบประมาณ 2561
สะสม
ปีงบประมาณ 2561
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รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

2.1 ในปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม มีจ�ำนวนผู้โดยสาร
รวม 16.94 ล้านคน - เที่ยว หรือเฉลี่ย 46,540 คน - เที่ยว ต่อวัน
จํานวนผูโดยสาร โครงการระบบรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม
คน-เที่ยว/เดือน
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
ส.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

0

2561

2560

จํานวนผูโดยสาร โครงการระบบรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม เฉลี่ยตอวัน
คน-เที่ยว/วัน

2560

2561

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
ต.ค.

2.
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รฟม.

2.2 ในปีงบประมาณ 2561 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม มีรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้า จ�ำนวน 334.07 ล้านบาท
หรือเฉลี่ย 0.92 ล้านบาทต่อวัน

หน่วย : ล้านบาท

คาโดยสารรถไฟฟาที่จัดเก็บไดในสายฉลองรัชธรรม
ลานบาท/เดือน
35.00
28.00
21.00
14.00
7.00

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

0.00

2561

2560

คาโดยสารรถไฟฟาที่จัดเก็บไดในสายฉลองรัชธรรม เฉลี่ยตอวัน
ลานบาท/วัน
1.20

0.80

0.40

2560

2561

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

0.00
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รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (รายเดือน)
เฉพาะส่วนที่ รฟม. ด�ำเนินการเองไม่รวมรายได้จากสัญญาสัมปทาน
รายได้ตามจริง
(ไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ )
แหล่งรายได้

1.

อ าคาร /
ลานจอดรถ
2. การอนุญาต
ให้ใช้พนื้ ที่
รายเดือน
ปีงบประมาณ 2561 (1-2)
สะสม
ปีงบประมาณ 2561
3.

คาดการณ์
(ไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ )

ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

ก.ย. 61

ทัง
้ หมด

0.935

1.546

1.343

1.569

1.470

1.575

1.408

1.569

1.618

1.604

1.754

1.408

17.799

1.102

1.102

1.102

1.195

1.094
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โครงการรถไฟฟ้ า สายสี น�้ ำ เงิ น ช่ ว งหั ว ล� ำ โพง - บางแค
และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

งานก่อสร้างงานโยธา
ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินฯ โดยภาพรวม
(สัญญาที่ 1 - 5) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 มีความก้าวหน้ารวม
ร้อยละ 100 จากแผนงานร้อยละ 100 โดยมีผลการด�ำเนินงาน
แต่ละสัญญา ดังนี้
สัญญาที่ 1 : งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวล�ำโพง สนามไชย
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง งานโยธา สัญญาที่ 1 เมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงินค่าจ้าง 11,441 ล้านบาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
7%) และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้
เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือแจ้งการ
แล้วเสร็จของงานอย่างมีนัยส�ำคัญ (Substantial Completion)
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับมอบงาน
ส�ำหรับการแล้วเสร็จอย่างมีนัยส�ำคัญ (Substantial Completion)
และมีการด�ำเนินงาน Outstanding Works รวมถึงมีงานบางส่วน
ต้ อ งรอทดสอบระบบร่ว มกับ งานผลิต ติด ตั้งงานระบบรถไฟฟ้ า
และทดลองเดินรถ (สัญญาที่ 6)

ภาพการก่อสร้างโครงสร้างทางวิง
่ รถไฟฟ้า บริเวณแยกบางพลัด

สัญญาที่ 2 : งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงสนามไชย - ท่าพระ
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษทั ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ในวงเงินค่าจ้าง 10,688 ล้านบาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%) และบริษทั
ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดย
รฟม. ได้รับรองการแล้วเสร็จของงานอย่างมีนัยส�ำคัญ (Substantial
Completion) แล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงของระยะประกันผลงาน
(Defect Liability Period) และมีการด�ำเนินงาน Outstanding
Works รวมถึงมีงานบางส่วนต้องรอทดสอบระบบร่วมกับงานผลิต
ติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและทดลองเดินรถ (สัญญาที่ 6)
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รฟม.

สัญญาที่ 3 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงเตาปูน - ท่าพระ
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า SH - UN เป็น
ผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 3 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงิน
ค่าจ้าง 11,285 ล้านบาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%) และกิจการร่วมค้า
SH - UN ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผู้รับจ้างได้ยื่น
หนังสือแจ้งการแล้วเสร็จของงานอย่างมีนัยส�ำคัญ (Substantial
Completion) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ตรวจรับมอบงานส�ำหรับการแล้วเสร็จอย่างมีนยั ส�ำคัญ (Substantial
Completion) และมีการด�ำเนินงาน Outstanding Works รวมถึง
มีงานบางส่วนต้องรอทดสอบระบบร่วมกับงานผลิต ติดตั้งงานระบบ
รถไฟฟ้าและทดลองเดินรถ (สัญญาที่ 6)

สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง บางแค และช่วงบางซื่อ - เตาปูน - ท่าพระ
คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ได้มี
มติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญา
ร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินของ รฟม. โดย รฟม. ได้ลงนาม
สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน กับบริษทั ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
เพื่อท�ำหน้าที่จัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบ เช่น ระบบ
ขบวนรถไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมการเดินรถไฟฟ้า
ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้าก�ำลัง ระบบเก็บค่าโดยสาร อุปกรณ์ซ่อม
บ� ำ รุ ง ภายในและภายนอกศู น ย์ ซ ่ อ มบ� ำ รุ ง และระบบประตู กั้ น
ชานชาลาอัตโนมัติ ส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยาย
สัญญาที่ 4 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงท่าพระ - หลักสอง ภายในระยะเวลา 36 เดือน รวมถึงด�ำเนินการให้บริการโครงการ
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และเปิดให้บริการโครงการ
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญา รถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยายเป็นช่วงๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ที่ 4 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงินค่าจ้าง 13,335 ล้านบาท ปลอดภัยตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญา โดยช่วงที่ 1 สถานีบางซือ่ - สถานี
(รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เตาปูน BEM ได้ด�ำเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์งานระบบ
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 แล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2560 และเปิดให้บริการในวันที่
โดยผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือแจ้งการแล้วเสร็จของงานอย่างมีนัยส�ำคัญ 11 สิงหาคม 2560 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(Substantial Completion) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ซึ่งปัจจุบัน เป็นประธานในพิธี และช่วงที่ 2 สถานีหัวล�ำโพง - สถานีหลักสอง
อยูร่ ะหว่างการตรวจรับมอบงานส�ำหรับการแล้วเสร็จอย่างมีนยั ส�ำคัญ และช่วงที่ 3 สถานีเตาปูน - สถานีท่าพระ BEM อยู่ระหว่างการจัดท�ำ
(Substantial Completion) และมีการด�ำเนินงาน Outstanding และปรับปรุงเอกสารการออกแบบ รวมถึงจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์
Works รวมถึงมีงานบางส่วนต้องรอทดสอบระบบร่วมกับงานผลิต งานระบบ จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ารด� ำ เนิ น งานสั ญ ญาสั ม ปทานโครงการ
ติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและทดลองเดินรถ (สัญญาที่ 6)
รถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน ณ สิน้ เดือนกันยายน 2561 มีความก้าวหน้าร้อยละ
61.05 จากแผนงานร้อยละ 58.51 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 2.54
สัญญาที่ 5 : งานระบบรางรถไฟฟ้า
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษทั ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้า
เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 5 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
สายสีน�้ำเงินฯ
ในวงเงินค่าจ้าง 4,999 ล้านบาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%) และบริษทั
โดยภาพรวม (สัญญาที่ 1 - 5)
ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561
โดยผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือแจ้งการแล้วเสร็จของงานอย่างมีนัยส�ำคัญ
มีความก้าวหน้า
(Substantial Completion) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้มี
รวม
การตรวจรับมอบงานส�ำหรับการแล้วเสร็จอย่างมีนยั ส�ำคัญ (Substantial
Completion) เรียบร้อยแล้ว และมีการด�ำเนินงาน Outstanding
จากแผนงาน 100%
Works รวมถึงมีงานบางส่วนต้องรอทดสอบระบบร่วมกับงานผลิต
ติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและทดลองเดินรถ (สัญญาที่ 6)

100%
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รายงานประจำ�ปี 2561

4.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

งานก่อสร้างงานโยธา
ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2561 มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 78.79 จากแผนงานร้อยละ
76.53 โดยแยกเป็นความก้าวหน้าในแต่ละสัญญาก่อสร้าง ดังนี้
สัญญาที่ 1 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั จ้างงานโยธา สัญญาที่ 1 เมือ่ วันที่ 3 เมษายน
2558 ในวงเงินค่าจ้าง 15,269 ล้านบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2558 และผู้รับจ้างฯ ได้ด�ำเนินงานก่อสร้างโดยมี
ความก้าวหน้าของงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 เท่ากับร้อยละ
73.31 จากแผนงานร้อยละ 69.53 เร็วกว่าแผนร้อยละ 3.78 ซึ่งมี
งานก่อสร้างที่ส�ำคัญ ได้แก่ งานก่อสร้างทางขึ้น - ลงสถานีรถไฟฟ้า
งานก่ อ สร้ า ง Balance Cantilever บริ เ วณห้ า แยกลาดพร้ า ว
งานก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยกรัชโยธิน แยกเสนานิคมและเกษตรศาสตร์
งานก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งใต้ ดิ น Generator & Pump Room
งานก่อสร้าง Base Slab, Finishing Wall และงานขุดดินอุโมงค์
ทางลอดรัชโยธินแล้วเสร็จ งานหล่อ Segmental Viaduct, Parapet
งานติดตั้ง Segmental Viaduct Span, I - Girder, Parapet,
PC Plank ที่สถานี งานโครงสร้าง บันได และโครงสร้างหลังคา
งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าเครื่องกล ได้ส่งมอบพื้นที่สถานี
และทางวิง่ รถไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้สญั ญาที่ 4 ด�ำเนินการติดตัง้ งานระบบราง
คงเหลือบริเวณห้าแยกลาดพร้าว แยกเสนานิคม และรอบวงเวียนหลักสี่
การประสานงานและรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้าง
งานติดตามตรวจสอบด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัยในโครงการ และ
จัดเตรียมแผนการจัดการจราจร เพือ่ น�ำเสนอหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

ร้อยละ 88.81 ช้ากว่าแผนร้อยละ 0.88 ซึง่ มีงานก่อสร้างทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
งานผลิต Parapet และ Cable Trough งานติดตัง้ I-Girder งานติดตัง้
Parapet งานก่อสร้างทางขึ้น - ลงสถานี งานก่อสร้าง Balance
Cantilever บริเวณคลองสอง งานก่อสร้างถนนตัดใหม่ (New Road)
งานติดตัง้ บันไดเหล็ก บันไดเลือ่ น และโครงหลังคา งานก่อผนังสถานี
และติดตัง้ งานระบบ (Building Service) การส่งมอบพืน้ ทีใ่ ห้งานสัญญาที่ 4
เข้าด�ำเนินงานติดตัง้ ระบบราง และการด�ำเนินการรือ้ ย้ายสาธารณูปโภคต่างๆ
ในพืน้ ที่ ซึง่ งานรือ้ ย้ายสาธารณูปโภคมีความก้าวหน้างานรวม 98.68%
รวมทั้ ง งานติ ด ตามตรวจสอบสิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย
ในโครงการ
สัญญาที่ 3 : งานศูนย์ซ่อมบ�ำรุงและอาคารจอดแล้วจร
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง กิจการร่วมค้า STEC - As -3
เป็นผูร้ บั จ้างงานโยธา สัญญาที่ 3 เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2558 ในวงเงิน
ค่าจ้าง 4,019 ล้านบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558
และผู้รับจ้างฯ ได้ด�ำเนินงานก่อสร้างโดยมีความก้าวหน้าของงาน
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 เท่ากับร้อยละ 86.72 จากแผนงาน
ร้อยละ 86.70 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.02 ซึ่งมีงานก่อสร้างที่ส�ำคัญ
ได้แก่ จัดเตรียมเอกสารเพือ่ เสนอทีป่ รึกษาตามเงือ่ นไขสัญญา ด�ำเนินการ
ติดตัง้ โครงหลังคาเหล็ก แผ่น Metal Sheet หลังคา ด�ำเนินการติดตั้ง
งานสถาปัตยกรรม และงานระบบต่างๆ ที่อาคารต่างๆ ภายใน
ศูนย์ซ่อมบ�ำรุง ก่อสร้างสะพานทางวิ่งรถไฟฟ้าข้ามคลองหกวาเข้าสู่
ศู น ย์ ซ ่ อ มบ� ำ รุ ง ด� ำ เนิ น การติ ด ตั้ ง งานสถาปั ต ยกรรมและ
งานระบบต่างๆ ที่อาคารจอดแล้วจร N23 และ N24 ด�ำเนินการ
งาน Interface ระหว่างงานสัญญาที่ 3 และงานสัญญาที่ 5 ด�ำเนินการ
ด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ในบริเวณพื้นที่โครงการ

สัญญาที่ 2 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงสะพานใหม่ - คูคต
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง กิจการร่วมค้า UN - SH - CH
เป็นผูร้ บั จ้างงานโยธา สัญญาที่ 2 เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2558 ในวงเงิน
ค่าจ้าง 6,657 ล้านบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และ
ผู ้ รั บ จ้ า งฯ ได้ ด� ำ เนิ น งานก่ อ สร้ า งโดยมี ค วามก้ า วหน้ า ของงาน
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 เท่ากับร้อยละ 87.93 จากแผนงาน
ภาพการก่อสร้างศูนย์ซอ
่ มบ�ำรุงรถไฟฟ้า
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รฟม.

สัญญาที่ 4 : งานออกแบบและติดตั้งระบบราง
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับ กิจการร่วมค้า STEC - As - 4
เป็นผูร้ บั จ้างงานโยธา สัญญาที่ 4 เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2558 ในวงเงิน
ค่าจ้าง 2,841 ล้านบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และ
ผู้รับจ้างฯ ได้ด�ำเนินงานก่อสร้างโดยมีความก้าวหน้าของงาน ณ
สิ้นเดือนกันยายน 2561 เท่ากับร้อยละ 75.45 จากแผนงานร้อยละ
70.81 เร็วกว่าแผนร้อยละ 4.64 ซึ่งมีงานก่อสร้างที่ส�ำคัญ ดังนี้
จัดส่งเอกสารต่างๆ ตามเงือ่ นไขของสัญญา เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ รึกษาฯ
ด�ำเนินงาน Interface Coordination กับงานสัญญาที่ 1, 2 และ 3
ในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ จัดส่งเอกสาร
Construction Method Statements จัดส่งเอกสาร Manufacture
and Installation Reference Drawing (MIRD) เอกสาร Working
Drawing และเอกสาร AS-Built Drawing เป็นต้น เพื่อขออนุมัติจาก
ที่ปรึกษาฯ ด�ำเนินงาน Interface กับงานสัญญาที่ 1, 2, 3 และ 5
ในการเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งงานระบบราง และการปรับปรุงรูปแบบ
ของงานระบบรางภายในโครงการ ด�ำเนินการหล่อโครงสร้างรองรับราง
(Plinth) บนโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ (Mainline) บริเวณพื้นที่งาน
สัญญาที่ 1 และบริเวณพื้นที่งานสัญญาที่ 2 และบริเวณอาคาร
ศูนย์ซอ่ มบ�ำรุง (Depot) ด�ำเนินการติดตัง้ รางและประแจ (Turnout)
บริเวณอาคาร Depot และ Mainline ด�ำเนินการติดตั้ง Cable
Trough บริเวณ Depot Mainline และอาคารสถานี และด�ำเนินการ
ติดตั้ง Bracket Support บริเวณ Stabling ใน Depot

ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียวฯ

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561
มีความก้าวหน้า
รวม

78.79%
76.53%
2.26%

จากแผนงาน
เร็วกว่าแผน

5.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

งานก่อสร้างงานโยธา
ความก้ า วหน้ า โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ส ้ ม ฯ โดยภาพรวม
(สัญญาที่ 1 - 6) ณ สิน้ เดือนกันยายน 2561 มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ
18.33 จากแผนงานร้ อ ยละ 16.85 เร็ ว กว่ า แผนร้ อ ยละ 1.48
โดยมีผลการด�ำเนินงานแต่ละสัญญา ดังนี้
สัญญาที่ 1 : ง านก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย - รามค�ำแหง 12
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า CKST เป็นผูร้ บั จ้าง
งานโยธา สัญญาที่ 1 เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในวงเงินค่าจ้าง 20,633
ล้านบาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%) โดยได้เริม่ งานเมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม
2560 โดยผลการด�ำเนินงาน ณ สิน้ เดือนกันยายน 2561 มีความก้าวหน้า
เท่ากับร้อยละ 23.96 จากแผนงานร้อยละ 21.31 เร็วกว่าแผนร้อยละ
2.65 โดยมีงานก่อสร้างที่ส�ำคัญ ได้แก่ งานประสานงานหน่วยงาน
ภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง งานรือ้ ย้ายระบบสาธารณูปโภค งานออกแบบกรอบ
รายละเอียด (Definitive Design) งานติดตัง้ เครือ่ งมือส�ำรวจอาคารทาง
ด้านวิศวกรรมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า งานก่อสร้างก�ำแพงกันดิน
(Diaphragm Wall) งานปรับปรุงดินเพือ่ ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดนิ
(Ground Improvement) งานขุด Station Box บริเวณสถานี งานผลิต
ชิน้ ส่วน (Fabrication) ของหัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดนิ (Tunnel Boring
Machine) และงานผลิตชิน้ ส่วน Segment ของอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดนิ
สัญญาที่ 2 : งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดนิ ช่วงรามค�ำแหง 12 หัวหมาก
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า CKST เป็นผูร้ บั จ้าง
งานโยธา สัญญาที่ 2 เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในวงเงินค่าจ้าง 21,507
ล้านบาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%) โดยเริม่ งานเมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม
2560 โดยผลการด�ำเนินงาน ณ สิน้ เดือนกันยายน 2561 มีความก้าวหน้า
เท่ากับร้อยละ 15.10 จากแผนงานร้อยละ 14.99 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.11
โดยมีงานก่อสร้างทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ งานประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และรือ้ ย้ายสาธารณูปโภค งานออกแบบรายละเอียด (Definitive Design)
งานก่อสร้างก�ำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) งานก่อสร้าง Barrette
Piles งานจัดเตรียมหัวเจาะและ Segment ส�ำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์
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สัญญาที่ 3 : งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวหมาก คลองบ้านม้า
รฟม. ได้ ล งนามในสั ญ ญาว่ า จ้ า งบริ ษั ท อิ ต าเลี ย นไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 3
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในวงเงินค่าจ้าง 18,570 ล้านบาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
โดยผลการด�ำเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 มีความก้าวหน้า
เท่ากับร้อยละ 18.07 จากแผนงานร้อยละ 17.40 เร็วกว่าแผนร้อยละ
0.67 โดยมีงานก่อสร้างที่ส�ำคัญ ได้แก่ งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค
งานขุดเจาะส�ำรวจทางธรณีวิทยา งานออกแบบโครงสร้างสถานี
ปล่องระบายอากาศ และอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้า งานตรวจสอบ
สิง่ แวดล้อม งานก่อสร้าง Guide Wall และ Diaphragm Wall บริเวณ
สถานีล�ำสาลี สถานีศรีบูรพา สถานีคลองบ้านม้า และปล่องระบาย
อากาศ งานจัดการจราจรบริเวณสถานีล�ำสาลีถึงสถานีคลองบ้านม้า
และงานทดสอบเสาเข็ม

สัญญาที่ 4 : งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ
ช่วงคลองบ้านม้า - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 4 เมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในวงเงินค่าจ้าง 9,990 ล้านบาท (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม 7%) โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยผล
การด�ำเนินงาน ณ สิน้ เดือนกันยายน 2561 มีความก้าวหน้าเท่ากับ
ร้อยละ 9.02 จากแผนงานร้อยละ 7.61 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.41 โดยมี
งานก่อสร้างทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ งานขุดเจาะเสาเข็มสีเ่ หลีย่ ม (Barrette Pile)
งานฐานราก (Pile Cap) ส�ำหรับโครงสร้างทางวิง่ งานก่อสร้างเสาทางวิง่
งานฐานราก (Pile Cap) งานหล่อชิ้นส่วนและยกติดตั้งโครงสร้าง
ประเภท Pier Segments และงานประกอบและยกติดตั้ง Truss
Launcher ส�ำหรับงานโครงสร้างสถานี งานขออนุญาตรือ้ ย้ายสะพานลอย
คนเดินข้าม บริเวณซอยรามค�ำแหง 112 และ 118 งานทดสอบวัสดุ
งานตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและส�ำรวจ งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค
ระบบท่อประปาและก่อสร้างบ่อพัก ท่อร้อยสายไฟใต้ดนิ งานเตรียมการ
จัดการจราจร ได้มีการซ่อมแซมผิวจราจร และติดตั้ง Barriers กั้น
พืน้ ทีก่ อ่ สร้างเพือ่ ความปลอดภัยในการจราจร ตรวจสอบไฟส่องสว่าง
และบ�ำรุงรักษารั้วโครงการและติดตั้งไฟชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
ในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และงานประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล
ให้ผู้ได้รับผลกระทบตามแนวเขตทางทราบ

ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม

โดยภาพรวม (สัญญาที่ 1 - 6)
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561
มีความก้าวหน้า
รวม

18.33%
16.85%
1.48%

จากแผนงาน
เร็วกว่าแผน
ภาพการขุดเจาะเสาเข็มสถานีรถไฟฟ้า
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สัญญาที่ 5 : งานก่อสร้างศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงรักษาและอาคารจอดแล้วจร
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า CKST เป็นผูร้ บั จ้าง
งานโยธา สัญญาที่ 5 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในวงเงินค่าจ้าง
4,831 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยเริ่มงานเมื่อวันที่
2 พฤษภาคม 2560 โดยผลการด�ำเนินงาน ณ สิน้ เดือนกันยายน 2561
มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 23.12 จากแผนงานร้อยละ 16.20
เร็ ว กว่ า แผนร้ อ ยละ 6.92 โดยมี ง านก่ อ สร้ า งที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่
งาน Clearing & Grubbing บริเวณพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
ภายในพื้นที่ รฟม. งานตอกเข็มอาคาร OCC & Admin & Canteen
อาคาร Stabling Yard Platform อาคาร Infrastructure Workshop
อาคาร Main Workshop อาคาร Dormitory Waste Water
Treatment Plant และอาคาร Bulk Substation งานตัดเสาเข็ม
งานเทคอนกรีตพื้นอาคาร Stabling Yard Platform และอาคาร
Main Workshop
สัญญาที่ 6 : ง านก่อสร้างระบบราง ช่วงศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
รฟม. ได้ ล งนามในสัญ ญาว่าจ้างบริษัท ยูนิค เอ็น จิ เ นี ย ริ่ ง
แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั จ้างงานโยธา สัญญาที่ 6
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในวงเงินค่าจ้าง 3,690 ล้านบาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
โดยผลการด�ำเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 มีความก้าวหน้า
เท่ากับร้อยละ 25.88 จากแผนงานร้อยละ 25.78 เร็วกว่าแผน
ร้ อ ยละ 0.10 ซึ่ ง อยู ่ ร ะหว่ า งการออกแบบและการจั ด หาวั ส ดุ
งานก่อสร้าง ระบบราง

รฟม.

ภาพการก่อสร้างเสาเข็มทางวิง
่ รถไฟฟ้า

6.

การด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย มีนบุรี

รฟม. ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้าง
งานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า
และซ่อมบ�ำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
กับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด (บริษัท NBM)
ผูร้ บั สัมปทาน ต่อมาได้มหี นังสือแจ้งให้บริษทั NBM เริม่ งานในระยะที่ 1
(งานออกแบบและก่ อ สร้ า งงานโยธา การจั ด หาระบบรถไฟฟ้า )
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีก�ำหนดระยะเวลา
รวม 3 ปี 3 เดือน ซึ่งการด�ำเนินงานระยะที่ 1 ณ สิ้นเดือนกันยายน
2561 มีความก้าวหน้าเท่ากับ 7.09% โดยมีงานก่อสร้างที่ส�ำคัญ
คือ งานเสาเข็มโครงสร้างยกระดับ งานเสาเข็มสถานี งานรื้อย้าย
สาธารณูปโภค เป็นต้น ในส่วนงานผลิตและติดตั้งระบบรถไฟฟ้า
ปัจจุบนั อยูใ่ นขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design)
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7.	การด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว ส�ำโรง

รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษทั อีสเทิรน์ บางกอกโมโนเรล
จ�ำกัด (บริษัท EBM) เป็นผู้รับสัมปทาน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
ในวงเงิน 43,104 ล้านบาท โดยเริ่มงานก่อสร้างงานโยธา ผลิต และ
ติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า (ระยะที่ 1) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
และผู ้ รั บ สั ม ปทานได้ ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า ง โดยมี ค วามก้ า วหน้ า
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ในภาพรวมร้อยละ 7.48 จากแผนงาน
ร้อยละ 1.50 โดยแยกเป็นความก้าวหน้างาน ดังนี้
งานก่อสร้างงานโยธา
งานก่อสร้างงานโยธามีงานก่อสร้างที่ส�ำคัญ ได้แก่
1) บริเวณระหว่างสถานีรัชดา (YL01) ถึงสถานีศรีนุช (YL13)
มีการจัดส่งเอกสารเพือ่ ขออนุมตั แิ บบก่อสร้าง รือ้ ย้ายท่อประปา
และด�ำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
รือ้ ย้ายระบบไฟฟ้าและระบบสือ่ สาร และด�ำเนินการเจาะเสาเข็ม
Bored Pile และ Barret Pile บริเวณสถานี
2) บริเวณระหว่างสถานีศรีนครินทร์ 38 (YL14) ถึงสถานีส�ำโรง
(YL23) มีการจัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติแบบก่อสร้าง ทดสอบ
เสาเข็ม Spun Pile ที่ Depot และด�ำเนินการเจาะเสาเข็ม
Bored Pile บริเวณสถานี และโครงสร้างทางวิ่ง
ทั้งนี้ งานผลิตและติดตั้งระบบรถไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน
การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design)

8.

การด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม
้ ช่วงบางขุนนนท์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

งานน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้า
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2561
ได้พจิ ารณารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยได้มีมติ
เห็นชอบให้ รฟม. เสนอกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการนโยบาย
PPP) และคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา โดยต่อมา รฟม. ได้มหี นังสือลงวันที่
13 กันยายน 2561 เสนอรายงานการศึกษาวิเคราะห์ฯ ตาม พ.ร.บ.
การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เพื่อให้กระทรวงคมนาคม
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบนั กระทรวงคมนาคม อยูร่ ะหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนด�ำเนินการตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556
ต่อไป

ภาพการเตรียมพืน
้ ทีก
่ อ
่ สร้างรถไฟฟ้า
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9.

รฟม.

การด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน ช่วงบางแค พุทธมณฑล สาย 4

งานน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้า
ในการประชุ ม เพื่ อ น� ำ เสนอผลการศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น รายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (รายงาน PPP) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4 เมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นควรให้ รฟม. น�ำข้อมูลจ�ำนวนผู้โดยสาร
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซือ่ ท่ า พระ หลั ง จากเปิ ด ให้ บ ริ ก ารแล้ ว มาประกอบการพิ จ ารณา
ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมในการเสนอขออนุ มั ติ ด� ำ เนิ น งานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4 อีกครั้ง
ปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงาน PPP ดังกล่าว
เพื่อน�ำเสนอกระทรวงคมนาคมอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจากมีข้อมูล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

11. การด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

งานน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้า
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ รฟม. ด�ำเนินการก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
กรอบวงเงินรวม 101,112 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
ปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคาก่อสร้าง
งานโยธา และจัดเตรียมรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
พ.ศ. 2556 เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมตามขั้นตอนต่อไป

โครงการรถไฟฟ้าทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการน�ำเสนอ
เพือ
่ ขออนุมต
ั ด
ิ ำ� เนินโครงการรถไฟฟ้า
รวม 4 โครงการ คือ

10.	การด� ำ เนิ น งานโครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย ว ช่ ว ง
สมุทรปราการ - บางปู และช่วงคูคต - ล�ำลูกกา

งานน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้า
การประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงาน
ครั้งที่ 3/2561 เพื่อด�ำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นผูบ้ ริหารจัดการเดินรถ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และ
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยมี
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ได้มมี ติให้ กทม.
เป็นผูร้ บั ผิดชอบก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ บางปู และช่วงคูคต - ล�ำลูกกา ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน
ทางรางฯ ต่อไป
ปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างการเจรจาโอนหนี้สินและทรัพย์สิน
กับ กทม. เพื่อให้ได้ข้อยุติ ก่อนน�ำเสนอเรื่องขออนุมัติโครงการ
ให้กระทรวงคมนาคมตามขั้นตอนต่อไป

โครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม

โครงการรถไฟฟ้า

สายสีน�้ำเงิน

ช่วงบางขุนนนท์ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย

ช่วงบางแค พุทธมณฑล สาย 4

โครงการรถไฟฟ้า

โครงการรถไฟฟ้า

ช่วงสมุทรปราการ - บางปู
และช่วงคูคต - ล�ำลูกกา

ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก)

สายสีเขียว

สายสีม่วง
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ผลการด�ำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (ฝรภ.) มีอ�ำนาจหน้าที่ ตัง้ แต่การเปิดให้บริการ เวลา 06.00 น. จนปิดให้บริการ เวลา 24.00 น.
รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผน โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย ดังนี้
ระบบงานรั ก ษาความปลอดภั ย และกู ้ ภั ย การจั ด ท� ำ มาตรการ 1. พนักงานรักษาความปลอดภัย เพือ่ ดูแลความปลอดภัย ความสงบ
การรักษาความปลอดภัยและกูภ้ ยั การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
เรียบร้อย ป้องปรามและป้องกันอาชญากรรมในเขตระบบ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย งานดับเพลิง งานกู้ภัย งานแก้ไขและ
รถไฟฟ้า
บริหารจัดการเหตุฉกุ เฉิน ภายในเขตระบบรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า 2. พนักงานกู้ภัย ท�ำหน้าที่ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ทั้งด้านการดับเพลิง
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย
กู้ภัย กู้ชีพ สารเคมีและวัตถุอันตราย และให้การช่วยเหลือ
ฉลองรัชธรรม รวมทัง้ รับผิดชอบเกีย่ วกับการป้องกันการบุกรุกเขตระบบ
ผูโ้ ดยสาร หรือประชาชนในเขตระบบรถไฟฟ้าและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
รถไฟฟ้า งานตรวจสอบการได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัย 3. พนักงานพิสูจน์ทราบ (EOD) เป็นผู้ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบ
ระบบรถไฟฟ้ า งานให้ บ ริ ก ารองค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษา
วัตถุต้องสงสัย เหตุพบวัตถุระเบิด เหตุขู่วางระเบิด หรือเหตุ
ความปลอดภัย การดับเพลิง การกู้ภัย และการบรรเทาสาธารณภัย
ระเบิดในเขตระบบรถไฟฟ้า และหาแนวทางป้องกันมิให้ได้รับ
และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
ผลกระทบต่อการให้บริการ หรือเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร
งานรักษาความปลอดภัยและกูภ้ ยั โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย 4. พนักงานผู้บังคับสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) ท�ำงาน
พนักงานกู้ภัย พนักงานพิสูจน์ทราบ พนักงานผู้บังคับสุนัข พนักงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าทีพ่ สิ จู น์ทราบ (EOD) ในการใช้สนุ ขั เข้าตรวจสอบ
สือ่ สาร และพนักงานรักษาเขตทาง เป็นผูป้ ฏิบตั งิ านในการดูแลรักษา
ตรวจค้นกรณีเหตุวัตถุต้องสงสัย
ความปลอดภัยความสงบ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขต 5. พนั ก งานรั ก ษาเขตทาง มี ห น้ า ที่ ดู แ ลรั ก ษาพื้ น ที่ เ ขตระบบ
ระบบรถไฟฟ้ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชน
รถไฟฟ้า เพื่อมิให้มีการรุกล�้ำหรือด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจการรถไฟฟ้าโดยมิได้รับอนุญาต
ทัง้ นี้ ในปีงบประมาณ 2561 ฝรภ. รฟม. ได้จดั วางก�ำลังพนักงาน 6. พนักงานสื่อสาร ท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหน่วยงานภายใน
รักษาความปลอดภัย พนักงานพิสูจน์ทราบ พนักงานผู้บังคับสุนัข
และภายนอกเพื่อแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ ทั้งในกรณีปกติ
พนักงานสือ่ สาร พนักงานกูภ้ ยั และพนักงานรักษาเขตทาง เพือ่ เฝ้าระวัง
และกรณีมีเหตุฉุกเฉิน รวมถึงเฝ้าสังเกตเหตุการณ์จากกล้อง
ตรวจตรา รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
โทรทัศน์วงจรปิด เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมในเขตระบบ
เขตระบบรถไฟฟ้า ตลอดระยะเวลาของการให้บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า
รถไฟฟ้า
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รฟม.

มาตรการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

1. ตรวจตราสภาพแวดล้อมโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ทางเข้า - ออก
ชั้นออกบัตรโดยสาร (Concourse) และพื้นที่ภายในสถานี
รถไฟฟ้ า ด้ ว ยระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV) และ
มีพนักงาน รปภ. ประจ�ำสถานี ตรวจตราพื้นที่ต่างๆ ตลอดเวลา
2. ตรวจสัมภาระของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าก่อนเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้า
ด้วยเครื่องตรวจโลหะ (Walk Through) และมีการสุ่มตรวจ
กระเป๋าผู้โดยสาร
3. ก�ำหนดจุดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนของ BEM
ยืนบริเวณเครื่องตรวจโลหะใกล้ทางขึ้น - ลงสถานี
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
4. ติดตั้งป้ายประกาศ (ชั่วคราว) ขอความร่วมมือกรณีผู้ใช้บริการ
ที่พบวัตถุต้องสงสัย ให้แจ้งพนักงานประจ�ำสถานีหรือพนักงาน
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย เช่น
รักษาความปลอดภัย
เครื่องเอกซเรย์วงจรปิดแบบเคลื่อนที่ได้ ผ้าห่มคลุมระเบิด 5. เข้ ม งวดในการตรวจสอบการเข้ า ท� ำ งานของคนงานที่ เ ข้ า
(Bomb Blanket) ชุดนิรภัยวัตถุระเบิด (Bomb Suit) เครื่อง
ปฏิบัติงานบริเวณชั้นร้านค้า โดยจะมีการตรวจบัตรประจ�ำตัว
รบกวนสัญญาณโทรศัพท์ (Jammer) อุปกรณ์เชือกและตะขอ
ประชาชนของผู้เข้าปฏิบัติงาน หากไม่ตรงกับที่แจ้งรายชื่อไว้
(Hook & Line) เป็นต้น
จะไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกู้ภัย เช่น อุปกรณ์ตรวจวัด 6. กรณีผใู้ ช้บริการลืมทรัพย์สนิ หรือสิง่ ของในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า
สารเคมีและวัตถุอันตราย อุปกรณ์ตัดถ่างไฟฟ้า รถยนต์กู้ภัย
BEM จะรวบรวมทรัพย์สินและสิ่งของดังกล่าวเพื่อตรวจสอบ
รถยนต์บรรทุกน�ำ้ ดับเพลิง รถกูภ้ ยั ส�ำหรับเคลือ่ นย้ายผูป้ ระสบภัย
หาเจ้าของ ในกรณีทที่ รัพย์สนิ หรือสิง่ ของเป็นวัตถุตอ้ งสงสัย BEM
ชุดหมอนลมยกน�้ำหนัก กล้องตรวจจับความร้อน อุปกรณ์
จะรายงานตามขัน้ ตอนและส่งมอบให้ รฟม. เข้าท�ำการตรวจสอบ
ปฐมพยาบาลและกู ้ ชี พ อุ ป กรณ์ ก ระตุ ก คลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ
และพิสูจน์ทราบ
ชนิดอัตโนมัติ (AED) อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย เป็นต้น 7. มีการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุรว่ มกับ BEM และหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัย ดับเพลิง - กู้ภัย
การติดตั้งอุปกรณ์หลักในการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
8. กรณีผโู้ ดยสารประสบอุบตั เิ หตุหรือเจ็บป่วยในสถานี ชุดปฏิบตั กิ าร
กู้ภัย พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและกู้ชีพ จะให้การช่วยเหลือ
1. ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรเปิด (CCTV) บริเวณประตู
เบือ้ งต้น จนกว่าหน่วยบริการทางการแพทย์เดินทางมารับช่วงต่อ
ทางเข้า - ออก ชัน้ ออกบัตรโดยสาร (Concourse) รวมทัง้ ภายใน 9. ศูนย์วิทยุสื่อสาร (ศูนย์วิทยุพสุธา) เป็นศูนย์ติดต่อประสาน
ตัวอาคารสถานีรถไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี
ความร่ ว มมื อ ด้ า นการข่ า วกั บ หน่ ว ยงานความมั่ น คง และ
2. ติดตั้งเครื่องตรวจโลหะ (Walk Through) ทุกทางเข้า-ออก
ผูบ้ งั คับบัญชาเพือ่ ทราบแนวโน้มสถานการณ์ปจั จุบนั และน�ำไป
ตรวจสัมภาระของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าก่อนเข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่ม
เป็นแนวทางในการจัดท�ำมาตรการรักษาความปลอดภัยและกูภ้ ยั
ความเข้มงวดในการตรวจตรา เฝ้าระวัง และอ�ำนวยความสะดวก
ให้รดั กุมยิง่ ขึน้ ซึง่ ปฏิบตั งิ านตลอด 24 ชัว่ โมง หมายเลขโทรศัพท์
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า อาคาร และลานจอดรถ
0 2938 3666
3. ติดตั้งระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เช่น ระบบตรวจจับ
ความร้อนและควัน ระบบดับเพลิง ระบบระบายอากาศ เป็นต้น
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การน�ำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 - 2015 มาใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

รฟม. ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลความปลอดภัย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการ
ก� ำ หนดให้ ง านรัก ษาความปลอดภัยและกู้ภัยเข้า สู ่ ร ะบบบริ ห าร
คุณภาพ ISO 9001 - 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบการ
ให้บริการรถไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากระบบ
บริหารคุณภาพดังกล่าว มีการก�ำหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน
ตรวจสอบได้ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูใ้ ช้บริการ
ท�ำให้ รฟม. มีการปรับปรุงขัน้ ตอนและระเบียบปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
ได้มากที่สุด การด�ำเนินงานระบบบริหารคุณภาพเป็นการก�ำหนด
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงาน
กูภ้ ยั ตามระเบียบการปฏิบตั งิ านตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 ที่ครอบคลุมภารกิจของฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
ซึง่ ระเบียบปฏิบตั งิ านดังกล่าวจะก�ำหนดกระบวนการปฏิบตั งิ าน เพือ่
ไม่ให้เกิดความซ�้ำซ้อน และสามารถทวนสอบการปฏิบัติงานได้อย่าง ในภาวะปกติ ระเบียบปฏิบัติงานการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ระเบียบ
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระเบียบปฏิบตั งิ าน การปฏิบตั งิ านของพนักงานกูภ้ ยั ปฏิบตั งิ าน การเตรียมความพร้อมการปฏิบตั หิ น้าที่ สายเฉลิมรัชมงคล
ระเบียบปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ในเขตระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคล ในภาวะปกติ ระเบียบปฏิบตั งิ าน
การเตรียมความพร้อมการปฏิบตั หิ น้าที่ ด้านการรักษาความปลอดภัย
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และระเบียบปฏิบตั งิ าน
การปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยในเขตระบบรถไฟฟ้า
สายฉลองรัชธรรม ในภาวะปกติ
ระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงมุ่งมั่นของ
รฟม. ที่ จ ะตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปรับปรุงการให้บริการด้านความปลอดภัยทีพ่ งึ พอใจ
ตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ เพือ่ ส่งมอบบริการรถไฟฟ้าทีร่ วดเร็ว
และปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและกู้ภัย ฝรภ. สามารถ
ด�ำเนินการป้องปราม ดูแลรักษาความปลอดภัย ความสงบและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ผลตามแผนและตัวชี้วัด ตามบันทึก
ข้อตกลงประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปีบัญชี 2561
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ผลการด�ำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

รฟม.

1) การติ ด ตามตรวจสอบ
ป ร ะ จ� ำ เ ดื อ น โ ด ย
ผู ้ แ ทนคณะท� ำ งาน/
คณะกรรมการ ได้ร่วม
กับเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ เพือ่
ท� ำ การตรวจสอบการ
ปฏิบตั งิ านของผูร้ บั เหมา
ด้วย รฟม. มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
ก่ อ สร้ า งโครงการตาม
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการมีความรับผิดชอบ
แบบฟอร์ ม การตรวจ
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นส�ำคัญ รฟม. จึงได้ก�ำหนดนโยบายในการควบคุม
สอบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ก�ำกับการท�ำงานของผู้รับสัมปทาน/ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม
และหลั ง จากการตรวจ
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก�ำหนดไว้ใน
สอบผู้แทนคณะท�ำงาน/คณะกรรมการ จะท�ำรายงานผลการ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดย รฟม.
ตรวจสอบพร้อมทั้งประเด็นที่ผู้รับเหมาจะต้องท�ำการแก้ไขให้
ได้มีการแต่งตั้งคณะท�ำงาน และคณะกรรมการเพื่อด�ำเนินงาน ซึ่ง
คณะท�ำงาน/คณะกรรมการ พิจารณา โดยในกรณีที่ผู้รับเหมา
ประกอบ ด้วยผูแ้ ทนของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายนอกและภายใน รฟม.
มิได้ทำ� การปรับปรุงแก้ไขประเด็นทีค่ ณะท�ำงาน/คณะกรรมการ
อาทิ ผู้แทนส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สั่งการ รฟม. จะมีบทลงโทษผู้รับเหมาก่อสร้างโดยการให้ย้าย
สิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนส�ำนักงานนโยบายและ
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบพืน้ ทีก่ อ่ สร้างนัน้ ออก หรือไม่เบิกจ่ายเงิน
แผนการขนส่งและจราจร ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์กร
ค่าจ้างในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ทรง
ดังกล่าวเป็นมาตรการใหม่ที่ รฟม. ได้ก�ำหนดเพิ่มเติมจากการ
คุณวุฒิด้านความปลอดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรมและภูมิ
ด�ำเนินการในอดีต
สถาปัตย์ระบบขนส่งมวลชน และผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นสิง่ แวดล้อม เป็นต้น 2) การสุ ่ ม ตรวจเวลากลางคื น โดยผู ้ แ ทนคณะท� ำ งาน/คณะ
โดยคณะท�ำงาน/คณะกรรมการฯ จะมีการประชุมตลอดช่วงระยะ
กรรมการ จะด�ำเนินการตรวจสอบทุกเดือน โดยจะเน้นบริเวณ
เวลาการก่อสร้างทุกๆ 2 - 3 เดือน ตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณา
ก่อสร้างที่มีกิจกรรมขนย้ายดิน และงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค
ผลการด�ำเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบการท�ำงานของผูร้ บั
เป็นหลัก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกิจกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในเวลา
เหมาก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รฟม. ทั้ง
กลางคืน โดยในการตรวจสอบได้มีการตรวจดูความสะอาด
ในส่วนของผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
เรียบร้อยของพืน้ ทีข่ นถ่ายดิน ความเรียบร้อยของรถบรรทุกดิน
สิ่งแวดล้อมตามที่ก�ำหนดไว้ในรายงาน EIA ผลการตรวจวัดคุณภาพ
การฉีดล้างล้อ การใช้ผ้าใบคลุมรถ การตกหล่นของดินระหว่าง
สิง่ แวดล้อมของโครงการฯ และผลการแก้ไขเรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ด้รบั จาก
ขนส่ง รวมทั้งเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมในช่วงเวลากลางคืน
ประชาชนในช่วงทีม่ กี ารก่อสร้างโครงการฯ รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะใน
การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอด
ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบการ
จนการสุ่มตรวจพื้นที่ก่อสร้างทั้งในช่วงเวลากลางวันและเวลากลาง ท� ำ งานของผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
คืนเป็นประจ�ำทุกเดือน และน�ำผลการตรวจสอบรายงานในการ สิ่งแวดล้อม รฟม. จะรายงานผลการตรวจสอบในการประชุมคณะ
ประชุมคณะท�ำงาน/คณะกรรมการต่อไป
ท�ำงาน/คณะกรรมการ พิจารณา นอกจากนี้ยังมีมาตรการสนับสนุน
นอกจากนี้ รฟม. ยังได้จัดท�ำแผนการติดตามตรวจสอบการ ส่งเสริม สร้างก�ำลังใจให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยการประกาศ
ท� ำ งานของผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ เกียรติคุณ และมอบรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย ให้แก่ผู้รับเหมา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสรุปกิจกรรมได้ดังนี้
ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมครบถ้วน
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รายงานประจำ�ปี 2561

การด�ำเนินงานเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

ผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร

(PM 2.5)
1.

นอกจากการด�ำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสม�่ำเสมอแล้ว รฟม. ยังได้
ก�ำหนดมาตรการเพือ่ ร่วมบรรเทาสถานการณ์คา่ ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เกินมาตรฐานในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเพิ่มเติม ได้แก่
1)
2)

3)
4)
5)
6)

ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

งานด้านการประเมินผลการด�ำเนินงานขององค์กร
รฟม. เข้าสูร่ ะบบประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจมาตัง้ แต่
ปีงบประมาณ 2540 โดย ในการประเมินผลการด�ำเนินงานขององค์กร
นับแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก�ำหนดให้ รฟม. เข้าสู่ระบบประเมิน
การงดกิจกรรมก่อสร้างที่ท�ำให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal:
โครงการรถไฟฟ้า พร้อมเร่งคืนพื้นผิวจราจรให้มากที่สุด เพื่อ SEPA) โดยในปีงบประมาณ 2561 จะเป็นการประเมินกระบวนการ /
ระบบ (Process) หมวดที่ 1 - 6 ร้อยละ 25 ได้แก่ การน�ำองค์กร
บรรเทาปัญหาจราจรติดขัด
การท�ำความสะอาดถนนสาธารณะโดยใช้รถกวาดดูดฝุ่นของ การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การวัด
โครงการ ท�ำความสะอาดถนนสาธารณะโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุง่ เน้นบุคลากร และการมุง่ เน้น
โครงการเป็นประจ�ำทุกวัน รวมถึงการท�ำความสะอาดโดยการ การปฏิบัติการ ภารกิจตามยุทธศาสตร์ ร้อยละ 10 และการประเมิน
กวาดและฉี ด ล้ า งด้ ว ยน�้ ำ ในพื้ น ที่ โ ดยรอบบริ เ วณก่ อ สร้ า ง ผลลัพธ์ (Result) 6 ด้าน ร้อยละ 65 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการเงินและการตลาด ด้านการมุ่งเน้น
โครงการเป็นประจ�ำทุกวัน
การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างไม่ให้มีควัน บุคลากร ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และด้านการน�ำองค์กร
ทัง้ นี้ ในปีงบประมาณ 2560 รฟม. มีคะแนนประเมินผลโดยรวม
ด�ำ/ควันขาว รวมทั้งได้ซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร/เปลี่ยนถ่ายน�้ำมัน
เท่ากับ 4.6599 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0000 เป็นล�ำดับที่ 1
เครื่องเป็นประจ�ำ
การติดตัง้ แผงป้องกันฝุน่ ละออง เพือ่ ช่วยลดการฟุง้ กระจายของ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในรัฐวิสาหกิจกลุม่ B จ�ำนวน 14 หน่วยงาน โดยผล
ฝุ่นละอองของฝุ่นละอองขนาดใหญ่จากงานก่อสร้างโครงการ การด�ำเนินงานด้านผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ
การฉีดพ่นละอองน�ำ้ ในอากาศโดยรอบพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง เพือ่ ดักจับ หมวด 1 - 6 ได้คะแนน 4.5204 และด้านผลลัพธ์ ได้คะแนน 4.7350
ละอองฝุน่ PM 2.5 ในพืน้ ทีร่ ถติดสะสมหรือมีจราจรปริมาณมาก
มาตรการอื่นๆ เช่น การควบคุมรถบรรทุกที่เข้าออกพื้นที่ต้องมี การบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยงของ รฟม. ได้ยึดถือวัตถุประสงค์
การล้างล้อท�ำความสะอาดทุกครัง้ การปิดคลุมกระบะรถบรรทุก
และกองวัสดุก่อสร้าง และห้ามไม่ให้ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ หาก และเป้าหมายของการด�ำเนินงานตามทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนวิสาหกิจของ
องค์กร บันทึกข้อตกลงประเมินผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และ
ไม่มีการปฏิบัติงาน เป็นต้น
เป้าหมายอืน่ เพิม่ เติมตามความเห็นของคณะท�ำงานบริหารความเสีย่ ง
องค์กรและคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการ
ความเสี่ยง รวม 28 เป้าหมาย มีความเสี่ยงระดับองค์กรจ�ำนวน
68 ความเสี่ ย ง โดยมี ก ารก� ำ หนดระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้
(Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
ทั้ ง ในระดั บ เป้ า หมายองค์ ก รและรายปั จ จั ย เสี่ ย ง และได้ จั ด ท� ำ
แผนภาพแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile) ในแต่ละช่วงเวลา
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เพื่อช่วยในการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วถึงทั้งองค์กร
โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 มีความเสี่ยงที่มีความส�ำคัญในระดับ
สูง - สูงมากทั้งสิ้น 38 ความเสี่ยง โดยเป็นความเสี่ยงที่มีระดับสูงกว่า
ที่ยอมรับได้ ที่จะต้องมีการติดตามมีจ�ำนวน 2 ความเสี่ยง ซึ่ง รฟม.
อยู่ระหว่างบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ทัง้ นี้ ในรอบปีงบประมาณ 2561 รฟม. ได้นำ� ปัญหา - อุปสรรค บทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา มาปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง อาทิ การปรับปรุงวิธีการแจ้งข้อสังเกต
ให้สว่ นงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการ โดยมีการแจ้งข้อสังเกตไปพร้อมกับ
รายงานการประชุม ซึง่ จะท�ำให้ risk owners สามารถเข้าใจข้อสังเกต
และด�ำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงได้ตรงตาม
ข้อสังเกตมากยิ่งขึ้น และการปรับปรุงการน�ำเสนอข้อมูลในที่ประชุม
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยได้มีการเทียบข้อมูลจาก
2 แหล่ง ได้แก่ รายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของงวดก่อนๆ และข้อมูลความคืบหน้าการด�ำเนินงาน
ล่าสุด ซึ่งเป็นการน�ำเสนอข้อมูลเชิงบูรณาการ เพื่อให้ส่วนงานต่างๆ
ได้ใช้เป็นบทเรียนในการพัฒนา/ปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยง เป็นต้น
การควบคุมภายใน
รฟม. ได้ด�ำเนินงานด้านการควบคุมภายในตามกฎหมายและ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยผู้ว่าการได้ประกาศนโยบายด้าน
การควบคุมภายใน ให้การด�ำเนินงานด้านนีเ้ ป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน ทั้งนี้ ในการด�ำเนินงาน
มีคณะกรรมการควบคุมภายในซึ่งมีรองผู้ว่าการ รฟม. (กลยุทธ์
และแผน) เป็นประธาน ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล
การควบคุมภายในขององค์กร
ในปีงบประมาณ 2561 รฟม. ได้มผี ลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั
(KPIs) ของการด� ำ เนิ น งานด้ า นการควบคุ ม ภายในที่ ส ะท้ อ นถึ ง
ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานด้านการควบคุมภายใน โดยก�ำหนด
กิจกรรมควบคุมที่จะต้องจัดท�ำ  ซึ่งประกอบด้วย 1) การจัดให้มี
กระบวนการปฏิบัติงาน (Service Blue Print + SIPOC Model)
ที่ ร ะบุ ตั ว ชี้ วั ด ในกระบวนการ (in - process KPIs) และ
2) การจัดให้มีกระบวนการติดตามการด�ำเนินงานที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม คิดเป็นร้อยละ 77 ของกระบวนการทั้งหมด

รฟม.

นอกจากนีแ้ ล้ว รฟม. ยังได้มกี ารทบทวน วิธกี าร/มาตรการจ�ำกัด
การเข้ า ถึ ง และวิ ธี ก าร/มาตรการดู แ ลและรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ที่ มี
ความเสีย่ งหลักของ รฟม. ซึง่ จะด�ำเนินการทบทวนทุก 2 ปี (ครัง้ ล่าสุด
ด�ำเนินการเมื่อปี 2559) และได้มีการด�ำเนินการจัดท�ำ/ทบทวน
คู่มือปฏิบัติงานที่ส�ำคัญ ของกระบวนการที่ต้องจัดให้มีระบบควบคุม
ภายใน จ�ำนวนทั้งสิ้น 77 ฉบับ
การบริหารระบบบริหารคุณภาพ
รฟม. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9001 มาตั้งแต่ปี 2549 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
จ�ำนวน 4 งาน ได้แก่ งานรักษาความปลอดภัย งานกู้ภัย งานบริหาร
ทีจ่ อดรถ และงานก�ำกับดูแลการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
และได้รบั การขยายขอบข่ายการรับรองส�ำหรับงานจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ
ในปี 2557
ด้วยความมุ่งมั่นในการด�ำเนินกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด สร้างความสมดุลระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
และพัฒนากิจกรรมในระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจและได้รบั บริการทีด่ ตี ามมาตรฐานสากล
ในปีงบประมาณ 2561 รฟม. ได้ขอรับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ส�ำหรับรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล ในงานรักษาความปลอดภัย งานกู้ภัย งานบริหาร
ที่จอดรถ และงานก�ำกับดูแลการเดินรถไฟฟ้า และโครงการรถไฟฟ้า
ทุกโครงการ ในงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทั้งนี้ รฟม. ยังได้ขอขยาย
ขอบข่ายการรับรองไปสู่รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ในงาน
รักษาความปลอดภัย งานกู้ภัย งานบริหารที่จอดรถ และงานก�ำกับ
ดูแลการเดินรถไฟฟ้า โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
ได้ด�ำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001: 2015 ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2561 ซึ่งผลการ
ตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่อง ทั้งนี้ สรอ. ได้ออกใบรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ให้แก่ รฟม. โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่
9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2564

รายงานประจำ�ปี 2561

2.

การด�ำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ปีงบประมาณ 2561 รฟม. ได้มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด
และลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า
และการใช้บตั รโดยสาร และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผใู้ ช้บริการ ดังนี้
2.1 กิจกรรมเปิดตัวบัตรโดยสารร่วม เพื่อใช้กับรถไฟฟ้า
MRT ทั้ง 2 สาย
รฟม. ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวบัตรโดยสารร่วม หรือ “บัตร
แมงมุ ม ” โดยการพั ฒ นาระบบตั๋ ว ร่ ว ม หรื อ Common
Ticketing System นี้ ถือเป็นก้าวแรกทีส่ ำ� คัญของการประสาน
ความร่วมมือ ผลักดัน และส่งเสริมให้ระบบตั๋วร่วมเกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม สามารถที่จะเชื่อมโยงความสุขทุกการเดินทางให้
แก่ประชาชนต่อไป ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด (รฟฟท.)
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และ รฟม.
ในการประสานความร่วมมือเพื่อด�ำเนินการเชื่อมต่อระบบและ
ให้ บ ริ ก ารระบบตั๋ ว ร่ ว มหรื อ “บั ต รแมงมุ ม ” ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
รฟม. ได้มีความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อมอบ
สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า เช่น ร่วมมือกับธนาคาร
ซิตี้แบงก์ บมจ.บัตรกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อมอบ
เครดิตเงินคืนให้แก่ผู้ใช้บัตรโดยสาร ร่วมมือกับอิเกีย บางใหญ่
มอบคูปองส่วนลดให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า และร่วมมือกับ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดท�ำบัตรโดยสารร่วมธุรกิจ Krungthai
บัตรเดบิตแมงมุม ซึ่งเป็นการรวมบัตร ATM บัตรเดบิต และ
บัตรแมงมุมเป็นใบเดียวกัน เพือ่ ความสะดวกสบายและตอบสนอง
วิถีชีวิตของผู้ใช้บริการ
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2.3 การส่งเสริมการน�ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้ในระบบ
รถไฟฟ้า
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง รฟม. ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) เปิดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบรถไฟฟ้า
MRT เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนวงเงิน
สวัสดิการค่าเดินทางให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ เพือ่ ให้ทกุ โหมดการเดินทางมีความพร้อมทีจ่ ะ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรฯ
รวมถึงเพิ่มทางเลือกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รฟม. ได้
ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ตัง้ จุดบริการขึน้ ทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการใช้บริการเพือ่ ให้ประชาชนสามารถน�ำ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้ในระบบรถไฟฟ้ามหานครได้ และ
เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทีไ่ ม่สามารถน�ำบัตร
ไปขึ้นทะเบียนที่สถานีรถไฟฟ้าได้

2.4 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้โดยสาร
รฟม. ได้จัดกิจกรรมแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ใช้บริการ
รถไฟฟ้าเป็นประจ�ำ เช่น แจกร่มพับให้แก่ผใู้ ช้บริการทีช่ ำ� ระเงิน
ครบ 1,000 บาท เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 แจก
ถุงผ้าซิปให้แก่ผู้ใช้บริการที่ช�ำระเงินครบ 500 บาท เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 1 ปี ของการเชือ่ มต่อรถไฟฟ้า ช่วงสถานีเตาปูน บางซื่อ และได้ร่วมมือกับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ�ำกัด
(มหาชน) จัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง I Kill Giants
ครุฑมหายุทธหิมพานต์ และ Final Score ณ โรงภาพยนตร์
เวสต์เกต ซีนเี พล็กซ์ เพือ่ มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผใู้ ช้บตั รโดยสาร
และร่วมกิจกรรมทางเฟซบุ๊กเพจ MRT Purple Line รวมทั้ง
ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมทางเฟซบุ ๊ ก เพื่ อ มอบของรางวั ล ให้ แ ก่
ผู้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
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รฟม.

ตามมติคณะกรรมการ รฟม. ทั้งนี้ ในการสรรหาบุคลากร
ทีผ่ า่ นมาได้ดำ� เนินการตามหลักเกณฑ์ทผี่ วู้ า่ การ รฟม. ได้อนุมตั ิ
และได้ประกาศรับสมัครบุคลากรผ่านสื่อต่างๆ โดยได้ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรไว้ในประกาศเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจหลักเกณฑ์การสอบอย่างชัดเจน
รวมทั้งได้ด�ำเนินการจัดท�ำระเบียบ รฟม. ว่าด้วยคุณสมบัติ
เฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่ง พ.ศ. 2561 และการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน เพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากร
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยในการบรรจุและแต่งตัง้
พนั ก งาน รฟม. ได้ ด� ำ เนิ น การตามข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และได้ มี ก ารจั ด ท� ำ ค� ำ บรรยายลั ก ษณะงาน
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพือ่ เป็นการก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และขอบเขตในการท�ำงาน
ของแต่ละต�ำแหน่งให้ชัดเจนสามารถใช้เป็นพื้นฐานส�ำหรับ
รฟม. ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ บุ ค ลากร โดยถื อ ว่ า บุ ค ลากร
การบริหารทรัพยากรบุคคลในเชิงบูรณาการต่อไปในอนาคต
เป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะน�ำองค์กร ไปสูค่ วามส�ำเร็จทีย่ งั่ ยืน รฟม.
นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ด�ำเนินการปรับปรุง
จึงได้ก�ำหนดกลยุทธ์การสร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง มีการน�ำระบบ
สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล
ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ โดยมี ก ารควบคุ ม ฐานข้ อ มู ล การท� ำ งานของพนั ก งานโดยระบบ
2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ 2561 ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การ
และยั่งยืน ซึ่งมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ รฟม. เป็นองค์กร ปรับปรุงระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการบันทึกเวลาท�ำงานด้วยระบบ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง (HPO) และมีธรรมาภิบาลทีด่ ี การบริหารทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
บุคคลจึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการคนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข บันทึกเวลาการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และผูกพันกับองค์กร มีพฤติกรรมการท�ำงานตามค่านิยมร่วมขององค์กร
ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส�ำคัญ ดังนี้
3.2 การส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรต่อ รฟม.
เพือ่ ให้พนักงานท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มุง่ มัน่ ทุม่ เท
3.1 การวางแผนอัตราก�ำลังและการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในการท�ำงาน รฟม. ได้ด�ำเนินโครงการส่งเสริมความผูกพัน
รฟม. มีแผนอัตราก�ำลังบุคลากร รฟม. ส�ำหรับปีงบประมาณ
ของบุคลากรต่อ รฟม. มาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการทบทวน
พ.ศ. 2557 - 2562 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กระบวนการด�ำเนินงานโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
รฟม. ในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 9/2556 เมื่อ
พนั ก งานมากขึ้ น มี ก ารน� ำ ผลการส� ำ รวจความผู ก พั น ของ
วันที่ 18 กันยายน 2556 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รฟม.
บุคลากรทีม่ ตี อ่ รฟม. ในอดีตมาศึกษา มีการจัดการสนทนากลุม่
มีกรอบอัตราก�ำลังพนักงานจ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,549 อัตรา ปัจจุบนั
กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้าน
(ณ 30 กันยายน 2561) รฟม. มีพนักงานจ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,070 คน
ความผู ก พั น ของพนั ก งานที่ มี ต ่ อ องค์ ก ร มี ก ารจั ด สั ม มนา
ซึ่งยังมีความต้องการบุคลากรเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
เชิงปฏิบัติการกับพนักงานเพื่อร่วมกันก�ำหนดกิจกรรมส่งเสริม
จ�ำนวนมาก ซึ่งในการด�ำเนินการสรรหาบุคลากร ได้ด�ำเนินการ
ความผู ก พั น ที่ เ หมาะสมกั บ ความต้ อ งการของพนั ก งานที่ มี
ภายใต้กรอบอัตราก�ำลังที่ได้รับความเห็นชอบและสอดคล้อง
ความหลากหลาย และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน
กับแผนการด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมาย
ให้แก่พนักงาน ดังนี้

093

รายงานประจำ�ปี 2561

1) กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
2) กิจกรรมเติมความภูมใิ จให้ครอบครัว รฟม. ณ สถานี
วัดมังกร
3) กิจกรรม MRTA Rally: Power Team
4) กิจกรรมท�ำเองได้ง่ายนิดเดียว
5) กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ พาองค์กรสดใส
6) กิจกรรม Happy Work
7) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
8) กิจกรรมเตรียมพร้อมรับวัยเกษียณ
9) กิจกรรม Happy birthday to you
ผลการส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความผูกพันอยู่ในระดับมาก

3.3 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
รฟม. มีการด�ำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ใน รฟม. อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2552 - 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดค่านิยมที่เหมาะสมให้กับองค์กร และ
ในปี 2560 รฟม. ได้ศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรของ รฟม.
ในอดี ต ที่ ผ ่ า นมาประกอบกั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ค าดหวั ง
ในมุมมองของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร ส่งผลให้ รฟม.
ได้วฒ
ั นธรรมองค์กร รฟม. นิยามใหม่ ประกอบด้วย MRTA ดังนี้
Mastery

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง พร้อม
เรียนรู้ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีความรู้
ความเชีย่ วชาญเพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง

Respect

เคารพและให้เกียรติต่อบุคคลอื่น เคารพ
ในคุณค่าและความคิดเห็นของบุคคลอื่น
ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอืน่ ด้วยการให้เกียรติและ
เท่าเทียม
ท� ำ งานเป็ น ที ม เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร
เรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกันและร่วมมือกันท�ำงาน
ภายใต้เป้าหมายขององค์กร

Teamwork

Accountability เป็นผูม้ คี วามรับผิดชอบ รับผิดชอบต่องาน
รับผิดชอบต่อผลงาน รับผิดชอบต่อองค์กร
และรับผิดชอบต่อสังคม สามารถท�ำงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนเวลาหรือ
เสร็จตามเวลาที่ก�ำหนดอย่างมีคุณภาพ
สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการท�ำงาน
อย่างโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบและ
ประเมินผลการท�ำงาน ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบ
บนพื้นฐานธรรมาภิบาล มีใจรักบริการ
ประชาชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประหยัดนํ้า
ไฟ และลดการใช้พลังงาน
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รฟม.

ปี 2561 รฟม. ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรับรู้วัฒนธรรม
องค์กร รฟม. นิยามใหม่ เพือ่ ให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของวัฒนธรรมองค์กร และกระตุ้นให้พนักงานแสดงออกถึง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามวัฒนธรรมองค์กร รฟม. นิยามใหม่
จ�ำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรม “MRTA Role Model” การจัดฝึกอบรม
เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กร รฟม. นิยามใหม่”
2. กิจกรรม “New MRTA Day” เปิดตัววัฒนธรรม
องค์กร รฟม. นิยามใหม่
3. กิจกรรม “MRTA Mascot contest” ประกวด
ออกแบบสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนวัฒนธรรม รฟม.
4. กิจกรรม “MRTA Attention please” จัดท�ำ
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร รฟม.
นิยามใหม่
5. กิ จ กรรม “MRTA Weekly Voice” เผยแพร่
วัฒนธรรมองค์กร รฟม. นิยามใหม่และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ผ่านการพูดคุยและสัมภาษณ์ผู้บริหาร
3.4 ด้านการบริหารจัดการความรู้
รฟม. ได้ดำ� เนินการบริหารจัดการความรู้ ตามกรอบแนวคิด
ของกระบวนการจัดการความรูข้ ององค์กร (KM MRTA Model)
ในการส่งเสริมและกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรูใ้ นองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยปี ง บประมาณ 2561 ได้ ด� ำ เนิ น การทบทวนและ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ ที่ ส� ำ คั ญ ขององค์ ก รให้ เ ป็ น ไปตาม
ยุทธศาสตร์และแผนวิสาหกิจขององค์กร มีการรวบรวมและ
จัดเก็บองค์ความรูท้ สี่ ำ� คัญของทุกส่วนงานฝ่าย/ส�ำนัก พร้อมกับ
ได้มีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางการสื่อสาร
การจัดการความรู้ ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม.
(KM Website) เว็บไซต์พัฒนาบุคลากร รฟม. (HRD Website)
เป็นต้น
ในส่วนแนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้จัดท�ำ
แผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM Master Plan) ระยะเวลา 3 ปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 - 2564 โดยก�ำหนดแผนแม่บท
การจัดการความรู้ (KM Master Plan) ระยะ 3 ปี ในการสนับสนุน
ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ

รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กร
ตั้งไว้ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีการพัฒนา
องค์ความรู้ต่อไปอย่างยั่งยืน
นอกจากนีย้ งั มีการด�ำเนินการยกระดับระบบจัดการความรู้
ในองค์กร โดยพัฒนา ปรับปรุง ออกแบบระบบจัดการความรู้
องค์กร (KM Website) วิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาของระบบ
จัดการความรู้ในองค์กร ในปัจจุบันกับระบบที่ต้องการจะใช้
(As-is VS To-be Gap Analysis) และศึกษาความต้องการของ
ผู้ใช้บริการระบบจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดของการใช้ระบบ
จัดการความรู้ในองค์กร
ในส่วนของการประเมินผลการจัดการความรูข้ อง รฟม. ใช้
เครือ่ งมือตรวจประเมินระดับการพัฒนาของกระบวนการจัดการ
ความรู้ (KMA: Knowledge Management Assessment)
เพือ่ พิจารณา จุดแข็งและสร้างโอกาสในการปรับปรุงการจัดการ
ความรู้ขององค์กร และน�ำผลลัพธ์ของการประเมินมาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการก�ำหนดกลยุทธ์ส�ำหรับการวางแผน และ
พัฒนาการจัดการความรู้เป็น KM Roadmap ที่เหมาะสมกับ
องค์กร
การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และกระตุ ้ น ให้ พ นั ก งาน
ในองค์กรเกิดพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
1. การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ แ ละแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ของพนักงานภายในองค์กร
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรกับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน
3. การถ่ายโอนความรูข้ องพนักงานทีก่ ำ� ลังจะเกษียณอายุ
4. การให้ ค วามรู ้ ที่ ส ่ ง เสริ ม ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่
พนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้
เช่น การเผยแพร่บทความส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
พนั ก งานผ่ า นระบบสารสนเทศในรู ป แบบของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) การพัฒนาข้อมูล
บทความที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการปฏิบัติ
งานผ่านเว็บไซต์ศนู ย์กลางองค์ความรู้ (KM Website)
ทั้งนี้ การบริหารจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2561
ได้ด�ำเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และความรู้ ในการรองรับการจัดตั้ง
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ศูนย์ฝึกอบรมในระบบราง (Training Center) ซึ่งก�ำลังจะเปิด
ด�ำเนินการในปี 2562 และมุง่ ให้เกิดการเรียนรูท้ งั้ ในระดับบุคคล
และองค์กรในการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
3.5 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ�ำปี 2561
ได้พจิ ารณาความสอดคล้องและยึดโยงกับปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาบุคลากรของ รฟม. ได้แก่ การส�ำรวจความจ�ำเป็น
ในการพัฒนา (Training Need Survey) นโยบายและข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหารระดับสูง ความสามารถหลักขององค์กร (Core
Corporate Competency) ระบบสมรรถนะ (Competency)
การประเมิ น ช่ อ งว่ า งสมรรถนะ (Competency Gap
Assessment) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ แนวทางการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนวิสาหกิจ รฟม.
ปีงบประมาณ 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลาง
ด้ า นรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนในระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและ
ยั่งยืน และยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ�ำปี 2560 - 2564 เพื่อใช้ในการวางกรอบการเรียนรู้และ
พัฒนาบุคลากรของ รฟม. ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบ
ต่อความจ�ำเป็นและความต้องการขององค์กร ตลอดจนบุคลากร
ขององค์ ก รซึ่ ง ได้ ก� ำ หนดกลุ ่ ม เป้ า หมายในการพั ฒ นา
ให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ ตัง้ แต่ผบู้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร
ระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น พนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึง
พนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการท�ำงานเป็นทีม
ระหว่างบุคลากร ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย
ทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นเงื่อนไขส�ำคัญต่อการ
สนับสนุนองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง (High Performance
Organization) และมีธรรมาภิบาลที่ดี โดยในปี 2561 ได้มีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก
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(Public Training) และได้ด�ำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับ
ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
2. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
ในการด�ำรงต�ำแหน่งทางการบริหาร (Pre Position)
3. โครงการเสริ ม สร้ า งความรู ้ เ ฉพาะด้ า นในการ
ปฏิบัติงาน
4. โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์กร
5. โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System)
6. โครงการพัฒนาระบบการประเมินความต้องการ
อัตราก�ำลังบุคลากรของ รฟม.
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการน�ำองค์กร
8. โครงการจัดท�ำเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
(Competency Development Roadmap: CDR)
9. โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร
10. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
11. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและสร้ า งความเป็ น
มืออาชีพให้แก่บุคลากร (Functional/Technical
Competency)
นอกจากนี้ ยั ง มี แ ผนพั ฒ นารายบุ ค คล (IDP) เพื่ อ ให้
ผู้บังคับบัญชาประเมินความสามารถ/สมรรถนะของบุคลากร
เปรียบเทียบกับมาตรฐานองค์กร เป็นการกระตุ้นให้บุคลากร
พัฒนาตนเอง โดยเครื่องมือการพัฒนาที่ไม่ใช่การฝึกอบรม
ในห้ อ งเรี ย น (Non - Classroom Training) ได้ แ ก่
1) Self Learning 2) On The Job Training 3) Coaching
4) Job Assignment 5) Site Visit 6) Project Assignment
และ 7) Job Shadowing ซึ่งแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2561
ก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด ผลส� ำ เร็ จ และค่ า เป้ า หมาย โดยบุ ค ลากร
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ เท่ากับร้อยละ 95.73
และก�ำหนดร้อยละที่สามารถปิด Gap ได้เท่ากับร้อยละ 1.00
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ผลการด�ำเนินงานตามการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลฯ ดังกล่าว สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้โดยในปี 2561
มี สั ด ส่ ว นของบุ ค ลากรที่ มี ส มรรถนะตามที่ อ งค์ ก รก� ำ หนด
ร้อยละ 96.13 และสามารถปิด Gap ได้ร้อยละ 9.37 และมี
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของพนักงานต่อการเข้ารับการฝึกอบรม
ร้อยละ 88.66
3.6 ด้านพัฒนาระบบงาน
การพัฒนาระบบงานในปี 2561 ได้มีการก�ำหนดแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Management)
มีการทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กร (Corporate Core
Competency) สมรรถนะหลั ก ของบุ ค ลากร (Core
Competency) และสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial
Competency) พร้อมทั้งมีการก�ำหนดแนวทางการเตรียม
ความพร้อมบุคลากรขึน้ สูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารองค์กร (Succession
Planning) และมี ก ารออกแบบเส้ น ทางก้ า วหน้ า ในอาชี พ
(Career Path Design) เพื่อให้ รฟม. มีแนวทางในการจัดการ
ความก้าวหน้าในอาชีพ โดยเริ่มน�ำร่อง จาก 3 สังกัด ได้แก่
ส�ำนักผูว้ า่ การ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ให้มคี วามเข้าใจแนวคิดและองค์ประกอบของการจัดท�ำ Career
Path / Career Development / Career Planning และ
การจัดท�ำ แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพือ่ รองรับเส้นทางก้าวหน้า
ในอาชีพในอนาคต
นอกจากนี้ ได้ด�ำเนินการทบทวนแนวทางการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านและการเชื่ อ มโยงผลการประเมิ น กั บ การให้
ค่าตอบแทนและการให้รางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
ระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
และยุตธิ รรม และเป็นเครือ่ งมือในการเชือ่ มต่อผลการปฏิบตั งิ าน
สู ่ ก ารพั ฒ นาและการจ่ า ยค่ า ตอบแทน รวมถึ ง การสร้ า ง
ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร โดยมี ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจากสถาบั น
ทีป่ รึกษาเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ด�ำเนินการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงาน รฟม. ร่วมกัน
ออกแบบแนวทางการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานเพื่อน�ำมา
พิจารณาประกอบการขึ้นค่าจ้างประจ�ำปี

4.

ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการท�ำงาน

ผู้ว่าการ รฟม. ได้ลงนามประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยให้
ความส�ำคัญด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานโดย รฟม. มีการด�ำเนินงานด้าน
ความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกฎหมายทีก่ ำ� หนดอย่างเคร่งครัด นโยบาย
ภาครัฐ นโยบายของผู้บริหารและมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ การด�ำเนินงานตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 กฎกระทรวง การด�ำเนินงาน
ตามนโยบายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการท� ำ งานของหน่ ว ยงานการก� ำ หนดให้ มี ค ณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.)
ในการประชุมของคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ในปีงบประมาณ 2561 ส�ำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (สปอ.) มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อด�ำเนินงานตามแผนงานที่ก�ำหนด การจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานในการจัดกิจกรรม “งานวันอาชีวอนามัยและปลอดภัย
ประจ�ำปี 2561 (Safety Day 2017)” การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
ประจ�ำปี กิจกรรมการแจกจ่ายอุปกรณ์รณรงค์ปอ้ งกันโรคไข้หวัดใหญ่
หน้ า กากอนามั ย เจลล้ า งมื อ ให้ แ ก่ พ นั ก งาน ผู ้ บ ริ ห าร และ
ประชาชนในโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ส�ำหรับผู้บริหาร พนักงานและ
ครอบครัว การณรงค์โครงการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ กิจกรรม
งดดื่มสุราร่วมโครงการรณรงค์การขับรถอย่างปลอดภัย “เมาไม่ขับ”
ในช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง กิจกรรมการปฎิบัติตนเพื่อป้องกัน
การเกิดโรค Office Syndrome กิจกรรมศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยนอกสถานที่ส�ำหรับพนักงาน รวมถึงกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารด้านโรคภัย โรคอุบตั ภิ ยั ใหม่ โรคติดต่อ
ในช่องทางการสื่อสารป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารส�ำนักงาน
ระบบอินทราเน็ต ระบบแอปพลิเคชัน่ ไลน์ (LINE) และ เฟซบุก๊ เป็นต้น
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การก�ำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบงานการก่อสร้าง
โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อให้การก่อสร้าง
โครงการระบบรถไฟฟ้ามีความปลอดภัยสูงสุด เป็นไปตาม
มาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานในการด�ำเนินงานการตรวจงาน
ด้านความปลอดภัยโดยคณะกรรมการก�ำกับดูแล ติดตาม
ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยการก่อสร้างโครงการ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (คตป.) (Safety Board)
การก�ำหนดให้มกี ารลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัย
ในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(MRTA Safety Declaration: Zero Fatal Accident) 5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกันระหว่าง รฟม. ทีป่ รึกษาโครงการและผูร้ บั จ้าง การ
ผลการด�ำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำรวจ ตรวจสอบด้านความปลอดภัยตามแผนปฏิบตั งิ าน
ด้านความปลอดภัย (Safety Patrol) ประจ�ำสัปดาห์ (ฝทท.) ของ รฟม. ในช่วงปีงบประมาณ 2561 มีดังนี้
ประจ�ำเดือน การตรวจงานภาคสนามในเวลากลางคืน
5.1 การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
(Night Audit) ทั้งนี้ การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
ของ รฟม. ปีงบประมาณ 2560 - 2564
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน
สรุปได้ดังนี้
มี เ ป้ า ประสงค์ แ ละเป้ า หมายในการด� ำ เนิ น งานที่ ใ ห้
โครงการที่ ด� ำ เนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ความส�ำคัญด้านความปลอดภัยเป็นเรือ่ งส�ำคัญล�ำดับแรก
10 โครงการ ได้แก่
(Safety First) เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า ผู ้ บ ริ ห าร
- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
พนักงาน บุคลากรผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียรวมถึง
อุ ป กรณ์ ที่ ส ่ ง เสริ ม สั ง คมเทคโนโลยี
ประชาชนโดยทัว่ ไป มีความมัน่ ใจและความเชือ่ มัน่ ในการ
สารสนเทศ สีเขียว (Society of Green IT)
ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยว่าสามารถด�ำเนินงานได้
- โครงการจัดหาบริการช่องทางสื่อสาร
ตามข้อกฎหมาย นโยบายและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตของ รฟม.
จากความมุง่ มัน่ และเป้าหมายในการด�ำเนินงานด้าน
- โครงการจ้างบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซม
ความปลอดภัยเพือ่ ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ (incident)
แก้ ไ ข ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบ
และการเกิดอุบัติเหตุ (Accident) ในการด�ำเนินงานด้าน
เครื อ ข่ า ยสื่ อ สารข้ อ มู ล ระบบรั ก ษา
ความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้า
ความปลอดภั ย ทางคอมพิ ว เตอร์ และ
ขนส่งมวลชนดังกล่าว ในปี 2561 รฟม. ได้รับรางวัล
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก รฟม. (MADC)
ประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติ
- โครงการการปรับปรุงระบบเครือข่าย
อุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ ประจ�ำปี 2561
สารสนเทศเพื่อรองรับ IPv4 และ IPv6
(Zero Accident Campaign 2018) จากสถาบันส่งเสริม
- โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคาม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ขั้นสูง
ท�ำงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงแรงงาน

โครงการตามแผน
ปฏิบัติการดิจิทัล
ที่ด�ำเนินการ
เสร็จแล้ว

10

โครงการ

ที่ด�ำเนินการ
ได้ตามแผนงาน

15

โครงการ
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-

โครงการจั ด หาอุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แบบ SAN
(Storage Area Network)
โครงการพั ฒ นาระบบบริ ก ารและอนุ ญ าตตาม
พ.ร.บ. อ�ำนวยความสะดวก
โครงการรับเรื่องร้องเรียน (Phase 1)
โครงการระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เครือข่ายการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.)
โครงการระบบเครือ่ งแม่ขา่ ยแบบประมวลผลกลุม่ เมฆ
และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 1

โครงการที่ด�ำเนินการได้ตามแผน 15 โครงการ ได้แก่
- โครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
- โครงการปรั บ ปรุ ง การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แบบ Data
archiving และระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูล
ส�ำคัญ (Data Loss Prevention) บนเครื่องแม่ข่าย
ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับสูง ระยะที่ 2
- โครงการงานจัดท�ำ  Application ให้ข้อมูลบริการ
รถไฟฟ้า MRT
- โครงการพั ฒ นาระบบจั ด การข้ อ มู ล เอกสารและ
สื่อ Digital โครงการรถไฟฟ้า
- โครงการพัฒนาศูนย์ก�ำกับดูแลและบริหารจัดการ
การเดินรถไฟฟ้า (Monitoring and Management
Center: MMC)
- โครงการระบบประมวลผลและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
จากวิดีโอเพื่อการบริหารงานรถไฟฟ้า ระยะที่ 1
- โครงการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ จั ด ท� ำ สถาปั ต ยกรรม
องค์กรของ รฟม. ระยะที่ 1
- โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ รฟม. ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- โครงการจัดจ้างทีป่ รึกษาในการด�ำเนินการของศูนย์
ข้อมูลให้มั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001: 2013

-

โครงการจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เพื่อประสิทธิภาพของ รฟม.
โครงการระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ
โครงการพัฒนาระบบพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละบริหารค่าจอดรถ
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานรายได้
โครงการระบบบริหารงานรักษาความปลอดภัย

5.2 ได้ด�ำเนินการทบทวน/ปรับปรุง แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของ รฟม. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2)
- เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการทางด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงานต่างๆ และใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผน สนับสนุนส่วนงานให้มีการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของ รฟม. ได้อย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่ ง คณะท� ำ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ รฟม.
ได้ เ ห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ของ รฟม.
ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
เรียบร้อยแล้ว
5.3 โครงการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทสี่ ง่ เสริม
สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ สีเขียว (Society of Green IT)
- ได้ดำ� เนินการติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ ใ หม่ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ป ระหยั ด การใช้
พลังงานให้กับส่วนงานต่างๆ โดยด�ำเนินการเช่า
เครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2561 - 2563 เพื่อใช้ทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทหี่ มดสัญญาเช่า
รวมทัง้ เช่าเพิม่ เติมให้เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านและ
ความต้องการของส่วนงานใน รฟม. ที่ร้องขอ
- ได้ ด� ำ เนิ น การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งพิ ม พ์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ประหยั ด การใช้ พ ลั ง งานให้ กั บ ส่ ว นงานต่ า งๆ
โดยด�ำเนินการเช่าเครือ่ งพิมพ์ ประจ�ำปีงบประมาณ
2561 - 2563 เพือ่ ใช้ทดแทนเครือ่ งพิมพ์ทหี่ มดสัญญาเช่า
รวมทัง้ เช่าเพิม่ เติมให้เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านและ
ความต้องการของส่วนงานใน รฟม. ที่ร้องขอ

รายงานประจำ�ปี 2561

5.4 โครงการพั ฒ นาศู น ย์ ก� ำ กั บ ดู แ ลและบริ ห ารจั ด การ
การเดินรถไฟฟ้า (Monitoring and Management
Center: MMC)
- ระยะที่ 1 ได้ดำ� เนินการภายใต้โครงการจ้างทีป่ รึกษา
เพื่อบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 2
(PMCSC2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับและส่งมอบ
5.5 โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง
- ระยะที่ 1 ปั จ จุ บั น อยู ่ ร ะหว่ า งการเก็ บ ส� ำ รวจ
ความต้องการเพื่อใช้ประกอบการจัดท�ำร่างเอกสาร
ประกวดราคา
5.6 โครงการระบบประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากวิดโี อ
เพื่อการบริหารงานรถไฟฟ้า
- ได้ ด� ำ เนิ น การภายใต้ โ ครงการจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
เพือ่ บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (PCPK)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
ปั จ จุ บั น อยู ่ ร ะหว่ า งการเก็ บ ส� ำ รวจข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้
ประกอบการจัดท�ำแผนบริหารจัดการโครงการ
5.7 โครงการพั ฒ นาระบบบริ ก ารและอนุ ญ าตตาม
พ.ร.บ. อ�ำนวยความสะดวก
- ได้ด�ำเนินการ พัฒนาระบบและเปิดใช้งานเรียบร้อย
แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2561
5.8 โครงการรับเรื่องร้องเรียน (Phase 1)
- ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบและเปิดใช้งานเรียบร้อย
แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561
5.9 โครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
- ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ ข้ อ ก� ำ หนดและขอบเขตงาน
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการด�ำเนินการจัดหา
ผู้รับจ้าง

099

5.10 โครงการงานจัดท�ำ Application ให้ข้อมูลบริการ
รถไฟฟ้า MRT
- ได้ดำ� เนินการเก็บส�ำรวจ และรวบรวมความต้องการ
จากหน่ ว ยงานผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว และ
อยู่ระหว่างจัดท�ำร่างข้อก�ำหนดและขอบเขตงาน
5.11 โครงการพั ฒ นาระบบจั ด การข้ อ มู ล เอกสารและ
สื่อ Digital โครงการรถไฟฟ้า
- อยู่ระหว่างการด�ำเนินการตามสัญญาโดยที่ปรึกษา
ก�ำกับการด�ำเนินงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วง
ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์)
5.12 โครงการระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ / โครงการ
พั ฒ นาระบบพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละบริ ห ารค่ า จอดรถ /
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานรายได้
- ได้ดำ� เนินการพัฒนาระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ
ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารค่าจอดรถ และระบบ
บริหารงานรายได้ ภายใต้ชอื่ ระบบบริหารงานพัฒนา
ธุ ร กิ จ เปิ ด ใช้ ง านระบบบริ ห ารงานพั ฒ นาธุ ร กิ จ
เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่าง
การ Go Live Support และอยู่ในช่วงระยะเวลา
การรับประกันผลงาน
5.13 การจ้างบ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศของ รฟม.
- ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ให้ มี ก ารจ้ า งบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบ
สารสนเทศของ รฟม. ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
เพื่อให้การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
รฟม. มีความพร้อม สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา และสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้มกี ารปรับปรุง
เว็ บ ไซต์ ข อง รฟม. ในส่ ว นของการติ ด ตามผล
การตอบข้อสงสัยหรือปัญหาเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
และภารกิจของ รฟม. เพือ่ ให้ประชาชนทราบสถานะ
และรายละเอียดการด�ำเนินงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
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6.

รฟม.

ด้านการตรวจสอบภายใน

ส� ำ นั ก ตรวจสอบ (สตส.) รฟม. มี บ ทบาทหลั ก ในการช่ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ ติดตาม ดูแลการควบคุม
ภายใน การก�ำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ขององค์กรอย่างเป็นระบบ อีกทัง้ ยังเป็นกลไกทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ
ด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน รายงานทางด้ า นการเงิ น และการปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีหน้าที่
ในด้านการปฏิบัติงานในการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้ความเชื่อมั่น
แก่ฝา่ ยบริหารในการปรับปรุงการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน
และการก�ำกับดูแลกิจการ และพร้อมทีจ่ ะเป็นทีป่ รึกษาให้คำ� แนะน�ำ
แก่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระและเทีย่ งธรรม
โครงสร้างของ สตส. รฟม. ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่วนในการบริหารทั่วไปจะขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ รฟม. โดยการแต่งตั้ง
โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง และประเมินผลงานของ
ผู้อ�ำนวยการ สตส. รฟม. คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้เสนอ
คณะกรรมการ รฟม. เพือ่ พิจารณา โดยให้ ผวก. รฟม. เสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณา
การปฏิบัติงานของ สตส. รฟม. มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ จรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบภายใน และคูม่ อื การปฏิบตั ิ
งานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการจัดท�ำแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมิน
ความเสี่ยงของ รฟม. และครอบคลุมถึงกิจกรรมทุกกิจกรรมและ
ทุ ก กระบวนการจะมี ก ารทบทวนความเหมาะสมของแผนการ
ตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ แผนการตรวจสอบจะได้รบั การสอบทาน
และปรั บ ปรุ ง ตามความเหมาะสม ตามข้ อ มู ล ความเห็ น ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหารระดับสูง ความคาดหวังของผูบ้ ริหาร
และจากการหารือร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก (ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน) โดยแผนการตรวจสอบระบุการจัดสรรทรัพยากรและเวลา
ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านส� ำ หรั บ กิ จ กรรมที่ ต ้ อ งท� ำ การตรวจสอบ
ตามผลการประเมินความเสีย่ ง ทัง้ นีแ้ ผนการตรวจสอบนี้ จะได้รบั อนุมตั ิ
จากผู้ว่าการ รฟม. ก่อนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และจะรายงานต่อคณะกรรมการ รฟม. เพื่อทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยมีผู้อ�ำนวยการ สตส. ท�ำหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเลขานุการจะรายงานผล
การปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจสอบ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบ
เป็นรายไตรมาสและประจ�ำปี เสนอผู้ว่าการ รฟม. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการ รฟม. พร้อมทัง้ มีการติดตามการด�ำเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ
การรักษาคุณภาพของผูต้ รวจสอบภายในจะจัดให้มกี ารประเมิน
คุ ณ ภาพตนเองเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี พร้ อ มจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก าร
เพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในเสนอผูว้ า่ การ รฟม. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. อนุมตั ิ เพือ่ ให้
การปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายใน นอกจากนี้ สตส. ยังได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของหน่วยรับตรวจ ผู้ว่าการ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อ สตส.
เพื่อเป็นตัวชี้วัดประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส�ำนักตรวจสอบ และเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ของ สตส. ต่อไปทั้งนี้ สตส. จะท�ำการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมที่มีความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ หรือพัฒนาบุคลากรทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
ให้มคี วามเชีย่ วชาญมากขึน้ ซึง่ แผนการตรวจสอบภายในจะระบุเวลา
ส่วนหนึ่งในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรดังกล่าวไว้ด้วย
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สายฉลองรัชธรรม และการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบจากการออกแบบและก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และ
ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต โครงการรถไฟฟ้า
สายสีสม้ ช่วงมีนบุรี - ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย
(สุวนิ ทวงศ์) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว ส�ำโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
7.

ด้านการรับเรื่องร้องเรียน

7.1 การรับเรื่องร้องเรียน
รฟม. ได้ประมวลผลการด�ำเนินการตอบข้อซักถามและ
การรับเรื่องร้องเรียน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 ตามช่องทาง
การร้องเรียนต่างๆ อาทิ ทางจดหมาย ผ่านระบบ Call Center,
Live Chat, Walk in และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(pr@mrta.co.th) ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้ า และการใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า มหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม สรุปได้ดังนี้
1. การชีแ้ จงข้อมูลแก่ประชาชน จ�ำนวนทัง้ สิน้ 3,325 ครัง้
แบ่ ง เป็ น การสอบถามเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น
โครงการรถไฟฟ้ า และการให้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า
มหานคร อาทิ การเดินทางและเชื่อมต่อเส้นทาง
ความคื บ หน้ า การด� ำ เนิ น โครงการและการเปิ ด
ให้บริการโครงการรถไฟฟ้าในเส้นทางต่างๆ การเปิด
ให้บริการอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน การจัดรับฟัง
ความคิดเห็นการก่อสร้างโครงการส่วนต่อขยายฯ
รายละเอี ย ดการติ ด ต่ อ รั บ บั ต รและการใช้ ง าน
บัตรแมงมุมและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต�ำแหน่งสถานี
และทางขึ้น - ลงสถานี และการประกวดราคา
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า เป็นต้น
2. การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 497 ราย
แบ่งเป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
รถไฟฟ้ า มหานคร สายเฉลิ ม รั ช มงคล และ

7.2 การส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม.
รฟม. ได้ ว ่ า จ้ า งสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
ด�ำเนินการส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. และความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สรุปผลการส�ำรวจได้ ดังนี้
1. ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า มหานครที่ มี ค วามพึ ง พอใจ
ต่อการบริการทั้ง 7 ด้าน ในระดับพอใจมากขึ้นไป
(คะแนน 4, 5) อยู่ที่ร้อยละ 74.38 โดยที่ผู้ใช้บริการ
สายเฉลิมรัชมงคลมีสัดส่วนความพึงพอใจ ร้อยละ
75.71 และสายฉลองรัชธรรม มีสดั ส่วนความพึงพอใจ
ร้อยละ 69.75%
2. ประชาชนใน กทม. และปริมณฑล และเจ้าหน้าที่
รฟม. มีความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์องค์กรด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานในระดับ
พอใจมากขึน้ ไป (คะแนน 4, 5) คือ ร้อยละ 82.97
3. ประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือการท�ำงานของ รฟม.
ในระดับเห็นด้วยขึน้ ไป (คะแนน 4, 5) กับจ�ำนวนคน
ทีร่ จู้ กั รฟม. คือ ร้อยละ 93.92 และสัดส่วนประชาชน
ที่เห็นด้วยกับภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. ตาม
หลักการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คือ ร้อยละ 98.38 ทั้งนี้ ภาพลักษณ์ของ รฟม.
ที่เด่นชัดที่สุดในความรู้สึกของประชาชน ได้แก่
ความสะดวกรวดเร็ว ความทันสมัย และการบริการทีด่ ี
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รฟม.

นโยบายป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
แนวทางปฏิบต
ั ก
ิ ารรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest)

รฟม. ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good
Governance) และได้กำ� หนดค�ำนิยามและรายการทีถ่ อื เป็นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ่งก�ำหนดให้ผู้บริหารและ
พนักงานหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ รฟม.
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์มีความชัดเจน รฟม. จึงได้จัดให้มีการส�ำรวจความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของพนักงาน โดยให้พนักงานทุกคนในทุกสังกัด
รายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับบุคคล
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินการ เพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ซอ้ นในหน่วยงาน
ตามการประเมิน ITA ของส�ำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็น
การยืนยันตนเองถึงการด�ำเนินงานอย่างเทีย่ งธรรมของพนักงาน รฟม.
และเป็นการเสริมสร้างระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง รฟม. ในการ
ส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจุดแข็งของกระบวนการ
ประเมินรัฐวิสาหกิจตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ และ
ได้ ก� ำ หนดแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรายงานความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ
ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interests)

ค�ำว่า Conflict of Interests มีการใช้ค�ำภาษาไทยไว้หลายค�ำ
เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์
ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค�ำเหล่านี้ถือเป็น
รูปแบบหนึง่ ของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท�ำที่
ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
(Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง

ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน และผลประโยชน์สาธารณะ
ที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กล่ า วทั้ ง เป็ น
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้
อิทธิพลตามอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์
ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์สว่ นรวม มีหลากหลายรูปแบบ
ไม่จ�ำกัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สิน
รฟม. ได้ ก� ำ หนดลั ก ษณะรายการที่ เ ป็ น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ไว้ในคู่มือส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ รฟม. ดังนี้
1. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อำ� นาจหน้าทีเ่ พือ่ ตนเอง เช่น
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�ำนาจหน้าที่ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมา
จากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท�ำงาน เป็นต้น
2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน
สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
แล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก�ำนัลจากร้านค้า เป็นต้น
3. ใช้อทิ ธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อทิ ธิพลในต�ำแหน่ง
หน้าที่ ส่งผลทีเ่ ป็นคุณแก่ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ อย่างไม่เป็นธรรม
4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้
รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ราชการท�ำงานส่วนตัว เป็นต้น
5. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนนจึงรีบ
ไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น
6. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท�ำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงาน
ที่ตนเองท�ำงานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มี
เวลาท�ำงานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
7. ท� ำ งานหลั ง ออกจากต� ำ แหน่ ง คื อ การไปท� ำ งานให้ กับผู้อื่น
หลังออกจากที่ท�ำงานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิม
มาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรูใ้ นนโยบาย
และแผนของธนาคารแห่งประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอืน่ ๆ
หลังจากเกษียณ เป็นต้น
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การรายงานเมือ
่ มีรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รฟม. ได้ด�ำเนินการแจ้งให้พนักงานเปิดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในระดับบุคคล เป็นการรายงานประจ�ำทุกปี นอกจากนี้
เมื่อพนักงานมีรายการที่พิจารณาได้ว่ามีหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้นให้รายงานรายการดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาและ
ฝ่ายบริหารทราบโดยเร็ว โดยเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวกับ รฟม.
2. รายการที่มีลักษณะ อาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการ หรือก่อนิติกรรม กับ รฟม. หรือ
การปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมาย
3. นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน เพือ่ ให้สามารถพิจารณาได้วา่
รายงานระหว่างกันมีการคิดราคาที่เหมาะสมหรือไม่
4. เงือ่ นไขการค�ำ้ ประกัน เพือ่ ให้สามารถพิจารณาได้วา่ มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือไม่
5. จ�ำนวนเงินของรายการที่เกิดขึ้น
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพือ่ เป็นการสนับสนุนระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ขององค์กรให้มีการก�ำกับดูแลที่ดี เกิดความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ขององค์กร รฟม. ได้ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้ดังนี้
1. รฟม. ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ในการปฏิบัติงาน จึงได้น�ำนโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท�ำคูม่ อื การส่งเสริมความรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน โดยการจัดท�ำ 
“คู่มือส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” เผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต สามารถดาวน์โหลดคู่มือ
ได้ ที่ คลั ง บทความของกองพั ฒ นาบุ ค ลากรและระบบงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (KM)
2. จัดท�ำแนวทางปฏิบัติ เรื่องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อนื่ ใด ให้พนักงานทราบและถือปฏิบตั ิ โดยมีการน�ำ
เผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ (KM)
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 ให้พนักงานทราบวิธกี ารและแนวปฏิบตั ใิ นการรับ การให้ของขวัญ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดตามประกาศคณะกรรมการ

103

ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2543 และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ.ศ.2544
2.2 เพือ่ ให้พนักงานประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องเกีย่ วกับการรับ
การให้ของขวัญทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด และด�ำรงตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
2.3 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางจริยธรรม หรือ
ช่องทางการประพฤติมิชอบของพนักงาน
3. ได้จัดท�ำภาพ Info graphic ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest) สาระความรู้เกี่ยวกับการรับการให้
ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด ประเภทของผลประโยชน์
ทับซ้อน และความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่
ในระบบอินทราเน็ต เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ (KM) ของ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ความรู้กับพนักงาน รฟม.
4. จัดท�ำบอร์ดให้ความรู้แก่พนักงานใน รฟม. เกี่ยวกับนิยามของ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ บริเวณห้องโถงของส�ำนักงาน รฟม.
การจัดท�ำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของพนักงาน

รฟม. ได้ปรับปรุงแบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของพนักงาน รฟม. ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 โดยมี
การเพิ่มเติมแบบรายงานฯ ในส่วนของ “การรับรองตนเอง และการ
รายงานรายละเอียดของรายการทีอ่ าจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพิ่มเติม โดยด�ำเนินการแจ้ง ให้พนักงานทุกคนเปิดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ใ นระดั บ บุ ค คลซึ่ ง เป็ น การรายงานประจ� ำ ทุ ก ปี
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ
เพือ่ เป็นการยืนยันตนเองถึงการด�ำเนินงานอย่างเทีย่ งธรรมของพนักงาน
รฟม. เสริมสร้างระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ รฟม. ในการ
ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
เป็นการป้องกันการด�ำเนินการใดๆ ในการด�ำเนินการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
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รฟม.

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ
การบริหารจัดการทีด่ เี ป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ ของประชาชน และมีการเติบโต
ทีย่ งั่ ยืน คณะกรรมการ รฟม. จึงได้กำ� หนดนโยบายด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี้
1. ให้ ยึ ด มั่ น ในหลั ก ส� ำ คั ญ ของการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี อั น ได้ แ ก่
การมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
ความมีส�ำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable
Treatment) การด� ำ เนิ น งานที่ โ ปร่ ง ใสและตรวจสอบได้
(Transparency) การมีส่วนร่วม (Participation) การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value creation)
และการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics)
2. ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักส�ำคัญของการก�ำกับดูแลทีด่ อี ย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
3. สนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลที่ดี
เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ให้มีการติดตามประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินงาน
เพื่อให้องค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นน�ำในด้านการก�ำกับดูแลที่ดี
โดยได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ในการด�ำเนินงานไว้วา่ “เป็นรัฐวิสาหกิจ
ชั้นน�ำของประเทศในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี”
รฟม. ได้กำ� หนดให้มโี ครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร
เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2560 - 2564
สนับสนุนการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและยัง่ ยืน โดยมีแนวคิดหลักในการด�ำเนินโครงการ
คือ การมีส่วนร่วม การกระตุ้น การสื่อสาร และความต่อเนื่อง โดย

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ปีงบประมาณ 2561
เท่ากับ

85.95%
4

ได้คะแนนผลการประเมิน ITA
ในระดับสูงมากมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน
(ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึงปัจจุบัน)

ปี

ในปีงบประมาณ 2561 รฟม. ได้มงุ่ เน้นให้ความส�ำคัญกับการปลูกจิตส�ำนึก
ให้บคุ ลากรของ รฟม. ปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบตั ติ น
อย่างมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม โดยน้อมน�ำพระบรมราโชวาท พระราชด�ำรัส
และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผสานกับ
หลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติ นอกจากนี้ รฟม. ได้ก�ำหนดนโยบาย
การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยม
และทัศนคติที่ถูกต้อง และเป็นกลไกส�ำคัญในการป้องกันการเกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทัง้ นี้ จากนโยบายและการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของ รฟม. จึงส่งผลให้ รฟม. มีคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ที่ประเมินโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2561 เท่ากับร้อยละ 85.95 ซึง่ อยูใ่ นระดับสูงมาก โดย
รฟม. ได้คะแนนผลการประเมิน ITA ในระดับสูงมากมาอย่างต่อเนือ่ ง
ติดต่อกัน 4 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึงปัจจุบัน)
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รายงานประจำ�ปี 2561

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของ รฟม.
รฟม. เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหา
การจราจรในกรุงเทพมหานครที่ได้ทวีความรุนแรงขึ้น
เป็นล�ำดับ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการด�ำเนินกิจการรถไฟฟ้า
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งด�ำเนินงาน
โครงการและแผนงานเกีย่ วกับการก่อสร้างและให้บริการ
ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่น
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนในการใช้บริการรถไฟฟ้า
ซึ่งได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
ที่นอกจากการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืนด้วยโครงการรถไฟฟ้า
แล้ ว รฟม. ยั ง มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเมื อ งอย่ า งยั่ ง ยื น
ด้วยการด�ำเนินงานด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม (Corporate
Social Responsibility: CSR) และน�ำหลักการการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) มาเป็น
แนวทางในการจัดโครงการและกิจกรรม ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ รฟม. เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการและ
กิจกรรมดังกล่าว อาทิ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดับเพลิงเบื้องต้น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และ
โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ บริการ และแหล่งท่องเทีย่ ว
ของชุมชนบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้า เป็นต้น
ทั้งนี้ รฟม. ได้มีการบริหารจัดการองค์กรภายใต้
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และปลูกฝังให้พนักงาน
มีจิตสาธารณะ อีกทั้งในการด�ำเนินงานของ รฟม. จัดให้
มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีก่ ำ� หนด
ไว้ ใ นรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environmental Impact Assessment: EIA) เพื่อให้
รฟม. เป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นการบริ ห าร
โครงการรถไฟฟ้า และเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป
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รฟม.

กิจกรรมเพื่อสังคม

ด้านการสร้างการด�ำเนินงานขององค์กรอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบ และยั่งยืน

01

กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม.
ครบรอบ 26 ปี

02

กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

เมือ่ วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 รฟม. ได้จดั กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตัง้ ครบรอบ 26 ปี
เมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2561 รฟม. ร่วมกับ
โดยมีพธิ สี กั การะท้าวมหาพรหม พระภูมเิ จ้าที่ พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 สวนสนุกโยโย่แลนด์ และศูนย์สรรพสินค้า
และพิธีเจริญ พระพุทธมนต์ ณ บริเวณอาคารส�ำนักงาน รฟม. ในการนี้ รฟม. ได้ต้อนรับ ซีคอนบางแค จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และได้น�ำเงินที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นบริจาคให้แก่ ของ รฟม. ประจ�ำปี 2561 ตอนท่องดินแดน
ศิริราชมูลนิธิ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
รถไฟฟ้ า ณ บริ เ วณชั้ น 4 สวนสนุ ก
นอกจากนี้ รฟม. ยังได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา 26 ปี รฟม. โดยมอบทุนการศึกษา โยโย่แลนด์ ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนบางแค
แก่เยาวชนจ�ำนวน 80 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 200,000 บาท ประกอบด้วย ซึ่ ง เป็ น แนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ า
ทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรธิดา พนักงาน รฟม. จ�ำนวน 41 ทุน และทุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียน สายสีน�้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�ำโพง ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าจ�ำนวน 39 ทุน โดยมีรายละเอียดการแบ่งทุน ดังนี้
บางแค โดยภายในงานมีการจัดซุ้มกิจกรรม
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - 5 ฐาน กิจกรรมสันทนาการบนเวที เช่น
ท่าพระ จ�ำนวน 18 ทุน
การแสดงสุ นั ข ตรวจค้ น พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ ร ะเบิ ด
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต จ�ำนวน 6 ทุน
(K-9) ของ รฟม. การแสดงทีมเต้นเยาวชน
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี จ�ำนวน 12 ทุน D Maniac Varsity การแสดงเทควันโด
- รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม จ�ำนวน 3 ทุน
จาก “ไตเติ้ล มลรัฐ บุนนาค” และการแสดง
ประดิ ษ ฐ์ ลู ก โป่ ง ฯลฯ รวมทั้ ง จั บ สลาก
แจกของขวัญแก่เยาวชนผู้ร่วมงาน
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ด้านการดูแล แบ่งปัน สร้างประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

01

กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดับเพลิงเบื้องต้น

02

กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

รฟม. จัดโครงการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการช่วยฟืน้ คืนชีพเบือ้ งต้น (Cardio Pulmonary
การดั บ เพลิ ง เบื้ อ งต้ น เป็ น ปี ที่ 3 โดย Resuscitation : CPR) เป็นปีที่ 3 โดยจัดกิจกรรมจ�ำนวน 4 ครัง้ เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2561
จัดกิจกรรม จ�ำนวน 2 ครัง้ เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม ณ ชุมชนพลายรัตนะ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ชุมชน
2561 ณ ชุมชนเลียบคลองหกวา เขตสายไหม หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
2561 ณ ชุมชนซอยแอนเน็กซ์ เขตสายไหม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นชุมชนตามแนวสายทาง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนตามแนวสาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต ทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต โดยมีการอบรมให้ความรู้
สะพานใหม่ - คู ค ต โดย รฟม. ได้ ม อบ และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
ถังดับเพลิง ให้แก่ชมุ ชน และอบรมให้ความรู้ (Cardio - Pulmonary Resuscitation: CPR)
พร้อมฝึกปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย ด้วย แก่ครูและนักเรียน เพือ่ ให้สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ปฏิบตั จิ ริงในสถานการณ์ฉกุ เฉินได้อย่างถูกต้อง
ในชุมชน โดยวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรม
การรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง - กูภ้ ยั
รฟม. เพือ่ ให้สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ปฏิบตั จิ ริง 03 โครงการ
บ้านฉันบ้านเธอ ปีที่ 2
ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
เมื่ อ วั น ที่
26 มิ ถุ น ายน
2561 และวันที่
17 กรกฎาคม
2561 รฟม. จัด
โครงการบ้านฉัน
บ้านเธอ ต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 2 โดยน�ำนักเรียนจากโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) และโรงเรียน
วัดประดู่ บางจาก (พ่วงอุทศิ ) มาท�ำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การเดินทางโดยรถไฟฟ้ามหานคร
เพื่อเยี่ยมชมโรงซ่อมบ�ำรุงหลักและศูนย์ควบคุมการเดินรถ ภายในศูนย์ซ่อมบ�ำรุงรถไฟฟ้า
สถานีคลองบางไผ่ ร่วมกันท�ำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ พิพธิ ภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
แห่งที่ 1 (จตุจกั ร) และร่วมกิจกรรม “อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม” ด้วยการประดิษฐ์กล่องรถไฟฟ้า
เพือ่ น�ำสิง่ ประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์เพือ่ เกิดการใช้ซำ�้
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04

รฟม.

กิจกรรม รฟม.
รักษ์สิ่งแวดล้อม ยกทรงยกใจ

เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 รฟม. ร่วมกับบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
(มหาชน) จัดกิจกรรม “รฟม. รักษ์สงิ่ แวดล้อม ยกทรงยกใจ” ณ อาคาร 1 รฟม. โดยมีการ
รับบริจาคเสือ้ ชัน้ ในทีไ่ ม่ใช้งานจากผูบ้ ริหาร พนักงาน และประชาชนผูใ้ ช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม เพือ่ น�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี ลดปัญหาขยะชุมชน
และการเกิดมลพิษ ด้วยการใช้เป็นเชือ้ เพลิงทดแทนในการเผาระบบปิดในการผลิตปูนซีเมนต์
โดยได้นำ� กล่องรับบริจาคไปวางไว้ทอี่ าคารส�ำนักงาน รฟม. ทัง้ 3 อาคาร และอาคารจอดแล้วจร
MRT สถานีลาดพร้าว สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1 ตัง้ แต่เดือนตุลาคม
2560 - กันยายน 2561 เพือ่ ส่งมอบให้แก่ บริษทั ไอ. ซี. ซี.ฯ น�ำไปท�ำลายต่อไป ทัง้ นี้ กิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ได้มีโอกาสในการเป็นผู้ให้
เพือ่ สร้างสรรค์คณ
ุ ค่าให้แก่สงั คม รวมถึงเป็นส่วนหนึง่ ของการร่วมกันรักษาสิง่ แวดล้อม

05

กิจกรรมเปิดทุ่งปอเทือง
ในโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน คนรักรถไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
2561 รฟม. จัดกิจกรรมเปิด
ทุง่ ปอเทือง ซึง่ ผลิบานออกดอก
สีทองเหลืองอร่าม ในโครงการ
“ส่งเสริมสุขภาพชุมชน คนรัก
รถไฟฟ้า รฟม.” ณ เกาะกลางน�ำ 
้ หน้าอาคาร 1 รฟม. ซึง่ โครงการ ดังกล่าวอยูภ่ ายใต้แนวคิด
การพัฒนาและปรับปรุงพืน้ ที่ ปรับภูมทิ ศั น์ให้สวยงามบริเวณโดยรอบ ส�ำนักงาน รฟม. ให้
เป็น “สวนสุขภาพ รฟม.” เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวใจกลางกรุงเทพมหานครเพือ่ ให้พนักงาน ประชาชน
และชุมชนโดยรอบเข้ามาใช้พนื้ ทีด่ งั กล่าวในการพักผ่อนและออกก�ำลังกาย โดยประชาชน
ทัว่ ไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ในวันและเวลาดังนี้ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 07.00 น.
และ 17.30 - 19.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 05.00 - 09.00 น. และ 16.30 - 18.30 น.

06

กิจกรรมฟังธรรม
และร่วมบริจาคเงิน
และสิง
่ ของให้แก่วด
ั พระบาทน�ำ้ พุ

เมื่ อ วั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2561 รฟม.
จัดกิจกรรมฟังธรรมและร่วมบริจาคเงินและสิง่ ของ
ให้แก่วดั พระบาทน�ำ้ พุ โดยได้นมิ นต์พระราชวิสทุ ธิ
ประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้ำพุมาแสดงธรรมเทศนา
โดยมีนายภคพงศ์ ศิรกิ นั ทรมาศ ผูว้ า่ การ รฟม.
คณะผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูป้ ฏิบตั งิ านให้ รฟม.
เข้าร่วมรับฟังธรรม ในโอกาสนี้ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ได้รว่ มบริจาคเงินและสิง่ ของให้แก่วดั พระบาทน�ำ้ พุ
อีกด้วย ณ ห้องประชุม 2 ชัน้ 9 อาคาร 1 รฟม.

07

กิจกรรม
บริจาคโลหิต

รฟม. ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ทุกๆ
3 เดือน โดยได้เชิญชวนให้ผู้บริหาร พนักงาน
ที่ปรึกษาและหน่วยงานข้างเคียงมาร่วมบริจาค
โลหิต และร่วมแสดงเจตจ�ำนงในการบริจาคดวงตา
ร่างกาย และอวัยวะ โดยในปี 2561 มีผรู้ ว่ มบริจาค
โลหิต จ�ำนวน 717 คน และผูแ้ สดงเจตจ�ำนงบริจาค
ดวงตา ร่างกาย และอวัยวะ จ�ำนวน 322 คน
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ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

01

โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ บริการ
และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้า

รฟม. จัดกิจกรรม “MRT Market รฟม. ชวนช็อป OTOP เมืองปทุมฯ” ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561 ณ ลานหน้าอาคารจอดรถ
รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ทางออกที่ 2) โดยภายในงานมีการออกร้านจ�ำหน่ายสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงจาก
ปทุมธานี จ�ำนวน 30 ร้าน รวมทั้งมีการแสดงดนตรีโฟล์คซอง และกิจกรรมตอบค�ำถามแจกรางวัลให้แก่ผู้ที่มาเดินเลือกซื้อสินค้าภายในงาน
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชุมชนและองค์กร

02

กิจกรรม
ตลาดนัด รฟม.

รฟม. จัดกิจกรรมตลาดนัดประจ�ำเดือนทุกๆ วันอังคารแรก
ของเดือน ภายในบริเวณอาคารส�ำนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน รฟม.
น�ำสินค้าประเภทต่างๆ มาเปิดขายให้แก่พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน
ภายใน รฟม. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูน
รายได้ และเพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น

03

กิจกรรม
นวดคลายเครียด

รฟม. ได้จัดกิจกรรม
นวดคลายเครี ย ด ทุ ก ๆ
2 เดื อ น โดยน� ำ ผู ้ พิ ก าร
ท า ง สา ยต า จ า กมู ล นิ ธิ
คอลฟีลด์ เพื่อคนตาบอด
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี จ� ำ นวน 12 คน มานวดให้ พ นั ก งานและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านให้ รฟม. ณ ห้องนิทรรศการ ชัน้ 1 อาคาร 1 รฟม. ซึง่ กิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และช่วยผ่อนคลายความเครียด
จากการท�ำงาน และเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้พิการทางสายตา
ที่มาร่วมในกิจกรรมด้วย

110

04

รฟม.

กิจกรรมเติมความสุข
ในการท�ำงาน (CSR ภายใน)

รฟม. ได้จดั กิจกรรมเติมความสุขในการท�ำงาน (CSR ภายใน) โดยน�ำพนักงาน
ไปท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่
ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการตามพระราชด�ำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมให้พนักงานเกิดจิตส�ำนึกด้านจิตอาสา รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม อันเป็นการแสดงออกถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ เเวดล้อมภายนอกองค์กร ซึง่ มีการจัดกิจกรรมทัง้ หมด 2 ครัง้ ได้แก่
ครัง้ ที่ 1 ร่วมสร้างกระทะน�ำ้ ให้ชา้ งและสัตว์ปา่ ณ อุทยานแห่งชาติกยุ บุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และเข้าศึกษาโครงการชัง่ หัวมัน ตามพระราชด�ำริ
จังหวัดเพชรบุรี และครั้งที่ 2 ร่วมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์ปูม้า ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล
และซ่อมแซมสะพานศึกษาธรรมชาติ ณ โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี

05

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้
ประจ�ำปีของชาติ พ.ศ. 2561

06

การต้อนรับคณะ
จากหน่วยงานภายนอก
เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสาร
รถไฟฟ้ามหานคร

ตลอดปี ง บประมาณ 2561 รฟม.
ได้ตอ้ นรับคณะจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รฟม. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจ�ำปี มูลนิธิต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสาร
ของชาติ พ.ศ. 2561 โดยได้ปลูกต้นรวงผึง้ ซึง่ เป็นพรรณไม้ประจ�ำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และ
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน รฟม. ร่วมกิจกรรม สายฉลองรัชธรรม จ�ำนวน 80 คณะ เพื่อให้
ปลูกต้นไม้ดงั กล่าว ณ บริเวณสวนหน้าอาคารส�ำนักงานใหญ่ รฟม. ทัง้ นี้ การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ บุคลากรภาครัฐ ประชาชน และผูด้ อ้ ยโอกาส
ของ รฟม. ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้มงคลจากกรมป่าไม้ อาทิ ต้นราชพฤกษ์ ทางสังคมได้รับประสบการณ์ในการโดยสาร
ต้นเหลืองปรีดยี าธร ต้นประดูป่ า่ และสะเดา เป็นต้น ซึง่ สอดคล้องนโยบายรัฐบาลในโครงการ รถไฟฟ้า และเป็นการเสริมสร้างการรับรู้
“ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนือ่ งในวันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ พ.ศ. 2561 อีกด้วย ที่มีต่อ รฟม.
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ด้านศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

01

งานพิธีกฐิน
พระราชทาน

03

กิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา

เมือ่ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 รฟม. ได้จดั พิธถี วายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจ� ำ ปี 2560 ณ วั ด สุ ว รรณารามราชวรวิ ห าร
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายฤทธิกา สุภารัตน์
รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการแทนผู้ว่าการ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะกรรมการ รฟม. ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธี
ในการนี้ รฟม. และประชาชนผูม้ จี ติ ศรัทธาได้รว่ มปวารณาถวายจตุปจั จัย
เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,146,562 บาท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 รฟม. ร่วมกับโรงเรียน
วัดหงส์รัตนารามจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจ�ำปี 2561
ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร
พนักงาน รฟม. และนักเรียน จากโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามร่วมเดิน
ขบวนแห่เทียนพรรษาจากโรงเรียนไปยังวัดหงส์รตั นาราม ราชวรวิหาร
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณสถานีอิสรภาพ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค

02

04

งานสงกรานต์
รฟม.

เมือ่ วันจันทร์ที่ 9 เมษายน
2561 รฟม. ได้ จั ด กิ จ กรรม
วันสงกรานต์ ประจ�ำปี 2561
โดยมีพิธีสักการะท้าวมหาพรหม พระภูมิเจ้าที่ พระบรมสาทิสลักษณ์
รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณ
อาคารส�ำนักงาน รฟม. โดยมีนายภคพงศ์ ศิรกิ นั ทรมาศ ผูว้ า่ การ รฟม.
และคณะผูบ้ ริหารเข้าร่วมในพิธี ซึง่ ภายในงานได้จดั ให้มพี ธิ รี ดน�ำ้ ด�ำหัว
ผู้ว่าการ เพื่อสืบสานประเพณีไทยและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล
รวมทั้งสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่พนักงาน และมีกิจกรรมประกวด
การแต่ ง กายด้ ว ยชุ ด ผ้ า ไทย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การแต่ ง กายแบบไทย
โดยมีพนักงานจ�ำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม
ตักบาตร

รฟม.จัดกิจกรรม
ท� ำ บุ ญ ตั ก บ า ต ร
ทุกเดือน โดยนิมนต์
พระภิ ก ษุ ส งฆ์ จ าก
วั ด พ ร ะ ร า ม ๙
ก า ญ จ น า ภิ เ ษ ก
ม า รั บ บิ ณ ฑ บ า ต
อาหารแห้ง ทุกๆ วัน
พุธแรกของเดือน โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานภายใน
รฟม. เข้าร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีของ
ชาวพุทธและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ท�ำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล
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รฟม.

ด้านการกีฬา และนันทนาการ

01

งานกีฬารัฐวิสาหกิจ
ครั้งที่ 42 (พ.ศ. 2561)

รฟม. ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 42 (พ.ศ. 2561) จ�ำนวนทั้งสิ้น 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน บาสเกตบอล
ฟุตบอล ฟุตซอล กอล์ฟ ยิงปืน และจักรยาน ซึ่งมีการจัดแข่งขันระหว่างวันจันทร์ที่ 12 - วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน รฟม. ได้สานสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของพนักงาน

02

กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ภายใน รฟม.

รฟม. ได้ จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าภายใน
ประจ�ำปี ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 - วันพุธที่
27 ธันวาคม 2560 โดยจัดการแข่งขันกีฬา
ทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ณ บริเวณอาคาร
ส�ำนักงาน รฟม. โดยแบ่งกลุ่มผู้บริหารและ
พนักงานออกเป็น 4 สี ตามโครงการรถไฟฟ้า
ได้ แ ก่ สี ม ่ ว ง สี ส ้ ม สี ช มพู และสี เ หลื อ ง
ซึ่ ง กิ จ กรรมดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น เพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานและสร้าง
ความสามัคคีภายใน รฟม. รวมทั้งส่งเสริม
การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
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กิจกรรมส�ำคัญ

01

รฟม. ร่วมกิจกรรม “รวมพลังคนรถไฟฟ้า ร้อยจิตอาสา ถวายพ่อ”
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการแทน ผู้ว่าการ รฟม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วม
ในกิจกรรม “รวมพลังคนรถไฟฟ้า ร้อยจิตอาสา ถวายพ่อ” ณ ลานจอดรถ MRT สถานีเพชรบุรี โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกิจกรรม ร่วมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการผนึกก�ำลัง และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนินโครงการ
รถไฟฟ้าและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม รฟม. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการอ�ำนวยความสะดวก
และการให้บริการประชาชนที่จะเดินทางร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ส�ำหรับ รฟม. ได้จัดรถไฟฟ้า MRT ไว้บริการแก่ประชาชนฟรีทั้ง 2 สาย คือรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT สายสีน�้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง) พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่จิตอาสา รฟม. กว่า 200 คน ที่คอยอ�ำนวยความสะดวกและรองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีฯ
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02

รฟม.

รฟม. จัดกิจกรรม “วันธรรมาภิบาล รฟม.”
หรือ GCG Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รฟม. จัดกิจกรรม “วันธรรมาภิบาล
รฟม.” หรือ GCG Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการแสดงถึงความตัง้ ใจในการต่อต้านการทุจริตและเป็นผูน้ ำ�
ตัวอย่าง ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม โดยมี นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ
(บริหาร) รักษาการแทนผูว้ า่ การ รฟม. เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมด้วย
คณะผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน รฟม. ในการนี้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
พร้อมใจลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และรับฟัง
การบรรยายหัวข้อ “การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) กับบทบาท
ของพนักงานในองค์กร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิรยิ ะรังสรรค์ เพือ่ เสริมสร้างความรู้
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance (GCG))
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (Corporate
Social Responsibility (CSR)) พร้อมทัง้ ปลุกจิตส�ำนึกด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ณ อาคาร 1 รฟม.

03

เปิดตัวผู้ว่าการ รฟม. คนใหม่ พร้อมเร่งเดินหน้า
โครงการรถไฟฟ้าภายใต้แนวคิด
“4.0 รถไฟฟ้า เปลี่ยนเมือง”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 รฟม. จัดงานเปิดตัวนายภคพงศ์
ศิริกันทรมาศ ในฐานะผู้ว่าการ รฟม. คนใหม่ พร้อมเร่งเดินหน้า
โครงการรถไฟฟ้าภายใต้แนวคิด “4.0 รถไฟฟ้า เปลี่ยนเมือง” โดย
นายภคพงศ์ กล่าวว่า Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ภายใต้การน�ำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ทีม่ ภี ารกิจส�ำคัญในการขับเคลือ่ นปฏิรปู ประเทศด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ในส่วนของยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2560 - 2564)
จะขับเคลื่อน 5 เรื่องส�ำคัญ ได้แก่ 1) ระบบการขนส่งคมนาคม
ที่บูรณาการ 2) การให้บริการ 3) ปฏิรูปองค์กรกับเรื่องกฎหมาย
4) การพัฒนาบุคลากรในภาคการขนส่ง 5) เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่ง รฟม. มีภารกิจที่ช่วยสนับสนุนตามยุทธศาสตร์นี้ได้ โดยการจัดให้
มี ร ะบบรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนที่ จ ะต้ อ งบู ร ณาการแนวเส้ น ทาง
ร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ให้เชื่อมต่อกัน เพื่อประชาชน
สามารถเดินทางได้โดยสะดวกสบายมากทีส่ ดุ โดยในการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าก็จ�ำเป็นต้องน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือนวัตกรรมเข้ามาช่วย
ว่าท�ำอย่างไรจึงจะย่นระยะเวลางานก่อสร้างให้น้อยที่สุด นอกจากนี้
ยังมีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในงานบริการข้อมูล
การเดินทางให้แก่ประชาชนด้วย
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04

รฟม. เน้นย�้ำนโยบายรัฐ ต้านทุจริต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 รฟม. จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ระหว่าง รฟม.
และผู้สังเกตการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
ตามข้อตกลงคุณธรรม ส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง
ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บรู ณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยมี
นายภคพงศ์ ศิรกิ นั ทรมาศ ผูว้ า่ การ รฟม. เป็นประธานในพิธี
โดย รฟม. ได้ น� ำ ระบบข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมฯ มาใช้
ในการด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ รฟม. ในการที่จะด�ำเนินงานโครงการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
และปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน โดยมีนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารส�ำนักงาน รฟม.

05

รฟม. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ ว
ั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนือ
่ งใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ
ผู้ว่าการ รฟม. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เนื่ อ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย (NBT) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และการส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
ในการนี้ รฟม. ซึง่ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม
จึงขอร่วมน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

06

กระทรวงคมนาคม และ รฟม. จับมือน�ำร่องเปิดตัว
บัตรโดยสารร่วม เริ่มใช้กับรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย

เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2561 รฟม. จัดงานเปิดตัวบัตรโดยสารร่วม
หรือ “บัตรแมงมุม” โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ณ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน เขตบางซือ่
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การพัฒนาระบบตั๋วร่วม หรือ Common
Ticketing System นี้ ถือเป็นก้าวแรกทีส่ ำ� คัญของการประสานความร่วมมือ
ผลักดัน และส่งเสริมให้ระบบตัว๋ ร่วมเกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถ
ที่จะเชื่อมโยงความสุขทุกการเดินทางให้แก่ประชาชนต่อไป ซึ่งมี
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนผูป้ ระกอบการระบบขนส่ง
มวลชน ได้แก่ ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
(รฟฟท.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และ
รฟม. ในการประสานความร่วมมือเพือ่ ด�ำเนินการเชือ่ มต่อระบบและ
ให้บริการระบบตั๋วร่วมหรือ “บัตรแมงมุม” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รฟม.

ภาครัฐและเอกชนร่วมผนึกก�ำลัง
พัฒนาระบบตั๋วร่วมเพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
พร้อมเปิดให้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT เป็นวันแรก

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง รฟม.
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) ร่วมพิธีเปิดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้
แนวคิด “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับรถไฟฟ้า MRT” โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธาน โดยการด�ำเนินการ
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนวงเงิน
สวัสดิการค่าเดินทางให้แก่ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพือ่ ให้ทกุ โหมดการเดินทางมีความพร้อมทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรฯ รวมถึงเพิ่มทางเลือกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

08

รฟม. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ�ำปี 2561 และพิธีปล่อยแถวกิจกรรม
“รฟม. รวมพลังรถไฟฟ้า ร้อยจิตอาสา ท�ำดีเพื่อสังคม” ลงพื้นที่ Big Cleaning Day รถไฟฟ้า 4 สาย คืนความสะอาด
ให้แนวรถไฟฟ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รฟม. ร่วมจัดพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ�ำปี 2561 โดยมี
นายภคพงศ์ ศิรกิ นั ทรมาศ ผูว้ า่ การ รฟม. น�ำคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน
รฟม. เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโถงกลาง ชัน้ 1 อาคาร 1 รฟม.
ในวันเดียวกันนี้ รฟม. ยังได้จัดพิธีปล่อยแถวกิจกรรม “รฟม.
รวมพลังรถไฟฟ้า ร้อยจิตอาสา ท�ำดีเพือ่ สังคม” โดยมี ผูว้ า่ การ รฟม.
คณะผู้บริหารและพนักงาน รฟม. พร้อมด้วยผู้รับจ้างก่อสร้างและ
ทีป่ รึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี
(สุวนิ ทวงศ์) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง และประชาชนใน
ชุมชนโดยรอบ รฟม. ตลอดจนสือ่ มวลชน เข้าร่วมพิธี ณ สนามฟุตบอล
หน้าอาคาร 2 รฟม.ในการนี้ ได้รบั เกียรติจากนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นประธานเปิดพิธี
ซึง่ ทัง้ 2 พิธดี งั กล่าว รฟม. ได้จดั ขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น
พระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้ทุกภาคส่วน เร่งเดินหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล
สายสีชมพู - เหลือง เตรียมเปิดให้บริการสายทางใหม่ปี 2564

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 รฟม. น�ำโดยนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานพิธเี ริม่ การก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรลสองสายแรกของประเทศไทย (โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง) โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี
ณ บริเวณพืน้ ทีก่ อ่ สร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง หมวดทางหลวงศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ท�ำพิธีกดปุ่มเพื่อเทคอนกรีตลงสู่ฐานราก ถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสองสายแรก
ของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดย รฟม. มีแผนเปิดให้บริการรถไฟฟ้า ทั้ง 2 โครงการในช่วงปลายปี 2564
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รฟม. เตรียมพร้อมเปิดอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินตุลาคมนี้ เร็วกว่าแผน
เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. คณะผู้บริหาร
รฟม. พร้อมด้วย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการ และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา
ทั้ง 4 สัญญาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ร่วมให้การ
ต้อนรับนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ซึง่ ได้ลงพืน้ ที่
เพื่ อติ ด ตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรั ช โยธิ น และการก่ อ สร้ า ง
สถานีรถไฟฟ้ากรมทหารราบที่ 11 ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
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รฟม.

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ รฟม. ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการ รฟม. ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึง่ ได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รอง
ทั่วไป โดยได้มีการพิจารณานโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และรอบคอบ
ในการจัดท�ำงบการเงิน รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจ�ำปี 2561
โดยผู้สอบบัญชี (ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว
คณะกรรมการ รฟม. ได้จัดให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดูแลรักษาทรัพย์สนิ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือด�ำเนินการ
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการ รฟม. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระก�ำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือ
และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการ รฟม. มีความเห็นว่า งบการเงินของ รฟม. ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รายงานประจำ�ปี 2561
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รายงานผลการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการของ รฟม. จ�ำนวน 4 ท่าน ทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะท�ำหน้าที่
ช่วยคณะกรรมการ รฟม. รับผิดชอบเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และ
การปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ รฟม. ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รฟม. และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจและกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ รฟม. ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามค�ำสั่ง รฟม. ที่ 311/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 มีองค์ประกอบ ได้แก่
(1) นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
ประธานกรรมการ
(2) นายยุทธนา
หยิมการุณ
กรรมการ
(3) นางรวีวรรณ
ภูริเดช
กรรมการ
(4) นายวิชญายุทธ บุญชิต
กรรมการ
(5) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ
เลขานุการ
โดยประธานกรรมการข้อ (1) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 กรรมการตามข้อ (2) - (3) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559
กรรมการตามข้อ (4) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 และเลขานุการตามข้อ (5) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน ตามระเบียบวาระ
ทีเ่ กีย่ วข้องรวม 4 ครัง้ เพือ่ มุง่ เน้นการสร้างกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ รฟม. ทุกครั้ง สรุปสาระส�ำคัญ ได้ดังนี้
การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี ร่วมกับส�ำนักตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร
รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของ รฟม. ในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�ำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญ เพียงพอ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
การควบคุมภายในขององค์กรและกระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด�ำเนินงานด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงองค์กร และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพือ่ ลดหรือควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และไม่สง่ ผลกระทบต่อ รฟม. พร้อมทัง้ ได้เสนอแนะแนวทาง
เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมที่รัดกุม ป้องกันความเสี่ยง ความเสียหาย และการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น
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รฟม.

การด�ำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง
มีการสอบทานและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายในการด�ำเนินงานด้านคดีของ รฟม. ที่มีมูลเกิดจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และคดีอื่นๆ
การก�ำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา สอบทาน และให้ความเห็นชอบกฎบัตรของส�ำนักตรวจสอบ ประจ�ำปี 2561 รวมทัง้ แผนการตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ์ 3 ปี แผนการตรวจสอบของ รฟม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้สอบทานให้ รฟม. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี โดย
พิจารณาถึงความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ ความเหมาะสมของโครงสร้างส�ำนักตรวจสอบ ความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบ
การพัฒนาความรู้ ทักษะของพนักงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง จากแผนการพัฒนา แผนการสรรหา และการหมุนเวียนบุคลากร การฝึกอบรม
บุคลากร การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร และมีการก�ำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ
ของผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบ ซึง่ จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รฟม. มีระบบการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล
รวมทัง้ มีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ ทัง้ ในด้านบุคลากรและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ งภายใต้
กรอบงบประมาณที่ได้รับ
การหารือกับผู้ว่าการ รฟม. และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้ว่าการ รฟม. และผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ การควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. เพื่อหาแนวทางป้องกัน และเสนอแนะการแก้ไข มิให้เกิดผลกระทบต่อ รฟม.
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และน�ำเสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งมี
การประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ที่จัดโดย รฟม. เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุป

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบได้น�ำเสนอและผ่านการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้แจ้ง
คณะกรรมการ รฟม. ทราบทุกครั้ง พร้อมทั้งส่งเรื่องให้ ผวก. น�ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ตดิ ตามการปฏิบตั งิ านตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และพบว่า รฟม. ได้ดำ� เนินการ/อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งส่งผลให้ รฟม. ได้รับประโยชน์ และสามารถปรับปรุงการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ รฟม. ก�ำหนดไว้

(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานประจำ�ปี 2561
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กิจการ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกิจการตามมาตรฐาน
การตรวจเงินแผ่นดินที่ก�ำหนดและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ� หนดโดยสภาวิชาชีพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.3 เรื่อง สินทรัพย์/หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน ซึ่งอธิบายถึงการด�ำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
การจ�ำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ให้กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้
ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น
ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับ
ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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รฟม.

ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกิจการ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
•

•
•
•

•

ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน เพือ่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี าร
ตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสีย่ ง
ทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ
ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกิจการในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาะส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตเป็นเหตุให้กจิ การ
ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายณรงค์ ภาณุสุวัฒน์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 12

(นางสุกัญญา บุญรักษ์)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการ
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งบแสดงฐานะการเงิน
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หนวย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
หมายเหตุ

2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
2561

2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาลที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ
ในหนึ่งปี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่าย
เงินฝากธนาคาร-ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

6.1
6.2

5,892,361,054.02
235,149,167.52

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

5,892,361,054.02
235,149,167.52

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

6.7
6.3
6.4
6.5
6.6

6,047,477,433.85
18,815,500,716.39
1,118,181,594.97
5,083,958,940.33
1,106,795,830.26
38,299,424,737.34

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

6,047,477,433.85
18,815,500,716.39
1,118,181,594.97
5,083,958,940.33
1,106,795,830.26
38,299,424,737.34

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

6.7

70,751,617,189.92

76,969,084,244.56

70,751,617,189.92

76,969,084,244.56

6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

9,010,241,242.67
1,391,141,815.82
259,022,097.72
260,454,289,201.87
30,193,215.69
1,847,534,670.85
25,761,614.92
343,769,801,049.46
382,069,225,786.80

10,351,365,290.92
958,153,548.79
261,415,155.26
230,161,937,059.04
8,232,738.56
1,793,748,305.25
27,425,992.02
149,905,633.28
320,681,267,967.68
355,063,585,792.99

9,010,241,242.67
1,256,259,584.00
259,022,097.72
260,454,289,201.87
30,193,215.69
1,847,534,670.85
25,761,614.92
343,634,918,817.64
381,934,343,554.98

10,351,365,290.92
1,256,259,584.00
261,415,155.26
230,161,937,059.04
8,232,738.56
1,793,748,305.25
27,425,992.02
149,905,633.28
320,979,374,002.89
355,361,691,828.20

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
เงินจ่ายล่วงหน้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หนวย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
หมายเหตุ

2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
2561

2560

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้งานระหว่างก่อสร้าง
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
ค่าตอบแทนสิทธิรับล่วงหน้า
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค้างจ่าย
เงินวางค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรอจ่าย
เงินประกันสัญญาและเงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

6.16
6.17
6.21, 6.22
6.3
6.18
6.19
6.4
6.5

6,397,748,164.57
545,968,785.04
26,926,506,065.59
18,731,661,360.70
1,025,820,403.96
1,286,271.51
1,118,181,594.97
5,083,958,940.33
1,035,108,601.33
17,548,451.44
60,883,788,639.44

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

6,397,748,164.57
545,968,785.04
26,926,506,065.59
18,731,661,360.70
1,025,820,403.96
1,286,271.51
1,118,181,594.97
5,083,958,940.33
1,035,108,601.33
17,548,451.44
60,883,788,639.44

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

6.20
6.21
6.22
6.23
6.15

183,411,714,252.26
11,272,835,706.89
102,869,015,323.55
258,563,341.40
2,338,651,211.71
300,150,779,835.81
361,034,568,475.25

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

183,411,714,252.26
11,272,835,706.89
102,869,015,323.55
258,563,341.40
2,338,651,211.71
300,150,779,835.81
361,034,568,475.25

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

945,955,000.00
20,088,702,311.55
21,034,657,311.55
382,069,225,786.80

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

945,955,000.00
19,953,820,079.73
20,899,775,079.73
381,934,343,554.98

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

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ

ทุน
ก�ำไรสะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายภคพงศ ศิริกันทรมาศ)
ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

(นางณฐมณ บุนนาค)
ผูชวยผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
รักษาการแทน รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (การเงิน)
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561
หนวย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
หมายเหตุ

2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
2561

2560

รายได้

รายได้จากเงินอุดหนุน
รายได้จากการให้สัมปทาน
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
รายได้จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้อื่น
รวมรายได้

6.24
6.25
6.26
6.3
6.27
6.28

8,647,132,696.59
3,632,319,330.74
172,144,287.84
415,390,006.70
710,758,238.21
596,302,012.95
79,658,382.36
14,253,704,955.39

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

8,647,132,696.59
3,632,319,330.74
172,144,287.84
415,390,006.70
710,758,238.21
242,972,128.28
13,820,716,688.36

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

699,563,824.96
5,862,394,249.14
415,454,693.23
2,028,870,105.05
346,562,775.81
2,360,090,459.69
11,712,936,107.88
2,540,768,847.51

681,689,031.37
4,797,223,205.48
192,306,035.66
2,100,712,046.35
408,770,011.78
2,540,925,718.50
10,721,626,049.14
4,713,774,469.06

699,563,824.96
5,862,394,249.14
415,454,693.23
2,028,870,105.05
346,562,775.81
2,360,090,459.69
11,712,936,107.88
2,107,780,580.48

681,689,031.37
4,797,223,205.48
192,306,035.66
2,100,712,046.35
408,770,011.78
2,540,925,718.50
10,721,626,049.14
4,626,385,183.15

259,605.12
2,541,028,452.63

887,542.23
4,714,662,011.29

259,605.12
2,108,040,185.60

887,542.23
4,627,272,725.38

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�ำหน่ายและสิทธิตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน
ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรส�ำหรับปี

6.3
6.29
6.30
6.31

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายภคพงศ ศิริกันทรมาศ)
ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

(นางณฐมณ บุนนาค)
ผูชวยผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
รักษาการแทน รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (การเงิน)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

หนวย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ทุน

ก�ำไรสะสม

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

945,955,000.00
945,955,000.00

17,547,673,858.92
2,541,028,452.63
20,088,702,311.55

18,493,628,858.92
2,541,028,452.63
21,034,657,311.55
หนวย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ทุน

ก�ำไรสะสม

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

945,955,000.00
945,955,000.00

13,218,507,168.75
4,627,272,725.38
17,845,779,894.13

14,164,462,168.75
4,627,272,725.38
18,791,734,894.13

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

945,955,000.00
945,955,000.00

17,845,779,894.13
2,108,040,185.60
19,953,820,079.73

18,791,734,894.13
2,108,040,185.60
20,899,775,079.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายภคพงศ ศิริกันทรมาศ)
ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

(นางณฐมณ บุนนาค)
ผูชวยผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
รักษาการแทน รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (การเงิน)
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งบกระแสเงินสด
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561
หนวย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
หมายเหตุ

2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
รายการปรับกระทบก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�ำหน่ายและสิทธิตัดจ่าย
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ก�ำไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภัย
ค่าใช้จา่ ยจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้รอโอน
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้อื่น
ค่าตอบแทนสิทธิรับล่วงหน้า
เงินประกันสัญญาและเงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รอการรับรู้
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากการด�ำเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6.27

2,541,028,452.63

4,714,662,011.29

2,108,040,185.60

4,627,272,725.38

5,862,394,249.14
(710,758,238.21)
(596,302,012.95)
(54,714,786.82)
17,544,547.46
(259,605.12)
415,277,857.20
2,360,090,459.69
282,091.17

4,797,223,205.48
(3,353,567,380.08)
(238,140,435.99)
(40,339,211.44)
32,416,794.40
(887,542.23)
192,082,588.39
2,540,925,718.50
-

5,862,394,249.14
(710,758,238.21)
(163,313,745.92)
(54,714,786.82)
17,544,547.46
(259,605.12)
415,277,857.20
2,360,090,459.69
282,091.17

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
-

9,834,583,014.19

8,644,375,748.31

9,834,583,014.19

8,644,375,748.31

(39,226,341.76)
8,051,863,189.26
(222,729,130.66)

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

(39,226,341.76)
8,051,863,189.26
(222,729,130.66)

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

28,473,103.21
(150,085.75)
465,824,180.81
1,248,736.09
4,414,676,685.03
(3,765,333.00)

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

28,473,103.21
(150,085.75)
465,824,180.81
1,248,736.09
4,414,676,685.03
(3,765,333.00)

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

51,839,657.57
22,582,637,674.99

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

51,839,657.57
22,582,637,674.99

38,160,106.15
14,026,481,691.20
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งบกระแสเงินสด
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561
หนวย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน

2561

2560

2561

2560

163,313,745.92
(10,665,560,685.83)
(17,637,042,391.00)
(1,649,683,274.16)
(24,982,129.76)
(25,169,660.91)
(936,960.30)
(28,558,533.10)
(22,215,000.00)
(29,890,834,889.14)

150,751,150.08
(7,592,736,150.55)
(2,555,754,479.12)
(14,471,152,554.06)
(1,645,933,274.16)
(11,443,942.36)
(8,678,336.92)
(16,609,622.65)
(29,545,000.00)
(26,181,102,209.74)

163,313,745.92
(10,665,560,685.83)
(17,637,042,391.00)
(1,649,683,274.16)
(24,982,129.76)
(25,169,660.91)
(936,960.30)
(28,558,533.10)
(22,215,000.00)
(29,890,834,889.14)

150,751,150.08
(7,592,736,150.55)
(2,555,754,479.12)
(14,471,152,554.06)
(1,645,933,274.16)
(11,443,942.36)
(8,678,336.92)
(16,609,622.65)
(29,545,000.00)
(26,181,102,209.74)

39,904,611,112.19
(28,153,954,288.90)
(3,659,358,113.30)
8,091,298,709.99
783,101,495.84
5,109,259,558.18
5,892,361,054.02

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

39,904,611,112.19
(28,153,954,288.90)
(3,659,358,113.30)
8,091,298,709.99
783,101,495.84
5,109,259,558.18
5,892,361,054.02

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

1,341,124,048.25
4,562,727,899.27

622,249,789.35
458,591,352.05

1,341,124,048.25
4,562,727,899.27

622,249,789.35
458,591,352.05

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
จ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า
จ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดิน
จ่ายเงินค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
จ่ายค่าช�ำระหนี้งานระบบรถไฟฟ้า
จ่ายเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์
จ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จ่ายค่าสิทธิในสัญญาเช่าระยะยาว
จ่ายเงินค่าสิทธิการใช้พนื้ ทีก่ อ่ สร้างโครงการ
จ่ายเงินเพือ่ การจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รับเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายช�ำระเงินกู้
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

6.1

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
ไปบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายภคพงศ ศิริกันทรมาศ)
ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

(นางณฐมณ บุนนาค)
ผูชวยผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
รักษาการแทน รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (การเงิน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

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
6.14
1.

สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
รายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์/หนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่าย/ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค้างจ่าย
เงินฝากธนาคาร - ค่าจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ /เงินวางค่าจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ รอจ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
เงินจ่ายล่วงหน้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี

หมายเหตุ
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

สารบัญ
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้งานระหว่างก่อสร้าง
เจ้าหนี้อื่น
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
ค่าตอบแทนสิทธิรับล่วงหน้า
รายได้รอการรับรู้
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้จากเงินอุดหนุน
รายได้จากการให้สัมปทาน
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ผลการด�ำเนินการโครงการรถไฟฟ้า
วันที่ได้รับอนุมัติงบการเงิน

ข้อมูลทั่วไป
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2543 ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 โดยรับโอนกิจการ
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดชอบ ตลอดจนงบประมาณขององค์การรถไฟฟ้ามหานคร ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535 ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
มีผลบังคับใช้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ด�ำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่ก�ำหนดโดย พระราชกฤษฎีกาหรือระหว่างจังหวัด
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3. ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า
ส�ำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 รฟม. ได้ให้สัมปทานระบบรถไฟฟ้ากับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BMCL) เป็นผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล (สายหัวล�ำโพง-ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์-บางซื่อ) ตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สัญญาสัมปทาน) ก�ำหนดให้สัมปทานระยะเวลา 25 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2547 ซึ่งเป็นวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และมีการ
เปิดเดินรถเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547
ภายใต้สัญญาสัมปทานก�ำหนดให้ BMCL จ่ายเงินตอบแทนให้แก่ รฟม. ตามอัตราที่ระบุในสัญญา ประกอบด้วย เงินตอบแทนค่าโดยสาร เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
เงินตอบแทนจากก�ำไรที่เกินอัตราก�ำหนดและส่วนแบ่งของผลประโยชน์ในกรณีที่ BMCL กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต�่ำกว่าที่ระบุในสัญญา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เห็นชอบให้บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BMCL) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BECL) ควบบริษัทเป็นบริษัท
ใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยมีชื่อว่า บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BEM) การควบบริษัทดังกล่าวมีผลท�ำให้สัญญาสัมปทาน ของ BMCL ตกเป็นสิทธิของ BEM
ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (1) สัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ (2) สัญญาที่ 4 สัมปทานส�ำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า
การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ำรุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่ - สถานีเตาปูน) ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม 2555 ของสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง บางใหญ่ - ราษฎร์บรู ณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซือ่
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รฟม.

สัมปทานส�ำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ำรุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่ - สถานีเตาปูน) ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 (สัญญาสัมปทาน
ส�ำหรับการลงทุน) สัญญาสัมปทานส�ำหรับการลงทุนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ก�ำหนดให้สัมปทานระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และมีการเปิดเดินรถ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559
ตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 42/2559 สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 และพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ให้ รฟม. เข้าท�ำสัญญากับ BEM รฟม. ได้ลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยาย ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 กับ
BEM เป็นผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและให้บริการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยาย รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ทั้งหมด มีระยะเวลาทั้งสิ้น 33 ปี โดยสัญญาสัมปทานโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงเรียก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่า “รฟม.”
2.

เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท มีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาทในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง รฟม. น�ำมาถือปฏิบัติ
รฟม. ได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของ รฟม.
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง รฟม. ยังไม่ได้น�ำมาถือปฏิบัติก่อนวันมีผลบังคับใช้
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561

มาตรฐานการบัญชี
- 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)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)
- 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)
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เรื่อง
เรื่อง
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เรื่อง
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เรื่อง
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การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ก�ำไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
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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)
- 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)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560)
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
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ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของ
รายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน
สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่น�ำส่งรัฐ
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
			
มาตรฐานการบัญชี
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)

การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)

รฟม.

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

ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ก�ำไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

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

การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของ
รายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ
ผู้บริหารของ รฟม. ได้ประเมินและเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 และวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่อข้อมูลทางการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

รายงานประจำ�ปี 2561
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มาตรฐานการบัญชี
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า การช�ำระหนี้ทางการเงินด้วยตราสารทุน
ผู้บริหารของ รฟม. อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ
4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีก�ำหนดจ่ายคืนในรอบระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีภาระผูกพัน
4.2 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินที่เหลือหักด้วย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ
ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้าโดยประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการ
เก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
4.3 เงินอุดหนุนค้างรับจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบด้วย
4.3.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ซึ่ง รฟม. มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กำ� หนดไว้และจะได้รับ
เงินอุดหนุนนั้น จึงรับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้คู่กับเงินอุดหนุนค้างรับจากรัฐบาล และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนในแต่ละงวดอย่างเป็นระบบ ดังนี้
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่อยู่บนที่ดินที่ถูกจัดกรรมสิทธิ์ เมื่อได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับที่ดินดังกล่าว
กรณีที่ดินซึ่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ ใช้สำ� หรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้เงินอุดหนุนตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เมือ่ โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อม
ใช้งานตามประสงค์
กรณีอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละประเภทไม่เท่ากัน ต้องปันส่วนรายได้รอการรับรูใ้ ห้กบั สินทรัพย์แต่ละประเภทตามสัดส่วนของราคาทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภท
4.3.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อด�ำเนินงาน รับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนทั้งจ�ำนวนในงวดที่ได้รับ ประกอบด้วย
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(2) เงินอุดหนุนเพื่อช�ำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้และดอกเบี้ยจ่ายส�ำหรับเจ้าหนี้เพื่อโครงการรถไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาภายหลังโครงการรถไฟฟ้าเปิดให้บริการ
4.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
แสดงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียตามสัดส่วนของการลงทุนในบริษัทร่วม งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าจากการปรับลด
มูลค่าเงินลงทุน
4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงรายการตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน และรายจ่ายเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ แสดงรายการตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ราคาทุน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือได้มาของสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์
อุปกรณ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 30,000 บาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวน และจัดท�ำทะเบียนคุมยอดไว้
สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า แสดงมูลค่าตามราคาทุนที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จหักค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาทุนที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างจนถึงวันที่ก่อสร้างสินทรัพย์แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
งานระหว่างก่อสร้าง เป็นรายการที่ตั้งขึ้นเพื่อสะสมต้นทุนสินทรัพย์ถาวร ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยรวมค่าใช้จ่ายและต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง รับรู้รายการ
ณ วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้างหรือตามเงื่อนไขในการส่งมอบ โดยบันทึกด้วยราคาทุน
สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาคและน�ำมาใช้ในการด�ำเนินงาน รับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้ โดยรับรู้เป็นรายได้อื่นตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์
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รฟม.

4.6 ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคา ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยไม่มีราคาซาก ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์
อาคารและอุปกรณ์
อาคารส�ำนักงาน งานสถาปัตยกรรมภายในอาคารส�ำนักงาน และห้องประชุม
ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ระบบลิฟต์โดยสาร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบโสตทัศนูปกรณ์
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
รั้ว ลานจอด และทางเดินคอนกรีต
ยานพาหนะ
สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า โครงสร้างงานโยธาและงานสถาปัตยกรรม
ทางวิ่งและอุโมงค์ทางวิ่ง
โครงสร้างสถานีและทางเข้า-ออกสถานี
ชานชาลาคอนกรีตและทางวิ่งในศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
อาคารจอดแล้วจร ศูนย์ซ่อมบ�ำรุง รวมทั้งสะพานและทางเข้า-ออกอาคาร
งานสถาปัตยกรรมทางเข้า-ออกและงานภูมิสถาปัตย์ สถานี อุโมงค์ และทางวิ่ง
ระบบการเดินรถ
ขบวนรถไฟฟ้า
ระบบอาณัติสัญญาณ
ระบบสื่อสาร และระบบควบคุมระยะไกล
ระบบจ่ายไฟฟ้า
ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
ระบบป้ายบอกทางและสัญลักษณ์ และระบบกั้นประตูชานชาลา
ระบบและอุปกรณ์ซ่อมบ�ำรุง
ระบบราง
รางรถวิ่งในสายทาง รางรถวิ่งในศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
รางจ่ายกระแสไฟฟ้าในอุโมงค์ ในสายทางและศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
ระบบอุปกรณ์เครื่องยึดเหนี่ยวรางในสายทางและศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
คอนกรีตวางรางในสายทางและในศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
ระบบเครื่องกลและไฟฟ้าที่สถานี ศูนย์ซ่อม และอาคารจอดแล้วจร
ลิฟต์และบันไดเลื่อน
ระบบระบายอากาศ และระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้าก�ำลัง ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบควบคุมควัน
ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน�้ำ และระบบสุขาภิบาล
ระบบแสงสว่าง และระบบสื่อสาร

อายุการใช้งาน (ปี)
15 - 20
20
20
10 - 20
10
5 - 10
10 - 20
10 - 20
5
100
100
75 - 100
50 - 100
20
30
10 - 30
15 - 30
15
10
30
30
25 - 40
30
10
75 - 80
20
20
20
20
20
20

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์โปรแกรมที่ระบุได้ และมีเอกลักษณ์เฉพาะงานของโปรแกรมที่สามารถแยก
ออกจากตัวคอมพิวเตอร์ได้ สามารถระบุต้นทุนได้แน่นอน แสดงรายการตามราคาทุน หักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ การตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการใช้งานในระยะเวลา 5 ปี
รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาและบ�ำรุงดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.8 สิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
แสดงรายการตามราคาทุน โดยสิทธิการใช้พื้นที่ของที่ดินทั้งบนดินและใต้ดินไม่มีข้อก�ำหนดเรื่องระยะเวลาการใช้จึงไม่มีการตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
4.9 สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
แสดงรายการตามราคาทุน หักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยการตัดจ�ำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
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4.10 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่เกิดรายการ ยกเว้นเงินกู้ยืม
ต่างประเทศระยะยาวที่มีการท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) บันทึกโดยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันรับเงิน
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวดบัญชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิดที่เป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ยและขายถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.11 เครื่องมือทางการเงิน
รฟม. ได้ใช้เครือ่ งมือทางการเงินเพือ่ ลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศซึง่ มีผลกระทบต่อหนีส้ นิ โดยมีเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญคือ สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงินเยน เป็นสกุลเงินบาท
4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานของ รฟม. ประกอบด้วย โครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน์
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงิน รฟม. ได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยได้จ่ายเงินสมทบให้กับกิจการที่แยกต่างหาก
โดย รฟม. ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายช�ำระเพิ่มเติมจากที่ได้สมทบไว้แล้ว หากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายช�ำระภาระผูกพันจากการให้
บริการของพนักงานทั้งในงวดปัจจุบันและงวดก่อน
โครงการผลประโยชน์
โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการทีไ่ ม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะก�ำหนดจ�ำนวนผลประโยชน์ทพี่ นักงานจะได้รบั เมือ่ เกษียณอายุ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหนึง่
หรือหลายปัจจัย เช่น อายุพนักงาน อายุการท�ำงาน และค่าตอบแทน เป็นต้น
รฟม. จัดให้มโี ครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน โครงการเกษียณอายุ กรณีพนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ โดยผลประโยชน์ของโครงการทีพ่ นักงานจะได้รบั คือ เงินตอบแทน
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายแรงงานไทย โดยจ�ำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจ�ำนวนปีที่พนักงานท�ำงาน
ให้ รฟม. นับถึงวันที่สิ้นสุดการท�ำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ กรณีพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน และกรณีพนักงาน
ที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
หนี้สินซึ่งเกิดจากข้อก�ำหนดที่เป็นผลจากผลประโยชน์หลังออกจากงานดังกล่าวค�ำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) มูลค่า
ปัจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวก�ำหนดโดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตด้วยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของ
ผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายให้แก่พนักงาน รวมทั้งมีเงื่อนไขและวันครบก�ำหนดใกล้เคียงกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณ
ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานจะรับรู้เป็นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
4.13 การรับรู้รายได้
รายได้เงินอุดหนุน
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ซึ่ง รฟม. มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่ก�ำหนดไว้และจะได้รับเงิน
อุดหนุนนั้น รับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้คู่กับเงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนในแต่ละงวดอย่างเป็นระบบ
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อด�ำเนินงาน รับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนทั้งจ�ำนวนเมื่อได้รับอนุมัติค�ำขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง ในงวดที่ได้รับ
รายได้จากการให้สัมปทาน
รายได้ตามสัญญาสัมปทาน ประกอบด้วย เงินตอบแทนจากค่าโดยสาร และเงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ รับรู้ตามอัตราค่าตอบแทนที่ระบุไว้ในสัญญา
รายได้ตามสัญญาสัมปทานส�ำหรับการลงทุน ประกอบด้วย รายได้คา่ โดยสารและค่าธรรมเนียมจากการจ�ำหน่ายบัตรโดยสารและเหรียญโดยสาร รับรูเ้ มือ่ มีการให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร
แล้ว รายได้จากการจ�ำหน่ายบัตรโดยสารประเภทสะสมมูลค่าที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ จะบันทึกเป็นรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า ซึ่งแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
รายได้จากแผงค้า และรายได้จากการอนุญาตให้ใช้อสังหาริมทรัพย์ รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
รายได้จากการให้บริการจอดรถ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการให้บริการ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
เงินปันผล รับรู้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น
รายได้อื่นๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.14 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.15 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมเงินกู้ และต้นทุนอื่นที่เกิดจากการกู้ยืม โดยต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไข จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ดังกล่าว จนกระทั่งการด�ำเนินการส่วนใหญ่ที่จ�ำเป็นในการเตรียม การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์
เสร็จสิน้ ลง อัตราการตัง้ ขึน้ เป็นทุนทีใ่ ช้คำ� นวณต้นทุนการกูย้ มื ทีร่ วมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ คือ อัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ของยอดเงินกูใ้ นระหว่างปี ในกรณีทเี่ งินกูย้ มื เกิดขึน้ โดยเฉพาะเพือ่ ก่อสร้าง
หรือผลิตสินทรัพย์ จ�ำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้นเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจริงในระหว่างปีของเงินกู้นั้นหักด้วยรายได้ที่เกิดจากการน�ำเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการ
ชั่วคราว
ต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
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รฟม.

4.16 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2538 รฟม. ได้จัดตั้ง “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” (กองทุนฯ) ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 3 - 11 ของเงินเดือน โดย รฟม.จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ให้พนักงานที่เป็นสมาชิกแต่ละรายในอัตรา
ร้อยละ 9 - 11 ของเงินเดือน
รฟม. รับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ กองทุนฯ นี้แยกจาก รฟม. และบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพภายใต้การก�ำกับดูแลของกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ได้มีการแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ ให้ปรับอัตราเงินสมทบของสมาชิก ดังนี้
อายุการท�ำงาน
ไม่เกิน 10 ปี
เกินกว่า 10 ปี
เกินกว่า 20 ปี

อัตราร้อยละของเงินเดือน
9
10
11

4.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์
รฟม. มีการทบทวนการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้
เมือ่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ซึง่ หมายถึงจ�ำนวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็น
กลุม่ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกออกมาได้เพือ่ วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ซงึ่ รับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ทจี่ ะกลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.18 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ รฟม. หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุม รฟม. หรือถูกควบคุมโดย รฟม. ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันกับ รฟม. ซึ่งหมายความรวมถึงบริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน รวมถึงมีส่วนได้เสียใน รฟม. ซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือมีอ�ำนาจควบคุมร่วม
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม การร่วมค้าที่ รฟม. เป็นผู้ร่วมค้า รวมถึงกิจการที่ผู้บริหารส�ำคัญหรือกรรมการของ รฟม. มีอ�ำนาจควบคุม หรือมีอ�ำนาจ
ควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ รฟม. แต่ละรายการ รฟม. ค�ำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
5.

รายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รฟม. และบริษทั ร่วมมีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่าง รฟม. และบริษทั ร่วม
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง รฟม. กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันในระหว่างงวดสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
โรงงานยาสูบ
บริษัท เอราวัณ จ�ำกัด (มหาชน)
การประปาส่วนภูมิภาค
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จ�ำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัทร่วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
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รายการธุรกิจที่ส�ำคัญดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีราคาทุน

นโยบาย
การก�ำหนดราคา

2561

2560

2561

2560

-

-

163.31

150.75

ตามที่ประกาศจ่าย

1,242.55

1,164.26

1,242.55

1,164.26

ตามสัญญาสัมปทาน

รายได้จากการให้บริการรถไฟฟ้าสายฉลองรัช
ธรรม

332.20

158.45

332.20

158.45

ตามสัญญาสัมปทาน
ส�ำหรับการลงทุน

ค่าจ้างเหมาบริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ำรุง
รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม

1,868.59

1,871.16

1,868.59

1,871.16

ตามสัญญาสัมปทาน
ส�ำหรับการลงทุน

448.42

502.30

448.42

502.30

อัตราร้อยละ 12 M
FDR + 2.5 ต่อปี

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมเงินปันผลรับ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการให้สัมปทานสายเฉลิมรัชมงคล

ดอกเบี้ยจ่ายค่าอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า
สายฉลองรัชธรรม

ยอดคงค้างระหว่าง รฟม. และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า (หมายเหตุข้อ 6.21)
6.

2561

2560

124.84
342.38
12,922.52

111.24
342.06
14,572.20

ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนวย : ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน
ประเภทออมทรัพย์
ประเภทประจ�ำ 3 เดือน
รวม

2561

2560

0.24

0.76

1.06
1,190.16
4,700.90
5,892.36

0.38
1,999.83
3,108.29
5,109.26
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6.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนวย : ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
รวม

2561

2560

126.06
98.40
9.68
1.01
235.15

112.41
98.69
6.80
1.15
219.05

6.3 สินทรัพย์/หนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 มีมติรับทราบมติของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
2558 เห็นชอบในหลักการให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นผูเ้ ดินรถส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวและมอบให้กระทรวงคมนาคม (คค.) เจรจากับ กทม. ในส่วนการบริหารจัดการเดินรถโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ พร้อมทั้งเจรจาและหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขทางด้านการเงินระหว่างกระทรวงการคลัง (กค.) กทม. และ
รฟม.
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 มีมติรับทราบมติที่ประชุม คจร. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ระหว่าง คค. รฟม. และ กทม. เรื่องการมอบหมายให้ กทม. เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
โดยทั้ง 3 หน่วยงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
คค. มีค�ำสั่งที่ 155/2559 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด�ำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการประเมินมูลค่าหนี้สิน
และทรัพย์สินฯ 2) คณะกรรมการประสานงานด้านเทคนิคและการเดินรถ และ 3) คณะกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงาน
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติรับทราบมติที่ประชุม คจร. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ กทม. บริการ
เดินรถไฟฟ้าจากสถานีแบริ่ง - สถานีส�ำโรง จ�ำนวน 1 สถานี เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้โดยเร็ว
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ กทม. เข้าใช้พื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เพื่อด�ำเนิน
การติดตั้งระบบรถไฟฟ้า และเปิดให้บริการ เดินรถไฟฟ้าจากสถานีแบริ่งไปยังสถานีส�ำโรง จ�ำนวน 1 สถานี ตามมติ คจร. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้การด�ำเนินการอยู่
ภายใต้การก�ำกับดูแลของ รฟม. รวมทัง้ ให้ รฟม. เร่งรัดการเจรจากับ กทม. เกีย่ วกับเงือ่ นไขการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในโครงสร้างพืน้ ฐานของ รฟม. ในประเด็นต่างๆ ให้ได้ขอ้ ยุตเิ พือ่ ไม่ให้กระทบ
ต่อก�ำหนดการเปิดให้บริการเดินรถ จ�ำนวน 1 สถานี ซึ่ง กทม. ได้เริ่มเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าจากสถานีแบริ่งไปยังสถานีส�ำโรง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ รฟม. ด�ำเนินการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
และ ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา 75(5) เพื่อด�ำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกระทรวง
คมนาคม (คค.) รฟม. กรุงเทพมหานคร (กทม.) และกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง การมอบหมายให้ กทม. เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ รวมทั้งรับทราบร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ�ำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ของ รฟม. ให้ กทม.
เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 รฟม. และ กทม. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ และโอนภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริง่ - สมุทรปราการ
และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ของ รฟม. ให้ กทม. เรียบร้อยแล้ว โดย กทม. ได้เปิดทดลองให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
2561
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ�ำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต เมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2561 รฟม. จะเป็นผู้ด�ำเนินการบริหารงานก่อสร้างงานโยธาภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธาของโครงการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ทั้งหมดก่อนด�ำเนินการจ�ำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ให้กับ กทม.
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รฟม. ยังคงแสดงสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ไว้เป็นสินทรัพย์/หนี้สินไม่หมุนเวียนทีถือไว้
รอโอน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก จนกว่าการด�ำเนินการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ และโอนภาระทางการเงิน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ตามบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 จะแล้วเสร็จ รายละเอียดดังนี้

141

รายงานประจำ�ปี 2561

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน ประกอบด้วย
หนวย : ล้านบาท

สินทรัพย์โครงสร้างงานโยธา
ที่ดิน
สิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
เงินฝากธนาคาร-ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลูกหนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
รวม

2561

2560

17,712.32
852.33
53.72
146.85
24.56
25.72
18,815.50

17,814.10
1,037.40
78.94
128.24
24.47
19,083.15

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน ประกอบด้วย
หนวย : ล้านบาท

เจ้าหนี้เงินกู้
รายได้รอการรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ต้นทุนเงินกู้ยืมค้างจ่าย
เจ้าหนี้งานระหว่างก่อสร้าง
เงินวางค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรอจ่าย
เงินประกันสัญญาและเงินประกันผลงาน
รวม

2561

2560

14,553.71
3,611.19
146.86
394.67
24.56
0.67
18,731.66

14,443.53
3,889.38
128.24
568.66
24.47
19,054.28

รายได้จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน ประกอบด้วย
หนวย : ล้านบาท

รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล
รายได้อื่น
รวม

2561

2560

415.28
0.11
415.39

192.08
0.15
192.23

ค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน ประกอบด้วย
หนวย : ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม

2561

2560

415.28
0.17
415.45

192.08
0.23
192.31
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6.4 ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่าย/ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค้างจ่าย
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่าย เป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ค่าชดเชยพืชผล และค่าทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพย์ของโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ซึ่งได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่ายให้กับผู้ถูกเวนคืนที่ดินโดยบันทึกคู่กับบัญชีค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค้างจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
สายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
สายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
สายสีส้ม ตลิ่งชัน - มีนบุรี
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง
สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
รวม

2561

2560

0.20
3.60
2.60
464.99
29.81
616.98
1,118.18

2.63
3.60
40.86
51.84
36.62
959.83
1,095.38

6.5 เงินฝากธนาคาร - ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน/เงินวางค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรอจ่าย
เงินฝากธนาคาร - ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นเงินค่าทดแทนที่ดินสิ่งปลูกสร้างและค่าชดเชยพืชผล และค่าทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ตกลงท�ำสัญญา
กับ รฟม. ภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนด รฟม.จึงน�ำเงินไปวางไว้กับธนาคารตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 เพื่อรอจ่ายให้กับเจ้าของที่ดินต่อไป โดยบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร - ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คู่กับบัญชีเงินวางค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรอจ่าย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
ค่าสิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

2561

2560

236.97
176.83
98.37
241.15
313.25
2,135.93
1,861.80
5,064.30

249.15
363.36
98.04
45.65
1.38
757.58

17.64
2.02
19.66
5,083.96

18.04
18.04
775.62
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6.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนวย : ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

วัสดุส�ำนักงาน
บัตรโดยสาร
ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�ำหนด
สินทรัพย์ประเภทสิ่งมีชีวิต
รวม

2561

2560

1.42
38.42
1,066.37
0.58
1,106.79

0.73
43.33
839.60
0.41
884.07

6.7 เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส�ำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า เพื่อจ่ายช�ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของเงินกู้
ของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า และเพื่อจ่ายช�ำระคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทานส�ำหรับการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
เพื่อช�ำระคืนเงินกู้ส�ำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
เพื่อช�ำระดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมของเงินกู้ส�ำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
เพื่อช�ำระค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า (สายสีม่วง)
รวม
หัก ส่วนที่จะได้รับภายในหนึ่งปี
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
รวม
คงเหลือ

2561

2560

63,240.32
406.01
13,152.76
76,799.09

69,082.78
414.76
14,687.32
84,184.86

2,879.37
3,167.29
0.81
6,047.47
70,751.62

2,894.89
4,320.89
7,215.78
76,969.08
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6.8 เงินจ่ายล่วงหน้า
หนวย : ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
รวม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
สัญญาก่อสร้าง
รวม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
รวม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
สัญญาก่อสร้าง
รวม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
สัญญาก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

2561

2560

0.64
0.64

0.64
0.64

18.00
18.00

38.09
253.35
291.44

0.40
0.40

1.17
1.17

4.31
1,438.31
1,442.62

32.64
2,467.33
2,499.97

205.78
7,342.80
7,548.58
9,010.24

215.35
7,342.80
7,558.15
10,351.37

6.9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนวย : ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุน
บวก (หัก) ส่วนแบ่งผลก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
		 รายได้เงินปันผล
คงเหลือ

2561

2560

958.15
596.30
(163.31)
1,391.14

870.76
238.14
(150.75)
958.15
หนวย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

เงินลงทุน
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าเงินลงทุน
คงเหลือ
จ�ำนวนหุ้น 1,256.26 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ

2561

2560

2,987.50
(1,731.24)
1,256.26
1.00 บาท

2,987.50
(1,731.24)
1,256.26
1.00 บาท
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6.9.1 ข้อมูลทั่วไปของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รฟม. ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BEM) ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ กิดจากการควบบริษทั ระหว่างบริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
(BMCL) กับ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BECL) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยมีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 15,285.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 15,285.00 ล้าน
บาท เป็นทุนที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
การควบบริษัท BEM ได้จัดสรรหุ้นให้ BMCL ด้วยอัตราเปลี่ยนหุ้นเดิมของ BMCL 1 หุ้น ต่อ หุ้นของ BEM 0.42050530 หุ้น ดังนั้น รฟม. ในฐานะผู้ถือหุ้นใน BMCL จ�ำนวน
2,987.50 ล้านหุ้น จึงเปลี่ยนเป็นผู้ถือหุ้นใน BEM จ�ำนวน 1,256.26 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 1,256.26 ล้านบาท มีผลให้สัดส่วนในการลงทุนเปลี่ยนไป จากเดิมลงทุนใน BMCL
ร้อยละ 14.57 เป็นลงทุนใน BEM ร้อยละ 8.22 ของหุ้นที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
BEM ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ บริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าและธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ทเี่ กีย่ วข้องกับระบบทางพิเศษและระบบ
ขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า โดยมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย
สัดส่วนเงินลงทุน ปี 2561 อัตราร้อยละ 8.22 (เท่ากับปี 2560)
6.9.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BEM) เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริม่ ท�ำการซือ้ ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มูลค่าหุ้น หุ้นละ 8.70 บาท และ 8.05 บาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 รฟม. มีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ระดับ 1

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ระดับ 2

2561

2560

10,929.46

10,112.89

2561

ระดับ 3
2560

-

2561

-

2560

-

-

6.9.3 งบการเงินโดยสรุปของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 ก.ย. 61

31 ธ.ค. 60

30 ก.ย. 61

31 ธ.ค. 60

103,843.42
68,233.15
35,610.27

98,919.37
67,740.07
31,179.30

99,383.14
66,876.13
32,507.01

95,356.65
67,099.39
28,257.26

งบก�ำไรขาดทุน/งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

รายได้รวม
ก�ำไรส�ำหรับงวด
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 ก.ย. 61

31 ธ.ค. 60

30 ก.ย. 61

31 ธ.ค. 60

14,999.11
4,842.48
6,418.02

11,430.69
2,377.93
2,381.20

11,964.03
2,790.33
6,236.80

10,972.40
2,393.52
2,349.24

1 ต.ค. 60

310.83
85.81
10.23
97.27
37.60
0.14
541.88

1 ต.ค. 60

ที่ดิน
43,366.97
รายจ่ายเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
82.32
โครงสร้างงานโยธา
และงานสถาปัตยกรรม
89,730.76
ระบบราง
8,790.14
ระบบเดินรถ
31,047.27
ระบบเครื่องกลและไฟฟ้าที่สถานี
ศูนย์ซ่อม และอาคารจอดแล้วจร 23,513.99
งานระหว่างก่อสร้าง
61,711.40
รวม
258,242.85

6.11 สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า

อาคารและส่วนปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า ประปาและสื่อสาร
ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์ส�ำนักงานและอุปกรณ์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

6.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(5.74)
(5.74)

313.45
88.56
14.51
101.86
47.06
1.41
566.85

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

(13.49)
(6.15)
(0.19)
(6.72)
(0.82)
(27.37)

(142.84)
(43.96)
(10.41)
(72.69)
(37.93)
(307.83)

30 ก.ย. 61

170.61
44.60
4.10
29.17
9.13
1.41
259.02

30 ก.ย. 61

89,729.92
8,790.14
31,766.23

(0.84)
(15.20)

718.96
115.34
24,415.25
36,136.76

23,629.33
86,126.65
294,364.41

54,231.96
90.18

30 ก.ย. 61

(14.36)

ตัด
จ�ำหน่าย/
โอน

10,864.99
22.22

ซื้อ/
รับบริจาค

ราคาทุน

(11,599.85)
86,126.65
294,364.41

(11,759.32)
(2,829.07)
(1,892.67)

-

1 ต.ค. 60

(1,175.70)
(5,829.23)

(1,496.39)
(375.12)
(2,782.02)

-

ค่าเสื่อม
ราคา
ส�ำหรับงวด

0.02

0.02
-

-

ตัด
จ�ำหน่าย/
โอน

ค่าเสื่อมราคาสะสม

(12,775.55)
(33,910.12)

(13,255.69)
(3,204.19)
(4,674.69)

-

10,853.78
86,126.65
260,454.29

76,474.23
5,585.95
27,091.54

54,231.96
90.18

11,914.14
61,711.40
230,161.94

77,971.44
5,961.07
29,154.60

43,366.97
82.32

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

ราคาตามบัญชี

หนวย : ล้านบาท

181.48
48.00
0.01
31.30
0.49
0.14
261.42

30 ก.ย. 60

ราคาตามบัญชี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2.62
2.75
4.28
4.59
9.46
7.01
30.71

ค่าเสื่อมราคา
ส�ำหรับงวด

1 ต.ค. 60

ขายและ
ซื้อ/รับบริจาค จ�ำหน่าย/โอน
30 ก.ย. 61

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หนวย : ล้านบาท
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ที่ดิน
ที่ดิน จ�ำนวน 54,231.96 ล้านบาท ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าเวนคืนที่ดินส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ซึ่งการเวนคืนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

การด�ำเนินการเวนคืนที่ดินโดย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ รฟม.โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ด�ำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดย กทพ.
ด�ำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดย รฟม.
รวม
การด�ำเนินการเวนคืนที่ดินโดย รฟม.
โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ (Park&Ride)
สายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
สายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค
สายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี
สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง
รวม
รวมทั้งสิ้น

2561

2560

17,468.06
6,672.96
24,141.02

17,468.06
6,676.35
24,144.41

8,340.34
185.43
4,130.50
3,965.35
800.69
5,211.00
3,189.21
4,268.42
30,090.94
54,231.96

8,294.83
3,937.50
3,964.81
800.74
741.07
1,058.52
425.09
19,222.56
43,366.97

การด�ำเนินการเวนคืนที่ดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดย กทพ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 จ�ำนวน 17,468.06 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กทพ. ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ รฟม. เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา เป็นเงิน 304.80 ล้านบาท
อนึ่ง ที่ดินบางส่วนเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนยังไม่พอใจในค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งศาลอาจมีค�ำพิพากษาให้ รฟม. จ่าย
ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้นอีกตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.32
ที่ดิน ส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล น�ำไปใช้ส�ำหรับเป็นที่ตั้งอาคารส�ำนักงาน เนื้อที่ 243 ไร่ 3 งาน 77.9 ตารางวา
รายละเอียดประกอบงานระหว่างก่อสร้าง
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
(รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม)
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ
ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม

1 ต.ค. 60

เพิ่ม(ลด)/ปรับปรุง

30 ก.ย. 61

0.16
0.16

1.52
0.01
0.01
1.54

1.68
0.01
0.01
1.70

276.31
276.31

-

276.31
276.31
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รายละเอียดประกอบงานระหว่างก่อสร้าง
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
1 ต.ค. 60

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่างานก่อสร้าง
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่างานก่อสร้าง
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4
ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมฯ และช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่างานก่อสร้าง
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่างานก่อสร้าง
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) (ส่วนต่อขยาย) ช่วงคูคต - ล�ำลูกกา
ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย) ช่วงสมุทรปราการ - บางปู
ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง
ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

เพิ่ม(ลด)/ปรับปรุง

30 ก.ย. 61

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

112.28
1,956.17
483.83
43.91
2,596.19

1,402.60
36,793.13
2,599.69
204.41
40,999.83

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

104.26
2,148.00
449.27
40.77
2,742.30

1,302.41
12,023.47
2,414.00
189.85
15,929.73

36.92
36.92

-

36.92
36.92

393.17
878.36
32.08
3.88
1,307.49

375.08
9,733.32
176.83
23.47
10,308.70

768.25
10,611.68
208.91
27.35
11,616.19

555.18
7,557.81
195.75
19.85
8,328.59

314.49
8,156.48
263.20
28.17
8,762.34

869.67
15,714.29
458.95
48.02
17,090.93

8.56
8.56

-

8.56
8.56

12.85
12.85

-

12.85
12.85

29.66
29.66

-

29.66
29.66

119.79
119.79
61,711.40

4.18
4.18
24,415.25

123.97
123.97
86,126.65
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6.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ราคาทุน
บวก เพิ่มระหว่างงวด
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ระหว่างพัฒนา
รวม

2561

2560

59.59
21.26
80.85
55.11
25.74
4.45
30.19

51.46
8.13
59.59
51.91
7.68
0.55
8.23

6.13 สิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
สิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ จ�ำนวน 1,847.53 ล้านบาท เป็นค่าทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้พื้นที่ของที่ดินทั้งบนดินและใต้ดิน ส�ำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายต่างๆ โดยไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน ประกอบด้วย
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
รวม

2561

2560

1,235.80
465.89
75.26
33.59
36.99
1,847.53

1,235.80
465.89
75.26
16.80
1,793.75

6.14 สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี จ�ำนวน 25.76 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระยะเวลา 30 ปี สัญญาเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2541 ถึง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2571 เพื่อก่อสร้างอาคารขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่านและปล่องระบายอากาศ และค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างรื้อถอน ค่าขนย้าย ค่าขาดประโยชน์สูญเสียรายได้
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงิน 75.95 ล้านบาท ตัดจ�ำหน่ายปีละ 2.53 ล้านบาท ซึ่งได้ตัดจ�ำหน่ายสะสมเป็นค่าใช้จ่ายแล้วจ�ำนวน 51.06 ล้านบาท คงเหลือ 24.89 ล้านบาท และค่าสิทธิการใช้
พื้นที่ก่อสร้างโครงการที่มีระยะเวลาแน่นอนจ�ำนวน 0.94 ล้านบาท ตัดจ�ำหน่ายสะสมเป็นค่าใช้จ่ายแล้วจ�ำนวน 0.07 ล้านบาท คงเหลือ 0.87 ล้านบาท

15,306.88
15,306.88
19,535.68
29,332.47
22,086.33
22,086.33
2,942.40
95,983.21
111,290.09
0.3098
0.3166
0.3177
0.3096
0.3000

0.2908

4,451.24
4,451.24
6,052.15
9,286.66
7,016.83
6,837.93
882.72
30,076.29
34,527.53

ล้านบาท
(3)=(1)*(2)

4,427.27
4,427.27
5,650.38
8,483.95
6,388.12
6,388.12
851.04
27,761.61
32,188.88

ล้านบาท
(4)

(23.97)
(23.97)
(401.77)
(802.71)
(628.71)
(449.81)
(31.68)
(2,314.68)
(2,338.65)

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

30 ก.ย. 61

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

สินทรัพย์
(หนี้สิน)
ทางการเงิน
ล้านบาท

30 ก.ย. 60

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap : CCS) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาท ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXIII-6
ลงวันที่ 30 กันยายน 2541 เงินต้นตามสัญญา CCS จ�ำนวน 19,516.27 ล้านเยน เป็นเงิน 5,675.33 ล้านบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap : CCS) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาท ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXIII-3
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 เงินต้นตามสัญญา CCS จ�ำนวน 24,419.60 ล้านเยน เป็นเงิน 7,565.19 ล้านบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap : CCS) ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาท ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXV-3
ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 เงินต้นตามสัญญา CCS จ�ำนวน 35,332.29 ล้านเยน เป็นเงิน 11,186.20 ล้านบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap : CCS) ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาท ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXIV-1
ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 เงินต้นตามสัญญา CCS จ�ำนวน 26,293.25 ล้านเยน เป็นเงิน 8,353.37 ล้านบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap : CCS) ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาท ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXIV-1
ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 เงินต้นตามสัญญา CCS จ�ำนวน 26,293.25 ล้านเยน เป็นเงิน 8,140.39 ล้านบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap : CCS) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาท ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXX-1
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เงินต้นตามสัญญา CCS จ�ำนวน 2,942.40 ล้านเยน เป็นเงิน 882.72 ล้านบาท

- ลงวันที่ 13 ส.ค. 2556
- ลงวันที่ 10 เม.ย. 2557
- ลงวันที่ 21 ส.ค. 2557
- ลงวันที่ 22 ก.ย. 2557
- ลงวันที่ 15 ส.ค. 2561

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ลงวันที่ 29 ก.ค. 2556

ล้านเยน
(1)

อัตรา
แลกเปลี่ยนตาม
สัญญา CCS
(2)

เงินต้นคงเหลือตามสัญญา CCS

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

6.15 สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
รฟม. รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เท่ากับ
0.289234 เยน รายละเอียดดังนี้
หนวย : ล้านบาท

150
รฟม.
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6.16 เจ้าหนี้งานระหว่างก่อสร้าง
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

เจ้าหนี้ค่าจ้างที่ปรึกษา
เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้าง
รวม

2561

2560

114.68
6,283.07
6,397.75

1,835.02
1,835.02

6.17 เจ้าหนี้อื่น
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้สรรพากร
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
เงินมัดจ�ำและเงินรับล่วงหน้าอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ค้างจ่าย
รวม

2561

2560

420.89
4.98
24.99
62.17
12.56
20.38
545.97

414.80
6.09
14.01
51.29
11.56
19.75
517.50

6.18 ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ดอกเบี้ยเงินกู้
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ค้างจ่าย
รวม

2561

2560

618.74
236.30
170.77
1,025.81

509.24
239.02
125.89
874.15

6.19 ค่าตอบแทนสิทธิรับล่วงหน้า จ�ำนวน 1.29 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนสิทธิในการให้เชื่อมต่อทางเดินอาคาร Interchange กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิท จ�ำนวน 3.00 ล้านบาท
ได้โอนรับรู้เป็นรายได้สะสมแล้ว จ�ำนวน 1.71 ล้านบาท
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รฟม.

6.20 รายได้รอการรับรู้
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
1 ต.ค. 60

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินบริจาคจาก สนพ.
สินทรัพย์บริจาค
สินทรัพย์ตามสัญญาสัมปทาน
รวม

161,430.32
9.70
26.52
15,848.64
177,315.18

โอนเป็นรายได้/
ปรับปรุง

เพิ่มขึ้น

11,886.65
718.96
12,605.61

(4,438.17)
(0.88)
(12.46)
(2,057.57)
(6,509.08)

30 ก.ย. 61

168,878.80
8.82
14.06
14,510.03
183,411.71

6.20.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุนเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์รับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นรายได้รอการรับรู้ และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนในแต่ละ
งวดอย่างเป็นระบบ มีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
1 ต.ค. 60

เงินอุดหนุนเพื่อโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล

สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างอาคารส�ำนักงานใหม่
เงินอุดหนุนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เงินอุดหนุนเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ
สายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และ
ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมฯ และ
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี
สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง
สายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
รวม
หัก สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
รวมสุทธิ
หมายเหตุ *ปรับปรุงผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
**ปรับปรุงอื่น

เพิ่มขึ้น

ลดลง

68,754.18

-

60,464.27

30 ก.ย. 61

66,680.88

179.71
1.13

**142.24
-

(2,069.71)
*(1.24)
**(2.35)
(1,875.40)
*(683.47)
(13.15)
(1.13)

24,100.28

1,038.36

-

25,138.64

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

4,795.86
1,648.30
3,858.50
403.39
11,886.65
11,886.65

(69.91)
(4,716.36)
278.19
(4,438.17)

5,966.80
3,680.42
4,437.28
4,552.30
3,819.47
172,489.99
(3,611.19)
168,878.80

58,047.64
166.56
-
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ในการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม รฟม. มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่ก�ำหนดไว้และจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น จึงรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้รอการรับรู้คู่กับเงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล เพื่อช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
ตลอดอายุของสัญญาเงินกู้ ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ และเพื่อจ่ายช�ำระค่าอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าพร้อมดอกเบี้ย โดยจะทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนในแต่ละงวด
อย่างเป็นระบบ ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รฟม. ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาโดยตลอดและจะยังคงได้รับต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่
19 มกราคม 2559 อนุมัติขยายระยะเวลาการช�ำระคืนหนี้เงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จากเดิมตามที่ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่
6 กรกฎาคม 2553 ออกไปอีก 7 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2566)
6.20.2 เงินบริจาคจากส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) เพื่อก่อสร้างลานจอดรถที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีรถไฟฟ้า
ใต้ดินรัชดาภิเษก โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้อื่นตามค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
6.20.3 สินทรัพย์บริจาค เป็นสินทรัพย์ที่ รฟม. ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน ยานพาหนะ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยทยอยรับรู้เป็น
รายได้อื่นตามค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
6.20.4 สินทรัพย์ตามสัญญาสัมปทาน เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการให้สัมปทานตามค่า
เสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามสัญญาสัมปทาน
6.21 เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
คงเหลือ

2561

2560

12,922.52
1,649.68
11,272.84

14,572.20
1,649.68
12,922.52

เจ้าหนีค้ า่ อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า เป็นค่าอุปกรณ์งานระบบตามสัญญาสัมปทานส�ำหรับการลงทุน ระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้างระบบรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง
บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ตั้งแต่ช่วงสถานีคลองบางไผ่ - สถานีเตาปูน มูลค่าตามสัญญาจ�ำนวน 16,491.83 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่ง รฟม. ต้องช�ำระคืนเป็นราย
เดือน เดือนละเท่าๆ กัน เป็นระยะเวลา 120 เดือน หลังจากเริ่มการให้บริการเดินรถไฟฟ้าพร้อมดอกเบี้ยจ่าย มีรายละเอียดดังนี้
(1) การช�ำระคืนค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 เดือนละ 136.85 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2569 เดือนละ 137.47 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(2) 	ช�ำระดอกเบี้ยระหว่างการช�ำระคืนค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 12 เดือน ของธนาคารที่ให้ BEM กู้ยืมประกาศใช้อยู่ ณ วันที่ 1 ของเดือน
+2.5% ต่อปี
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6.22 เงินกู้ยืมระยะยาว
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2561
เงินกู้ยืมต่างประเทศ

เงินกู้
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน
คงเหลือส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมในประเทศ

รวม

ล้านเยน

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

172,578.51
9,453.52
163,124.99

49,915.57
2,734.28
47,181.29

92,783.98
22,542.54
14,553.71
55,687.73

142,699.55
25,276.82
14,553.71
102,869.02
หนวย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2560
เงินกู้ยืมต่างประเทศ

เงินกู้
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน
คงเหลือส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมในประเทศ

รวม

ล้านเยน

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

182,167.35
9,460.29
172,707.06

54,673.34
2,839.29
51,834.05

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

132,812.04
11,198.62
14,443.53
107,169.89

ในงวดนี้โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ มีรายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด ดังนี้
หนวย : ล้านบาท
เงินกู้ยืมต่างประเทศ

การรับเงินกู้เพิ่ม
โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
สายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
สายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
สายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
การช�ำระคืน
โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
สายเฉลิมรัชมงคล
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
สายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
สายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
สายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

เงินกู้ยืมในประเทศ

รวม

ล้านเยน

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

-

-

1,453.12
11,868.54
13,856.39
6,367.91
6,358.65
39,904.61

1,453.12
11,868.54
13,856.39
6,367.91
6,358.65
39,904.61

5,314.20
4,274.64
9,588.84

1,646.49
1,248.13
2,894.62

1,033.33
2,659.82
8,200.00
7,200.00
6,166.18
25,259.33

2,679.82
3,907.95
8,200.00
7,200.00
6,166.18
28,153.95

30,665.76
113,661.89

23,343.00
64,228.00
45,818.00
163,422.00

JICA
JICA
JICA

46,276.12

16,072.22

20,512.47

29,792.00

JICA

135.32

241.00

วงเงิน

JICA

ผู้ให้กู้

คงเหลือ
1 ต.ค. 60

ผู้ให้กู้

TXXX - 1
JICA
(31 มี.ค. 51)
TXXX - 1(A)
JICA
(31 มี.ค. 51)
TXXXII - 3
JICA
(28 ก.ย. 53)
รวม
รวมเงินกู้ยืมต่างประเทศทั้งสิ้น

สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

49,170.87
3,145.32
16,189.27
68,505.46
182,167.35

58,647.17
3,794.83
16,639.00
79,081.00
242,503.00

วงเงิน

คงเหลือ
1 ต.ค. 60
รับเพิ่ม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,274.64
9,588.84

899.40

202.92

3,172.32

ช�ำระคืน

รับเพิ่ม

ล้านเยน

ล้านเยน

เงินกู้ยืมต่างประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

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

สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมต่างประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

64,230.82
172,578.51

15,289.87

2,942.40

45,998.55

คงเหลือ
30 ก.ย. 61

5,314.20

1,333.29

2,103.46

765.34

976.79

135.32

ช�ำระคืน

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

1.40

0.01

1.40

0.10

0.10

0.10

อัตรา
Commitment
ดอกเบี้ย
Charge
ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี

108,347.69

29,332.47

44,172.66

15,306.88

19,535.68

-

คงเหลือ
30 ก.ย. 61

25 (7)

25 (7)

25 (7)

ระยะเวลากู้
(ปลอดหนี้)
ปี

40 (10)

40 (10)

40 (10)

40 (10)

40 (10)

ระยะเวลากู้
(ปลอดหนี้)
ปี

20 พ.ค. และ
20 พ.ย.
20 พ.ค. และ
20 พ.ย.
20 ก.พ. และ
20 ส.ค.

ก�ำหนด
ช�ำระเงินต้น
และดอกเบี้ย

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

ก�ำหนด
ช�ำระเงินต้น
และดอกเบี้ย

20 ส.ค. 2578

20 พ.ย. 2575

20 พ.ย. 2575

ครบ
ก�ำหนด
ช�ำระ

20 เม.ย. 2583

20 ก.ย. 2582

20 ก.ย. 2581

20 ก.ค. 2581

20 ก.ย. 2580

ครบ
ก�ำหนด
ช�ำระ

รายงานประจำ�ปี 2561
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กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง

ผู้ให้กู้

6,041.70
3,200.00
269.30
3,700.00
-

6,041.70
3,200.00
2,800.00
3,700.00
3,200.00
4,100.00
4,100.00

-

-

-

-

4,100.00

4,100.00

1,281.20

-

2,387.34

รับเพิ่ม

32,571.00 11,868.54

4,100.00

4,100.00

46,501.70

15,260.00

15,260.00

วงเงิน

คงเหลือ
1 ต.ค. 60

ล้านบาท

8-ข/2557
(24 ต.ค. 57)
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)
12-ข/2561
(20 เม.ย. 61)
16-ข/2561
(11 พ.ค. 61)
รวม

สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง

ผู้ให้กู้

1,900.00
3,652.20
1,283.00
1,168.33
300.00
1,400.00
14,443.53

1,900.00
3,652.20
1,283.00
2,123.00
1,700.00

4,266.18
21,564.38

1,900.00

4,740.00

4,740.00

วงเงิน

คงเหลือ
1 ต.ค. 60

-

-

-

-

6,367.91

4,266.18

1,900.00

201.73

รับเพิ่ม

ล้านบาท

เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

8-ข/2557
(24 ต.ค. 57)
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)
14-ข/2561
(7 พ.ค. 61)
11-ข/2561
(18 เม.ย. 61)
16-ข/2561
(30 พ.ค. 61)
รวม

สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

-

-

6,166.18

-

1,083.18
1,900.00

-

1,283.00

-

1,900.00

ช�ำระคืน

8,200.00

-

4,100.00

-

-

-

-

-

4,100.00

ช�ำระคืน

14,645.26

4,266.18

300.00
316.82
-

1,370.06

-

3,652.20

-

4,740.00

คงเหลือ
30 ก.ย. 61

36,239.54

4,100.00

-

1,281.20

3,700.00

2,656.64

3,200.00

6,041.70

-

15,260.00

คงเหลือ
30 ก.ย. 61

เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

3.77500

1.58390
1.58591
1.49900

1.74000

1.72424

2.12500

1.72633

3.65000

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

3.77500

1.49900

1.55743

1.58390

1.60013

1.74000

2.12500

1.72633

3.65000

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

0.30

0.15

0.20

0.20

0.20

0.30

0.20

0.25

ค่าธรรมเนียม
การให้กู้ต่อ
ร้อยละต่อปี

0.30

0.15

0.20

0.20

0.20

0.20

0.30

0.20

0.25

ค่าธรรมเนียม
การให้กู้ต่อ
ร้อยละต่อปี

14.13

0.164

3

2

2

10.35

2

7.15

ระยะ
เวลากู้
ปี

14.13

0.164

2.33

3

2

2

10.35

2

7.15

ระยะ
เวลากู้
ปี

25 มิ.ย. และ
25 ธ.ค.

17 มิ.ย. และ
17 ธ.ค.
20 เม.ย. และ
20 ต.ค.
17 มิ.ย. และ
17 ธ.ค.
29 มี.ค. และ
29 ก.ย.
19 มิ.ย. และ
19 ธ.ค.
15 มี.ค. และ
15 ก.ย.
20 มิ.ย.

ก�ำหนด
เวลาช�ำระ
ดอกเบี้ย

25 มิ.ย. และ
25 ธ.ค.

17 มิ.ย. และ
17 ธ.ค.
20 เม.ย. และ
20 ต.ค.
17 ธ.ค. และ
17 มิ.ย.
19 ธ.ค. และ
19 มิ.ย.
20 ม.ค. และ
20 ก.ค.
15 มี.ค. และ
15 ก.ย.
8 มี.ค. และ
8 ก.ย.
20 มิ.ย.

ก�ำหนด
เวลาช�ำระ
ดอกเบี้ย

25 มิ.ย. 2575

20 มิ.ย. 2561

15 ก.ย. 2563

19 ธ.ค. 2561

29 ก.ย. 2561

17 ธ.ค. 2569

20 เม.ย. 2561

17 ธ.ค. 2564

ครบ
ก�ำหนด
ช�ำระ

25 มิ.ย. 2575

20 มิ.ย. 2561

8 ก.ย. 2563

15 ก.ย. 2563

20 ก.ค. 2562

19 ธ.ค. 2561

17 ธ.ค. 2569

20 เม.ย. 2561

17 ธ.ค. 2564

ครบ
ก�ำหนด
ช�ำระ
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กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง

ผู้ให้กู้

3,200.00
859.98
1,402.24
-

3,200.00
4,100.00

2,000.00
5,200.00
1,665.00
24,787.00

-

-

-

96.61

5,200.00

2,000.00

1,837.78
4,722.00

รับเพิ่ม

ล้านบาท

9,362.22 13,856.39

1,900.00

1,900.00

4,722.00

2,000.00

2,000.00

วงเงิน

คงเหลือ
1 ต.ค. 60

7,200.00

-

-

2,000.00

-

3,200.00

-

2,000.00

ช�ำระคืน

16,018.61

1-ฉ/2556
(3 เม.ย. 56)
รวม

สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

กระทรวง
การคลัง

ผู้ให้กู้

3,000.00
6,300.00
9,300.00

วงเงิน

3,000.00
2,166.67
5,166.67

คงเหลือ
1 ต.ค. 60
รับเพิ่ม

-

ล้านบาท

1,033.33
1,033.33

ช�ำระคืน

96.61

5,200.00

-

859.98
3,240.02
4,722.00

-

1,900.00

-

คงเหลือ
30 ก.ย. 61

3,000.00
1,133.34
4,133.34

คงเหลือ
30 ก.ย. 61

เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อช�ำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศส�ำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

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)
16-ข/2560
(12 ธ.ค. 60)
10-ข/2561
(20 เม.ย. 61)
16-ข/2561
(11 พ.ค. 61)
19-ข/2561
(4 ก.ย. 61)
รวม

สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

2.44500
2.92500

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

1.57795

3.77500

1.49900

1.63850
1.64850
1.56338

1.89000

1.74000

1.72633

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

-

ค่าธรรมเนียม
การให้กู้ต่อ
ร้อยละต่อปี

0.20

0.30

0.15

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

ค่าธรรมเนียม
การให้กู้ต่อ
ร้อยละต่อปี

9
9

ระยะ
เวลากู้
ปี

1.5

14.13

0.164

2

2

2

2

2

ระยะ
เวลากู้
ปี

30 เม.ย. และ
30 ต.ค.

ก�ำหนด
เวลาช�ำระ
ดอกเบี้ย

25 มิ.ย. และ
25 ธ.ค.
7 มี.ค. และ
7 ก.ย.

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

ก�ำหนด
เวลาช�ำระ
ดอกเบี้ย

3 เม.ย. 2565

ครบ
ก�ำหนด
ช�ำระ

7 มี.ค. 2563

25 มิ.ย. 2575

20 มิ.ย. 2561

12 ธ.ค. 2562

15 พ.ค. 2562

20 ม.ค. 2562

19 ธ.ค. 2561

20 เม.ย. 2561

ครบ
ก�ำหนด
ช�ำระ
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กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
การคลัง

ผู้ให้กู้

660.00
200.00
5,306.10
366.00
97.25
0.15
1,433.82
8,063.32

660.00
200.00
5,306.10
366.00
352.00
98.00
1,433.82
1,433.82
9,849.74

วงเงิน

คงเหลือ
1 ต.ค. 60

-

-

-

-

1,453.12

1,433.82

17.77
1.53
-

รับเพิ่ม

ล้านบาท

ผู้ให้กู้

15,837.00
127,839.82

5,360.29

68.04
930.32

รับเพิ่ม

8,531.96 6,358.65
78,138.70 39,904.61

-

5,517.00

1,720.00

5,840.02
2,691.94
-

8,600.00

วงเงิน

คงเหลือ
1 ต.ค. 60

ล้านบาท

-

-

25,259.33

ช�ำระคืน

2,659.82

-

1,433.82

366.00

-

200.00

660.00

ช�ำระคืน

14,890.61
92,783.98

5,360.29

5,840.02
2,759.98
930.32

คงเหลือ
30 ก.ย. 61

6,856.62

1,433.82

115.02
1.68
-

-

5,306.10

-

-

คงเหลือ
30 ก.ย. 61

1.56538

1.63850
1.64850
1.60013

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

0.20

0.20

0.20

ค่าธรรมเนียม
การให้กู้ต่อ
ร้อยละต่อปี

0.30

0.20

1.89000
3.77500

0.20

0.20

0.30

0.20

0.20

ค่าธรรมเนียม
การให้กู้ต่อ
ร้อยละต่อปี

1.7400

1.73539

2.12500

1.78638

1.95493

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

2

2

2

ระยะ
เวลากู้
ปี

14.13

2

2

2

10.35

2

2

ระยะ
เวลากู้
ปี

15 พ.ค. และ
15 พ.ย.
20 ม.ค. และ
20 ก.ค.
12 มิ.ย. และ
12 ธ.ค.

ก�ำหนด
เวลาช�ำระ
ดอกเบี้ย

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

ก�ำหนด
เวลาช�ำระ
ดอกเบี้ย

12 ธ.ค. 2562

20 ก.ค. 2562

15 พ.ค. 2562

ครบ
ก�ำหนด
ช�ำระ

25 มิ.ย. 2575

20 ม.ค. 2562

19 ธ.ค 2561

1 ก.ย. 2561

17 ธ.ค. 2569

6 มิ.ย. 2561

18 ม.ค. 2561

ครบ
ก�ำหนด
ช�ำระ

การบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เห็นชอบให้กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของ รฟม. กระทรวงการคลังจึงได้ด�ำเนินการท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(Cross Currency Swap) ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 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 ตามล�ำดับ โดย
แปลงหนี้เงินกู้เยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ เป็นหนี้เงินกู้บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ง รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบต่อการท�ำธุรกรรมดังกล่าวของกระทรวงการคลังตามสัญญาเพื่อการท�ำธุรกรรม Cross Currency Swap หนี้เงินกู้ต่างประเทศ
ของรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และลงวันที่ 22 กันยายน 2557 ตามล�ำดับ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของ รฟม. กระทรวงการคลังจึงได้ด�ำเนินการท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(Cross Currency Swap) ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXX-1 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยแปลงหนี้เงินกู้เยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ เป็นหนี้เงินกู้บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ง รฟม.
เป็นผู้รับผิดชอบต่อการท�ำธุรกรรมดังกล่าวของกระทรวงการคลังตามสัญญาเพื่อการท�ำธุรกรรม Cross Currency Swap หนี้เงินกู้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 โดยรายละเอียดแสดงไว้ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 6.15

7-ข/2560
กระทรวง
(5 พ.ค. 60)
การคลัง
9-ข/2560
กระทรวง
(18 ก.ค. 60)
การคลัง
17-ข/2560
กระทรวง
(12 ธ.ค. 60)
การคลัง
รวม
รวมเงินกู้ยืมต่างประเทศทั้งสิ้น

สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี

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)
22-ข/2559
(15 ธ.ค. 59)
1-ข/2560
(13 ม.ค. 60)
16-ข/2561
(11 พ.ค. 61)
รวม

สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
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6.23 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2561

2560

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นงวด
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส�ำหรับงวดปัจจุบัน
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นงวด

245.04
17.58
(3.80)
(0.26)
258.56

217.91
32.41
(4.39)
(0.89)
245.04

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส�ำหรับงวดปัจจุบัน

2561

2560

10.39
7.19
17.58

19.00
13.41
32.41

ต้นทุนบริการ
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อัตราคิดลด (Discount Rate)
ร้อยละ 1.74 - 3.68 แปรผันตามอายุพนักงาน
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
อัตรามรณะ
ตามตารางมรณะไทยปี 2560 เฉลี่ยรวมเพศชาย - หญิง
เท่ากับร้อยละ 5.58 ต่อปี
ราคาทองค�ำรูปพรรณ 96.5%
น�้ำหนัก บาทละ 18,700.00 บาท
6.24 รายได้จากเงินอุดหนุน
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
อาคารส�ำนักงาน
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
รวม
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ช�ำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ช�ำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
รวม
รวมทั้งสิ้น

2561

2560

2,069.71
1,875.40
13.15
1.13
3,959.39

2,112.24
2,074.72
13.15
6.79
4,206.90

2,319.53
1,438.07
930.14
4,687.74
8,647.13

2,299.59
1,545.14
1,016.28
4,861.01
9,067.91
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6.25 รายได้จากการให้สัมปทาน
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
เงินตอบแทนจากค่าโดยสาร
จ�ำนวนเงินรายปี
จ�ำนวนเงินเป็นร้อยละ 1 ของรายรับ
จ�ำนวนเงินเป็นร้อยละ 2 ของรายรับ
เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
จ�ำนวนเงินรายปี
จ�ำนวนเงินเป็นร้อยละ 7 ของรายรับ
ผลตอบแทนอื่น
สินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาสัมปทาน
รวม
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ค่าโดยสาร
ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร
รวม
รวมทั้งสิ้น
เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
จากการด�ำเนินงานของ BEM
จากการด�ำเนินงานของบริษัทลูกของ BEM
(1) รายได้จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์
(2) รายได้ค่าตอบแทนค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าปลีก
(3) รายได้จากการจัดให้มีการบริการสื่อสารโทรคมนาคม
(4) รายได้จากการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Passenger Information Display (PID)
รวม

2561

2560

1,139.25
19.37
13.62

1,070.09
24.64
-

46.73
23.32
0.26
2,057.57
3,300.12

46.73
22.54
0.26
1,004.92
2,169.18

331.21
0.99
332.20
3,632.32

156.82
1.63
158.45
2,327.63

1.92

1.89

8.22
2.03
9.11
2.04
23.32

7.59
1.47
9.57
2.02
22.54

6.25.1 รายได้จากสัญญาสัมปทาน ตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล วันที่ 1 สิงหาคม 2542 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เงินตอบแทนจากค่าโดยสาร
จ�ำนวนเงินรายปี
BEM ตกลงแบ่งรายได้จากค่าโดยสารให้แก่ รฟม. เป็นรายปี ตั้งแต่ปีที่ 11 นับจากปีที่เริ่มบริการที่ก่อให้เกิดรายได้จนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา รวมทั้งสิ้น 43,567 ล้านบาท
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยในแต่ละปีจะแบ่งช�ำระเงินตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเป็น Lump sum amount
จ�ำนวนเงินเป็นร้อยละ
BEM ตกลงแบ่งรายได้ให้แก่ รฟม. ในอัตราร้อยละของรายได้จากค่าโดยสาร ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นับจากปีที่เริ่มบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือ ปีที่ 1-14 อัตราร้อยละ 1
ปีที่ 15 อัตราร้อยละ 2 ปีที่ 16-18 อัตราร้อยละ 5 และปีที่ 19-25 อัตราร้อยละ 15 โดยช�ำระเงินเป็นรายเดือน

รายงานประจำ�ปี 2561

161

เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
จ�ำนวนเงินรายปี
BEM ตกลงแบ่งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตามสิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. เป็นเงินรายปีตลอดระยะเวลาตามสัญญา จ�ำนวน 930 ล้านบาท ซึ่งรวมภาษี
มูลค่าเพิ่มแล้ว นับจากปีที่เริ่มบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือปีที่ 1-8 ปีละ 10 ล้านบาท และปีที่ 9-25 ปีละ 50 ล้านบาท
จ�ำนวนเงินเป็นร้อยละ
BEM ตกลงแบ่งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของรายได้ที่ได้รับจากคู่ค้า ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วตั้งแต่ปีที่เริ่มบริการที่ก่อให้เกิด
รายได้เป็นต้นไปจนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา โดยช�ำระเงินเป็นรายเดือน
รายได้จากสินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาสัมปทาน ทยอยรับรู้รายได้อย่างเป็นระบบตามค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
ผลตอบแทนอื่น
เงินตอบแทนเพื่อชดเชยส่วนแบ่งเงินปันผล
มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครัง้ ที่ 6/2552 เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในการด�ำเนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์
โดยการควบรวม บริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิคส์ จ�ำกัด บริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค จ�ำกัด และบริษัท เมโทรมอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด เป็น บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ�ำกัด (BMN)
โดยมีเงื่อนไขว่า ไม่ว่าผลประกอบการของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ�ำกัด จะเป็นเช่นใด BMCL ต้องจ่ายเงินตอบแทนเพื่อชดเชยกับเงินปันผลให้ รฟม. ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไปทุกๆ ปี
ปีละเป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 274,400 บาท ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไปทุกๆ ปี และหากปีใดประเภทธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และ/หรือประเภทธุรกิจร้านค้าปลีกมีผลประกอบการดีขึ้น
รฟม. ได้มีการเจรจาต่อรองให้ รฟม. ได้รับผลตอบแทนเพื่อชดเชยกับเงินปันผลเพิ่มมากขึ้นต่อไปด้วยเป็นรายปี
มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เห็นชอบให้ รฟม. ปรับแก้ มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2552 โดยก�ำหนดให้ BMCL ต้องจ่ายเงินตอบแทนเพื่อชดเชยส่วนแบ่งเงินปันผลให้แก่ รฟม. เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2552 เป็นต้นไปทุกๆ ปี ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินตอบแทนเงินปันผล
แต่ต้องไม่ต�่ำกว่า 274,400 บาทต่อปี
มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 อนุมัติให้ รฟม. รับเงื่อนไขเงินตอบแทนเพื่อชดเชยส่วนแบ่งเงินปันผลในรูปแบบของ
บัตรโดยสาร ซึ่งมีมูลค่าบัตรเท่ากับปีละ 274,400 บาท ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง วันที่ 9 มีนาคม 2558 จาก BMCL ทั้งนี้ บัตรโดยสารดังกล่าวจะต้องไม่ก�ำหนดเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น อาทิ วันหมดอายุ
การห้ามจ�ำหน่ายจ่ายแจก เป็นต้น อนึ่ง เงื่อนไขการชดเชยในรูปแบบของบัตรโดยสารดังกล่าว จะใช้เฉพาะกรณีของเงินตอบแทนเพื่อชดเชยส่วนแบ่งเงินปันผลเท่านั้น และเนื่องจากบัตรโดยสาร
ดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาแทนเงินตอบแทนเพื่อชดเชยส่วนแบ่งเงินปันผลของ รฟม. จึงขอให้มีการบันทึกการรับมาและจ่ายไปด้วย อย่างไรก็ตาม นับแต่ปี 2555 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558
หากบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ�ำกัด สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ BMCL ได้ และ BMCL ได้น�ำส่งส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินปันผลที่ได้รับเป็นเงินสดแก่ รฟม. ด้วย
มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการให้สิทธิพัฒนาเชิงพาณิชย์แก่ BMN จากเดิมที่มีระยะเวลา
ของสัญญา 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2548 สิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2558 เป็นสิ้นสุดวันที่ 2 กรกฎาคม 2572 โดยคงข้อตกลงเดิมที่ BMCL แบ่งผลตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
ของ BMN ให้แก่ รฟม. ในอัตราร้อยละ 7 ของรายได้ที่ BMCL ได้รับจาก BMN โดยบัตรโดยสารส�ำหรับปีประกอบการ 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบของบัตรตั๋วร่วม นอกจากนี้ในส่วนของ
ผลตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์อนั เนือ่ งมาจากการร่วมทุนโดย BMCL ใน BMN ได้แก่ เงินปันผล และก�ำไรจากการขายหุน้ ของ BMN ที่ BMCL ถืออยู่ BMCL จะต้องบันทึกเป็นผลตอบแทน
จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และแบ่งผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่ รฟม. ในอัตราร้อยละ 7 ของรายได้ที่ BMCL ได้รับเมื่อ BMCL ได้ควบบริษัทกับ BECL เป็น BEM ดังนั้น เงื่อนไขในการจ่ายเงิน
ตอบแทนเพื่อชดเชยส่วนแบ่งเงินปันผล BEM ยังคงต้องถือปฏิบัติเช่นเดิม
6.25.2 รายได้จากสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ตามสัญญาสัมปทานส�ำหรับการลงทุนการจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและ
ซ่อมบ�ำรุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่ - สถานีเตาปูน) โดยระบุรายละเอียด ตามข้อ 3.2 (จ) การจัดเก็บรายได้ ดังนี้
(จ) การจัดเก็บรายได้
รายได้ค่าโดยสาร
ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่จัดเก็บค่าโดยสารในสถานีของ รฟม. ในนามของ รฟม. โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการตรวจสอบของ รฟม. และต้องส่งมอบรายได้
ค่าโดยสารที่จัดเก็บรายได้ทั้งหมดให้แก่ รฟม. โดยพลัน โดยคู่สัญญาจะต้องร่วมกันตกลงก�ำหนดวิธีการและเวลาในการส่งมอบค่าโดยสารให้ชัดเจนต่อไป ซึ่ง รฟม. ได้จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบรายได้และเงินตอบแทนจากค่าโดยสาร และคู่มือแผนงานการปฏิบัติงานการจัดแบ่งรายได้ค่าโดยสาร (Clearing House : CH) และ BEM ได้น�ำส่งเอกสารขั้นตอนและวิธีการ
น�ำส่งรายได้ ตามหนังสือ BEM/M/PPL/3675/59 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เพื่อใช้เป็นแนวการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ หากรัฐบาลก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ค่าโดยสารระบบตั๋วร่วม และค่าโดยสารร่วมในภายหลัง รฟม. สามารถเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานในการจัดเก็บค่าโดยสารในสถานีได้โดยออกค�ำสั่งการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาเชิงพาณิชย์
ตามสัญญาสัมปทานส�ำหรับการลงทุน รฟม. มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการด�ำเนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ระบบรถไฟฟ้า และมีสิทธิในการหาประโยชน์และจัดเก็บรายได้
จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ทั้งหมดโดยอาจมอบสิทธิให้แก่บุคคลใดด�ำเนินการแทน ผู้รับสัมปทานจะไม่ขัดขวางหรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินการตามสัญญา
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6.26 รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

รายได้จากการอนุญาตให้ใช้อสังหาริมทรัพย์
รายได้จากแผงค้า
รายได้จากการให้บริการจอดรถ
รวม

2561

2560

76.08
18.13
77.93
172.14

120.05
17.84
60.54
198.43

6.27 ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวม

2561

2560

(12.31)
723.07
710.76

321.75
3,031.82
3,353.57

6.28 รายได้อื่น
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2561

2560

2561

2560

54.72
24.94
79.66

40.34
17.15
57.49

54.72
163.31
24.94
242.97

40.34
150.75
17.15
208.24

6.29 ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ค่าจ้างเหมาบริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุง
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ขอคืน
บัตรโดยสารใช้ไป
รวม

2561

2560

1,868.59
7.18
148.09
5.01
2,028.87

1,871.16
53.13
167.19
9.23
2,100.71
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6.30 ค่าใช้จ่ายอื่น
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเช่า
ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าสอบบัญชี
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าภาษีต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

2561

2560

1.28
1.02
143.56
19.88
38.87
23.26
5.74
1.80
45.93
44.21
21.01
346.56

0.41
1.40
259.82
18.62
21.60
14.42
0.48
1.80
36.83
29.98
23.41
408.77

6.31 ต้นทุนทางการเงิน
หนวย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
- เงินกู้ต่างประเทศเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
- เงินกู้ในประเทศเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
ดอกเบี้ยจ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า
รวม
ค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อ
ค่าธรรมเนียมในการค�้ำประกันเงินกู้
รวม
ต้นทุนทางการเงิน
หัก รายการรับรู้เป็นต้นทุนสินทรัพย์ของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อ
รวม
คงเหลือ

2561

2560

1,603.97
1,646.13
448.42
3,698.52
156.69
14.37
171.06
3,869.58

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

1,373.16
136.33
1,509.49
2,360.09

1,158.00
112.68
1,270.68
2,540.93
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6.32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
รฟม. ถูกฟ้องร้องในคดีการเรียกร้องค่าทดแทนที่ดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�ำนวน 146 คดี คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง จ�ำนวน 80 คดี เป็นคดีที่อยู่
ระหว่างศาลปกครองสูงสุด จ�ำนวน 66 คดี ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จ�ำนวน 60 คดี เป็นเงิน 94.32 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้
หนวย : ล้านบาท
คดีที่ถูกฟ้อง

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค
*โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง

คดีที่อยู่
ระหว่างการ
พิจารณา

จ�ำนวน
(คดี)

ทุนทรัพย์
(ล้านบาท)

ศาล
ปกครอง
กลาง
(คดี)

21
36
60
6
18
2
3
146

665.96
334.36
3,262.20
219.89
22,105.17
366.97
47.67
27,002.22

19
37
1
18
2
3
80

คดีที่มีค�ำพิพากษาแล้ว
อยู่ระหว่าง
อุทธรณ์

มูลค่าความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น

ศาลปกครอง
สูงสุด
(คดี)

จ�ำนวน
(คดี)

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

21
17
23
5
66

20
14
22
4
60

24.24
11.80
30.38
27.90
94.32

* กทม. ตกลงเป็นผู้รับช�ำระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ�ำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระ
ทางการเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561
6.32.1 รฟม. ถูกฟ้องร้องในคดีอื่นๆ ดังนี้
(1) รฟม. ถูกพนักงานฟ้องร้องต่อศาลแรงงานกลาง ในการขอให้ปฏิบตั ติ ามสัญญาจ้างแรงงานจ่ายเงินค่าจ้างส�ำหรับวันหยุดพักผ่อน คดีอยูร่ ะหว่างพิจารณาคดีของศาลแรงงาน
กลาง มีรายละเอียดดังนี้
ทุนทรัพย์
(ล้านบาท)

คดีหมายเลขด�ำที่ 2708/2558
คดีหมายเลขด�ำที่ 2709/2558

0.21
0.14
0.35

(2) รฟม. ถูกนางรุจิเรจ แสงจิตต์พันธุ์ ฟ้องเป็นจ�ำเลยที่ 2 ต่อศาลปกครองกลางตามคดีหมายเลขด�ำที่ 1505/2557 ทุนทรัพย์ 0.54 ล้านบาท ขอให้ปรับเปลี่ยนช่องเก็บ
ค่าโดยสารอัตโนมัติ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่คนโดยสารโดยเฉพาะคนสูงอายุ และชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
(3) รฟม. ถูกบริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเคียว สเปเชียวการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด ฟ้องเป็นจ�ำเลย ต่อศาลแพ่งตามคดีหมายเลขด�ำที่ 1607/2560 ทุนทรัพย์ 13.31
ล้านบาท ขอให้คืนเงินหลักประกันสัญญาและจ่ายค่าจ้างงานที่ รฟม. ได้ท�ำการยึดหลักประกันสัญญาและไม่มีการจ่ายช�ำระค่าจ้างงานส่วนที่ค้างอยู่ไว้ เนื่องจาก รฟม. ขอยกเลิกสัญญาจ้าง
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเคียว สเปเชียวการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพราะมีการท�ำผิดสัญญาจ้าง คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง
(4) รฟม. ถูกบริษัท เจริญช่างทอง จ�ำกัด ฟ้องเป็นจ�ำเลยที่ 2 ต่อศาลแพ่งตามคดีหมายเลขด�ำที่ พ 3217/2560 ทุนทรัพย์ 79.71 ล้านบาท ขอให้ระงับการสร้างอุโมงค์
รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณสถานีวังบูรพา และชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง
(5) รฟม. ถูกนายธนาพร ศรีนัทธี ฟ้องเป็นจ�ำเลยต่อศาลปกครองกลางตามคดีหมายเลขด�ำที่ 1797/2560 ทุนทรัพย์ 403.37 ล้านบาท ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการงดเว้น
กระท�ำการโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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6.33 ผลการด�ำเนินการโครงการรถไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครตามล�ำดับความส�ำคัญจ�ำเป็นเร่งด่วน โดยให้
รฟม. ด�ำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ ดังนี้
6.33.1 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
6.33.1 (1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
ระยะเวลาด�ำเนินการ : พฤศจิกายน 2549 - เมษายน 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินลงทุน จ�ำนวน 81,808 ล้านบาท เพื่อให้ รฟม. ด�ำเนินการในโครงการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และงานก่อสร้างงานโยธา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ
รับทราบผลการประกวดงานโยธา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ส่วนงานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้านั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ให้ด�ำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnerships (PPPs)) ต่อมา ตามค�ำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 42/2559 สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ให้ด�ำเนินโครงการฯ และด�ำเนินการตาม
ขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 หลังจากนั้น รฟม. ได้ลงนาม
สัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 33 ปี กรอบวงเงินลงทุน
ประกอบด้วย
วงเงินลงทุน
ล้านบาท

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ค่าก่อสร้างงานโยธา
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่างานระบบไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า
รวม
รายละเอียดผลการด�ำเนินการก่อสร้างของโครงการ ปรากฏตามตารางที่ 1

5,900.00
52,460.00
2,622.00
20,826.00
81,808.00

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

27 พฤษภาคม 2551
27 พฤษภาคม 2551
24 พฤศจิกายน 2552
27 พฤษภาคม 2551
28 ธันวาคม 2553
28 มีนาคม 2560

10,687.64
11,284.78
13,334.99
4,999.13
2,799.61 60,447.23

11,284.78
13,334.99
4,999.13
5,900.00 51,747.62

244.38
1,210.00
396.00

244.38
1,210.00
396.00

10,687.64

726.13

726.13

11,441.08

223.10

5,900.00

รวม

223.10

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

11,441.08

5,900.00

ค่าจัด
กรรมสิทธิ์
ค่า
ที่ดิน
ก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)

การจ้างที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน
* ค่าจ้างที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 วงเงิน 588.07 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค
และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ
และการจัดท�ำเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยายและสายใหม่ (BMTD)
- ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค
- ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
ค่าจ้างที่ปรึกษาด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2535 - ส่วนต่อขยาย (BMTC)
ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (ส่วนงานโยธา) - PMC Index
Group
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และเตาปูน ท่าพระ (ข้อตกลงเพิ่มเติม) - PMC Index Group
ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง CSCBL Consortium
ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า (MEBL)
สัญญาที่ 1 - งานก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงหัวล�ำโพง สนามไชย (Italian-Thai)
สัญญาที่ 2 - งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงสนามไชย ท่าพระ (CH. Karnchang)
สัญญาที่ 3 - งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงเตาปูน ท่าพระ (SH-UN Joint Venture)
สัญญาที่ 4 - งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงท่าพระ หลักสอง (Sino-Thai)
สัญญาที่ 5 - ระบบรางรถไฟฟ้า (CH. Karnchang)
รวม

รายการ

ตารางที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

*588.07

9,575.88

10,562.20

10,665.79

12,852.65
4,621.46
5,414.32 48,277.98

5,414.32

ค่าจัด
ค่า
*ค่าจ้าง กรรมสิทธิ์
ที่ปรึกษา
ที่ดิน
ก่อสร้าง

9,575.88

10,562.20

10,665.79

149.70
1,200.25
203.59

712.37

222.60

5,414.32

รวม

12,852.65
4,621.46
2,488.51 56,180.81

149.70
1,200.25
203.59

712.37

222.60

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

จ�ำนวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)

*115.10
*106.89

*ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา
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6.33.1 (2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
ระยะเวลาด�ำเนินการ : มิถุนายน 2551 - กรกฎาคม 2563
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติกรอบวงเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ จ�ำนวน 21,789 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของการต่อ
ขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จากหมอชิต - สะพานใหม่ เป็นหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และยกเลิกศูนย์ซ่อมบ�ำรุง (Depot) บริเวณด้านทิศใต้ของสนามบินดอนเมือง โดยให้มีศูนย์ซ่อม
บ�ำรุงบริเวณคูคตแทน และมอบหมายให้ รฟม. รับผิดชอบด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต เป็นจ�ำนวน 38,165 ล้านบาท กรอบ
วงเงินลงทุนประกอบด้วย
วงเงินลงทุน
ล้านบาท

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (รวมค่าจ้างส�ำรวจ)
ค่าก่อสร้างงานโยธา
ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม

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

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติให้ รฟม. ด�ำเนินการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต
- สะพานใหม่ - คูคต เพื่อให้ กทม. เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
รายละเอียดผลการด�ำเนินการก่อสร้างของโครงการ ปรากฏตามตารางที่ 2

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

7,878.00

ค่าจัด
กรรมสิทธิ์
ค่า
ที่ดิน
ก่อสร้าง

1,310.74
15,269.00
6,657.00

7,878.00

รวม

4,019.00
2,841.00
1,310.74 37,974.74

1,310.74

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)

7,213.79
3,874.40
2,299.92
1,774.41
4,191.24 15,162.52

2,299.92
1,774.41
759.47 20,113.23

759.47
7,213.79
3,874.40

**1.66

*ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

**13.98

4,191.24

รวม

**2.07

759.47

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

**2.49

4,191.24

ค่าจัด
ค่า
*ค่าจ้าง กรรมสิทธิ์
ที่ปรึกษา
ที่ดิน
ก่อสร้าง

จ�ำนวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)

รายละเอียดผลการด�ำเนินการก่อสร้างของโครงการ ปรากฏตามตารางที่ 3

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (รวมค่าจ้างส�ำรวจ)
ค่าก่อสร้างงานโยธา
ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโยธาโครงการ
รวม

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

วงเงินลงทุน
ล้านบาท

8 ธันวาคม 2558
19 เมษายน 2559
19 เมษายน 2559

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

6.33.1 (3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
ระยะเวลาด�ำเนินการ : กรกฎาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2566
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ รฟม. ด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) อนุมัติกรอบวงเงินส�ำหรับค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และค่า
จ้างส�ำรวจอสังหาริมทรัพย์ และอนุมัติให้ด�ำเนินการก่อสร้างงานโยธาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 กรอบวงเงินลงทุนประกอบด้วย

การจ้างที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน
**ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ)
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท�ำรายงานการศึกษาวิเคราะห์โครงการ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 - TESCO MAA
Consortium
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานโยธา ผู้ลงทุน
งานระบบรถไฟฟ้าและผู้ให้บริการเดินรถ
ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
งานโยธา PCGRN
สัญญาที่ 1 - งานก่อสร้างโครงการสร้างยกระดับ (ITD)
สัญญาที่ 2 - งานก่อสร้างโครงการสร้างยกระดับ (UN-SH-CH)
สัญญาที่ 3 - งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบ�ำรุงและอาคารจอดแล้วจร
(STEC-AS-3)
สัญญาที่ 4 - ระบบราง STEC-AS-4
รวม

รายการ

ตารางที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
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20,633.00

3,509.19
21,507.00
18,570.00
9,990.00

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

21,507.00
18,570.00
9,990.00
4,831.24
3,690.00
79,221.24
9,625.00 79,221.24

941.44
552.38
14,366.45
5,467.34 14,366.45

1,186.64

4,253.10

3,923.70

249.10
710.75

1,182.00 1,182.00
2,764.90 12,389.90

5,467.34

196.54

997.00

997.00

1,186.64

4,253.10

3,923.70

3,509.19

249.10
6,178.09

196.54

78.52

186.59

5,467.34

รวม

941.44
552.38
14,366.45
710.75 20,544.54

78.52

377.00

186.59

377.00

*588.07

5,467.34

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

208.90

9,625.00

รวม

ค่าจัด
ค่า
*ค่าจ้าง กรรมสิทธิ์
ที่ปรึกษา
ที่ดิน
ก่อสร้าง

จ�ำนวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)

208.90

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

20,633.00

9,625.00

9,625.00

ค่าจัด
กรรมสิทธิ์
ค่า
ที่ดิน
ก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)

การจ้างที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน					
*ค่าจ้างที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 วงเงิน 588.07 ล้านบาท

สัญญาที่ 1 - งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและ
สถานีใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - รามค�ำแหง 12 (CKST
JOINT VENTURE)
สัญญาที่ 2 - งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและ
สถานีใต้ดิน ช่วงรามค�ำแหง 12 - หัวหมาก (CKST JOINT
VENTURE)
สัญญาที่ 3 - งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและ
สถานีใต้ดิน ช่วงหัวหมาก - คลองบ้านม้า (Italian-Thai)
สัญญาที่ 4 - งานโยธายกระดับ ช่วงคลองบ้านม้า สุวินทวงศ์ (UNIQUE)
สัญญาที่ 5 - งานก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบ�ำรุงและอาคาร
จอดรถ (CKST JOINT VENTURE)
สัญญาที่ 6 - งานระบบราง (UNIQUE)
รวม
รวม

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และการ
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ
และการจัดท�ำเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยายและสายใหม่ (BMTD)
ที่ปรึกษาก�ำกับการด�ำเนินโครงการ (PIC)
ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1
(PMCSC1)
ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2
(PMCSC2)
รวม

รายการ

ตารางที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

*197.32

*ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

รายงานประจำ�ปี 2561
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6.33.1 (4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
ระยะเวลาด�ำเนินการ : กรกฎาคม 2553 - สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ให้ รฟม.
ด�ำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2552 ของโครงการศึกษาและออกแบบโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายวงแหวนรอบในตามแนวถนนรัชดาภิเษก จ�ำนวน
400.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการด�ำเนินการศึกษา ทบทวนความเหมาะสม ออกแบบรวมถึงจัดท�ำเอกสารประกวดราคา และรายงานการวิเคราะห์โครงการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2553 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี เพือ่ เตรียมความพร้อมของโครงการก่อนด�ำเนินการตามขัน้ ตอนของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ด�ำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีมชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี เป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)
โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost ภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ค่าจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งบริหาร
การเดินรถ และซ่อมบ�ำรุงโครงการ กรอบวงเงินลงทุนประกอบด้วย
วงเงินลงทุน
ล้านบาท

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ค่าก่อสร้างงานโยธา
ค่าที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
รวม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

6,847.00
20,135.00

29 มีนาคม 2559
29 มีนาคม 2559

35.00
27,017.00

รายละเอียดผลการด�ำเนินการก่อสร้างของโครงการ ปรากฏตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
รายการ

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อศึกษา ทบทวน และการจัดท�ำ
เอกสารประกวดราคา
รวม

ค่าจัด
กรรมสิทธิ์
ค่า
ที่ดิน
ก่อสร้าง

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

6,847.00

6,847.00

34.00
34.00

จ�ำนวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)

รวม

ค่าจัด
กรรมสิทธิ์
ค่า
ที่ดิน
ก่อสร้าง

6,847.00

3,824.84

34.00
6,881.00

3,824.84

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

รวม

3,824.84
26.70
26.70

26.70
3,851.54
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6.33.1 (5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง
ระยะเวลาด�ำเนินการ : ตุลาคม 2554 - สิงหาคม 2563
ส�ำนักงบประมาณ (สงป.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0711/2539 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าจ้างที่ปรึกษาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง วงเงิน 162,208,780.00 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
ได้มีมติอนุมัติให้ด�ำเนินการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost ภาครัฐลงทุนค่า
งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ค่าจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งบริหารการเดินรถ และซ่อมบ�ำรุงโครงการ กรอบวงเงินลงทุนประกอบด้วย
วงเงินลงทุน
ล้านบาท

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ค่าก่อสร้างงานโยธา
ค่าที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง
รวม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

6,013.00
22,354.00

29 มีนาคม 2559
29 มีนาคม 2559

162.21
28,529.21

รายละเอียดผลการด�ำเนินการก่อสร้างของโครงการ ปรากฏตามตารางที่ 4
ตารางที่ 5 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
รายการ

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อศึกษา ทบทวน และการจัดท�ำ
เอกสารประกวดราคา (BMTY)
รวม

ค่าจัด
กรรมสิทธิ์
ค่า
ที่ดิน
ก่อสร้าง

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

6,013.00

6,013.00

จ�ำนวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)

รวม

6,013.00
124.45
124.45

124.45
6,137.45

ค่าจัด
กรรมสิทธิ์
ค่า
ที่ดิน
ก่อสร้าง

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

4,313.84

4,313.84

รวม

124.45
124.45
124.02

124.45
4,437.86
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6.33.1 (6) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 รฟม. ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดท�ำรายงานศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต และ
ท�ำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยมีกรอบระยะเวลาการด�ำเนินการทั้งสิ้น 4 เดือน วงเงิน 44,200,000 บาท (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม) และเริ่มด�ำเนินการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ก�ำหนดเปิดบริการภายในเดือนกันยายน 2566 ขณะนี้ รฟม.อยู่ระหว่างด�ำเนินการน�ำเสนอรายงานศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
ภูเก็ต และการด�ำเนินการบรรจุวาระเสนอคณะรัฐมนตรี เพือ่ ตราพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด�ำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. ...
6.33.1 (7) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี
รฟม. อยู่ระหว่างการประกาศชวนเชิญหาบริษัทที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง
ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี และการด�ำเนินการบรรจุวาระเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อตราพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด�ำเนินกิจการ
รถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ...
ก�ำหนดเปิดบริการภายในเดือนมกราคม 2570 โดยด�ำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายสีแดงเป็นสายแรกด้วยรูปแบบโครงสร้างงานโยธาบนพื้นดินและรูปแบบงานโยธาใต้ดิน
6.33.1 (8) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์
ในคราวการประชุม คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้บรรจุโครงข่ายระยะแรกในมาตรการเร่งรัดโครงการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
รฟม. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด�ำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
... ตามมาตรา 7 (1) รวมทั้งการด�ำเนินการร่างข้อก�ำหนดและขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่ง
มวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ก�ำหนดเปิดบริการภายในเดือนมิถุนายน 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการน�ำเสนอคณะ
รัฐมนตรี เพื่อตราพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด�ำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ...
6.33.2 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์โครงการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างที่ปรึกษามีรายละเอียดดังนี้
รายการ

1. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดท�ำเอกสารประกวดราคาโครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ (BMTD)
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดท�ำเอกสารประกวดราคาโครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ (BMTP)
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดท�ำเอกสารประกวดราคาโครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (BMTP)
2. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดและการจัดท�ำเอกสารประกวดราคาโครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่
3. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย) ช่วงคูคต - ล�ำลูกกา และช่วงสมุทรปราการ - บางปู
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ และปรับปรุงเอกสารประกวดราคา

วงเงินตามสัญญา
(ล้านบาท)

*588.07

*174.77

137.61

90.23

30.00

12.13

44.31

33.86

44.85

17.12

การจ้างที่ปรึกษาซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน
* ค่าจ้างที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 วงเงิน 588.07 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใช้สัญญาร่วมกัน ดังนี้
- โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และ ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
- โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
- โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ
6.34 วันที่ได้รับอนุมัติงบการเงิน
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อนุมัติงบการเงินในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

จ�ำนวนเงินเบิกจ่าย
(ล้านบาท)

175 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0 2716 4000 โทรสาร 0 2716 4019
e-mail : pr@mrta.co.th
website : www.mrta.co.th
Facebook Fan page : การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
Call Center : 0 2716 4044

