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1.	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เกิดขึ้นจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัต ิ
 บริษัทมหาชนจำกัด ระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BECL”) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
 (“BMCL”) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัท 
 ดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเท่ากับ 15,285,000,000 บาท  
 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  ธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วยการให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนา 
 เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางโครงข่าย 
 การให้บริการ ทั้งในระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ 
 ดำเนนิธรุกจิดา้นการใหบ้รกิารระบบขนสง่มวลชนและการคมนาคมชัน้นำในประเทศและในภมูภิาค นอกจากนัน้ยงัสามารถตอ่ยอด 
 ธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตราผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ  
 การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

1.1  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

	 1.1.1	 ธุรกิจทางพิเศษ

   บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้รับสัมปทานในการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษรวม 4 สายทาง ประกอบด้วย  
  (1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
  (“กทพ.”) โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2533 (2) ทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี ภายใต้สัญญาเพื่อ 
  การต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี) กับ กทพ. โดยมีระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน  
  2540 (3) ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ภายใต้สัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง  
  บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กับ กทพ.  
  โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 และ (4) ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน- 
  ปากเกร็ด) โดยดำเนินการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (“NECL”) ภายใต้สัญญาโครงการ 
  ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด กับ กทพ. ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2539
 	 1)	 ทางพิเศษศรีรัช 
    บรษิทั และ กทพ. ไดร้ว่มกนัลงทนุในโครงการระบบทางพเิศษในกรงุเทพและปรมิณฑล โดยบรษิทัเปน็ 
   ผูล้งทนุกอ่สรา้งและบรหิารทางพเิศษศรรีชั ซึง่ประกอบดว้ยทางพเิศษ 4 สว่น คอื สว่นเอ (พระราม 9-รชัดาภเิษก)  
   ส่วนบี (พญาไท-บางโคล่) ส่วนซี (รัชดาภิเษก-แจ้งวัฒนะ) และส่วนดี (พระราม 9-ศรีนครินทร์) ระยะทางรวม  
   38.5 กิโลเมตร และ กทพ. ลงทุนก่อสร้างและบริหารทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ระยะทาง 27.1  
   กิโลเมตร
    ในส่วนของค่าผ่านทาง ผู้ใช้ทางพิเศษชำระค่าผ่านทางที่ด่านเก็บเงิน ณ จุดขึ้นทางพิเศษ โดย กทพ.   
   เป็นผูจั้ดเก็บค่าผ่านทางท้ังหมดแล้วแบ่งให้บริษัท การแบ่งรายได้ระหว่างบริษัทกับ กทพ. เป็นไปตามท่ีกำหนด  
   ไว้ในสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ตั้งแต่วันเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรก รายได้ค่าผ่านทางจาก  
   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัชจะถูกนำมารวมกันและแบ่งตามเกณฑ์พื้นที่ คือ โครงข่ายใน  
   เขตเมือง 9 ปีแรก บริษัทได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 60 กทพ. ได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 40 สำหรับ 9 ปีสุดท้าย บริษัท  
   ได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 40 กทพ. ได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 60 และระยะเวลาระหว่าง 9 ปีแรกและ 9 ปีสุดท้าย  
   ได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 50 เท่ากัน ส่วนโครงข่ายนอกเขตเมืองคือทางพิเศษศรีรัช ส่วนซี และส่วนดี รายได้  
   ค่าผ่านทางเป็นของบริษัททั้งหมดตลอดระยะเวลาสัญญา 
	 	 2)	 ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

    บริษัทมีหน้าที่ในการออกแบบและก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ  
   มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษาทางพิเศษรวมทั้งการเรียกเก็บค่าผ่านทาง โดยบริษัท  
   เป็นผู ้ร ับภาระในการลงทุนและค่าใช้จ ่ายในการดำเนินงานทั ้งหมดตลอดระยะเวลาสัมปทานและ  
   แบ่งผลตอบแทนหรือให้ผลประโยชน์แก่รัฐตามที่ได้ตกลงกันในสัญญาสัมปทาน    
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    บริษัทมีสิทธิที่จะได้รับรายได้ค่าผ่านทางและรายได้อื่น (ถ้ามี) ตลอดระยะเวลาสัมปทาน ซึ่งอัตรา    
   ค่าผ่านทางและการปรับอัตราค่าผ่านทางเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญา 
    สัญญาสัมปทานมีระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ 15 ธันวาคม 2555 โดยการดำเนินงานแบ่งออกเป็น   
   2 ระยะ คือ 
   ระยะที่ 1 การออกแบบ ก่อสร้างทางพิเศษ การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล   
     ระบบควบคุมการเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษ ระบบสื่อสาร และระบบควบคุมการจราจร และ  
     ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของทางพิเศษ โดยมีระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 48 เดือนนับจากวันที่   
     15 ธันวาคม 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ี กทพ. กำหนดให้เร่ิมงานตามท่ีระบุไว้ใน Notice to Proceed (NTP) 
   ระยะที่ 2  การบริหารจัดการ และการให้บริการ ได้แก่ การเรียกเก็บค่าผ่านทาง การกูภั้ย และการบำรุงรักษา  
     ทางพิเศษ โดยมีกำหนดเวลาเริ่มจากวันเปิดดำเนินการโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน 
    บริษัทได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการ  
   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559   

   แนวเส้นทางและลักษณะทางกายภาพ	 

    ลักษณะของโครงการ เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร มีด่านเก็บ  
   ค่าผ ่านทางพิเศษจำนวน 10 ด่าน แนวเส้นทางของโครงการเร ิ ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกฯ   
   (ถนนกาญจนาภิเษกบริเวณใกล้โรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้เดิม   
   และข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 7 สิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีกลางบางซื่อ (จตุจักร)   
   โดยเช่ือมต่อทางพิเศษสายศรีรัชบริเวณสถานีขนส่ง (หมอชิต 2) และลงสูร่ะดับดินท่ีบริเวณถนนกำแพงเพชร 2  

  3)	 ทางพิเศษอุดรรัถยา  
    NECL เป็นผู ้ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ ่งประกอบด้วยทางพิเศษ 2 ระยะ คือ   
   ระยะที่ 1 แจ้งวัฒนะ-เชียงราก และระยะที่ 2 เชียงราก-บางไทร เชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชที่บริเวณ  
   ถนนแจ้งวัฒนะมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 32 กิโลเมตร สำหรับขาเข้าเมืองผู้ใช้ทางชำระค่าผ่านทางที่ด่านเก็บเงิน   
   ณ จุดขึ้นทางพิเศษ สำหรับขาออกจากเมืองชำระค่าผ่านทางที่จุดลงทางพิเศษ โดย กทพ. เป็นผู้จัดเก็บ  
   ค่าผ่านทางทั้งหมดแล้วส่งมอบให้บริษัทย่อย รายได้ค่าผ่านทางในส่วนของทางพิเศษอุดรรัถยาเป็นของ  
   บริษัทย่อยทั้งหมด 

 1.1.2		 ธุรกิจระบบราง 

   บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจำนวน 2 โครงการ จากการรถไฟฟ้า  
  ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ได้แก่ (1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีหัวลำโพง-  
  สถานีบางซื่อ) (โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) โดยบริษัทเป็นผู้มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งการดำเนินกิจกรรม  
  และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการ และธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม  
  ภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี ต้ังแต่วันท่ี 2 กรกฎาคม 2547 และ (2) โครงการรถไฟฟ้า  
  มหานคร สายฉลองรัชธรรม บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน   
  (โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง) สัญญาที่ 4 สัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการ  
  เดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษา ซึ่ง รฟม. เป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาทั้งหมด และบริษัทเป็นผู้ลงทุนค่างานระบบ  
  รถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการที่  
  กำหนดไว้ โดย รฟม. เป็นผู้มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสาร และรายได้เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน  
  ทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทั้งหมด และ รฟม. จะทยอยจ่ายคืนค่าอุปกรณ์งานระบบให้บริษัทเป็นรายเดือน  
  ในระยะเวลา 10 ปี และจ้างบริษัทบริหารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา ตลอดอายุสัมปทาน 30 ปี นับจากวันท่ี   
  4 กันยายน 2556 
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	 1.1.3	 ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์

   บริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (“BMN”) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนา  
  เชิงพาณิชย์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในการ 1) จัดหาและ/หรือจัดทำสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ ในรถไฟฟ้าและ  
  ในสถานีรถไฟฟ้า 2) ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและพื้นที่ชั้นใต้ดินของอาคารจอดแล้วจรที่สถานี  
  ลาดพร้าว และ 3) ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า นอกจากนี้   
  สำหรับในส่วนของทางพิเศษนั ้น บริษัทและ NECL ได้ให้บริษัทเอกชนและบุคคลใช้พื ้นที ่เพื ่อดำเนินการ  
  ในเชิงพาณิชย์เพื่อติดตั้งป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้ใช้พื้นที่ทำร้านค้า  
  บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง และการดำเนินธุรกิจอ่ืนๆ เช่น ใช้พ้ืนท่ีในเขตทางพิเศษเพ่ือติดต้ังระบบกระจายสัญญาณ 3G   
  เป็นต้น  

	 1.1.4		 การลงทุนในบริษัทอื่น

   บริษัทมีเงินลงทุนอยู่ในบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค ดังนี้ (1) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)   
  (“CKP”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  
  จากพลังงานประเภทต่างๆ (2) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“TTW”) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับ  
  การประปาส่วนภูมิภาค และลงทุนในบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคอื่น และ (3) บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์   
  จำกัด (“XPCL”) เป็นผู้ก่อสร้างและดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี  

1.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ 

	 1.2.1	 วิสัยทัศน ์

  บริษัทมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
  “เป็นผู้นำด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน” 

 1.2.2		 พันธกิจ 

  บริษัทมุ่งมั่นที่จะ 
  1. ให้บริการระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้   
   ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและครบวงจร เพื่อช่วยบรรเทา  
   ปัญหาจราจร ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
  3. สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 1.2.3	 เป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ

  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจของบริษัท บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ 
  1. ลงทุนในโครงการด้านระบบคมนาคมขนส่ง โครงการทางพิเศษ ทางเชื่อม โครงการระบบขนส่งมวลชน  
   ระบบราง และโครงการที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน (PPP) ด้านโครงสร้าง  
   พื้นฐาน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาเชิงพาณิชย์ต่างๆ โดยพิจารณาโครงการที่เป็นประโยชน์  
   ต่อสังคมและประเทศ และมีผลตอบแทนทางธุรกิจที่เหมาะสม 
  2. สร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจด้วยการสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย  
   อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อธำรงฐานะการเงินที่มั่นคง 
  3. สร้างความผูกพันกับผู ้มีส่วนได้เสียโดยผ่านกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social   
   Responsibility) และสื่อสารให้บุคคลภายในและภายนอกองค์กรรับทราบ 
  4. สร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มี  
   คุณภาพ 
  5. สร้างการยอมรับของสังคมให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
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1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

  บริษัทเกิดขึ้นจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ระหว่าง BECL และ BMCL เมื่อวันที่ 30   
 ธันวาคม 2558 ดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึง  
 การพัฒนาเชิงพาณิชย์ที ่เกี ่ยวเนื ่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ ่งธุรกิจดังกล่าวโอนมาจาก BECL และ BMCL   
 โดยผลของกฎหมาย 

 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญก่อนการควบบริษัท

 ¶¶‡¶• BECL จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2530 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2538 ก่อนการควบบริษัท BECL มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน  
  7,700,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 770,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 ¶¶‡¶• 22 ธันวาคม 2531 BECL ได้ลงนามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็น 
  ผู้ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปีนับแต่วันเริ่มก่อสร้าง ซึ่งก็คือวันที่ 1 มีนาคม 2533 

 ¶¶‡¶• 25 กนัยายน 2539 BECL ไดจ้ดัตัง้บรษิทั ทางดว่นกรงุเทพเหนอื จำกดั (NECL) โดย NECL ไดท้ำสญัญากบั กทพ. ในการกอ่สรา้ง  
  และบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) มีระยะเวลา 30 ปี นับแต่วันลงนามสัญญา ซึ่งก็คือวันที่  
  27 กันยายน 2539 

 ¶¶‡¶• 17 เมษายน 2540 BECL ลงนามสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี) เป็นผู้ก่อสร้างและบริหาร 
  ทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี กับ กทพ. โดยมีระยะเวลา 30 ปีนับแต่วันเริ่มก่อสร้าง ซึ่งก็คือวันที่ 22 เมษายน 2540 

 ¶¶‡¶• 14 กันยายน 2555 BECL ไดล้งนามในสญัญาสัมปทานการลงทนุออกแบบกอ่สรา้ง บริหารจดัการ ใหบ้รกิาร และบำรุงรกัษา 
  โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกับ กทพ. โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปีนับแต่ กทพ.  
  มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ซึ่งก็คือวันที่ 15 ธันวาคม 2555  

 ¶¶‡¶• BMCL จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่  
  21 กนัยายน 2549 กอ่นการควบบรษิทั BMCL มทีนุจดทะเบยีนและทนุชำระแลว้จำนวน 7,585,000,000 บาท แบง่เปน็หุน้สามญั  
  20,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.37 บาท 

¶¶‡¶ • BMCL ได้เข้าทำสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับ รฟม. ในลักษณะ AOT (Acquire Operate Transter) ในรูปแบบ  
  PPP Net Cost โดย BMCL มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งการดำเนินกิจกรรม และการพัฒนาเชิงพาณิชย์  
  ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการ และธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายใน 
  ขบวนรถไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572 ภายใต้สัญญาดังกล่าว  
  BMCL มีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนจากค่าโดยสารและจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. ตามอัตราที่ 
  ระบุในสัญญา

 ¶¶‡¶• 25 กุมภาพันธ์ 2552 BMCL ได้จัดตั้งบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) โดยการควบรวม 3 บริษัท คือ  
  บริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัท เมโทร มอลล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และบริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิคส์ จำกัด  
  โดย BMN ได้รับโอนการดำเนินธุรกิจเดิม รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ ทรัพย์สิน หนี้สิน และพนักงานของบริษัททั้งสามไปทั้งหมด

 ¶¶‡¶• 4 กันยายน 2556 BMCL ได้เข้าทำสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ระยะเวลา 30 ปี กับ รฟม. ในลักษณะ ATO   
  (Acquire Transfer Operate) ในรูปแบบ PPP Gross Cost กล่าวคือ รฟม. เป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาทั้งหมด และ BMCL เป็น  
  ผู้ลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า โดย รฟม. จะทยอยชำระค่าอุปกรณ์งานระบบคืนให้กับ BMCL ทั้งนี้   
  BMCL เป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา โดย   
  รฟม. เป็นผู้มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสาร และรายได้เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและ  
  ระบบรถไฟฟ้าทั้งหมด และ รฟม. จะจ่ายค่าจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาให้กับ BMCL นับแต่วันที่   
  BMCL ให้บริการการเดินรถไฟฟ้าจนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาสัมปทาน 
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 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในปี	2559	

 5 ม.ค. 59 หลักทรัพย์ BEM เปิดทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 
    กลุ่มดัชนี SET 100 รวมทั้งยังได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Global Index ซึ่งเป็นมาตรฐานในการ 
    วัดผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ลงทุนต่างประเทศ

 4 เม.ย. 59 บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “A” และแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable”  
    หรือคงที่ โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating)

 24 มิ.ย. 59 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 อายุ 3-12 ปี จำนวน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ  
    2.22 ถึงร้อยละ 3.61 ต่อปี เพื่อใช้ทดแทนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน  
    และใช้สำหรับการลงทุนโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  

 1 ก.ค. 59 หลักทรัพย์ BEM ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มดัชนี SET50

 21 ก.ค. 59 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความ มาตรา 44 มีคำสั่งเรื่องการดำเนินการ 
    โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 
    ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ให้การเดินรถทั้งสองระบบสามารถเดินรถแบบ 
    ต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการกำกับดูแล 
    เจรจารว่มกนักบัผูร้บัสมัปทานเดนิรถไฟฟา้โครงการรถไฟฟา้สายเฉลมิรชัมงคลใหด้ำเนนิการโครงการสว่นตอ่ขยาย 
    และดำเนินการให้มีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลเพ่ือให้สามารถเดินรถแบบต่อเน่ือง 
    เป็นโครงข่ายเดียวกัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

 6 ส.ค. 59 เปดิใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายฉลองรชัธรรม (สายสมีว่ง) ชว่งบางใหญ-่เตาปนู (สถานคีลองบางไผ-่ 
    สถานีเตาปูน) 

 22 ส.ค. 59 เปิดให้บริการโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

 22 ส.ค. 59 NECL เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติสำหรับทางพิเศษอุดรรัถยา ครบทั้งสายทาง  

 21 ต.ค. 59 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2559 อายุ 4-11 ปี จำนวน 8,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ  
    2.62 ถึงร้อยละ 3.95 ต่อปี เพื่อชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  

 1 พ.ย. 59 เชื่อมต่อระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของ กทพ. และกรมทางหลวง โดยผู้ถือบัตร Easy Pass และบัตร M-Pass  
    สามารถชำระค่าผ่านทางช่องเก็บเงินอัตโนมัติได้ด้วยบัตรเพียงใบเดียว     

 28 ธ.ค. 59 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความ มาตรา 44 มีคำสั่งเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหา 
    การเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ  
    และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สายฉลองรัชธรรม) ช่วงบางใหญ่-เตาปูน โดยให้ รฟม. ดำเนินการจ้าง 
    ผู้ประกอบการเอกชน เพื่อติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน  
    ช่วงเตาปูน-บางซื่อ และให้ รฟม. ใช้ผลการเจรจาต่อรองของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงาน 
    หรือดำเนินการ (งานสัญญาที่ 5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อกับ BEM รวมทั้ง 
    มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการพิจารณา      
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1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	 1.4.1	 การลงทุนในบริษัทย่อย	และบริษัทอื่น	 	 
   บรษิทัมนีโยบายการลงทนุในธรุกจิสาธารณปูโภคพืน้ฐานหรอืธรุกจิสนบัสนนุทีเ่กือ้หนนุการดำเนนิงานของบรษิทั 
  และสร้างโอกาสและผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัท โดยบริษัทได้มีการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

  (1)	 ชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่ไปร่วมลงทุน

อื่นๆ

TTWBMN XPCLNECL CKP

99.99% 65.19% 19.45% 19.40% 7.50%

69.33%

ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ
ธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า
ธุรกิจการพัฒนาเชิงพาณิชย์

บริษัท

หมายเหตุ :  กลุ่ม ช.การช่าง ประกอบด้วย 1) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 
  3) บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด และ 4) บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด

กลุ่ม ช.การช่าง

ธุรกิจก่อสร้างและ
บริหารทางพิเศษ

ธุรกิจพัฒนา
เชิงพาณิชย์

ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ายน้ำประปา

ลงทุนในธุรกิจผลิต
และจำหน่ายไฟฟ้า

ก่อสร้างและดำเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี

30.67%

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน

ทุนเรียก
ชำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น

มูลค่าเงิน
ลงทุนตาม
ราคาทุน

บริษัทย่อย

บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา 6,000 5,250 99.99% 2,604

บจก. แบงคอก เมโทร ดำเนินธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 254 254 65.19% 166 
เน็ทเวิร์คส์

บริษัทอื่น

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 9,240 7,370 19.40% 3,223 
 ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

บมจ. ทีทีดับบลิว ผลิตและจำหน่ายนํ้าประปา 3,990 3,990 19.45% 4,277

บจก. ไซยะบุรี พาวเวอร์ ก่อสร้างและดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังนํ้า 26,861 16,505 7.50% 1,238
 ไซยะบุรี 

หน่วย : ล้านบาท
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 	 (2)	 รายละเอียดของบริษัทที่ไปร่วมลงทุน

   ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ

   1.	 บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จำกัด	(“NECL”)

    NECL มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,000 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 294 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ  
    จำนวน 306 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 5,250 ล้านบาท   
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน NECL ได้ทำสัญญา  
    กับ กทพ. ในการก่อสร้าง และบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา มีระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน   
    2539 ทางพิเศษอุดรรัถยามีเส้นทางที่มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือโดยเชื่อมต่อจากทางพิเศษศรีรัชที่บริเวณ  
    ถนนแจ้งวัฒนะผ่านบางพูน เชียงราก และสุดทางที่บางไทร 

   ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์

   1.	 บริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส์	จำกัด	(“BMN”)

    BMN มทีนุจดทะเบยีนรวมจำนวน 254 ลา้นบาท เปน็หุน้สามญัจำนวน 25.4 ลา้นหุน้ โดยมมีลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้ 
    หุ้นละ 10 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 254 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 
    ใน BMN คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.19 ของทุนจดทะเบียน 

    BMN เกดิจากการควบรวม 3 บรษิทั คอื บรษิทั บเีอม็ซแีอล เนท็เวริค์ จำกดั บรษิทั เมโทร มอลล ์ดเีวลลอปเมนท ์ 
    จำกัด และบริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิคส์ จำกัด โดย BMN ได้รับโอนการดำเนินธุรกิจเดิมของทั้งสามบริษัท  
    รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ ทรัพย์สิน หนี้สิน และพนักงานของบริษัททั้งสามไปทั้งหมด

    ในปัจจุบัน BMN ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและ 
    ในขบวนรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและพื้นที่ชั้นใต้ดินของ 
    อาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว รวมทั้งให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
    ภายในสถานีรถไฟฟ้าและในอุโมงค์เดินรถไฟฟ้า

   ธุรกิจสาธารณูปโภคอื่น

   1.	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำกัด	(มหาชน)	(“CKP”)

    CKP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding  
    Company) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า CKP มีทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 9,240 ล้านบาท  
    เป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,240 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 7,370  
    ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.40 ของทุนจดทะเบียน CKP  
    มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ 3 ประเภท ได้แก่  
    ธรุกจิโรงไฟฟา้พลงันำ้ โดยลงทนุในบรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจำกดั และบรษิทั ไซยะบรุ ีพาวเวอร ์ 
    จำกัด ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ระบบ Cogeneration) โดยลงทุนในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น  
    จำกดั และธรุกจิโรงไฟฟา้พลงัแสงอาทติย ์โดยลงทนุในบรษิทั บางเขนชยั จำกดั บรษิทั นครราชสมีา โซลาร ์ 
    จำกัด บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด 

   2.	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำกัด	(มหาชน)	(“TTW”)

    TTW เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 3,990 ล้านบาท เป็น 
    หุน้สามญัจำนวน 3,990 ลา้นหุน้ โดยมมีลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ 1 บาท มทีนุชำระแลว้จำนวน 3,990 ลา้นบาท  
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.45 ของทุนจดทะเบียน TTW ประกอบธุรกิจ 
    ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร 
    โดยมีสัญญาซื้อขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค อายุ 30 ปี นับจากวันที่ 21 กรกฎาคม 2547  
    นอกจากนี้ TTW ได้ลงทุนในบริษัทประปาปทุมธานี จำกัด คิดเป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน  
    โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่ปทุมธานีและรงัสติ  
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บมจ. ช. การช่าง

บริษัท

ได้รับบริการ
ดำเนินการก่อสร้าง
หรือบริหารโครงการ 

ที่มีคุณภาพ

ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล

จ่ายค่าบริการ
ดำเนินการก่อสร้าง 
หรือบริหารโครงการ

ที่สมเหตุสมผล

    โดยมีสัญญาซื้อขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค อายุ 25 ปี นับจากวันที่ 15 ตุลาคม 2541  
    และลงทุนในบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารและจัดการระบบผลิตและ 
    จ่ายน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งได้มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานผ่านการถือหุ้นใน CKP  
    ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนอีกด้วย 

   3.	 บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำกัด	(“XPCL”)

    XPCL มีทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 26,861 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสหรัฐ ต่อ 34 บาท)  
    มีทุนชำระแล้วจำนวน 16,505 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.50  
    ของทนุจดทะเบยีน XPCL ดำเนนิธรุกจิหลกัเปน็ผูด้ำเนนิโครงการไฟฟา้พลงันำ้ไซยะบรุ ีซึง่ตัง้อยูบ่นแมน่ำ้โขง  
    โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้น โดยไม่มีการผันน้ำออกจาก 
    แม่น้ำโขงและไม่มีการกักเก็บน้ำเหมือนเขื่อนที่มีอ่างเก็บน้ำทั่วไป

	 1.4.2	 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

    บริษัทมี บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บมจ. ช.การช่าง ถือหุ้นอยู่ในบริษัท 
   จำนวน 4,544,912,129 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.73 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยในอดีตจนถึงปัจจุบัน  
   บริษัทได้มีการว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการ เนื่องจาก บมจ. ช.การช่าง เป็น 
   บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศที่มีศักยภาพมีความรู้ความชำนาญ และคุ้นเคยกับโครงสร้างพื้นฐาน 
   ทางโยธาของทางพิเศษและโครงการรถไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์งานระบบต่างๆ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บมจ. ช.การช่าง  
   ยังมีประสบการณ์ในการดำเนินการสัญญาในลักษณะ Lump Sum Turnkey สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพภายใน 
   กำหนดเวลา อีกทั้งยังเป็นพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนในบริษัท ทำให้ บมจ. ช.การช่าง มีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่น 
   ที่จะดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้น ในอนาคตจึงมีโอกาสที่บริษัทจะว่าจ้าง บมจ.     
   ช.การช่าง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างหรือผู้บริหารโครงการ อย่างไรก็ดี ในการเข้าทำรายการกับ บมจ. ช.การช่าง ซึ่งเป็น 
   บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท  
   ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อ 12. รายการระหว่างกัน


