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6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 
 

6.1 ข้อมลูทัว่ไป 

(1) ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited 
(เรียกช่ือย่อว่ำ “BEM”)   

ประกอบธุรกจิ ด าเนินการก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษและบรหิารจดัการโครงการระบบ
ขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า รวมถงึธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107558000491 

ทุนจดทะเบยีน 15,285 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 15,285 ลา้นบาท 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 587 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์  0 2641 4611 และ 0 2354 2000 
โทรสาร  0 2641 4610 และ 0 2354 2040 
เวบ็ไซต ์ www.bemplc.co.th 

ทีต่ัง้ส านกังานสาขา (1) 238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์  0 2641 4611 
โทรสาร  0 2641 4610     

ทีต่ัง้ส านกังานสาขา (2) 189 ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ทีต่ัง้ส านกังานสาขา (3) 189/1 ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

ทีต่ัง้ส านกังานสาขา (4) 189/2 ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์  0 2354 2000 
โทรสาร  0 2354 2040      

(2) นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป  

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ทำงด่วนกรงุเทพเหนือ จ ำกดั (เรียกช่ือยอ่วำ่ “NECL”) 
ประกอบธุรกจิ ด าเนินการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา  
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 587 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400  
ทุนจดทะเบยีน 6,000 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 5,250 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 99.99   
โทรศพัท ์  0 2641 4647  
โทรสาร  0 2641 4646     
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บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ำกดั (เรียกช่ือยอ่วำ่ “BMN”) 
ประกอบธุรกจิ 1.   ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ในสถานรีถไฟฟ้า MRT และพืน้ทีช่ ัน้ใตด้นิอาคาร

จอดแลว้จรสถานีลาดพรา้ว 
2. จดัหา และ/หรอื จดัท าสือ่โฆษณาในบรเิวณสถานีรถไฟฟ้า และภายใน

ขบวนรถไฟฟ้า MRT 
3. ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานี

รถไฟฟ้า MRT 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 832 ถนนสทุธสิาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
ทุนจดทะเบยีน 254 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 254 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 65.19   
โทรศพัท ์  0 2690 8200 
โทรสาร  0 2690 8212    
เวบ็ไซต ์ www.bmn-mrt.com 
 
บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) (เรียกช่ือยอ่วำ่ “TTW”) 
ประกอบธุรกจิ ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค และลงทุนใน

บรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคอื่น  
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 30/130 หมู่ที ่12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขงิ  
 อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
ทุนจดทะเบยีน 3,990 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 3,990 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 19.45 
โทรศพัท ์  0 2811 7526 
โทรสาร  0 2420 6064 
เวบ็ไซต ์ www.ttwplc.com 
 
 

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ซีเค พำวเวอร ์ จ ำกดั (มหำชน) (เรียกช่ือย่อวำ่ “CKP”) 
ประกอบธุรกจิ ลงทุนถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิผลติและ

จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริยิะถาวร ชัน้ 19 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง  
 เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
ทุนจดทะเบยีน 9,240 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 7,370 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 19.40 
โทรศพัท ์  0 2691 9720 
โทรสาร  0 2691 9723  
เวบ็ไซต ์ www.ckpower.co.th 

 
 
 
 

http://www.bmn-mrt.com/
http://www.ttwplc.com/
http://www.ck/
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(3) บุคคลอ้ำงอิง 

นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์ บริษทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง 
 เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
 โทรศพัท ์ :  0 2009 9382  
 โทรสาร   :  0 2009 9476  

 

ผูส้อบบญัชี บริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั  
 193/136-137 อาคารเลครชัดา  
 ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ ์ชัน้ 33 
 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท ์  :  0 2264 0777 
 โทรสาร    :  0 2264 0789 

6.2 ข้อมลูส ำคญัอ่ืน  

สรปุสำระส ำคญัของสญัญำ 

6.2.1 สญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ท่ี 2 

วนัท่ีท ำสญัญำ 22 ธนัวาคม 2531 
คู่สญัญำ การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย (“กทพ.”) 
สรปุสำระส ำคญั บรษิทัมหีน้าทีด่ าเนินการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) 

รวมทัง้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2  
เป็นระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับจากวนัที่ 1 มนีาคม 2533 จนถึงวนัที ่ 
29 กุมภาพนัธ ์2563 ระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ประกอบดว้ย ส่วนเอ (พระราม 9-
รัชดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไท -บางโคล่) ส่วนซี (รัชดาภิเษก -แจ้งวัฒนะ)      
รวมระยะทางทัง้สิน้ 29.8 กโิลเมตร โดยบรษิัทมสีทิธไิด้รบัส่วนแบ่งรายได้    
ค่าผ่านทางในสว่นของทางพเิศษศรรีชั และทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วน
ขัน้ที ่1) ซึง่ก่อสรา้งและบรหิารโดย กทพ.ตลอดระยะเวลาสมัปทาน 

6.2.2 สญัญำเพือ่กำรต่อขยำยโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ท่ี 2 (ส่วนดี) 

วนัท่ีท ำสญัญำ 17 เมษายน 2540 
คู่สญัญำ การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย (“กทพ.”) 
สรปุสำระส ำคญั บรษิทัมหีน้าทีด่ าเนินการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) 

ในส่วนต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่  2 ส่วนดี (พระราม 9-             
ศรนีครนิทร)์ ระยะทาง 8.7 กโิลเมตร ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับจากวนัที ่
22 เมษายน 2540 ถงึวนัที ่21 เมษายน 2570 โดยบรษิทัมสีทิธไิดร้บัรายได้  
ค่าผ่านทางทัง้หมดตลอดระยะเวลาสมัปทาน 
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6.2.3 สญัญำสมัปทำนกำรลงทุนออกแบบก่อสร้ำงบริหำรจดักำรให้บริกำรและบ ำรงุรกัษำโครงกำร
ทำงพิเศษสำยศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหำนคร 

วนัท่ีท ำสญัญำ  15 กนัยายน 2555 
คู่สญัญำ  การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย (“กทพ.”) 
สรปุสำระส ำคญั  บรษิทัมหีน้าทีด่ าเนินการออกแบบ ก่อสรา้ง และบริหารทางพิเศษสายศรีร ัช 

-วงแหวนรอบนอกฯ ซึง่มสีายทางเริม่ต้นทีถ่นนกาญจนาภเิษก และเชื่อมต่อ
กบัทางพเิศษศรรีชับรเิวณดา้นเหนือของสถานีขนส่งหมอชติ 2 รวมระยะทาง
ทัง้สิ้น 16.7 กิโลเมตร ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับจากวนัที่ 15 ธนัวาคม 
2555 ถงึวนัที่ 14 ธนัวาคม 2585 โดยบรษิัทมสีทิธไิดร้บัรายได้ค่าผ่านทาง
ทัง้หมดตลอดระยะเวลาสมัปทาน  
ระยะเวลาสมัปทาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1  การออกแบบ ก่อสรา้งทางพเิศษ การจดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์

ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบควบคุมการเกบ็เงินค่าผ่าน
ทางพิเศษ ระบบสื่อสาร และระบบควบคุมการจราจร และ
ระบบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของทางพเิศษ โดยมรีะยะเวลาก่อสรา้ง
ไม่เกนิ 48 เดอืนนบัจากวนัที ่15 ธนัวาคม 2555  

 ระยะที ่2  การบริหารจัดการ และการให้บริการ ได้แก่ การเรียกเก็บ 
ค่าผ่านทาง การกูภ้ยั และการบ ารุงรกัษาทางพเิศษ 

6.2.4 สญัญำโครงกำรทำงด่วนสำยบำงปะอิน-ปำกเกรด็ 

วนัท่ีท ำสญัญำ 27 กนัยายน 2539 
คู่สญัญำ บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”) และ 

การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย ("กทพ.”) 
สรปุสำระส ำคญั NECL มหีน้าทีด่ าเนินการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วน 

สายบางปะอนิ-ปากเกรด็) ซึง่มเีสน้ทางทีเ่ชื่อมต่อระบบทางพเิศษศรรีชัทีถ่นน 
แจง้วฒันะ และสิน้สุดทีอ่ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ระยะทาง
ทัง้สิน้ 32 กโิลเมตร ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัจากวนัที ่27 กนัยายน 2539 
ถงึวนัที ่26 กนัยายน 2569 

6.2.5 สญัญำจ้ำงผู้จดักำรโครงกำรส ำหรบังำนก่อสร้ำงทำงพิเศษสำยศรีรชั - วงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหำนคร 

วนัท่ีท ำสญัญำ 15 กนัยายน 2555 
คู่สญัญำ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 
สรปุสำระส ำคญั บรษิทัว่าจา้ง บมจ.ช.การช่างในลกัษณะ Lump Sum Turnkey เป็นผูจ้ดัการ

โครงการ มีหน้าที่ออกแบบก่อสร้างทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
จัดหาและติดตัง้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบควบคุมการเก็บ      
ค่าผ่านทางพเิศษ ระบบสื่อสารและระบบควบคุมการจราจร ระบบกู้ภยั และ
ระบบอื่นๆ รวมทัง้การบรหิารการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ โดยมรีะยะเวลาก่อสรา้ง 
48 เดอืนนบัแต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2555 หรอืจนถงึวนัที1่4 ธนัวาคม 2559 โดย
มมีลูค่างานตามสญัญา 22,500 ลา้นบาท 
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6.2.6 สญัญำสมัปทำนโครงกำรระบบรถไฟฟ้ำมหำนคร สำยเฉลิมรชัมงคล 

วนัท่ีท ำสญัญำ 1 สงิหาคม 2543 

คู่สญัญำ การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) 

สรปุสำระส ำคญั รฟม. ตกลงใหส้ทิธแิก่บรษิทัเพยีงผูเ้ดยีว ในการด าเนินการ  

 ออกแบบ ผลติ จดัหา ติดตัง้ ทดสอบและใช้งานอุปกรณ์งานระบบ และ
ด าเนินการทดสอบและทดลองใช้งานระบบโดยรวมเพื่อเปิดบรกิารระบบ
รถไฟฟ้าแก่สาธารณชน  

 ด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าในลกัษณะการประกอบกจิการ
พาณิชยโ์ดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อจดัใหม้รีะบบบรกิารขนสง่สาธารณะ  

 จดัหาเงนิทุนเพื่อสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องบรษิทั ตามสญัญานี้  

บริษัทเข้าท าสัญญาสัมปทานโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิม       
รชัมงคล (สถานีหวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) กบั รฟม. และไดเ้ปิดการเดนิรถอย่าง
เป็นทางการเมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2547 โดยบรษิัทมสีทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวใน
การจดัเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกจิกรรมและการพฒันาเชิง
พาณิชย์ใดๆ และ/หรือ ทัง้หมดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา ซึ่งรวมถึงการ
โฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการและธุรกจิให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคม
ภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัที่ 2 
กรกฎาคม 2547 จนถงึวนัที ่1 กรกฎาคม 2572 

6.2.7 สัญญำซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์งำนระบบและระบบรำงรถไฟฟ้ำ รวมถึงกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 
(Maintenance Contract for the Maintenance of the M&E Equipment and Trackwork) 

วนัท่ีท ำสญัญำ 19 ธนัวาคม 2544 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  

คู่สญัญำ บรษิทั ซเีมนส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ("ซเีมนส"์) 

สรปุสำระส ำคญั ซเีมนสม์หีน้าที่ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์งานระบบ (M&E Equipment) และระบบ 
รางรถไฟฟ้า (Trackwork) จดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์อะไหล่ทีจ่ าเป็นส าหรบังาน
ระบบ วางแผนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภยั การจดัเก็บและการจดัซื้อ
อุปกรณ์อะไหล่ จดัหาบุคลากรที่จ าเป็น เพื่อประจ าอยู่ในหน่วยงานซ่อมบ ารุง 
ของบรษิัท และจดัเกบ็และมอบอุปกรณ์อะไหล่ที่เพยีงพอต่อการด าเนินงาน
ภายในระยะเวลา 1 ปีให้กบับริษัท เมื่อสิ้นสุดสญัญาซ่อมบ ารุงรกัษาแล้ว  
โดยสญัญาจะสิน้สดุในเดอืนกรกฎาคม 2567 
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6.2.8 สญัญำจดัหำอุปกรณ์อะไหล่ รวมถึงกำรแก้ไขเพ่ิมเติม (Spare Supply Contract for the 
Delivery of Spares and Rendering of Engineering Support Services for the M&E 
Equipment and Trackwork) 

วนัท่ีท ำสญัญำ 30 มกราคม 2545 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  
คู่สญัญำ Siemens AG, Germany (ไดม้กีารเปลี่ยนคู่สญัญาจาก Lincas Electro 

Vertriebs-Gesellschaft m.b.H เป็น Siemens AG, Germany ซึง่เป็นบรษิทั 
ในกลุ่มเดยีวกนั) 

สรปุสำระส ำคญั Siemens AG มหีน้าทีซ่่อมบ ารุงอุปกรณ์งานระบบ (M&E Equipment) และ
ระบบรางรถไฟฟ้า (Trackwork) จดัหาและติดตัง้อุปกรณ์อะไหล่ที่จ าเป็น
ส าหรบังานระบบ วางแผนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภยั การจดัเกบ็และ
การจดัซื้ออุปกรณ์อะไหล่ จดัหาบุคลากรที่จ าเป็นเพื่อประจ าอยู่ในหน่วยงาน
ซ่อมบ ารุงของบรษิทั และจดัเกบ็และมอบอุปกรณ์อะไหล่ที่เพยีงพอต่อการ
ด าเนินงานภายในระยะเวลา 1 ปี ให้กับบริษัท เมื่อสิ้นสุดสญัญาซ่อม
บ ารุงรกัษาแลว้ โดยสญัญาจะสิน้สดุในเดอืนกรกฎาคม 2567 

6.2.9 สญัญำให้สิทธิพฒันำเชิงพำณิชยก์บับริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ำกดั 
วนัท่ีท ำสญัญำ 11 มนีาคม 2548  (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  
คู่สญัญำ บรษิทั แบงคอก เมโทร เนท็เวริค์ส ์จ ากดั (“BMN”) 

สรปุสำระส ำคญั BMN มสีทิธใินการเขา้ด าเนินการพฒันาเชงิพาณิชย ์ดงันี้  

 สทิธดิ าเนินการพฒันาพืน้ทีใ่นสถานีรถไฟฟ้า จ านวน 11 สถานี ตลอดจน
พืน้ทีช่ ัน้ใตด้นิอาคารจอดแลว้จร สถานีลาดพรา้ว  

 สทิธใินการพฒันาเชงิพาณิชยเ์พื่อรบัจดัหา และ / หรอืจดัท าสื่อโฆษณา 
ในรูปแบบต่างๆ เช่นรูปแบบสติกเกอร์ รูปแบบป้ายกล่องไฟขนาดต่างๆ 
รูปแบบป้ายในอุโมงค์ (Platform Billboard) บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ
และภายในขบวนรถไฟฟ้าใตด้นิ  

 สทิธิในการจัดให้มีการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในสถานีรถไฟฟ้า 
ใตด้นิและบนรถไฟฟ้าใต้ดนิ รวมทัง้การใหบ้รกิารระบบ IRDN (Integrated 
Radiating Distributed Network) เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารติดต่อสื่อสาร
ของระบบโทรศพัทเ์คลื่อนทีทุ่กระบบ รวมถงึระบบบรกิารโทรคมนาคมอื่นๆ 
ทุกรปูแบบในอนาคต  

 สิทธิในการบริหารสื่อโฆษณาผ่านระบบหน้าจอแสดงข้อมูลส าหรับ
ผูโ้ดยสาร (Passenger Information Display) ทีต่ิดตัง้ในบรเิวณสถานี
รถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า 
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6.2.10 สญัญำสมัปทำนโครงกำรระบบรถไฟฟ้ำสำยสีม่วงบำงใหญ่-รำษฎรบ์ูรณะ ช่วงบำงใหญ่-บำงซ่ือ 
(สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปูน) สญัญำท่ี 4 สมัปทำนส ำหรบักำรลงทุน กำรจดัหำระบบ
รถไฟฟ้ำ กำรให้บริกำรกำรเดินรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรงุรกัษำ  

วนัท่ีท ำสญัญำ 4 กนัยายน 2556 
คู่สญัญำ การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) 
สรปุสำระส ำคญั สญัญานี้ เป็นสัญญาสัมปทานส าหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า  

การให้บริการเดนิรถ และซ่อมบ ารุงรกัษามีระยะเวลาสมัปทานทัง้สิ้น 30 ปี  
นับจากวนัที ่4 กนัยายน 2556 จนถงึวนัที ่3 กนัยายน 2586 โดยเป็นสญัญา 
ในรูปแบบ PPP Gross Cost หรอืเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครฐัและเอกชน  
โดยภาครฐัเป็นผูล้งทุนงานโยธาและใหเ้อกชนลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและ
ขบวนรถไฟฟ้ารวมทัง้บรกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงตามมาตรฐาน 
การใหบ้รกิารทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 
หน้าทีห่ลกัของบรษิทัตามสญัญาสมัปทานนี้คอื 
 ระยะที ่1 การออกแบบและก่อสรา้ง 

เป็นผู้ลงทุนในการออกแบบ จัดหา ติดตัง้ ทดสอบ อุปกรณ์งานระบบ
รถไฟฟ้าซึ่งรวมถงึ ขบวนรถไฟฟ้าขนาด 3 ตู้ประกอบ จ านวน 21 ขบวน 
ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบเก็บเงิน
อัตโนมัติ อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง ประตูกัน้ชานชาลา และอุปกรณ์อื่นๆ          
ที่เกี่ยวขอ้งในสถานีรถไฟฟ้าทัง้ 16 สถานี บนทางวิง่ระยะทางทัง้สิน้ 22 
กโิลเมตร และในศูนยซ์่อมบ ารุงที่คลองบางไผ่ การก่อสรา้งอาคารหอพกั
และฝึกอบรม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ในศูนย์ซ่อมบ ารุงที่คลองบางไผ่ 
รวมทัง้การบรหิารการก่อสร้าง การจดัเตรยีมบุคลากรส าหรบัการเดนิรถ 
และการทดลองเดนิรถเสมอืนจรงิ จนแลว้เสรจ็สามารถส่งมอบกรรมสทิธิ ์
ให้แก่ รฟม. และพร้อมเปิดให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าภายใต้ขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 ระยะที ่2 การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า 
เป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า      
สายสมี่วง ช่วงสถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน ตลอดระยะเวลาสญัญา
สมัปทาน โดยจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนด
ความตอ้งการดา้นคุณภาพที ่รฟม. ระบุในสญัญาสมัปทาน รวมถงึการจดั
ให้มีการซ่อมบ ารุงรักษาและการปรับปรุงอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งทัง้งานโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและอุปกรณ์งานระบบ รวมทัง้
การจดัใหม้บีุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความช านาญงานทีจ่ าเป็นและพอเพยีง
ส าหรบัการปฏบิตังิานตามสญัญา ตลอดระยะเวลาสมัปทาน ทัง้นี้งานใน
ระยะที ่2 นี้ไม่รวมถงึการบรหิารจดัการและบ ารุงรกัษาอาคารจอดแลว้จร
ทัง้ 4 แห่ง 
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6.2.11 สญัญำว่ำจ้ำงผูบ้ริหำรโครงกำร จดัหำ และติดตัง้อปุกรณ์งำนระบบรถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีม่วง บำงใหญ่-รำษฎรบ์ูรณะ ช่วงบำงใหญ่-บำงซ่ือ (สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปูน) 
สญัญำท่ี 4 สมัปทำนส ำหรบักำรลงทุน กำรจดัหำระบบรถไฟฟ้ำ กำรให้บริกำรกำรเดินรถไฟฟ้ำ 
และซ่อมบ ำรงุรกัษำ  

วนัท่ีท ำสญัญำ 4 กนัยายน 2556 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  
คู่สญัญำ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 

สรปุสำระส ำคญั บมจ.ช.การช่าง มหีน้าทีห่ลกัตามสญัญาว่าจา้งผูบ้รหิารโครงการนี้คอื 

 รบัจา้งด าเนินงานระยะที ่1  ของสญัญาสมัปทานใหแ้ลว้เสรจ็เพื่อใหร้ะบบ
รถไฟฟ้าพร้อมเปิดให้บริการ โดยงานระยะที่ 1 ของสญัญาสมัปทานนี้
ประกอบด้วย  การออกแบบ จัดหา ติดตัง้ ทดสอบ อุปกรณ์งานระบบ
รถไฟฟ้าซึง่รวมถงึ ขบวนรถไฟฟ้าขนาด 3 ตู้ประกอบ จ านวน 21 ขบวน 
การบรหิารการก่อสร้างงานระยะที่ 1 การจดัเตรียมบุคลากรส าหรบัการ
เดินรถ และการทดลองเดินรถเสมือนจริง   โดยด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายใน 1,200 วนั นับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดล้งนามในสญัญาสมัปทาน หรอื
สามารถด าเนินการไดจ้นถงึวนัที ่17 ธนัวาคม 2559 และมมีูลค่างานตาม
สญัญาไม่เกนิ 20,011 ลา้นบาท 

 บมจ.ช.การช่างจะเป็นผูด้ าเนินการจดัหาการสนับสนุนทางการเงนิส าหรบั
การด าเนินงานระยะที ่1 ของสญัญาสมัปทาน และรบัช าระคนืค่าอุปกรณ์
งานระบบจากบริษัท ตามแผนการช าระคืนที่บริษัทจะได้รับจาก รฟม. 
ตามสญัญาสมัปทาน (สญัญาที ่4) 

 ซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพืน้ฐานโยธา รวมถึงสถานี ทางวิง่ยกระดบั และ     
ศูนย์ซ่อมบ ารุง ซ่อมบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ภายใน
สถานี ทางวิ่งยกระดับ และศูนย์ซ่อมบ ารุง ซ่อมบ ารุงรักษาลิฟท์และ     
บนัไดเลื่อนภายในสถานีและศนูยซ์่อมบ ารุง จดัหาอุปกรณ์ เครื่องมอื อะไหล่ 
และบุคลากร ส าหรับงานซ่อมบ ารุง โดยจะให้บริการซ่อมบ ารุงรักษา
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 8 ปี ตัง้แต่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 จนถงึวนัที ่
16 พฤศจกิายน 2566 โดยมมีูลค่างานตามสญัญาจ านวนไม่เกนิ 1,520 
ลา้นบาท 

 ซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานโยธาและไฟฟ้าและเครื่องกล โครงการ
รถไฟฟ้าสายสมี่วง มลูค่างานตามสญัญา จ านวน 155 ลา้นบาท ระยะเวลา 
7 ปี นบัแต่วนัที ่1 มกราคม 2560 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 
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6.2.12 สญัญำให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้ำและกำรเตรียมควำมพร้อมกำรให้บริกำร 
เดินรถไฟฟ้ำ ในโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง บำงใหญ่-รำษฎรบ์ูรณะ ช่วงบำงใหญ่-บำงซ่ือ 
(สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปูน) สญัญำท่ี 4 สมัปทำนส ำหรบักำรลงทุน กำรจดัหำระบบ
รถไฟฟ้ำ กำรให้บริกำรกำรเดินรถ และซ่อมบ ำรงุรกัษำ  

วนัท่ีท ำสญัญำ 2 พฤษภาคม 2557 
คู่สญัญำ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 
สรปุสำระส ำคญั บรษิทัมหีน้าทีห่ลกัตามสญัญานี้คอื 

 สนับสนุนข้อมูลเอกสาร และจัดส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม
ด าเนินการคดัเลอืกผูร้บัจา้งช่วง / ผู้ผลติระบบรถไฟฟ้า ซึง่รวมถึงการ
จดัเตรยีมเอกสารขอ้ก าหนดในการเสนอราคา การประเมนิขอ้เสนอ การ
เจรจารายละเอยีดและเงื่อนไข 

 จดัสง่บุคลากรผูเ้ชีย่วชาญเขา้ร่วมด าเนินงานการออกแบบ จดัหา ตดิตัง้
และทดสอบระบบรถไฟฟ้า ให้แก่ บมจ.ช.การช่าง เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามสญัญา 

 จดัเตรยีมคู่มอื ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ระเบยีบและแผนการให้บรกิาร 
เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรักษา และฝึกอบรมบุคลากรส าหรับการ
ให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อให้พร้อมให้บริการ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญา 

ทัง้นี้ บรษิัทต้องด าเนินการตามสญัญาให้แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาไม่เกนิ  
32 เดอืนนบัแต่วนัทีล่งนามในสญัญา หรอืจนถงึวนัที ่1 มกราคม 2560 โดย
มมีลูค่างานตามสญัญาไม่เกนิ 450 ลา้นบาท 
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6.2.13 สัญญำว่ำจ้ำงผู้บริหำรโครงกำร รวมถึงจัดหำ ติดตัง้อุปกรณ์งำนระบบรถไฟฟ้ำ และ
บริหำรงำนซ่อมบ ำรุงรกัษำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโยธำและไฟฟ้ำเครื่องกลของโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีม่วง บำงใหญ่-รำษฎรบ์ูรณะ ช่วงบำงใหญ่-บำงซ่ือ (สถำนีบำงซ่ือ-สถำนีเตำปูน 
โดยไม่รวมสถำนี) สัญญำท่ี 5 สัมปทำนส ำหรับกำรลงทุน กำรจัดหำระบบรถไฟฟ้ำ             
กำรให้บริกำรกำรเดินรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำ รวมถึงเป็นผู้จดัหำและติดตัง้อุปกรณ์
เพื่อกำรปรบัปรงุระบบส่ือสำรของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงิน 

วนัท่ีท ำสญัญำ 5 พฤศจกิายน 2558 
คู่สญัญำ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 

สรปุสำระส ำคญั บมจ.ช.การช่าง มหีน้าทีห่ลกัตามสญัญา ดงันี้ 

 การด าเนินการตามขอบขา่ยงานระยะที ่1 ของสญัญาสมัปทาน โดย บมจ. 
ช.การช่าง จะตอ้งจดัหาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า อนัไดแ้ก่ ระบบอาณัติ
สญัญาณ ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบสื่อสาร ระบบ SCADA และระบบ AFC 
และระบบอื่นๆ ตามรายละเอยีดในสญัญาสมัปทาน อกีทัง้ยงัต้องเตรยีม
งานต่างๆ และจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อใชท้ างานในระยะที ่1 

 บมจ .ช .การช่าง มีหน้าที่ในการปรับปรุงระบบสื่อสารของโครงการ
รถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ)   เพื่อใหส้ามารถใชง้านร่วมกบั
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงได ้

 บมจ .ช .การช่าง มหีน้าที่ซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและ
ไฟฟ้าเครื่องกล เพื่อใหก้ารท างานของระบบดงักล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย
ตามทีก่ าหนดในสญัญาสมัปทานระยะที ่2 

โดยมมีลูค่างานตามสญัญาไม่เกนิ 1,056 ลา้นบาท 
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6.2.14 สญัญำว่ำจ้ำงผู้บริหำรงำนซ่อมบ ำรุงรกัษำโครงสร้ำงพื้นฐำนโยธำและไฟฟ้ำเครื่องกลของ
โครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลิมรชัมงคล (สถำนีหวัล ำโพง-สถำนีบำงซ่ือ) 

วนัท่ีท ำสญัญำ 17 พฤศจกิายน 2558 
คู่สญัญำ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 
สรปุสำระส ำคญั บมจ.ช.การช่าง มหีน้าทีห่ลกัตามสญัญา ดงันี้ 

 ซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโยธา รวมถึงสถานี อุโมงค์ และ 
ศนูยซ์่อมบ ารุง 

 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ภายในสถานี อุโมงค์ และ 
ศนูยซ์่อมบ ารุง 

 ซ่อมบ ารุงรกัษาลฟิทแ์ละบนัไดเลื่อน ภายในสถานี 
 จดัหาอุปกรณ์ เครื่องมอื อะไหล่ และบุคลากร ส าหรบังานซ่อมบ ารุง 
ทัง้นี้ บมจ. ช.การช่าง จะให้บรกิารซ่อมบ ารุงรกัษาดงักล่าวเป็นระยะเวลา    
8 ปี ตัง้แต่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 จนถงึวนัที ่16 พฤศจกิายน 2566 
โดยมมีลูค่างานตามสญัญาจ านวนไม่เกนิ 1,270 ลา้นบาท 

 
 


