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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ( “บริษัท”) เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัทตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างบรษิัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) (“BECL”) และบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BMCL”) เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 และไดร้บัมา
ซึ่งทรพัย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรบัผิดชอบทัง้หมดของทัง้สองบริษัทดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย  ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้เท่ากบั 15,285,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั
จ านวนทัง้สิน้ 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
ธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วยการให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพฒันา  
เชงิพาณิชยท์ี่เกี่ยวเนื่องกบัระบบทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซึง่จะเป็นฐานรากในการขยายธุรกจิผ่านการขยายเสน้ทาง
โครงข่ายการให้บริการ ทัง้ในระบบทางพเิศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บรษิัท
สามารถเป็นผู้ด าเนินธุรกจิด้านการให้บรกิารระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมชัน้น าในประเทศและในภูมภิาค 
นอกจากนัน้ยงัสามารถต่อยอดธุรกิจเพิม่เติมไปยงัธุรกจิอื่นที่มีอตัราการเติบโต และอตัราผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น 
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ 

1.1  ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทั 

1.1.1  ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

บรษิทัเป็นผูร้บัสมัปทานในการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษคอื (1) ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) 
ภายใต้สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) โดยมี
ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2533 และทางพเิศษส่วนต่อขยาย โครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ที ่2 สว่นด ีภายใตส้ญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (สว่นด)ี กบั กทพ. 
โดยมีระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 17 เมษายน 2540 (2) ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ภายใต้สญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง  บริหารจดัการ ให้บริการและ
บ ารุงรกัษาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลา
สัมปทาน 30 ปี นับตัง้แต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 และ (3) ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสาย         
บางปะอิน-ปากเกร็ด) โดยด าเนินการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากัด 
(“NECL”) ภายใต้สญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด กับ กทพ. ระยะเวลา 30 ปี 
นบัตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2539 

1.1.2  ธรุกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

บริษัทเป็นผู้ร ับสัมปทานการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจ านวน 2 โครงการ จาก 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( “รฟม.”) ได้แก่ (1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) (สถานีหวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) (“โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ”) 
โดยบริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกิจกรรมและ  
การพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการ และธุรกิจให้บริการ  
สื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี ตัง้แต่วันที ่ 
2 กรกฎาคม 2547 และ (2) โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-ราษฎรบ์ูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 
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(สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) (“โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง”) สัญญาที่ 4 สัมปทานส าหรับ 
การลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรกัษา ซึง่ รฟม. เป็น 
ผู้ลงทุนค่างานโยธาทัง้หมด และบรษิัทเป็นผู้ลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทั ้ง
ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรกัษาตามมาตรฐานการใหบ้รกิารทีก่ าหนดไว ้โดย รฟม. เป็น
ผูม้สีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร และรายไดเ้ชงิพาณิชยจ์ากการใชป้ระโยชน์โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและ
ระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด และ รฟม. จะจ่ายคืนบริษัทในลกัษณะค่าจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้ าและ 
ซ่อมบ ารุงรกัษา และค่าอุปกรณ์งานระบบ ตลอดอายุสมัปทาน 30 ปี นบัจากวนัทีล่งนามในสญัญา   

นอกจากนี้ บรษิทัไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นผูด้ าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-ราษฎรบ์ูรณะ 
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีเตาปนู-สถานีบางซื่อ โดยไม่รวมสถานี) สญัญาที ่5 สญัญาสมัปทานส าหรบั
การลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิาร การเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง ตามมตคิณะรฐัมนตรี
เมื่อวนัที ่28 ตุลาคม 2557 ซึง่ใหด้ าเนินการตามมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการให้เอกชน 
เขา้ร่วมงานหรอืด าเนินการในกจิการของรฐั พ.ศ. 2535 (“พรบ.ร่วมทุน”) โดยการเจรจาตรงกบับรษิัท 
(เดมิคอื BMCL) โดยบรษิทัจะมหีน้าทีอ่อกแบบ จดัหา ตดิตัง้ ทดสอบการท างานของอุปกรณ์งานระบบ
รถไฟฟ้า และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การทดลองเดินรถไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่สาธารณชน     
จนสามารถเริม่การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าแบบต่อเนื่องกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิไดภ้ายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด ตลอดจนจดัหาเงนิทุนทัง้หมดเพื่อด าเนินโครงการระยะที่ 1 ของสญัญาสมัปทาน 
สญัญาที่ 5 โดยต้องด าเนินการตามขอบเขตงานระยะที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 เดือน และตาม
ขอบเขตงานระยะที่ 2 งานให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษา เป็นระยะเวลา 12 เดือน     
นบัจากวนัทีเ่ริม่เปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ตามสญัญาสมัปทาน สญัญาที ่5 
ทัง้นี้ ปัจจุบนั ร่างสญัญาสมัปทาน สญัญาที่ 5 ดงักล่าว อยู่ระหว่างพจิารณาทบทวนระยะเวลาของ
สญัญา เพื่อเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรต่ีอไป  

1.1.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัและบรษิทัย่อย คอื บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั (“BMN”) เป็นผูด้ าเนินธุรกจิพฒันา 
เชงิพาณิชยข์องโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิในการ 1) จดัหาและ/หรอืจดัท าสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ 
ในรถไฟฟ้าและในสถานีรถไฟฟ้า 2) ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและพืน้ทีช่ ัน้ใต้ดนิ
ของอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว และ 3) ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า นอกจากนี้ ส าหรบัในส่วนของทางพเิศษนัน้ บรษิทัและบรษิทัย่อย 
คอื NECL ไดใ้หบ้รษิทัเอกชนและบุคคลเช่าพืน้ทีเ่พื่อด าเนินการในเชงิพาณิชยเ์พื่อตดิตัง้ป้ายรายงาน
สภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรปูแบบต่างๆ รวมทัง้ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทาง และ
การด าเนินธุรกจิอื่นๆ เช่น ใชพ้ืน้ทีใ่นเขตทางพเิศษเพื่อตดิตัง้ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้  

1.1.4  การลงทุนในบริษทัอ่ืน 

บรษิัทมเีงนิลงทุนอยู่ในบรษิัท ซึ่งประกอบธุรกจิสาธารณูปโภค ดงันี้ (1) บรษิัท ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) (“CKP”) ประกอบธุรกจิหลกัโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิ
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ (2) บรษิัท ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) 
เป็นผู้ผลติและจ าหน่ายน ้าประปาให้กบัการประปาส่วนภูมภิาค และลงทุนในบรษิัท ซึ่งประกอบธุรกจิ
สาธารณูปโภคอื่น และ (3) บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั (“XPCL”) ด าเนินธุรกจิหลกัเป็นผู้ก่อสรา้ง
และด าเนินโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ีซึง่ตัง้อยู่บนแม่น ้าโขง มกี าลงัผลติตดิตัง้ทัง้สิน้ 1,285 เมกะวตัต ์

 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

 

1-3 
 

1.2  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ  

1.2.1  วิสยัทศัน์ 

 บรษิทัมวีสิยัทศัน์ ดงันี้ 
“เป็นผูน้ าดา้นการใหบ้รกิารระบบคมนาคมขนสง่ทีค่รบวงจรของประเทศและในภูมภิาคอาเซยีน” 

1.2.2  พนัธกิจ 

 บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะ 

1. ใหบ้รกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้าทีม่คีวามปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ 
เชื่อถอืได ้ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 

2. พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและครบวงจร  
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจร ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม และพฒันาสงัคมและประเทศชาติ 

3. สรา้งมลูค่าเพิม่และประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกฝ่าย 

1.2.3  เป้าหมายและกลยุทธธ์รุกิจ 

 เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละภารกจิของบรษิทั บรษิทัไดก้ าหนดกลยุทธห์ลกัในการด าเนินธุรกจิ ดงันี้ 

1. ลงทุนในโครงการด้านระบบคมนาคมขนส่ง โครงการทางพเิศษ ทางเชื่อม โครงการระบบขนส่ง
มวลชน ระบบราง และโครงการทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ฐับาลมนีโยบายใหเ้อกชนเขา้ร่วมลงทุน (PPP) 
ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน รวมถงึธุรกจิที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การพฒันาเชงิพาณิชย์ต่างๆ โดยพจิารณา
โครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศ และมผีลตอบแทนทางธุรกจิทีเ่หมาะสม 

2. สรา้งความแขง็แกร่งของธุรกจิดว้ยการสรา้งรายไดใ้หเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่อง และบรหิารต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อธ ารงฐานะการเงนิทีม่ ัน่คง 

3. สร้างความผูกพนักบัผู้มสี่วนได้เสยีโดยผ่านกระบวนการความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate 
Social Responsibility) และสือ่สารใหบุ้คคลภายในและภายนอกองคก์รรบัทราบ 

4. สร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้าทีม่คีุณภาพ 

5. สรา้งการยอมรบัของสงัคมใหเ้กดิการรบัรูภ้าพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร 

1.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

บรษิัทเกดิขึน้จากการควบบรษิัทตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
ระหว่าง BECL และ BMCL เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เพื่อด าเนินธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษและ
บรหิารจดัการโครงการระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า รวมถงึการพฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัระบบทาง
พเิศษและรถไฟฟ้า 

 BECL จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2530 และไดเ้ขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตัง้แต่วันที่ 31 สิงหาคม 2538 ก่อนการควบบริษัท BECL                 
มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้จ านวน 7,700,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 770,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้
หุน้ละ 10 บาท  
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BECL เป็นผูก้่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษคอื ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) ภายใต้สญัญาโครงการระบบ
ทางด่วน ขัน้ที่ 2 กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปีนับตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2533 และทางพเิศษ    
สว่นต่อขยาย (สว่นด)ี ภายใตส้ญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี กบั กทพ. โดยมี
ระยะเวลา 30 ปีนบัตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2540  

เมื่อวนัที ่14 กนัยายน 2555 BECL ไดล้งนามในสญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบก่อสรา้ง บรหิารจดัการ
ให้บรกิาร และบ ารุงรกัษาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกบั กทพ. โดยมี
ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปีนบัตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2555 และระยะเวลาก่อสรา้งไม่เกนิ 48 เดอืนนับจากวนัที่
กทพ. ก าหนดใหเ้ริม่งาน 

BMCL จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2541 และไดเ้ขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ตัง้แต่วันที่ 21 กันยายน 2549 ก่อนการควบบริษัท BMCL มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจ านวน 
7,585,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 20,500,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.37 บาท  

BMCL ไดเ้ขา้ท าสญัญาโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิกบั รฟม. ในรูปแบบ PPP Net Cost (AOT) โดย BMCL 
มสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการจดัเกบ็รายได้ค่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกจิกรรม และการพฒันาเชงิพาณิชย ์  
ซึง่รวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพื้นทีใ่นโครงการ และธุรกจิให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและ
ภายในขบวนรถไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ตัง้แต่วนัที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2572 
ภายใต้สญัญาดงักล่าว BMCL มีภาระผูกพนัต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนจากค่าโดยสารและจากการพฒันา 
เชงิพาณิชยใ์หแ้ก่ รฟม. ตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 4 กนัยายน 2556 BMCL ได้เขา้ท าสญัญาโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ระยะเวลา 30 ปี กบั  
รฟม. ในรูปแบบ PPP Gross Cost (ATO) กล่าวคอื รฟม. เป็นผูล้งทุนค่างานโยธาทัง้หมด และ BMCL เป็น 
ผูล้งทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า โดย รฟม. จะทยอยช าระค่าอุปกรณ์งานระบบคนืใหก้บั BMCL 
ภายหลงัจากการสง่มอบกรรมสทิธิ ์ทัง้น้ี BMCL เป็นผูใ้หบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาตามมาตรฐาน
การใหบ้รกิารทีก่ าหนดไวใ้นเงื่อนไขสญัญา โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร และรายไดเ้ชงิพาณิชย์
จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด และ รฟม. จะจ่ายค่าจ้างบรหิาร  
การเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษา ใหก้บั BMCL นับแต่วนัที ่ BMCL ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าจนสิน้สุด
ระยะเวลาตามสญัญาสมัปทาน  

ต่อมาเมื่อวนัที ่28 ตุลาคม 2557 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบการด าเนินการตามมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัิ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรฐั พ.ศ. 2535 (“พรบ.ร่วมทุน”) โดยการ 
เจรจาตรงกบั BMCL ส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงตามสญัญาสมัปทาน สญัญาที่ 5 ในรูปแบบ PPP 
Gross Cost ซึง่ รฟม.ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนของ พรบ.ร่วมทุน และไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อท า
หน้าที่พจิารณาคดัเลอืกเอกชนเขา้ร่วมงาน รวมทัง้เจรจาต่อรองและด าเนินการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
ทัง้นี้ ปัจจุบนั ร่างสญัญาสมัปทาน สญัญาที ่5 ดงักล่าว อยู่ระหว่างพจิารณาทบทวนระยะเวลาของสญัญา เพื่อ
เสนอขอความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรต่ีอไป   

โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ตามสญัญาที่ 4 ที่ BMCL รบัผิดชอบอยู่แล้ว และโครงการรถไฟฟ้า 
สายสมี่วง ตามสญัญาสมัปทาน สญัญาที ่5 นี้ เป็นโครงการทีจ่ะท าใหม้กีารเชื่อมต่อระหว่างโครงการรถไฟฟ้า
สายสมี่วงกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิปัจจุบนัทีส่ถานีเตาปูน ซึง่จะท าใหโ้ครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิที่  
BMCL ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัมปีรมิาณผูโ้ดยสารและมรีายไดเ้พิม่มากขึน้ 
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัในปี 2558 

การด าเนินการเก่ียวเน่ืองกบัการควบบริษทั 

21 ม.ค. 58 คณะกรรมการบรษิทัของ BECL และ BMCL ไดม้มีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิารณาอนุมตักิารควบบรษิทั 

2 เม.ย. 58 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของ BECL และ BMCL ไดม้มีตอินุมตักิารควบบรษิทั 

3 เม.ย. 58 BECL จดทะเบยีนลดทุนจดทะเบยีนจาก 8,000 ลา้นบาท เหลอื 7,700 ลา้นบาท 

24 ม.ิย. 58 BMCL จดทะเบยีนลดทุนจดทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ จากเดมิจ านวน 20,500 
ลา้นบาท ลดลง 12,915 ลา้นบาท คงเหลอืจ านวน 7,585 ลา้นบาท โดยการลดมลูค่าทีต่ราไว้
จากเดมิหุน้ละ 1 บาท เหลอืหุน้ละ 0.37 บาท  

2 ก.ค. 58 BECL ขายหุน้สามญัที่ถอือยู่ใน BMCL ทัง้หมดจ านวน 2,050,134,895 หุน้ ใหแ้ก่ บรษิัท    
ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. ช.การช่าง”) 

11 ส.ค. 58 คณะกรรมการบรษิัทของ BECL และ BMCL อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นร่วม
ระหว่าง BECL และ BMCL เพื่อพจิารณาอนุมตัิการขยายระยะเวลาการด าเนินการควบ
บรษิทัต่อไปอกี 6 เดอืน 

29 ก.ย. 58 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ร่วม ครัง้ที ่1/2558 ระหว่าง BECL และ BMCL อนุมตัใิหข้ยายระยะเวลา
การด าเนินการควบบรษิทัต่อไปอกี 6 เดอืน 

5 พ.ย. 58 คณะกรรมการบรษิัทของ BECL และ BMCL อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นร่วม
ระหว่าง BECL และ BMCL เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ของบรษิทัใหม่ทีจ่ะเกดิจากการควบ
บรษิทั 

28 ธ.ค. 58 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ร่วม ครัง้ที ่2/2558 ระหว่าง BECL และ BMCL อนุมตัเิรื่องต่างๆ ของ
บรษิทัใหม่ทีจ่ะเกดิจากการควบบรษิทั 

30 ธ.ค. 58 จดทะเบยีนควบบรษิทัต่อกระทรวงพาณิชยเ์ป็นบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรบัหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลักทรพัย ์    
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเริม่ซือ้ขายหลกัทรพัย ์“BEM” ตัง้แต่วนัที ่5 มกราคม 
2559  

30 ธ.ค. 58 BEM ได้ลงนามสญัญาแก้ไขเพิม่เติมสญัญาสมัปทาน โดยเปลี่ยนชื่อคู่สญัญากบัการทาง
พเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของ BECL และ BMCL ก่อนการควบบริษทั  

26 พ.ค. 58 BECL ไดใ้ช้สทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ CKP ตามสดัส่วนการถือหุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิ
ทัง้สิน้ 1,088,470,044 บาท 

11 ส.ค. 58 คณะกรรมการบรษิทัของ BMCL อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ
การเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในการว่าจา้งบมจ. ช.การช่าง ส าหรบังานซ่อมบ ารุงรกัษา
โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงิน และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง  
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13 ส.ค. 58 

 

รฟม. ได้เห็นชอบในหลกัการของการเข้าท าสญัญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสญัญา
สมัปทาน สญัญาที ่5 กบั BMCL ทัง้นี้อยู่ระหว่างการรอมตจิากทีป่ระชุมคณะรฐัมนตร ีเพื่อ
อนุมตัใิห ้รฟม. เขา้ท าสญัญากบับรษิทั 

20 ส.ค. 58 คณะกรรมการบริษัทของ BMCL อนุมตัิการเขา้ท าสญัญาโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
สญัญาสมัปทาน สญัญาที ่5 กบั รฟม. และมมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในการว่าจา้ง บมจ.ช.การช่าง 3 รายการ คอื 

1) เป็นผู้บริหารโครงการ รวมถึงเป็นผู้จ ัดหา ติดตัง้อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า และ
บรหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ตามสญัญาสมัปทาน สญัญาที่ 5 รวมถึงเป็นผู้จดัหา และติดตัง้
อุปกรณ์เพื่อการปรบัปรุงระบบสือ่สารของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 

2) เป็นผู้บรหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 

3) การแกไ้ขสญัญาว่าจา้ง บมจ.ช.การช่าง เป็นผูบ้รหิารโครงการรวมถงึเป็นผูจ้ดัหาและตดิตัง้
อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงโดยการเพิม่เตมิขอบเขตงาน 

14 ต.ค. 58 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการเกีย่วโยงกนัในการว่าจา้ง บมจ. ช.การช่าง 
ทัง้ 3 รายการตามทีเ่สนอ  

5 พ.ย. 58 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิห ้BECL ซือ้หุน้ NECL จ านวน 280 ลา้นหุน้ เป็นเงนิทัง้สิน้ 
154 ลา้นบาท 

5 พ.ย. 58 

 

เพื่อให้เกิดการเดินรถไฟฟ้าต่อเนื่องระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินปัจจุบนัและ
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง อกีทัง้เป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า 
BMCL จงึไดล้งนามว่าจา้ง บมจ.ช.การช่าง เพื่อเริม่ด าเนินการงานบรหิารโครงการ รวมถงึ
เป็นผู้จดัหา ติดตัง้อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า ตามสญัญาสมัปทาน สญัญาที่ 5 (สถานี 
บางซื่อ-สถานีเตาปูน โดยไม่รวมสถานี) รวมถึงการจัดหา และติดตัง้อุปกรณ์ เพื่อการ
ปรบัปรุงระบบสือ่สารของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ  

17 พ.ย. 58 

 

BMCL เขา้ท าสญัญาว่าจา้งบมจ. ช.การช่าง ส าหรบังานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางโยธา และไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินและโครงการรถไฟฟ้า  
สายสมี่วง 

25 ธ.ค. 58 BECL ซือ้คนืหุน้กูท้ ัง้หมดจากผูถ้อืหุน้กู ้ตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กู ้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 
2558 
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1.4 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

แผนภาพแสดงโครงสรา้งการถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ :  กลุ่ม ช.การชา่ง ประกอบดว้ย 1) บมจ. ช.การชา่ง 2) บรษิทั ช.การชา่ง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 3) บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั 

และ 4) บรษิทั ช.การชา่ง โฮลดิง้ จ ากดั 

 

1.4.1 การลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัรว่ม และบริษทัอ่ืน 

บรษิทัมนีโยบายการลงทุนในธุรกจิสาธารณูปโภคพืน้ฐานหรอืธุรกจิสนับสนุนทีเ่กือ้หนุนการด าเนินงาน
ของบริษัทและสร้างโอกาสและผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัท โดยบริษัทได้มีการลงทุน ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2558 ดงันี้ 

(1) ช่ือและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัท่ีไปรว่มลงทุน  
             หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนเรียก
ช าระแล้ว 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

มูลค่าเงิน
ลงทุนตาม
ราคาทนุ 

บริษทัย่อย 

บจก.ทางดว่นกรงุเทพเหนือ ก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 
อดุรรถัยา 

6,000 5,250 99.99% 
 

2,604 

บจก. แบงคอก เมโทร  
เน็ทเวริค์ส ์

ด าเนินธรุกจิพฒันาเชงิ
พาณิชย ์

254 254 65.19% 166 

บริษทัร่วม 
บมจ. ซเีค พาวเวอร ์ ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น 

(Holding Company) ซึ่ง
ประกอบธุ รกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

9,240 7,370 19.40% 3,223 

บมจ. ททีดีบับลวิ 
 

ผลติและจ าหน่ายน ้าประปา 3,990 3,990 19.57% 
 

4,303 

บริษทัอ่ืน 

บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์
 

ก่อสรา้งและด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี

26,861 12,175 7.50% 913 

บรษิทั 

NECL BMN CKP TTW XPCL 

ธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 

ธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า 
ธุรกจิการพฒันาเชงิพาณิชย์ 

ธุรกจิก่อสรา้งและ
บรหิารทางพเิศษ 

ธุรกจิพฒันา 
เชงิพาณิชย์ 

ธุรกจิผลติและ
จ าหน่ายน ้าประปา 

ลงทุนในธุรกจิผลติ
และจ าหน่ายไฟฟ้า 

65.19% 99.99% 19.57% 7.50% 19.40% 

ก่อสรา้งและด าเนิน
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า

ไซยะบุร ี

 

กลุม่ช.การชา่ง อื่นๆ 

28.54% 71.46% 
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(2) รายละเอียดของบริษทัท่ีไปรว่มลงทุน 

ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

1. บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”) 

NECL มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 6,000 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 294 ล้านหุน้ และ 
หุน้บุรมิสทิธจิ านวน 306 ลา้นหุน้ โดยมมีลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ 10 บาท มทีุนช าระแลว้จ านวน 
5,250 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิัทมสีดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 99.99 ของ 
ทุนจดทะเบยีน NECL ไดท้ าสญัญากบั กทพ. ในการก่อสรา้ง และบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา 
(ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) มรีะยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 27 กนัยายน 2539  
ทางพิเศษอุดรรัถยามีเส้นทางที่มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือโดยเชื่อมต่อจากทางพิเศษศรีรัช  
ทีบ่รเิวณถนนแจง้วฒันะผ่านบางพนู เชยีงราก และสดุทางทีบ่างไทร 

ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

1. บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั (“BMN”) 

BMN มทีุนจดทะเบยีนรวมจ านวน 254 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 25.4 ล้านหุ้น โดยมี
มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้ หุน้ละ 10 บาท มทีุนช าระแลว้จ านวน 254 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2558 บรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้ใน BMN คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65.19 ของทุนจดทะเบยีน  

BMN เกดิจากการควบรวม 3 บรษิัท คอื บรษิัท บเีอม็ซีแอล เน็ทเวิร์ค จ ากดั บรษิัท เมโทร 
มอลล ์ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั และบรษิทั ไตรแอดส ์เน็ทเวคิส์ จ ากดั โดย BMN ไดร้บัโอนการ
ด าเนินธุรกจิเดมิของทัง้สามบรษิัท รวมทัง้สทิธิ หน้าที่ ทรพัย์สนิ หนี้สนิ และพนักงาน ของ
บรษิทัทัง้สามไปทัง้หมด 

ในปัจจุบนั BMN ประกอบธุรกิจจดัหาและจดัท าสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ บรเิวณสถานี
รถไฟฟ้าและในขบวนรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสาย     
สนี ้าเงนิและพืน้ทีช่ ัน้ใต้ดนิของอาคารจอดแล้วจรทีส่ถานีลาดพรา้ว รวมทัง้ให้บรกิารและดูแล
รกัษาอุปกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้าและในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้า 

ธรุกิจสาธารณูปโภคอ่ืน 

1. บริษทั ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“CKP”) 

CKP เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบธุรกจิหลกัโดยการลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding Company) ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า CKP มทีุนจดทะเบยีนรวม
จ านวน 9,240 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 9,240 ลา้นหุน้ โดยมมีูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ  
1 บาท มทีุนช าระแล้วจ านวน 7,370 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิัทมสีดัส่วน 
การถือหุ้นร้อยละ 19.40 ของทุนจดทะเบียน CKP มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ 
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัน ้า
โดยลงทุนในบรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิลงทุนและพฒันาธุรกจิ
ไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด 
ธุรกจิโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration โดยลงทุนในบรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั และ
ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ โดยลงทุนในบรษิัท บางเขนชยั จ ากดั บรษิัท นครราชสมีา  
โซลาร์ จ ากดั บริษัท เชยีงราย โซลาร์ จ ากดั บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จ ากดั บริษัท วิส โซลิส 
จ ากดั บรษิทั เฮลอิอส พาวเวอร ์จ ากดั บรษิทั อพอลโล่ พาวเวอร ์จ ากดั บรษิทั โซเล่ พาวเวอร ์
จ ากดั 
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2. บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) 

TTW เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มทีุนจดทะเบยีนรวมจ านวน 3,990 ลา้นบาท 
เป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,990 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท มีทุนช าระแล้ว
จ านวน 3,990 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 19.57 
ของทุนจดทะเบียน TTW ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาให้กับการประปา 
สว่นภูมภิาคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมสีญัญาซือ้ขายน ้าประปา
กบัการประปาส่วนภูมภิาค อายุ 30 ปี นับจากวนัที ่21 กรกฎาคม 2547 นอกจากนี้ TTW ได้
ลงทุนในบริษัทประปาปทุมธานี จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท
ดงักล่าวเป็นบรษิทัที่ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปาในเขตพืน้ทีป่ทุมธานีและรงัสติ 
โดยมสีญัญาซือ้ขายน ้าประปากบัการประปาส่วนภูมภิาค อายุ 25 ปี นับจากวนัที ่15 ตุลาคม 
2541 และลงทุนในบรษิทั ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชัน่ส ์จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิบรหิารและจดัการ
ระบบผลติและจ่ายน ้าประปาและระบบบ าบดัน ้าเสยี รวมทัง้ไดม้กีารลงทุนในธุรกจิพลงังานผ่าน
การถอืหุน้ใน CKP ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีนอกีดว้ย  

3. บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร ์จ ากดั (“XPCL”) 

XPCL มทีุนจดทะเบยีนรวมจ านวน 26,861 ลา้นบาท (อตัราแลกเปลีย่นที ่1 เหรยีญสหรฐั ต่อ 
34 บาท) มทีุนช าระแลว้จ านวน 12,175 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมสีดัส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบยีน XPCL ด าเนินธุรกจิหลกัเป็นผู้ด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ีซึ่งตัง้อยู่บนแม่น ้าโขง ห่างจากตวัเมอืงหลวงพระบางประมาณ  100 
กโิลเมตร โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรเีป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าแบบฝายน ้าลน้ ด าเนินการ
ผลติกระแสไฟฟ้าโดยสรา้งฝายทดน ้าบนแม่น ้าโขงเพื่อยกระดบัน ้าให้สงูขึน้ โดยไม่มกีารผนัน ้า
ออกจากแม่น ้าโขงและไม่มกีารกกัเกบ็น ้าเหมอืนเขือ่นทีม่อี่างเกบ็น ้าทัว่ไป 

 
1.4.2  ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บรษิทัม ีบมจ. ช.การช่าง เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บมจ. ช.การช่าง ถอืหุน้ 
อยู่ในบรษิทัจ านวน 4,199,031,529 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 27.47 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั โดยในอดตี
จนถึงปัจจุบนั บริษัทได้มีการว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างและบรหิารโครงการ 
เนื่องจาก บมจ. ช.การช่าง เป็นบรษิัทรบัเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศที่มีศกัยภาพมคีวามรู้
ความช านาญ และคุ้นเคยกบัโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาของทางพเิศษและโครงการรถไฟฟ้า รวมถึง
อุปกรณ์งานระบบต่างๆ เป็นอย่างด ีนอกจากนี้ บมจ. ช.การช่าง ยงัมปีระสบการณ์ในการด าเนินการ
สญัญาในลกัษณะ Lump Sum Turnkey สามารถส่งมอบงานทีม่คีุณภาพภายในก าหนดเวลา อกีทัง้ยงั
เป็นพนัธมติรผูร้่วมลงทุนในบรษิทั ท าให ้บมจ. ช.การช่าง มคีวามรบัผดิชอบและความมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนิน
โครงการให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนัน้ ในอนาคต จึงมีโอกาสที่บริษัทจะว่าจ้าง     
บมจ.ช.การช่าง เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างหรอืผู้บรหิารโครงการ อย่างไรกด็ ีในการเขา้ท ารายการกบั 
บมจ.ช.การช่าง ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติามนโยบายการเขา้ท า
รายการระหว่างกนัของบรษิทั ตามรายละเอยีดทีเ่ปิดเผยในหวัขอ้ 12. รายการระหว่างกนั 

 

 

 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
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แผนภาพแสดงความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่  

 

บมจ. ช. การชา่ง 

บรษิทั 

ถอืหุน้ จ่ายเงนิปันผล 

ไดร้บับรกิาร
ด าเนินการก่อสรา้ง
หรอืบรหิารโครงการ 

ทีม่คีุณภาพ 

 

จ่ายค่าบรกิาร
ด าเนินการก่อสรา้ง 
หรอืบรหิารโครงการ
ทีส่มเหตุสมผล 

 


