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ส่วนท่ี 1 

สารสนเทศของบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
เร่ือง การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในการว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหาร

โครงการ รวมถึงจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ") ครัง้
ที ่3/2560 เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2560 ไดม้มีตอินุมตัใิหน้ าเสนอทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ในวนัที ่
12 มถิุนายน 2560 เพื่อพจิารณาอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ท าสญัญาว่าจ้าง บรษิัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  
(“ช.การชา่ง”) เป็นผูบ้รหิารโครงการ รวมถงึจดัหา ตดิตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบ โครงการรถไฟฟ้าสาย
สนี ้าเงนิ โดยมวีงเงนิรวมไมเ่กนิ 19,643 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่)  

การเขา้ท ารายการกบั ช.การชา่ง ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ เขา้ขา่ยเป็นการท ารายการกบั
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิม่เติม  
(ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกรวมกนัว่า “ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั”) โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 66.31 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัมลูค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธติามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และเมื่อรวม
รายการทีเ่กีย่วโยงกนักบั ช.การช่าง ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีม่ขีนาดรายการรอ้ยละ 0.53 (ทีอ่นุมตัโิดยทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2559 เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559) จะมขีนาดรายการทีเ่กีย่วโยงกนัรวมไม่
เกนิรอ้ยละ 66.84 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ  

เนื่องจากการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าวมขีนาดของรายการเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของสนิทรพัย์
ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้
ทีม่สี่วนได้เสยี และบรษิทัฯ ต้องจดัส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 14 วนักอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้  

ทัง้นี้ เพือ่ใหก้ารด าเนินการเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าวเป็นไปตามประกาศรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั บรษิทัฯ ขอแจ้งสารสนเทศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในการว่าจ้าง ช.การช่าง เป็นผูบ้รหิารโครงการ 
รวมถงึจดัหา ตดิตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีมีการตกลงเข้าท ารายการ  

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2560 เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2560 ไดอ้นุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัใิห้บรษิัทฯ เขา้ท าสญัญาว่าจ้าง ช.การช่าง เป็นผู้บรหิารโครงการ รวมถึง
จดัหา ตดิตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ทัง้นี้ก าหนดประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ในวนัที ่ 12  มถิุนายน 2560 เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ดงักล่าว และหากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ท ารายการ บรษิทัฯ คาดว่าจะท ารายการ
ภายในเดอืนมถิุนายน 2560 
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2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ว่าจ้าง : บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ") 
ผู้รบัจ้าง : บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) (“ช.การชา่ง”) 
ความสมัพนัธ ์ : ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน 

ผูถ้อืหุน้ครัง้ล่าสดุเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2560 ช.การช่างถอืหุน้ของบรษิทัฯ 
เป็นจ านวน 4,582,121,829 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.98  ของทุนจดทะเบยีน
ช าระแลว้ของบรษิทัฯ  

3. ลกัษณะของรายการ 

บรษิทัฯ ในฐานะผู้ได้รบัสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (“รฟม.”) ซึ่งตามสญัญาสมัปทานดงักล่าวบรษิทัฯ มหีน้าทีด่ าเนินการจดัหาตดิตัง้และ
ทดสอบอปุกรณ์งานระบบส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย และด าเนินการใหบ้รกิาร
โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรชัมงคลและโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายโดยใหเ้ป็นการ 
เดนิรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั บรษิทัฯ ประสงคจ์ะด าเนินการว่าจา้งช.การชา่ง เป็นผูบ้รหิาร
โครงการ รวมถงึจดัหา ตดิตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิในวงเงนิรวม
ทัง้สิ้นไม่เกนิ 19,643 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยสญัญาว่าจ้าง ช.การช่างสามารถสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้  

3.1. ขอบเขตของสญัญา  

หน้าทีห่ลกัของ ช.การชา่ง ตามสญัญาว่าจา้ง มดีงันี้ 
1. ออกแบบ จัดหา และติดตัง้อุปกรณ์งานระบบส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน 

 ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง ขบวนรถไฟฟ้า ระบบอาณัตสิญัญาณ ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบ 
SCADA ระบบสื่อสาร ระบบจดัเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตัิ ระบบประตูกัน้ชานชาลา และ
อปุกรณ์ส าหรบัศนูยซ์่อมบ ารงุ เป็นตน้ 

2. เชื่อมต่อระบบส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายกบัโครงการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลมิรชัมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิชว่งสถานีบางซื่อ – สถานี
เตาปูน รวมถงึทดลองเดินรถไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาสมัปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 

3. ตรวจสอบ ทดลองเดนิรถ และเปิดด าเนินการใหบ้รกิารอุปกรณ์งานระบบส าหรบัโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย รว่มกบับรษิทัฯ 

3.2. ระยะเวลาของสญัญา 

ช.การช่าง ต้องด าเนินการตามสญัญาใหเ้สรจ็สิ้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในสญัญาสมัปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิซึง่บรษิทัฯ ไดล้งนามกบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
ลงวนัที ่31 มนีาคม 2560  
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3.3. หลกัประกนั  

ช.การช่าง จะส่งมอบหนังสอืค ้าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา (Performance Bond) มูลค่า              
รอ้ยละ10 ของราคาตาม โดยหลกัประกนัดงักล่าวจะมอีายกุารค า้ประกนัจนกว่า ช.การชา่งจะพน้
ภาระตามสญัญาว่าจา้ง 

4. มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน และวิธีการช าระเงิน 

มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน   :  ไมเ่กนิ 19,643 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) 
วิธีการช าระเงิน :  บรษิัทฯ ตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่ ช.การช่าง เป็นรายเดอืน 

ตามความส าเรจ็ของงาน โดยจะช าระภายใน 30 วนันับจาก
วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัใบแจง้หนี้ 

5. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนทีบ่รษิทัฯ ตกลงทีจ่ะช าระให ้ช.การช่าง ส าหรบัการเขา้ท ารายการดงักล่าว 
คดิเป็นมลูคา่รวมไมเ่กนิ 19,643 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) ซึง่มลูคา่ดงักล่าวอา้งองิมาจากมลูค่า
ของงานการเป็นผูบ้รหิารโครงการ รวมถงึจดัหา ตดิตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิ 

ทัง้นี้  เพื่อประกอบการพิจารณาบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินฟรา เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด      
(“InfraAsia”) ให้เป็นวิศวกรอิสระในการประเมนิราคางานที่เหมาะสมตามขอบเขตในโครงการนี้ 
โดย InfraAsia ไดป้ระเมนิราคาราคาทีเ่หมาะสมส าหรบังานเป็นผูบ้รหิารโครงการ รวมถงึจดัหา ตดิตัง้
และทดสอบอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ เป็นจ านวนเงนิ 21,105 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งราคางานที่ ช.การช่าง เสนอมาเป็นราคาที่ต ่ากว่าราคาประเมินของ InfraAsia 
ภายใตข้อบเขตของงานเดยีวกนัของโครงการดงักล่าว 

6. การค านวณขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

การเขา้ท ารายการนี้เป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นธุรกจิปกต ิไมม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ซึง่มมีลูค่า

ของรายการเป็นเงนิ 19,643 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) คดิเป็นรอ้ยละ 66.31 เมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัมลูคา่สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธติามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และเมื่อรวมรายการที่

เกี่ยวโยงกนักบั ช.การช่าง ยอ้นหลงั 6 เดือน ที่มขีนาดรายการร้อยละ 0.53 (ที่อนุมตัโิดยที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2559 เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559) จะมขีนาดรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

รวมไม่เกินร้อยละ 66.84 ของสินทรพัย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งตามกฎระเบียบของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ กรณีมลูคา่ของรายการสงูกว่ารอ้ยละ 3 (29,621.023 ลา้นบาท x 3%= 888.63 ลา้นบาท) 

ตอ้งได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัโดยจะต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วน

ไดเ้สยี 
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7. ลกัษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนั 

เนื่องจาก ช.การช่าง เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดย ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ครัง้ล่าสุด
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ถือหุ้นอยู่จ านวน 4,582,121,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.98 ของทุน 
จดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ จงึถอืเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ดงันัน้การทีบ่รษิทัฯ จะเขา้
ท าสญัญาว่าจา้ง ช.การช่าง เป็นผูบ้รหิารโครงการ รวมถงึจดัหา ตดิตัง้ และทดสอบอุปกรณ์งานระบบ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงนิจึงถือเป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกบับุคคลที่ 
เกีย่วโยงกนั และเขา้ขา่ยเป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

8. รายละเอียดของบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนั 

ทัง้นี้ ตามรายชือ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ครัง้ล่าสุดเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 
และขอ้มูลผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั/ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ณ วนัที ่27 เมษายน 2560 บรษิทัฯ มี
รายชือ่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัและ/หรอืผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีดงันี้  
 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรอื  
ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

ความสมัพนัธ/์ ความเก่ียวโยงกบับริษทัฯ การถือหุ้นในบริษทัฯ 

1. บริษัท ช .การช่าง จ ากัด 
(มหาชน)  

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ถื อ หุ้ น ใ น บ ริ ษั ท ฯ  จ า น ว น
4,582,121,829 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 
29.98 ของทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้ของบรษิทัฯ 

2. บริษัท ช.การช่าง - โตกิว 
คอนสตรคัชัน่ จ ากดั  

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯและเป็นบรษิทัที ่
CK ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ถอื
หุน้อยู่จ านวน 549,996 หุน้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 55.00 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว
ของบริษัท  ช .การช่ า ง -โตกิว  คอน
สตรคัชัน่ จ ากดั 

ถือหุ้นในบริษัทฯ  จ านวน 
136,659,952 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ           
0.89 ของทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้ของบรษิทัฯ 

3. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการบริหาร
ของบรษิทัฯ และด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบรหิารของ CK และถอืหุน้ใน 
CK จ านวน 13,631,497 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 0.80 ของทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้ของ CK 

ถื อ หุ้ น ใ น บ ริ ษั ท ฯ  จ า น ว น 
21,706,878 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
0.14 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้
ของบรษิทัฯ 
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บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรอื  
ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

ความสมัพนัธ/์ ความเก่ียวโยงกบับริษทัฯ การถือหุ้นในบริษทัฯ 

4. นางสายเกษม ตรวีศิวเวทย ์ เป็นคู่สมรสของนายปลิว ตรีวิศวเวทย ์
และถอืหุน้ในCK จ านวน 5,061,142 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 0.30 ของทุนจดทะเบยีน
ช าระแล้วของ CK อย่างไรก็ตามนาง 
สายเกษม มิได้ด า รงต าแหน่ง เ ป็น
กรรมการหรือผู้บริหารทัง้ในบริษัทฯ 
หรอืใน CK แต่อยา่งใด 

ถื อ หุ้ น ใ น บ ริ ษั ท ฯ  จ า น ว น 
2,402,527 หุ้ น  คิด เ ป็ นร้ อยละ 
0.02 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้
ของบรษิทัฯ 

 
บุตรของนายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์แต่ถอืหุน้ในบรษิทัฯ ต ่ากว่ารอ้ยละ 1 ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ 
(ไมจ่ดัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ เนื่องจากถอืหุน้ไมเ่กนิกว่ารอ้ยละ 10 ตามนิยามของ ก.ล.ต.) 
 

รายช่ือ ความสมัพนัธ/์ ความเก่ียวโยงกบับริษทัฯ การถือหุ้นในบริษทัฯ 
1. ดร. สภุามาส ตรวีศิวเวทย ์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ CK 

และเป็นบุตรของนายปลวิ ตรวีิศวเวทย์ และถือ
หุน้ใน CK จ านวน 1,700,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
0.10 ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ของ CK 

ถื อ หุ้ น ใ น บ ริ ษั ท ฯ จ า น ว น 
144,272 หุ้น คิดเป็นสดัส่วน 
น้อยกว่าร้อยละ 0.001 ของทุน          
จดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

2. นายธนวฒัน์ ตรวีศิวเวทย ์ เป็นบุตรของนายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ านวน 84,101 
หุ้น  คิด เ ป็นสัดส่วนน้อยกว่ า 
รอ้ยละ 0.001 ของทนุจดทะเบยีน
ช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

3. นายณฐัวุฒ ิตรวีศิวเวทย ์ เป็นบุตรของนายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์และถอืหุน้ใน 
CK จ านวน 2,405,785 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.14 
ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ของ CK 

ถือหุ้ น ใ นบ ริษัท ฯ  จ า น ว น 
274,391 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
น้อยกว่าร้อยละ 0.002 ของ 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ
บรษิทัฯ 

นิตบิุคคลทีก่รรมการของบรษิทัอาจมอี านาจควบคมุ 
แต่ถอืหุน้ในบรษิทัฯ ต ่ากว่ารอ้ยละ 1 ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ 
(ไมจ่ดัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ เนื่องจากถอืหุน้ไมเ่กนิกว่ารอ้ยละ 10 ตามนิยามของ ก.ล.ต.) 

รายช่ือ ความสมัพนัธ/์ ความเก่ียวโยงกบับริษทัฯ การถือหุ้นในบริษทัฯ 
1. บริษัท มหาศิริ สยาม 

จ ากดั 
เป็นถอืหุน้ใหญ่ของ CK ถอืหุน้ใน CK จ านวน 
307,312,365 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 18.14 ของทุน
จดทะเบียนช าระแล้วของ CK ทัง้นี้  บริษัท 
มหาศริสิยาม จ ากดัถอืหุน้โดยกลุ่มตรวีศิวเวทย ์

ถื อ หุ้ น ใ นบ ริษั ท ฯ  จ า น ว น 
4,327,689 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
0.03 ของทุนจดทะเบยีนช าระ
แลว้ของบรษิทัฯ 
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2. บริษัท  ช .การช่า ง   
โฮลดิง้ จ ากดั 

เป็นถอืหุน้ใหญ่ของ CK ถอืหุน้ใน CK จ านวน 
173,096,530 หุน้ คดิเป็น รอ้ยละ 10.22 ของ
ทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของ CK ทัง้นี้ บรษิทั 
ช.การช่าง โฮลดิ้ง จ ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท 
มหาศริ ิสยาม จ ากดั และกลุ่มตรวีศิวเวทย ์

ถือหุ้น ในบริษัทฯ  จ านวน 
2,077,291 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 
0.01 ของทุนจดทะเบยีนช าระ
แลว้ของบรษิทัฯ 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ รว่มกนั 

รายช่ือ ความสมัพนัธ/์ ความเก่ียวโยงกบับริษทัฯ การถือหุ้นในบริษทัฯ 
1.นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระของบรษิทัฯ และ CK และถอื
หุน้ใน CK จ านวน 256,250 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
0.02 ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ของ CK 

ถื อ หุ้ น ใ น บ ริ ษั ท ฯ  จ า น ว น 
803,893 หุ้ น  ห รื อ คิ ด เ ป็ น
สดัสว่นรอ้ยละ 0.005 ของทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ทีม่า: 
- ขอ้มลูการปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ล่าสดุ ณ วนัที ่27 เมษายน 2560 (XM) และ CK ล่าสดุ ณ 

วนัที ่16 มนีาคม 2560 (XM) 
- หนงัสอืรบัรองของบรษิทัฯ ณ วนัที ่2 มนีาคม 2560 และ CK ณ วนัที ่6 มนีาคม 2560 
- แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 ของบรษิทัฯ และ CK 
หมายเหตุ : ยงัมผีูท้ีถ่อืหุน้ในบรษิทัฯ ต ่ากว่ารอ้ยละ 1 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ได้แก่ นาย
อศัวนิ คงสริ ิ(กรรมการของ CK), ญาตสินิทของนายรตัน์ สนัตอรรณพ (กรรมการของ CK) และญาตสินิทของ                 
นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชยกุ์ล (ผูบ้รหิารของ CK) (ทัง้นี้ ไม่รวมกรรมการและผูบ้รหิารของ CK บางรายทีถ่อื
หุน้ในบรษิทัฯ ต ่ากว่า 100,000 หุน้ ซึง่ถอืเป็นสดัสว่นทีน้่อยมาก) 

ทัง้นี้ บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัและ/หรอืผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีซึง่ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระเพื่อ
ขออนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 มดีงันี้ 

1. บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน)    จ านวน     4,582,121,829 หุน้ 
2. บรษิทั ช.การชา่ง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั   จ านวน       136,659,952  หุน้ 
3. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์    จ านวน         21,706,878  หุน้ 
4. นางสายเกษม ตรวีศิวเวทย ์    จ านวน          2,402,527  หุน้ 

รวมจ านวน                 4,742,891,186  หุน้ 

9. แหล่งเงินทุน : จดัหาแหล่งเงนิทนุภายนอก โดยการออกหุน้กู ้และ/หรอืสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ 

10. การมีส่วนร่วมในท่ีประชุมและการออกเสียงของกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการท่ี
เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2560 เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2560 กรรมการทีม่สี่วนไดส้่วน
เสีย  และ /หรือกรรมการที่ เ ป็นบุคคลที่ เกี่ย ว โยงกัน  ได้แก่  (1)  นายปลิว  ตรีวิศว เวทย ์                           
(2) นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิุวณิชยก์ุล และ (3) นางพเยาว์ มรติตนะพร ไม่ได้เขา้ร่วมประชุมและไม่มี
สทิธอิอกเสยีงในวาระนี้    
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11. ความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

คณะกรรมการบรษิัท มคีวามเห็นว่า การที่บรษิัทฯ จะเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัในการว่าจ้าง 
ช. การช่าง เป็นผู้บริหารโครงการ รวมถึงเป็นผู้จัดหาและติดตัง้อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าใน
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน  ในวงเงิน 19,643 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีความ
 สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ โดยมเีหตุผลประกอบ ดงันี้ 

11.1 ดา้นศกัยภาพ ประสบการณ์ และความรูค้วามช านาญ 

(1) ช.การช่าง เป็นบรษิัทรบัเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศ มคีวามช านาญและ
ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารโครงการใหญ่ๆ มาหลายโครงการ รวมทัง้เป็น
ผู้บริหารโครงการในการออกแบบ จัดหาและติดตัง้อุปกรณ์งานระบบโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง รวมถึง
รบัผดิชอบในการด าเนินการใหม้กีารทดสอบระบบโดยรวม (System Integration) 
และทดสอบการเดนิรถจนสามารถเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าได้ภายในระยะเวลาที ่
รฟม. ก าหนด จงึมปีระสบการณ์ ความรู ้ความช านาญ ในระบบรถไฟฟ้าเป็นอยา่งดี 

(2) ช.การช่าง มปีระสบการณ์ด าเนินการสญัญาในลกัษณะ Lump Sum Turnkey ใน
โครงการรถไฟฟ้าลกัษณะนี้ใหก้บับรษิทัมาแล้วโดยได้ผลงานทีม่คีุณภาพ แล้วเสรจ็
ภายในก าหนดเวลา และงบประมาณทีแ่น่นอน 

การจ้างงานในการจัดหา ติดตัง้ และทดสอบอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าในโครงการ
รถไฟฟ้าดงักล่าวนี้  ในปัจจุบนัมเีพียงไม่กี่รายในประเทศที่สามารถรบัจ้างงานใน
ลกัษณะดงักล่าวได้ เนื่องจากงานมคีวามซบัซ้อนและจ าเป็นต้องอาศยัเทคโนโลย ี
รวมทัง้ประสบการณ์ในการออกแบบ การตดิตัง้และด าเนินการจนกระทัง่สามารถท า
ให โ้ครงการรถไฟฟ้าสามารถเปิดใหบ้ร กิารกบัประชาชนได ้โดยราบรื ่นมี
ประสทิธภิาพ และแลว้เสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด 

(3)  ช.การช่าง เป็นผู้ร ับเหมาก่อสร้างงานสัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 5 ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย ซึ่งจะช่วยท าให้สามารถเชื่อมโยงงานระบบ
รถไฟฟ้าดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งงานโยธาไดอ้ยา่งราบรืน่ 

(4)   ช.การช่าง เคยเป็นผู้บรหิารโครงการในการออกแบบ จดัหาและติดตัง้อุปกรณ์งาน
ระบบโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล ซึ่งจะช่วยท าให้การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล กบัอุปกรณ์งาน
ระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย เป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(5)   ช.การช่าง เป็นบริษัทที่มีความแขง็แกร่งด้านการเงนิ มีฐานะทางการเงนิที่มัน่คง         
มคีวามสามารถในการบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินงานโครงการ
ขนาดใหญ่ เชน่ ความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่งที่
เกิดจากความล่าช้าของโครงการ และความเสี่ยงที่เกิดจากเงินลงทุนที่สูงกว่าที่
คาดการณ์ (Cost Overrun) เป็นตน้ 
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(6)  ช.การช่าง เป็นพนัธมิตรผู้ร่วมลงทุนในบรษิัท ท าให้มีความรบัผิดชอบและความ
ผกูพนัในการด าเนินการโครงการใหป้ระสบผลส าเรจ็ 

11.2 ราคาค่างานที่ ช. การช่าง เสนอเป็นจ านวนเงนิ 19,643 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่)  
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคาที่ Infra Asia ซึง่เป็นวศิวกรอสิระและเป็นบุคคลภายนอกทีม่คีวาม
น่าเชื่อถือได้ประมาณการไว้ที่จ านวน 21,105 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ราคาที ่             
ช.การชา่งเสนอยงัเป็นราคาทีต่ ่ากว่า จงึเป็นราคาทีม่คีวามสมเหตุสมผล 

11.3 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งโดยถูกต้องครบถ้วน ซึ่งรายการนี้มขีนาดรายการเกนิกว่ารอ้ยละ 3 
ของมูลค่าสินทรพัย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต้อง 
ขออนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

12.  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษทั ท่ีแตกต่างไปจาก
  ความเหน็ของคณะกรรมการของบริษทัตามข้อ 11. 

- ไมม่ ี– 

13. คณุสมบติัของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีให้ความเหน็เก่ียวกบัการท ารายการ 

บรษิทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อแสดงความเหน็เกีย่วกบั 
การว่าจ้าง ช.การช่าง เป็นผู้บรหิารโครงการ รวมถึงจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอุปกรณ์งานระบบ
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ซึง่ถอืเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่ได้
ถอืหุน้ในบรษิทัฯ และไม่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 

ทัง้นี้  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงานที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ ลงวันที ่  
2 พฤษภาคม 2560 โปรดพจิารณารายงานทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระดงักล่าวทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอื
เชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 นี้ 
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ส่วนท่ี 2 

ข้อมลูเก่ียวกบับริษทัฯ 

 

1. ข้อมลูบริษทัฯ และการด าเนินธรุกิจโดยสรปุ 

1.1. ข้อมลูทัว่ไปของบริษทัฯ  

ชือ่บรษิทั บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกจิ ด าเนินการก่อสรา้งและบรหิารจดัการทางพเิศษและบรหิารจดัการ

ระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า รวมถงึธุรกจิอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมวดธุรกจิ ขนสง่และโลจสิตกิส ์
กลุ่มอตุสาหกรรม บรกิาร 
ทีต่ัง้บรษิทั 587 ถ น นสุ ท ธิ ส า ร วิ นิ จ ฉั ย  แ ข ว ง ดิ น แ ด ง  เ ข ตดิ น แ ด ง 

กรงุเทพมหานคร 10400 
เลขทีน่ิตบิุคคล 0107558000491 
วนัจดทะเบยีนบรษิทั 30 ธนัวาคม 2558 

1.2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ เกดิขึน้จากการควบบรษิทัตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ระหว่างบรษิทั ทาง
ด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BECL”) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
(“BMCL”) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และได้รบัมาซึ่งทรพัย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบทัง้หมดของทัง้สองบรษิทัดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว เท่ากบั 15,285,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวนทัง้สิ้น 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ธุรกิจของบริษัทฯ 
ประกอบไปดว้ยการใหบ้รกิารทางพเิศษและระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า รวมถงึการพฒันา
เชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วเนื่องกบัระบบทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกจิ
ผา่นการขยายเสน้ทางโครงขา่ยการใหบ้รกิาร ทัง้ในระบบทางพเิศษและระบบขนส่งมวลชนดว้ย
รถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถเป็นผูด้ าเนินธุรกจิด้านการใหบ้รกิารระบบ
ขนส่งมวลชนและการคมนาคมชัน้น าในประเทศและในภูมภิาค นอกจากนัน้ยงัสามารถต่อยอด
ธุรกจิเพิม่เติมไปยงัธุรกจิอื่นที่มอีตัราการเติบโต และอตัราผลตอบแทนทีด่ีได้ เช่น  โครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพฒันาเชิงพาณิชย์ หรือการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ 
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 ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 

1.2.1 ธรุกิจทางพิเศษ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้รบัสมัปทานในการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษรวม  
4 สายทาง ประกอบดว้ย  

1)  ทางพิเศษศรีรชั (ทางด่วนขัน้ท่ี 2) ด าเนินการภายใต้สญัญาโครงการระบบ 
ทางด่วนขัน้ที ่2 กบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) โดยมรีะยะเวลา
สมัปทาน 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2533  

2)  ทางพิเศษศรีรชั ส่วนดี ด าเนินการภายใต้สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนดี) กับ กทพ. โดยมีระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วันที่ 22 
เมษายน 2540  

3)  ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด าเนินการภายใต้
สญัญาสมัปทานการลงทนุออกแบบกอ่สรา้ง บรหิารจดัการ ใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษา
โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กบั กทพ. โดยมี
ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2555  

4)  ทางพิเศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ด าเนินการผ่าน
บริษัทย่อย คือ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”) ภายใต้สญัญา
โครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ กบั กทพ. ระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่
วนัที ่27 กนัยายน 2539 

ทัง้นี้ ภาพรวมการประกอบธุรกจิของธุรกจิทางพเิศษแต่ละสายทางสามารถสรปุได ้ดงันี้ 

(1) ทางพิเศษศรีรชั 

บรษิทัฯ และ กทพ.ไดร้ว่มกนัลงทนุในโครงการระบบทางพเิศษในกรุงเทพและปรมิณฑล โดย
บรษิทัฯ เป็นผูล้งทุนก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษศรรีชั ซึ่งประกอบด้วยทางพเิศษ 4 ส่วน 
คือ ส่วนเอ (พระราม 9-รัชดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไท-บางโคล่) ส่วนซี (ร ัชดาภิเษก- 
แจ้งวฒันะ) และส่วนดี (พระราม 9-ศรนีครนิทร์) ระยะทางรวม 38.5 กโิลเมตร และ กทพ.
ลงทนุกอ่สรา้งและบรหิารทางพเิศษเฉลมิมหานคร(ทางด่วนขัน้ที ่1) ระยะทาง  27.1 กโิลเมตร 

ในสว่นของคา่ผา่นทาง ผูใ้ชท้างพเิศษช าระคา่ผ่านทางทีด่่านเกบ็เงนิ ณ จุดขึน้ทางพเิศษ 
โดย กทพ. เป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าผ่านทางทัง้หมดแล้วแบ่งใหบ้รษิทัฯ การแบ่งรายไดร้ะหว่าง
บรษิทัฯ กบั กทพ. เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ตัง้แต่
วนัเปิดใชง้านของพืน้ทีส่ว่นแรก รายไดค้า่ผา่นทางจากทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทาง
พเิศษศรรีชัจะถูกน ามารวมกนัและแบ่งตามเกณฑ์พื้นที ่คอื โครงข่ายในเขตเมอืง 9 ปี
แรก บริษัทฯ ได้รบัส่วนแบ่งร้อยละ 60 กทพ.ได้รบัส่วนแบ่งร้อยละ 40 ส าหรบั 9 ปี
สดุทา้ย บรษิทัฯ ไดร้บัสว่นแบ่งรอ้ยละ 40 กทพ.ไดร้บัส่วนแบ่งรอ้ยละ 60 และระยะเวลา
ระหว่าง 9 ปีแรกและ 9 ปีสดุทา้ยไดร้บัสว่นแบ่งรอ้ยละ 50 เทา่กนั สว่นโครงขา่ยนอกเขต
เมอืงคอืทางพเิศษศรรีชั ส่วนซี และส่วนดี รายได้ค่าผ่านทางเป็นของบรษิัทฯ ทัง้หมด
ตลอดระยะเวลาของสญัญา 
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(2) ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 

บรษิัทฯ มหีน้าทีใ่นการออกแบบและก่อสร้าง จดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์และระบบต่างๆ 
 ทีเ่กีย่วขอ้งและมหีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ ใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษาทางพเิศษรวมทัง้
การเรยีกเก็บค่าผ่านทางโดยบรษิัทฯ เป็นผู้รบัภาระในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานทัง้หมดตลอดระยะเวลาสมัปทานและแบ่งผลตอบแทนหรอืใหผ้ลประโยชน์แก่
รฐัตามทีไ่ดต้กลงกนัในสญัญาสมัปทาน 

บริษัทฯ มีสิทธิที่จะได้ร ับรายได้ค่าผ่านทางและรายได้อื่น (ถ้ามี) ตลอดระยะเวลา
สมัปทาน ซึง่อตัราค่าผ่านทางและการปรบัอตัราค่าผ่านทางเป็นไปตามทีต่กลงในสญัญา 
สญัญาสมัปทานมรีะยะเวลา 30 ปี นับจากวนัที ่15 ธนัวาคม 2555 โดยการด าเนินงาน
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอื 

ระยะที ่1  การออกแบบ ก่อสรา้งทางพเิศษ การจดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและ
เครื่องกลระบบควบคุมการเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษ ระบบสื่อสาร และระบบควบคุม
การจราจร และระบบอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งของทางพเิศษ โดยมรีะยะเวลาก่อสร้างไม่เกนิ 48 
เดอืนนับจากวนัที ่15 ธนัวาคม 2555 ซึง่เป็นวนัที ่กทพ.ก าหนดใหเ้ริม่งานตามทีร่ะบุไวใ้น 
Notice to Proceed (NTP) 

ระยะที ่2  การบรหิารจดัการ และการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ การเรยีกเกบ็ค่าผ่านทาง การ
กูภ้ยั และการบ ารงุรกัษาทางพเิศษ โดยมกี าหนดเวลาเริม่จากวนัเปิดด าเนินการโครงการ
จนสิน้สดุระยะเวลาสมัปทาน 

บรษิัทฯ ได้เริม่ด าเนินการก่อสร้างเมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2555 โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 และเปิดใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2559  

ลกัษณะของโครงการ เป็นทางยกระดบัขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 16.7 กโิลเมตร มี
ด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษจ านวน 10 ด่าน แนวเสน้ทางของโครงการเริม่ต้นจากถนน 
วงแหวนรอบนอกฯ (ถนนกาญจนาภเิษก บรเิวณใกลโ้รงกรองน ้ามหาสวสัดิ)์ ไปทางทศิ
ตะวนัออกตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้เดมิ และขา้มแม่น ้า เจ้าพระยาบรเิวณสะพาน
พระราม 7 สิ้นสุดโครงการบรเิวณสถานีกลางบางซื่อ (จตุจกัร) โดยเชื่อมต่อทางพเิศษ
สายศรรีชับรเิวณสถานีขนสง่ (หมอชติ 2) และลงสูร่ะดบัดนิทีบ่รเิวณถนนก าแพงเพชร 2 

(3) ทางพิเศษอดุรรถัยา 

NECL เป็นผูก้่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา ซึง่ประกอบดว้ยทางพเิศษ 2 ระยะ 
คอื ระยะที ่1 แจ้งวฒันะ-เชยีงราก และ ระยะที ่2 เชยีงราก-บางไทร เชื่อมต่อกบัทาง
พเิศษศรรีชัที่บรเิวณถนนแจ้งวฒันะมรีะยะทางรวมทัง้สิ้น 32 กโิลเมตร ส าหรบัขาเขา้
เมอืงผูใ้ชท้างช าระคา่ผา่นทางทีด่่านเกบ็เงนิ ณ จุดขึน้ทางพเิศษ ส าหรบัขาออกจากเมอืง
ช าระค่าผ่านทางทีจุ่ดลงทางพเิศษ โดย กทพ. เป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าผ่านทางทัง้หมดแล้วส่ง
มอบให ้NECL ทัง้นี้ รายได้ค่าผ่านทางในส่วนของทางพเิศษอุดรรถัยาเป็นของ NECL 
ทัง้หมด 
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1.2.2 ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัฯ เป็นผูร้บัสมัปทานการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจ านวน 2 โครงการ 
จากการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) ไดแ้ก ่ 

1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน ซึ่งบรษิทัฯ ได้เขา้ท าสญัญาสมัปทานกบั รฟม. 
เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม 2560 ระยะเวลา 33 ปี นับจากวนัที่ รฟม. แจ้งให้เริม่งาน 
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ประกอบดว้ย โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิ
รชัมงคล  (ช่วงหวัล าโพง-บางซื่อ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ส่วนต่อ
ขยาย ( ชว่งหวัล าโพง-หลกัสอง และชว่งบางซื่อ-ทา่พระ) 

(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล (ช่วงหวัล าโพง-บางซื่อ) 
ระยะทาง 20 กโิลเมตร จ านวน 18 สถานี  บรษิทัฯ เป็นผูม้สีทิธใินรายได้
ค่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกิจกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่ง
รวมถงึการโฆษณา การใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นโครงการ และธุรกจิใหบ้รกิารสื่อสาร
โทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า  

(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน ส่วนต่อขยาย ( ช่วงหวัล าโพง-หลกัสอง 
และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ระยะทาง 27 กิโลเมตร จ านวน 20 สถานี           
มแีนวเสน้ทางเชือ่มต่อจากโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล ทีส่ถานีหวั
ล าโพง และสถานีบางซื่อ  บรษิัทฯ มีหน้าที่ด าเนินการจัดหาติดตัง้และ
ทดสอบอุปกรณ์งานระบบ และด าเนินการใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสาย
เฉลมิรชัมงคลและโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายโดยใหเ้ป็น
การเดนิรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั (Through Operation)โดย
บริษัทฯ มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสาร และการพฒันาเชิงพาณิชย์ ตลอด
ระยะเวลาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ  

2) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ          
ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) โครงการรถไฟฟ้า
สาย สีม่วง) สญัญาที ่4 สมัปทานส าหรบัการลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การ
ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารงุรกัษา ซึง่ รฟม. เป็นผูล้งทุนค่างานโยธา
ทัง้หมด และบรษิทัฯ เป็นผูล้งทนุคา่งานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้
ให้บรกิารการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรกัษาตามมาตรฐานการให้บรกิารที่
ก าหนดไว ้โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรายไดค้า่โดยสาร และรายไดเ้ชงิพาณิชยจ์าก
การใชป้ระโยชน์โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด และ รฟม. 
จะทยอยจ่ายคนืค่าอุปกรณ์ งานระบบใหบ้รษิทัเป็นรายเดือนในระยะเวลา 10 ปี 
และจา้งบรษิทัฯ บรหิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษา ตลอดอายุสมัปทาน 
30 ปี นบัจากวนัที ่4 กนัยายน 2556 
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1.2.3 ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริ์คส์ จ ากดั (“BMN”) เป็น 
ผูด้ าเนินธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชยข์องโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิในการ 1) จดัหาและ/
หรอืจดัท าสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ ในรถไฟฟ้าและในสถานีรถไฟฟ้า 2) ให้เช่าพื้นที่
รา้นค้าในสถานีรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและพื้นทีช่ ัน้ใต้ดินของอาคารจอดแล้วจรที่สถานี
ลาดพร้าว และ 3) ให้บรกิารและดูแลรกัษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายใน
สถานีรถไฟฟ้า นอกจากนี้ ส าหรบัในส่วนของทางพเิศษนัน้ บรษิทัฯ และ NECL ไดใ้ห้
บรษิัทเอกชนและบุคคลใช้พื้นที่เพื่อด าเนินการในเชงิพาณิชย์เพื่อติดตัง้ป้ายรายงาน
สภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรปูแบบต่างๆ รวมทัง้ใหใ้ชพ้ื้นทีท่ ารา้นคา้บรเิวณด่านเกบ็
ค่าผ่านทาง และการด าเนินธุรกจิอื่นๆ เช่น ใช้พื้นที่ในเขตทางพเิศษเพื่อติดตัง้ระบบ
กระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้ 

1.2.4 การลงทุนในบริษทัอ่ืน 

บรษิทัฯ มเีงนิลงทนุอยูใ่นบรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิสาธารณูปโภค ดงันี้  

1) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“CKP”) ประกอบธุรกจิหลักโดยการ        
ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานประเภทต่างๆ โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 19.40 

2) บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายน ้าประปา
ใหก้บัการประปาส่วนภูมภิาค และลงทุนในบรษิทั ซึ่งประกอบธุรกจิสาธารณูปโภค
อืน่ โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 19.45 

3) บริษัท ไซยะบุรีพาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) เป็นผูก้่อสรา้งและด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ีโดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 7.50 

1.3. รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น 

รายชือ่กรรมการ    

ณ วนัที ่27 เมษายน 2560 รายชือ่กรรมการของบรษิทัฯ มดีงันี้  

ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง 
1. ดร.วรีพงษ์ รามางกรู ประธานกรรมการบรษิทั 
2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ รองประธานกรรมการบรษิทั/ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ 
5. พลเอกส าเภา ชศูร ี กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ 
6. ดร.อรรณพ ตนัละมยั กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ 
7. นางวลัลภา อสัสกลุ กรรมการบรษิทั 
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ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง 
8. นายสพุงศ ์ชยตุสาหกจิ กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร 
9. ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต์ กรรมการบรษิทั 
10. นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชยก์ลุ กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร 
11. นายวรีะพงศ ์ศภุเศรษฐศ์กัดิ ์ กรรมการบรษิทั 
12. นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั 
13. นายยทุธนา หยมิการณุ กรรมการบรษิทั 
14. นายด าเกงิ ปานข า กรรมการบรษิทั 
15. ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
16. นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ 

รายชือ่ผูบ้รหิาร    

ณ วนัที ่27 เมษายน 2560  รายชือ่ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มดีงันี้  

ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง 
1. ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายสงวน คณุาธนินัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ วศิวกรรมทางพเิศษ 
4. นางสดุฤทยั พรหมมาตร รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏบิตักิารทางพเิศษ 
5. นางสาวปาหนนั โตสวุรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ การเงนิ 
6. นายวทิรูย ์ หทยัรตันา รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง 
7. นายอลัวนิ จ ี รองกรรมการผูจ้ดัการ สนบัสนุนปฏบิตักิาร 
8. นายภาคภมู ิทววีทิยรศัมิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรหิาร และเลขานุการบรษิทั 

 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้  

รายชื่ อผู้ถือหุ้น  10 ร ายแรก ณ วัน ปิดสมุดทะ เบียนผู้ถือหุ้น ครั ้ง ล่ า สุด  เมื่ อ วันที ่ 
27 เมษายน 2560 มดีงันี้  

ล าดั
บ 

ช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 4,582,121,829 29.978 
2. การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 1,256,259,584 8.219 
3. ธนาคาร กรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 1,047,025,175 6.850 
4. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 764,067,937 4.999 
5. นายวชิยั วชริพงศ ์ 394,545,048 2.581 
6. ธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 323,453,209 2.116 
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ล าดั
บ 

ช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

7. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 
- Client Account 

250,700,000 1.640 

8. นายมนิ เธยีรวร 200,000,000 1.308 
9. ส านกังานประกนัสงัคม 194,320,500 1.271 
10. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 173,916,411 1.138 
 ผูถ้อืหุน้อืน่ๆ 6,098,590,307 39.901 

 รวม 15,285,000,000 100.00 
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1.4. รายการระหว่างกนัในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจบุนั 

บคุคลท่ี 

อาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. ช.การช่าง  

 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัทฯ โดยมี
สัดส่ วนการถือหุ้น  ณ วันที่  2 7 
เมษายน 2560 รอ้ยละ 29.98 

- กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 
ข อ ง  ช . ก า ร ช่ า ง คื อ  น า ย ป ลิ ว                  
ตรีวิศ ว เวทย์  เ ป็น รอ งประธาน
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
กรรมการบรหิารของบรษิทัฯ  

- กรรมการบรหิารและผู้บรหิารอาวุโส
ของ ช.การช่าง คือ นายประเสริฐ 
มริตตนะพร เป็นคู่สมรสของนาง  
พ เยาว์  มริตตนะพร  กร รมการ 
กรรมการบริหาร  และกรรมการ
ผู้จดัการของบริษัทฯ และรกัษาการ
กรรมการผูจ้ดัการของ NECL 

- ผู้บริหารใน ช .การช่าง คือ  นาย 
พงษ์สฤษดิ ์ตันติสุวณิชย์กุล เป็น
กรรมการและกรรมการบริหารของ
บรษิทัฯ  

บรษิทัฯ 
- เงนิจ่ายล่วงหน้า 
 
 
- ค่าบรหิารโครงการ 

 
 

- เจา้หนี้การคา้  
 
 
 
 

 
- 
 
 

4,100,011,478 
 
 

65,002,500 
 
 

 
398,250,000 

 
 

8,370,000,000 
 
 

1,954,890,000 
 
 

 
- เงนิจ่ายล่วงหน้าและค่าบรหิารโครงการทาง
พิ เ ศ ษ ส า ย ศ รี ร ั ช -ว ง แ ห ว น ร อ บ น อ ก
กรุงเทพมหานคร : 

เมื่อวันที่  14 กันยายน 2555 บริษัทฯ ได้
ว่าจ้างช.การช่างให้เป็นผู้บริหารโครงการ 
ทางพิเศษสายศรีร ัช -วงแหวนรอบนอก
กรุ ง เทพมหานคร วง เงินทัง้ สิ้น  22,500  
ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 48 
เดือน เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 
ธนัวาคม 2555 
 

 
- เ นื่ อ ง จ า ก  ช . ก า ร ช่ า ง เ ป็ น
ผูด้ าเนินการก่อสรา้งทีม่ศีกัยภาพ มี
ประสบการณ์ และความรู้ความ
ช านาญในการก่อสร้างโครงสร้าง
แบบ Segment Box Girder ตาม
ขอ้ก าหนดของโครงการทางพิเศษสาย
ศ รี ร ั ช -ว ง แ ห ว น ร อ บ น อ ก
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  แ ล ะ มี
ประสบการณ์ด าเนินการสญัญาใน
ลักษณะ Lump Sum Turnkey 
ให้กับบริษัทฯ โดยได้ผลงานที่มี
คุณภาพท าให้ค่าบ ารุงรกัษาต ่าและ
สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา และงบประมาณที่
แน่นอน และเป็นพันธมิตรผู้ร่วม
ลงทุนในบริษัทฯ ท าให้มีความ
รบัผิดชอบและความผูกพนัในการ
ด า เนินการโครงการให้ประสบ
ความส าเรจ็ 
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บคุคลท่ี 

อาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. ช.การช่าง (ต่อ) 

 

 บรษิทัฯ 
- ค่าตรวจสอบ 
ซ่อมแซมโครงสรา้ง
ทางพเิศษ 

 
- เจา้หนี้การคา้  
 

 
- 
 
 
 
- 
 

 
14,644,976 

 
 
 

14,644,976 
 

 
- ง านต ร ว จสอบ  ซ่ อมแซม  โ ค ร งส ร้ า ง 
ทางพเิศษศรรีชั รอบที ่3 ระยะที ่3: 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้ท า
สญัญาว่าจา้ง ช.การช่าง ตรวจสอบซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษศรรีชั รอบที ่3 ระยะที ่3 
ในวงเงินทัง้สิ้น  26,771,325 บาท โดยมี
ระยะเวลาของสญัญา 10 เดอืน นับตัง้แต่วนั 
ลงนามในสญัญา 

 
- ราคาค่างานมคีวามเหมาะสมและ 
ต ่ากว่าราคาประเมินของบริษัทฯ 
และที่ปรึกษาอิสระ โดยผู้รบัจ้างมี
ความเชี่ยวชาญและมปีระสบการณ์ 
เ ค ย ก่ อ ส ร้ า ง ท า งพิ เ ศ ษ ศ รี ร ั ช  
จงึมศีกัยภาพในการด าเนินงานไดด้ี
แ ล ะ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ส า ม า ร ถ
ด าเนินการไดท้นัท ี

  - ค่าตรวจสอบ 
ซ่อมแซมโครงสรา้ง
ทางพเิศษ 
 

- เจา้หนี้การคา้  
 

6,300,106 
 
 
 

2,416,794 

- 
 
 
 
- 

- งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสรา้งทางพเิศษ    
ศรรีชั รอบที ่3 ระยะที ่5: 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ท า
สญัญาว่าจา้ง ช.การช่าง ตรวจสอบซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษศรรีชั รอบที ่3 ระยะที ่5 
ในวง เงินทั ้งสิ้น  32,341,810 บาท โดยมี
ระยะเวลาของสญัญา 10 เดอืน นับตัง้แต่วนั 
ลงนามในสญัญา 
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บคุคลท่ี 

อาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. ช.การช่าง (ต่อ) 

 

 บรษิทัฯ 
- ก าไรจากการขาย 
เงนิลงทุน 
 

- ดอกเบีย้รบั 
 

- ลกูหนี้ค่าหุน้ 
สุทธจิากรายได้
ดอกเบีย้รอตดับญัช ี

 

 
- 
 
 

35,985,138 
 
 

756,834,379 
 

 
1,235,536,377 

 
 

44,994,038 
 
 

1,320,849,241 

 
- การขายหุน้สามญั บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ: 

เมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2558 บรษิทัฯ ไดข้าย
หุ้ น  บม จ . ร ถ ไฟ ฟ้ า ก รุ ง เ ทพ  จ า น ว น 
2,050,134,895 หุน้ ใหแ้ก่ ช.การช่าง ในราคา
หุน้ละ 1.79 บาท โดยบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิในวนั
ซื้อขาย จ านวน 2,000 ลา้นบาท ส่วนทีเ่หลอื
ทยอยรบัช าระเสร็จสิ้นภายในเดอืนสงิหาคม 
2560 
 

 
- ราคาขายหุ้นมคีวามสมเหตุสมผล 
เพราะ เ ป็นราคาที่ ใกล้ เคียงกับ 
ราคาตลาด โดยราคาดงักล่าวเป็น
ราคาที่ได้จากการเจรจาตกลงกัน
โดยอา้งองิจากราคาหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้ าหนักของหุ้น  บมจ.รถไฟฟ้า
กรุงเทพ เป็นเวลา 60 วนัย้อนหลงั 
หกัด้วยส่วนลดประมาณร้อยละ 5 
เนื่องจากเป็นการซื้อขายในปรมิาณ
มาก (Big Lot) และเงื่อนไขการ
ช าระเงิน เป็นไปเพื่อให้บริษัท ฯ 
สามารถขายหุน้ไดท้ัง้จ านวนในครัง้
เดยีวดว้ยราคาทีต่กลงกนั 
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บคุคลท่ี 

อาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. ช.การช่าง (ต่อ) 

 

 บรษิทัฯ 
- ลกูหนี้อืน่ 
 
 
- เงินรับล่วงหน้าตาม 
สญัญารบัจ้างบริการ
ด้านวิศวกรรม (ซึ่ง
บนัทกึรายการรวมอยู่
ใ น บั ญ ชี ต้ น ทุ น
โครงการรถไฟฟ้ารอ
ตัดจ่ ายในงบแสดง
ฐาน ะกา ร เ งิน ขอ ง
บรษิทัฯ) 

 

 

 
12,840,000 

 
 

104,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17,120,000 

 
 

86,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- งานบรกิารด้านวศิวกรรมระบบรถไฟฟ้าและ 
การให้บริการ เดินรถไฟฟ้าในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสมีว่ง สญัญาที ่4: 

เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2557 บรษิทัฯ ไดท้ า
สญัญาว่าจ้าง ช.การช่าง ในงานบริการด้าน
วศิวกรรมระบบรถไฟฟ้าและการใหบ้รกิารเดนิ
รถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
สญัญาที่ 4 สมัปทานส าหรบัการลงทุน การ
จดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารเดนิรถและ
ซ่อมบ ารุง (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) 
โดยมมีลูค่าสญัญารวม 450 ลา้นบาท  
 
 
 
 
 

 
- มีการจัดท าสัญญาว่าจ้าง ซึ่งระบุ
เงื่อนไขการช าระเงินชัดเจน และ  
ช . ก า ร ช่ า ง  เ ป็ น บ ริ ษั ท ฯ  ที่ มี
ประสบการณ์และความช านาญเป็น
อย่ า งดี  แ ล ะ เ ป็ นผู้ ร ับ เหมา ง าน
โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาของสถานี
รถไฟฟ้า มขีอ้มลูงานระบบไฟฟ้าและ
โยธาซึ่ งจะท า ให้การด า เนินการ
ก่อสรา้งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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บคุคลท่ี 

อาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. ช.การช่าง (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัฯ 
- ค่าซ่อมบ ารุงรกัษา 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
ทางโยธาและไฟฟ้า 
เครือ่งกล 

 
- เจา้หนี้การคา้  
 
 
 

 
87,555,556 

 
 
 
 

41,441,667 

 
2,444,444 

 
 
 
 

2,615,556 

 
- งานบริหารงานซ่อมบ ารุงร ักษาโครงสร้าง
พื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล (Civil 
Infrastructure and Electrical and Mechanical 
Systems Maintenance) โครงการสายเฉลมิรชั
มงคล (สายสนี ้าเงนิ): 

เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัฯ ไดท้ า
สญัญาว่าจา้ง ช.การช่าง ในการบรหิารงานซ่อม
บ ารุงร ักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและ
ไฟฟ้าเครื่องกล (Civil Infrastructure and 
Electrical and Mechanical Systems 
Maintenance) โครงการสายเฉลิมรัชมงคล 
(สายสนี ้าเงนิ) ระยะเวลา 9 ปี โดยมมีลูค่าสญัญา
รวม 1,270 ลา้นบาท 

 

 
- สัญญาว่ า จ้ า ง  ช . ก า ร ช่ า ง  เ ป็ น 
ผู้ บ ริ ห า ร ง า น ซ่ อ ม บ า รุ ง ร ั ก ษ า
โครงสรา้งพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้า
เครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสี
น ้าเงนิ มลูค่างานมคีวามเหมาะสมและ
ต ่ากว่าราคาประเมนิของวศิวกรอสิระ 
ภายใต้ขอบเขตของงานประเภท
เดยีวกนั อกีทัง้ ช.การช่าง เป็นบรษิทั
ที่ร ับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของ
ประ เทศที่มีประสบการณ์  ความ
ช านาญ และคุ้น เคยกับ อุปกร ณ์ 
รวมถงึโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาของ
รถไฟฟ้า 
เนื่องจากเป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้งอุโมงค์
และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินส่วนใต้ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน จึงมี
ความพร้อมในการบริหารงานซ่อม
บ ารุงและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
ส าหรบัการบ ารุงรกัษา 
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บคุคลท่ี 

อาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. ช.การช่าง (ต่อ) 

 

 บรษิทัฯ 
- ค่างานซ่อมบ ารุง
โครงสรา้งพืน้ฐานทาง
โยธาและไฟฟ้า 
เครือ่งกล 

 
- ง า น ป รั บ ป รุ ง
โครงสรา้งพืน้ฐานทาง
โยธาในสถานี แล ะ
ศูนย์ซ่อมบ ารุงพร้อม
จัด ห า อ ะ ไ ห ล่ แ ล ะ
อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ซึ่ งบันทึกรายการ
รวมอยู่ในบญัชตี้นทุน
โครงการรถไฟฟ้ารอ
ตัดจ่ ายในงบแสดง
ฐาน ะกา ร เ งิน ขอ ง
บรษิทั) 
 

- เจา้หนี้การคา้  
 

 
55,000,000 

 
 
 
 

53,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52,715,333 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
- เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2558  บรษิทัฯ ไดท้ า
สญัญาว่าจา้ง ช.การช่าง ในงานซ่อมบ ารุงรกัษา
โครงสรา้งพืน้ฐานโยธา ซ่อมบ ารุงรกัษาอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ซ่อมบ ารุงรกัษาลฟิท์
และบนัไดเลื่อนภายในสถานี ทางวิ่งยกระดับ
และศนูยซ่์อมบ ารุง และจดัหาอุปกรณ์ เครื่องมอื 
อะไหล่ และบุคลากรส าหรับงานซ่อมบ ารุง 
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง เป็นระยะเวลา 8 ปี 
นับแต่วนัที่ 17 พฤศจกิายน 2558 จนถึงวนัที ่
16 พฤศจกิายน 2566 มูลค่างานตามสญัญา 
จ านวน 1,520 ลา้นบาท   

ต่อมาเมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ท า
สญัญาว่าจา้ง ช.การช่าง ในงานซ่อมบ ารุงรกัษา
โครงสร้างพื้นฐานโยธาและไฟฟ้าและเครื่องกล 
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงเพิม่เตมิ มลูค่างาน
ตามสญัญา จ านวน 155 ลา้นบาท ระยะเวลา 7 
ปี นับแต่วนัที ่1 มกราคม 2560 จนถงึวนัที ่31 
ธนัวาคม 2566  

 
 

 
- สัญญาว่ า จ้ า ง  ช . ก า ร ช่ า ง  เ ป็ น 
ผู้ บ ริ ห า ร ง า น ซ่ อ ม บ า รุ ง ร ั ก ษ า
โครงสรา้งพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้า
เครื่องกลรวมถึงจัดหาอุปกรณ์และ
เครื่องมอืส าหรบัการเดนิรถ และซ่อม
บ ารุงต่างๆ ส าหรบัโครงการรถไฟฟ้า
สายสมี่วง มลูค่างานมคีวามเหมาะสม
และต ่ากว่าราคาประเมนิของวิศวกร
อสิระ ภายใตข้อบเขตของงานประเภท
เดยีวกนั อกีทัง้ ช.การช่าง เป็นบรษิทั
ที่ร ับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของ
ประ เทศที่มีประสบการณ์  ความ
ช านาญ และคุ้น เคยกับ อุปกร ณ์ 
รวมถึงโครงสร้างทางวิศวกรรมของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง 
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บคุคลท่ี 

อาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. ช.การช่าง (ต่อ) 

 

 บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ
เหนือ จ ากดั (“NECL”) 
 
- ค่าตรวจสอบ 
ซ่อมแซมโครงสรา้ง
ทางพเิศษ 

 
 
- เจา้หนี้การคา้  
 

 
 
 

24,972,181 
 
 
 
 
- 

 
 
 

608,350 
 
 
 
 

650,935 

 
 

 
- งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสรา้งทางพเิศษ  
อุดรรถัยา รอบที ่3 ระยะที ่4:  

เมื่อ วันที่  1 ธันว าคม 2558 บริษัทย่ อย 
(NECL) ได้ท าสัญญาว่าจ้าง ช.การช่าง 
ตรวจสอบซ่อมแซมโครงสร้างทางพเิศษอุดร
รัถยา รอบที่ 3 ระยะที่ 4 ในวงเงินทัง้สิ้น 
25,580,531 บาท โดยมรีะยะเวลาของสญัญา 
10 เดอืน นบัตัง้แต่วนัลงนามสญัญา 
 

 
 

 
- ราคาค่างานมีความเหมาะสมและ 
ต ่ากว่าราคาประเมนิของบรษิทัฯ และ 
ที่ปรึกษาอิสระ โดยผู้รบัจ้างมคีวาม
เชี่ ย ว ช าญแล ะมีป ร ะ ส บก า ร ณ์ 
เคยก่อสร้างทางพิเศษศรีร ัช จึงมี
ศกัยภาพในการด าเนินงานไดด้แีละมี
ความพร้อมสามารถด า เนินการ 
ไดท้นัท ี
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บคุคลท่ี 

อาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. ช.การช่าง (ต่อ) 

 

 บรษิทั แบงคอก เมโทร 
เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั 
(“BMN”)  
- ค่าเช่าและค่าบรกิาร   
ส านกังาน 

 
- เจา้หนี้การคา้  
 

 
 
 
 
  

 
 
 

7,188,358 
 
 

1,800,900 
 
 
 

 
 
 

6,675,592 
 
 

81,187 
 
 
 
 

 
 
 
- BMN ท าสัญญาเช่าอาคารวิริยะถาวรกับ  
ช .การช่ า ง  เ ป็น ร ะยะ เวลา  3 ปี  สิ้ น สุ ด  
9 กุมภาพนัธ์ 2559 และขยายระยะเวลาอีก 5 
เดอืน สิน้สุด 9 กรกฎาคม 2559    

ต่อมา BMN ย้ายส านักงานใหม่ โดยที่ท า
สญัญาเช่าอาคารวริยิะถาวร 2 กบั ช.การช่าง 
เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แต่ 10 กรกฎาคม 
2559 ถงึ 9 กรกฎาคม 2562  
 

 
 
 

 
 
 

- อัตราค่าเช่าส านักงานดังกล่าว เป็น
อตัราทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอตัราค่าเช่าที่
ผู้ ให้เช่าคิดกับผู้ เช่ารายอื่นที่ เ ป็น
บุคคลภายนอก  
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บคุคลท่ี 

อาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

2. การรถ ไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย  
(“รฟม.”) 
  

 

- เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยมี
สดัส่วน 
การถอืหุน้ ณ วนัที ่27 เมษายน 
2560  
รอ้ยละ 8.22  

- กรรมการของ รฟม. คอื นาย ยุทธนา  
หยมิการุณ เป็นกรรมการบรษิทั 
  

บรษิทัฯ 
- ค่าตอบแทนจาก 
รายไดค้่าโดยสารและ 
รายไดพ้ฒันา 
เชงิพาณชิย ์ 

 

- ค่าภาษโีรงเรอืน  
 

 
- เจา้หนี้การคา้ และ
เจา้หนี้อื่น 
(ค่าตอบแทนจาก
รายไดแ้ละอืน่ๆ) 

 

 
503,539,074 

 
 
 
 
 

3,521,496 
 
 
 

102,915,876 

 
466,697,678 

 
 
 
 
 

14,481,380 
 
 
 

103,204,494 
 

 
- เงนิตอบแทนใหแ้ก่ รฟม. จากรายไดค้่าโดยสาร 
และรายไดพ้ฒันาเชงิพาณชิย ์ 

 
 
 
 

ในปี 2558 ค่าภาษีโรงเรอืน 3.14 ล้านบาท 
และ   ค่าภาษีโรงเรอืนเรยีกเกบ็ยอ้นหลงั ปี 
2548-2556 11.34 ลา้นบาท  

 
- เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน       
ที่ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม
สญัญา 
 
 
 

- เป็นรายการค่าใชจ้่ายทีม่กีารท าและ
จ่ายตามสญัญา 
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บคุคลท่ี 

อาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

2. รฟม. (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 BMN 
- ค่าตอบแทนจาก
รายไดพ้ฒันาเชงิ
พาณชิย ์ 

 
 
 

- ค่าภาษโีรงเรอืน 
 
 
 
- เจา้หนี้การคา้  
 

 
236,963 

 
 
 
 
 

6,675,561 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
484,160 

 
 
 
 
 

22,568,816 
 
 
 
- 

 
 

 

 
- BMN เช่าพืน้ทีต่ดิตัง้ป้ายโฆษณาบรเิวณอาคาร
เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ สถานี
สุขุมวทิ พื้นที่ 12 ตร.ม. สญัญาสิ้นสุดแลว้ใน
เดอืน ส.ค.59 
 

- ในปี 2558 มคี่าภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 5.54      
ลา้นบาท และค่าภาษีโรงเรอืนและที่ดนิส่วนที่
ภาครฐัเรยีกเกบ็ย้อนหลงั ประจ าปีภาษี 2548-
2557 17.03 ลา้นบาท  
 

 
- อตัราค่าเช่าสือ่โฆษณาดงักล่าวเป็น
อตัราทีเ่หมาะสม 
 
 
 

- เป็นไปตามเงือ่นไขสญัญา 
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1.5. ตารางสรุปงบการเงิน และค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: บาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
สินทรพัย ์      
สินทรพัยห์มนุเวียน      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,377,047,712 4,483,374,825 777,001,145 
เงนิลงทุนชัว่คราว 2,347,869,300 497,356,702 5,941,349,949 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 101,814,657 84,628,359 1,614,563,463 
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 564,014,862 756,834,379 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 198,265,173 239,884,440 129,541,368 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 5,024,996,842 5,869,259,188 9,219,290,304 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน      
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนด      
   ช าระภายในหนึ่งปี - 756,834,379  -  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 8,893,834,811 9,836,588,559 9,667,680,300 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 699,337,490 913,087,490 1,237,849,790 
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 120,357,493 120,357,493 120,357,493 
อาคารและอุปกรณ์  152,078,567 154,365,572 340,732,838 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสรา้ง 10,744,375,635 19,600,400,995  -  
สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้งทางด่วนทีเ่สรจ็แลว้  23,146,990,149 20,327,463,226 41,551,825,215 
สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่อ่สรา้งทางด่วน 1,611,877,302 1,320,193,685 1,020,623,701 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล 17,245,678,953 16,987,640,143 16,959,960,538 
เงนิจ่ายล่วงหน้าตามสญัญาก่อสรา้งทางด่วน 1,235,250,000 398,250,000  -  
ตน้ทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม 136,820,680 271,396,970 627,255,954 
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้ารอตดัจ่าย 308,832,264 942,249,276 1,614,607,949 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น 34,591,734 36,236,800 68,228,569 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 622,207,992 474,860,502 201,887,940 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 48,734,082 85,418,857 155,262,494 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 65,000,967,152 72,225,343,947 73,566,272,781 
รวมสินทรพัย ์ 70,025,963,994 78,094,603,135 82,785,563,085 
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น      
หน้ีสินหมนุเวียน      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,000,000,000 22,410,000,000 4,715,775,247 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 2,009,237,107 2,579,553,648 819,413,535 
เจา้หนี้จากการซื้อเงนิลงทุนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 313,695,000 - - 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 40,500,000 118,500,000 2,066,750,000 
รายไดค้่าโดยสารรบัล่วงหน้า 86,935,236 89,973,896 111,971,378 
เงนิมดัจ าค่าบตัรโดยสารแบบสะสมมลูค่า 35,474,683 34,738,933 43,313,997 
หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 3,000,000,000 - - 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 308,734,049 306,735,926 31,444,025 
ส ารองค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น      

- เงนิประกนัผลงาน 208,666,119 161,068,581 70,983,137 
- อ่ืนๆ 133,895,027 114,148,191 198,105,957 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 9,637,137,221 27,314,719,175 9,557,757,276 
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งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: บาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
หน้ีสินไม่หมนุเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 12,089,017,683 17,329,066,575 16,952,402,523 
หุน้กู ้ 16,384,594,851  -  23,167,912,861 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ -  -  18,608,408 
ส ารองค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน-สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

5,262,381,698 4,066,671,698 2,817,151,698 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 211,263,100 237,842,102 471,043,876 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 232,982,188 16,269,432 17,982,160 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 34,180,239,520 21,649,849,807 43,445,101,526 
รวมหน้ีสิน 43,817,376,741 48,964,568,982 53,002,858,802 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น      
ทุนเรอืนหุน้      
ทุนจดทะเบยีน      

-  หุน้สามญั 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 28,500,000,000 15,285,000,000 15,285,000,000 
 ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้      

- หุน้สามญั 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 28,200,000,000 15,285,000,000 15,285,000,000 
- ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 5,816,938,084 5,816,938,084 5,816,938,084 
- เงนิลงทุนก่อนการควบบรษิทั (2,340,328,827) - - 

ก าไรสะสม       
- จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 800,000,000 800,490,000 928,690,000 

  - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (6,390,591,344) 7,254,261,049 7,763,596,451 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (34,442,517) (113,097,160) (104,972,966) 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 26,051,575,396 29,043,591,973 29,689,251,569 
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 157,011,857 86,442,180 93,452,714 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 26,208,587,253 29,130,034,153 29,782,704,283 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 70,025,963,994 78,094,603,135 82,785,563,085 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (หน่วย: บาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
รายได้      
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 8,485,017,698 8,814,588,007 9,300,724,132 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 2,247,826,551 2,373,562,621 3,230,064,080 
รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย์ 501,051,472 549,431,372 573,349,010 
รายไดอ้ื่น      

- ดอกเบีย้รบั 43,267,448 57,843,948 68,199,690 
- ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนก่อนการควบบรษิทั 536,651,350 1,235,526,377  -  
- ก าไรจากการขายเงนิลงทุน - 62,222,728 31,090,443 
- อื่นๆ 69,584,458 11,636,374 29,967,268 

รวมรายได้ 11,883,398,977 13,104,811,427 13,233,394,623 
ค่าใช้จ่าย      
ตน้ทุนธุรกจิทางพเิศษ 1,101,541,468 1,239,604,475 1,345,932,621 
ตน้ทุนธุรกจิระบบราง 1,369,850,563 1,444,542,770 1,959,861,340 
ตน้ทุนธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย์ 185,867,601 210,151,434 199,943,914 
ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทางด่วนทีเ่สรจ็แลว้และ 
ค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน 

3,326,864,677 3,422,566,022 3,470,883,807 

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชั
มงคลและค่าตอบแทนผูใ้หส้มัปทาน 

572,317,474 777,584,371 851,636,080 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 54,459,803 79,252,582 92,540,321 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 868,993,631 1,035,883,873 1,038,036,681 
รวมค่าใช้จ่าย 7,479,895,217 8,209,585,527 8,958,834,764 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

4,403,503,760 4,895,225,900 4,274,559,859 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 546,426,651 461,212,789 347,349,465 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,949,930,411 5,356,438,689 4,621,909,324 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (1,437,191,010) (1,934,186,129) (1,446,116,624) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,512,739,401 3,422,252,560 3,175,792,700 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (702,302,531) (721,234,596) (562,927,698) 
ก าไรส าหรบัปี 2,810,436,870 2,701,017,964 2,612,865,002 
การแบง่ปันก าไร      
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 2,744,542,901 2,649,736,343 2,605,854,468 
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 65,893,969 51,281,621 7,010,534 
  2,810,436,870 2,701,017,964 2,612,865,002 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน      
   ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 0.180 0.173 0.170 
ก าไรส าหรบังวด 2,810,436,870 2,701,017,964 2,612,865,002 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (หน่วย: บาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั      
ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ -  -  (14,886,726) 
    
ก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดของบรษิทัรว่ม (1,754,805) (46,505,941) 19,198,381 
ก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายของบรษิทัร่วม -  -  3,812,539 
รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั- สุทธจิากภาษเีงนิได ้ (1,754,805) (46,505,941) 8,124,194 
รายการทีจ่ะไมถู่กบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั      
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัของบรษิทัฯ (4,689,568) 5,606,050 (134,132,646) 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัของบรษิทัร่วม -  -  13,580 
รายการทีจ่ะไมถู่กบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั   - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ (4,689,568) 5,606,050 (134,119,066) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด (6,444,373) (40,899,891) (125,994,872) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 2,803,992,497 2,660,118,073 2,486,870,130 
การแบง่ปันก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 2,738,098,528  2,608,836,452  2,479,859,596 
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 65,893,969 51,281,621 7,010,534 
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 2,803,992,497 2,660,118,073 2,486,870,130 

 

งบกระแสเงินสด (หน่วย: บาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 5,458,463,909 4,161,535,895 3,845,326,150 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (7,127,540,177) (4,732,111,683) (11,663,245,542) 
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,013,519,193 2,676,902,901 4,111,545,712 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (655,557,075) 2,106,327,113 (3,706,373,680) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 3,032,604,787 2,377,047,712 4,483,374,825 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 2,377,047,712 4,483,374,825 777,001,145 

 

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อตัราสว่นก าไรสุทธ ิ(%) 23.10 20.22 19.69 
อตัราสว่นผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) 11.04 9.76 8.87 
อตัราสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (%) 4.15 3.65 3.25 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.67 1.68 1.78 
มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ 1.70 1.90 1.94 
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1.5.1. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร  

ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 2,606  
ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัก าไรสุทธจิากการด าเนินงานปกตขิองปี 2558 ทีไ่ม่รวมรายการ
พเิศษจากการขายหุน้ บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ก่อนการควบบรษิทั ซึง่
มกี าไรสทุธจิากภาษ ีจ านวน 969 ลา้นบาทแลว้ ก าไรเพิม่ขึน้ จ านวน 925 ลา้นบาท หรอื
ร้อยละ 55 โดยบรษิัทฯ มรีายได้จากการด าเนินงานเพิม่ขึ้น จ านวน 1,366 ล้านบาท 
กล่าวคอื รายได้จากธุรกจิทางพเิศษเพิม่ขึ้น จ านวน 486 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 5.5 
เนื่องจากปรมิาณจราจรทีเ่พิม่ขึน้ในทุกสายทาง รวมถงึการเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสาย
ศรรีชั-วงแหวนรอบนอก เมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2559 รายได้จากธุรกจิระบบรางเพิม่ขึน้ 
จ านวน 856 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 36.1 เนื่องจากจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่อง 
และรายได้จากการให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ในด้านต้นทุนการ
ใหบ้รกิาร เพิม่ขึน้ตามโครงการทีเ่ปิดใหบ้รกิารเพิม่ ส่วนของค่าใชจ้่ ายทางการเงนิภาย
หลงัจากการเปิดใหบ้รกิารโครงการ SOE ดอกเบี้ยจ่ายของเงนิกูเ้พื่อการก่อสรา้งทีเ่คย
บนัทกึเป็นตน้ทนุงานจะถกูบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในงบก าไรขาดทนุตามมาตรฐานบญัช ีท า
ให้ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น แต่ผลจากการปรับลดต้นทุนทางการเงินยังท าให้บริษัทมี
คา่ใชจ้่ายทางการเงนิลดลงจากปีกอ่น จ านวน 488 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 25.2 

หากเปรยีบเทยีบก าไรสทุธปีิ 2559 จ านวน 2,606 ลา้นบาท กบัก าไรสทุธปีิ 2558 จ านวน 
2,650 ล้านบาท ซึ่งรวมรายการพเิศษจากการขายเงนิลงทุนสุทธจิากภาษี จ านวน 969 
ลา้นบาทแลว้ ก าไรสุทธจิะต ่ากว่าปีก่อน จ านวน 44 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.7 เนื่องจาก
ไมม่รีายการลกัษณะดงักล่าวในปีนี้ 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1) ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัฯ มรีายได้จากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 9,301 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 
486 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 5.5 จากปรมิาณจราจรทีเ่พิม่ขึน้ในทุกสายทาง ส าหรบัทางด่วน
ขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 มปีรมิาณจราจรเพิม่ขึน้จากปีก่อนเฉลีย่วนัละ 15,000 เทีย่ว หรอืรอ้ยละ 
1.4 ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก มปีรมิาณจราจรตัง้แต่เปิดให้บรกิารวนัที่ 22 
สงิหาคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2559  เฉลีย่วนัละ 39,400 เทีย่ว สง่ผลใหร้ายไดค้่าผ่านทางในปีนี้
ของทางด่วนขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 ซึง่รวมโครงการ SOE เพิม่ขึน้ จ านวน 371 ลา้นบาท หรอื 
รอ้ยละ 4.9 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกร็ด ปรมิาณจราจร
เพิม่ขึน้จากปีกอ่นเฉลีย่วนัละ 7,000 เทีย่ว หรอืรอ้ยละ 9.4 เนื่องจากการขยายตวัของชุมชน
ในเขตปรมิณฑล  เป็นผลใหม้เีทีย่วการเดนิทางเพิม่ขึน้ รายไดค้่าผ่านทางในปีนี้จงึเพิม่ขึน้ 
จ านวน 115 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.5 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีกอ่น 
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ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่าย
สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แล้วและค่าทดแทนการจดัหาพื้นทีก่่อสรา้ง
ทางด่วน ส าหรับปี 2559 มีจ านวน 4,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 154  
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.3 ซึง่เพิม่ขึน้ตามปรมิาณจราจรทีใ่ชท้างพเิศษและการเปิดใหบ้รกิาร
ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก 

2.  ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จ านวน 3,230 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน  จ านวน 
856 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 36.1 จากรายไดค้า่โดยสารโครงการรถไฟฟ้าสาย    สนี ้าเงนิที่
มจี านวนผูโ้ดยสารที่เพิม่ขึน้จากปีก่อนเฉลี่ยวนัละ 13,400 เทีย่วต่อวนั หรอืรอ้ยละ 5.1 
และจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง
ซึง่เปิดใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 2559 

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการ
ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง คา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้มัปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ-สว่นของการเดนิรถและค่าตอบแทนผูใ้หส้มัปทาน ส าหรบั
ปี 2559 มจี านวน 2,769 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 576 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
26.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจ านวนผู้โดยสารและจากต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและ 
ซ่อมบ ารงุ โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งซึง่สอดคลอ้งกบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

3.  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิัทฯ มรีายได้จากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในปี 2559 จ านวน 573 ล้านบาท เพิม่ขึ้น
จากปีก่อน จ านวน 24 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4 โดยสาระส าคญัมาจากการพฒันา 
เชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิระบบราง 

1.5.2. การวิเคราะหส์ภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทัฯ 

ฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 82,786 ลา้นบาท 
เพิ่มขึ้น 4,691 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ขึ้นของงาน
โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก ซึ่งได้เปิดใหบ้รกิารแลว้ในเดอืนสงิหาคมที่
ผ่านมา มหีนี้สนิรวม จ านวน 53,003 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,038 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีที่
ผ่านมาซึง่สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย ์ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 29,783 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 653 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2558 จากก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน และ
ลดลงจากการจ่ายปันผล 1,834 ลา้นบาท   
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กระแสเงินสด 

ส าหรบัปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 3,845 ลา้นบาท 
มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 11,663 ล้านบาท มาจาก (1) ลงทุนใน
โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร จ านวน 6,035 ลา้นบาท (2) 
ลงทนุในเงนิลงทนุชัว่คราวและลงทนุในบรษิทัอืน่ จ านวน 5,744 ลา้นบาท (3) จ่ายค่าอุปกรณ์
งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินและเงินลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสุทธ ิ
จ านวน 766 ล้านบาท (4) ซื้ออุปกรณ์และสนิทรพัยอ์ื่นสุทธ ิจ านวน 277 ล้านบาท และ (5) 
รบัเงนิจากการขายเงนิลงทนุและเงนิปันผลจากบรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั 
ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,159 ลา้นบาท 

ในส่วนของกจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดไดม้า 4,112 ลา้นบาท มาจาก (1) รบัเงนิจาก
การออกหุน้กูสุ้ทธ ิ23,200 ลา้นบาท (2) รบัเงนิกูย้มืระยะยาวสุทธ ิ1,585 ลา้นบาท (3) จ่าย
คนืเงนิกูย้มืระยะสัน้สทุธ ิ17,690 ลา้นบาท (4) จ่ายเงนิปันผล 1,834 ลา้นบาท และ (5) ช าระ
ดอกเบีย้จ่ายและคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 1,149 ลา้นบาท 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
777 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปีกอ่น 3,706 ลา้นบาท  

วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

ส าหรบัปี 2559 บรษิทัมอีตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 19.69 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 8.87 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์อ้ยละ 3.25 อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.78 
เทา่ และอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1.33 เทา่ 

2. ข้อมลูท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคญั 

- ไมม่ ี- 

3. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ร ับผิดชอบต่อข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ  
มคีวามเชื่อว่า สารสนเทศนี้มคีวามถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัอย่างเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของ 
ผูถ้อืหุน้  
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ใบแทรก 
 

ขอแกไ้ขขอ้ความในสารสนเทศการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3)  

1. ข้อ 3 ลกัษณะรายการ หน้า 3 ถงึ 4 แกไ้ขดงันี้  

 3.   ลกัษณะของรายการ 

บรษิทัฯ ในฐานะผูไ้ด้รบัสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (“รฟม.”) ซึ่งงานระยะที ่1 ตามสญัญาสมัปทานดงักล่าวบรษิทัฯ มหีน้าที่ด าเนินการจดัหาตดิตัง้และ
ทดสอบอุปกรณ์งานระบบส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงนิส่วนต่อขยาย และด าเนินการให้บริการ
โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลและโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายโดยใหเ้ป็นการเดนิรถ
แบบต่อเนื่องเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั บรษิทัฯ ประสงคจ์ะด าเนินการว่าจา้ง ช.การช่าง เป็นผูบ้รหิารโครงการใน
การออกแบบ การประสานงาน การควบคุมงาน การตดิตามผลงาน การตรวจสอบคุณภาพงาน การส่งมอบ
งาน และการรบัประกนัผลงาน  และเป็นผูด้ าเนินการงานระยะที ่1 ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสาย
สนี ้าเงนิ (“สญัญาสมัปทานฯ”) ลงวนัที ่31 มนีาคม 2560 ในวงเงนิรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 19,643 ลา้นบาท(ไม่รวม
ภาษมีลูคา่เพิม่) โดยสญัญาว่าจา้ง ช.การชา่ง สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้  

3.1 ขอบเขตของสญัญา  

 หน้าทีห่ลกัของ ช.การชา่ง ตามสญัญาว่าจา้ง มดีงันี้ 
1. ออกแบบ จดัหา และตดิตัง้ ทดสอบการท างานของอปุกรณ์งานระบบส าหรบัโครงการ รถไฟฟ้าสายสี

น ้าเงนิ ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง ขบวนรถไฟฟ้า ระบบอาณัตสิญัญาณ ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบ  
SCADA ระบบสื่อสาร ระบบจดัเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตั ิระบบประตูกัน้ชานชาลา และอุปกรณ์ส าหรบั
ศนูยซ์่อมบ ารงุ เป็นตน้ 

2. เชือ่มต่อระบบส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยายกบัโครงการรถไฟฟ้า มหานคร สาย
เฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิเดมิ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิช่วงสถานีบางซื่อ – สถานีเตาปูน  
รวมถงึทดลองเดนิรถไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาสมัปทาน 

3. ตรวจสอบ ทดลองเดนิรถ และเปิดด าเนินการใหบ้รกิารอุปกรณ์งานระบบส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสาย
สนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย รว่มกบับรษิทัฯ 

4. จดัหารถไฟฟ้าเพิม่เติมจ านวน 7 ขบวน ส าหรบัโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล  
(สายสนี ้าเงนิเดมิ) 

3.2 ระยะเวลาของสญัญา   
 ช.การช่าง ตอ้งด าเนินการตามสญัญาว่าจ้างใหเ้สรจ็สิน้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาสมัปทาน

โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ซึ่งบรษิัทฯ ได้ลงนามกบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย        
ลงวนัที ่31 มนีาคม 25601  โดยมกี าหนดเวลาแลว้เสรจ็ตามสญัญาสมัปทานฯ ดงันี้ 

 

                                                           
1
  ภายใตส้ญัญาสมัปทานฯ ระยะเวลาการจดัหา ตดิตัง้ ทดสอบอุปกรณ์งานระบบส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย และทดลองเดนิรถไฟฟ้า มรีะยะเวลาด าเนินการ (ก)   30 เดอืน นับ

จากวนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งาน ส าหรบัชว่งสถานีหวัล าโพง – สถานีหลกัสอง และ (ข) 36 เดอืน นบัจากวนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งาน ส าหรบัชว่งสถานีเตาปนู – สถานีท่าพระ  
โดย รฟม. ไดม้หีนงัสอืแจง้บรษิทัฯ ใหเ้ริม่งาน (Notification to Proceed : NTP) แลว้ตัง้แต่วนัที ่31 มนีาคม 2560  ดงันัน้ ก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ของสญัญาสมัปทานฯ คอื (ก) วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
ส าหรบัชว่งสถานีหวัล าโพง – สถานีหลกัสอง และ (ข) วนัที ่31 มนีาคม 2563 ส าหรบัชว่งสถานีเตาปนู – สถานีท่าพระ (ยกเวน้ รฟม. มกีารแกไ้ขก าหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอย่างอื่น 
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- ชว่งสถานีหวัล าโพง – สถานีหลกัสอง ภายใน 30 เดอืนนบัจากวนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งาน 

- ชว่งสถานีเตาปนู – สถานีทา่พระ ภายใน 36 เดอืนนบัจากวนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งาน 
   

3.3  หลกัประกนั  

 ช.การช่าง จะส่งมอบหนังสอืค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา (Performance Bond) มลูค่ารอ้ยละ 10 ของ
ราคาตามสญัญาว่าจา้ง โดยหลกัประกนัดงักล่าวจะมอีายุการค ้าประกนัจนกว่า ช.การช่าง จะพน้ภาระตาม
สญัญาว่าจา้ง 

2. ข้อ 8. รายละเอียดของบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนั ย่อหน้าสุดท้ายในหน้า 7 โดยเพ่ิมบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
และ/หรือ ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระเพ่ือขออนุมติัการเข้าท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 เป็นขอ้ 8/1 ด้วยข้อความดงัต่อไปน้ี 

8/1 บุคคลทีเ่กีย่วโยง และ/หรอืผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยีซึ่งไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระเพื่อขออนุมตัิ
การเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1 / 2560 ดงันี้ 

1. บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) จ านวน  4,582,121,829  หุน้ 

2. บรษิทั ช.การชา่ง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั จ านวน    136,659,952 หุน้ 

3. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ จ านวน          21,706,878 หุน้ 

4. บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั จ านวน            4,327,689   หุน้ 

5. นางสายเกษม ตรวีศิวเวทย ์ จ านวน           2,402,527 หุน้ 

6. บรษิทั ช.การชา่ง โฮลดิง้ จ ากดั จ านวน       2,077,291 หุน้ 

7. นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร จ านวน         803,893 หุน้ 

8. นายณฐัวุฒ ิตรวีศิวเวทย ์ จ านวน         274,391 หุน้      

9. ดร. สภุามาส ตรวีศิวเวทย ์ จ านวน         144,272 หุน้ 

10. นายธนวฒัน์ ตรวีศิวเวทย ์ จ านวน  84,101 หุน้ 

        รวม จ านวน   4,750,602,823 หุน้ 

3. ข้อ 13 คณุสมบติัของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัการท ารายการ ย่อหน้าท่ี 2 ในหน้า 9 
แกไ้ขดงันี้ 

“ทัง้นี้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระยนิยอมให้เผยแพร่รายงานทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ลงวนัที ่17 พฤษภาคม 
2560 โปรดพจิารณารายงานทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระดงักล่าวทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้
ครัง้ที ่1/2560 นี้”  


