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BEM/E/600/M102.002/60 
 
 7 เมษายน 2560 
 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสาย 
สีน ้าเงินส่วนต่อขยาย  

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.  คดีหรือขอ้เรียกร้องท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน 
2.  ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งบริษทัจดทะเบียนกบักรรมการ ผูบ้ริหาร 

และผูถื้อหุน้ท่ีถือทั้งทางตรงหรือทางออ้มตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") ขอเรียนให้ทราบวา่  ตามท่ี  
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ ลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย โดยเข้าท าสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน 
(“สัญญาสัมปทาน”) กบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ระยะเวลาสัมปทาน 33 ปี  มี
มูลค่าการลงทุนในโครงการดงักล่าวเป็นเงิน 22,036  ลา้นบาท ซ่ึงการเขา้ท าสัญญาสัมปทานดงักล่าวเขา้ข่าย
เป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีสรุป
สาระส าคญั ดงัน้ี 

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (1) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
พ .ศ .  2547 

1.1 วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บริษทัลงนามสัญญากบั รฟม. เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  

1.2 คู่กรณทีีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์ของบริษัทจดทะเบียน 

ผูใ้หส้ัมปทาน  : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”)  

ผูรั้บสัมปทาน : บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
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รฟม. มีความเก่ียวขอ้งและความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ดงัน้ี 

1. เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดย ณ วนัปิดสมุดทะเบียนคร้ังล่าสุดของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 
มีนาคม 2560 รฟม. ถือหุ้น จ านวน 1,256,259,584 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 8.22 ของทุนช าระแลว้
ของบริษทัฯ 

2. รฟม. มีตวัแทนท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายยุทธนา หยิมการุณ 
ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการใน รฟม.   และ  นายธีรพนัธ์  เตชะศิรินุกูล ซ่ึงด ารงต าแหน่ง
รองผูว้า่การ ฝ่ายกลยทุธ์และแผนใน รฟม.  

ทั้ งน้ี รฟม. ไม่จัดเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ จึงไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการ      
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 นายยุทธนา         
หยมิการุณ และนายธีรพนัธ์ เตชะศิรินุกูล ซ่ึงเป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นตวัแทนของ รฟม. ไม่ได้
เขา้ร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในการพิจารณาอนุมติั   
การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย  

1.3 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ  

การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย โดยเขา้ท าสัญญาสัมปทานกบั รฟม . เป็น
การตกลงเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นขนาดรายการท่ีมีขนาดสูงกวา่ร้อยละ 15 แต่ 
ต ่ากว่าร้อยละ 50 รายการดงักล่าวจึงเขา้ข่ายเป็นการท ารายการประเภท 2 ตามประกาศเร่ือง   
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์โดยบริษทัมีหน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึง
สินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องด าเนินการจดัส่งสารสนเทศ ตาม
รายละเอียดท่ีก าหนดในประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ไปยงัผูถื้อหุ้น
ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

1.4 รายละเอยีดของสินทรัพย์ทีไ่ด้มา ประเภทและขนาดของรายการ 

1.4.1 รายละเอยีดของสินทรัพย์ทีไ่ด้มา 

สินทรัพยท่ี์ไดม้าในกรณีน้ี ไดแ้ก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย ซ่ึงมีแนว
เส้นทางเช่ือมต่อจากโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ท่ีสถานีบางซ่ือและสถานี           
หวัล าโพง แบ่งเป็น 2 ช่วง ระยะทางรวม 27 กิโลเมตร ดงัน้ี 
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1. ช่วงหวัล าโพง – หลกัสอง 

ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร เร่ิมตน้จากเส้นทางเช่ือมต่อกบัสถานีหวัล าโพงเป็นทาง
วิง่ใตดิ้นประมาณ 5 กิโลเมตร มี 4 สถานี จากถนนพระราม 4 ท่ีเขา้สู่ถนนเจริญกรุง ผา่น
วดัมังกรกมลาวาส วงับูรพา เข้าสู่ถนนสนามไชย ลอดใต้แม่น ้ าเจ้าพระยาบริเวณ
ปากคลองตลาด เขา้สู่ถนนอิสรภาพแล้วเปล่ียนเป็นทางวิ่งยกระดบัเขา้สู่ส่ีแยกท่าพระ   
ซ่ึงมีสถานีร่วมกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน ช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ แลว้วิ่งไปตามถนน
เพชรเกษม ผ่านบางไผ่ บางหวา้ ภาษีเจริญ บางแค ส้ินสุดท่ีถนนกาญจนาภิเษก รวมทาง
วิง่ยกระดบัประมาณ 9 กิโลเมตร มี 7 สถานี 

2. ช่วงบางซ่ือ – ท่าพระ 

ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นทางวิ่งยกระดบั มี 9 สถานี เร่ิมจากสถานีรถไฟฟ้า         
บางซ่ือผ่านแยกเตาปูนซ่ึงเป็นสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เข้าสู่ถนน
ประชาราษฎร์สาย 2 ผา่นแยกบางโพ ขา้มแม่น ้ าเจา้พระยาเขา้สู่ถนนจรัญสนิทวงศ ์ผา่น
แยกบางพลดั แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และส้ินสุดท่ีแยกท่าพระ ซ่ึงมีสถานีร่วมกบั
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน ช่วงหวัล าโพง-หลกัสอง 

ทั้งน้ี สาระส าคญัของสัญญาสัมปทานระหวา่งบริษทัและ รฟม. ดงักล่าว สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

1.4.1.1 คู่กรณทีีเ่กีย่วข้อง 

ผูใ้หส้ัมปทาน  : รฟม.  

ผูรั้บสัมปทาน : บริษทัฯ  

1.4.1.2 ลกัษณะโดยทัว่ไปของสัญญาสัมปทาน 
บริษทัฯ มีหนา้ท่ีด าเนินการจดัหาติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบส าหรับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย ด าเนินการให้บริการโครงการ
รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลและโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย
โดยใหเ้ป็นการเดินรถแบบต่อเน่ืองเป็นโครงข่ายเดียวกนั (Through Operation) 
และบริษทัฯ มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสารและสิทธิในการพฒันาเชิงพาณิชย ์
ตลอดอายุสัมปทานโดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระในการลงทุนและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานทั้งหมดตลอดระยะเวลาสัมปทาน และแบ่งผลตอบแทนหรือให้
ผลประโยชน์แก่ รฟม. ตามท่ีไดต้กลงกนัในสัญญา 
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1.4.1.3 ระยะเวลาตามสัญญาสัมปทาน 

ระยะเวลา 33 ปีนบัจากวนัท่ี รฟม. แจง้ให้เร่ิมงาน (Notice to Proceed : NTP)  
โดยแบ่งออกเป็น 

ระยะท่ี 1 :  การจดัหา ติดตั้ง ทดสอบ อุปกรณ์งานระบบส าหรับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย และทดลองเดินรถไฟฟ้า โดย
มีระยะเวลาด าเนินการ36 เดือนนบัจากวนัท่ี รฟม. แจง้ใหเ้ร่ิมงาน  

ระยะท่ี 2 :  การด าเนินการและบ ารุงรักษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน 
เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมการบริการ ท่ีก่อให้เกิด
รายไดท้ั้งสาย ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 

1.4.1.4 ขอบเขตของงาน 

1) ระยะท่ี 1  การออกแบบและก่อสร้าง  

บริษทัฯ มีหน้าท่ีด าเนินการจดัหาติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบ 
รวมถึงเปิดใหบ้ริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย  

2) ระยะท่ี 2 การด าเนินการและบ ารุงรักษา  

บริษทัฯ มีหน้าท่ีด าเนินการให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินให้
เป็นการเดินรถแบบต่อเน่ืองเป็นโครงข่ายเดียวกนั (Through Operation) 
จดัเก็บค่าโดยสารจากผูใ้ชโ้ครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน รวมถึงจดัหารายได้
จากการพฒันาเชิงพาณิชย ์

1.4.1.5 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

ไม่เกิน 36  เดือนนบัจากวนัท่ี รฟม. แจง้ให้เร่ิมงาน โดยแบ่งการเปิดให้บริการ
เป็นช่วงๆ ดงัน้ี 

ช่วงท่ี 1 สถานีบางซ่ือ–สถานีเตาปูน ภายใน 6 เดือน 

ช่วงท่ี 2 สถานีหวัล าโพง–สถานีหลกัสอง ภายใน 30 เดือน 

ช่วงท่ี 3 สถานีเตาปูน–สถานีท่าพระ ภายใน 36 เดือน 

1.4.1.6 แหล่งรายได้ 

รายได้ของบริษทัฯ มาจากการจดัเก็บค่าโดยสาร โดยอตัราค่าโดยสารและ         
การปรับอตัราค่าโดยสาร ใชโ้ครงสร้างตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล และรายไดจ้ากการพฒันาเชิงพาณิชย ์
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1.4.1.7 การแบ่งผลประโยชน์ให้ รฟม. 

ส่วนท่ี 1  ตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

ส่วนท่ี 2  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยายและภายหลังส้ินสุด
ระยะเวลาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล  

1. เม่ือบริษทัได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (Equity Internal 
Rate of Return หรือ “EIRR”) ในปีใดเกินกวา่ร้อยละ 9.75 แต่ 
ไม่เกินร้อยละ 11.0 บริษทัจะแบ่งผลประโยชน์ในปีนั้นให้แก่    
รฟม. ในอตัราร้อยละ 50 ของกระแสเงินสดสุทธิส่วนท่ีให้อตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 9.75 แต่ไม่ เกิน         
ร้อยละ 11.0    

2. หากบริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ในปีใดเกินกว่า     
ร้อยละ 11.0 แต่ไม่เกินร้อยละ 15.0 บริษทัจะแบ่งผลประโยชน์
ในปีนั้นใหแ้ก่ รฟม.  ในอตัราร้อยละ 60 ของกระแสเงินสดสุทธิ
ส่วนท่ีให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 11.0          
แต่ไม่เกินร้อยละ 15.0 และ 

3. หากบริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ในปีใดเกินกว่า    
ร้อยละ 15.0 บริษทัจะแบ่งผลประโยชน์ในปีนั้นให้แก่ รฟม. ใน
อตัราร้อยละ 75 ของกระแสเงินสดสุทธิส่วนท่ีให้อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนเกินกวา่ร้อยละ 15.0 

1.4.2 ประเภท และขนาดของรายการ 

การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย โดยเขา้ท าสัญญาสัมปทานกบั     
รฟม . เขา้ข่ายเป็นการได้มาซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดย 
การค านวณขนาดของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทัฯ จะประเมินจากมูลค่าของ
อุปกรณ์งานระบบ การจดัหา และติดตั้งตามข้อก าหนดในการจดัท าข้อเสนอโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย ท่ีเสนอต่อ รฟม. รายละเอียดการค านวณขนาดรายการ
ซ่ึงใชข้อ้มูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

เกณฑ์การค านวณ  วธีิการค านวณ 

1. เกณฑสิ์นทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ = ไม่น ามาค านวณ เน่ืองจากเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยอ่ื์นท่ี
ไม่ใช่หลกัทรัพย ์
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2. เกณฑก์ าไรสุทธิ = ไม่น ามาค านวณ เน่ืองจากเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยอ่ื์นท่ี
ไม่ใช่หลกัทรัพย ์

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ

ส่ิงตอบแทน 

= 
 

มูลค่าของอุปกรณ์งานระบบ การจดัหา และติดตั้งตาม
ข้อก าหนดในการจัดท าข้อเสนอโครงการรถไฟฟ้าสาย           
สีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย ท่ีเสนอต่อ รฟม. / มูลค่าสินทรัพยร์วม
ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

 = 22,036  ลา้นบาท / 82,786 ลา้นบาท  

 = ร้อยละ 26.62 

4. เกณฑมู์ลค่าหลกัทรัพยท่ี์บริษทั

ออกให ้

= ไม่น ามาค านวณ เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีการออกหลกัทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นส่ิงตอบแทนการได้มาซ่ึง
สินทรัพย ์

 
การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 26.62 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
ส่ิงตอบแทน ทั้งน้ี เน่ืองจากในระยะเวลาระหวา่ง 6 เดือนท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีรายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยร์ายการอ่ืน ดงันั้นขนาดรวมของรายการจะเท่ากบัร้อยละ 26.62 ตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และจดัเป็นรายการประเภทท่ี 2 ท่ีมีขนาดรายการ
เท่ากบัร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีตอ้งจดัท า
รายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตาม
บญัชี (1) ทา้ยประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป และจดัส่งหนงัสือเวียนให้ผูถื้อหุ้น
ภายใน 21 วนันบัจากวนัท่ีแจง้ขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  

1.5 มูลค่ารวมและเกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

1.5.1 มูลค่ารวม : 33,,22 ล้านบาท โดยแบ่งช าระตามงวดงาน
ก่อสร้าง ภายในระยะเวลา 36 เดือน  

1.5.2 เกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดมูลค่า : มูลค่าอา้งอิงมาจากมูลค่าของอุปกรณ์งานระบบ 
การจดัหา และติดตั้งตามขอ้ก าหนดในการจดัท า
ข้อเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วน          
ต่อขยาย ท่ีเสนอต่อ รฟม.  
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1.6 ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบับริษัทฯ 

1.6.1 เพิ่มความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  

เน่ืองจากสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลระยะเวลา
สัมปทาน 25 ปี จะครบก าหนดในปี 2572 และสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสาย    
สีม่วงระยะเวลาสัญญา 30 ปี จะครบก าหนดในปี 2586 ดังนั้นการลงทุนในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยายซ่ึงมีระยะเวลาสัมปทาน 33 ปี  จึงเป็นโอกาสท่ีท าให้
บริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจระบบรางไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจากปี 2560 ถึงปี 2593 

1.6.2 สามารถใหบ้ริการและด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินอยา่งต่อเน่ืองทั้งสาย 

บริษัทฯ สามารถให้บริการเดินรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินได้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดทั้ งสายทาง ซ่ึงจะเป็นการขยายเส้นทางและเช่ือมโยงโครงข่ายการ
ใหบ้ริการของโครงการรถไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ท าให้ผูโ้ดยสาร
ไดรั้บความสะดวกและประหยดัเวลา และยงัสามารถน าผูโ้ดยสารเขา้สู่กรุงเทพชั้นใน
และกระจายออกนอกเมืองไปจรัญสนิทวงศ ์บางแค ได ้นอกจากน้ียงัเช่ือมต่อการเดินทาง
กบัโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ท าใหผู้โ้ดยสารสามารถเดินทางจากกรุงเทพชั้นนอก ยา่น
นนทบุรี เข้าสู่ใจกลางกรุงเทพโดยเปล่ียนขบวนรถไฟฟ้าท่ีสถานีเตาปูนเพื่อเข้าสู่
โครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินไดท้ั้ง 2 ทิศทางซ่ึงครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ        
ที่กวา้งขวางมากข้ึน ท าให้การเดินทางระหวา่งชานเมืองกรุงเทพกับกรุงเทพชั้นใน
เป็นไปไดโ้ดยสะดวก 

1.6.3 เพิ่มจ านวนผูโ้ดยสารและรายไดข้องโครงการรถไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ บริหารอยูใ่นปัจจุบนั 

เน่ืองจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย เช่ือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า       
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล เป็นโครงข่ายเดียวกนัตลอดสาย ส่งผลให้โครงการรถไฟฟ้า
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล ท่ีบริษทัฯ บริหารอยู่ในปัจจุบนัมีจ านวนผูโ้ดยสารมาใช้
บริการเพิ่มข้ึน จากการเช่ือมต่อการให้บริการ ตลอดจนการหมุนเวียนการเดินทางของ
ผูโ้ดยสารท่ีไดรั้บความสะดวกจากการเช่ือมโยงโครงข่ายการให้บริการ ส่งผลให้บริษทัฯ 
มีรายไดแ้ละกระแสเงินสดเพิ่มมากข้ึนตามล าดบัดว้ย 

1.7 แหล่งเงินทุน 

บริษทัฯ จะใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และ/หรือแหล่งเงินทุนจากภายนอก โดยปัจจุบนั
บริษทัฯ อยูร่ะหว่างการจดัหาเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือบริษทัฯ อาจพิจารณาการออก
หุน้กูเ้พื่อรองรับการด าเนินโครงการ 
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1.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ได้พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเข้าท า
สัญญาสัมปทานตลอดจนความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ และเห็นสมควรใหบ้ริษทัฯ ลงทุนโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย โดยเขา้ท าสัญญาสัมปทาน กบั รฟม. โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

1.8.1 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการด าเนินโครงการ 

1.8.1.1 ประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม 

การด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินจะเป็นการเช่ือมต่อโครงการการ
คมนาคมขนส่งในระบบรางของประ เทศให้ มีความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนท่ีเป็นผูใ้ช้บริการ 
และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของภาครัฐ 

1.8.1.2 ประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

การเขา้ท าสัญญาสัมปทานดงักล่าวจะเป็นผลดีต่อผลประกอบการของบริษทัฯ  
และเพิ่มศกัยภาพในการท าก าไร อนัจะท าให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสท่ีจะได้รับผล
ก าไรจากการลงทุน (Capital Gain) และเงินปันผลเพิ่มข้ึน โดยสามารถอธิบาย
ไดด้งัน้ี 

– เพิ่มความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง: เน่ืองจากสัญญา
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลระยะเวลาสัมปทาน 
25 ปี จะครบก าหนดในปี 2572 และสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีม่วงระยะเวลาสัญญา 30 ปี จะครบก าหนดในปี 2586 ดงันั้นการลงทุนใน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยายซ่ึงมีระยะเวลาสัมปทาน 33 ปี  
จึงเป็นโอกาสท่ีท าให้บริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจระบบรางไปได้อย่าง
ต่อเน่ืองจากปี 2560 ถึงปี 2593 

– สามารถใหบ้ริการและด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินอยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งสาย: บริษทัฯ สามารถให้บริการเดินรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสาย 
สีน ้ าเงินไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งสายทาง ซ่ึงจะเป็นการขยายเส้นทางและ
เ ช่ือมโยงโครงข่ายการให้บ ริการของโครงการรถไฟฟ้าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ท าให้ผูโ้ดยสารได้รับความสะดวกและ
ประหยดัเวลา และยงัสามารถน าผูโ้ดยสารเขา้สู่กรุงเทพชั้นในและกระจาย
ออกนอกเมืองไปจรัญสนิทวงศ์ บางแค ได้ นอกจากน้ียงัเช่ือมต่อการ
เดินทางกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ท าให้ผูโ้ดยสารสามารถเดินทาง
จากกรุงเทพชั้นนอก ย่านนนทบุรี เขา้สู่ใจกลางกรุงเทพโดยเปล่ียนขบวน
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รถไฟฟ้าท่ีสถานีเตาปูนเพื่อเขา้สู่โครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินไดท้ั้ง 
2 ทิศทางซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการท่ีกวา้งขวางมากข้ึน ท าให้การ
เดินทางระหวา่งชานเมืองกรุงเทพกบักรุงเทพชั้นในเป็นไปไดโ้ดยสะดวก  

– เพิ่มจ านวนผูโ้ดยสารและรายไดข้องโครงการรถไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ บริหารอยู่
ในปัจจุบนั: เน่ืองจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย เช่ือมต่อ
กบัโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล เป็นโครงข่ายเดียวกัน
ตลอดสาย ส่งผลให้โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ท่ีบริษทัฯ 
บริหารอยู่ในปัจจุบันมีจ านวนผู ้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มข้ึน จากการ
เช่ือมต่อการให้บริการ ตลอดจนการหมุนเวียนการเดินทางของผูโ้ดยสารท่ี
ได้รับความสะดวกจากการเช่ือมโยงโครงข่ายการให้บริการ ส่งผลให้
บริษทัฯ มีรายไดแ้ละกระแสเงินสดเพิ่มมากข้ึนตามล าดบัดว้ย 

1.8.2 ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินโครงการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาการบริหารจดัการความเส่ียงต่างๆ ของฝ่ายบริหาร แล้วมี
ความเห็นดงัน้ี 
- ความเส่ียงจากการการจดัหา ติดตั้ง ทดสอบ อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าใหแ้ลว้เสร็จ 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจดัหาระบบรถไฟฟ้า รวมถึงการ
ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าดังกล่าว รวมถึงการเช่ือมต่อกบัระบบ
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ
ตามสัญญา ดังนั้ นหากเกิดความล่าช้าหรือต้นทุนของการจัดหา ติดตั้ ง ทดสอบ 
อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าดงักล่าวแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไว ้ อาจส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของบริษทัฯ 

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะท าสัญญากบั
ผูรั้บเหมาท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์การจดัการ ติดตั้งและทดสอบระบบ
รถไฟฟ้าลกัษณะ Lump Sum Turnkey โดยผูรั้บเหมาจะรับผิดชอบการจดัหา ติดตั้ง 
และทดสอบระบบรถไฟฟ้าใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาและมูลค่างานท่ีก าหนด  

- ความเส่ียงจากปริมาณผูโ้ดยสารไม่เป็นไปตามประมาณการ 

บริษทัฯ ได้ว่าจ้าง บริษทั ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ  ากัด             
(“ทีมคอนซัลต้ิง”) เป็นผูศึ้กษาด้านปริมาณผูโ้ดยสารของโครงการรถไฟฟ้าสาย          
สีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย จากผลการศึกษาพบวา่ปริมาณผูโ้ดยสารท่ีทีมคอนซลัต้ิงศึกษา 
สอดคลอ้งกบัปริมาณผูโ้ดยสาร ตามการศึกษาของ รฟม. 



  

 10 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากรายไดข้องโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย ข้ึนอยู่
กบัปริมาณผูโ้ดยสารเป็นหลกัและระยะเวลาของโครงการมีระยะเวลานาน 30 ปี หาก
ปริมาณผูโ้ดยสารท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างไปจากการประมาณการของทีมคอนซัลต้ิง 
อย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงอาจจะเพิ่มมากข้ึนหรือลดลง ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้และ   
ผลประกอบการของโครงการได ้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

1.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ทีแ่ตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 1.8 

- ไม่มี - 

2. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ทีม่ีต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบในขอ้มูลท่ีไดร้ะบุไวใ้นสารสนเทศน้ี และขอรับรองวา่ขอ้มูล
ในสารสนเทศฉบบัน้ีถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่ท าใหบุ้คคลอ่ืนส าคญัผิดในสาระส าคญั 

3. ความเห็นของผู้เช่ียวชาญอิสระทีใ่ห้ความเห็นเกีย่วกบัการท ารายการ  

-ไม่มี- 

4. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน 

-ไม่มี- 

5. คดีหรือข้อเรียกร้องทีม่ีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่
ถือทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 (นางพเยาว ์ มริตตนะพร) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 

ส านกักรรมการผูจ้ดัการ โทร : 0 2641 4611 ต่อ 8141, 8400   
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5. คดีหรือข้อเรียกร้องทีม่ีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ข้อพพิาทกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีขอ้พิพาทกบั กทพ. จ านวนทั้งส้ิน 11 เร่ือง ซ่ึงมีการน าเขา้สู่การพิจารณาของ
คณะอนุญาโตตุลาการตามขั้นตอนระงบัขอ้พิพาทตามสัญญา และในชั้นศาลปกครอง สาระส าคญัของ      
แต่ละขอ้พิพาท มีดงัน้ี 

5.1 ข้อพิพาทที่บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้ย่ืนเรียกร้องค่าเสียหาย จ านวน 8 เร่ือง โดยมีมูลค่า
ฟ้องร้องจนถึงวนัทีย่ื่นข้อพิพาททั้งส้ินประมาณ 28,179.8 ล้านบาท 

5.1.1 วนัเปิดใช้งานของพืน้ทีส่่วนแรก (Priority Component Opening Date) ตามสัญญา
โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 

เม่ีอวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2544 บริษทัฯ ยื่นค าเสนอขอ้พิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดเชยรายไดท่ี้
ขาดไปพร้อมดอกเบ้ียเป็นเงินจ านวน 3,831.4 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากการนับวนัเปิดใช้
งานของพื้นท่ีส่วนแรกท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีผลต่อการเร่ิมตน้แบ่งส่วนแบ่งรายไดค้่าผา่นทาง
ใหแ้ก่บริษทัฯ ตามสัญญา 

เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดขอ้พิพาทให้ กทพ.ช าระเงิน
ตามท่ีบริษทัฯ เรียกร้องพร้อมดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึงต่อมา กทพ. ไดมี้หนงัสือปฏิเสธการ
ปฏิบติัตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  

และเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2552 กทพ. ไดย้ื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลเพิกถอน
ค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือมีค าสั่งปฏิเสธไม่รับบงัคบัตามค าช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ และเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 บริษทัฯ ไดย้ื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลาง         
เพื่อขอให้ศาลบงัคบัตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยค านวณดอกเบ้ียเพิ่มเติม
จนถึงวนัฟ้องจ านวน 1,189.7 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,021.1 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2556 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกค าร้องของ กทพ.ท่ีขอให้
เพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และใหบ้งัคบัตามค าร้องของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2556 กทพ. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาศาลปกครองกลางต่อ 
ศาลปกครองสูงสุด  

ศาลปกครองสูงสุดก าหนดให้วนัท่ี 5 มกราคม 2560 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหาขอ้เท็จจริง  

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการแต่งตั้งตุลาการเพื่อท าความเห็น ก าหนดวนันัง่พิจารณาคดีคร้ังแรก
และก าหนดนดัฟังค าพิพากษา 

 

เอกสารแนบ 1 
( 1/5) 
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5.1.2 ทางแข่งขันของทางพเิศษอุดรรัถยา 

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2547 บริษทัย่อยไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดเชย
รายไดท่ี้ขาดไป จากการท่ีรัฐอนุญาตให้มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงการทางยกระดบั
ดอนเมืองโทลล์เวย ์ช่วงระหว่างอนุสรณ์สถานถึงรังสิต ซ่ึงถือเป็นทางแข่งขนัตามสัญญา 
และส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทัย่อยคิดเป็นค่าเสียหายจนถึงวนัท่ียื่น      
ขอ้พิพาท (ไม่รวมดอกเบ้ีย) จ  านวน 1,790 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดขอ้พิพาทให้ กทพ. ช าระ
เงินตามท่ีบริษทัยอ่ยเรียกร้องพร้อมดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึง กทพ. ไดมี้หนงัสือถึงบริษทัยอ่ย
ปฏิเสธการปฏิบติัตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2552 
กทพ. ได้ยื่นค า ร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลเพิกถอนค า ช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2554 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลบงัคบั
ตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยมีทุนทรัพยท่ี์เรียกร้อง 3,296.7 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกค าร้องของ กทพ. ท่ีขอให้
เพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และศาลปกครองกลางได้มีค  าพิพากษาให้
บงัคบัตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 กทพ.ไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาศาลปกครองกลางต่อ
ศาลปกครองสูงสุด  

ปัจจุบนัคดีน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

5.1.3 การออกค าส่ังเปลีย่นแปลงงานโดย กทพ. 

เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2552 บริษทัฯ ยื่นค าเสนอขอ้พิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินจาก
การท่ี กทพ. ออกค าสั่งเปล่ียนแปลงงานก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัชบางส่วนเป็นการ
เพิ่มเติม รวมเป็นเงิน 209.1 ลา้นบาท (ไม่รวมดอกเบ้ีย) 

เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดเป็นเอกฉนัทใ์ห้ กทพ. ช าระ
ค่าก่อสร้างและค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามหนงัสือบอกกล่าวเปล่ียนแปลงงาน เป็นเงินรวม 382.5 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียตามสัญญา 

เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2557 กทพ. ได้มีหนังสือปฏิเสธการปฏิบัติตามค าช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการและเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2557 กทพ. ไดย้ื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง  

 

เอกสารแนบ 1 
( 2/5) 
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ศาลปกครองกลางก าหนดใหว้นัท่ี 23 กนัยายน 2559 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหาขอ้เท็จจริง 

เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ยื่นค าร้องขอบังคับตามค าช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งรอ กทพ. ยืน่ค  าใหก้าร 

5.1.4 การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษสาย
ศรีรัช 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ยื่นค าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่บริษทัฯ จากการปรับอตัราค่าผา่นทาง ปี 2546 ส าหรับทางพิเศษเฉลิมมหา
นครและทางพิเศษสายศรีรัช ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสัญญาคิดเป็นค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย
รวมเป็นเงินจ านวน 4,368 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากช้ีขาดให้ กทพ. ช าระ
ค่าเสียหายตามท่ีบริษทัฯ เรียกร้องจ านวน 4,368 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียตามสัญญา  

กทพ. ไดมี้หนงัสือปฏิเสธท่ีจะปฏิบติัตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และเม่ือวนัท่ี 
30 พฤษภาคม 2559 กทพ. ไดย้ื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อ
ศาลปกครองกลาง 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯไดย้ืน่ค  าใหก้ารแกค้  าร้องต่อศาลปกครองกลาง  

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งรอ กทพ. ยืน่ค  าคดัคา้น 

5.1.5 การปรับเพิ่มอตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ทางพเิศษสายศรีรัช ส่วนดี 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯยื่นค าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่บริษทัฯ จากการปรับอตัรา ค่าผ่านทางปี 2546 ส าหรับทางพิเศษศรีรัช 
ส่วนดี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสัญญา รวมเป็นเงินจ านวน 1,048.2 ลา้นบาท  

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งรอคู่พิพาททั้งสองฝ่ายยื่นค าแถลงการณ์ปิดคดี ทั้งน้ี ครบก าหนดบริษทั
ยื่นค าแถลงการณ์ปิดคดีภายในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 และ ครบก าหนด กทพ. ยื่นค า
แถลงการณ์ปิดคดีภายในวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 

5.1.6 การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี 2551 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษสาย 
ศรีรัช 

เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2556 บริษทัฯยื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดย
เรียกร้องให้ กทพ. ชดใชเ้งินค่าเสียหายให้แก่บริษทัฯ จากการปรับอตัราค่าผ่านทางปี 2551 
(ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษสายศรีรัช) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสัญญา รวมเป็นเงิน 
9,091.8  ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียตามสัญญา  

เอกสารแนบ 1  
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ปัจจุบนัขอ้พิพาทน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินกระบวนพิจารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ตามขั้นตอนท่ีจ าเป็น 

5.1.7 การปรับเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2551 ทางพเิศษสายศรีรัช ส่วนดี 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 บริษทัฯยื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดย
เรียกร้องให้ กทพ. ชดใชเ้งินค่าเสียหายให้แก่บริษทัฯ จากการปรับอตัราค่าผ่านทางปี 2551 
ส าหรับทางพิเศษสายศรีรัช ส่วนดี ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสัญญาพร้อมดอกเบ้ียค านวณถึง
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556  รวมเป็นเงิน 4,062.8 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียตามสัญญา   

ปัจจุบนัขอ้พิพาทน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินกระบวนพิจารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
ตามขั้นตอนท่ีจ าเป็น 

5.1.8 การปรับเพิ่มอตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพเิศษอุดรรัถยา 

เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2556 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดย
เรียกร้องให ้กทพ. ชดใชเ้งินค่าเสียหายให้แก่บริษทัฯ จากการปรับอตัราค่าผา่นทางปี 2546 
ส าหรับทางพิเศษอุดรรัถยา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสัญญาจ านวน 908.7 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียตามสัญญา 

ปัจจุบนัขอ้พิพาทน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพิจารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
ตามขั้นตอนท่ีจ าเป็น 

5.2 ข้อพิพาทที่ กทพ. เป็นผู้ย่ืนเรียกร้องค่าเสียหาย จ านวน 3 เร่ือง โดยมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวันที่
ย่ืนข้อพพิาททั้งส้ินประมาณ 1,589.2 ล้านบาท 

5.2.1 การก่อสร้างทางพเิศษอุดรรัถยา ส่วนที ่2 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559 กทพ. ยื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดย
เรียกร้องให้บริษทัยอ่ยด าเนินการก่อสร้างทางพิเศษอุดรรัถยา ส่วนท่ี 2 ตามเง่ือนไขของ
สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ดขอ้ 8.5 ก. ให้แลว้เสร็จ และให้บริษทั
ยอ่ยชดใชเ้งินจ านวน 1,587.7  ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึงตามสัญญาระบุว่า
แมค้รบเงื่อนไขตามสัญญาให้เร่ิมก่อสร้าง แต่หาก กทพ. ผิดสัญญาจนเป็นเหตุให้
บริษทัย่อย ไดรั้บผลกระทบทางการเงินอย่างร้ายแรง บริษทัย่อยยงัไม่ตอ้งเร่ิมก่อสร้าง 
ซ่ึง กทพ. ผิดสัญญาเร่ืองทางแข่งขนัและการปรับอตัราค่าผ่านทาง บริษทัย่อยจึงไดรั้บ
สิทธิยงัไม่ตอ้งเร่ิมก่อสร้าง และ กทพ. ไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าปรับ 

ปัจจุบนัขอ้พิพาทน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินกระบวนพิจารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ตามขั้นตอนท่ีจ าเป็น 
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5.2.2 ค่าใช้พืน้ทีอ่าคารศูนย์ควบคุม (บางพูน)  

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2552 กทพ. ยื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดย
เรียกร้องให้บริษทัย่อยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใชพ้ื้นท่ีอาคารศูนยค์วบคุม (บางพูน) 
จ านวน 1.1 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยเห็นวา่ค่าใชจ่้ายท่ี กทพ. เรียกมานั้น ไม่อยูใ่นขอบเขต
ความรับผดิชอบของบริษทัยอ่ยตามสัญญา  

ปัจจุบนัขอ้พิพาทน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินกระบวนพิจารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ตามขั้นตอนท่ีจ าเป็น 

5.2.3 ค่าใช้จ่ายท าทางเข้า-ออก และแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2550 กทพ. ยื่นค าเสนอขอ้พิพาทเรียกร้องให้บริษทัฯ ชดใช้
ค่าใชจ่้ายในการจดัท าทางเขา้-ออกของผูร้้องเรียน และค่าจดัท าท่อรับน ้ าฝนจากฟรีโฟลว ์
รวมเป็นเงิน 0.4 ล้านบาท ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการได้ช้ีขาดว่า กทพ. ไม่มีสิทธิเรียก
ค่าใชจ่้ายดงักล่าว  

เ ม่ื อว ัน ท่ี  7 พฤษภาคม 2557 กทพ.  ได้ยื่นค า ร้อง เพิกถอนค า ช้ี ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ 

ปัจจุบนัคดีน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกีย่วข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีถื่อทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/รายละเอยีด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง  
 

- เป็นผู ้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมี
สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ หุ้ น  ณ  วัน ท่ี  15 
กนัยายน 2559 ร้อยละ 29.73 
- กรรมการ  กรรมการบริหาร และ
ผูบ้ริหารของ บมจ. ช.การช่าง คือ นาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย ์เป็นกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหารของบริษทั  
- กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวุโสของ บมจ. ช.การช่าง คือ  
นายประเสริฐ มริตตนะพร เ ป็นคู่
สมรสของนางพเยาว์ มริตตนะพร 
กรรมการ  กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู ้จ ัดการของบริษัท และ
รักษาการกรรมการผู ้จ ัดก ารของ 
NECL 
- ผู ้บ ริหารใน บมจ.  ช .การช่ าง  คือ  
นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ุล เป็น
กรรมการและกรรมการบริหารของ
บริษทั  

บริษทั 
- เงินจ่ายล่วงหนา้ 
 
 
- ค่าบริหารโครงการ 

 
 
- เจา้หน้ีการคา้  

 
 
 
 

 
- 
 
 

4,100,011,478 
 
 

65,002,500 
 
 

 
398,250,000 

 
 

8,370,000,000 
 
 

1,954,890,000 
 
 

 
- เงินจ่ายล่วงหน้าและค่าบริหารโครงการทาง
พิ เ ศ ษส า ย ศ รี รั ช -ว ง แหวน ร อบนอก
กรุงเทพมหานคร : 
เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2555 บริษทัไดว้่าจา้ง 
บมจ. ช.การช่างให้เป็นผูบ้ริหารโครงการ 
ทางพิเศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร วงเงินทั้งส้ิน 22,500 ลา้น
บาท มีระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 48 เดือน  
เร่ิมด าเนินการก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2555 
 

 
- เ น่ื อ งจ าก  บมจ . ช . ก าร ช่ า ง เ ป็น
ผูด้  าเนินการก่อสร้างท่ีมีศกัยภาพ มี
ประสบการณ์  และความ รู้ความ
ช านาญในการก่อสร้างโครงสร้าง
แบบ Segment  Box Girder ตาม
ขอ้ก าหนดของโครงการทางพิเศษสายศรี
รัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
และมีประสบการณ์ด าเนินการสัญญา 
ในลักษณะ Lump Sum Turnkey 
ให้ กับบ ริษัท โด ยได้ ผล ง าน ท่ี มี
คุณภาพท าให้ค่าบ  ารุงรักษาต ่าและ
สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา  และงบประมาณท่ี
แน่นอน และเป็นพันธมิตรผู ้ร่วม
ล งทุ น ใ นบ ริษัท  ท า ใ ห้ มี ค ว า ม
รับผิดชอบและความผูกพนัในการ
ด า เ นินการโครงการให้ประสบ
ความส าเร็จ 

เอกสารแนบ 2 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/รายละเอยีด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บริษทั 
- ค่าตรวจสอบ 
ซ่อมแซมโครงสร้าง
ทางพิเศษ 

 
- เจา้หน้ีการคา้  
 
 
 
 
 
- ค่าตรวจสอบ 
ซ่อมแซมโครงสร้าง
ทางพิเศษ 
 
- เจา้หน้ีการคา้  

 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

6,300,106 
 
 
 

2,416,794 

 
14,644,976 

 
 
 

14,644,976 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
- งานตรวจสอบ  ซ่อมแซม โครงส ร้ าง 
ทางพิเศษศรีรัช รอบท่ี 3 ระยะท่ี 3: 
เ ม่ือวัน ท่ี  1 กันยายน 2557 บริษัทได้ท  า
สัญญาว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ตรวจสอบ
ซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบท่ี 3 
ระยะท่ี 3 ในวงเงินทั้งส้ิน 26,771,325 บาท 
โดย มีระยะ เวลาของสัญญา  10 เ ดื อน 
นบัตั้งแต่วนัลงนามสญัญา 
 
 
- งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างทาง
พิเศษ    ศรีรัช รอบท่ี 3 ระยะท่ี 5: 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 บริษทัไดท้  าสัญญา
วา่จา้ง บมจ. ช.การช่าง ตรวจสอบซ่อมแซม
โครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบท่ี 3 ระยะท่ี 5 
ในวงเ งินทั้ ง ส้ิน 32,341,810 บาท โดยมี
ระยะเวลาของสัญญา 10 เดือน นบัตั้งแต่วนั
ลงนามสญัญา 
 
 

 
- ราคาค่างานมีความเหมาะสมและ 
ต ่ากว่าราคาประเมินของบริษทัและ 
ท่ีปรึกษาอิสระ โดยผูรั้บจ้างมีความ
เ ช่ี ย วช าญแ ล ะ มีป ระสบก า ร ณ์ 
เ ค ย ก่ อ ส ร้ า ง ท า ง พิ เ ศ ษ ศ รี รั ช  
จึงมีศกัยภาพในการด าเนินงานได้ดี
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการ 
ไดท้นัที 
 

เอกสารแนบ 2 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/รายละเอยีด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บริษทั 
- ก าไรจากการขาย 
เงินลงทุน 
 
- ดอกเบ้ียรับ 

 
- ลูกหน้ีค่าหุ้น 
สุทธิจากรายได้
ดอกเบ้ียรอตดับญัชี 

 

 
- 
 
 

35,985,138 
 

756,834,379 
 

 
1,235,536,377 

 
 

44,994,038 
 

1,320,849,241 

 
- การขายหุ้นสามญั บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ: 
เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดข้ายหุ้น 
บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ านวน 2,050,134,895 
หุ้น ให้แก่ บมจ. ช.การช่าง ในราคาหุ้นละ 
1.79 บาท โดยบริษทัไดรั้บเงินในวนัซ้ือขาย 
จ านวน 2,000 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือทยอย
รับช าระเสร็จส้ินภายในเดือนสิงหาคม 2560 
 

 
- ราคาขายหุ้นมีความสมเหตุสมผล 
เพร าะ เ ป็น ร าค า ท่ี ใ กล้ เ คี ย งกับ 
ราคาตลาด โดยราคาดังกล่าวเป็น
ราคาท่ีไดจ้ากการเจรจาตกลงกนัโดย
อ้าง อิงจากราคาหุ้นถัว เฉ ล่ีย ถ่วง
น ้ าหนักของหุ้น  บมจ . รถไฟฟ้ า
กรุงเทพ เป็นเวลา 60 วนัยอ้นหลงั หกั
ด้ว ย ส่ วนลดประมาณ ร้อยละ  5 
เน่ืองจากเป็นการซ้ือขายในปริมาณ
มาก (Big Lot) และเง่ือนไขการช าระ
เงินเป็นไปเพ่ือให้บริษทัสามารถขาย
หุ้นได้ทั้ งจ  านวนในคร้ังเดียวด้วย
ราคาท่ีตกลงกนั 
 

เอกสารแนบ 2 
(3/8) 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/รายละเอยีด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บริษทั 
- ลูกหน้ีอ่ืน 
 
 
- เ งินรับล่วงหน้าตาม 
สัญญารับจ้างบริการ
ด้าน วิศวกรรม  ( ซ่ึ ง
บนัทึกรายการรวมอยู่
ใ น บั ญ ชี ต้ น ทุ น
โครงการรถไฟฟ้ารอ
ตัด จ่ ายในงบแสดง
ฐ าน ะ ก า ร เ งิ น ข อ ง
บริษทั) 

 
 

 
12,840,000 

 
 

104,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17,120,000 

 
 

86,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- งานบริการดา้นวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้าและ 
การให้บริการเ ดินรถไฟฟ้าในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง สญัญาท่ี 4 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 บริษทัได้ท  า
สัญญาว่าจา้ง บมจ. ช.การช่าง ในงานบริการ
ด้าน วิศวกรรมระบบรถไฟฟ้าและการ
ให้บริการเดินรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง สัญญาท่ี 4 สัมปทานส าหรับการ
ลงทุ น  ก ารจัดห าระบบรถไฟฟ้า  ก าร
ให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง (สถานีคลอง
บางไผ-่สถานีเตาปูน) โดยมีมูลค่าสัญญารวม 
450 ลา้นบาท  
 
 
 
 
 

 
- มีก ารจัดท าสัญญาว่ า จ้า ง  ซ่ึ ง ระบุ
เง่ือนไขการช าระเงินชดัเจน และบมจ. 
ช.การช่าง เป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์
และความช านาญเป็นอย่างดี และเป็น
ผูรั้บเหมางานโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
โยธาของสถานีรถไฟฟ้า มีข้อมูลงาน
ระบบไฟฟ้าและโยธาซ่ึงจะท าให้การ
ด าเ นินการก่อสร้างมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 

 

เอกสารแนบ 2 
( 4/8) 



 

 20 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/รายละเอยีด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั 
- ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางโยธาและไฟฟ้า 
เคร่ืองกล 

 
- เจา้หน้ีการคา้  
 
 
 

 
87,555,556 

 
 
 
 

41,441,667 

 
2,444,444 

 
 
 
 

2,615,556 

 
- งานบริหารงานซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล (Civil 
Infrastructure and Electrical and Mechanical 
Systems Maintenance) โครงการสายเฉลิมรัช
มงคล (สายสีน ้าเงิน) 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 บริษทัได้ท  า
สัญญ าว่ า จ้ า งบมจ . ช . ก า ร ช่ า ง  ในก า ร
บริหารงานซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทา ง โยธ าแล ะ ไฟฟ้ า เ ค ร่ื อ งกล  ( C i v i l 
Infrastructure and Electrical and Mechanical 
Systems Maintenance) โครงการสายเฉลิมรัช
มงคล (สายสีน ้าเงิน) ระยะเวลา 9 ปี โดยมีมูลค่า
สญัญารวม 1,270 ลา้นบาท 

 

 
- สัญญาว่าจ้าง บมจ.  ช.การช่าง เป็น 
ผูบ้ริหารงานซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ า เ งิน 
มูลค่างานมีความเหมาะสมและต ่ากว่า
ราคาประเมินของวิศวกรอิสระ ภายใต้
ขอบเขตของงานประเภทเดียวกนั อีกทั้ง 
บมจ. ช.การช่าง เป็นบริษทัท่ีรับเหมา
ก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศท่ีมี
ประสบการณ์ ความช านาญ และคุน้เคย
กบัอุปกรณ์ รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางโยธาของรถไฟฟ้า 
เน่ืองจากเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างอุโมงค์
และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินส่วนใต้ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเ งิน จึงมี
ความพร้อมในการบริหารงานซ่อม
บ า รุ งและจัดหาอุปกรณ์ เค ร่ืองมือ
ส าหรับการบ ารุงรักษา 
 

 

เอกสารแนบ 2 
(5/8) 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/รายละเอยีด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บริษทั 
- ค่างานซ่อมบ ารุง
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
โยธาและไฟฟ้า 
เคร่ืองกล 

 
- งานปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางโยธาใน
สถานีและศูนย์ซ่ อม
บ า รุ ง พ ร้ อ ม จั ด ห า
อะไหล่และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
( ซ่ึ งบัน ทึ กร ายก าร
รวมอยู่ในบัญชีต้นทุน
โครงการรถไฟฟ้ารอตดั
จ่ายในงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษทั) 
 
- เจา้หน้ีการคา้  

 

 
55,000,000 

 
 
 
 

53,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52,715,333 

 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 

 
- เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558  บริษทัได้ท  า
สัญญาว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง ในงานซ่อม
บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานโยธา ซ่อม
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล 
ซ่อมบ ารุงรักษาลิฟท์และบนัไดเล่ือนภายใน
สถานี ทางว่ิงยกระดบัและศูนยซ่์อมบ ารุง และ
จดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ อะไหล่ และบุคลากร
ส าหรับงานซ่อมบ ารุง โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง เป็นระยะเวลา 8 ปี  นับแต่วันท่ี  17 
พฤศจิกายน 2558 จนถึงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 
2566 มูลค่างานตามสญัญา จ านวน 1,520 ลา้น
บาท   
- ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2559 บริษทั ท า
สัญญาว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง ในงานซ่อม
บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานโยธาและไฟฟ้า
และเคร่ืองกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
เพ่ิมเติม มูลค่างานตามสัญญา จ านวน 155 
ล้านบาท ระยะ เวลา  7 ปี  นับแ ต่วัน ท่ี  1 
มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566  

 
- สัญญาว่าจ้าง บมจ.  ช.การช่าง เป็น 
ผูบ้ริหารงานซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล
รวมถึงจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ส าหรับการเดินรถ และซ่อมบ ารุงต่างๆ 
ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
มูลค่างานมีความเหมาะสมและต ่ากว่า
ราคาประเมินของวิศวกรอิสระ ภายใต้
ขอบเขตของงานประเภทเดียวกนั อีกทั้ง 
บมจ. ช.การช่าง เป็นบริษทัท่ีรับเหมา
ก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศท่ีมี
ประสบการณ์ ความช านาญ และคุน้เคย
กับอุปกรณ์ รวมถึงโครงสร้างทาง
วิศวกรรมของโครงการรถไฟฟ้าสาย   
สีม่วง 
 
 

 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 2 
(6/8) 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/รายละเอยีด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บจก.ทางด่วนกรุงเทพ
เหนือ (“NECL”) 
 
- ค่าตรวจสอบ 
ซ่อมแซมโครงสร้าง
ทางพิเศษ 

 
- เจา้หน้ีการคา้  
 

 
 
 

24,972,181 
 
 
 

- 

 
 
 

608,350 
 
 
 

650,935 

 
 

 
- งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างทาง
พิเศษ  อุดรรัถยา รอบท่ี 3 ระยะท่ี 4:  
เ ม่ื อวัน ท่ี  1 ธันวาคม  2558 บ ริษัทย่อย 
(NECL) ไดท้  าสญัญาวา่จา้ง บมจ. ช.การช่าง 
ตรวจสอบซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษ
อุดรรัถยา รอบท่ี 3 ระยะท่ี 4 ในวงเงินทั้งส้ิน 
25,580,531 บาท โดยมีระยะเวลาของสัญญา 
10 เดือน นบัตั้งแต่วนัลงนามสญัญา 
 

 
 

 
- ราคาค่ างานมีความเหมาะสมและ 
ต ่ากว่าราคาประเมินของบริษัทและ 
ท่ีปรึกษาอิสระ โดยผู ้รับจ้างมีความ
เ ช่ี ย ว ช าญ แ ล ะ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 
เคย ก่อสร้างทางพิ เศษศรี รัช  จึง มี
ศกัยภาพในการด าเนินงานได้ดีและมี
คว ามพ ร้อมสามารถด า เ นินก า ร 
ไดท้นัที 
 

เอกสารแนบ 2 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/รายละเอยีด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บจก.แบงคอก เมโทร 
เน็ทเวิร์คส์ จ  ากดั  
(“BMN”)  
- ค่าเช่าและค่าบริการ   
ส านกังาน 

 
- เจา้หน้ีการคา้  
 

 
 
 
 
  

 
 
 

7,188,358 
 
 

1,800,900 
 
 
 

 
 
 

6,675,592 
 
 

81,187 
 
 
 
 

 
 
 
- BMN ท าสัญญาเช่าอาคารวิริยะถาวรกับ  
บมจ. ช.การช่าง เป็นระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุด  
9 กุมภาพนัธ์ 2559 และขยายระยะเวลาอีก 5 
เดือน ส้ินสุด 9 กรกฎาคม 2559    

ต่อมา BMN ยา้ยส านักงานใหม่ โดยท่ีท า
สญัญาเช่าอาคารวิริยะถาวร 2 กบั บมจ.ช.การ
ช่าง เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้ งแต่ 10 
กรกฎาคม 2559 ถึง 9 กรกฎาคม 2562  
 
 

 
 
 

 
 
 
- อัตราค่าเ ช่าส านักงานดังกล่าว เป็น
อตัราท่ีเทียบเคียงได้กับอตัราค่าเช่าท่ี
ผู ้ใ ห้ เ ช่ า คิดกับผู ้ เ ช่ า ร าย อ่ืน ท่ี เ ป็น
บุคคลภายนอก  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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