
 

 

ท่ี 057/2560 

 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 

 

เร่ือง ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) 

 

เรียน ผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ: 1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และผลการดาํเนินงานของบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 

 2) สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาวา่จ้างบริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) 

 3) สรุปสาระสาํคญัของสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟา้สนํีา้เงิน ระหวา่งการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่

ประเทศไทย กบับริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 4) ข้อมลูของโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน สว่นตอ่ขยาย 

 5) ข้อมลูของโครงการรถไฟฟา้สายตา่งๆ 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

อยูใ่นสว่นท่ี 2 ข้อ 1 ของสารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีแนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุวสิามญั 

ผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 

อ้างถงึ: 1) มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2560 เมื่อ

วนัท่ี 11 เมษายน 2560 

2) สารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 12 เมษายน 2560 

3) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

4) งบการเงินรวมท่ีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) สาํหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   

5) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

6) งบการเงินรวมท่ีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 

สาํหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557– 2559 

7) สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน ระหวา่งการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย และ

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

8) ร่างสญัญาวา่จ้างบริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และ

ทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน 

9) รายงานการประเมินมลูคา่งานจดัหาและตดิตัง้ระบบรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย (ช่วงสถานี 

หวัลาํโพง – สถานีหลกัสอง และสถานีเตาปนู – สถานีทา่พระ) เดือนมีนาคม 2560 จดัทําโดยบริษัท 

อินฟรา เอเชีย (ประเทศไทย) จํากดั (“ผู้ เช่ียวชาญอิสระ” หรือ “InfraAsia”)0

1  

10) หนงัสอืรับรอง หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อมลู และเอกสารอ่ืนๆ ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท 

ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

 

Disclaimers: 1) ผลการศกึษาของบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “CapAd”) ใน

รายงานฉบบันี ้ อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูและสมมติฐานท่ีได้รับจากผู้บริหารของบริษัท ทางดว่นและ

รถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) และข้อมลูท่ีเปิดเผยแก่สาธารณะ 

ในเว็บไซต์ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) และ

เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

2) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะไมรั่บผิดชอบตอ่ผลกําไรหรือขาดทนุ และผลกระทบตา่งๆ อนัเกิดจากการ

ทํารายการในครัง้นี ้

3) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการศกึษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตัง้มัน่

อยูบ่นพืน้ฐานเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพ 

4) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและให้ความเห็น ภายใต้สถานการณ์และข้อมลูท่ีสามารถรับรู้ได้

ในปัจจบุนั หากสถานการณ์และข้อมลูมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่ผล

การศกึษาของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ 

 

1 บริษัท อินฟรา เอเชีย (ประเทศไทย) จํากดั (InfraAsia) ซึง่เป็นผู้ มีประสบการณ์ในการประเมินมลูคา่โครงการขนสง่ทางรางที่ได้รับการยอมรับ

จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทัง้ในไทย อาทิ การประเมินต้นทนุงานจดัหา ติดตัง้อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟา้ (M&E) ของโครงการรถไฟฟา้

สายสีมว่งให้กบับริษัทฯ, งานจดัหา และตดิตัง้อปุกรณ์ เพ่ือการปรับปรุงระบบสื่อสารของโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินให้กบับริษัทฯ, การ

ประเมินคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินงาน (Operating Expenses: OPEX) ให้กบัโครงการรถไฟฟา้บีทีเอสสําหรับการออกและเสนอขายกองทนุรวม

โครงสร้างพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF), การเป็นที่ปรึกษาให้กบัการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย  

(รฟม.) ในการจดัประมลูโครงการรถไฟฟา้สายสีมว่ง, และการเป็นทีป่รึกษาทางเทคนิคและศกึษาความเป็นไปได้ในการย้ายสถานีซอ่มบํารุง 3 

สถานี จากมกักะสนัไปอําเภอแก่งคอย โครงการรถไฟรางคูร่ะยะที่ 4 และ 5 และโครงการรถไฟฟา้สายสแีดงและสว่นตอ่ขยายของแอร์พอร์ตเรล

ลิง้ค์ (Airport Rail Link) ให้กบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) และผลงานในตา่งประเทศ อาทิ การประเมินมลูคา่โครงการรถไฟ Gold 

Coast TRT ในประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นตวัแทนของธนาคารผู้ ให้สินเช่ือเพ่ือการสอบทานมลูคา่ในการประมลูของกลุม่ผู้ เข้าประมลูเพ่ือ

ลงทนุในโครงการดงักลา่ว, การเป็นผู้ประเมินอิสระให้กบัธนาคารเพ่ือการพฒันาแหง่เอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในการสอบ

ทานต้นทนุโครงการ Indian Pune-BGVN-WADI-GR Double Tracking / Electrification Project, และการประเมินมลูคา่งานสําหรับระบบ

การสื่อสารโทรคมนาคมสาํหรับโครงการ Bangalore Line 1 Tender Bid S&T เป็นต้น โดยที่ผา่นมา InfraAsia มีประสบการณ์ในการประเมิน

มลูคา่งานของโครงการเป็นมลูคา่รวมกนัมากกวา่ 15,000 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์ในการประเมินคา่ใช้จา่ยในการ

ดําเนินงาน (OPEX) รวมกนัมากกวา่ 4,000 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่2/49 

 

                                                           



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BEM”) ครัง้

ท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัใิห้นําเสนอท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 12 

มิถนุายน 2560 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าทําสญัญาวา่จ้างบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) (“ช.การชา่ง” หรือ 

“CK”) เป็นผู้บริหารโครงการในสว่น (ก) จดัหา ตดิตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบ โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน 

(Design, Supply, Installation, Integration, Testing, and Commissioning of Mechanical and Electrical Equipment 

(“M&E”)) (ซึง่เป็นงานระยะท่ี 1 ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (“สญัญาสมัปทานฯ”)2) และ (ข) 

จดัหารถไฟฟา้เพ่ิมเตมิจํานวน 7 ขบวนสาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดมิ) โดยมี

วงเงินรวมไมเ่กิน 19,643 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไม่เกินร้อยละ 66.31 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และหากรวมรายการท่ีเก่ียวโยง

กนักับ ช.การช่าง ย้อนหลงั 6 เดือน ท่ีมีขนาดรายการร้อยละ 0.53 (ท่ีอนุมตัิโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 

6/2559 เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559) จะมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวมไม่เกินร้อยละ 66.84 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน

สทุธิของบริษัทฯ 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็น และเปิดเผยสารสนเทศการเข้า

ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ตลอดจนต้องดําเนินการจดั

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่ว ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

 

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระ” หรือ “CapAd”) เพ่ือให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไข

ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้

อนึง่ CapAd ได้ศกึษาข้อมลูในสารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูท่ีได้จากการ

สมัภาษณ์ผู้บริหารและฝ่ายจดัการของบริษัทฯ รวมทัง้เอกสารท่ีได้รับจากบริษัทฯ และ CK เช่น งบการเงิน แผนการดาํเนิน

ธุรกิจ บนัทกึข้อตกลง และเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการทํารายการ รวมทัง้ข้อมลูท่ีเผยแพร่ตอ่สาธารณะทัว่ไป ข้อมลูท่ี

เปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนกังาน 

ก.ล.ต.”) และข้อมลูทางการเงินจากเว็บไซต์ตา่งๆ เป็นต้น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นตอ่การทํารายการดงักลา่ว ทัง้นี ้

CapAd ไมส่ามารถรับรองหรือรับประกนัความถกูต้อง หรือความสมบรูณ์ของข้อมลูท่ีบริษัทฯ และ CK และ/หรือ ผู้บริหาร 

และ/หรือ ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ และ CK มอบให้แก่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ความเห็นของ CapAd ในรายงานฉบบันีต้ัง้อยูบ่นสมมติฐานวา่ ข้อมลูและเอกสารดงักลา่วเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง

ตามความเป็นจริงและสมบรูณ์ และการให้ความเห็นนีเ้ป็นการพิจารณาจากสภาวะและข้อมลูท่ีสามารถรับรู้ได้ในปัจจบุนั 

2 โปรดดสูรุปสาระสาํคญัของสญัญาสมัปทานฯ ในเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบบันี ้
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ีจดัทํารายงานฉบบันี ้ทัง้นี ้หากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ หรือเกิดเหตกุารณ์ใด อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นตอ่การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัข้างต้น 

ในการให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ CapAd ได้พิจารณาถงึความสมเหตสุมผล ราคา และเง่ือนไข ประกอบ

กบัปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย CapAd ได้พิจารณาข้อมลูดงักลา่วด้วยความรอบคอบ และสมเหตสุมผลตามมาตรฐาน

ของผู้ประกอบวชิาชีพพงึกระทํา 

 

เอกสารแนบท้ายรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้ ถือเป็นสว่นหนึง่ของรายงานความเห็น

และเป็นข้อมลูท่ีผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาร่วมกบัรายงานความเห็นฉบบันีด้้วย 

 

CapAd ได้พิจารณาและศกึษาข้อมลูของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยสามารถสรุปข้อมลูและผลการศกึษาได้

ดงัตอ่ไปนี ้
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

คาํนิยาม (Abbreviation) 

 

“บริษัทฯ” หรือ “BEM” บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

“ช.การชา่ง” หรือ “CK” บริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) 

“รฟม.” การรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

“ผู้ เช่ียวชาญอิสระ” หรือ “InfraAsia” บริษัท อินฟรา เอเชีย (ประเทศไทย) จํากดั 

“สญัญาสมัปทานฯ” สมัปทานโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงิน ระหวา่งบริษัทฯ และ รฟม. ลงวนัที่ 31 มีนาคม 2560 

“โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงิน” โครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย 

“โครงการรถไฟฟา้สายเฉลิมรัชมงคล” โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํา้เงินเดิม) (สถานีหัวลาํโพง - สถานี 

หรือ “โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินเดมิ” บางซ่ือ) 

“โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงิน โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นที่ตอ่ขยายจากโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล  

สว่นตอ่ขยาย” ซึง่แบง่เป็น 2 ชว่ง ชว่งแรกตัง้แตส่ถานีบางซ่ือ – สถานีทา่พระ และชว่งที่สองเร่ิมตัง้แตส่ถานี 

หวัลําโพง – สถานีหลกัสอง 

“M&E” จดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบรถไฟฟา้ (Design, Supply, Installation, 

Integration, Testing, and Commissioning of Mechanical and Electrical Equipment) 

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั 

“CapAd” 

“สํานกังาน ก.ล.ต.” สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ” ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั” ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียว

โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ

การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม 

“NTA” สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets) 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 

ตามท่ีบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BEM”) ได้ลงนามในสญัญา

สมัปทานโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (“สญัญาสมัปทานฯ”) กบัการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) เมื่อ

วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 โดยบริษัทฯ มีหน้าท่ีดาํเนินการจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบสาํหรับโครงการ

รถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (ซึง่เป็นงานระยะท่ี 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ2

3) ภายในระยะเวลา 36 เดือนนบัจากวนัท่ี รฟม. แจ้งให้

เร่ิมงาน (Notice to Proceed: NTP)  ทัง้นี ้รฟม. ได้มีหนงัสอืลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 แจ้งให้บริษัทฯ เร่ิมดําเนินงานตาม

สญัญาสมัปทานฯ ระยะท่ี 1 (NTP) ตัง้แตว่นัท่ี 31 มีนาคม 2560  ดงันัน้ กําหนดเวลาแล้วเสร็จของสญัญาสมัปทานฯ คือ

วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ยกเว้น รฟม. มีการแก้ไขกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอ่ืน)  ดงันัน้ เพ่ือเป็นการ

ดําเนินการระยะท่ี 1 ให้เสร็จตามกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องจดัหาและวา่จ้างผู้ ชํานาญ

งาน เป็นผู้บริหารโครงการในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (ซึง่เป็นงาน

ระยะท่ี 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ) โดยเร็วท่ีสดุ เพ่ือให้ผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการมีระยะเวลาเพียงพอในการดําเนินการให้แล้ว

เสร็จตามกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ 

ประกอบกบับริษัทฯ มีความต้องการท่ีจะซือ้รถไฟฟา้เพ่ิมเตมิจํานวน 7 ขบวน สาํหรับให้บริการในสว่นโครงการ

รถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดมิ) เน่ืองจากจํานวนรถไฟฟา้ 19 ขบวนในปัจจบุนัไมเ่พียงพอในการ

รองรับจํานวนผู้โดยสารในช่วงชัว่โมงเร่งดว่น ทําให้ผู้ โดยสารต้องรออยูท่ี่สถานีเป็นจํานวนมากและเป็นระยะเวลานาน และ

เพ่ือเป็นการรองรับจํานวนผู้โดยสารท่ีจะเพ่ิมขึน้จากโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง3

4 และโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่

ขยาย ในอนาคต แตบ่ริษัทฯ ไมส่ามารถสัง่ซือ้รถไฟฟา้เพ่ิมเติมจํานวน 7 ขบวนได้ทนัทีท่ีต้องการ เน่ืองจากผู้ผลติรถไฟฟา้

จะไมรั่บคําสัง่ซือ้รถไฟฟา้ทีละจํานวนน้อยๆ บริษัทฯ จึงใช้โอกาสท่ีจะต้องสัง่ซือ้รถไฟฟา้จํานวน 28 ขบวนสาํหรับโครงการ

รถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย ตามท่ีกําหนดในสญัญาสมัปทานฯ อยูแ่ล้ว จึงได้สัง่ซือ้รถไฟฟา้เพ่ิมเตมิอีกจํานวน 7 

ขบวน สาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) ไปพร้อมกนัในคราวเดยีว รวมเป็นรถไฟฟา้

ท่ีจะสัง่ซือ้ในครัง้นีจํ้านวน 35 ขบวน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2560 ได้พิจารณาอนมุตัใิห้บริษัทฯ เข้าทํา

สญัญาวา่จ้างบริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) (“ช.การช่าง” หรือ “CK”) เป็นผู้บริหารโครงการในสว่น (ก) จดัหา ติดตัง้ 

และทดสอบอปุกรณ์งานระบบ โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (ซึง่เป็นงานระยะท่ี 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ) และ (ข) จดัหา

รถไฟฟา้เพ่ิมเติมจํานวน 7 ขบวนสาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) โดยมีวงเงินรวม

ไมเ่กิน 19,643 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) โดยเป็นราคาท่ีได้มาจากการเจรจาตอ่รองกบั ช.การชา่ง และเช็คสอบกบั

ราคาประเมินต้นทนุงานจากผู้เช่ียวชาญอิสระ บริษัท อินฟรา เอเชีย (ประเทศไทย) จํากดั (“ผู้ เช่ียวชาญอิสระ” หรือ 

“InfraAsia”) 

3 ซึง่รวมถึงการปรับปรุง (Modify) ยกระดบั (Upgrade) และ/หรือ เปลี่ยน (Replace) เพ่ือให้อปุกรณ์งานระบบของโครงการรถไฟฟา้มหานคร 

สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํา้เงินเดิม) ให้สามารถตอ่เช่ือมกบัอปุกรณ์งานระบบของของโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยายได้ รวมถึง

การติดตัง้อปุกรณ์และจดัสร้าง Facilities สนบัสนนุที่จําเป็นในการเดินรถแบบตอ่เน่ืองเป็นโครงข่ายเดียวกนั (Through Operation) 
4 โครงการรถไฟฟา้ชว่งสถานีเตาปนู – สถานีบางซ่ือ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ที่จะสามารถตอ่เช่ือมโครงการรถไฟฟา้สายสีมว่ง และ

โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินเดิม คาดวา่จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในวนัที่ 15 สิงหาคม 2560  ซึง่บริษัทฯ คาดวา่จะมีผู้ โดยสาร

เดินทางตอ่เน่ืองจากโครงการรถไฟฟา้สายสีมว่งเข้ามาในโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินเดิมเพ่ิมมากขึน้ 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ทัง้นี ้การเข้าทํารายการดงักลา่วข้างต้นถือเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีนยัสาํคญั โดยมีขนาดของรายการ

รวมไมเ่กินร้อยละ 66.31 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และหากรวมรายการท่ีเก่ียว

โยงกนักบั ช.การช่าง ย้อนหลงั 6 เดือน ท่ีมีขนาดรายการร้อยละ 0.53 (ท่ีอนมุตัิโดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 

6/2559 เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559) จะมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวมไมเ่กินร้อยละ 66.84 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตน

สทุธิของบริษัทฯ  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็น และเปิดเผยสารสนเทศ

การเข้าทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ตลอดจนต้องดาํเนินการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น

เพ่ือขออนมุตักิารเข้าทํารายการดงักลา่ว ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุ และมีสทิธิลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “CapAd”) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการทํารายการแล้ว มีความเห็นวา่ การทํา

รายการในครัง้นี ้ เพ่ือเป็นการดําเนินการระยะท่ี 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ กบั รฟม. บริษัทฯ จงึมีความจําเป็นต้องจดัหา

และวา่จ้างผู้ ชํานาญงาน เป็นผู้บริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสี

นํา้เงิน และเป็นการจดัซือ้รถไฟฟา้เพ่ิมเตมิจํานวน 7 ขบวน สาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้

เงินเดิม) เพ่ือรองรับจํานวนผู้โดยสารในปัจจบุนัและในอนาคต และการสัง่ซือ้รถไฟฟา้ในคราวเดยีวกนัมีความจําเป็น 

เน่ืองจากผู้ผลติรถไฟฟา้จะไมรั่บคําสัง่ซือ้รถไฟฟา้ทีละจํานวนน้อยๆ 

การทํารายการในครัง้นีม้ีข้อดีและประโยชน์ ได้แก่ (1) ลดความเสีย่งเร่ืองมลูคา่งานมจํีานวนสงูกวา่ท่ีประมาณ

การไว้และการดาํเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา; (2) ลดความเสีย่งเร่ืองอตัราแลกเปลีย่น; (3) ช.การชา่ง เป็น

ผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการท่ีมีประสบการณ์ ทัง้ในด้านงานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทางโยธา และงานออกแบบติดตัง้ระบบ

สาํหรับโครงการรถไฟฟา้; (4) ช. การช่าง เป็นผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการท่ีมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง ท่ีจะสามารถดําเนินการตาม

สญัญาวา่จ้างจนแล้วเสร็จได้; และ (5) การเจรจาและตกลงกบั ช. การชา่ง สามารถดําเนินการได้อยา่งรวดเร็วกวา่ 

ในขณะเดียวกนัการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ มีข้อด้อยและความเสีย่งในด้านตา่งๆ กลา่วคือ (1) บริษัทฯ ไมม่ี

โอกาสในการเปรียบเทียบข้อเสนอของ ช.การชา่ง กบัผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการรายอ่ืน; (2) ความเสีย่งท่ี ช.การช่าง อาจจะไม่

สามารถดําเนินงานตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดตามสญัญาสมัปทานฯ; (3) ความเสีย่งเน่ืองจากสญัญาวา่จ้างมี

เง่ือนไขคา่ปรับสงูสดุจากความลา่ช้า แตใ่นสญัญาสมัปทานฯ ไมม่ีเง่ือนไขคา่ปรับสงูสดุ; (4) อาจเป็นช่องทางการถา่ยเท

ผลประโยชน์แก่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั; และ (5) บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้ในการจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เน่ืองจาก

การวา่จ้าง ช.การชา่ง จดัเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีนยัสาํคญั 

หลงัจากพิจารณาวตัถปุระสงค์และความจําเป็นในการทํารายการ ประกอบกบั ข้อดี ข้อด้อย ประโยชน์ และ

ความเสีย่งท่ีเกิดขึน้แล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมคีวามเห็นวา่บริษัทฯ จะได้ประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจมากขึน้ โดยมี

ข้อด้อยและความเสีย่งท่ีจํากดั ทําให้บริษัทฯ สามารถมุง่เน้นท่ีจะเป็นผู้ให้บริการในการเดนิรถไฟฟา้ให้มีประสทิธิภาพ

สงูสดุ โดยไมต้่องกงัวลหรือมีภาระเก่ียวกบังานการจดัหาระบบรถไฟฟา้ ดงันัน้ การทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนัในครัง้นี ้ 

มีความสมเหตุสมผล 

 

ในการพิจารณาความเหมาะสมด้านราคาและเง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั CapAd มีความเห็นวา่ การ

เปรียบเทียบคา่ตอบแทนท่ีจะชําระให้ CK กบัราคาประเมินมลูคา่งาน (Cost Estimation) ของผู้ เช่ียวชาญอิสระท่ีมคีวาม

เช่ียวชาญเก่ียวกบัระบบขนสง่ทางรางเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เพราะโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย มคีวาม

เฉพาะเจาะจงและพึง่พาความรู้ทางเทคนิคคอ่นข้างมาก จงึต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญทางเทคนิคเป็นผู้ประเมิน ทัง้นี ้ ราคา

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่7/49 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ประเมินมลูคา่งานท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระนํามาอ้างอิง เป็นราคาประเมินของผู้ เช่ียวชาญอิสระ ได้แก่ InfraAsia ซึง่

เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการประเมินมลูคา่โครงการขนสง่ทางรางท่ีได้รับการยอมรับจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ทัง้

ในไทย อาทิ การรถไฟแหง่ประเทศไทย โครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง โครงการรถไฟฟา้บีทีเอส และในตา่งประเทศ อาทิ 

โครงการรถไฟ Gold Coast TRT ประเทศออสเตรเลยี และการประเมินมลูคา่งานสาํหรับระบบการสือ่สารโทรคมนาคม

สาํหรับโครงการ Bangalore Line 1 Tender Bid S&T ประเทศอินเดีย เป็นต้น 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมลูคา่งานตามสญัญาวา่จ้าง CK และราคาประเมินโดย InfraAsia เป็นดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

กลุ่ม

ที่ 

รายละเอียด ค่าตอบแทนที่จะ

ชาํระให้ CK 

ราคาประเมินโดย 

InfraAsia 

สูงกว่า (ตํ่ากว่า) ราคาประเมิน 

 ล้านบาท ร้อยละ 

1 ขบวนรถไฟฟา้ 35 ขบวน1/ และระบบสญัญาณ 

(Rolling Stock and Signalling System) 

10,074.042// 

(288 ลบ. ต่อขบวน) 

10,964.674/ 

(313 ลบ. ต่อขบวน) 

(890.63) -8.12% 

2 ระบบสื่อสาร และระบบไฟฟา้กําลงั

(Communication Systems and Power Supply 

System) 

7,027.462/ 

(266 ลบ. ต่อ ก.ม.6/) 

6,891.614/ 

(261 ลบ. ต่อ ก.ม.6/) 

135.86  1.97% 

3 ระบบจดัเก็บคา่โดยสารอตัโนมตัิ และระบบประตู

กัน้ชานชาลา (Automatic Fare Collection 

System and Platform Screen Doors) 

1,931.322/ 

(102 ลบ. ต่อสถานี7/) 

2,473.444/ 

(130 ลบ. ต่อสถานี7/) 

(542.12) -21.92% 

4 ศนูย์ซอ่มบํารุงและงานอ่ืนๆ (Depot Work 

Equipment and Minor Works) 

609.513/ 775.785/ (166.26) -21.43% 

 มูลค่ารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 19,642.34 

(744 ลบ. ต่อ ก.ม.6/) 

21,105.49 

(799 ลบ. ต่อ ก.ม.6/) 

(1,463.16) -6.93% 

หมายเหต:ุ 

1/ ประกอบด้วย รถไฟฟา้จํานวน 28 ขบวน (สว่นหนึ่งของงานระยะที่ 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ ซึง่รวมอยูใ่นมลูคา่โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้

เงินสว่นตอ่ขยาย ที่ได้รับอนมุตัิจากทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที ่ 2/2560 เม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2560) และรถไฟฟา้เพ่ิมเติม

จํานวน 7 ขบวน สาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) 

2/ แตล่ะรายการประกอบด้วย งานระบบที่เก่ียวข้องกบัรายการนัน้ๆ และการปันสว่น (Pro-rated) คา่ใช้จา่ยในสว่น General Requirement* 

ตามร่างสญัญาวา่จ้าง CK เข้าเป็นสว่นหนึ่งของรายการนัน้ๆ 

3/ ประกอบด้วยรายการศนูย์ซอ่มบํารุง, งานอาคาร MRTA, และงานตดิตัง้/เปลี่ยนปา้ยและกราฟฟิกสถานีในพืน้ที่ตอ่ขยายและสถานีเดมิ 

และการปันสว่น (Pro-rated) คา่ใช้จา่ยในสว่น General Requirement* 

4/ แตล่ะรายการประกอบด้วย งานระบบที่เก่ียวข้องกบัรายการนัน้ๆ และงาน Minor Works ที่เก่ียวข้องกบัระบบนัน้ๆ และการปันสว่น (Pro-

rated) ต้นทนุในรายการที่ 10 - 17 ตามรายงานของ InfraAsia เข้าเป็นสว่นหนึ่งของรายการนัน้ๆ  

5/ ประกอบด้วยระบบงานรายการที ่8 และงาน Minor Works อ่ืนๆ ที่เหลือ และการปันสว่น (Pro-rated) ต้นทนุในรายการที่ 10 - 17 ตาม

รายงานของ InfraAsia เข้าเป็นสว่นหนึง่ของรายการนัน้ๆ 

6/ จากระยะทางทัง้หมด 26.4 กิโลเมตร 

7/ จากจํานวนสถานี 19 สถานีใหม ่

* ไมร่วมงานอาคาร MRTA และงานตดิตัง้/เปลี่ยนป้ายและกราฟฟิกสถานีในพืน้ที่ตอ่ขยายและสถานีเดิม 

 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การประเมินของ InfraAsia มีความเหมาะสม เน่ืองจาก InfraAsia ได้ทําการ

ประเมินต้นทนุโครงการโดยได้พิจารณาถึงคณุลกัษณะและความต้องการทางด้านเทคนิคของโครงการสว่นท่ี 2 ช่วงสถานี

หวัลาํโพง – สถานีหลกัสอง และสว่นท่ี 3 ช่วงสถานีเตาปนู – สถานีทา่พระ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและความตอ่เน่ือง

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่8/49 
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กบัโครงการสว่นท่ี 1 ช่วงสถานีบางซื่อ – สถานีเตาปนู รวมถงึในการประเมินได้ใช้ข้อมลูต้นทนุโครงการอ่ืนๆ เช่น โครงการ

รถไฟฟา้สายสมีว่ง และฐานข้อมลูของงานท่ีเก่ียวข้องและคล้ายคลงึกนัของโครงการท่ีเกิดขึน้มาแล้วในอดตี ประกอบกบั

ราคาท่ีทราบจากผู้ผลติอปุกรณ์ตา่งๆ มาใช้ประกอบในการประเมนิต้นทนุโครงการในครัง้นี ้

โดยสรุป ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ราคาคา่ตอบแทนท่ีบริษัทฯ จะจา่ยให้แก่ ช.การช่าง สาํหรับ

งานบริหารโครงการในสว่น (ก) จดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงิน (ซึง่เป็นงานระยะ

ท่ี 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ) และ (ข) จดัหารถไฟฟา้เพ่ิมเตมิจํานวน 7 ขบวนสาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิ

รัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) ตามร่างสญัญาจ้าง CK ในจํานวนไมเ่กิน 19,643 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) เป็นราคา

ที่เหมาะสม เน่ืองจากคา่ตอบแทนท่ีจะชําระให้กบั ช.การชา่ง มีมลูคา่ตํ่ากวา่มลูคา่งานท่ีประเมนิโดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ 

เป็นจํานวน 1,463.16 ล้านบาท หรือตํ่ากวา่ร้อยละ 6.93 ของราคาประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ  นอกจากนี ้ เง่ือนไขการ

ชําระเงินก็เป็นเง่ือนไขการค้าปกติ ดงันัน้ เงื่อนไขการชาํระเงนิมีความสมเหตุสมผล 

 

หลงัจากพิจารณาความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมด้านราคาและเง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัแล้ว 

ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ผู้ถอืหุ้นควร อนุมัต ิการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้นี ้

 

ผู้ ถือหุ้นควรจะศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่งๆ ท่ีแนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ เพ่ือใช้ประกอบการ

พิจารณาในการตดัสนิใจสาํหรับการลงมติ ซึง่การพิจารณาอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่ว ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจและ

การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

 

ทัง้นี ้ CapAd ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวา่ได้พิจารณาให้ความเห็นกรณีข้างต้นด้วยความ

รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคาํนงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

โดยรายละเอียดประกอบความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีดงัตอ่ไปนี ้

  

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่9/49 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 1: รายละเอียดโดยทั่วไปของรายการ 

 

1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

1.1 ที่มาของรายการ 

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BEM”) (เดิมเป็นบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน)) ได้เข้าทําสญัญาโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (บางซื่อ-หวัลาํโพง) (สายสนํีา้เงินเดิม) กบั

การรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ในรูปแบบ PPP Net Cost5 โดยบริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการ

จดัเก็บรายได้คา่โดยสาร รวมทัง้การดําเนินกิจกรรม และการพฒันาเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพืน้ท่ีใน

โครงการ และธุรกิจให้บริการสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟา้เป็นระยะเวลา 25 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 2 

กรกฎาคม 2547 จนถึงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2572 ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัทฯ มีภาระผกูพนัต้องจ่ายเงินคา่ตอบแทนจาก

คา่โดยสารและจากการพฒันาเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. ตามอตัราท่ีระบใุนสญัญา 

ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 2556 บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง บางใหญ่-ราษฎร์บรูณะ 

ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สญัญาท่ี 4 (โครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง) กบั รฟม. ในรูปแบบ PPP Gross Cost6 กลา่วคือ รฟม. เป็น 

ผู้ลงทนุคา่งานโยธาทัง้หมด และบริษัทฯ ลงทนุคา่งานระบบรถไฟฟา้และขบวนรถไฟฟา้ รวมทัง้ให้บริการการเดินรถไฟฟา้

และซอ่มบํารุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการท่ีกําหนดไว้ในเง่ือนไขสญัญา โดย รฟม. เป็นผู้มีสทิธิในรายได้คา่โดยสาร 

และรายได้เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพืน้ฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟา้ทัง้หมด และ รฟม. จะจ่ายคืน 

บริษัทฯ ในลกัษณะคา่จ้างบริหารการเดินรถไฟฟา้และซอ่มบํารุงรักษา และคา่อปุกรณ์งานระบบ ตลอดอายสุมัปทาน 30 ปี 

ตอ่มาท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ 

ลงทนุโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน โดยเข้าทําสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (“สญัญาสมัปทานฯ”) ซึง่

ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (ชว่งหวัลาํโพง-บางซื่อ) และโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน

สว่นตอ่ขยาย (ช่วงหวัลาํโพง-บางแค และชว่งบางซื่อ-ทา่พระ) กบั รฟม. ในรูปแบบ PPP Net Cost7 ระยะเวลาสมัปทาน 

33 ปี มีมลูคา่การลงทนุในโครงการเป็นเงิน 22,036 ล้านบาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม)7

8 และตอ่มาบริษัทฯ ได้ลงนามใน

สญัญาสมัปทานฯ กบั รฟม. เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  ทัง้นี ้ภายใต้สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงนิฉบับใหม่

นี ้จะครอบคลุมถงึโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสนํีา้เงนิเดิม) ช่วงบางซื่อ-หวัลาํโพง และ

5 สญัญารูปแบบ PPP Net Cost คือ รฟม. เป็นผู้ลงทนุคา่งานโยธาทัง้หมด และผู้ ได้รับสมัปทานลงทนุคา่งานระบบรถไฟฟา้และขบวนรถไฟฟา้ 

รวมทัง้ให้บริการการเดินรถไฟฟา้และซอ่มบํารุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการที่กําหนดไว้ในเง่ือนไขสญัญา โดยผู้ ได้รับสมัปทานมีสิทธิแต่

เพียงผู้ เดียวในการจดัเก็บรายได้คา่โดยสาร รวมทัง้การดําเนินกิจกรรม และการพฒันาเชิงพาณิชย์ ซึง่รวมถึงการโฆษณา การให้เชา่พืน้ที่ใน

โครงการ และธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟา้ตลอดระยะเวลาสมัปทาน ขณะที่ผู้ ได้รับสมัปทานมี

ภาระผกูพนัต้องจา่ยเงินคา่ตอบแทนจากคา่โดยสารและจากการพฒันาเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. ตามอตัราที่ระบใุนสญัญา 
6 สญัญารูปแบบ PPP Gross Cost คือ รฟม. เป็นผู้ลงทนุคา่งานโยธาทัง้หมด และผู้ ได้รับสมัปทานลงทนุคา่งานระบบรถไฟฟา้และขบวน

รถไฟฟา้ รวมทัง้ให้บริการการเดินรถไฟฟา้และซอ่มบํารุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการที่กําหนดไว้ในเง่ือนไขสญัญา  โดย รฟม. เป็นผู้ มี

สิทธิในรายได้คา่โดยสารและรายได้เชิงพาณิชย์ จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพืน้ฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟา้ทัง้หมด และ รฟม. จะจา่ย

คืนผู้ ได้รับสมัปทานในลกัษณะคา่จ้างบริหารการเดินรถไฟฟา้และซอ่มบํารุงรักษา และคา่อปุกรณ์งานระบบ ตลอดอายสุมัปทาน 30 ปี นบัจาก

วนัที่ 4 กนัยายน 2556 
7 โปรดดเูชิงอรรถ 5 
8 โปรดดรูายละเอียดในแผนภาพที่ 1 ในหน้าที่ 13 ของรายงานฉบบันีป้ระกอบ เพ่ือความเข้าใจที่ชดัเจนขึน้ 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่10/49 

 

                                                           



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงนิส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหวัลาํโพง-บางแค (สถานีหลักสอง) โดย

โครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) จะได้รับการขยายระยะเวลาจากเดมิสิน้สดุวนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2572 เป็นการสิน้สดุระยะเวลาสมัปทานพร้อมกนักบัโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย 

ภายใต้เง่ือนไขในสญัญาสมัปทานฯ บริษัทฯ มีหน้าท่ีดําเนินการจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบ

สาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (งานระยะท่ี 1) และดําเนินการให้บริการและบํารุงรักษาโครงการรถไฟฟา้สายเฉลมิ

รัชมงคล และโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย โดยให้เป็นการเดินรถแบบตอ่เน่ืองเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั 

(Through Operation) (งานระยะท่ี 2) และบริษัทฯ มีสทิธิในรายได้คา่โดยสารและสทิธิในการพฒันาเชิงพาณิชย์ ตลอด

อายสุมัปทานโดยบริษัทฯ เป็นผู้ รับภาระในการลงทนุและคา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานทัง้หมดตลอดระยะเวลาสมัปทาน 

และแบง่ผลตอบแทนหรือให้ผลประโยชน์แก ่รฟม. ตามท่ีได้ตกลงกนัในสญัญา (แบบ PPP Net Cost) 

โดยระยะเวลาตามสญัญาสมัปทาน 33 ปีและหน้าท่ีของบริษัทฯ นบัจากวนัท่ี รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน (Notice to 

Proceed: NTP)9 แบง่ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1: การออกแบบและก่อสร้าง (M&E System)  

การจดัหา ติดตัง้ ทดสอบอปุกรณ์งานระบบสาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย และทดลอง 

เดินรถไฟฟา้ ทัง้นี ้ กําหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย 36 เดือนนบัจากวนัท่ี รฟม. แจ้ง

ให้เร่ิมงาน โดยแบง่การเปิดให้บริการเป็นช่วงๆ ดงันี ้

ช่วงท่ี 1: สถานีบางซื่อ – สถานีเตาปนู ภายในวนัท่ี 15 สงิหาคม 2560 

ช่วงท่ี 2: สถานีหวัลาํโพง – สถานีหลกัสอง ภายใน 30 เดือนนบัจากวนัท่ี รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน9

10 

ช่วงท่ี 3: สถานีเตาปนู – สถานีทา่พระ ภายใน 36 เดือนนบัจากวนัท่ี รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน10

11 

โดยบริษัทฯ มีหน้าท่ีดาํเนินการจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบ ซึง่อปุกรณ์สว่นใหญ่อยูใ่นสว่นของ

โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย และมีอปุกรณ์บางสว่นอยูใ่นสว่นของโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินเดิมท่ี

จําเป็นต้องมีการปรับปรุง (Modify) ยกระดบั (Upgrade) และ/หรือ เปลีย่น (Replace) เพ่ือให้อปุกรณ์งานระบบของ

โครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) ให้สามารถตอ่เช่ือมกบัอปุกรณ์งานระบบของของ

โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยายได้ รวมถงึการติดตัง้อปุกรณ์และจดัสร้าง Facilities สนบัสนนุท่ีจําเป็นในการ

เดินรถแบบตอ่เน่ืองเป็นโครงขา่ยเดียวกนั (Through Operation) และมีหน้าท่ีในการทดลองเดินรถตามโครงการรถไฟฟา้

สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย 

  

9 รฟม. ได้มีหนงัสือ ที่ รฟม 007/889 ลงวนัที่ 31 มีนาคม 2560 แจ้งให้บริษัทฯ เร่ิมดําเนินงานตามสญัญาสมัปทานฯ ระยะที ่ 1 (Notice to 

Proceed: NTP) ตัง้แตว่นัที่ 31 มีนาคม 2560  ดงันัน้ กําหนดเวลาแล้วเสร็จของสญัญาสมัปทานฯ คือวนัที่ 31 มีนาคม 2563 (ยกเว้น รฟม. มี

การแก้ไขกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอ่ืน) 
10 อ้างอิงจากวนัที่ รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน (NTP) ตัง้แตว่นัที่ 31 มีนาคม 2560  ดงันัน้ ชว่งที่ 2 ต้องเปิดให้บริการภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

(ยกเว้น รฟม. มีการแก้ไขกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอ่ืน) 
11 อ้างอิงจากวนัที่ รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน (NTP) ตัง้แตว่นัที่ 31 มีนาคม 2560  ดงันัน้ ชว่งที่ 3 ต้องเปิดให้บริการภายในวนัที่ 31 มีนาคม 2563 

(ยกเว้น รฟม. มีการแก้ไขกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอ่ืน) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่11/49 

 

                                                           



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ระยะที่ 2: การดาํเนินการและบํารุงรักษา (Operation & Maintenance (O&M) Services)12 

การดาํเนินการและบํารุงรักษาโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมการบริการ  

ท่ีก่อให้เกิดรายได้ทัง้สาย สาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน 

โดยบริษัทฯ มีหน้าท่ีดําเนินการให้บริการโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินให้เป็นการเดินรถแบบตอ่เน่ืองเป็น

โครงขา่ยเดียวกนั (Through Operation) จดัเก็บคา่โดยสารจากผู้ใช้โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน รวมถงึจดัหารายได้จาก

การพฒันาเชิงพาณิชย์ 

(โปรดดูสรุปสาระสําคญัของสญัญาสมัปทานฯ ในเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบบันี ้ และข้อมูลโครงการ

รถไฟฟา้สายสีน้ําเงินส่วนต่อขยาย และแผนภาพโครงการรถไฟฟา้สายสีน้ําเงินเดิมและสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยาย ใน

เอกสารแนบ 4 ของรายงานฉบบันี)้ 
 

การได้รับสง่เสริมการลงทนุ และสทิธิประโยชน์ทางภาษีของโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย 

 เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุมีมติอนมุตัิในหลกัการให้การสง่เสริมการลงทนุ

แก่โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย ชว่งหวัลาํโพง - บางแค และชว่งบางซื่อ – ทา่พระ ดงัตอ่ไปนี ้

- ยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเคร่ืองจกัร 

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยกําหนดวงเงินภาษีท่ีได้ยกเว้น 

- ยกเว้นภาษีเงินได้เงินปันผลเป็นระยะเวลา 8 ปี 

ทัง้นี ้ ตามหนงัสอืท่ี รฟม. สง่ถึงคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ได้มีการระบวุา่ การได้รับการสง่เสริมการลงทนุ

ของผู้ได้รับสมัปทานมีความสาํคญัอยา่งยิ่งตอ่การมีผลบงัคบัใช้ของสญัญาสมัปทาน ตลอดจนความเป็นไปได้และ

ความสาํเร็จของการให้บริการขนสง่มวลชนสาธารณะตามรูปแบบ แนวทาง และระยะเวลาท่ีกําหนดไว้  รฟม. จึงได้ขอ

ความอนเุคราะห์สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุพิจารณาเห็นชอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

 นอกจากนี ้ ในสญัญาสมัปทานฯ ข้อ 2.2 (ค) ยงัระบวุา่ รฟม. มีหน้าท่ีในการเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณา

เห็นชอบให้โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินได้รับการสง่เสริมการลงทนุ และให้การช่วยเหลอืในการประสานงานกบั

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตามความจําเป็น เพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สงูสดุจากการสง่เสริมการลงทนุ 

 ภายหลงัจากการลงนามในสญัญาสมัปทานฯ เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  รฟม. ได้มีหนงัสอื ท่ี รฟม 007 

(นง)/27 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ถึงบริษัทฯ เพ่ือนําสง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการขอรับการสง่เสริมการลงทนุโครงการ

รถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน เพ่ือใช้ประกอบการดาํเนินงานตามขัน้ตอนของ พ.ร.บ. สง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ตอ่ไป 

 ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งขอรับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
 

การได้รับสง่เสริมการลงทนุ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดมิ) 

 สาํหรับการจดัหารถไฟฟา้เพ่ิมเตมิจํานวน 7 ขบวน สาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสี

นํา้เงินเดิม)  บริษัทฯ จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเคร่ืองจกัร ตามบตัรสง่เสริมการลงทนุเดิมท่ีได้รับการตอ่อายใุน

สว่นสทิธิประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเคร่ืองจกัรไปจนถึงปี 2563 

12 ก่อนงานระยะที่ 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ จะแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดําเนินการจดัจ้างผู้ รับเหมา/ผู้ ให้บริการมาทําหน้าที่ในสว่นซอ่มบํารุง 

(Maintenance) ในระยะที่ 2 ตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นระยะเวลา 30 ปี ตอ่ไป  ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจจะจ้าง ช. การชา่ง เพ่ือให้บริการในสว่นซอ่ม

บํารุง (Maintenance) ในระยะที่ 2 ก็ได้  สําหรับในสว่นการดําเนินงาน (รวมถึงการเดินรถไฟฟา้) (Operation) ในระยะที่ 2 บริษัทฯ จะเป็น 

ผู้ดําเนินงานเอง 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ทัง้นี ้ ในการจดัหาและนําเข้าอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย และการจดัหา

รถไฟฟา้เพ่ิมเติมจํานวน 7 ขบวน สาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) โดย ช. การชา่ง 

จะเป็นการนําเข้าอปุกรณ์ในนามบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ และจะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับ

อปุกรณ์  ซึง่เป็นวิธีในการดาํเนินการเช่นเดยีวกบัตอนท่ีนําเข้าอปุกรณ์สาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล 

(สายสนํีา้เงินเดิม) ซึง่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุเช่นเดยีวกนั 
 

ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2560 ได้อนมุตัิให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าทําสญัญาวา่จ้างบริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) (“ช.การช่าง” หรือ “CK”) เป็น

ผู้บริหารโครงการในสว่น (ก) จดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (ซึง่เป็นงานระยะท่ี 1 

ตามสญัญาสมัปทานฯ) และ (ข) จดัหารถไฟฟา้เพ่ิมเติมจํานวน 7 ขบวนสาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัช

มงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 19,643 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีภาษีมลูคา่เพ่ิม) 
 

แผนภาพที่ 1: รายละเอียดการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนัในครัง้นี ้

 
 

หมายเหต:ุ 

- สําหรับงานผู้บริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบ สถานีบางซ่ือ – สถานีเตาปนู ระยะทาง 1 สถานี บริษัทฯ 

ได้วา่จ้าง ช. การชา่งให้ดําเนินการไปแล้ว ตัง้แตปี่ 2558 

- สําหรับคา่ที่ปรึกษา (ที่อยูใ่นสว่นคา่ใช้จา่ยก่อนดําเนินงาน คา่ทีป่รึกษา และคา่เผ่ือเหลือเผ่ือขาด) บริษัทฯ มีแผนจะจดัจ้างบริษัทวิศวกรที่

ปรึกษา เพ่ือควบคมุการทํางานของ ช. การชา่ง สําหรับงานผู้บริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบ สถานี 

เตาปนู – สถานีทา่พระ และสถานีหวัลาํโพง – สถานีหลกัสอง 
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1.2 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

ในกรณีท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 12 มิถนุายน 2560 อนมุตัิการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยง

กนัในครัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่จะเข้าทําสญัญากบั ช.การชา่ง ภายในเดือนมิถนุายน 2560 

 

1.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลกัษณะความสัมพนัธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้วา่จ้าง : บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BEM”) 

ผู้ รับจ้าง : บริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) (“ช.การชา่ง” หรือ “CK”) 

ความสมัพนัธ์  : - ช.การชา่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 

ช.การชา่งถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจํานวน 4,582,121,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.98 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว

ของบริษัทฯ 

- ช.การชา่งยงัมีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จํานวน 2 ทา่น ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ (2) นายวิฑรู  

เตชะทศันสนุทร 

- โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นที่ 1 ข้อ 1.9 ของรายงานฉบบันี ้

ที่มา: บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั, หนงัสือรับรองของบริษัทฯ และ ช.การชา่ง 

 

1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ได้รับสมัปทานโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินจาก รฟม. เป็นระยะเวลา 33 ปี ประสงค์จะ

ดําเนินการวา่จ้าง ช.การช่าง เป็นผู้บริหารโครงการในสว่น (ก) จดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้

สายสนํีา้เงิน (ซึง่เป็นงานระยะท่ี 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ) และ (ข) จดัหารถไฟฟา้เพ่ิมเติมจํานวน 7 ขบวนสาํหรับ

โครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) ในวงเงินรวมไมเ่กิน 19,643 ล้านบาท (ไมร่วมภาษี

ภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

(โปรดดูสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาว่าจ้าง ช.การช่าง ในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบบันี)้ 

 

1.5 ประเภทและขนาดของรายการ 

การทํารายการตา่งๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไมเ่กินร้อยละ 66.31 

ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดการคาํนวณ ดงันี ้

สินทรัพย์รวม1/ ล้านบาท 82,785.56 

หกั สินทรัพย์ที่ไมมี่ตวัตน1/  ล้านบาท 68.23 

หกั หนีส้ินรวม1/ ล้านบาท 53,002.86 

หกั สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย1/ ล้านบาท 93.45 

มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ2/ ล้านบาท 29,621.02 

มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน3/ ล้านบาท ไมเ่กิน 19,643.00 

ขนาดของรายการที่เก่ียวโยงกัน (สัดส่วนเปรียบเทยีบ NTA) ร้อยละ ไม่เกิน 66.31 

หมายเหต:ุ 

1/ ตวัเลขตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่14/49 
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2/ ในการคํานวณมลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ ไมไ่ด้หกัสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี เน่ืองจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีสว่นใหญ่เกิดจากสว่นตา่งทางบญัชีและทางภาษีของสํารองคา่ทดแทนการจดัหาพืน้ที่ก่อสร้างทางดว่น ซึง่บริษัทฯ คาดวา่

จะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้เต็มจํานวน 

3/ โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นที่ 1 ข้อ 1.6 ของรายงานฉบบันี ้

 

 รายการดงักลา่วมีขนาดของรายการสงูกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และหาก

รวมรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั ช.การช่าง ย้อนหลงั 6 เดือน ท่ีมีขนาดรายการร้อยละ 0.53 (ท่ีอนมุตัิโดยท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2559 เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559) จะมขีนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวมไมเ่กินร้อยละ 

66.84 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ จึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีนยัสาํคญั  ดงันัน้ การเข้าทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกนัดงักลา่วต้องขออนมุตัิการเข้าทํารายการจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 

4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความ

เหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตักิารทํารายการ 

 

1.6 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการคาํนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนท่ีบริษัทฯ ตกลงท่ีจะชําระให้ ช.การชา่ง สาํหรับการเข้าทํารายการนี ้คิดเป็นมลูคา่รวม

ไมเ่กิน 19,643 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเป็นผู้จา่ยภาษีมลูคา่เพ่ิม) โดยเป็นราคาท่ีได้มาจากการ

เจรจาตอ่รองกบั ช.การช่าง และเช็คสอบกบัราคาประเมินต้นทนุงานจากผู้ เช่ียวชาญอิสระ บริษัท อินฟรา เอเชีย (ประเทศ

ไทย) จํากดั (InfraAsia) 

โดยบริษัทฯ ได้วา่จ้าง InfraAsia ให้เป็นวิศวกรท่ีปรึกษาอิสระในการประเมินมลูคา่งานท่ีเหมาะสม โดย Infra 

Asia ได้จดัทํารายงานการประเมนิราคาท่ีเหมาะสมสาํหรับงานเป็นผู้บริหารโครงการในสว่น (ก) จดัหา ติดตัง้ และทดสอบ

อปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (ซึง่เป็นงานระยะท่ี 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ) และ (ข) จดัหารถไฟฟา้

เพ่ิมเติมจํานวน 7 ขบวนสาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดมิ) ให้แก่บริษัทฯ โดยมีราคา

ประเมินต้นทนุงานเทา่กบั 21,105.49 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

 

1.7 แหล่งเงนิทุนในการทาํรายการ และเงื่อนไขการชาํระเงนิ 

- ระยะเวลาของสญัญา: ช.การชา่ง ต้องดําเนินการตามสญัญาให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญา

สมัปทานโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินซึง่บริษัทฯ ได้ลงนามกบั รฟม. ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

(โปรดดูสรุปสาระสําคญัของสญัญาว่าจ้าง ช. การช่าง ในเอกสารสารแนบ 2 ของรายงานฉบบันี)้ 

โดยภายใต้สญัญาสมัปทาน ระยะเวลาการจดัหา ติดตัง้ ทดสอบ อปุกรณ์งานระบบสาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้

เงินสว่นตอ่ขยาย และทดลองเดนิรถไฟฟา้ มีระยะเวลาดาํเนินการ 36 เดือนนบัจากวนัท่ี รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน 

(โปรดดูสรุปสาระสําคญัของสญัญาสมัปทานฯ ในเอกสารสารแนบ 3 ของรายงานฉบบันี)้ 

- แหลง่เงินทนุ: เป็นการจดัหาจากแหลง่เงินทนุภายนอก โดยการออกหุ้นกู้  และ/หรือ สนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

ประมาณ 16,000 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเสนอขออนมุตัิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินดงักลา่วตอ่ท่ี

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีด้้วย และสว่นท่ีเหลอืจะมาจากแหลง่เงินทนุภายในของบริษัทฯ (โปรดดรูายละเอียด

เพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2 ข้อ 5.1 ของรายงานฉบบันี)้ 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่15/49 
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ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะพิจารณาในภายหลงัวา่จะใช้แหลง่เงินทนุจากหุ้นกู้  หรือสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน โดยจะพิจารณาท่ี

ต้นทนุในการกู้ยืม และเง่ือนไขในการกู้ยมืเป็นหลกั 

- เง่ือนไขการชําระเงินให้แก่ CK: ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีบริษัทฯ ได้รับใบแจ้งหนีจ้าก CK โดยบริษัทฯ จะชําระเป็นราย

เดือน ในจํานวนตามท่ีระบใุนสญัญา  

(โปรดดูตารางการชําระเงินตามสญัญาว่าจ้าง ช. การช่าง ในเอกสารสารแนบ 2 ของรายงานฉบบันี)้ 

 

1.8 เงื่อนไขในการทาํรายการ 

การเข้าทําสญัญาวา่จ้าง CK จะสาํเร็จก็ตอ่เมื่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีอ้นมุตัิให้บริษัทฯ สามารถเข้าทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัรายการนีไ้ด้ 

 

1.9 รายละเอียดของบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

ตามข้อมลูจากการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ลา่สดุ เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และของ ช. การ

ช่าง เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 และข้อมลูผู้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2560  บริษัทฯ มี

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี ดงันี ้

บุคคลที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ  

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

ความสัมพันธ์/ ความเก่ียวโยงกับบริษัทฯ การถือหุ้นในบริษัทฯ 

1. บ ริ ษั ท  ช . ก า ร ช่ า ง  จํ า กั ด 

(มหาชน)  

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 4,582,121,829 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.98 ของทนุจด

ทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ 

2. บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอน

สตรัคชัน่ จํากดั  

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นบริษัทที่ CK ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นอยูจํ่านวน 549,996 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 55.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท ช.การ

ชา่ง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จํากดั 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 136,659,952 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.89 ของทนุจด

ทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ 

3. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท และประธาน

กรรมการบริหารของบริษัทฯ และดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการบริหารของ CK และถือหุ้นใน CK จํานวน 

13,631,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80 ของทนุจดทะเบียนชําระ

แล้วของ CK 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 21,706,878 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของทนุจดทะเบียน

ชําระแล้วของบริษัทฯ 

4. นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ เป็นคูส่มรสของนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และถือหุ้นใน CK 

จํานวน 5,061,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของทนุจด

ทะเบียนชําระแล้วของ CK  อยา่งไรก็ตาม นางสายเกษม 

มิได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ทัง้ในบริษัทฯ 

หรือใน CK แตอ่ยา่งใด 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 2,402,527 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทนุจดทะเบียน

ชําระแล้วของบริษัทฯ 
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บตุรของนายปลวิ ตรีวศิวเวทย์ 

รายช่ือ ความสัมพันธ์/ ความเก่ียวโยงกับบริษัทฯ การถือหุ้นในบริษัทฯ 

1. ดร. สภุามาส ตรีวิศวเวทย์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่ของ CK และเป็น

บตุรของนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และถือหุ้นใน CK จํานวน 

1,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของทนุจดทะเบียน

ชําระแล้วของ CK 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 144,272 หุ้น 

คิดเป็นสดัสว่นน้อยกวา่ร้อยละ 0.001 

ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ 

2. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ เป็นบตุรของนายปลิว ตรีวศิวเวทย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 84,101 หุ้น คิด

เป็นสดัสว่นน้อยกวา่ร้อยละ 0.001 ของ

ทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ 

3. นายณฐัวฒิุ ตรีวิศวเวทย์ เป็นบตุรของนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และถือหุ้นใน CK 

จํานวน 2,405,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของทนุจด

ทะเบียนชําระแล้วของ CK 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 274,391 หุ้น 

คิดเป็นสดัสว่นน้อยกวา่ร้อยละ 0.002 

ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ 

 

นิติบคุคลท่ีกรรมการของบริษัทฯ อาจมีอํานาจควบคมุ 

รายช่ือ ความสัมพันธ์/ ความเก่ียวโยงกับบริษัทฯ การถือหุ้นในบริษัทฯ 

1. บริษัท มหาศิริ สยาม จํากดั เป็นถือหุ้นใหญ่ของ CK ถือหุ้นใน CK จํานวน 307,312,365 

หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 18.14 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ 

CK  ทัง้นี ้บริษัท มหาศิริ สยาม จํากดั ถือหุ้นโดยกลุม่ตรีวิศว

เวทย์ 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 4,327,689 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของทนุจดทะเบยีน

ชําระแล้วของบริษัทฯ 

2. บริษัท ช.การชา่ง โฮลดิง้ จํากดั เป็นถือหุ้นใหญ่ของ CK ถือหุ้นใน CK จํานวน 173,096,530 

หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 10.22 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ 

CK  ทัง้นี ้บริษัท ช.การชา่ง โฮลดิง้ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัท 

มหาศิริ สยาม จํากดั และกลุม่ตรีวิศวเวทย์ 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 2,077,291 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทนุจดทะเบยีน

ชําระแล้วของบริษัทฯ 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ร่วมกนั 

รายช่ือ ความสัมพันธ์/ ความเก่ียวโยงกับบริษัทฯ การถือหุ้นในบริษัทฯ 

1. นายวิฑรู เตชะทศันสนุทร ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ และ CK และถือหุ้นใน CK 

จํานวน 256,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทนุจด

ทะเบียนชําระแล้วของ CK 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 803,893 หุ้น 

หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.005 ของทนุ

จดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ 

ที่มา: 

- ข้อมลูการปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลา่สดุ ณ วนัที่ 27 เมษายน 2560 (XM) และ CK ลา่สดุ ณ วนัที่ 16 มีนาคม 2560 (XM) 

- หนงัสือรับรองของบริษัทฯ ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2560 และ CK ณ วนัที่ 6 มีนาคม 2560 

- แบบ 56-1 ประจําปี 2559 ของบริษัทฯ และ CK 

หมายเหต:ุ  

- ยงัมีผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ตํา่กวา่ร้อยละ 1 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ ได้แก ่นายอศัวิน คงสิริ (กรรมการของ CK), ญาติสนิท

ของนายรัตน์ สนัตอรรณพ (กรรมการของ CK) และญาตสินิทของนายพงษ์สฤษดิ์ ตนัติสวุณิชย์กลุ (ผู้บริหารของ CK) (ทัง้นี ้ ไมร่วม

กรรมการและผู้บริหารของ CK บางรายที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ตํา่กวา่ 100,000 หุ้น ซึง่ถือเป็นสดัสว่นที่น้อยมาก) 

- ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับแจ้งจากบริษัทฯ วา่ บคุคลในตารางข้างต้นจะไมอ่อกเสียงในที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

  

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่17/49 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

2. ข้อมูลของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ปรากฏตามรายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 1 ของ

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ท่ีแนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 

3. ข้อมูลของบริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้

 

4. สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้องกบัการทาํรายการ ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 – 3 ของ

รายงานฉบบันี ้

  

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่18/49 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 2: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

 

1. วัตถุประสงค์และความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ 

ตามท่ีบริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาสมัปทานฯ กบั รฟม. เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 โดยบริษัทฯ มีหน้าท่ี

ดําเนินการจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบสาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (ซึง่เป็นงานระยะท่ี 1 ตาม

สญัญาสมัปทานฯ) ภายในระยะเวลา 36 เดือนนบัจากวนัท่ี รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน (Notice to Proceed: NTP)  ทัง้นี ้รฟม. 

ได้มีหนงัสอืลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 แจ้งให้บริษัทฯ เร่ิมดาํเนินงานตามสญัญาสมัปทานฯ ระยะท่ี 1 (NTP) ตัง้แตว่นัท่ี 31 

มีนาคม 2560  ดงันัน้ กําหนดเวลาแล้วเสร็จของสญัญาสมัปทานฯ คือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ยกเว้น รฟม. มีการแก้ไข

กําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอ่ืน)  ดงันัน้ เพ่ือเป็นการดาํเนินการระยะท่ี 1 ให้เสร็จตามกําหนดเวลาตาม

สญัญาสมัปทานฯ บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องจดัหาและวา่จ้างผู้ ชํานาญงาน เป็นผู้บริหารโครงการในสว่นจดัหา ติดตัง้ 

และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (ซึง่เป็นงานระยะท่ี 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ) โดยเร็วท่ีสดุ 

เพ่ือให้ผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการมีระยะเวลาเพียงพอในการดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ 

ประกอบกบับริษัทฯ มีความต้องการท่ีจะซือ้รถไฟฟา้เพ่ิมเตมิจํานวน 7 ขบวน สาํหรับให้บริการในสว่นโครงการ

รถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) มาระยะเวลาหนึง่แล้ว เน่ืองจากจํานวนรถไฟฟา้ 19 ขบวนใน

ปัจจบุนัไมเ่พียงพอในการรองรับจํานวนผู้โดยสารในช่วงชัว่โมงเร่งดว่น ทําให้ผู้ โดยสารต้องรออยูท่ี่สถานีเป็นจํานวนมาก

และเป็นระยะเวลานาน และเพ่ือเป็นการรองรับจํานวนผู้โดยสารท่ีจะเพ่ิมขึน้จากโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง12

13 และ

โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย ในอนาคต แตบ่ริษัทฯ ไมส่ามารถสัง่ซือ้รถไฟฟา้เพ่ิมเติมจํานวน 7 ขบวนได้

ทนัทีท่ีต้องการ เน่ืองจากผู้ผลติรถไฟฟา้จะไมรั่บคาํสัง่ซือ้รถไฟฟา้ทีละจํานวนน้อยๆ บริษัทฯ จงึใช้โอกาสท่ีจะต้องสัง่ซือ้

รถไฟฟา้จํานวน 28 ขบวนสาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย ตามท่ีกําหนดในสญัญาสมัปทานฯ อยูแ่ล้ว 

จึงได้สัง่ซือ้รถไฟฟา้เพ่ิมเติมอีกจํานวน 7 ขบวน สาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดมิ) ไป

พร้อมกนัในครัง้เดียว รวมเป็นรถไฟฟา้ท่ีจะสัง่ซือ้ในครัง้นีจํ้านวน 35 ขบวน 

 

2. เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทาํรายการ 

2.1. ข้อดีและประโยชน์ของการเข้าทาํรายการ 

2.1.1. ลดความเสีย่งเร่ืองมลูคา่งานมีจํานวนสงูกวา่ท่ีประมาณการไว้ และการดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลา 

การจ้างผู้บริหารโครงการในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินในครัง้นี ้

เป็นสญัญาจ้างเหมาในลกัษณะ Lump Sum Turnkey ซึง่กําหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จท่ีแนน่อน กําหนดคา่จ้างเป็น

จํานวนเงินคงท่ี การกําหนดเง่ือนไขการชําระเงินตามความสาํเร็จของงาน จะชว่ยทําให้บริษัทฯ มัน่ใจได้วา่โครงการ

รถไฟฟา้สายสนํีา้เงินจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและวงเงินท่ีกําหนด ซึง่จะชว่ยลดความเสีย่งเร่ืองมลูคา่

งานมจํีานวนสงูกวา่ท่ีประมาณการไว้ (Project Cost Overrun) และการดําเนินงานลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนด (Project 

Completion Delay) 

  

13 โปรดดเูชิงอรรถ 4 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่19/49 

 

                                                           



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

2.1.2. ลดความเสีย่งเร่ืองอตัราแลกเปลีย่น 

การจ้างผู้บริหารโครงการในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินในครัง้นี ้

เป็นสญัญาจ้างเหมาในลกัษณะ Lump Sum Turnkey ซึง่กําหนดเป็นจํานวนเงินคงท่ี เป็นสกลุเงินบาท แตใ่นทางปฏิบตัิ 

จะต้องมีการนําเข้าอปุกรณ์หลกัจากตา่งประเทศเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ดงันัน้ การวา่จ้างเป็นสกลุเงินบาทดงักลา่ว

จะเป็นการชว่ยลดความเสีย่งเก่ียวกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น จากการนําเข้าอปุกรณ์ระบบรถไฟฟา้ให้แก ่

บริษัทฯ ด้วย 

2.1.3. ช.การชา่ง เป็นผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการท่ีมีประสบการณ์ในงานทัง้ในด้านงานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางโยธา และงานออกแบบติดตัง้ระบบสาํหรับโครงการรถไฟฟา้ 

CK มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทางโยธาของโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล 

(สายสนํีา้เงินเดิม) และเป็นผู้บริหารโครงการและรับผิดชอบในการออกแบบและตดิตัง้อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟา้โครงการ

รถไฟฟา้สายเฉลมิรัชมงคล รวมถึงงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟา้เคร่ืองกล (CEM) ของโครงการ

รถไฟฟา้สายเฉลมิรัชมงคล ทัง้นี ้ ท่ีผา่นมา CK สามารถดาํเนินการประสานงานกบัสว่นงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้เป็นอยา่งด ี

และสามารถควบคมุงานของผู้จดัจําหนา่ยอปุกรณ์ตา่งๆ (Suppliers) ท่ีเก่ียวข้องกบังานจดัหาอปุกรณ์ งานตดิตัง้ งาน

ทดสอบ และงานเก่ียวกบัอปุกรณ์บํารุงรักษา ให้สมัพนัธ์กบังานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทางโยธาเป็นอยา่งด ีโดยประสบ

ความสาํเร็จตามเปา้หมายทัง้ในด้านระยะเวลาและราคางานท่ีตกลงกนัไว้ สง่ผลให้โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสามารถ

เปิดให้บริการเดินรถไฟฟา้ให้แกป่ระชาชนได้ตามเวลาท่ีกําหนด 

CK ยงัเป็นผู้ รับผิดชอบงานระยะท่ี 1 ของโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง ตามสญัญาสมัปทาน สญัญาท่ี 414 และ

งานระยะท่ี 1 ของโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง ตามสญัญาสมัปทาน สญัญาท่ี 515 รวมถึงเป็นผู้บริหารงานซอ่มบํารุงรักษา

โครงสร้างพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟา้เคร่ืองกล (CEM) ของโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงิน) 

(สถานีหวัลาํโพง – สถานีบางซือ่) และงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟา้เคร่ืองกล (CEM) ของ

โครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง บางใหญ่ – ราษฎร์บรูณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซือ่ (สถานีคลองบางไผ ่- สถานีเตาปนู) 

นอกจากนี ้ CK ยงัเป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างงานสญัญาท่ี 216 และสญัญาท่ี 517 ของโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน

สว่นตอ่ขยาย และเคยเป็นผู้บริหารโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ทําให้

สามารถเช่ือมโยงงานระบบรถไฟฟา้กบัโครงสร้างงานโยธาได้อยา่งราบร่ืน และทําให้การเช่ือมตอ่อปุกรณ์งานระบบโครงการ

รถไฟฟา้สายสนํีา้เงินทัง้สายทาง เป็นไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

จะเห็นได้วา่ CK มีความสามารถ และศกัยภาพ ในการรับเหมาก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานขนาด

ใหญ่ได้เป็นอยา่งดี รวมถงึ CK มีประสบการณ์ในงานเป็นผู้บริหารโครงการและรับผิดชอบในการออกแบบและตดิตัง้

อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน ซึง่รวมถึงการรับผิดชอบในการดาํเนินการให้มีการทดสอบระบบโดยรวม (System 

Integration) และทดลองการเดนิรถจนสามารถเปิดให้บริการเดนิรถไฟฟา้ภายในระยะเวลาท่ี รฟม. กําหนด ดงันัน้ CK จึง

14 งานจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบ โครงการรถไฟฟา้สายสีมว่ง สถานีคลองบางไผ่ – สถานีเตาปนู 
15 งานจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบ โครงการรถไฟฟา้สายสีมว่ง สถานีเตาปนู – สถานีบางซ่ือ (ระยะทาง 1 สถานี)  ทัง้นี ้ ณ 

ปัจจบุนั โครงการรถไฟฟา้ สถานีเตาปนู – สถานีบางซ่ือ ได้โอนมาเป็นสว่นหนึ่งของโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย 
16 งานออกแบบ และก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย สถานีสนามชยั – สถานีทา่พระ 
17 งานออกแบบ และก่อสร้างระบบราง ทัง้โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย สถานีหวัลําโพง – สถานีบางแค และสถานีบางซ่ือ – 

สถานีทา่พระ 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่20/49 

 

                                                           



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

มีความคุ้นเคยกบัระบบของโครงการรถไฟฟา้ทัง้หมดของบริษัทฯ ทําให้การดาํเนินงานของ CK มีความตอ่เน่ืองในการ

บริหารโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย จึงมีความมัน่ใจได้วา่ CK จะสามารถสง่มอบงานได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ เป็นไปตามแผนงานและตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

2.1.4. ช. การชา่ง เป็นผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการท่ีมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง 

สญัญาวา่จ้าง CK เป็นผู้บริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สาย

สนํีา้เงิน ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 19,643 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีภาษีมลูคา่เพ่ิม) เป็นการลงทนุขนาดใหญ่ 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการควรมฐีานะการเงินท่ีดีและมีสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีเพียงพอ เพ่ือให้การดําเนินโครงการ

เป็นไปอยา่งราบร่ืน โดยผู้ รับเหมาก่อสร้างอาจจะต้องสาํรองจ่ายคา่ใช้จา่ยลว่งหน้าบางรายการไปก่อน หาก

ผู้ รับเหมาก่อสร้างไมม่เีครดติและสภาพคลอ่งท่ีเพียงพออาจเกิดปัญหาในการดาํเนินการตามโครงการได้ 

ภายใต้เง่ือนไขตามสญัญารับเหมาก่อสร้างในครัง้นี ้ ช.การชา่ง จะต้องสง่มอบหนงัสอืคํา้ประกนัการปฏิบตัิตาม

สญัญา (Performance Bond) มลูคา่ร้อยละ 10 ของราคาตามสญัญา (ประมาณ 1,964.30 ล้านบาท) โดยหลกัประกนั

ดงักลา่วจะมีอายกุารคํา้ประกนัจนกวา่ ช.การชา่ง จะพ้นภาระตามสญัญาวา่จ้าง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 CK มีสนิทรัพย์รวม 94,928.37 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและ

เงินลงทนุชัว่คราวรวมเทา่กบั 12,406.17 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น 21,854.32 ล้านบาท และกําไรสทุธิ 2,042.45 

ล้านบาท ในปี 2559 โดยมีอตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ตามข้อกําหนดสทิธิของหุ้นกู้ 1718) เทา่กบั 1.33 เทา่18

19 

ซึง่ยงัตํา่กวา่เง่ือนไขของหุ้นกู้และเงินกู้ยืมท่ีกําหนดไว้ไมเ่กิน 3.00 เทา่19

20 จงึยงัมีสภาพคลอ่งและความสามารถในการกู้ยมื

เพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการให้บริการบริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสี

นํา้เงินในครัง้นีไ้ด้ 

 

2.2. ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทาํรายการ 

2.2.1. บริษัทฯ ไมม่ีโอกาสในการเปรียบเทียบข้อเสนอของ ช.การช่าง กบัผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการรายอ่ืน 

การวา่จ้าง CK เป็นการวา่จ้างท่ีไมไ่ด้เป็นการประมลูแบบเปิด จึงทําให้บริษัทฯ ไมม่ีโอกาสในการพิจารณา

เปรียบเทียบข้อเสนอของ CK กบัผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการรายอ่ืน แตท่ัง้นี ้ ราคาท่ีวา่จ้าง CK เป็นราคาท่ีตํา่กวา่ราคาประเมิน

ต้นทนุงานโดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ (InfraAsia)  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมไ่ด้จดัให้มีการประมลูแบบเปิด เน่ืองจาก (ก) ระยะเวลาดําเนินการท่ีจํากดัตามสญัญาสมัปทานฯ 

ซึง่บริษัทฯ ต้องสง่มอบงานภายใน 36 เดือนนบัจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งให้เร่ิมงานจาก รฟม. (บริษัทฯ ได้รับหนงัสอืแจ้ง

ให้เร่ิมงานเมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2560) การประมลูแบบเปิดจะใช้เวลาไมต่ํา่กวา่ 4 – 5 เดือนกวา่จะได้ผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการ 

เน่ืองจากต้องให้เวลาผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการถอดแบบการก่อสร้าง คาํนวณราคาคา่ก่อสร้าง จดัทําเอกสารการประมลู และ

จดัเตรียมหนงัสอืคํา้ประกนัการประมลู ซึง่อาจจะทําให้บริษัทฯ ไมส่ามารถดําเนินงานระยะท่ี 1 ให้แล้วเสร็จตาม

กําหนดเวลาในสญัญาสมัปทานฯ และ (ข) ปัจจบุนั ผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการท่ีมีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ความสามารถ 

18 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ตามข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ) = หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้หรือตกอยูภ่ายใต้สว่นลด หกัด้วยเงินสดและ

รายการเทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุระยะสัน้ และลกูหนีก้ารค้าซึง่เป็นองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ตามสญัญากอ่สร้างที่มีดอกเบีย้และลกูหนี ้

การค้าดงักลา่วได้ออกหนงัสือรับรองผลงานแล้ว หารด้วยสว่นของผู้ ถือหุ้น (ทีม่า: แบบ 56-1 ปี 2559 ของ CK) 
19 แบบ 56-1 ปี 2559 ของ CK 
20 แบบ 56-1 ปี 2559 ของ CK 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่21/49 

 

                                                           



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

และมีฐานะการเงินท่ีดี เพียงพอท่ีจะรับจ้างงานในด้านการออกแบบ การจดัหา ตดิตัง้ และทดสอบระบบตา่งๆ ตลอดจน

การประสานงานกบัผู้ รับจ้างช่วงเพ่ือจดัหาอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการรถไฟฟา้ ซึง่ถือวา่เป็นงานท่ีมคีวามซบัซ้อน

และจําเป็นต้องอาศยัเทคโนโลยี รวมทัง้ประสบการณ์ในการออกแบบ การตดิตัง้ และการดําเนินการจนกระทัง่ทําให้

รถไฟฟา้สามารถเปิดให้บริการกบัประชาชนได้โดยราบร่ืน มีประสทิธิภาพ และแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด มีไมม่ากนกั 

2.2.2. ความเสีย่งท่ี ช.การชา่ง อาจจะไมส่ามารถดาํเนินงานตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดตาม

สญัญาสมัปทานฯ 

ในการจดัหาอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้ CK ต้องนําเข้าหรือสัง่ซือ้จากผู้ผลติรายอ่ืน ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ ทําให้ CK ไมส่ามารถทํางานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง จะต้องจดัหาผู้จดัจําหนา่ย (Suppliers) ท่ีมีระบบและ

อปุกรณ์รถไฟฟา้ท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาสมัปทานฯ เข้ามาร่วมดําเนินงานด้วย ทําให้มี

ความเสีย่งท่ี CK อาจจะไมส่ามารถดําเนินงานตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดตามสญัญาสมัปทานฯ 

อยา่งไรก็ตาม ในช่วงการเจรจาตอ่รองระหวา่งบริษัทกบั รฟม.  CK ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการศกึษาใน

รายละเอียดของโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย และ CK มีประสบการณ์ในการตดิตอ่และเจรจาตอ่รองกบั

ผู้ผลติระบบรถไฟฟา้ท่ีมีอยูใ่นอตุสาหกรรมจากการท่ีเคยเป็นผู้บริหารโครงการรถไฟฟา้สายเฉลมิรัชมงคลและสายสมีว่ง 

2.2.3. ความเสีย่งเน่ืองจากสญัญาวา่จ้างมีเง่ือนไขคา่ปรับสงูสดุจากความลา่ช้า แตใ่นสญัญาสมัปทานฯ ไมม่ี

เง่ือนไขคา่ปรับสงูสดุ 

ตามสญัญาสมัปทานฯ ในกรณีท่ีโครงการเกิดความลา่ช้าจากระยะเวลาท่ีกําหนดในสญัญา บริษัทฯ ต้องชําระ

คา่ปรับให้แก่ รฟม. จํานวน 7 ล้านบาทตอ่วนั โดยไมม่กํีาหนดเพดานคา่ปรับสงูสดุ ขณะท่ีเง่ือนไขตามสญัญาวา่จ้าง ช.การ

ช่าง ในครัง้นี ้ ในกรณีท่ีเกิดความลา่ช้าของงาน ช.การช่าง ต้องชําระคา่ปรับให้แก่บริษัทฯ จํานวน 7 ล้านบาทตอ่วนั แต่

คา่ปรับรวมสงูสดุต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่สญัญา  อยา่งไรก็ตาม จากการตรวจสอบกบัผู้ รับเหมาชัน้นําในประเทศ 

2 ราย ผู้ รับเหมาขนาดกลางในประเทศ 2 ราย และข้อมลูจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ20

21  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพบวา่การ

21 ข้อมลูจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้แก ่

- รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ของบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน) หน้าที่ 10 

https://www.set.or.th/dat/news/201101/11002432.pdf 

- รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) หน้าที่ 24 

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=14510006645261&language=th&country=TH 

- รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) หน้าที่ 26 

https://www.google.com/url?q=https://www.set.or.th/set/pdfnews.do%3FnewsId%3D14285365894490%26sequence%3D20

15028380&sa=U&ved=0ahUKEwicwYzfoPXTAhVHqo8KHaQWB644ChAWCAUwAA&client=internal-uds-

cse&usg=AFQjCNEPzCn8P59DHC8Ms3AH3OS8brb4ZQ 

- สรุปข้อสนเทศของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จํากดั (มหาชน) หน้าที่ 10 

https://www.google.com/url?q=https://www.set.or.th/set/pdfnews.do%3FnewsId%3D14878933945431%26sequence%3D20

17014300&sa=U&ved=0ahUKEwj7kpbJzPTTAhWnjFQKHVkdA504WhAWCBgwBw&client=internal-uds-

cse&usg=AFQjCNHac2-u2NsNSRw8ayn4LvxZNhlEBQ 

- สรุปข้อสนเทศของบริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) หน้าที่ 14 

https://www.google.com/url?q=https://www.set.or.th/set/pdfnews.do%3FnewsId%3D14072821857491%26sequence%3D20

14047473&sa=U&ved=0ahUKEwiarLuuzfTTAhUHqVQKHU8fCuMQFggNMAM&client=internal-uds-

cse&usg=AFQjCNGR8TFmzpHvmrlTZuCBznyWRJQ78Q 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่22/49 

 

                                                           



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

จํากดัวงเงินคา่ปรับสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่สญัญา เป็นเง่ือนไขตามการค้าปกติทัว่ไป ระหวา่งผู้ จ้างท่ีเป็นเอกชน 

และผู้ รับเหมาท่ีเป็นเอกชน 

นอกจากนี ้ความเสีย่งท่ีบริษัทฯ จะโดนปรับจาก รฟม. เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่สญัญาวา่จ้าง ช. การชา่ง มี

โอกาสเกิดขึน้น้อย เน่ืองจาก (ก) รฟม. มุง่เน้นให้โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยายสามารถเปิดให้บริการแก่

ประชาชนได้ทนัตามกําหนดเวลา ซึง่โดยทัว่ไป รฟม. จะสง่บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาของ รฟม. เข้ามาตรวจงานและความ

คืบหน้าของงานของ ช.การช่าง ทกุสปัดาห์ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ ช.การชา่ง จะดําเนินงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา

ตามสญัญาสมัปทานฯ, (ข) บริษัทฯ จะวา่จ้างบริษัทวศิวกรท่ีปรึกษาของบริษัทฯ เพ่ือให้ตรวจงานและความคืบหน้าของ

งานของ ช.การช่าง เพ่ือให้มัน่ใจวา่ ช.การช่าง จะดาํเนินงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ,  

(ค) การลา่ช้าจนคา่ปรับท่ีบริษัทฯ จะต้องชําระให้แก่ รฟม. มีจํานวนถึงร้อยละ 10 ของมลูคา่ตามสญัญาวา่จ้าง ช.การชา่ง 

(หรือ 1,964 ล้านบาท) คือการลา่ช้าถึง 281 วนั (คํานวณจากคา่ปรับจํานวน 7 ล้านบาทตอ่วนั) ทัง้นี ้การลา่ช้ามากกวา่ 9 

เดือน (281 วนั) จากสญัญาวา่จ้างประมาณ 34 เดือน จดัเป็นการลา่ช้าอยา่งมากท่ีเกิดขึน้ได้ไมง่า่ยนกั เพราะ รฟม. และ

บริษัทฯ มีแผนจะควบคมุงาน ช. การช่าง อยา่งใกล้ชิด และจะไมอ่ยูเ่ฉยๆ มองดคูวามลา่ช้าไปจนถึง 9 เดือน จนกระทัง่

คา่ปรับ รฟม. ไปถึงจํานวน 1,964 ล้านบาท, และ (ง) ช. การชา่ง มีประวตัใินการบริหารโครงการในสว่นการจดัหา ตดิตัง้ 

และทดสอบอปุกรณ์งานระบบ โครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง เสร็จก่อนเวลาท่ีกําหนดตามสญัญาวา่จ้าง 

 

3. เปรียบเทียบข้อดี/ประโยชน์ และข้อด้อย/ความเสี่ยง ระหว่างการทาํรายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กับการ

ทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

3.1. ข้อดี/ประโยชน์ของการทาํรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

การเข้าทํารายการกบั CK ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1. CK เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศท่ีมีประสบการณ์ ความชํานาญ และคุ้นเคยกบั

อปุกรณ์ รวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานทางโยธาของโครงการรถไฟฟา้สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) และ CK ยงัเป็น

ผู้ รับเหมาก่อสร้างอโุมงค์และสถานีรถไฟฟา้ใต้ดินสว่นใต้ของโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย และเป็นผู้บริหาร

โครงการ CK จึงมีความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการ

รถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยายในครัง้นี ้

CK มีประสบการณ์ดําเนินการสญัญาในลกัษณะ Lump Sum Turnkey ในโครงการรถไฟฟา้ลกัษณะนีใ้ห้กบั

บริษัทฯ มาแล้วโดยได้ผลงานท่ีมคีณุภาพ แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา และงบประมาณท่ีแนน่อน  ทัง้นี ้ การจ้างงานใน

การจดัหา ตดิตัง้ และทดสอบอปุกรณ์ระบบรถไฟฟา้ในโครงการรถไฟฟา้ดงักลา่วนี ้ ในปัจจบุนัมีเพียงไมก่ี่รายในประเทศท่ี

สามารถรับจ้างงานในลกัษณะดงักลา่วได้ เน่ืองจากงานมคีวามซบัซ้อนและจําเป็นต้องอาศยัเทคโนโลยี รวมทัง้

ประสบการณ์ในการออกแบบ การติดตัง้ การทดสอบ และดําเนินการจนกระทัง่สามารถทําให้โครงการรถไฟฟา้สามารถ

เปิดให้บริการกบัประชาชนได้โดยราบร่ืน มีประสทิธิภาพ และแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

3.1.2. CK เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศไทยท่ีมีประสบการณ์ ความชํานาญ และคุ้นเคย

กบัการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีความซบัซ้อน และจําเป็นต้องอาศยัเทคโนโลยีด้านวศิวกรรมก่อสร้างชัน้สงู เช่น การ

ก่อสร้างโครงการระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานขนาดใหญ่ ได้แก่ การก่อสร้างทางดว่น รถไฟฟา้ใต้ดนิ และโครงการโรงไฟฟา้ 

เป็นต้น 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่23/49 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

3.1.3. การเจรจาและตกลงกบั CK สามารถดาํเนินการได้อยา่งรวดเร็วกวา่ เน่ืองจากการท่ี CK อยูใ่นฐานะผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมกีรรมการร่วมกนั จึงนา่จะทําให้บริษัทฯ สามารถเจรจาและตกลงเง่ือนไข และ

รายละเอียดตา่งๆ ได้อยา่งรวดเร็ว และสอดคล้องกบัระยะเวลาตามแผนงานท่ีกําหนด 

 

3.2. ข้อด้อย/ความเสี่ยงของการทาํรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

3.2.1. อาจเป็นช่องทางการถา่ยเทผลประโยชน์แก่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

การทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ซึง่มีสว่นได้เสยี อาจทําให้มีข้อสงสยัวา่ มีการใช้เป็นช่องทางในการถา่ยเท

ผลประโยชน์ให้แก่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือทําให้ไมส่ามารถเจรจาตอ่รองหรือกําหนดเง่ือนไขตา่งๆ ได้อยา่งเตม็ท่ี

เหมือนกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอก ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของบริษัทฯ  

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าใจกฎเกณฑ์และ

ตระหนกัถึงผลกระทบของการทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นอยา่งดี จงึได้พิจารณาการทํารายการระหวา่งกนัอยา่ง

ระมดัระวงั เพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของบริษัทฯ 

3.2.2. มีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ในการจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

การทํารายการในครัง้นี ้ถือเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีนยัสาํคญั สง่ผลให้บริษัทฯ ต้องจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

และจําเป็นต้องแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงกนันี ้ ซึง่เป็นต้นทนุสว่นเพ่ิมของ

บริษัทฯ ในการพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ เมื่อเปรียบเทียบกบัการทํารายการกบับคุคล 

ภายนอก 

 

4. ความเสี่ยงและผลกระทบหากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นไม่อนุมัตกิารทาํรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้นี ้

หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตักิารทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ บริษัทฯ จะต้องจดัหาผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการ

รายอ่ืน มาดาํเนินการเป็นผู้บริหารโครงการในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้

เงิน (ซึง่เป็นงานระยะท่ี 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ) และจดัหารถไฟฟา้เพ่ิมเติมจํานวน 7 ขบวน สาํหรับให้บริการในสว่น

โครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) แทน ช. การช่าง ซึง่บริษัทฯ คาดวา่หากบริษัทฯ เจรจากบั

ผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการรายใดรายหนึง่ อาจจะใช้เวลาไมต่ํ่ากวา่ 2 – 3 เดือนกวา่จะได้ผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการ เน่ืองจากต้องให้

เวลาผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการถอดแบบการก่อสร้าง คํานวณราคาคา่ก่อสร้าง เจรจาราคาคา่ก่อสร้าง และเจรจาสญัญาวา่จ้าง 

แตห่ากบริษัทฯ เลอืกท่ีจะใช้การประมลูแบบเปิดจะใช้เวลาไมต่ํ่ากวา่ 4 – 5 เดือนกวา่จะได้ผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการ เน่ืองจาก

ต้องให้เวลาผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการถอดแบบการก่อสร้าง คํานวณราคาคา่ก่อสร้าง จดัทําเอกสารการประมลู และจดัเตรียม

หนงัสอืคํา้ประกนัการประมลู ทําให้บริษัทฯ มีความเสีย่งท่ีจะไมส่ามารถดําเนินงานระยะท่ี 1 ให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา

ในสญัญาสมัปทานฯ ซึง่จะเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องชําระคา่ปรับให้แก่ รฟม. ในกรณีท่ีโครงการเกิดความลา่ช้าจาก

ระยะเวลาท่ีกําหนดในสญัญา จํานวน 7 ล้านบาทตอ่วนั 

และหากโครงการเกิดความลา่ช้าจากระยะเวลาท่ีกําหนดในสญัญาสมัปทานฯ เกิน 180 วนั  รฟม. สามารถ

ยกเลกิสญัญาสมัปทานฯ กบับริษัทฯ ได้ ซึง่จะทําให้บริษัทฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอีก 30 ปี เพ่ิมเติมไปจาก

คา่ปรับท่ีได้ชําระให้แก่ รฟม. ไปแล้วเน่ืองจากโครงการลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดในสญัญาสมัปทานฯ นอกจากนี ้

อาจจะทําให้ระยะเวลาของสมัปทานโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) ไมไ่ด้รับการตอ่อายุ

ให้เทา่กบัระยะเวลาของสมัปทานโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

5. การวิเคราะห์อื่นๆ 

5.1. การวเิคราะห์ความสามารถของบริษัทฯ ในการชําระเงินตามสญัญากบั CK 

บริษัทฯ จะใช้เงินจาก 2 แหลง่ได้แก่ (1) แหลง่เงินทนุภายในของบริษัทฯ และ (2) สนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประมาณ 16,000 ล้านบาท 

จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเทา่กบั 

777.00 ล้านบาท และเงินลงทนุระยะสัน้เทา่กบั 5,941.35 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน ประมาณปีละ 

4,000 ล้านบาท  นอกจากนี ้ อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 

1.3322 เทา่ ซึง่ยงัตํ่ากวา่เง่ือนไขของหุ้นกู้และเงินกู้ยมืท่ีกําหนดไว้ไมเ่กิน 2.50 เทา่22

23 จึงยงัมีสภาพคลอ่งและความสามารถ

ในการกู้ยืมเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการให้บริการบริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการ

รถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยายในครัง้นีไ้ด้ 

 

6. สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการในครัง้นี ้

ตามท่ีบริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาสมัปทานฯ กบั รฟม. เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 โดยบริษัทฯ มีหน้าท่ี

ดําเนินการจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบสาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (ซึง่เป็นงานระยะท่ี 1 ตาม

สญัญาสมัปทานฯ) ภายในระยะเวลา 36 เดือนนบัจากวนัท่ี รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน (Notice to Proceed: NTP)  ทัง้นี ้รฟม. 

ได้มีหนงัสอืลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 แจ้งให้บริษัทฯ เร่ิมดาํเนินงานตามสญัญาสมัปทานฯ ระยะท่ี 1 (NTP) ตัง้แตว่นัท่ี 31 

มีนาคม 2560  ดงันัน้ กําหนดเวลาแล้วเสร็จของสญัญาสมัปทานฯ คือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ยกเว้น รฟม. มีการแก้ไข

กําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอ่ืน)  ดงันัน้ เพ่ือเป็นการดาํเนินการระยะท่ี 1 ให้เสร็จตามกําหนดเวลาตาม

สญัญาสมัปทานฯ บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องจดัหาและวา่จ้างผู้ ชํานาญงาน เป็นผู้บริหารโครงการในสว่นจดัหา ติดตัง้ 

และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (ซึง่เป็นงานระยะท่ี 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ) โดยเร็วท่ีสดุ 

เพ่ือให้ผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการมีระยะเวลาเพียงพอในการดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ 

ประกอบกบับริษัทฯ มีความต้องการท่ีจะซือ้รถไฟฟา้เพ่ิมเตมิจํานวน 7 ขบวน สาํหรับให้บริการในสว่นโครงการ

รถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) มาระยะเวลาหนึง่แล้ว เน่ืองจากจํานวนรถไฟฟา้ 19 ขบวนใน

ปัจจบุนัไมเ่พียงพอในการรองรับจํานวนผู้โดยสารในช่วงชัว่โมงเร่งดว่น ทําให้ผู้ โดยสารต้องรออยูท่ี่สถานีเป็นจํานวนมาก

และเป็นระยะเวลานาน และเพ่ือเป็นการรองรับจํานวนผู้โดยสารท่ีจะเพ่ิมขึน้จากโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง23

24 และ

โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย ในอนาคต แตบ่ริษัทฯ ไมส่ามารถสัง่ซือ้รถไฟฟา้เพ่ิมเติมจํานวน 7 ขบวนได้

ทนัทีท่ีต้องการ เน่ืองจากผู้ผลติรถไฟฟา้จะไมรั่บคาํสัง่ซือ้รถไฟฟา้ทีละจํานวนน้อยๆ บริษัทฯ จงึใช้โอกาสท่ีจะต้องสัง่ซือ้

รถไฟฟา้จํานวน 28 ขบวนสาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย ตามท่ีกําหนดในสญัญาสมัปทานฯ อยูแ่ล้ว 

จึงได้สัง่ซือ้รถไฟฟา้เพ่ิมเติมอีกจํานวน 7 ขบวน สาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดมิ) ไป

พร้อมกนัในคราวเดียว รวมเป็นรถไฟฟา้ท่ีจะสัง่ซือ้ในครัง้นีจํ้านวน 35 ขบวน 

การทํารายการในครัง้นีม้ีข้อดีและประโยชน์ ได้แก่ (1) ลดความเสีย่งเร่ืองมลูคา่งานมจํีานวนสงูกวา่ท่ีประมาณ

การไว้และการดาํเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา; (2) ลดความเสีย่งเร่ืองอตัราแลกเปลีย่น; (3) ช.การชา่ง เป็น

22 แบบ 56-1 ปี 2559 ของบริษัทฯ 
23 ข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ของ BEM ลา่สดุ ครัง้ที่ 3/2559 วนัที่ออกหุ้นกู้  21 ตลุาคม 2559 
24 โปรดดเูชิงอรรถ 4 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการท่ีมีประสบการณ์ ทัง้ในด้านงานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทางโยธา และงานออกแบบติดตัง้ระบบ

สาํหรับโครงการรถไฟฟา้; (4) ช. การช่าง เป็นผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการท่ีมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง ท่ีจะสามารถดําเนินการตาม

สญัญาวา่จ้างจนแล้วเสร็จได้; และ (5) การเจรจาและตกลงกบั ช. การชา่ง สามารถดําเนินการได้อยา่งรวดเร็วกวา่ 

ในขณะเดียวกนัการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ มีข้อด้อยและความเสีย่งในด้านตา่งๆ กลา่วคือ (1) บริษัทฯ ไมม่ี

โอกาสในการเปรียบเทียบข้อเสนอของ ช.การชา่ง กบัผู้ รับเหมา/ผู้ให้บริการรายอ่ืน; (2) ความเสีย่งท่ี ช.การช่าง อาจจะไม่

สามารถดําเนินงานตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดตามสญัญาสมัปทานฯ; (3) ความเสีย่งเน่ืองจากสญัญาวา่จ้างมี

เง่ือนไขคา่ปรับสงูสดุจากความลา่ช้า แตใ่นสญัญาสมัปทานฯ ไมม่ีเง่ือนไขคา่ปรับสงูสดุ; (4) อาจเป็นช่องทางการถา่ยเท

ผลประโยชน์แก่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั; และ (5) บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้ในการจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เน่ืองจาก

การวา่จ้าง ช.การชา่ง จดัเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีนยัสาํคญั 

หลงัจากพิจารณาวตัถปุระสงค์และความจําเป็นในการทํารายการ ประกอบกบั ข้อดี ข้อด้อย ประโยชน์ และ

ความเสีย่งท่ีเกิดขึน้แล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมคีวามเห็นวา่บริษัทฯ จะได้ประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจมากขึน้ โดยมี

ข้อด้อยและความเสีย่งท่ีจํากดั ทําให้บริษัทฯ สามารถมุง่เน้นท่ีจะเป็นผู้ให้บริการในการเดนิรถไฟฟา้ให้มีประสทิธิภาพ

สงูสดุ โดยไมต้่องกงัวลหรือมีภาระเก่ียวกบังานการจดัหาระบบรถไฟฟา้ ดงันัน้ การทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนัในครัง้นี ้ 

มีความสมเหตุสมผล 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 3: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทํา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

ตามท่ี ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2560 ได้อนมุตัิให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าทําสญัญาวา่จ้างบริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) (“ช.การช่าง” หรือ “CK”) เป็น

ผู้บริหารโครงการในสว่น (ก) จดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (ซึง่เป็นงานระยะท่ี 1 

ตามสญัญาสมัปทานฯ) และ (ข) จดัหารถไฟฟา้เพ่ิมเติมจํานวน 7 ขบวนสาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัช

มงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 19,643 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการ โดยอ้างอิงจากข้อมลู

และสมมติฐานท่ีได้รับจากบริษัทฯ และ CK การสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง รายงานการประเมินมลูคา่

งานจดัหาและติดตัง้ระบบรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย (ชว่งสถานีหวัลาํโพง – สถานีหลกัสอง และสถานีเตาปนู – 

สถานีทา่พระ) เดือนมีนาคม 2560 จดัทําโดยบริษัท อินฟรา เอเชีย (ประเทศไทย) จํากดั (“ผู้ เช่ียวชาญอิสระ” หรือ 

“InfraAsia”)24

25 ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญอิสระ รวมถึงข้อมลูท่ีบริษัทฯ เปิดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซต์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (www.set.or.th) เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตาม ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยูบ่นสมมติฐานวา่ข้อมลู และเอกสารสาํคญัดงักลา่ว

เป็นข้อมลูท่ีสมบรูณ์ ครบถ้วน และถกูต้อง รวมทัง้เป็นการพิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมลูท่ีสามารถรับรู้ได้ในปัจจบุนั 

ซึง่หากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นได้ใน

การพิจารณาความเหมาะสมของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัได้  

โดย CapAd ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาโดยเปรียบเทียบกบัราคาประเมินมลูคา่งาน (Cost 

Estimation) ของผู้ เช่ียวชาญอิสระ เน่ืองจากการประมาณมลูคา่งานบริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบ

อปุกรณ์งานระบบ โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินในครัง้นี ้ มีความเฉพาะเจาะจงและพึง่พาความรู้ทางเทคนิคคอ่นข้างมาก 

จึงต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญทางเทคนิคเป็นผู้ประเมิน 

หลงัจากท่ีได้ศกึษาข้อมลู และเอกสารของบริษัทฯ และ CK รวมทัง้ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว ท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระสามารถสรุปความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความเหมาะสมของราคา 

1.1 ร่างสัญญาว่างจ้าง ช.การช่าง 

การวา่จ้าง ช.การช่าง เป็นผู้บริหารโครงการในสว่น (ก) จดัหา ตดิตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบ25

26 โครงการ

รถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (ซึง่เป็นงานระยะท่ี 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ26

27) และ (ข) จดัหารถไฟฟา้เพ่ิมเติมจํานวน 7 ขบวน

สาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดมิ) ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 19,643 ล้านบาท (ไม่

รวมภาษีภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

25 โปรดดเูชิงอรรถ 1 
26 คําจํากดัความตามสญัญาสมัปทานฯ : อปุกรณ์งานระบบ หมายถึง อปุกรณ์ระบบเคร่ืองกลและไฟฟา้ทัง้หมด เชน่ ขบวนรถไฟฟา้ ระบบ

อาณตัิสญัญาณและควบคมุการเดินรถ ระบบไฟฟา้กําลงั ระบบสื่อสาร ระบบเก็บคา่โดยสาร ระบบประตชูานชาลาอตัโนมตัิ และอปุกรณ์ซอ่ม

บํารุงรักษาภายในและภายนอกศนูย์ซอ่มบํารุง รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในสญัญาสมัปทานฯ 
27 โปรดดเูชิงอรรถ 3 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

โดย ช.การชา่ง เข้าใจถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ BEM เก่ียวกบังานระยะท่ี 1 (M&E Equipment Work) 

ตามสญัญาสมัปทาน ตกลงดําเนินการตามขอบเขตงานระยะท่ี 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ โดยสญัญาสมัปทานฯ และ 

MRTA’s Requirements เป็นสว่นหนึง่ของสญัญาวา่จ้าง ช.การช่าง ในครัง้นี ้  โดยงานของ ช.การชา่ง จะถือวา่เสร็จ

สมบรูณ์เมื่อได้รับหนงัสอืรับรองการเร่ิมให้บริการเดินรถไฟฟา้ (Commissioning Certificate) จาก รฟม. 

ขอบเขตสาํหรับงานแตล่ะสว่นโดยละเอียด ตามร่างสญัญาวา่จ้าง ช.การชา่ง เป็นดงันี ้

รายการที่ รายละเอียด 

1 ขบวนรถไฟฟา้ (Rolling Stock) 

- การออกแบบและจดัเตรียมเอกสารทางวิศวกรรม (Engineering Design and Documentation) 

- ขบวนรถไฟฟา้ 35 ขบวน (ขบวนละ 3 ตู้ )1/ 

- อปุกรณ์ในการฝึกอบรม (Training Equipment) 

- คา่ขนสง่และทดสอบ (Factory Testing, Shipping and Delivery) 

- การติดตัง้และทดสอบระบบ (Integrated Testing and Commission of the System) 

- การจดัทําคูมื่อปฏิบตัิงาน (O&M Manuals) 

- การบรูณาการทัง้ระบบและการประกนัระบบ (Overall System Integration and System Assurance)  

2 ระบบสญัญาณ (Signalling System) 

- การออกแบบและจดัเตรียมเอกสารทางวิศวกรรม (Engineering Design and Documentation) 

- ระบบควบคมุจราจรกลาง (Central Traffic Control (CTC) System) 

- ห้องควบคมุและเฟอร์นิเจอร์ (Controllers Work Stations and all Furniture) 

- ระบบห้องฝึกอบรม (Playback and Training Room (PTR) System) 

- ห้องควบคมุ (Local Control Workstation) 

- ห้องเก็บอปุกรณ์และห้องควบคมุเทคนิคสถานี (Station Equipment Room (with interlocking) and Technicians Mtce 

Terminal Workstation) 

- ห้องอปุกรณ์ประจําสถานี (Station Equipment Room (SER) (without interlockings)) 

- ห้องอปุกรณ์ระบบไฟฟา้ประจําสถานี (SER Power Supplies Cubicle) 

- ห้องอปุกรณ์สถานีซอ่มบํารุงและห้องควบคมุเทคนิค (Depot Equipment Room (with lnterlocking) and Technicians 

Mtce Terminal Workstation)  

- ระบบค้นหารถไฟฟา้ (Train Detection System) 

- ระบบเดินรถและป้องกนัรถไฟฟา้อตัโนมตัิ (Automatic Train Protection (ATP) and Automatic Train Operation (ATO) 

System) 

- ระบบสญัญาน (Signals) 

- ระบบสบัรางรถไฟฟา้ และคนับงัคบั (Point Machines and Fitting/Manual Handles Complete) 

- สายเคเบลิสญัญาณและอปุกรณ์เสริม (Signaling Cabling and Accessories) 

- อปุกรณ์ในการฝึกอบรม (Training Equipment) 

- คา่ขนสง่และทดสอบ (Factory Testing, Shipping and Delivery) 

- การทดสอบการติดตัง้ (Installation Acceptance Testing) 

- การติดตัง้และทดสอบระบบ (Integrated Testing and Commission of the System) 

- การจดัทําคูมื่อปฏิบตัิงาน (O&M Manuals) 

- การบรูณาการทัง้ระบบและการประกนัระบบ (Overall System Integration and System Assurance) 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

รายการที่ รายละเอียด 

- อปุกรณ์สําหรับทางวิ่งทดสอบ (Equipment for Test Track Area) 

- รางสําหรับเดินสายสญัญาณ (Cable Trough for Signaling Cables) 

- ติดตัง้ชัน้ยกระดบัและปรับปรุงห้องสญัญาณ (Install Raised Floor and Station Modification in Signalling Room) 

- ที่เก็บสายเคเบิล้ตามรางรถไฟฟา้ในศนูย์ซอ่มบํารุงเพชรเกษม (Wayside Cable Containment in Phet Kasem Depot) 

- การปรับปรุงรางสายเคเบิล้หลกั (Main Line Cable Trough Modification) 

- เช่ือมตอ่กบังานระบบราง (Interface with Track Works) 

3 ระบบสื่อสาร (Communication Systems) 

- การออกแบบและจดัเตรียมเอกสารทางวิศวกรรม (Engineering Design and Documentation) 

- โครงข่ายสื่อสารและระบบสง่ผ่านข้อมลูหลกั (Back Bone Transmission Network (BTN)) 

- ระบบสญัญาณนาฬิกาหลกั (Master Clock Systems)  

- ระบบวิทยสุื่อสาร TETRA (TETRA Digital Radio System) 

- วิทยรุถไฟฟา้และอปุกรณ์เสริม (Train Radio and Accessories) 

- วิทยมืุอถือ (Hand Held Radio) 

- วิทยปุระจํารถเคลื่อนทีแ่ละอปุกรณ์เสริม (Mobile Car Radio Set Complete and Accessories) 

- ระบบให้ข้อมลูและข่าวสารแกผู่้ โดยสารประจําศนูย์ควบคมุการเดินรถ และอปุกรณ์เสริม (Operations Control Center 

(OCC) Public Address (PA) System and Accessories) 

- ระบบให้ข้อมลูและข่าวสารแกผู่้ โดยสารประจําสถานี (Station PA System Complete) 

- จอแสดงข้อมลูแก่ผู้ โดยสาร (Train Passenger Information Display (PID)) 

- ระบบให้ข้อมลูแก่ผู้ โดยสารของศนูย์ควบคมุการเดินรถ และอปุกรณ์เสริม (Operations Control Center (OCC) Passenger 

Information Display System (PIDS) Complete and Accessories) 

- ระบบให้ข้อมลูแก่ผู้ โดยสารประจําสถานี และอปุกรณ์เสริม (Station PIDS System and Accessories) 

- ระบบโทรศพัท์สถานี ศนูย์ควบคมุการเดินรถ ศนูย์ซอ่มบํารุงและบริหาร (Telephone System for Station, OCC and 

Depot and Administration) 

- ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit Television (CCTV)) 

- ระบบไฟฟา้สําหรับระบบสื่อสาร (Communications System Power Supplies) 

- ระบบกล้องวงจรปิดบนขบวนรถไฟฟา้ (Onboard Train Surveillance System for Train Cars) 

- ระบบควบคมุการเข้า-ออกพืน้ที่ ประจําสถานี ศนูย์ควบคมุการเดินรถ และศนูย์ซอ่มบํารุง และเคร่ืองตรวจจบัโลหะทางเข้า

สถานี (Controlled Access Security System (CASS) for Stations and OCC Depot Building and Walkthrough Metal 

Detector Unit for Station Entrances) 

- ระบบวิทย ุBoard Band (Board Band Radio Systems (BBRS)) 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) 

- ระบบบริหารจดัการการบาํรุงรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computerised Maintenance Management System) 

- การปรับปรุงศนูย์ควบคมุการเดินรถ (Operations Control Center (OCC) Modification and Facilities) 

- อปุกรณ์ในการฝึกอบรม (Training Equipment) 

- คา่ขนสง่และทดสอบ (Factory Testing, Shipping and Delivery) 

- การทดสอบการติดตัง้ (Installation Acceptace Testing) 

- การติดตัง้และทดสอบระบบ (Integrated Testing and Commission of the System) 

- การจดัทําคูมื่อปฏิบตัิงาน (O&M Manuals) 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

รายการที่ รายละเอียด 

- การบรูณาการทัง้ระบบและการประกนัระบบ (Overall System Integration and System Assurance) 

- งานอ่ืนๆ เชน่ อินเตอร์คอมสําหรับห้องขายตัว๋, ระบบกระจายเสียงสาํหรับห้องขายตัว๋, ระบบตรวจจบัโลหะ, ชดุ 

ล๊อคประตแูละอปุกรณ์ CASS, รางสําหรับสายเคเบิล้ระบบสื่อสาร, เปลี่ยนสายเคเบิล้กล้อง CCTV ในลิฟท์ทกุตวั 

4 ระบบไฟฟา้กําลงั (Power Supply System) 

- การออกแบบและจดัเตรียมเอกสารทางวิศวกรรม (Engineering Design and Documentation) 

- การวางสายไฟฟา้และอปุกรณ์เสริม สาํหรับเส้นทางรถไฟฟา้หลกัและศนูย์ซอ่มบํารุง (Power Cablings and Accessories 

for the Main Line and Depot) 

- ระบบจา่ยไฟฟา้สํารอง และเคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ สําหรับทกุสถานีและศนูย์ซอ่มบํารุง (All Stations and Depot 

Uninterruptible Power Supply (UPS) System and Standby Generator System) 

- สถานีไฟฟา้ประธาน (Bulk Substation (BSS)) ที่ 1 และ 2 กําลงัไฟฟา้ 69/24 กิโลโวลต์ (kV) 

- ระบบสถานีไฟฟา้ยอ่ย สําหรับจา่ยไฟรถไฟฟา้ (Traction Substation System) กําลงัไฟฟา้ 750 โวลต์ 

- ระบบสถานีไฟฟา้ยอ่ยให้บริการ (Service Substation System) 

- ระบบควบคมุ สัง่การ และเก็บข้อมลู (Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System)2/ 

- งานเก่ียวกบัการไฟฟา้นครหลวงและคา่ธรรมเนียมการเช่ือมตอ่ตา่งๆ 

- งานระบบเช่ือมชิน้สว่นโลหะและตอ่สายดิน (All Earthing and Bonding Works) 

- อปุกรณ์ในการฝึกอบรม (Training Equipment) 

- คา่ขนสง่และทดสอบ (Factory Testing, Shipping and Delivery) 

- การทดสอบการติดตัง้ (Installation Acceptance Testing) 

- การติดตัง้และทดสอบระบบ (Integrated Testing and Commission of the System)  

- การจดัทําคูมื่อปฏิบตัิงาน (O&M Manuals) 

- งานอ่ืนๆ เชน่ ระบบป้องกนัฟา้ผ่า (Viaduct Lightning Protection System), ถงัเก็บนํา้มนัดีเซลสําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา้, 

คา่ก่อสร้างอาคาร, การปรับปรุงงานระบบเช่ือมชิน้สว่นโลหะและตอ่สายดิน, การปรับปรุงห้องจา่ยไฟฟา้, ที่เก็บสายเคเบิล้

ตามรางรถไฟฟา้ในศนูย์ซอ่มบํารุงเพชรเกษม, การเช่ือมตอ่ BMS กบั SCADA, และการเช่ือมตอ่กบัระบบราง 

5 ระบบจดัเก็บคา่โดยสารอตัโนมตัิ (Automatic Fare Collection System) 

- การออกแบบและจดัเตรียมเอกสารทางวิศวกรรม (Engineering Design and Documentation) 

- เคร่ืองออกตัว๋ (Token Issuing Machine (TIM)) 

- ประตอูตัโนมตัิ (Automatic Gate) 

- ระบบคอมพิวเตอร์สถานี (Station Computer System (SCS)) 

- ห้องขายตัว๋ 

- ระบบคอมพิวเตอร์กลาง (Central Computer System (CCS)) 

- จอแสดงเงินที่เหลืออยูโ่ดยอตัโนมตัิ (Automatic Remaining Value Terminal (RVT)) 

- เคร่ืองอา่นการ์ดเคลื่อนที่ (Portable Card Reader (PCR)) 

- เคร่ืองนบัเงิน 

- อาคารจอดรถ (Park and Ride Facilities) 

- อปุกรณ์ในการฝึกอบรม (Training Equipment) 

- คา่ขนสง่และทดสอบ (Factory Testing, Shipping and Delivery) 

- การทดสอบการติดตัง้ (Installation Acceptance Testing) 

- การติดตัง้และทดสอบระบบ (Integrated Testing and Commission of the System)  
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รายการที่ รายละเอียด 

- การจดัทําคูมื่อปฏิบตัิงาน (O&M Manuals) 

- งานอ่ืนๆ เชน่ บทูเก็บเงินคา่จอดรถอตัโนมตัิ (AFC) สําหรับอาคารจอดรถ, Wall Opening สําหรับเคร่ืองออกตัว๋, และ

ปรับปรุงรัว้ (Ballastrate) 

6 อปุกรณ์ศนูย์ซอ่มบํารุง (Depot Workshop Equipment) 

- การออกแบบและจดัเตรียมเอกสารทางวิศวกรรม (Engineering Design and Documentation) 

- เครนเหนือศรีษะ (Overhead Cranes) 

- โรงล้างขบวนรถไฟฟา้ (Trainwash Plant) 

- ปรับปรุงอปุกรณ์ตรวจสอบเบรกและคอมเพรสเซอร์ (Brake and Compressor Test Equipment - Upgrade) 

- ปรับปรุงศนูย์ตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟา้ (Traction Motor Test Facility – Upgrade) 

- ปรับปรุงศนูย์ซอ่มระบบอิเลคโทรนิค (Electronic Workshop Upgrade) 

- ปรับปรุงเคร่ืองทดสอบประตรูถไฟฟา้ (Vehicle Door Test Stand - Upgrade) 

- ปรับปรุงเคร่ืองซอ่มแซมเคร่ืองปรับอากาศรถไฟฟา้ (Train Air Conditioning Module Repair – Upgrade) 

- ปรับปรุงเคร่ืองทดสอบตวัรถไฟฟา้ (Bogie Preload Stand - Upgrade) 

- รถซอ่มบํารุง (Hi-rail Maintenance Vehicles (Road/Rail Diesel Vehicles)) 

- รถบรรทกุ (Flat Wagon) 

- รถติดตัง้ราง ขดัราง และวดัมาตรฐานราง (Rail Mounted Rail Griding and Reprofiling Vehicle) 

- รถสําหรับซอ่มบํารุงงานโยธา (Infractructure Maintenance Vehicle) 

- ปรับปรุงเคร่ืองขดัล้อรถไฟฟา้จากด้านใต้ตวัรถ (Underfloor Wheel Lathe - Upgrade) 

- ปรับปรุงเคร่ืองมือของตวัรถและล้อรถไฟฟา้ (Bogie and Wheelset Workshop Equipment - Upgrade) 

- อปุกรณ์สําหรับงานระบบราง (Track Work Equipment and Hand Tools) 

- เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีสําหรับขบวนรถไฟฟา้ (Battery Charger – for Rolling Stock) 

- อปุกรณ์ในการฝึกอบรม (Training Equipment) 

- คา่ขนสง่และทดสอบ (Factory Testing, Shipping and Delivery) 

- การทดสอบการติดตัง้ (Installation Acceptance Testing) 

- การติดตัง้และทดสอบระบบ (Integrated Testing and Commission of the System)  

- การจดัทําคูมื่อปฏิบตัิงาน (O&M Manuals) 

- งานอ่ืนๆ เชน่ ถงันํา้มนัดีเซลสําหรับรถซอ่มบํารุง, สํารองสําหรับการซอ่มบนัไดและรัว้ป้องกนัที่พืน้ที่ขดัล้อรถไฟฟา้จากด้าน

ใต้ตวัรถ และพืน้ที่ตรวจสอบล้อ, ถงัเก็บนํา้สาํหรับโรงล้างขบวนรถไฟฟา้, รถโฟคลิฟท์, รถบรรทกุที่มีเครนยกนํา้หนกัติดตัง้, 

ระบบอดัอากาศ, ชัน้เก็บพาเลท, ชัน้ 2 ระดบั, ตู้ เก็บอปุกรณ์, อปุกรณ์ซอ่มแซม, งานทิง้นํา้มนัเคร่ือง จารบี และของเสีย, 

การขยายคลงัจดัเก็บและอปุกรณ์ในศนูย์ซอ่มบํารุงพระราม 9 เดิม, งานปรับปรุงอ่ืนๆ ที่ศนูย์ซอ่มบํารุงพระราม 9, งาน

ปรับปรุงอ่ืนๆ ที่ศนูย์ซอ่มบํารุงเพชรเกษม, และรัว้ตรงพืน้ที่ตอ่เช่ือมตา่งๆ เป็นต้น 

7 ระบบประตกูัน้ชานชาลา (Platform Screen Doors) 

- การออกแบบและจดัเตรียมเอกสารทางวิศวกรรม (Engineering Design and Documentation) 

- ประตกูัน้ชานชาลา (Station Platform Screen Doors) 

- อปุกรณ์ในการฝึกอบรม (Training Equipment) 

- คา่ขนสง่และทดสอบ (Factory Testing, Shipping and Delivery) 

- การทดสอบการติดตัง้ (Installation Acceptance Testing) 

- การติดตัง้และทดสอบระบบ (Integrated Testing and Commission of the System)  
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รายการที่ รายละเอียด 

- การจดัทําคูมื่อปฏิบตัิงาน (O&M Manuals) 

8 General Requirements 

- อาคาร MRTA (MRTA Project Facility) 

- คา่บริหารโครงการและโสหุ้ย 

- ต้นทนุสาธารณปูโภค (Utilities Cost) 

- คา่ธรรมเนียมหนงัสือคํา้ประกนั 

- คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม (Environment Protection, Mitigation and Monitoring) 

- คา่ฝึกอบรมตา่งๆ และการถา่ยทอดเทคโนโลยีระบบเคร่ืองกลและไฟฟา้ (M&E) ทัง้หมด 

- งานติดตัง้/เปลี่ยนป้ายและกราฟฟิกสถานีในพืน้ที่ตอ่ขยายและสถานีเดิม 

ที่มา: ร่างสญัญาวา่จ้าง ช.การชา่ง เป็นผู้บริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงิน 

หมายเหต:ุ 

1/ ประกอบด้วย รถไฟฟา้จํานวน 28 ขบวน (สว่นหนึ่งของงานระยะที่ 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ ซึง่รวมอยูใ่นมลูคา่โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้

เงินสว่นตอ่ขยาย ที่ได้รับอนมุตัิจากทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที ่ 2/2560 เม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2560) และรถไฟฟา้เพ่ิมเติม

จํานวน 7 ขบวน สาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) 

 (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในแผนภาพที่ 1 ในหน้าที่ 13 ของรายงานฉบบันีป้ระกอบ เพ่ือความเข้าใจที่ชดัเจนขึน้) 

2/ ตามร่างสญัญาวา่จ้าง ช.การชา่ง ฉบบันี ้ระบบควบคมุ สัง่การ และเก็บข้อมลู (Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 

System) จะรวมอยูใ่นกลุม่ระบบไฟฟา้กําลงั (Power Supply System) ขณะที ่ รายงานของ InfraAsia งานในสว่น SCADA จะแยกเป็น

หวัข้อตา่งหาก 

 

 ทัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตรวจสอบขอบเขตในการดําเนินงานของ ช.การชา่ง ตามร่างสญัญาวา่จ้าง 

และขอบเขตงานในการประเมนิมลูคา่งาน (Cost Estimation) ของบริษัท อินฟรา เอเชีย (ประเทศไทย) จํากดั (InfraAsia) 

พบวา่รายการอปุกรณ์และงานท่ีต้องทําสว่นใหญ่ใกล้เคยีงกนั ซึง่เป็นไปตามขอบเขตงานตามสญัญาสมัปทานฯ 

 

อธิบายขอบเขตงานหลกัของ ช.การช่าง โดยรวม 

1) ออกแบบ จดัหาและตดิตัง้อปุกรณ์งานระบบ และระบบสนบัสนนุอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ประกอบด้วยระบบยอ่ยตา่งๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้

1.1) ขบวนรถไฟฟา้ (Rolling Stock) 

ประกอบด้วยการจดัหารถไฟฟา้แบบ 3 ตู้ตอ่ 1 ขบวน จํานวน 35 ขบวน โดยภายในขบวนรถไฟฟา้ได้มีการแบง่

บริเวณสาํหรับให้บริการผู้ทพุพลภาพไว้ทกุตู้ขบวน พร้อมทัง้ยงัได้ทําการตดิตัง้ระบบการให้ข้อมลูขา่วสารแก่ผู้ โดยสาร

อยา่งทัว่ถงึ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ 

1.2) ระบบอาณติัสญัญาณและควบคมุการเดินรถไฟฟา้ (Signalling System) 

ระบบอาณตัิสญัญาณท่ีเลอืกใช้สาํหรับโครงการนีเ้ป็นแบบ Distance to Go (Fixed Block) ซึง่เป็นแบบเดียวกนั

กบัท่ีใช้งานอยูใ่นโครงการรถไฟฟา้สายเฉลมิรัชมงคล โดยเป็นการตอ่เช่ือมออกไปจากพืน้ท่ีให้บริการเดมิ รวมถงึทําการ

ปรับปรุงอปุกรณ์ควบคมุตา่งๆ ภายในศนูย์ควบคมุการเดินรถเดมิ ให้สามารถควบคมุการเดินรถได้จากศนูย์ควบควบคมุ

เพียงแหง่เดียว สามารถรองรับการปริมาณผู้โดยสารตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดของ รฟม. ทําหน้าท่ีในการควบคมุและ

สัง่การขบวนรถไฟฟา้สาํหรับการให้บริการตามเง่ือนไขท่ีกําหนด มีระบบแสดงตาํแหนง่และสถานะของรถไฟฟา้แตล่ะ

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่32/49 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ขบวน เพ่ือชว่ยเจ้าหน้าท่ีภายในศนูย์ควบคมุการเดินรถให้สามารถทําการวเิคราะห์ และแก้ไขปัญหาหรือความบกพร่องท่ี

อาจจะเกิดขึน้ภายในระบบได้อยา่งรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ  

1.3) ระบบสือ่สารและระบบควบคมุการเดินรถและเก็บข้อมูล (Communication System & SCADA) 

ประกอบด้วยระบบยอ่ยตา่งๆ ดงันี ้

 โครงขา่ยสือ่สารและระบบสง่ผา่นข้อมลูหลกั (Backbone Transmission Network: BTN) 

เป็นระบบท่ีทําหน้าท่ีเป็นตวักลางในการติดตอ่สือ่สารและสง่ผา่นข้อมลูให้กบัระบบอ่ืนๆ ซึง่จะมโีครงขา่ยกระจายไป

ในแตล่ะสถานี อาคารท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิการทัง้หมดภายในระบบรถไฟฟา้และเส้นทางหลกั 

 ระบบสญัญาณนาฬิกาหลกั (Master Clock System) 

เป็นระบบท่ีทําหน้าท่ีในการตรวจสอบเวลากบัระบบดาวเทียม GPS และทําการสง่สญัญาณออกไปยงัระบบอ่ืนๆ ท่ีมี

การนําเวลาไปใช้งาน เพ่ือทําการสอบเทียบและปรับเวลาของทกุระบบให้ตรงกนั สาํหรับใช้ในการเปรียบเทียบและ

ลาํดบัเหตกุารณ์ในกรณีท่ีพบวา่มีความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ภายในระบบรถไฟฟา้ 

 ระบบวิทยสุือ่สาร (TETRA Radio Communication System) 

เป็นระบบวิทยสุือ่สารแบบดจิิตอลท่ีสามารถรองรับการสนทนาได้สองทิศทาง ด้วยความถ่ีใช้งานในยา่น 380 - 400 

MHz. ครอบคลมุพืน้ท่ีสถานี เส้นทางหลกั และภายในศนูย์ซอ่มบํารุง โดยประกอบด้วยวิทยสุือ่สารแบบพกพา (Hand 

Portable Radio) และอปุกรณ์สือ่สารท่ีติดตัง้อยูภ่ายในขบวนรถไฟฟา้และรถซอ่มบํารุง (Train Borne radio) เป็นต้น 

โดยสามารถควบคมุการตดิตอ่สือ่สารได้จากชดุควบคมุท่ีติดตัง้อยูภ่ายในศนูย์ควบคมุการเดินรถ 

 ระบบให้ข้อมลูและขา่วสารแก่ผู้ โดยสาร (Passenger Information Systems: PIS) 

ก) ระบบประกาศข้อมลูและขา่วสาร (Public Address System: PA) เป็นระบบเสยีงประกาศติดตัง้อยูภ่ายในสถานี

และภายในขบวนรถไฟฟา้ ทําหน้าท่ีในการแจ้งข้อมลูทัว่ไปและใช้ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ไมป่กติ ซึง่มคีวาม

จําเป็นต้องทําการแจ้งแก่ผู้ โดยสารได้รับทราบ เพ่ือหลกีเลีย่งผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยสามารถควบคมุการ

ประกาศได้จากศนูย์ควบคมุการเดินรถและภายในห้องควบคมุของแตล่ะสถานี 

ข) ระบบให้ข้อมลูแก่ผู้ โดยสาร (Passenger Information Display System: PIDS) เป็นระบบจอแสดงผลและเสยีง

ประกอบ ซึง่ทําการติดตัง้อยูภ่ายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟา้ ทําหน้าท่ีในการแจ้งข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูท่ี

เก่ียวข้องกบัการให้บริการ เช่น ระยะเวลาในการรอรถไฟขบวนตอ่ไปท่ีกําลงัจะมาถึง สถานีตอ่ไป รวมถึงการ

โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และกิจกรรมสง่เสริมการขายตา่งๆ เป็นต้น 

 ระบบโทรศพัท์ (Telephone System) 

เป็นระบบสือ่สารด้วยเสยีงผา่นอินเทอร์เน็ต (VoIP) สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ระบบยอ่ย คือ ระบบ PABX ซึง่ผู้ใช้งาน

สามารถทําการกดหมายเลขปลายทางท่ีได้ทําการกําหนดไว้เพ่ือทําการโทรออกและระบบสายตรง (Direct Line) ซึง่

ใช้ในการติดตอ่กบัห้องควบคมุของแตล่ะสถานีหรือศนูย์ควบคมุการเดินรถโดยการกดเพียงปุ่ มเดยีว เพ่ือความสะดวก

และรวดเร็วสาํหรับใช้ในการตดิตอ่ในกรณีเร่งดว่นหรือฉกุเฉิน โดยสามารถควบคมุการตดิตอ่สือ่สารได้จากชดุควบคมุ

ภายในศนูย์ควบคมุการเดินรถ  และโทรศพัท์ทกุคูส่ายท่ีติดตอ่กบัศนูย์ควบคมุการเดินรถจะถกูบนัทกึเสยีงของการ

สนทนาเอาไว้ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและสบืหาสาเหตใุนอนาคต 

 ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit Television Systems: CCTV) 

เป็นระบบโทรทศัน์วงจรปิดแบบกล้องไอพี ทําการบนัทกึภาพด้วยความเร็ว 25 ภาพตอ่วินาที และท่ีความละเอียด 

720 พิกเซล ทําการติดตัง้อยูภ่ายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟา้ ทําการเก็บและบนัทกึภาพลงในระบบฐานข้อมลู
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ผา่นระบบเครือขา่ย IP และสามารถเรียกดภูาพได้แบบเรียลไทม์ รับไฟล์ และสง่ผา่นข้อมลูด้วยสายสญัญาณ 

ประกอบด้วยกล้องประเภทท่ีกําหนดทิศทางการมองของกล้องแนน่อน และแบบท่ีสามารถควบคมุการหมนุและ 

ซูมของกล้องได้ จากชดุควบคมุท่ีติดตัง้อยูท่ี่ศนูย์ควบคมุการเดินรถ รวมทัง้ภายในห้องควบคมุของแตล่ะสถานี และ

ภายในห้องควบคมุบนรถไฟฟา้ เพ่ือช่วยในการสงัเกตการณ์ ควบคมุ และบริหารจดัการเหตกุารณ์ 

 ระบบควบคมุการเข้า-ออกพืน้ท่ี (Controlled Access Security System: CASS) 

เป็นระบบควบคมุการเปิดประตเูพ่ือเข้าไปในพืน้ท่ีควบคมุตา่งๆ ภายในระบบรถไฟฟา้ ประกอบด้วยอปุกรณ์ตรวจ 

สอบความสามารถในการเข้าพืน้ท่ี กบับตัรซึง่เป็นประเภทเดียวกนักบับตัรโดยสารของระบบจดัเก็บคา่โดยสาร

อตัโนมตัิ (AFC Smart Card) และชดุแมเ่หลก็ท่ีทําการตดิตัง้อยูท่ี่ประต ู โดยมวีตัถปุระสงค์ในการจดักลุม่ของพืน้ท่ี

และกําหนดความสามารถในการเข้าพืน้ท่ีสาํหรับพนกังานในแตล่ะตําแหนง่ 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System: ITs) 

เป็นระบบเครือขา่ยเพ่ือรองรับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ ท่ีมีความจําเป็นสาํหรับการปฏิบตัิงาน โดย

ระบบดงักลา่วจะถกูแยกออกจากระบบท่ีเก่ียวข้องกบัการเดินรถอยา่งสมบรูณ์ ด้วยเหตผุลด้านความปลอดภยั เชน่ 

ระบบค้นหาเอกสาร ระบบอีเมล์ภายในบริษัท และระบบสนบัสนนุการดาํเนินงานตา่งๆ เป็นต้น 

 ระบบควบคมุ สัง่การ และเก็บข้อมลู (Sepervisory Control and Data Acquisition System: SCADA) 

เป็นระบบท่ีใช้ในการตรวจสอบและควบคมุสถานะการทํางานของเคร่ืองจกัร รวมถงึการสัง่การอปุกรณ์ท่ีติดตัง้อยูไ่กล

จากห้องควบคมุทํางานให้ทําตามฟังก์ชัน่ท่ีต้องการ เพ่ือลดระยะเวลาในการดาํเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้

ภายในระบบได้อยา่งรวดเร็ว โดยระบบท่ีสามารถควบคมุได้จากระบบ SCADA ประกอบด้วยระบบไฟฟา้กําลงั ระบบ

ลฟิท์ และระบบบนัไดเลือ่น เป็นต้น  นอกจากนี ้ระบบ SCADA ยงัเป็นระบบท่ีสาํคญัในการสง่สญัญาณความผิดปกติ

ท่ีเกิดขึน้ไปยงัระบบบริหารจดัการงานซอ่มบํารุง (CMMS) เพ่ือเข้าสูก่ระบวนการแก้ไขหรือซอ่มบํารุงตอ่ไป 

1.4) ระบบจ่ายกระแสไฟฟา้ (Power Supply System) 

ประกอบด้วยหม้อแปลงขนาด 69kV ซึง่ติดตัง้อยูภ่ายในบริเวณสถานีไฟฟา้ประธาน ทําหน้าท่ีในการรับไฟแรงดนั

สงูจากการไฟฟา้นครหลวง และทําการแปลงไฟท่ีได้เป็น 24kV ก่อนท่ีจะทําการจา่ยไฟตอ่ไปยงัแตล่ะสถานีและศนูย์ซอ่ม

บํารุงด้วยระบบสายสง่ไฟฟา้ เพ่ือการแปลงไฟฟา้ให้เหมาะสมกบัการใช้งานแตล่ะประเภทอีกครัง้ เช่น การแปลงไฟเป็น 

750VDC สาํหรับระบบไฟฟา้ขบัเคลือ่น และ 416/230 V 3-phase / 50Hz สาํหรับการใช้งานทัว่ไปภายในสถานีและศนูย์

ซอ่มบํารุง ด้วยหม้อแปลงและอปุกรณ์ท่ีได้ทําการติดตัง้ไว้ในสถานีและศนูย์ซอ่มบํารุง 

1.5) ระบบจดัเก็บค่าโดยสารอตัโนมติั (Automatic Fare Collection System) 

เป็นระบบท่ีทําหน้าท่ีในการจดัเก็บคา่โดยสาร เก็บข้อมลูทางสถิตจํิานวนผู้โดยสาร จํานวนเงินสดในแตล่ะสถานี 

และจํานวนบตัรโดยสารท่ีเข้ามาใช้บริการ ระบบ Clearing House และระบบควบคมุการเข้า-ออกของรถยนต์ท่ีสถานีจอด

แล้วจร โดยประกอบด้วยอปุกรณ์หลกั คือ บตัรโดยสาร เหรียญโดยสาร เคร่ืองจําหนา่ยเหรียญโดยสารอตัโนมตั ิเคร่ืองออก

บตัรโดยสาร ประตอูตัโนมตัิ ระบบคอมพิวเตอร์ภายในสถานี และระบบควบคมุกลาง 

1.6) ระบบประตูกัน้ชานชาลาอตัโนมติั (Platform Screen Doors) 

ทําหน้าท่ีในการปอ้งกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัผู้ โดยสาร เชน่ การผลดัตกลงไปในรางระหวา่งยืนรอรถไฟฟา้

ในช่วงท่ีมีผู้ โดยสารหนาแนน่ โดยระบบประตกูัน้ชานชาลาอตัโนมตัิสาํหรับสถานียกระดบัจะเป็นแบบคร่ึงตวั (Half 

Height) มีความสงูจากระดบัพืน้ถึงขอบบนของประตปูระมาณ 1.5 เมตร และระบบประตกูัน้ชานชาลาอตัโนมตัิสาํหรับ

สถานีใต้ดินจะเป็นแบบเตม็ตวั (Full Height) โดยมีความสงูจากพืน้จนถึงเพดานในชัน้ชานชาลา กระจกท่ีใช้เป็นกระจก

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่34/49 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

แบบนิรภยัสองชัน้ เพ่ือปอ้งกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัผู้ โดยสาร เพราะในกรณีท่ีกระจกแบบนิรภยัแตก เศษกระจกจะ

ไมเ่กิดการกระเด็นหรือหลดุออกไปภายนอกกรอบ 

1.7) อปุกรณ์ซ่อมบํารุงภายในและภายนอกศูนย์ซ่อมบํารุง (Depot Workshop Equipment) 

ประกอบด้วยเคร่ืองมือและอปุกรณ์ รวมถึงยานพาหนะท่ีมีความจําเป็นสาํหรับการใช้ในการซอ่มบํารุงและกู้คืน

ระบบในกรณีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน และอปุกรณ์สาํหรับการจดัเก็บอะไหลค่งคลงั เช่น 

 โรงล้างขบวนรถไฟฟา้ (Train Washing Plant) สาํหรับทําความสะอาดขบวนรถไฟฟา้ตามรอบท่ีกําหนด 

 รถซอ่มบํารุงงานโครงสร้าง (Infrastructure Maintenance Vehicle) สาํหรับลากรถไฟฟา้ท่ีเสยีกลบัศนูย์ซอ่มบํารุง 

 ทําการปรับปรุงและขยายพืน้ท่ีจอดรถไฟฟา้ภายในศนูย์ซอ่มบํารุงพระราม 9 

 ทําการปรับปรุงและขยายพืน้ท่ีสาํหรับจดัเก็บอะไหลค่งคลงัภายในศนูย์ซอ่มบํารุงพระราม 9 เพ่ือรองรับอปุกรณ์ท่ี

เพ่ิมขึน้ เป็นต้น 
 

2) จดัทําคูม่ือการปฏิบตัิงานและซอ่มบํารุง (Operation & Maintenance Manual) สาํหรับการใช้งานเคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีได้ทําการจดัหา ติดตัง้ และทดสอบตามสญัญาสมัปทาน เพ่ือทําการสง่มอบให้กบั รฟม. ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดในสญัญา รวมถงึการตรวจสอบคูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานสาํหรับอปุกรณ์ท่ีได้ทําการจดัหา

มาโดยสญัญาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินตอ่ขยาย 

3) ทําการทดสอบการทํางานทัง้ระบบ (Trial Run) และวดัประสทิธิภาพการทํางานของอปุกรณ์ในแตล่ะระบบ

เปรียบเทียบกบัท่ีได้ทําการออกแบบไว้ เพ่ือทําการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ได้ตามข้อตกลงท่ีกําหนด 

4) ทําการตรวจสอบ และทดสอบท่ีได้ทําการจดัหามาตามสญัญาจนมัน่ใจวา่ ระบบมีความปลอดภยัสาํหรับการเปิด

ให้บริการ 

5) ทําการฝึกอบรมการใช้งานอปุกรณ์งานระบบและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องให้กบัผู้ปฏิบตักิาร และผู้ รับเหมา

ซอ่มบํารุงท่ีเก่ียวข้อง 

6) บริหารจดัการงานโครงการ รวมถึงประสานกบั รฟม. บริษัทท่ีปรึกษา และหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถสง่

มอบงานได้ตามกําหนด  

7) เข้าร่วมทําการตรวจรับอปุกรณ์ท่ีได้ทําการจดัหาและติดตัง้ภายใต้สญัญาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของ รฟม. 
 

คา่ตอบแทนท่ีบริษัทฯ จะชําระให้แก่ CK ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 19,643 ล้านบาท (ไมร่วมภาษี

ภาษีมลูคา่เพ่ิม) โดยประกอบด้วย 

กลุ่ม

ที่ 

รายละเอียดของรายการ จาํนวน (ล้านบาท) ค่าเฉล่ีย (ล้านบาท) 

1 (1) ขบวนรถไฟฟา้ 35 ขบวน และ (2) ระบบสญัญาณ (Rolling Stock 

and Signalling System)1/2/ 

10,074.04 288 ล้านบาทตอ่ขบวน 

2 (3) ระบบสื่อสาร และ (4) ระบบไฟฟา้กําลงั (Communication 

Systems and Power Supply System)3/ 

7,027.46 266 ล้านบาทตอ่กิโลเมตร6/ 

3 (5) ระบบจดัเก็บคา่โดยสารอตัโนมตัิ และ (7) ระบบประตกูัน้ชานชาลา 

(Automatic Fare Collection System and Platform Screen Doors)4/ 

1,931.32 102 ล้านบาทตอ่สถานี7/ 

4 (6) ศนูย์ซอ่มบํารุง และงานอ่ืนๆ (Depot Work Equipment and Minor 

Works)5/ 

609.51 - 

 รวมมูลค่าตามสัญญาว่าจ้าง CK (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 19,642.34 744 ล้านบาทต่อกิโลเมตร6/ 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่35/49 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ 

1/ ประกอบด้วย รถไฟฟา้จํานวน 28 ขบวน (สว่นหนึ่งของงานระยะที่ 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ ซึง่รวมอยูใ่นมลูคา่โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้

เงินสว่นตอ่ขยาย ที่ได้รับอนมุตัิจากทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที ่ 2/2560 เม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2560) และรถไฟฟา้เพ่ิมเติม

จํานวน 7 ขบวน สาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) 

 (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในแผนภาพที่ 1 ในหน้าที่ 13 ของรายงานฉบบันีป้ระกอบ เพ่ือความเข้าใจที่ชดัเจนขึน้) 

2/ ประกอบด้วยระบบงานตามรายการที่ 1 – 2 จากตารางในหน้าที่ 28 - 32 ของรายงานฉบบันี ้ และการปันสว่น (Pro-rated) คา่ใช้จา่ยใน

สว่น General Requirement* เข้าเป็นสว่นหนึ่งของรายการที่ 1 – 2 

3/ ประกอบด้วยระบบงานตามรายการที่ 3 – 4 จากตารางในหน้าที่ 28 - 32 ของรายงานฉบบันี ้ และการปันสว่น (Pro-rated) คา่ใช้จา่ยใน

สว่น General Requirement* เข้าเป็นสว่นหนึ่งของรายการที่ 3 – 4 

4/ ประกอบด้วยระบบงานตามรายการที่ 5 และ 7 จากตารางในหน้าที่ 28 - 32 ของรายงานฉบบันี ้และการปันสว่น (Pro-rated) คา่ใช้จา่ยใน

สว่น General Requirement* เข้าเป็นสว่นหนึ่งของรายการที่ 5 และ 7 

5/ ประกอบด้วยระบบงานตามรายการที่ 6 และงานอ่ืนๆ (ได้แก่ งานอาคาร MRTA และงานติดตัง้/เปลี่ยนป้ายและกราฟฟิกสถานีในพืน้ที่ตอ่

ขยายและสถานีเดิม) จากตารางในหน้าที่ 28 - 32 ของรายงานฉบบันี ้ และการปันสว่น (Pro-rated) คา่ใช้จา่ยในสว่น General 

Requirement* เข้าเป็นสว่นหนึ่งของรายการที่ 6 และงานอ่ืนๆ 

6/ จากระยะทางทัง้หมด 26.4 กิโลเมตร 

7/ จากจํานวนสถานี 19 สถานีใหม ่

* ไมร่วมงานอาคาร MRTA และงานตดิตัง้/เปลี่ยนป้ายและกราฟฟิกสถานีในพืน้ที่ตอ่ขยายและสถานีเดิม 

 

ทัง้นี ้ มลูคา่งานท่ีจะจ้าง ช.การชา่ง ข้างต้นเป็นมลูคา่งานของโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยายเทา่กบั 

18,146.74 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) และเป็นคา่ใช้จ่ายของโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสี

นํา้เงินเดิม) เทา่กบั 1,495.60 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

 

สาํหรับการประเมินมลูคา่งานตามสญัญาวา่จ้าง ช.การช่าง เป็นผู้บริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และ

ทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินในครัง้นี ้ เป็นข้อมลูทางเทคนิค ซึง่ต้องอาศยัความรู้และความ

เช่ียวชาญเฉพาะทาง ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณาเปรียบเทียบราคาจากรายงานการประเมินมลูคา่งาน (Cost 

Estimation) ของบริษัท อินฟรา เอเชีย (ประเทศไทย) จํากดั (InfraAsia) ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านวิศวกรรม ท่ีมี

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประเมินมลูคา่งานโครงการขนสง่ทางราง ท่ีได้รับการยอมรับจากหนว่ยงาน

ภาครัฐและเอกชนทัง้ในไทยและตา่งประเทศ 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

1.2 รายงานการประเมินมูลค่างาน จดัหา และติดตัง้ ระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงนิ และ

จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมจาํนวน 7 ขบวน สาํหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงนิเดิม โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้บริษัท อินฟรา เอเชีย (ประเทศไทย) จํากดั (InfraAsia) ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านวศิวกรรม 

ทําการประเมินต้นทนุสาํหรับงานระบบของโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย ช่วงสถานีหวัลาํโพง – สถานีหลกั

สอง และสถานีเตาปนู – สถานีทา่พระ (ไมร่วมชว่งสถานีบางซื่อ – สถานีเตาปนู จํานวน 1 สถานี) ระยะทางรวมประมาณ 

26 กิโลเมตร (ระยะทางของทัง้ระบบรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย รวมประมาณ 27 กิโลเมตร) โดยระบบของ

โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยายต้องเช่ือมโยงได้กบัโครงการรถไฟฟา้สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม)27

28 

และโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง และการจดัหารถไฟฟา้เพ่ิมเติมจํานวน 7 ขบวน สาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สาย

เฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดมิ) 

 

แผนภาพที่ 2: โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงนิเดิม และสายสีนํา้เงนิส่วนต่อขยาย 

 
 

หมายเหต:ุ สว่นที่ 1 ไมร่วมอยูใ่นการทํารายการในครัง้นี ้

 

โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยายจะเป็นตวัเช่ือมกบัโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินเดิม ท่ีสถานีบางซื่อ

และสถานีหวัลาํโพง โดยโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย จะแบง่ออกเป็น 3 สว่น (โปรดดแูผนภาพท่ี 2 ด้านบน

ประกอบ) ดงันี ้

28 โปรดดเูชิงอรรถ 3 

ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

(1) สว่นท่ี 1: สถานีบางซื่อ – สถานีเตาปนู ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร (ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ทํารายการแล้ว

เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2558 จึงไมร่วมอยูใ่นการทํารายการในครัง้นี)้ 

(2) สว่นท่ี 2: สถานีหวัลาํโพง – สถานีหลกัสอง ระยะทาง 14.4 กิโลเมตร มีสถานีใหมท่ัง้หมด 11 สถานี ตอ่เช่ือมกบัสถานี

หวัลาํโพงเดิม เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน มีลกัษณะทางวิง่อโุมงค์คูร่างเดี่ยว ในชว่งหวัลาํโพง - ท่าพระ ระยะทาง 5 

กิโลเมตร มีสถานีใต้ดินจํานวน 4 สถานี และทางวิง่ยกระดบัในช่วงทา่พระ - บางแค ระยะทาง 9 กิโลเมตร มีสถานี

ยกระดบัจํานวน 7 สถานี  และมีศนูย์ซอ่มบํารุงบริเวณสถานีเพชรเกษม 48 (เป็นศนูย์ซอ่มบํารุงรักษาแบบเบา)  โดยมี

สถานีทา่พระเป็นสถานีร่วมกนัของสว่นท่ี 2 และสว่นท่ี 3 

(3) สว่นท่ี 3: สถานีเตาปนู – สถานีทา่พระ ระยะทาง 12 กิโลเมตร มีสถานีใหมท่ัง้หมด 8 สถานี (ไมร่วมสถานีทา่พระท่ี

เป็นสถานีร่วมกนัของสว่นท่ี 2 และสว่นท่ี 3) ตอ่เช่ือมกบัสถานีเตาปนูเดิม เป็นโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดบัทัง้หมด 

มีลกัษณะเป็นทางวิง่รางคูบ่นเสาตอมอ่บริเวณเกาะกลางถนน 
 

การประเมินมลูคา่งาน (Cost Estimation) 

InfraAsia ประเมินมลูคา่งานบริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้

สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย โดยอ้างอิงเอกสารทางเทคนิคท่ีบริษัทฯ จดัเตรียมให้กบั InfraAsia เก่ียวกบัรายการอปุกรณ์

ตา่งๆ รวมถึงรายการการปรับปรุงระบบงานท่ีจําเป็น งานปรับปรุง และยกระดบั28

29 ร่วมกบัประมาณการต้นทนุ  นอกจากนี ้

ยงัได้ใช้ต้นทนุโครงการอ่ืนๆ เชน่ โครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง และฐานข้อมลูของงานท่ีเก่ียวข้องและคล้ายคลงึกนัของ

โครงการท่ีเกิดขึน้มาแล้วในอดตี ประกอบกบัราคาท่ีทราบจากผู้ผลติอปุกรณ์ตา่งๆ จากนัน้นําข้อมลูดงักลา่วมาใช้ในการ

จดัทําประมาณการต้นทนุโดยใช้แบบจําลองต้นทนุระบบรถไฟฟา้ (Rail System Cost Model) ท่ีพฒันาขึน้โดย InfraAsia 

ทัง้นี ้ แบบจําลองต้นทนุท่ีพฒันาขึน้ของ InfraAsia ได้ถกูนํามาใช้กบัหลายๆ โครงการและเป็นท่ียอมรับของหนว่ยงาน

ราชการ ผู้ประกอบการรถไฟฟา้ และผู้ รับเหมารายใหญ่ๆ  

โดย InfraAsia ได้แบง่งานการจดัหาและติดตัง้อปุกรณ์ ออกเป็นออกเป็น 17 กลุม่ ได้แก ่

(1) ขบวนรถไฟฟา้ (Rolling Stock) จํานวน 35 ขบวน  

(2) ระบบสญัญาณ (Signalling System) 

(3) ระบบสือ่สาร (Communication System) 

(4) ระบบจ่ายกระแสไฟฟา้ (Power Supply System) 

(5) ระบบควบคมุ สัง่การ และเก็บข้อมลู (SCADA) 

(6) ระบบจดัเก็บคา่โดยสารอตัโนมตั ิ(AFC) 

(7) ระบบประตกูัน้ชานชาลา (Platform Screen Doors) 

(8) อปุกรณ์ศนูย์ซอ่มบํารุง (Depot Workshop Equipment) 

(9) งานอ่ืนๆ (Minor Works) ซึง่รวมถึงงานโยธาศนูย์ซอ่มบํารุง 

(10) การอบรมการปฏิบตัิการ (Operations Training) 

(11) การทดสอบการทํางานทัง้ระบบ (Test and Trial Run Costs) 

(12) การเช่ือมระบบ (System Integration) 

(13) คา่ภาษีศลุกากรและนําเข้า (Customs and Import Duties) 

29 โปรดดเูชิงอรรถ 3 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

(14) คา่ธรรมเนียมบริหารโครงการ (Project Management) 

(15) คา่โสหุ้ยโครงการ (Project Overhead) 

(16) คา่ธรรมเนียมหนงัสอืคํา้ประกนั (Insurance & Bonds) และ 

(17) กําไรและคา่เผ่ือเหลอืเผ่ือขาด (Mark up & Contingency) 

โดยขอบเขตงานจะต้องรวมการปรับปรุง และ/หรือ เปลีย่นอปุกรณ์ของโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินเดิม

บางสว่น เพ่ือให้ระบบรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินเดมิและสายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยายสามารถตอ่เช่ือมและบรูณาการกนัได้อยา่ง

สมบรูณ์ โดยหลกัๆ จะเป็นการดําเนินการตอ่เช่ือมท่ีสถานีหวัลาํโพงเดิม และสถานีบางซื่อเดิม  นอกจากนี ้ ยงัจะมงีาน

ปรับปรุงศนูย์ซอ่มบํารุงท่ีพระราม 9 เพ่ือให้สามารถรองรับระบบรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยายได้เพ่ิมเติม 

 

การประมาณการต้นทนุโครงการของ InfraAsia 

ในการประเมินมลูคา่ต้นทนุโครงการในครัง้นี ้ InfraAsia ได้พิจารณาจํานวนอปุกรณ์ทัง้หมดท่ีต้องใช้ในแตล่ะงาน

หลกัตามการออกแบบและ Requirement ของโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย และนํามาคณูกบัประมาณการ

ราคาของอปุกรณ์นัน้ๆ จากฐานข้อมลูของ InfraAsia และราคาอปุกรณ์ท่ีทราบจากผู้ผลติอปุกรณ์ตา่งๆ 

โดยขอบเขตงานและรายละเอียดของงาน สาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย โครงการสว่นท่ี 2 

(สถานีหวัลาํโพง – สถานีหลกัสอง) และโครงการสว่นท่ี 3 (สถานีเตาปนู – สถานีทา่พระ) (โครงการส่วนที่ 1 ไม่รวมอยู่

ในการทาํรายการในครัง้นี)้ และสมมติฐานท่ีสาํคญัในการจดัทําประมาณการต้นทนุในครัง้นี ้สรุปได้ดงันี ้

รายการ รายละเอียด 

 สมมติฐานทัว่ไป 

- ไมนํ่าภาษีมลูคา่เพ่ิมมาคํานวณในการประเมินมลูคา่งาน 

- คา่ใช้จา่ยทัง้หมดอ้างอิงจากราคาฐานเม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2560 

- วสัดอุปุกรณ์และการบริการทางวศิวกรรมบางสว่นมาจากตา่งประเทศ จงึกําหนดให้อตัราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการประมาณการ

คา่ใช้จา่ยเทา่กบั 35 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ และ 37 บาทตอ่ยโูร ซึง่เป็นอตัราแลกเปลี่ยนในชว่งที่ทําการประเมิน (วนัที่ออก

รายงาน 31 มีนาคม 2560) 

- โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) และสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุ 

(Special BOI Privileges) จงึได้รับยกเว้นภาษีศลุกากรและภาษีนําเข้าเคร่ืองจกัร (โปรดดรูายละเอียดเก่ียวกบัการได้รับการ

สง่เสริมการลงทนุ และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในสว่นที่ 1 ข้อ 1.1 ของรายงานฉบบันี)้ 

 จํานวนสถานีใหม ่: 19 สถานี  

ประกอบด้วย สว่นที่ 2 จํานวน 11 สถานี และสว่นที่ 3 จํานวน 8 สถานี (สว่นที่ 3 ไมน่บัรวมสถานีทา่พระซึง่เป็นสถานีร่วม) 

 ระยะทาง : 26.4 กิโลเมตร 

1 ขบวนรถไฟฟา้ (Rolling Stock) 1/ 

จํานวนรถไฟฟา้ : 35 ขบวน (ขบวนละ 3 ตู้) 

โดย InfraAsia ได้พิจารณาราคารถไฟฟา้จากหลายแบรนด์ชัน้นํา เชน่ J-TREC และ Hitachi (ประเทศญ่ีปุ่ น), Siemen (ประเทศ

เยอรมนั), Bombardier (ประเทศแคนาดา), Hyundai Rotem (ประเทศเกาหลีใต้) และ CRRS (ประเทศจีน) 

2 ระบบสญัญาณ (Signalling System) 1/ 

การขยายระบบสญัญาณที่มีอยูใ่นปัจจบุนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

- ยกระดบัและปรับปรุงอปุกรณ์และซอฟแวร์ของระบบควบคมุการเดินรถ (Operation Control Center (OCC) Central 

Signaling Equipment and Software) เพ่ือให้ครอบคลมุถึงโครงการสว่นที ่2 และสว่นที่ 3 รวมถึงสร้างห้องควบคมุสญัญาณ

กลาง (Central Control Room Signalling Work-stations) ประกอบด้วยอปุกรณ์หลกัๆ ได้แก่ Train On Board Equipment 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่39/49 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

รายการ รายละเอียด 

จํานวน 70 ชดุ, Automatic Train Operation (ATO) และ Automatic Train Protection (ATP) System จํานวน 1 ชดุ, Train 

Detection System จํานวน 72 ชดุ, และ Train Management System (TMS) จํานวน 1 ชดุ เป็นต้น 

- อปุกรณ์ขอบทาง (Wayside Equipment) สําหรับโครงการสว่นที่ 2 และสว่นที่ 3  

- อปุกรณ์ตรวจสอบการใช้ราง สาํหรับโครงการสว่นที่ 2 และ 3 (Track Occupation Detection Equipment for Section 2 & 3) 

- 3 ตวัเช่ือมตอ่ใหมก่บัศนูย์ควบคมุการเดินรถ (Interlocking with OCC) 

- ยกระดบัและปรับปรุงอปุกรณ์และซอฟแวร์ระบบสญัญาณบนขบวนรถไฟฟา้เดิม 

- การติตตัง้อปุกรณ์ระบบสญัญาณบนขบวนรถไฟฟา้ใหม ่

- จดัเรียงจดุจอดขบวนรถไฟฟา้ที่ศนูย์ซอ่มบํารุงพระราม 9 

โดย InfraAsia ได้พิจารณาราคาอปุกรณ์จากผู้ผลิตจากประเทศเยอรมนั สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่ น 

3 ระบบสื่อสาร (Communication System) 1/ 

การขยายและยกระดบัระบบสื่อสาร รวมถึงการเปลี่ยนระบบและอปุกรณ์สําหรับโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินเดิมที่มีอายกุารใช้

งานนานหรือล้าสมยั ดงันี ้

- การจดัหาและยกระดบัเครือข่ายรับสง่ข้อมลูหลกั (Back Bone Transmission Network (BTN)) ประกอบด้วยอปุกรณ์หลกัๆ 

ได้แก่ Synchronous Data Hierarchy (SDH) Synchronous Tranport Module (STM) 16 Node จํานวน 56 ตวั, Eternet 

Switch Core จํานวน 56 ตวั, และ 24 Port Switch with Optic Fiber Uplink จํานวน 51 ตวั เป็นต้น 

- การจดัหาระบบวิทย ุ TETRA สําหรับโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย ประกอบด้วยอปุกรณ์หลกัๆ ได้แก่ Radio 

Base Stations (2 Transmit/Receive, 8 Slots) จํานวน 22 ชดุ, Train Radio จํานวน 80 ตวั, Hand Held Radio จํานวน 398 

ตวั, และ Leaky Feeder จํานวน 38,900 เมตร เป็นต้น 

- การติดตัง้ระบบ CCTV ใหมส่ําหรับโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย และเช่ือมตอ่กบัระบบ CCTV ของโครงการ

รถไฟฟา้สายสีนํา้เงินเดิม และเช่ือมตอ่ทัง้ระบบกบัศนูย์ควบคมุกลาง ประกอบด้วยอปุกรณ์หลกัๆ ได้แก่ กล้องแบบ Fixed 

(with Housing) จํานวน 1,246 ตวั, กล้องแบบ Pan Tilt Zoom จํานวน 152 ตวั, Network Video Recorder และ Network 

Video Management System จํานวน 39 ชดุ, และ Eternet 6 Port Switch (Power over Eternet) จํานวน 304 ตวั เป็นต้น 

- การติดตัง้ระบบ CCTV บนขบวนรถไฟฟา้ใหม ่โดยเช่ือมตอ่กบัระบบ BBRS เพ่ือให้ครอบคลมุทัง้ระบบรถไฟฟา้สายสีนํา้เงิน 

- การติดตัง้ระบบ Public Address (PA) ใหมส่ําหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย และเช่ือมตอ่กบัระบบ PA ของ

โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินเดิม และเช่ือมตอ่ทัง้ระบบกบัศนูย์ควบคมุกลาง ประกอบด้วยอปุกรณ์หลกัๆ ได้แก่ Station PA 

Node Equipment จํานวน 20 ตวั, สายลําโพง Indoor จํานวน 106,000 เมตร, สายลาํโพง Outdoor จํานวน 28,000 เมตร, 

และ PA Control Panel (Platform) จํานวน 40 ชดุ เป็นต้น 

- การขยายระบบแสดงข้อมลูสําหรับผู้ โดยสารโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงิน (BL Passenger Information Display (PID)) 

เพ่ือให้ครอบคลมุถึงโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย และการรวมระบบ PID ทัง้โครงการ ประกอบด้วยอปุกรณ์

หลกัๆ ได้แก่ Station Liquid Crystal Display (LCD) จํานวน 160 เคร่ือง, Liquid Crystal Display (LCD) ที่ Entrance จํานวน 

76 เคร่ือง, ระบบ Software ควบคมุ Station PID จํานวน 28 ชดุ, และ Fiber Optic Switch 8 Port จํานวน 38 ตวั เป็นต้น 

- การขยายระบบแสดงนาฬิกากลางของโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงิน (BL Master Clock System (MCS)) เพ่ือให้ครอบคลมุถึง

โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย และการรวมระบบ MCS ทัง้โครงการ ประกอบด้วยอปุกรณ์หลกัๆ ได้แก ่

Station/Depot Master Clock จํานวน 25 เรือน, Central Master Clock จํานวน 2 เรือน, Digital Clock – Equipment Room 

จํานวน 106 เรือน เป็นต้น 

- การติดตัง้ระบบโทรศพัท์ใหมส่ําหรับโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย และเช่ือมตอ่กบัระบบโทรศพัท์ของโครงการ

รถไฟฟา้สายสีนํา้เงินเดิม และเช่ือมตอ่ทัง้ระบบกบัศนูย์ควบคมุกลาง ประกอบด้วยอปุกรณ์หลกัๆ ได้แก่ OCC Central PABX 

2 ชดุ, OCC Operation Software 2 ชดุ, Operation Workstation 10 ชดุ, Station Voice Switch 20 ตวั, และโทรศพัท์ IP 

สถานีละ 36 เคร่ืองสําหรับสถานียกระดบั และ 40 เคร่ืองสําหรับสถานีใต้ดิน เป็นต้น 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่40/49 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

รายการ รายละเอียด 

- การขยายระบบเครือข่าย IT ของโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงิน ให้ครอบคลมุถึงโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย 

- การติดตัง้ระบบ Broadband Radio System (BBRS) ใหมเ่พ่ือให้ครอบคลมุโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินเดิมและโครงการ

รถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย (ปัจจบุนัไมมี่ระบบ BBRS ในโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินเดิม) ประกอบด้วยอปุกรณ์

หลกัๆ ได้แก ่Access Point (Rail & Depot) จํานวน 380 ตวั, สาย Fiber Optic ตามราง จํานวน 106,000 เมตร, สายไฟฟา้

ตามราง จํานวน 106,000 เมตร, และ Optical to Electrical Converter (Transmit/Receive Pair) จํานวน 380 ตวั เป็นต้น 

- การติดตัง้ระบบ Trainborne Communication System (TCS) สําหรับขบวนรถไฟฟา้ใหม ่ ประกอบด้วยอปุกรณ์หลกัๆ ได้แก ่

Dynamic Display (Train Destination Display Unit) จํานวน 840 ชดุ, Car Communication Unit จํานวน 105 ตวั, Vehicle 

Communication Controller จํานวน 70 ตวั, และ CCTV DVR จํานวน 105 ตวั เป็นต้น 

- การติดตัง้ระบบ Controlled Access Security System สําหรับโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย ประกอบด้วย

อปุกรณ์หลกัๆ ได้แก ่Card Reader จํานวน 512 ตวั, Door Local Equipment Type A (with Alarm Sensor) จํานวน 350 ตวั, 

Fiber Optic (Transmit/Receive Pair) จํานวน 135 ตวั, และ Local Controller จํานวน 135 ตวั เป็นต้น 

- การตดัตัง้เคร่ืองตรวจจบัโลหะ (Walk Through Metal Detectors) สําหรับสถานีของโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่

ขยาย 

โดย InfraAsia ได้พิจารณาราคาอปุกรณ์จากผู้ผลิตจากประเทศสิงคโปร์ ฝร่ังเศส อิตาลี จีน เกาหลใีต้ และสหรัฐอเมริกา 

4 ระบบจา่ยกระแสไฟฟา้ (Power Supply System) 1/ 

การขยายระบบจา่ยกระแสไฟฟา้ (Power Supply System) และระบบจา่ยไฟรถไฟฟา้ (Traction Power System)  และอปุกรณ์

สํารองไฟสําหรับสถานี (Auxiliary Power Equipment) 

- จดัให้มีสถานีไฟฟา้ยอ่ย (67/24 kV) 2 แหง่ และเช่ือมตอ่กบัการไฟฟา้นครหลวง (MEA) ที่โรงเก็บรถไฟฟา้ใหมแ่ละสถานีทา่พระ 

- การติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟา้ 24kV (Station Service Supply (SSS)) ประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟา้ 24/0.4 kV (2 เคร่ืองตอ่ 1 

สถานี และ Intermediate Ventilation Shaft), วงแหวนสายเคเบิล้ข้างราง และ Switch Gear ประกอบด้วยอปุกรณ์หลกัๆ 

ได้แก ่หม้อแปลงไฟฟา้ SSS 24/0.4 kV จํานวน 44 ตวั, Remote Terminal Unit (RTU) 24kV จํานวน 22 ตวั, และ Switch 

Gear 1,250A 25kA จํานวน 44 ตวั เป็นต้น 

- การติดตัง้ระบบจา่ยไฟรถไฟฟา้ (Traction Power System) ประกอบด้วย 24kV สายเคเบิล้จา่ยไฟคู ่ เช่ือมตอ่ไปยงัศนูย์ซอ่ม

บํารุง (Depot) TSS, 10 สถานี Tracktion Supply System (TSS), 2 ตวัเรียงกระแสไฟฟา้ (Rectifier), 750V DC switchgear, 

อปุกรณ์เสริม (Ancillary Equipment) และสายเคเบิล้ ประกอบด้วยอปุกรณ์หลกัๆ ได้แก่ Track Feeder Circuit Breaker 

750V 4A จํานวน 66 ตวั, หม้อแปลงไฟฟา้ 2,550 kVA Dry Type จํานวน 22 ตวั, และ Rectifier Unit 2,250 kVA 750 V DC 

12 Pulse จํานวน 22 ตวั เป็นต้น 

- ระบบไฟสํารอง UPS และ 119V DC แบตเตอร่ีและตวัชาร์จ สําหรับ 19 สถานีของโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย 

และศนูย์ซอ่มบํารุง 

- เคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ใช้นํา้มนัดีเซลที่สถานีไฟฟา้ประธาน 

- สวิตซ์แยกรางและสวิตซ์แยกสว่นราง (Track Isolation Swith and Track Section Switch) 

โดย InfraAsia ได้พิจารณาราคาอปุกรณ์จากผู้ผลิตจากประเทศเยอรมนั องักฤษ และญ่ีปุ่ น 

5 ระบบควบคมุ สัง่การ และเก็บข้อมลู (SCADA) 1/ 

การขยายระบบควบคมุ สัง่การ และเก็บข้อมลู (SCADA) ของโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินเดิมเพ่ือให้เช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ 

SCADA ที่ใช้ควบคมุโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย สว่นที่ 2 และ สว่นที่ 3 โดยมีรายละเอียดงานดงันี ้

- จดัหา Remote Terminal Unit (RTU) ที่สถานีโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยายทัง้หมด, Intervention Shafts, ศนูย์

ซอ่มบํารุง และสถานีไฟฟา้ประธาน (Bulk Substation: BSS) ประกอบด้วยอปุกรณ์หลกัๆ ได้แก่ Station RTU Base Unit with 

Input/Output Modules (Above Ground Telecommunication Equipment Room Distributed RTU) จํานวน 19 ชดุ, 

Station RTU Base Unit with Input/Output Modules (for Traction Power System) จํานวน 16 ชดุ, และ Station Server 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่41/49 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

รายการ รายละเอียด 

จํานวน 19 ชดุ เป็นต้น 

- เช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์และระบบตา่งๆ รวมถึง M&E ของโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย ภายใต้สญัญานีแ้ละสญัญา

ก่อสร้างงานโยธาสําหรับสถานีและศนูย์ซอ่มบํารุง 

- เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ SCADA ใหม ่แทนเซิร์ฟเวอร์เดิมที่ศนูย์ควบคมุการเดินรถ (OCC) และศนูย์ควบคมุกลาง (CCR) 

- เช่ือมตอ่กบั RTU ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินเดิม เพ่ือรวมเป็นระบบเดียวกบัระบบ SCADA ของโครงการรถไฟฟา้สายสี

นํา้เงินสว่นตอ่ขยาย (Interfacing to Existing Blue Line RTU to Provide a Single Integrated Extended Blue Line 

SCADA System) 

6 ระบบจดัเก็บคา่โดยสารอตัโนมตัิ (AFC) 1/ 

การติดตัง้ระบบจดัเก็บคา่โดยสารอตัโนมตัิ (AFC) สําหรับสถานีใหม ่และยกระดบัระบบ AFC เดิมของสถานีโครงการรถไฟฟา้สาย

สีนํา้เงินเดิม  โดยรายละเอียดของงานสรุปได้ดงันี ้

- การยกระดบัและการเปลี่ยนแทนระบบคอมพิวเตอร์กลาง (Central Computer System : CCS) ของโครงการรถไฟฟา้สาย 

สีนํา้เงินเดิม เพ่ือให้ครอบคลมุถึงโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย 

- อปุกรณ์ระบบจดัเก็บคา่โดยสารอตัโนมตัิที่สถานีใหม ่ ประกอบด้วย ประตอูตัโนมตั,ิ เคร่ืองออกตัว๋อตัโนมตัิ, อปุกรณ์ขายตัว๋, 

คอมพิวเตอร์สถานี, คอมพิวเตอร์กลาง และอปุกรณ์เก็บเงิน ประกอบด้วยอปุกรณ์หลกัๆ ได้แก่ Ticket Vending Machine 

จํานวน 156 เคร่ือง, Automatic Gate Normal Size จํานวน 240 เคร่ือง, Automatic Gate Wide for Disable จํานวน 38 

เคร่ือง, และ Ticket Office Machine จํานวน 76 เคร่ือง เป็นต้น 

- การเช่ือมตอ่และการรวมอาคาร PR ของโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงิน 

- การปรับปรุงการเช่ือมตอ่กบั รฟม. ชัน้ 4 และ Common Clearing House (CCH) เพ่ือรวมโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่น

ตอ่ขยาย เป็นสว่นหนึ่งของโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงิน และการดาํเนินการร่วมกนักบัโครงการรถไฟฟา้สายสีมว่ง 

- สํารองสําหรับ Fare Media สว่นเพ่ิม สาํหรับจํานวนผู้ โดยสารโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยายที่เพ่ิมขึน้ 

โดย InfraAsia ได้พิจารณาราคาอปุกรณ์จากผู้ผลิตจากประเทศสิงคโปร์ ฝร่ังเศส สเปน และอินเดีย 

7 ระบบประตกูัน้ชานชาลา (Platform Screen Doors) 1/ 

ติดตัง้ประตกูัน้ชานชาลาสําหรับสถานีโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยายทัง้หมด ประกอบด้วย 

- ประตสูงูระดบัคร่ึงตวั สาํหรับ 15 สถานีโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย (สถานียกระดบั) 

- ประตสูงูระดบัเต็มตวั สําหรับ 4 สถานีโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย (สถานีใต้ดิน) 

โดย InfraAsia ได้พิจารณาราคาอปุกรณ์จากผู้ผลิตจากประเทศสิงคโปร์ เยอรมนั และฝร่ังเศส 

8 อปุกรณ์ศนูย์ซอ่มบํารุง (Depot Workshop Equipment) 1/ 

ศนูย์ซอ่มบํารุงใหมจ่ะใช้สําหรับการบาํรุงรักษาแบบเบา และใช้เป็นที่ทําความสะอาดขบวนรถไฟฟา้ เน่ืองจากขบวนรถไฟฟา้ของ

โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินเดิมและโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยายเหมือนกนั ดงันัน้ ทัง้ 2 โครงการสามารถใช้ศนูย์

ซอ่มบํารุงพระราม 9 ร่วมกนัได้ ดงันัน้ ศนูย์ซอ่มบํารุงใหมภ่ายใต้โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย จะประกอบด้วย

รายละเอียด ดงันี ้

- เครนเหนือหวั (Overhead Crane) 

- โรงล้างขบวนรถไฟฟา้ (Train Wash Plant) 

- รถบรรทกุพืน้ราบ (Flat Wagon) 

- รถบรรทกุ Unimog 

- ยานพาหนะสาํหรับการบํารุงรักษางานโยธา (Infrastructure Maintenance Vehicle) 

- อปุกรณ์และเคร่ืองมือ (Track Work Equipment and Hand Tools) 

- เคร่ืองจกัรในการซอ่มแซม (Reparing Machine) 

- พืน้ที่เก็บของ (Storage Area) 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่42/49 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

รายการ รายละเอียด 

- ระบบจดัเก็บพาเลท (Pallet Stroage System) 

- ระบบชัน้ (Shelving System) 

- พาหนะสาํหรับซอ่มบํารุง (Workshop Vehicle) 

9 งานอ่ืนๆ (Minor Works) 1/ ประกอบด้วย 

- การปรับปรุงปา้ยและกราฟฟิกของโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินเดิม  

- การก่อสร้างคอกที่ศนูย์ซอ่มบาํรุงพระราม 9 สําหรับขบวนรถไฟฟา้ของโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย 

- การก่อสร้างและตดิตัง้คลงัศนูย์ซอ่มบํารุงพระราม 9 สําหรับชิน้สว่นสํารองของโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย 

- การก่อสร้างอาคารบริหารทีศ่นูย์ซอ่มบํารุงใหมข่องโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย 

- การก่อสร้างอาคาร GIS 

- การติดตัง้รางสายเคเบิล้ตลอดทางวิ่งและในศนูย์ซอ่มบํารุง สําหรับสายเคเบิล้ระบบสญัญาณและสื่อสาร 

- การปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบบริการอาคารเพ่ือรองรับการติดตัง้อปุกรณ์ M&E 

10 การอบรมการปฏิบตัิการ (Operations Training) : ประมาณร้อยละ 0.12 ของคา่ระบบและอปุกรณ์สําหรับโครงการ 

11 การทดสอบการทาํงานทัง้ระบบ (Test and Trial Run Costs) : ประมาณร้อยละ 0.4 ของคา่ระบบและอปุกรณ์สําหรับโครงการ 

12 การเช่ือมระบบ (System Integration) : ประมาณร้อยละ 5 ของคา่ระบบและอปุกรณ์สําหรับโครงการ 2/ 

13 คา่ภาษีศลุกากรและนําเข้า (Customs and Import Duties) : ร้อยละ 0 ของคา่ระบบและอปุกรณ์สําหรับโครงการ 

ตามสมมติฐานวา่ โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) และสิทธิประโยชน์จากการ

สง่เสริมการลงทนุ (Special BOI Privileges) จงึได้รับยกเว้นภาษีศลุกากรและภาษีนําเข้าเคร่ืองจกัร 

14 คา่ธรรมเนียมบริหารโครงการ (Project Management) : ประมาณร้อยละ 12 ของคา่ระบบและอปุกรณ์สาํหรับโครงการ 2/ 

15 คา่โสหุ้ยโครงการ (Project Overhead) : ประมาณร้อยละ 8 ของคา่ระบบและอปุกรณ์สําหรับโครงการ 2/ 

16 คา่ธรรมเนียมหนงัสือคํา้ประกนั (Insurance & Bonds) : ประมาณร้อยละ 2 ของคา่ระบบและอปุกรณ์สําหรับโครงการ 2/ 

17 กําไรและคา่เผ่ือเหลือเผ่ือขาด (Mark up & Contingency) : ประมาณร้อยละ 8 ของคา่ระบบและอปุกรณ์สําหรับโครงการ 2/ 

หมายเหต:ุ InfraAsia ได้พิจารณาจํานวนอปุกรณ์ทัง้หมดที่ต้องใช้ในแตล่ะงานหลกัตามการออกแบบและ Requirement ของโครงการรถไฟฟา้

สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย และนํามาคณูกบัประมาณการราคาของอปุกรณ์นัน้ๆ จากฐานข้อมลูของ InfraAsia และราคาอปุกรณ์ที่ทราบจาก

ผู้ผลติอปุกรณ์ตา่งๆ โดยได้จดัทําแบบจําลองต้นทนุระบบรถไฟฟา้ (Rail System Cost Model) ที่พฒันาขึน้โดย InfraAsia มี Worksheet หลกั

ทัง้หมด 28 หน้า (ยงัไมน่บัรวม Worksheet ยอ่ย) 

1/ ในงานทัง้ 9 สว่นงานข้างต้น InfraAsia ได้รวมต้นทนุทางด้านวศิวกรรมตา่งๆ เชน่ การจดัเตรียมเอกสารทางวิศวกรรม (Engineering 

Documentation) การผลิตและการประกอบระบบ (Manufacture / Fabrication of System) การขนสง่และการสง่มอบ (Shipping & 

Delivery) การติดตัง้ (Installation and Acceptance Testing) การทดสอบระบบ (Integrated Testing and Commissioning) การจดัทาํ

คูมื่อปฏิบตัิงาน (O&M Manuals) คา่ฝึกอบรมตา่งๆ รวมถงึคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัอะไหล ่ เคร่ืองมือพิเศษ และเคร่ืองมือทดสอบตา่งๆ (Spare 

Parts, Special Tools and Test Equipment) เป็นต้น เข้าเป็นต้นทนุของแตล่ะสว่นงานหลกัทัง้ 9 งานด้วย 

2/ ร้อยละของคา่ระบบและอปุกรณ์ทีแ่สดงในตารางคํานวณมาจากคา่เฉลี่ยของโครงการรถไฟฟา้ขนาดใหญ่อ่ืนๆ ที่ใกล้เคียงกนัจาก

ฐานข้อมลูของ InfraAsia  

3/ ตามร่างสญัญาวา่จ้าง ช.การชา่ง ระบบควบคมุ สัง่การ และเก็บข้อมลู (Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System) 

จะรวมอยูใ่นกลุม่ระบบไฟฟา้กําลงั (Power Supply System) ขณะที่รายงานของ InfraAsia งานในสว่น SCADA จะแยกเป็นหวัข้อ

ตา่งหาก 

 

การประเมินมลูค่างานบริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสาย 

สนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย โดย InfraAsia สรุปได้ดงันี ้

 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่43/49 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

กลุ่ม

ที่ 

รายละเอียดของรายการ จาํนวน (ล้านบาท) ค่าเฉล่ีย (ล้านบาท) 

1 (1) ขบวนรถไฟฟา้ 35 ขบวน1/ และ (2) ระบบสญัญาณ (Rolling Stock 

and Signalling System)2/ 

10,964.67 313 ล้านบาทตอ่ขบวน 

2 (3) ระบบสื่อสาร และ (4 และ 5) ระบบไฟฟา้กําลงั (Communication 

Systems and Power Supply System)3/ 

6,891.61 261 ล้านบาทตอ่ ก.ม.6/ 

3 (6) ระบบจดัเก็บคา่โดยสารอตัโนมตัิ และ (7) ระบบประตกูัน้ชานชาลา 

(Automatic Fare Collection System and Platform Screen Doors)4/ 

2,473.44 130 ล้านบาทตอ่สถานี7/ 

4 (8) ศนูย์ซอ่มบํารุง และ (9) งานอ่ืนๆ (Depot Work Equipment and 

Minor Works)5/ 

775.78 - 

 ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 

(10) การอบรมการปฏิบตัิการ (Operation Training) 

(11) การทดสอบการทาํงานทัง้ระบบ (Test & Trial Run Costs) 

(12) การเช่ือมระบบ (System Integration) 

(13) คา่ภาษีศลุกากรและนําเข้า (Customs and Import Duties) 

(14) คา่ธรรมเนียมบริหารโครงการ (Project Management) 

(15) คา่โสหุ้ยโครงการ (Project Overhead) 

(16) คา่ธรรมเนียมหนงัสือคํา้ประกนั (Insurance & Bonds) 

(17) กําไรและคา่เผ่ือเหลือเผ่ือขาด (Mark up & Contingency) 

ได้ปันสว่น (Pro-rated) 

เข้าไปที่ต้นทนุงาน 

กลุม่ที่ 1 - 4 

ได้ปันสว่น (Pro-rated) 

เข้าไปที่ต้นทนุงาน 

กลุม่ที่ 1 - 4 

 มูลค่ารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 21,105.49 799 ล้านบาทต่อ ก.ม.6/ 

หมายเหต:ุ 

1/ ประกอบด้วย รถไฟฟา้จํานวน 28 ขบวน (สว่นหนึง่ของงานระยะที่ 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ ซึง่รวมอยูใ่นมลูคา่โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้

เงินสว่นตอ่ขยาย ที่ได้รับอนมุตัิจากทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที ่ 2/2560 เม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2560) และรถไฟฟา้เพ่ิมเติม

จํานวน 7 ขบวน สาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) 

 (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในแผนภาพที่ 1 ในหน้าที่ 13 ของรายงานฉบบันีป้ระกอบ เพ่ือความเข้าใจที่ชดัเจนขึน้) 

2/ ประกอบด้วยระบบงานตามรายการที่ 1 – 2 และงาน Minor Works ที่เก่ียวข้องกบังานรายการที่ 1 - 2 และการปันสว่น (Pro-rated) ต้นทนุ

ในรายการที่ 10 - 17 

3/ ประกอบด้วยระบบงานตามรายการที่ 3 – 5 และงาน Minor Works ที่เก่ียวข้องกบังานรายการที่ 3 - 5 และการปันสว่น (Pro-rated) ต้นทนุ

ในรายการที่ 10 - 17 

4/ ประกอบด้วยระบบงานตามรายการที่ 6 – 7 และงาน Minor Works ที่เก่ียวข้องกบังานรายการที่ 6 – 7 และการปันสว่น (Pro-rated) ต้นทนุ

ในรายการที่ 10 - 17 

5/ ประกอบด้วยระบบงานรายการที่ 8 และงาน Minor Works อ่ืนๆ ที่เหลือ และการปันสว่น (Pro-rated) ต้นทนุในรายการที่ 10 - 17 

6/ จากระยะทางทัง้หมด 26.4 กิโลเมตร 

7/ จากจํานวนสถานี 19 สถานีใหม ่

 

การวิเคราะห์สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการประเมินของผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

 ในการประเมินของผู้ เ ช่ียวชาญอิสระ InfraAsia มีสมมติฐานการประเมินว่า รายการการเช่ือมระบบ 

ค่าธรรมเนียมบริหารโครงการ ค่าโสหุ้ ยโครงการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือคํา้ประกัน และกําไร จะจ่ายชําระเป็นเงินบาท 

อปุกรณ์ประมาณร้อยละ 30 ของอปุกรณ์ทัง้หมดเป็นสว่นท่ีซือ้ในประเทศไทย (Local Contents) ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน ส่วนอุปกรณ์ท่ีเหลืออีกร้อยละ 70 ของอุปกรณ์ทัง้หมดต้องนําเข้าจากต่างประเทศ 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่44/49 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

(Imported Contents) ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และยโูร  โดยรวมมากกว่าร้อยละ 50 ของราคาประเมิน

ต้นทนุงานเป็นสว่นท่ีจ่ายชําระเป็นเงินบาท 

 

การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity) 

จากการวิเคราะห์ความไวของผู้ เช่ียวชาญอิสระ ราคาประเมินต้นทุนงานของผู้ เช่ียวชาญอิสระจะตํ่ากว่าราคา

วา่จ้าง ช. การช่าง ได้ก็ต่อเมื่อเงินบาทแข็งค่าเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกนักบัเงินบาทแข็งค่าเทียบกบัยโูร เทียบจาก

อตัราแลกเปลีย่น ณ ปัจจบุนั เช่น 

- อตัราแลกเปลีย่นต้องตกลง (บาทแข็งค่า) จาก 37 บาทต่อยโูร เหลือ 35 บาทต่อยโูร และอตัราแลกเปลีย่นต้องตกลง 

(บาทแข็งค่า) จาก 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปถึง 26.72 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ราคาประเมินต้นทุนงานของ

ผู้ เช่ียวชาญอิสระจึงจะลดลงไปเทา่กบัราคาวา่จ้าง ช. การช่าง 

อตัราแลกเปลี่ยนที่ทําให้ราคาประเมินต้นทนุงานของผู้ เช่ียวชาญอิสระลดลงไปเทา่กบัราคาวา่จ้าง ช. การชา่ง 

การเปลี่ยนแปลงของบาทตอ่ยโูร การเปลี่ยนแปลงของบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ 

371/ 21.03 

36 23.88 

35 26.72 

34 29.56 

33 32.40 

หมายเหต:ุ 1/ อตัราแลกเปลี่ยนในชว่งที่ทําการประเมิน เทา่กบั 35 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ และ 37 บาทตอ่ยโูร 

 

การวิเคราะห์อตัราแลกเปลีย่นในอดีตและปัจจบุนั 
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ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย (อตัราแลกเปลี่ยนย้อนหลงั 3 ปี จนถึงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2560) 

 

 เน่ืองจากคา่อปุกรณ์เป็นเพียงสว่นหนึง่ของมลูคา่งานทัง้หมด และอปุกรณ์ท่ีนําเข้าจากตา่งประเทศก็เป็นเพียง

สว่นหนึง่ของมลูคา่อปุกรณ์ทัง้หมด นอกจากนี ้ ยงัสามารถเปลีย่นแปลงสกลุเงินในการชําระเงินกบัผู้ขายอปุกรณ์ 

(Suppliers) บางราย และยงัสามารถเปลีย่นแปลงสกลุเงินจากการเลอืกประเทศของ Suppliers ได้ ประกอบกบัแนวโน้ม

อตัราแลกเปลีย่นบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ และบาทตอ่ยโูร ในอดตีท่ีผา่นมา มีแนวโน้มแขง็คา่และออ่นคา่ตรงกนัข้ามกนั 

ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ ณ วนัท่ีออกรายงานฉบบันี ้ มลูคา่ต้นทนุงานท่ีประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญอิสระไมไ่ด้

เปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัจากวนัท่ีผู้ เช่ียวชาญอิสระออกรายงาน  อยา่งไรก็ตาม อตัราแลกเปลีย่นในอนาคตเป็น

เร่ืองท่ียากจากคาดเดาได้อยา่งแมน่ยํา 
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1.3 ตารางสรุปเปรียบเทียบมูลค่างานตามสัญญาว่าจ้าง CK และราคาประเมินโดย InfraAsia เป็นดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

กลุ่ม

ที่ 

รายละเอียด ค่าตอบแทนที่จะ

ชาํระให้ CK 

ราคาประเมินโดย 

InfraAsia 

สูงกว่า (ตํ่ากว่า) ราคาประเมิน 

 ล้านบาท ร้อยละ 

1 ขบวนรถไฟฟา้ 35 ขบวน1/ และระบบสญัญาณ 

(Rolling Stock and Signalling System) 

10,074.042// 

(288 ลบ. ต่อขบวน) 

10,964.671/4/ 

(313 ลบ. ต่อขบวน) 

(890.63) -8.12% 

2 ระบบสื่อสาร และระบบไฟฟา้กําลงั

(Communication Systems and Power Supply 

System) 

7,027.462/ 

(266 ลบ. ต่อ ก.ม.6/) 

6,891.614/ 

(261 ลบ. ต่อ ก.ม.6/) 

135.86  1.97% 

3 ระบบจดัเก็บคา่โดยสารอตัโนมตัิ และระบบประตู

กัน้ชานชาลา (Automatic Fare Collection 

System and Platform Screen Doors) 

1,931.322/ 

(102 ลบ. ต่อสถานี7/) 

2,473.444/ 

(130 ลบ. ต่อสถานี7/) 

(542.12) -21.92% 

4 ศนูย์ซอ่มบํารุงและงานอ่ืนๆ (Depot Work 

Equipment and Minor Works) 

609.513/ 775.785/ (166.26) -21.43% 

 มูลค่ารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 19,642.34 

(744 ลบ. ต่อ ก.ม.6/) 

21,105.49 

(799 ลบ. ต่อ ก.ม.6/) 

(1,463.16) -6.93% 

หมายเหต:ุ 

1/ ประกอบด้วย รถไฟฟา้จํานวน 28 ขบวน (สว่นหนึ่งของงานระยะที่ 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ ซึง่รวมอยูใ่นมลูคา่โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้

เงินสว่นตอ่ขยาย ที่ได้รับอนมุตัิจากทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที ่ 2/2560 เม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2560) และรถไฟฟา้เพ่ิมเติม

จํานวน 7 ขบวน สาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) 

2/ แตล่ะรายการประกอบด้วย งานระบบที่เก่ียวข้องกบัรายการนัน้ๆ และการปันสว่น (Pro-rated) คา่ใช้จา่ยในสว่น General Requirement* 

ตามร่างสญัญาวา่จ้าง CK เข้าเป็นสว่นหนึ่งของรายการนัน้ๆ 

3/ ประกอบด้วยรายการศนูย์ซอ่มบํารุง, งานอาคาร MRTA, และงานตดิตัง้/เปลี่ยนปา้ยและกราฟฟิกสถานีในพืน้ที่ตอ่ขยายและสถานีเดมิ 

และการปันสว่น (Pro-rated) คา่ใช้จา่ยในสว่น General Requirement* 

4/ แตล่ะรายการประกอบด้วย งานระบบที่เก่ียวข้องกบัรายการนัน้ๆ และงาน Minor Works ที่เก่ียวข้องกบัระบบนัน้ๆ และการปันสว่น (Pro-

rated) ต้นทนุในรายการที่ 10 - 17 ตามรายงานของ InfraAsia เข้าเป็นสว่นหนึ่งของรายการนัน้ๆ 

5/ ประกอบด้วยระบบงานรายการที ่8 และงาน Minor Works อ่ืนๆ ที่เหลือ และการปันสว่น (Pro-rated) ต้นทนุในรายการที่ 10 - 17 ตาม

รายงานของ InfraAsia เข้าเป็นสว่นหนึง่ของรายการนัน้ๆ 

6/ จากระยะทางทัง้หมด 26.4 กิโลเมตร 

7/ จากจํานวนสถานี 19 สถานีใหม ่

* ไมร่วมงานอาคาร MRTA และงานตดิตัง้/เปลี่ยนป้ายและกราฟฟิกสถานีในพืน้ที่ตอ่ขยายและสถานีเดิม 

 

จากตารางข้างต้น จะเห็นวา่มลูคา่งานบริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบ

โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย และการจดัหารถไฟฟา้เพ่ิมเติมจํานวน 7 ขบวนสาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหา

นคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) ตามร่างสญัญาจ้าง CK ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 19,643 ล้านบาท (ไมร่วม

ภาษีมลูคา่เพ่ิม) เป็นราคาท่ีตํา่กวา่ราคาประเมินของ InfraAsia ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญอิสระท่ีประมาณ 21,105.49 ล้านบาท 

อยูเ่ป็นจํานวน 1,463.16 ล้านบาท หรือตํ่ากวา่ราคาประเมินร้อยละ 6.93 

ทัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การประเมินของ InfraAsia มีความเหมาะสม เน่ืองจาก InfraAsia ได้ทํา

การประเมินต้นทนุโครงการโดยได้พิจารณาถงึคณุลกัษณะและความต้องการทางด้านเทคนิคของโครงการสว่นท่ี 2 ช่วง

สถานีหวัลาํโพง – สถานีหลกัสอง และสว่นท่ี 3 ช่วงสถานีเตาปนู – สถานีทา่พระ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและความ
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ตอ่เน่ืองกบัโครงการสว่นท่ี 1 ช่วงสถานีบางซื่อ – สถานีเตาปนู รวมถงึในการประเมินได้ใช้ข้อมลูต้นทนุโครงการอ่ืนๆ เช่น 

โครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง และฐานข้อมลูของงานท่ีเก่ียวข้องและคล้ายคลงึกนัของโครงการท่ีเกิดขึน้มาแล้วในอดตี 

ประกอบกบัราคาท่ีทราบจากผู้ผลติอปุกรณ์ตา่งๆ มาใช้ประกอบในการประเมินต้นทนุโครงการในครัง้นี ้  ดงันัน้ ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระเห็นวา่มลูคา่งานบริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สาย

สนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย และการจดัหารถไฟฟา้เพ่ิมเติมจํานวน 7 ขบวนสาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล 

(สายสนํีา้เงินเดิม) ตามร่างสญัญาจ้าง CK ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 19,643 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) เป็นราคา

ท่ีตํ่ากวา่ราคาประเมินของ InfraAsia อยูเ่ป็นจํานวน 1,463.16 ล้านบาท หรือตํ่ากวา่ราคาประเมินร้อยละ 6.93  ดังนัน้ 

มูลค่างานจ้างเหมางานบริหารโครงการ ในส่วนจัดหา ติดตัง้ และทดสอบอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้า

สายสีนํา้เงนิ ที่จะชาํระให้แก่ CK เป็นราคาที่เหมาะสม 

 

2. ความเหมาะสมของเงื่อนไขการชาํระเงนิ 

สญัญาวา่จ้าง ช.การช่าง เป็นผู้บริหารโครงการ ในสว่นจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบ โครงการ

รถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน และการจดัหารถไฟฟา้เพ่ิมเตมิจํานวน 7 ขบวนสาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล 

(สายสนํีา้เงินเดิม) โดยมีวงเงินรวมไมเ่กิน 19,643 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) จะมีการทยอยจ่ายเป็นรายเดือนตาม

ความคืบหน้าของงาน โดยอ้างอิงตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาวา่งจ้าง CK โดยบริษัทฯ จะต้องชําระ

เงินเป็นรายเดือนภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับใบแจ้งหนี ้ โดยในงวดแรกบริษัทฯ ต้องจ่ายคา่งานจํานวน 2,946.35 ล้าน

บาท (คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของมลูคา่ตามสญัญาทัง้หมด) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ เง่ือนไขการชําระเงินเป็นเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ และมีการชําระเงินตาม

ความคืบหน้าของงาน  ดงันัน้ เงื่อนไขการชาํระเงนิมีความสมเหตุสมผล 

 

3. สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการชาํระเงนิ 

โดยสรุป ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ราคาคา่ตอบแทนท่ีบริษัทฯ จะจา่ยให้แก่ ช.การชา่ง ในจํานวน

ไมเ่กิน 19,643 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) เป็นราคาที่เหมาะสม เน่ืองจากคา่ตอบแทนท่ีจะชําระให้กบั ช.การช่าง

มีมลูคา่ตํ่ากวา่มลูคา่งานท่ีประเมนิโดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ เป็นจํานวน 1,463.16 ล้านบาท หรือตํ่ากวา่ร้อยละ 6.93 ของ

ราคาประเมินโดยผู้เช่ียวชาญอิสระ  นอกจากนี ้ เง่ือนไขการชําระเงินก็เป็นเง่ือนไขการค้าปกติ ดงันัน้ เงื่อนไขการชาํระ

เงนิมีความสมเหตุสมผล 
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ส่วนที่ 4: สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

 

โปรดดสูรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใน “บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)” หน้าท่ี 6 

ของรายงานฉบบันี ้

 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นควรจะศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่งๆ ท่ีแนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ เพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาในการตดัสนิใจสาํหรับการลงมติ ซึง่การพิจารณาอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่ว ขึน้อยูก่บั

ดลุยพินิจและการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

 

ทัง้นี ้ CapAd ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวา่ได้พิจารณาให้ความเห็นกรณีข้างต้นด้วยความ

รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคาํนงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

 

 

 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั 

 

 

 

 (นายพชัร เนตรสวุรรณ) 

 กรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

 

 (นายพชัร เนตรสวุรรณ) 

 ผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 

 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ที ่49/49 
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เอกสารแนบ 1 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

บริษัท ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษัท : บริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) 

  CH. Karnchang Public Company Limited (“CK”) 

ธุรกิจหลกั : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทัว่ไปโดยรับงานจากหนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เป็น

ผู้ รับเหมาโดยตรง ผู้ รับเหมาชว่ง หรือลกัษณะกิจการร่วมค้า หรือกิจการร่วมทนุแบบคอนซอร์

เตียม 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสทุธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 

โทรศพัท์ : 0 2277 0460, 0 2275 0026 

โทรสาร : 0 2275 7029 

เวบ็ไซต์ : http://www.ch-karnchang.co.th 

ทนุจดทะเบียน : 1,693,899,970 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,693,899,970 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทนุท่ีชําระแล้ว : 1,693,896,872 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,693,896,872 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

บริษัท ช.การช่าง (มหาชน) (“CK”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2515 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1.4 ล้าน

บาท เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทัว่ไป โดยในระยะแรกเป็นการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทัว่ไป ลกูค้าหลกัคือ 

หนว่ยงานราชการ ตอ่มาในปี 2524 CK ได้เข้าร่วมทนุกบับริษัท โตคิว คอนสตรัคชัน่ จํากดั ซึง่เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างราย

ใหญ่ 1 ใน 10 รายแรกของประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจก่อสร้างและการเจริญเติบโตในระยะยาว 

เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2537 CK ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 700 ล้านบาท 

ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 3 สงิหาคม 2538  ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2539 CK 

ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 1,050 ล้านบาท จากนัน้เป็นต้นมา CK ได้เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว พฒันาเทคโนโลยด้ีานการ

ก่อสร้างโดยการร่วมทนุกบับริษัทตา่งชาต ิ เช่น บริษัท บิลฟิงเกอร์ เอจี จํากดัจากประเทศเยอรมนั, บริษัท เธมส์ วอเตอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั จากประเทศองักฤษ เป็นต้น ทําให้ CK สามารถก้าวขึน้เป็นหนึง่ในกลุม่บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

เพียงไมก่ี่รายท่ีสามารถรับงานกอ่สร้างท่ีมีความซบัซ้อนและต้องอาศยัเทคโนโลยีในการก่อสร้างขัน้สงูได้ เช่น โครงการ

ก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานขนาดใหญ่ และทํางานโครงการในลกัษณะออกแบบพร้อมกอ่สร้าง หรือ Turnkey 

โครงการสมัปทานในลกัษณะ Build Transfer and Operate (BTO), Build Operate and Transfer (BOT), Build Own 

and Operate (BOO) และ Acquire Operate and Transfer (AOT) ผลงานท่ีผา่นมา อาทิเช่น สญัญาสมัปทานโครงการ

ผลตินํา้ประปาเพ่ือขายให้แกก่ารประปาสว่นภมูิภาคในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม สมทุรสาคร และปทมุธานี, สญัญา

สมัปทานโครงการรถไฟฟา้มหานครสายเฉลมิรัชมงคล ฯลฯ 

ปี 2547 CK ได้ก่อตัง้บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากดั เพ่ือเป็นผู้พฒันาโครงการไฟฟา้พลงันํา้ นํา้งมึ 2  ณ 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ CK ได้เร่ิมงานโครงการก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลงันํา้ นํา้งมึ 2 ในปี 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่1 
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2549 มลูคา่โครงการ 22,000 ล้านบาท มกํีาลงัการผลติไฟฟา้ 615 เมกะวตัต์ โดยจําหนา่ยไฟฟา้ให้แก่การไฟฟา้ฝ่ายผลติ

แหง่ประเทศไทย นอกจากการขยายการลงทนุด้านไฟฟา้พลงันํา้ CK ได้ขยายการลงทนุในธุรกิจพลงังาน อาทิ โรงไฟฟา้

พลงังานแก๊สธรรมชาติ เทคโนโลยีโคเจนเนอเรชัน่ (ความร้อนร่วม) โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ โดย CK ได้ก่อตัง้บริษัท 

บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จํากดั ในปี 2552  บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั ในปี 2553 รวมถึงบริษัท นครราชสมีา โซลา่ร์ 

จํากดั บริษัท เชียงราย โซลา่ร์ จํากดั และบริษัท บางเขนชยั จํากดั ในปี 2554  ในปีเดียวกนั CK ได้ก่อตัง้บริษัท ซีเค พาว

เวอร์ จํากดั เพ่ือเป็น Holding company มีบริษัทแกนเป็นบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากดั ผู้ ถือหุ้นหลกัของ

โครงการไฟฟา้พลงันํา้นํา้งึม 2 โดยบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั มวีตัถปุระสงค์ในการลงทนุและถือหุ้นในธุรกิจพลงังานท่ีได้รับ

การพฒันาโดยกลุม่ ช. การชา่ง ซึง่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 

2556 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556  ในเดือนมิถนุายน 

2557 CK ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียน 41,311,536 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น สง่ผลให้ทนุจดทะเบียนเพ่ิมขึน้

เป็น 1,693,896,872 บาท 

ปี 2558 CK สนบัสนนุการดําเนินการควบบริษัทระหวา่ง บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“BECL”) กบั 

บริษัท รถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“BMCL”) เน่ืองจากการควบบริษัทถือเป็นกลยทุธ์ในการผสานความแข็งแกร่งของ

ทัง้สองบริษัทเข้าด้วยกนัเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของการให้บริการ สร้างศกัยภาพการแขง่ขนัทางธุรกิจและเพ่ิมโอกาส

เติบโตในอนาคต รวมทัง้เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ของบริษัทใหมท่ี่เกิดจากการควบบริษัท และท่ีประชมุผู้ถือหุ้น

ร่วมระหวา่งผู้ ถือหุ้นของบริษัท รถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ได้มีมติอนมุตัิเร่ืองตา่งๆ ของบริษัทใหมท่ี่เกิดจากการควบบริษัทตามท่ีพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และ

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ได้กําหนดไว้ โดยนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจด

ทะเบียนการควบบริษัทดงักลา่ว ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 สง่ผลให้บริษัท รถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และบริษัท 

ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) หมดสภาพจากการเป็นนิติบคุคล และเกิดเป็นบริษัทใหมท่ี่เกิดจากการควบบริษัท โดย

บริษัทใหมม่ีช่ือวา่ บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (Bangkok Expressway and Metro Public 

Company Limited ช่ือยอ่ BEM) มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วเทา่กบั 15,285,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั

จํานวนทัง้สิน้ 15,285,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในการนี ้บริษัทใหมด่งักลา่วได้รับมาซึง่ ทรัพย์สนิ หนี ้สทิธิ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบทัง้หมดของบริษัท รถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และบริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) โดยผลของกฎหมายนบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัรับจดทะเบียนควบบริษัทเป็นต้นไป 

การเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญในปี 2559 

1) เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทได้ลงนามสญัญาจ้างทําการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย

กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ชว่งพทัยา - มาบตาพดุ ตอน 5 ระหวา่ง ก.ม. 13+900.000 – ก.ม. 16+150.000 ระยะทางยาว

ประมาณ 2.250 ก.ม. รวมงานตดิตัง้ไฟฟา้แสงสวา่งบนทางหลวง ณ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ กบักรมทางหลวง โดยมี

ระยะเวลาดาํเนินการประมาณ 900 วนั และมีมลูคา่งานตามสญัญาประมาณ 778,371,000 บาท รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

2) เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2559 บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ได้ลงนามสญัญาจ้าง

งานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟา้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ยนาบง 230/500 kV กบับริษัท ไฟฟา้นํา้งมึ 2 จํากดั โดยมี

ระยะเวลาดาํเนินการประมาณ 26 เดือน และมีมลูคา่งานตามสญัญาประมาณ 799,850,000 บาท และ 39,113,320 ดอล

ลา่ร์สหรัฐอเมริกา ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

3) เมื่อวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2559 บริษัท ช.การชา่ง (ลาว) จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ได้ลงนามสญัญา

แก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาจ้างเหมาออกแบบ จดัหา และก่อสร้าง (EPC Contract) สาํหรับงานก่อสร้างเพ่ิมเตมิระยะท่ี 1 และ

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่2 
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ระยะท่ี 2 สาํหรับโครงการโรงไฟฟา้พลงันํา้ไซยะบรีุ กบับริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั โดยแบง่งานก่อสร้างเพ่ิมเติมเป็น 2 

ระยะ สรุปสาระสาํคญัดงันี ้

- ระยะท่ี 1  มลูคา่งานก่อสร้าง 14,650 ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างโครงการบริเวณฝ่ังขวา

ของลาํนํา้โขงท่ีได้ดําเนินการก่อสร้างในระหวา่งปี 2554 - 2558 เพ่ือเพ่ิมเติมและแก้ไขปรับปรุงคณุลกัษณะท่ีจําเป็นตาม

ข้อกําหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานสิง่แวดล้อมและวิศวกรรมตามท่ีรัฐบาลลาวร้องขอ ได้แก่ การเพ่ิมประตรูะบายตะกอน

และลดระดบัความสงูของธรณีประตรูะบายนํา้ล้น การเพ่ิมระบบทางปลาผา่น การเสริมเหลก็เพ่ิมเติมเพ่ือให้ตวัโครงสร้าง

มีความแขง็แรงมากขึน้ เป็นต้น 

- ระยะท่ี 2  มลูคา่งานก่อสร้าง 4,750 ล้านบาท เป็นงานแก้ไขและปรับเปลีย่นแบบการกอ่สร้างองค์ประกอบ

ของโครงสร้างบริเวณฝ่ังซ้ายของลาํนํา้โขงท่ีจะดําเนินการระหวา่งปี 2559 - 2562 ได้แก่ การปรับเปลีย่นรูปแบบระบบทาง

ปลาผา่น การปรับลดช่องทางระบายตะกอนใต้โรงไฟฟา้และการปรับลดความยาวของโรงไฟฟา้และพืน้ท่ีติดตัง้ งานระบบ

ไฟฟา้และเคร่ืองกล เป็นต้น 

โดยมีระยะเวลาแล้วเสร็จประมาณเดือนตลุาคม 2562 และมีมลูคา่งานตามสญัญาประมาณ 19,400,000,000 

บาท 

4) เมื่อวนัท่ี 8 สงิหาคม 2559 บริษัทได้ลงนามสญัญาจ้างทําการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง สายบาง

ปะอิน-สระบรีุ-นครราชสมีา ชว่ง ก.ม. 27+500.000 – ก.ม. 37+700.000 (รวมทางแยกตา่งระดบัหินกอง) ระยะทางยาว

ประมาณ 10.200 ก.ม. กบักรมทางหลวง โดยมีระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1,080 วนั และมีมลูคา่งานตามสญัญา

ประมาณ 1,945,500,000 บาท รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

5) เมื่อวนัท่ี 26 กนัยายน 2559 บริษัทได้ลงนามสญัญาจ้างงานซอ่มแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบท่ี 3 

ระยะท่ี 5 สว่นดี (อโศก-ศรีนครินทร์) กบับริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) โดยมีระยะเวลาดาํเนินการ

ประมาณ 10 เดือน และมมีลูคา่งานตามสญัญาประมาณ 32,341,810 บาท ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

6) เมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 บริษัทได้ลงนามเป็นผู้ รับจ้าง เพ่ือดําเนินการซอ่มบํารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานทาง

โยธาและไฟฟา้เคร่ืองกล โครงการรถไฟฟา้สายสมีว่งเพ่ิมเตมิ (การปรับปรุงซอ่มแซมงานโครงสร้างพืน้ฐานทางโยธาและ

ไฟฟา้เคร่ืองกล รวมถึงการจดัหาอปุกรณ์และเคร่ืองมือสาํหรับการเดินรถและซอ่มบํารุงตา่งๆ สาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสี

มว่ง ซึง่เป็นการเพ่ิมเติมขอบเขตงานจากสญัญาเดิมท่ีบริษัทเป็นผู้บริหารงานซอ่มบํารุงฯ โครงการรถไฟฟา้สายสมีว่งใน

ปัจจบุนั) กบับริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) โดยมีระยะเวลาดาํเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือน

ตลุาคม 2566 และมมีลูคา่งานตามสญัญาประมาณ 155,000,000 บาท ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

7) บริษัทได้ทําสญัญากิจการร่วมค้ากบับริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) โดยใช้

ช่ือวา่ กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเข้าร่วมการประกวดราคาตามประกาศและข้อกําหนดการประกวดราคา

สาํหรับงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสส้ีม (ตะวนัออก) ชว่งศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย-มีนบรีุ โดยมีสดัสว่นการร่วม

ลงทนุดงันี ้

- บริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) ร้อยละ 60 

- บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) ร้อยละ 40 

โดยเมื่อวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2560 กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ได้ลงนามเป็นผู้ รับจ้างในสญัญางานโครงการรถไฟฟา้ 

สายสส้ีม (ตะวนัออก) กบัการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย จํานวน 3 สญัญา ได้แก่  

 สญัญาท่ี 1 งานก่อสร้างใต้ดิน ชว่งศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย - รามคําแหง 12 มีระยะเวลาดาํเนินการประมาณ 

1,980 วนั และมีมลูคา่งานตามสญัญาประมาณ 20,633 ล้านบาท รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่3 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 สญัญาท่ี 2 งานก่อสร้างใต้ดิน ช่วงรามคาํแหง 12 - หวัหมาก มีระยะเวลาดาํเนินการประมาณ 1,980 วนั และมีมลูคา่

งานตามสญัญาประมาณ 21,507 ล้านบาท รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

 สญัญาท่ี 5 งานก่อสร้างศนูย์ซอ่มบํารุงและอาคารจอดรถ มีระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1,980 วนั และมีมลูคา่

งานตามสญัญาประมาณ 4,831.24 ล้านบาท รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

 

โครงสร้างกลุม่บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจของกลุม่บริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) สามารถแบง่ออกเป็น 2 ธุรกิจหลกัคือ 

(1) ธุรกิจการก่อสร้าง 

(2) ธุรกิจการพฒันาโครงการสาธารณปูโภค 

โดยมีรายละเอียดในแผนภาพในหน้าถดัไป 

 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 CK ดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจหลกั รับงานก่อสร้างทัง้จากหนว่ยงานราชการ หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ

และภาคเอกชน  โดยมีทัง้การรับงานท่ีเป็นผู้ รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) หรือเป็นผู้ รับเหมาช่วง (Sub Contractor) 

ทัง้วิธีการประมลู การประกวดราคา และการร่วมมอืกบับริษัทผู้ รับเหมาตา่งประเทศในลกัษณะของกิจการร่วมค้า (Joint 

Venture) หรือในลกัษณะของกิจการร่วมทนุแบบคอนซอร์เตยีม (Consortium)  นอกจากธุรกิจการก่อสร้าง CK ยงัได้

ดําเนินธุรกิจพฒันาโครงการสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานในระดบัภมูภิาคอยา่งครบวงจร ซึง่ปัจจบุนั CK ได้ลงทนุในระบบ

คมนาคม ระบบขนสง่มวลชน ระบบสาธารณปูโภคนํา้ และระบบพลงังานไฟฟา้ เช่น โครงการบริหารทางดว่นและรถไฟฟา้

ใต้ดินซึง่ดาํเนินการโดยบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“BEM”) โครงการผลตินํา้ประปาซึง่

ดําเนินการโดยบริษัท ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) (“TTW”) และบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั โครงการผลติไฟฟา้ซึง่

ดําเนินการโดยบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“CKP”) เป็นต้น 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่4 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) 

 
ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2559 ของ CK 
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เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ * เม่ือวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) ได้ขายหุ้นทัง้หมดทื่ถืออยูใ่นบริษัท คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล ซพั

พลาย จํากดั จํานวน 999,992 หุ้นให้แก่นิติบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกนักบับริษัท เป็นผลให้บริษัท คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล ซพัพลาย จํากดั

สิน้สภาพในการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
 

2. คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2560 มีจํานวน 10 คน ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายอศัวิน คงสิริ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายปลวิ ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร 

3. นางสาวสภุามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4. นายวิฑรู เตชะทศันสนุทร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5. นายถวลัย์ศกัดิ์ สขุะวรรณ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

6. นายภาวิช ทองโรจน์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

7. นายณรงค์ แสงสริุยะ กรรมการ 

8. นายรัตน์ สนัตอรรณพ กรรมการ 

9. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 

10. นายอนกุลู ตนัติมาสน์ กรรมการ 

หมายเหต:ุ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นางสาวสภุามาส ตรีวิศวเวทย์ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสริุยะ นาย

ประเสริฐ มริตตนะพร สองในสี่คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท หรือหนึ่งในสี่คนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกบั 

นายรัตน์ สนัตอรรณพ หรือนายอนกุลู ตนัติมาสน์ รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
 

3. โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2560 CK มีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,693,899,970 บาท ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว

จํานวน 1,693,896,872 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,693,896,872 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดงันี ้

รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. กลุม่ตรีวิศวเวทย์1/ 608,907,945 35.95 

1.1 นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 13,631,497 0.80 

1.2 นางปราณี ทองกิตติกลุ 7,567,642 0.45 

1.3 นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ 5,061,142 0.30 

1.4 นายณฐัวฒิุ ตรีวิศวเวทย์ 2,405,785 0.14 

1.5 นางสาวสภุามาส ตรีวิศวเวทย์ 1,700,000 0.10 

1.6 นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ 1,550,000 0.09 

1.7 นายภูวเนศน์ ตรีวิศวเวทย์ 1,013,225 0.06 

1.8 นางสาวสนุนัท์ ตรีวิศวเวทย์ 869,100 0.05 

1.9 นางกรกช ตรีวิศวเวทย์ 700,250 0.04 

1.10  นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ 154,285 0.01 

1.11 บริษัท มหาศิริ สยาม จํากดั2/ 307,312,365 18.14 

1.12 บริษัท ช.การช่าง โฮลด้ิง จํากดั3/ 173,096,530 10.22 

1.13 บริษัท ซีเค ออฟฟิซ ทาวเวอร์4/ 91,048,212 5.38 

1.14 บริษัท ทีดิ่นบางปะอิน จํากดั5/ 2,797,912 0.17 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่6 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด6/ 65,258,385 3.85 

3. ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 38,950,000 2.30 

4. The Bank of New York Mellon 21,685,000 1.28 

5. กองทนุเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 19,666,665 1.16 

6. กองทนุเปิด เค 20 ซีเล็คท์ หุ้นระยะยาวปันผล 17,168,800 1.01 

7. กองทนุเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล 16,149,625 0.95 

8. บรืษัท วิริยะประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 15,545,200 0.92 

9. นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์7/ 15,383,225 0.91 

10. HSBC (Singapore) Nominees Pte. 14,304,571 0.84 

รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของ CK 833,019,416 49.18 

ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ 860,877,456 50.82 

รวม 1,693,896,872 100.00 

ที่มา: ข้อมลูรายช่ือผู้ ถือหุ้นจากการปิดสมดุทะเบียน XM ในวนัที ่16 มีนาคม 2560 จากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

หมายเหต:ุ 

1/ รายช่ือในกลุม่ตรีวิศวเวทย์ อ้างอิงตามข้อมลูรายช่ือผู้ ถือหุ้นในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ปี 2559 

2/ กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท มหาศิริ สยาม จํากดั ได้แก ่

 กรรมการ: นายประเสริฐ ตรีวศิวเวทย์, นายเทพ ตรีวิศวเวทย์, นายยิม้ ตรีวศิวเวทย์, นายปลิว ตรีวศิวเวทย์, นางอรอนงค์ ตรีวิศวเวทย์ 

และ น.ส. สภุามาส ตรีวศิวเวทย์ 

 ผู้ ถือหุ้น: 

รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. นายถาวร ตรีวศิวเวทย์ 2,411,473 26.80 

2. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ 2,281,895 25.35 

3. นายปลวิ ตรีวศิวเวทย์ 1,993,633 22.15 

4. นายเทพ ตรีวิศวเวทย์ 937,837 10.42 

5. นายกําธร ตรีวิศวเวทย์ 753,948 8.38 

6. น.ส. รวงข้าว พรหมแพทย์ 621,213 6.90 

7. นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ 1 0.00 

รวม 9,000,000 100.00 

 

3/ กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ช.การชา่ง โฮลดิง้ จํากดั ได้แก่ 

 กรรมการ: นายปลวิ ตรีวิศวเวทย์, นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์, นายเทพ ตรีวิศวเวทย์, นายยิม้ ตรีวิศวเวทย์, นางอรอนงค์ ตรีวิศวเวทย์ 

และ น.ส. สภุามาส ตรีวศิวเวทย์ 

 ผู้ ถือหุ้น: 

รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. บริษัท มหาศิริ สยาม จํากดั 2,100,000 25.00 

2. นายณฐัพงศ์ คุ้มมี 1,050,000 12.50 

3. บริษัท นําพลก่อสร้าง จํากดั 1,050,000 12.50 

4. บริษัท ชลเวทย์โยธา จํากดั 1,050,000 12.50 

5. บริษัท ถาวรวงศ์ จํากดั 1,050,000 12.50 

6. บริษัท เวทย์ประเสริฐ จํากดั 1,050,000 12.50 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่7 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

7. บริษัท เอกกําธร จํากดั 1,050,000 12.50 

รวม 8,400,000 100.00 

 

4/ กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีเค ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จํากดั ได้แก ่

กรรมการ: นายปลวิ ตรีวิศวเวทย์, นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์, นายเทพ ตรีวิศวเวทย์, นายยิม้ ตรีวศิวเวทย์, นายประเสริฐ ทองกิตติกลุ, นาง

อรอนงค์ ตรีวิศวเวทย์ และ น.ส. สภุามาส ตรีวิศวเวทย์ 

ผู้ ถือหุ้น: 

รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. บริษัท มหาศิริ สยาม จํากดั 750,000 25.00 

2. นายกําธร ตรีวิศวเวทย์ 375,000 12.50 

3. นายถาวร ตรีวศิวเวทย์ 375,000 12.50 

4. นายเทพ ตรีวิศวเวทย์ 375,000 12.50 

5. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ 375,000 12.50 

6. นายปลวิ ตรีวิศวเวทย์ 375,000 12.50 

7. นายยิม้ ตรีวิศวเวทย์ 375,000 12.50 

รวม 3,000,000 100.00 

 

5/ กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ที่ดนิบางปะอิน จํากดั ได้แก ่

กรรมการ: นายปลิว ตรีวิศวเวทย์, นายประเสิรฐ ตรีวิศวเวทย์, นายยิม้ ตรีวศิวเวทย์, นายเทพ ตรีวิศวเวทย์, นายวรวฒิุ อนรัุกษ์วงศ์ศรี และ 

น.ส. สภุามาส ตรีวศิวเวทย์ 

ผู้ ถือหุ้น: 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. บริษัท มหาศิริ สยาม จํากดั  600,000 25.00 

2. บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จํากดั 600,000 25.00 

3. นายถาวร ตรีวศิวเวทย์ 200,000 8.33 

4. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ 200,000 8.33 

5. น.ส. จิรพร ยอดแสง 200,000 8.33 

6. นายปลวิ ตรีวิศวเวทย์ 200,000 8.33 

7. นายเทพ ตรีวิศวเวทย์ 200,000 8.33 

8. นายกําธร ตรีวิศวเวทย์  200,000 8.33 

รวม 2,400,000 100.00 

(ที่มาของหมายเหตทุี่ 2/ - 5/: www.corpus.bol.co.th) 

 

6/ บริษัทยอ่ยที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จดัตัง้ขึน้ NVDR มีลกัษณะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนโดยอตัโนมตัิ (Automatic List) ผู้ลงทนุใน NVDR 

จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินตา่งๆ เสมือนการลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท แตไ่มมี่สิทธิในการออกเสียงในทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น 

7/ บคุคลดงักลา่วมิได้เป็นบคุคลกลุม่เดียวกนั จงึไมไ่ด้จดัอยูใ่นกลุม่ตรีวศิวเวทย์ 
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เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

4. สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 มีดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงินรวม (หน่วย: พนับาท) 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

สินทรัพย์หมนุเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5,265,068 4,666,962 11,406,173 

เงินลงทนุชัว่คราว 683,659 70,947 1,130,475 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 5,336,592 6,173,560 7,920,131 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องและดอกเบีย้ค้างรับ 31,209 283,913 283,913 

รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกชําระ 13,275,865 13,146,933 2,715,073 

งานระหวา่งก่อสร้างและวสัดรุอโอนเข้างาน 8,562,297 12,786,884 2,775,199 

เงินจา่ยลว่งหน้าผู้ รับเหมาชว่ง 10,315,917 7,233,238 6,209,782 

สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน - - 28,831 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 508,528 677,940 860,234 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 43,979,135 45,040,379 33,329,812 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน    

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ประกนั 24,182 16,893 33,120 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบีย้ค้างรับ  - - 10,359,710 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ 22,411 12,384 9,253 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 7,375,512 17,259,131 19,436,337 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 13,829,918 8,007,596 8,312,220 

ลกูหนีก้ารค้าระยะยาว 7,624,344 14,406,046 14,095,406 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 398,994 383,974 417,259 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 6,961,836 7,329,633 8,609,984 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 85,921 75,978 58,656 

เงินทดรองจา่ยสําหรับโครงการในอนาคต 277,685 282,307 71,801 

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย 76,478 108,149 72,547 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 185,517 116,250 103,593 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 30,306 27,176 18,674 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 36,893,104 48,025,518 61,598,563 

รวมสินทรัพย์ 80,872,239 93,065,896 94,928,375 

หนีส้ินหมนุเวียน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 4,516,035 8,191,277 9,531,534 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 5,904,480 6,602,049 6,440,968 

เจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 226,313 193,918 90,884 

เงินกู้ ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 5,327,627 5,099,472 4,547,791 

หุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 3,000,000 2,000,000 2,000,000 

เงินรับลว่งหน้าจากผู้วา่จ้างและรายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า 8,308,850 5,883,109 5,513,544 

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 891,332 1,145,622 907,481 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 77,861 1,301 3,276 

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 702,944 1,231,232 186,395 
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เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม (หน่วย: พนับาท) 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 511,227 57,647 - 

หนืส้ินหมนุเวียนอ่ืน 137,636 149,723 123,607 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 29,604,305 30,555,349 29,345,481 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน    

เจ้าหนีอ่ื้นระยะยาว - 769,741 - 

เจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 295,282 109,119 21,610 

เงินกู้ยืมระยะยาวสทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 14,047,380 16,769,086 14,631,230 

หุ้นกู้สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 14,979,666 21,478,214 26,479,666 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 447,096 568,443 612,159 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2,027,826 1,960,275 1,983,905 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 31,797,250 41,654,880 43,728,571 

รวมหนีส้ิน 61,401,555 72,210,229 73,074,052 

สว่นของผู้ ถือหุ้น    

ทนุเรือนหุ้น (มลูคา่หุ้นละ 1 บาท)    

ทนุจดทะเบียน    

หุ้นสามญั1,693,899,970 หุ้น  1,693,900 1,693,900 1,693,900 

ทนุที่ออกและเรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว    

หุ้นสามญั 1,693,896,872 หุ้น  1,693,897 1,693,897 1,693,897 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 4,869,410 4,869,410 4,869,410 

กําไรสะสม (ขาดทนุสะสม)    

จดัสรรแล้ว    

สํารองตามกฎหมาย 174,890 174,890 174,890 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 8,587,174 9,781,926 10,637,165 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,799,348 3,937,167 4,105,277 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 19,124,719 20,457,290 21,480,640 

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 345,965 398,377 373,683 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 19,470,684 20,855,667 21,854,322 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 80,872,239 93,065,896 94,928,374 

 

- งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย: พนับาท) 2557 2558 2559 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 32,857,869 34,814,594 45,705,063 

รายได้จากการขายวสัดกุ่อสร้าง 7,194 32,348 63,224 

รายได้คา่บริหารโครงการ 5,153 4,082 40,439 

คา่เชา่รับ 63,687 48,597 48,868 

คา่ขนสง่รับ 17,141 12,361 6,447 

รายได้อ่ืน    

ดอกเบีย้รับ 74,948 56,593 355,423 

รายได้เงินปันผล 711,710 900,900 464,631 
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เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย: พนับาท) 2557 2558 2559 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วมและเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 1,268,571 2,010,994 270,964 

กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 35,559 - - 

อ่ืนๆ 401,527 147,285 64,484 

รวมรายได้ 35,443,360 38,027,755 47,019,543 

ต้นทนุในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวสัดกุ่อสร้าง และบริการ 29,827,416 31,985,795 42,530,058 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 1,475,251 1,758,512 1,781,231 

รวมคา่ใช้จา่ย 31,302,666 33,744,306 44,311,290 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 

4,140,693 4,283,448 2,708,254 

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 26,768 (19,360) (577,611) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 4,167,462 4,264,089 3,285,864 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (1,467,957) (1,544,689) (1,165,802) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,699,504 2,719,420 2,120,062 

ภาษีเงินได้ (342,433) (459,012) (77,615) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 2,357,071 2,260,407 2,042,447 

การแบง่ปันกําไรสทุธิ    

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท 2,296,257 2,192,644 2,002,402 

สว่นที่เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 60,814 67,762 40,045 

กําไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 1.36 1.29 1.18 

 

- งบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 

งบกระแสเงนิสดรวม (หน่วย: พนับาท) 2557 2558 2559 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (4,930,741) (9,982,974) 18,362,197 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ 1,315,838 (1,246,675) (14,133,168) 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน 4,954,885 10,614,370 2,505,585 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 11,871 17,173 4,596 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,351,852 (598,105) 6,739,210 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 3,913,216 5,265,068 4,666,962  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด 5,265,068 4,666,962 11,406,173 

ที่มา: งบการเงินของ CK และบริษัทยอ่ย สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

 

- อตัราสว่นทางการเงินท่ีสาํคญั สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 2558 2559 

อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 9.24 8.21 7.08 

อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 6.48 5.77 4.26 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.49 1.47 1.14 

อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 11.79 10.51 9.16 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 2.84 2.36 2.11 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 2558 2559 

อตัราหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 3.15 3.46 3.34 

อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ตามข้อกําหนดสิทธิฯ1/) (เทา่) 1.48 1.66 1.33 

หมายเหต:ุ 1/ อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิ (Net Debt) ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ตามข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ) = หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้หรือตกอยู่

ภายใต้สว่นลด หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด, เงินลงทนุระยะสัน้ และลกูหนีก้ารค้าซึง่เป็นองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ตาม

สญัญาก่อสร้างที่มีภาระดอกเบีย้และลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วได้ออกหนงัสือรับรองผลงานแล้ว / สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิโดยรวมของ CK และบริษัทย่อย 

ผลการดําเนินงาน 

ในปี 2558 CK และบริษัทยอ่ยมีรายได้หลกัจากการรับเหมาก่อสร้าง และการขายวสัดกุ่อสร้าง รวมทัง้สิน้ 

34,847 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.6 ของรายได้รวมเพ่ิมขึน้ 1,982 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.0 จากปี 2557 เป็นผล

จากความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการตา่งๆ ทัง้ปริมาณงานกอ่สร้างท่ีคงเหลอืตามสญัญาและงานก่อสร้างท่ีบริษัทฯ 

รับมาใหมโ่ดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช โครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสมีว่งสญัญา 4 โครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟา้ระบบโคเจนเนอเรชัน่โครงการ 2 และโครงการก่อสร้างโรงผลตินํา้ประปาแหง่ท่ี 2 เพ่ือขยายกําลงัการผลติ

นํา้ประปาในพืน้ท่ีสมทุรสาคร – นครปฐม  ในปี 2559 CK และบริษัทยอ่ยมีรายได้หลกัจากการรับเหมาก่อสร้าง และการ

ขายวสัดกุ่อสร้าง รวมทัง้สิน้ 45,768 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 97.3 ของรายได้รวมเพ่ิมขึน้ 10,921 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 31.3 จากปีก่อน เป็นผลจากความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการตา่งๆ โดยเฉพาะโครงการไฟฟา้พลงันํา้ ไซยะบรีุ

รวมถงึงานก่อสร้างเพ่ิมเติมซึง่ได้รับการอนมุตัจิากผู้วา่จ้างในปี 2559 ด้วย 

ในปี 2558 CK และบริษัทยอ่ยมรีายได้อ่ืนรวมทัง้สิน้ 3,181 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 603 ล้านบาทจากปีก่อน คิดเป็น

ร้อยละ 23.4 สว่นใหญ่มาจากการขายเงินลงทนุในบริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั (XPCL)  สาํหรับปี 2559 CK และ

บริษัทยอ่ยมีรายได้อ่ืนจํานวน 1,251 ล้านบาท ลดลง 1,930 ล้านบาทจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 60.7 เน่ืองจากมกํีาไร

จากการขายเงินลงทนุลดลงรวมถึงรายได้เงินปันผลลดลงหลงัการควบรวม บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) (BEM) ซึง่เสร็จสิน้ในเดือนธนัวาคม 2558 โดยบริษัทรับรู้สว่นแบง่กําไรแทนเงินปันผล 

ในปี 2558 CK และบริษัทยอ่ยมกํีาไรขัน้ต้นจํานวน 2,861 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 จํานวน 176 ล้านบาทคดิ

เป็นร้อยละ 5.8  เน่ืองจากโครงการท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นสงูบางโครงการได้สิน้สดุลง  สาํหรับปี 2559 CK และบริษัทยอ่ยมี

กําไรขัน้ต้นจํานวน 3,238 ล้านบาทคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 7.08 ลดลงจากปี 2558 ท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 

8.21 เป็นผลมาจากบริษัทยอ่ยรับรู้งานก่อสร้างเพ่ิมเตมิโครงการไฟฟา้พลงันํา้ ไซยะบรีุซึง่มีกําไรขัน้ต้นตํ่ากวา่งานก่อสร้าง

หลกั 

ในปี 2558 CK และบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารจํานวน 1,759 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 283 ล้านบาทจากปี 

2557 คิดเป็นร้อยละ 19 สว่นใหญ่มาจากขาดทนุอตัราแลกเปลีย่น คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน และคา่บริจาค ท่ีเพ่ิมขึน้  

สาํหรับปี 2559 คา่ใช้จา่ยในการบริหารจํานวน 1,781 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 23 ล้านบาทจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.3 โดยใน

ปี 2558 และ 2559 CK และบริษัทยอ่ยไมม่ีคา่ใช้จา่ยเพ่ือการวิจยัและพฒันา 

ในปี 2558 CK และบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 1,545 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จํานวน 77 ล้านบาทคิด

เป็นร้อยละ 5.2 เน่ืองจาก CK และบริษัทยอ่ยมเีงินกู้ยืมธนาคารและหุ้นกู้ เพ่ิมขึน้ สว่นในปี 2559 คา่ใช้จา่ยทางการเงิน

จํานวน 1,166 ล้านบาท ลดลง 379 ล้านบาท จากปี 2558 หรือร้อยละ 24.5 เน่ืองจากสามารถลดต้นทนุทางการเงินเฉลีย่

ลงได้ นอกจากนัน้บริษัทยอ่ยของบริษัทคาดวา่จะได้รับการชดเชยดอกเบีย้จ่ายจากผู้วา่จ้างในอนาคต 
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สาํหรับภาษีเงินได้นิติบคุคลในปี 2558 มีจํานวน 459 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ 116 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 

34 สว่นใหญ่มาจากภาษีจากกําไรจากการจําหนา่ยเงินลงทนุ ในปี 2559 มีภาษีนิติบคุลลจํานวน 78 ล้านบาทลดลง

จํานวน 381 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 83  เน่ืองจากภาษีจากกําไรจากการขายเงินลงทนุลดลง 

อยา่งไรก็ดี ณ สิน้ปี 2558 CK และบริษัทยอ่ยมกํีาไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทเป็นจํานวน 2,193 ล้าน

บาทลดลง 103.6 ล้านบาทจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 4.5 เน่ืองจาก CK และบริษัทยอ่ยมีอตัรากําไรขัน้ต้นลดลงเลก็น้อย

ประกอบกบัมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารและต้นทนุทางการเงินเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า  อยา่งไรก็ตาม CK และบริษัท

ยอ่ยมีรายได้อ่ืนเพ่ิมขึน้ 603 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่มาจากกําไรจากการจําหนา่ยเงินลดลงในบริษัทร่วม สว่นในปี 2559 CK 

และบริษัทยอ่ยมกํีาไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทจํานวน 2,002 ล้านบาทลดลง จํานวน 190 ล้านบาทจากปี 2558 

หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 เน่ืองจากมีกําไรจากการจําหนา่ยเงินลงทนุลดลง 1,740 ล้านบาทจากปีกอ่น อยา่งไรก็ตามบริษัทมี

กําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จาก 377 ล้านบาทและมีคา่ใช้จา่ยทางการเงินและภาษีจา่ยลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 

ฐานะการเงิน 

ณ สิน้ปี 2558 CK และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 93,066 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 12,194 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 15 จากปี 2557 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของงานระหวา่งก่อสร้าง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและ

ลกูหนีค้า่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟา้ซึง่จะถึงกําหนดเวลาเรียกเก็บทัง้จํานวนตามวนัท่ีระบใุนหนงัสอืรับรอง  ในปี 2559 

สนิทรัพย์รวมของ CK มีมลูคา่ 94,928 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากปี 2558 จํานวน 1,862 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 สาเหตหุลกั

มาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินสด เงินลงทนุในบริษัทร่วมเน่ืองจากบริษัทลงทนุใน BEM เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวดและมีเงินให้กู้ยืม

แก่บริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ 

ทางด้านหนีส้นิ ในปี 2558 CK และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวมจํานวน 72,210 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2557 จํานวน 

10,809 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.6 สว่นใหญ่มาจากเงินกู้ยืมจากธนาคารและหุ้นกู้ เพ่ือใช้เร่งรัดงานก่อสร้างและ

เตรียมการสาํหรับโครงการในอนาคต  ในปี 2559 CK และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 73,074 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จํานวน 

864 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเบิกเงินกู้ยมืระยะสัน้และการออกหุ้นกู้ เพ่ิมขึน้  

สาํหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2558 CK และบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 20,856 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

จากปี 2557 จํานวน 1,385 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 สาเหตหุลกัมาจาก CK และบริษัทยอ่ยมกํีาไรสะสมเพ่ิมขึน้จากผล

ประกอบการท่ีมกํีาไรสทุธิ 2,193 ล้านบาท และ ณ สิน้ปี 2559 สว่นของผู้ ถือหุ้นของ CK และบริษัทยอ่ยเทา่กบั 21,854 

ล้านบาทเพ่ิมขึน้จํานวน 999 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 เป็นผลประกอบการของบริษัทและผลจากกําไรจากการวดัมลูคา่

เงินลงทนุในบริษัท ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) 

 

สภาพคล่อง 

ในปี 2558 CK และบริษัทยอ่ยมเีงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงานจํานวน 9,983 ล้านบาท เป็นผลจากการ

เร่งการก่อสร้างโครงการตา่งๆ  ทําให้มีลกูหนีร้ะยะยาวและงานระหวา่งก่อสร้างเพ่ิมขึน้ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการ

ลงทนุ 1,247 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากการลงทนุเพ่ิมในบริษัทร่วมและเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน และมีเงินสดสทุธิได้มาจาก

กิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 10,614 ล้านบาท จากการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ยืมจากธนาคารและหุ้นกู้  ทําให้มเีงินสดสทุธิลดลง

จํานวน 598 ล้านบาทจากเงินสดต้นปี 

ในปี 2559 CK และบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิใช้ไปในได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 18,362 ล้านบาท 

เน่ืองจากได้รับชําระคา่งานจากโครงการตา่งๆ โดยเฉพาะโครงการไฟฟา้พลงันํา้ ไซยะบรีุ เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการ

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่13 
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ลงทนุจํานวน 14,133 ล้านบาท จากการให้บริษัทร่วมกู้ยืม การลงทนุในบริษัทร่วมและเงินลงทนุชัว่คราวอ่ืน ในสว่นของ

กิจกรรมจดัหาเงิน มีเงินสดสทุธิได้มาจํานวน 2,505 ล้านบาท จากการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ยมืจากธนาคารและหุ้นกู้  สง่ผลให้มี

เงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้จํานวน 6,739 ล้านบาท 

 

วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

ความสามารถในการหากําไรมีแนวโน้มลดลง โดยอตัรากําไรสทุธิปรับตวัลดลงจากร้อยละ 6.48 ในปี 2557 เป็น

ร้อยละ 5.77 ในปี 2558 และร้อยละ 4.26 ในปี 2559 ตามลาํดบั เน่ืองจากในปี 2558 กําไรขัน้ต้นลดลง และคา่ใช้จา่ยใน

การบริหาร และภาษีเพ่ิมขึน้ สว่นในปี 2559 กําไรขัน้ต้นลดลง และกําไรจากการขายเงินลงทนุลดลง  

อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นก็ลดลงเช่นกนัจากร้อยละ 10.51 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 9.16 ในปี 2559 เป็นผล

จากการลดลงของกําไรสทุธิเน่ืองจากการกําไรจากการขายเงินลงทนุท่ีลดลง 

 

5. สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

 ศนูย์วจิยัธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก สว่นเศรษฐกิจรายสาขาได้รายงานสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจและ

อตุสาหกรรมรับเหมากอ่สร้างในปี 2559 เติบโตได้ดี โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุสาํคญัจากการเร่งลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน

ของภาครัฐบาล 20 โครงการ มลูคา่เงินลงทนุ 1.79 ล้านล้านบาท โดยเร่ิมทําการประมลูตัง้แตต้่นปี 2559 สง่ผลให้ปี 2559 

อตุสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยขยายตวัมากกวา่ปี 2558 อีกทัง้กระทรวงคมนาคมได้จดัทําแผนปฏิบตัิการด้าน

คมนาคมและขนสง่ (Action Plan)  ปี 2560 มีโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมระยะเร่งดว่น อาทิเช่น 

โครงการรถไฟทางคูแ่ละพฒันาเส้นทางรถไฟสายใหมโ่ครงการก่อสร้างถนน ทา่อากาศยานและทา่เรือ เป็นต้น อยา่งไรก็ดี

การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ทาให้นโยบายของรัฐบาลไทยต้องสร้าง

ระบบคมนาคมเช่ือมตอ่กบัประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น รถไฟความเร็วสงูโครงขา่ยถนน การขนสง่ท่ีจะเปลีย่นแปลง East-West 

Economic Corridor (EWEC) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) ช่ือไทยวา่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวนัออก-ตะวนัตก 

ซึง่เป็นไปตามยทุธศาสตร์ของรัฐบาล ท่ีต้องการให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการเกิดขึน้ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

(AEC) มากท่ีสดุ สง่ผลให้อตุสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะจากการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐเติบโตได้อยา่ง

ตอ่เน่ือง 

 

ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2559 ของ CK 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่14 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 
สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารโครงการ  

ในส่วนจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงนิ 

 

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทาํรายการ 

หากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ของบริษัทฯ ในวนัท่ี 12 มิถนุายน 2560 มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้า

ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่จะทํารายการภายในเดือนมิถนุายน 2560 

 

2. คู่สัญญา 

ผู้วา่จ้าง : บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ “BEM”) 

ผู้ รับจ้าง : บริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) (“ช.การชา่ง” หรือ “CK”) 

 

3. ที่มาของสัญญา 

บริษัทฯ ต้องการท่ีจะวา่จ้าง ช.การชา่ง เพ่ือดําเนินการงานระยะท่ี 1 ซึง่มีขอบเขตงานครอบคลมุถึงการจดัหา 

ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบ (Machanical and Electrical Equipment Work) สาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้

เงินสว่นตอ่ขยาย และทดลองเดนิรถไฟฟา้ ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (“สญัญาสมัปทานฯ”) ลง

วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 

4. ขอบเขตของสัญญา 

 หน้าท่ีหลกัของ ช.การช่าง ตามสญัญาวา่จ้าง คือ (ก) ดําเนินงานตามขอบเขตงานระยะท่ี 1 ตามสญัญา

สมัปทานฯ (ขอบเขตงานระยะท่ี 1 ได้แก่ การออกแบบ จดัหา ติดตัง้ ทดสอบ การทํางานของอปุกรณ์งานระบบ และ

ทดลองเดินรถไฟฟา้สาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย โดยอปุกรณ์งานระบบจะต้องเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์

งานระบบรถไฟฟา้ของโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) รวมถงึการติดตัง้อปุกรณ์และ

จดัสร้าง Facilities สนบัสนนุท่ีจําเป็นในการเดินรถแบบตอ่เน่ืองเป็นโครงขา่ยเดียวกนั (Through Operation) และต้องมี

อปุกรณ์ท่ีมีคณุสมบตัิ และขอบเขตงานแตล่ะสว่น ตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องในสญัญาสมัปทานฯ) และ (ข) การจดัหา

รถไฟฟา้เพ่ิมเติมจํานวน 7 ขบวน สาํหรับโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) 

 โดยมีขอบเขตของงานโดยสรุป ดงันี ้

- ออกแบบ จดัหา และตดิตัง้อปุกรณ์งานระบบสาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน ซึง่รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง ขบวน

รถไฟฟา้ ระบบอาณตัิสญัญาณ ระบบไฟฟา้กําลงั ระบบ SCADA ระบบสือ่สาร ระบบจดัเก็บคา่โดยสารอตัโนมตั ิ

ระบบประตกูัน้ชานชาลา และอปุกรณ์สาํหรับศนูย์ซอ่มบํารุง เป็นต้น 

- เช่ือมตอ่ระบบสาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยายกบัโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล 

(สายสนํีา้เงินเดิม) และโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน ช่วงสถานีบางซื่อ – สถานีเตาปนู รวมถงึทดลองเดินรถไฟฟา้ให้

เป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญาสมัปทานฯ 

- ให้ความร่วมมือกบัผู้ รับเหมาในสว่นงานโยธาตามท่ี รฟม. วา่จ้าง เพ่ือตรวจสอบและทําให้มัน่ใจวา่โครงการสามารถ

สาํเร็จตามตารางของบริษัทฯ 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่1 
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- ตรวจสอบ ทดลองเดินรถ และเปิดดําเนินการให้บริการอปุกรณ์งานระบบสาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่

ขยาย ร่วมกบับริษัทฯ 

 

5. ระยะเวลาของสัญญา 

ช.การชา่ง ต้องดาํเนินการตามสญัญาวา่จ้างให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาสมัปทาน

โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน ซึง่บริษัทฯ ได้ลงนามกบั รฟม. ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 25601  โดยมีกําหนดเวลาแล้วเสร็จตาม

สญัญาสมัปทานฯ ดงันี ้

- ช่วงสถานีหวัลาํโพง – สถานีหลกัสอง ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

- ช่วงสถานีเตาปนู – สถานีทา่พระ ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

ยกเว้น รฟม. มีการแก้ไขกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอ่ืน 

 

6. การคํา้ประกันการดาํเนินงาน (Performance Guarantee) 

 ช.การชา่ง จะสง่มอบหนงัสอืคํา้ประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา (Performance Bond) มลูคา่ร้อยละ 10 ของราคา

ตามสญัญาวา่จ้าง โดยหลกัประกนัดงักลา่วจะมีอายกุารคํา้ประกนัจนกวา่ ช.การช่าง จะพ้นภาระตามสญัญาวา่จ้าง 

 

7. กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ (Completion) 

กําหนดให้ดําเนินการตามสญัญาวา่จ้างให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาสมัปทานฯ ซึง่บริษัทฯ 

ได้ลงนามกบั รฟม. ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

งานระยะท่ี 1 จะถือวา่เสร็จสมบรูณ์เมื่อได้รับหนงัสอืรับรองการเร่ิมให้บริการเดินรถไฟฟา้ (Commissioning 

Certificate) จาก รฟม. 

 

8. ค่าจ้าง 

19,642.34 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

 

9. การจ่ายเงนิค่าจ้าง 

ทยอยจา่ยเป็นรายเดือนตามความคืบหน้าของงาน โดยอ้างอิงตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญา

วา่จ้าง โดยบริษัทฯ จะต้องชําระเงินเป็นรายเดือนภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับใบแจ้งหนี ้ โดยในงวดแรกบริษัทฯ ต้อง

จ่ายคา่งานจํานวน 2,946.35 ล้านบาท (คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของมลูคา่ตามสญัญาทัง้หมด) โดยสามารถสรุป

ตารางจา่ยชําระได้ดงันี ้

 

1 ภายใต้สญัญาสมัปทานฯ ระยะเวลาการจดัหา ตดิตัง้ ทดสอบ อปุกรณ์งานระบบสาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย และ

ทดลองเดินรถไฟฟา้ มีระยะเวลาดําเนินการ (ก) 30 เดือนนบัจากวนัที่ รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน สําหรับชว่งสถานีหวัลาํโพง – สถานีหลกัสอง และ 

(ข) 36 เดือนนบัจากวนัที่ รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน สําหรับชว่งสถานีเตาปนู – สถานีทา่พระ 

โดย รฟม. ได้มีหนงัสือแจ้งบริษัทฯ ให้เร่ิมงาน (Notification to Proceed: NTP) แล้วตัง้แตว่นัที ่31 มีนาคม 2560  ดงันัน้ กําหนดเวลา

แล้วเสร็จของสญัญาสมัปทานฯ คือ (ก) วนัที่ 30 กนัยายน 2562 สําหรับชว่งสถานีหวัลําโพง – สถานีหลกัสอง และ (ข) วนัที่ 31 มีนาคม 2563 

สําหรับชว่งสถานีเตาปนู – สถานีทา่พระ (ยกเว้น รฟม. มีการแก้ไขกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอ่ืน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่2 
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งวดเดือน ร้อยละของมูลค่างาน จาํนวนเงนิที่ชาํระ (ล้านบาท) 

1 - 12 53.85% 10,576.88 

13 – 24 35.26% 6,924.95 

25 - 34 10.90% 2,140.50 

รวม 100.00% 19,642.34 

หมายเหต:ุ ถ้าบริษัทฯ ลงนามในสญัญาวา่จ้าง ช. การชา่ง ในเดือนมิถนุายน 2560  เดือนที่ 1 – 12 หมายถึงเดือนมิถนุายน 2560 – 

พฤษภาคม 2561, เดือนที่ 13 – 24 หมายถึงเดือนมิถนุายน 2561 – พฤษภาคม 2562, และเดือนที่ 25 – 34 หมายถึงเดือนมิถนุายน 2562 – 

มีนาคม 2563 (ยกเว้น รฟม. มีการแก้ไขกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอ่ืน) 

 

10. คาํสั่งเปลี่ยนแปลงต่างๆ (Variation Order) 

บริษัทฯ สามารถแก้ไขแบบและข้อกําหนดความต้องการของอปุกรณ์งานระบบให้เปลีย่นแปลงไป จากท่ีได้

กําหนดไว้ได้ ซึง่ ช.การชา่ง จะต้องดาํเนินการตามท่ีเปลีย่นแปลงนัน้ โดยคูส่ญัญาจะตกลงกนัในเร่ืองความรับผิดชอบ 

คา่ใช้จา่ย เง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องก่อนท่ี ช.การช่าง จะดําเนินการเปลีย่นแปลงงานนัน้ๆ 

 

11. การประกันภยั 

 ช.การชา่ง มีหน้าท่ีจดัให้มีการประกนัภยัความเสีย่งทกุชนิด (All Risks) และความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก 

(Third Party Liability) กบับริษัทประกนัภยัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ด้วยคา่ใช้จา่ยของ ช.การชา่ง ทัง้หมด โดยมี

บริษัทฯ และ ช.การช่าง เป็นผู้เอาประกนัภยั และมี รฟม. เป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมและผู้ รับผลประโยชน์ร่วม โดยการ

ประกนัภยัดงักลา่วจะต้องมีผลบงัคบัใช้ตลอดระยะท่ี 1 ของสญัญาสมัปทานฯ 

 

12. การปรับ (Liquidated Damages) 

ในกรณีท่ี ช.การชา่ง ไมส่ามารถดําเนินงานให้เสร็จได้ตามกําหนดการท่ีสาํคญัตามท่ีระบใุนสญัญาวา่จ้าง ช.การ

ช่างจะต้องจา่ยคา่ปรับให้กบับริษัทฯ ดงันี ้

- ในกรณีท่ีความลา่ช้าจากการสง่มอบงานช่วงท่ี 2 ตามสญัญาสมัปทานฯ (สถานีหวัลาํโพง – สถานีหลกัสอง) เกินกวา่ 

15 วนั, ตัง้แตว่นัท่ี 16 ช.การชา่ง ต้องจา่ยคา่ปรับวนัละ 7 ล้านบาท 

- ในกรณีท่ีความลา่ช้าจากการสง่มอบงานช่วงท่ี 3 ตามสญัญาสมัปทานฯ (สถานีเตาปนู – สถานีทา่พระ) เกินกวา่ 30 

วนั, ตัง้แตว่นัท่ี 31 ช.การชา่ง ต้องจ่ายคา่ปรับวนัละ 7 ล้านบาท 

อยา่งไรก็ตาม คา่ปรับรวมสงูสดุต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่สญัญา 

 

13. ระยะเวลาดาํเนินการที่สาํคัญ 
 รายการ กาํหนดการดาํเนินการแล้วเสร็จ 

1 ได้รับหนงัสือแจ้งให้เร่ิมงานจาก รฟม.1/  วนัเร่ิมดําเนินโครงการ  

วนัที่ 31 มีนาคม 2560 

2 การออกแบบระบบ M&E และ External Interfaces สมบรูณ์รวมถึงรายละเอียดของ

ระบบ และได้รับหนงัสือรับงาน (Notice of No Objection) 

ภายในวนัที่ 270 จากวนัที่เร่ิมดําเนิน

โครงการ2/ (ประมาณ 9 เดือน หรือวนัที่ 26 

ธันวาคม 25603/) 

3 ได้รับรถขบวนแรก (3 ตู้ ) รวมถึงระบบสื่อสาร, ระบบสญัญาณ และระบบที่เก่ียวข้อง

อ่ืนๆ และบริษัทฯ ได้ทําการทดสอบและตรวจสอบ รวมถึงการจดัสง่ไปยงัสถานที่ที่

ภายในวนัที่ 650 จากวนัที่เร่ิมดําเนิน

โครงการ2/ (ประมาณ 22 เดือน หรือวนัที่ 10 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่3 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 รายการ กาํหนดการดาํเนินการแล้วเสร็จ 

กําหนดในประเทศไทย มกราคม 25623/) 

4 การทดสอบการเช่ือมตอ่ระบบเสร็จสิน้ และได้จดัสง่ผลการทดสอบไปยงับริษัทฯ วา่

ได้รับหนงัสือรับงาน (Notice of No Objection) แล้ว 

รวมถึงได้รับหนงัสือรับงาน (Provisional Acceptance Certificate) และระบบพร้อม

สําหรับการทดลองเดินรถสําหรับงานชว่งที่ 2 (สถานีหวัลาํโพง – สถานีหลกัสอง)  

ภายในวนัที่ 810 จากวนัที่เร่ิมดําเนิน

โครงการ2/ (ประมาณ 27 เดือน หรือวนัที่ 19 

มิถนุายน 25623/) 

5 ช. การชา่ง ได้ดําเนินการตามภาระหน้าที่ตามที่ระบใุน General Specification 

เก่ียวกบัการทดลองเดินรถ และงานตามสญัญาสําเร็จอยา่งมีสาระสําคญั และมีการ

ออกหนงัสือสง่มอบงาน (Take Over Certificate) และ รฟม. ออกหนงัสือรับรองการ

เร่ิมให้บริการเดินรถไฟฟา้ (Commissioning Certificate) สําหรับงานชว่งที ่2 (สถานี

หวัลําโพง – สถานีหลกัสอง) 

ภายในวนัที ่ 900 จากวนัที่เร่ิมดําเนิน

โครงการ2/ (ประมาณ 30 เดือน หรือวนัที่ 17 

กนัยายน 25623/) 

6 การทดสอบการเช่ือมตอ่ระบบเสร็จสิน้ และได้จดัสง่ผลการทดสอบไปยงับริษัทฯ วา่

ได้รับหนงัสือรับงาน (Notice of No Objection) แล้ว 

รวมถึงได้รับหนงัสือรับงาน (Provisional Acceptance Certificate) และระบบพร้อม

สําหรับการทดลองเดินรถสําหรับงานชว่งที่ 3 (สถานีเตาปนู – สถานีทา่พระ)  

ภายในวนัที่ 990 จากวนัที่เร่ิมดําเนิน

โครงการ2/ (ประมาณ 33 เดือน หรือวนัที่ 16 

ธันยาคม 25623/) 

7 ช. การชา่ง ได้ดําเนินการตามภาระหน้าที่ตามที่ระบใุน General Specification 

เก่ียวกบัการทดลองเดินรถ และงานตามสญัญาสาํเร็จอยา่งมีสาระสําคญั  และมีการ

ออกหนงัสือสง่มอบงาน (Take Over Certificate) และ รฟม. ออกหนงัสือรับรองการ

เร่ิมให้บริการเดินรถไฟฟา้ (Commissioning Certificate) สําหรับงานชว่งที ่3 (สถานี

เตาปนู – สถานีทา่พระ) 

ภายในวนัที่ 1,080 จากวนัที่เร่ิมดําเนิน

โครงการ2/ (ประมาณ 36 เดือน หรือวนัที่ 15 

มีนาคม 25633/) 

หมายเหต:ุ 

1/ รฟม. ได้มีหนงัสือแจ้งบริษัทฯ ให้เร่ิมงาน (Notification to Proceed: NTP) แล้วตัง้แตว่นัที่ 31 มีนาคม 2560 

2/ อ้างอิงจากวนัที่ รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน (NTP) ตัง้แตว่นัที่ 31 มีนาคม 2560  

3/ ยกเว้น รฟม. มีการแก้ไขกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอ่ืน 

 

14. เอกสารประกอบสัญญาว่าจ้าง และถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาวา่จ้าง ช. การชา่ง 

 

Appendix 1 Definition 

Appendix 2 Milestones and Key Dates 

Appendix 3 Contract Price, Pricing Schedule, and Interim Payment Schedule 

 

Exhibit 1: BEM’s Requirement (Operation and Maintenance General Performance Requirement 

(“OMGPR”), General Specification (“GS”), and Technical Specifications (“TS”), all to the 

extent applicable to the M&E Equipment Specification and Requirements 

Exhibit 2: สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน และ MRTA’s Requirements 

 

 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่4 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 
สรุปสาระสาํคัญของสัญญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงนิ 

 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษัทฯ ลงนามสญัญาสมัปทานฯ กบั รฟม. เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 

2. คู่สัญญา 

ผู้ให้สมัปทาน : การรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) 

ผู้ รับสมัปทาน : บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ “BEM”) 

 

3. ลักษณะทั่วไปของสัญญา 

 สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน (“สญัญาสมัปทานฯ”) เป็นสญัญาในรูปแบบ PPP Net Cost โดย 

รฟม. เป็นผู้ลงทนุคา่งานโยธาทัง้หมด และผู้ได้รับสมัปทานลงทนุคา่งานระบบรถไฟฟา้และขบวนรถไฟฟา้ รวมทัง้ให้บริการ

การเดินรถไฟฟา้และซอ่มบํารุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการท่ีกําหนดไว้ในเง่ือนไขสญัญา โดยผู้ได้รับสมัปทานมีสทิธิ

แตเ่พียงผู้ เดยีวในการจดัเก็บรายได้คา่โดยสาร รวมทัง้การดาํเนินกิจกรรม และการพฒันาเชิงพาณิชย์ ซึง่รวมถงึการ

โฆษณา การให้เชา่พืน้ท่ีในโครงการ และธุรกิจให้บริการสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟา้ตลอด

ระยะเวลาสมัปทาน ขณะท่ีผู้ได้รับสมัปทานมีภาระผกูพนัต้องจา่ยเงินคา่ตอบแทนจากคา่โดยสารและจากการพฒันาเชิง

พาณิชย์ให้แก่ รฟม. ตามอตัราท่ีระบใุนสญัญา  

 สญัญาสมัปทานรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินฉบบันี ้จะครอบคลมุถึงโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สาย

สนํีา้เงินเดิม) ชว่งบางซื่อ-หวัลาํโพง และสายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย ช่วงบางซื่อ-ทา่พระ และชว่งหวัลาํโพง-บางแค (สถานี

หลกัสอง) 

 ให้ถือวา่สญัญาสมัปทานโครงการระบบรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดมิ) เป็นสว่นหนึง่

ของสญัญานี ้ เพ่ือให้สามารถเดนิรถตอ่เน่ืองเป็นโครงขา่ยเดียวกนั (Through Operation) และกําหนดให้ขยายระยะเวลา

ดําเนินโครงการระบบรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) เป็นการสิน้สดุระยะเวลาสมัปทานพร้อมกนั

กบัโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย 

 

4. ระยะเวลาของสัญญา 

โดยระยะเวลาตามสญัญาสมัปทาน 33 ปีและหน้าท่ีของบริษัทฯ นบัจากวนัท่ี รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน (Notice to 

Proceed: NTP)2 แบง่ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

- ระยะท่ี 1: การออกแบบและก่อสร้าง (M&E System) 

การจดัหา ตดิตัง้ ทดสอบ อปุกรณ์งานระบบ2

3 สาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย และทดลอง

เดินรถไฟฟา้ โดยมีระยะเวลาดาํเนินการ 36 เดือนนบัจากวนัท่ี รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน โดยแบง่การเปิด

ให้บริการเป็นช่วงๆ ดงันี ้

2 รฟม. ได้มีหนงัสือแจ้งบริษัทฯ ให้เร่ิมงาน (Notification to Proceed: NTP) แล้วตัง้แตว่นัที่ 31 มีนาคม 2560 ดงันัน้กําหนดเวลาแล้วเสร็จของ

สญัญาสมัปทานฯ คือวนัที่ 31 มีนาคม 2563 (ยกเว้น รฟม. มีการแก้ไขกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอ่ืน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่1 

                                                           



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ช่วงท่ี 1: สถานีบางซื่อ – สถานีเตาปนู ภายในวนัท่ี 15 สงิหาคม 2560 

ช่วงท่ี 2: สถานีหวัลาํโพง – สถานีหลกัสอง ภายใน 30 เดือนนบัจากวนัท่ี รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน3

4 

ช่วงท่ี 3: สถานีเตาปนู – สถานีทา่พระ ภายใน 36 เดือนนบัจากวนัท่ี รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน4

5 

- ระยะท่ี 2: การดาํเนินการและบํารุงรักษา (O&M Services) 

การดาํเนินการและบํารุงรักษาโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมการบริการ 

ท่ีก่อให้เกิดรายได้ทัง้สาย สาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน 

ในกรณีท่ี รฟม. ไมส่ามารถสง่มอบงานโครงสร้างพืน้ฐานทางโยธาสว่นใดให้แก่บริษัทฯ ตามวนัท่ีกําหนด ภายใน

ระยะเวลาเกินกวา่ 60 วนั นบัจากวนัท่ีกําหนด บริษัทฯ มีสทิธิขยายวนัท่ีกําหนดสาํหรับการแล้วเสร็จของระยะท่ี 1 และ

ระยะเวลาตามสญัญาในแตล่ะชว่งออกไป เทา่กบัระยะเวลาท่ีเป็นผลมาจากการลา่ช้าในการสง่มอบงานโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางโยธาสว่นท่ีเก่ียวข้องในชว่งนัน้ๆ 

 

5. ขอบเขตของงาน 

 สทิธิและหน้าท่ีของบริษัทฯ 

- ระยะท่ี 1: การออกแบบและก่อสร้าง (M&E System) สรุปได้ดงันี ้

บริษัทฯ มีหน้าท่ีดําเนินการจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบสาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่น

ตอ่ขยาย ดําเนินการให้บริการโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดมิ) และเปิดให้บริการโครงการ

รถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยายเป็นชว่งๆ อยา่งมีประสทิธิภาพและปลอดภยัตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาสมัปทานฯ 

รวมทัง้มีสทิธิเพียงผู้ เดียวในการดาํเนินการพฒันาเชิงพาณิชย์ทัง้หมดตามท่ีกําหนดในสญัญานี ้

- ระยะท่ี 2: การดาํเนินการและบํารุงรักษา (O&M Services) 

การดาํเนินการให้บริการโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) และโครงการรถไฟฟา้

สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย เป็นการเดินรถตอ่เน่ืองเป็นโครงขา่ยเดียวกนั (Through Operation) โดยมีระยะทางทัง้สิน้

ประมาณ 47 กิโลเมตร และมีสถานีทัง้หมดจํานวน 38 สถานี จดัเก็บคา่โดยสารจากผู้ใช้โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินและ

มีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดยีวในการดําเนินการพฒันาเชิงพาณิชย์ทัง้หมดตามท่ีกําหนดในสญัญานี ้

การบํารุงรักษา ในระยะท่ี 2 บริษัทฯ ต้องดําเนินการจดัให้มีการซอ่มบํารุงและการปรับปรุงอปุกรณ์และวสัดตุา่งๆ 

ท่ีเก่ียวข้องทัง้งานโครงสร้างพืน้ฐานทางโยธา ยกเว้นอาคารจอดและจร และอปุกรณ์งานระบบ รวมถึงต้องจดัหาบคุลากรท่ี

มีความรู้และความชํานาญงานท่ีจําเป็นและพอเพียง สาํหรับการปฎิบตัิงานตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาตามสญัญา 

 

  

3 อปุกรณ์งานระบบ หมายถึง อปุกรณ์ระบบเคร่ืองกลและไฟฟา้ทัง้หมด เชน่ ขบวนรถไฟฟา้ ระบบอาณตัิสญัญาณและควบคมุการเดินรถ 

ระบบไฟฟา้กําลงั ระบบสื่อสาร ระบบเก็บคา่โดยสาร ระบบประตชูานชาลาอตัโนมตัิ และอปุกรณ์ซอ่มบํารุงรักษาภายในและภายนอกศนูย์ซอ่ม

บํารุง รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในสญัญาสมัปทานฯ 
4 อ้างอิงจากวนัที่ รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน (NTP) ตัง้แตว่นัที่ 31 มีนาคม 2560  ดงันัน้ ชว่งที่ 2 ต้องเปิดให้บริการภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

(ยกเว้น รฟม. มีการแก้ไขกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอ่ืน) 
5 อ้างอิงจากวนัที่ รฟม. แจ้งให้เร่ิมงาน (NTP) ตัง้แตว่นัที่ 31 มีนาคม 2560  ดงันัน้ ชว่งที่ 3 ต้องเปิดให้บริการภายในวนัที่ 31 มีนาคม 2563 

(ยกเว้น รฟม. มีการแก้ไขกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอ่ืน) 
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6. หลักประกันสัญญา 

 ในวนัทําสญัญานี ้ บริษัทฯ จะสง่มอบหลกัประกนัการปฎิบตัิตามสญัญาสาํหรับโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน

ให้แก่ รฟม. เป็นจํานวนเงิน 210 ล้านบาท โดยหลกัประกนัตามสญัญาจะมีผลบงัคบัตลอดระยะเวลาของสญัญา 
 

7. แหล่งรายได้ 

 รายได้ของบริษัทฯ มาจากการจดัเก็บคา่โดยสาร โดยอตัราคา่โดยสารและการปรับอตัราคา่โดยสาร ใช้โครงสร้าง

ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดมิ) และรายได้จากการพฒันาเชิง

พาณิชย์ 
 

8. เงนิตอบแทนให้ รฟม. 

 ระยะท่ี 1: ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) 

 ระยะท่ี 2: โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย และโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (ตัง้แต่

วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2572 จนสิน้สดุระยะเวลาตามสญัญา)  

(1) เมื่อบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ (Equity Internal Rate of Return หรือ “EIRR”) ในปีใดเกิน

กวา่ร้อยละ 9.75 แตไ่มเ่กินร้อยละ 11.0 บริษัทฯ จะแบง่ผลประโยชน์ในปีนัน้ให้แก ่รฟม. ในอตัราร้อยละ 50 

ของกระแสเงินสดสทุธิสว่นท่ีให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุเกินกวา่ร้อยละ 9.75 แตไ่มเ่กินร้อยละ 11.0 

(2) หากบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ ในปีใดเกินกวา่ร้อยละ 11.0 แตไ่มเ่กินร้อยละ 15.0 บริษัทฯ 

จะแบง่ผลประโยชน์ในปีนัน้ให้แก ่ รฟม. ในอตัราร้อยละ 60 ของกระแสเงินสดสทุธิสว่นท่ีให้อตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทนุเกินกวา่ร้อยละ 11.0 แตไ่มเ่กินร้อยละ 15.0; และ 

(3) หากบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ ในปีใดเกินกวา่ร้อยละ 15.0 บริษัทฯ จะแบง่ผลประโยชน์ในปี

นัน้ให้แก ่รฟม. ในอตัราร้อยละ 75 ของกระแสเงินสดสทุธิสว่นท่ีให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุเกินกวา่

ร้อยละ 15.0 
 

9. การประกันภยั 

 บริษัทฯ จะจดัให้มกีารประกนัภยักบับริษัทประกนัภยัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย สาํหรับความเสีย่งทกุชนิด 

(All Risks) และความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Third Party Liability) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ เอาประกนัภยั และมี รฟม. และ

ผู้ให้สนิเช่ือสาํหรับโครงการ (หากม)ี เป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมและผู้ รับประโยชน์ร่วม โดยกรมธรรม์ประกนัภยัต้องมีผล

บงัคบัใช้ตลอดระยะเวลาตามสญัญา 
 

10. ความล่าช้าในการเร่ิมให้บริการอันเน่ืองมาจากความผิดของ BEM  

 ในกรณีท่ีความลา่ช้าอนัเป็นความผิดของบริษัทฯ และไมไ่ด้เกิดจากเหตสุดุวิสยั หรือเหตกุารณ์ท่ีเป็นข้อยกเว้น 

เป็นระยะเวลาเกินกวา่ 60 วนั บริษัทฯ จะรับผิดชําระคา่ปรับให้แก ่รฟม. เป็นจํานวน 7 ล้านบาทตอ่วนั คํานวณจากวนัแรก

ของความลา่ช้าดงักลา่ว 
 

11. การจัดหาเงนิทุน 

 บริษัทฯ จะรับผิดชอบสาํหรับคา่ใช้จ่ายและดาํเนินการจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีจําเป็นสาํหรับงาน รวมทัง้คา่ใช้จ่าย

และการปฎิบตัิตามข้อตกลงในสญัญา 
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12.  กรรมสิทธ์ิในอุปกรณ์งานระบบ 

 บริษัทฯ จะโอนกรรมสทิธ์ิในอปุกรณ์งานระบบ ซึง่เป็นทรัพย์สนิท่ีจดัสร้างหรือจดัหามาตามสญัญาสมัปทาน

โครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล ซึง่เปิดให้บริการอยูใ่นปัจจบุนัให้ รฟม. ในทนัทีท่ีลงนามในสญัญา และรฟม. 

จะมอบสทิธิในการใช้และครอบครองทรัพย์สนิดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกนั 

 บริษัทฯ จะโอนกรรมสทิธ์ิในอปุกรณ์งานระบบ ซึง่เป็นทรัพย์สนิท่ีจดัสร้างหรือจดัหามาสาํหรับโครงการรถไฟฟา้

สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยายให้ รฟม. เมื่อบริษัทฯ ผา่นการทดสอบทัง้หมดท่ีจําเป็นตามสญัญา และเร่ิมการบริการท่ี

ก่อให้เกิดรายได้บางสว่นหรือการบริการท่ีก่อให้เกิดรายได้ทัง้สาย และ รฟม. จะมอบสทิธิในการใช้และครอบครอง

ทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมทัง้โครงสร้างพืน้ฐานทางโยธา (แตไ่มร่วมอาคารจอดและจร ยกเว้นชัน้ใต้ดินอาคารจอดและจร

ลาดพร้าว) ให้แกบ่ริษัทฯ ในวนัเดียวกนั 
 

13. การยกเลกิสัญญาโดยความผิดของ BEM 

 บริษัทฯ ไมไ่ด้ดําเนินงานให้แล้วเสร็จและจดัให้มีการบริการท่ีก่อให้เกิดรายได้บางสว่นหรือทัง้สาย ภายใน 180 

วนันบัจากวนัท่ีกําหนดในสญัญาหรือวนัท่ีขยายออกมา 

 โดยผลของการผิดสญัญา รฟม. มีสทิธิยกเลกิสญัญา และ รฟม. จะชําระเงินให้แก่บริษัทฯ ดงันี ้

- ระยะท่ี 1: รฟม. จะชําระมลูคา่ทางบญัชีของงานท่ีแล้วเสร็จ และอปุกรณ์งานระบบท่ีได้จดัซือ้หรือวา่จ้างเฉพาะงานหรือ

อปุกรณ์งานระบบท่ี รฟม. สามารถใช้ประโยชน์ได้ หกัด้วยความเสยีหายของ รฟม. 

- ระยะท่ี 2: รฟม. จะชําระมลูคา่ทางบญัชีของอปุกรณ์งานระบบ เฉพาะอปุกรณ์งานระบบท่ี รฟม. สามารถใช้ประโยชน์

ได้ หกัด้วยความเสยีหายของ รฟม. 
 

14. การส่งเสริมการลงทุน 

รฟม. มีหน้าท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเห็นชอบให้โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน ได้รับการสง่เสริมการ

ลงทนุภายใต้พระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 (และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม) และให้การช่วยเหลอืในการ

ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตามความจําเป็น เพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สงูสดุจากการสง่เสริมการลงทนุ

ภายใต้พระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 (และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 

15. เอกสารแนบท้ายของสัญญา 

เอกสารแนบท้าย 1 ข้อกําหนดของ รฟม. (M&E Specification and O&M Requirements) 

เอกสารแนบท้าย 2 Implementation Schedules and Key Dates 

เอกสารแนบท้าย 3 MRTA’s Ridership 

เอกสารแนบท้าย 4 Procedures and Criteria for Transfer and Handover  

เอกสารแนบท้าย 5 ตวัอย่างการคํานวณเงินตอบแทนให้ รฟม. 

เอกสารแนบท้าย 6 แบบหลกัประกนัสญัญา 

เอกสารแนบท้าย 7 เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

7.1 หนงัสือยืนยนัของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

7.2 พืน้ท่ีทํางาน 

7.3 พืน้ท่ีพฒันาเชิงพาณิชย์ 

7.4 หนงัสือรับรองของบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 
ข้อมูลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงนิ ส่วนต่อขยาย 

 

1. ความเป็นมา 

เน่ืองจากการจดัการระบบการขนสง่สาธารณะโดยโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน ซึง่ประกอบด้วย โครงการ

รถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) ช่วงหวัลาํโพง – บางซือ่ และโครงการรถไฟฟา้สนํีา้เงินสว่นตอ่

ขยาย ชว่งหวัลาํโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ทา่พระ ยงัมีปัญหาในการเช่ือมตอ่และร่วมใช้ระบบรถไฟฟา้, การ

พิจารณาคดัเลอืกเอกชน, และการแก้ไขสญัญาร่วมลงทนุเพ่ือให้มีการเดินรถแบบตอ่เน่ืองเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั (Through 

Operation)  ดงันัน้ เพ่ือให้การดําเนินโครงการดงักลา่วสามารถดาํเนินการได้อยา่งมีประสทิธิผลและรวดเร็ว อนัจะเป็น

ประโยชน์สงูสดุตอ่ประชาชนผู้ใช้บริการและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ  หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ

(คสช.) จงึได้มีคาํสัง่เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2559 (และประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559) คําสัง่

ท่ี 42/2559 เร่ืองการดําเนินการโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน โดยให้คณะกรรมการคดัเลอืกเอกชนลงทนุตามมาตรา 35 

ของ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย และคณะกรรมการกํากบั

ดแูลตามมาตรา 43 ของ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ โครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล 

ประชมุร่วมกนั 

และเมื่อดาํเนินการจนได้ข้อยตุิแล้ว ให้เจรจาร่วมกนักบัผู้ รับสมัปทานโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัช

มงคล เพ่ือให้ดาํเนินการโครงการสว่นตอ่ขยาย และดาํเนินการให้มีการแก้ไขสญัญาร่วมลงทนุโครงการรถไฟฟา้มหานคร 

สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) โดยสามารถเดินรถแบบตอ่เน่ืองเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั (Through Operation) และ

กําหนดระยะเวลาการดําเนินการโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน ให้มีระยะเวลาการดําเนินการโครงการสิน้สดุลงพร้อมกนั 

หรือสอดคล้องกนั 

ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 28 มีนาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบให้ รฟม. เข้าทําสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟา้

สายสนํีา้เงิน (“สญัญาสมัปทานฯ”) กบับริษัทฯ ได้ 

เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาสมัปทานฯ กบั รฟม. ในรูปแบบ PPP Net Cost6 

ระยะเวลาสมัปทาน 33 ปี โดยให้สญัญาโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) ถือเป็นสว่นหนึง่

ของสญัญาสมัปทานฯ และโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสนํีา้เงินเดิม) จะได้รับการขยายระยะเวลา

จากเดิมสิน้สดุวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2572 เป็นการสิน้สดุระยะเวลาสมัปทานพร้อมกนักบัโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่น

ตอ่ขยาย 

 

  

6 สญัญารูปแบบ PPP Net Cost คือ รฟม. เป็นผู้ลงทนุคา่งานโยธาทัง้หมด และผู้ ได้รับสมัปทานลงทนุคา่งานระบบรถไฟฟา้และขบวนรถไฟฟา้ 

รวมทัง้ให้บริการการเดินรถไฟฟา้และซอ่มบํารุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการที่กําหนดไว้ในเง่ือนไขสญัญา โดยผู้ ได้รับสมัปทานมีสิทธิแต่

เพียงผู้ เดียวในการจดัเก็บรายได้คา่โดยสาร รวมทัง้การดําเนินกิจกรรม และการพฒันาเชิงพาณิชย์ ซึง่รวมถึงการโฆษณา การให้เชา่พืน้ทีใ่น

โครงการ และธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟา้ตลอดระยะเวลาสมัปทาน ขณะที่ผู้ ได้รับสมัปทานมี

ภาระผกูพนัต้องจา่ยเงินคา่ตอบแทนจากคา่โดยสารและจากการพฒันาเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. ตามอตัราที่ระบใุนสญัญา  

เอกสารแนบ 4 หนา้ที ่1 

                                                           



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

2. แนวเส้นทาง 

โครงการรถไฟฟา้สนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย ระยะทางทัง้หมด 26.9 กิโลเมตร โดยแบง่เป็น โครงสร้างรถไฟฟา้

ยกระดบัระยะทาง 21.5 กิโลเมตร สถานียกระดบั 15 สถานี และโครงสร้างรถไฟฟา้แบบใต้ดินระยะทาง 5.4 ก.ม. สถานีใต้

ดิน 4 สถานี 

 

ช่วงหัวลาํโพง - บางแค (สถานีหลกัสอง) 

มีระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร มีสถานีใหมท่ัง้หมด 11 สถานี ตอ่เช่ือมกบัสถานีหวัลาํโพงเดิม เป็นโครงสร้าง

ทางวิง่ใต้ดินมีลกัษณะทางวิ่งอโุมงค์คูร่างเดีย่ว ในช่วงหวัลาํโพง-ทา่พระ ระยะทาง 5 กิโลเมตร มีสถานีใต้ดินจํานวน 4 

สถานี และทางวิ่งยกระดบัในชว่งทา่พระ-บางแค ระยะทาง 9 กิโลเมตร มีสถานียกระดบัจํานวน 7 สถานี โดยเส้นทางเร่ิม

จากสถานีหวัลาํโพงเป็นเส้นทางใต้ดินตามแนวถนนพระรามท่ี 4 เข้าสูถ่นนเจริญกรุง ผา่นวดัมงักรกมลาวาส ผา่นวงับรูพา 

เลีย้วซ้ายเข้าถนนสนามไชย ลอดใต้แมนํ่า้เจ้าพระยาท่ีปากคลองตลาด ลอดใต้คลองบางกอกใหญ่ เข้าสูถ่นนอิสรภาพ แล้ว

เปลีย่นเป็นโครงสร้างทางวิง่ยกระดบัมีลกัษณะเป็นทางวิง่รางคูบ่นเสาตอมอ่ บริเวณบนเกาะกลางถนนเข้าสูส่ีแ่ยกทา่พระ 

ซึง่จะมีสถานีร่วมกบัโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน ช่วงบางซื่อ-ทา่พระ แล้ววิ่งไปตามถนนเพชรเกษม ผา่นบางไผ ่บางหว้า 

ภาษีเจริญ บางแค สิน้สดุท่ีวงแหวนรอบนอกถนนกาญจนาภิเษก 

มีศนูย์ซอ่มบํารุงบริเวณสถานีเพชรเกษม 28 (เป็นศนูย์ซอ่มบํารุงรักษาแบบเบา) โดยมสีถานีทา่พระเป็นสถานี

ร่วมกนัของชว่งหวัลาํโพง - บางแค (สถานีหลกัสอง) และชว่งบางซื่อ - ทา่พระ 

 

เส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงนิ ส่วนต่อขยาย 

 
ที่มา: http://www.mrta.co.th/media/274172/mrtablueline.pdf 

หมายเหต:ุ โครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย ชว่งบางแค – พทุธมณฑลสาย 4 ยงัไมไ่ด้เร่ิมก่อสร้าง 

 

ท่ีตัง้สถานี 

• สถานีวดัมงักรกมลาวาส ตัง้อยูบ่ริเวณถนนเจริญกรุงตดักบัถนนพลบัพลาไชยและถนนแปลงนามท่ีแยกแปลงนาม 

เอกสารแนบ 4 หนา้ที ่2 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

• สถานีวงับรูพา ตัง้อยูบ่ริเวณถนนเจริญกรุงตดักบัถนนมหาไชยท่ีแยกสามยอด จนถงึถนนเจริญกรุงตดักบัถนนอณุา

กรรณและถนนบรูพา และเป็นสถานีใต้ดินร่วมกบัรถไฟฟา้สายสมีว่ง ชว่งบางใหญ่-ราษฏร์บรูณะ 

• สถานีสนามไชย ตัง้อยูบ่ริเวณถนนสนามไชยตดักบัถนนพระพิพิธ จนถึงถนนสนามไชยตดักบัถนนราชินีบริเวณคลอง

คเูมืองเดมิ 

• สถานีอิสรภาพ ตัง้อยูบ่ริเวณซอยอิสรภาพ 23 จนถึงซอยอิสรภาพ 34 

• สถานีทา่พระ ตัง้อยูท่ี่สีแ่ยกทา่พระและเป็นสถานีร่วมกบัรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย ชว่งบางซื่อ-ทา่พระ 

• สถานีบางไผ ่ตัง้อยูต่ามแนวเพชรเกษม ระหวา่งซอยเพชรเกษม 19 และซอยเพชรเกษม 19/2 

• สถานีบางหว้า ตัง้อยูต่ามแนวถนนเพชรเกษม ระหวา่งแยกบางหว้า และซอยเพชรเกษม 34 

• สถานีเพชรเกษม 48 ตัง้อยูต่ามแนวถนนเพชรเกษม ระหวา่งซอยเพชรเกษม 31/1 และซอยเพชรเกษม 46/2 

• สถานีภาษีเจริญ ตัง้อยูต่ามแนวถนนเพชรเกษม บริเวณห้างซีคอน บางแค 

• สถานีบางแค ตัง้อยูต่ามแนวถนนเพชรเกษม ระหวา่งซอยเพชรเกษม 62/3 และซอยเพชรเกษม 62/4 

• สถานีหลกัสอง ตัง้อยูต่ามแนวถนนเพชรเกษม ระหวา่งซอยเพชรเกษม 80 และแยกตา่งระดบัเพชรเกษม ตดักบัถนน

กาญจนาภิเษก 

 

ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 

ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร มีสถานีใหมท่ัง้หมด 10 สถานี (นบัรวมสถานีทา่พระท่ีเป็นสถานีร่วม) ตอ่เช่ือม

กบัสถานีบางซื่อเดิม เป็นโครงสร้างทางวิง่แบบยกระดบัทัง้หมดมีลกัษณะเป็นทางวิง่รางคูบ่นเสาตอมอ่บริเวณเกาะกลาง

ถนน โดยเร่ิมต้นจากสถานีรถไฟฟา้ใต้ดินบางซื่อของโครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล ผา่นแยกเตาปนู ซึง่เป็น

สถานีร่วมกบัโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง ชว่งบางใหญ่-บางซื่อ เข้าถนนประชาราษฎร์สาย 2 ผา่นสีแ่ยกบางโพ ข้ามแมนํ่า้

เจ้าพระยา เลีย้วซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณโรงเรียนเทคโนโลยีพระราม 6 ผา่นแยกบางพลดั แยกบรมราชชนนี แยก

ไฟฉาย และสิน้สดุท่ีแยกทา่พระ โดยเช่ือมตอ่กบัโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน ช่วงหวัลาํโพง-บางแค ท่ีสถานีทา่พระ 

 

ท่ีตัง้สถานี 

• สถานีเตาปนู เป็นสถานีร่วมกบัรถไฟฟา้สายสมีว่ง ชว่งบางใหญ่-บางซื่อ ตัง้อยูบ่ริเวณถนนประชาราษฏร์ สาย 2 ตดั

กบัถนนกรุงเทพ-นนทบรีุท่ีแยกเตาปนู 

• สถานีบางโพ ตัง้อยูท่ี่บริเวณประชาราษฏร์สาย 2 ตดักบัถนนประชาราษฏร์สาย 1 ท่ีแยกบางโพ 

• สถานีบางอ้อ ตัง้อยูบ่นถนนจรัญสนิทวงศ์ ระหวา่งซอยจรัญสนิทวงศ์ 86/2 และซอยจรัญสนิทวงศ์ 90 

• สถานีบางพลดั ตัง้อยูบ่นถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณสาํนกังานเขตบางพลดั ระหวา่งซอยจรัญสนิทวงศ์ 76 และ

ซอยจรัญสนิทวงศ์ 81 

• สถานีสริินธร ตัง้อยูบ่นถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ตดักบัถนนราชวิถีและถนนสริินธรท่ีแยกสริินธร 

• สถานีบางยี่ขนั ตัง้อยูบ่นถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 

• สถานีบางขนุนนท์ ตัง้อยูบ่นถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณแยกบางขนุนนท์ 

• สถานีแยกไฟฉาย ตัง้อยูบ่นถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณแยกไฟฉาย 

• สถานีจรัญสนิทวงศ์ 13 ตัง้อยูบ่นถนนจรัญสนิทวงศ์  ระหวา่งซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 และคลองวดัดดีวด 

• สถานีทา่พระ ตัง้อยูบ่ริเวณแยกทา่พระและเป็นสถานีร่วมกบัรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินสว่นตอ่ขยาย ชว่งหวัลาํโพง-บางแค 

 

เอกสารแนบ 4 หนา้ที ่3 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

3. อาคารจอดแล้วจร (Park-and-Ride) 

โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินจะมีอาคารจอดแล้วจร 2 อาคาร อยูบ่ริเวณสองฝ่ังถนนเพชรเกษมท่ีสถานีหลกัสอง 

มีทางเดินและทางรถยนต์ยกระดบัข้ามถนนเช่ือมตอ่ระหวา่งอาคาร ประกอบด้วยอาคาร 10 ชัน้ ระหวา่งซอยเพชรเกษม 47 

และซอยเพชรเกษม 47/1 และอาคาร 8 ชัน้ ใกล้กบัซอยเพชรเกษม 80 
 

(1) อาคารจอดรถ 10 ชัน้ จอดรถยนต์ได้ประมาณ 650 คนั 

 
 

(2) อาคารจอดรถ 8 ชัน้ จอดรถยนต์ได้ประมาณ 350 คนั 

 
 

เอกสารแนบ 4 หนา้ที ่4 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

4. ศูนย์ซ่อมบาํรุง 

พืน้ท่ีประมาณ 90 ไร่ อยูใ่กล้กบัสถานีเพชรเกษม 48 ภายในศนูย์ซอ่มบํารุงจะประกอบด้วย ศนูย์ควบคมุการเดิน

รถ กลุม่อาคารซอ่มบํารุง สาํนกังานบริหารและจดัการ โรงจอดรถไฟฟา้และรางทดสอบ 

 
 

5. สัญญาการก่อสร้าง และสัญญาจ้างที่ปรึกษา 

สัญญา

ที่ 

เนือ้งาน รายละเอียด มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ผู้ชนะการประมูล ความคืบหน้า1/ 

1 งานออกแบบควบคูก่ารก่อสร้าง

เส้นทางใต้ดิน  

ชว่งหวัลําโพง – สนามไชย 

ระยะทาง 2.8 ก.ม. 

- งานอโุมงค์ใต้ดิน เป็นอโุมงค์คู ่

ยาวประมาณ 2.8 กิโลเมตร 

- งานก่อสร้างสถานีใต้ดิน 2 สถานี 

คือ สถานีวดัมงักร และสถานีวงั

บรูพา 

- งานปลอ่งระบายอากาศ จํานวน 

2 แหง่ 

- งานก่อสร้างตอ่เช่ือมกบัอาคาร

สถานีใต้ดิน (เดิม) ที่หวัลาํโพง 

11,441 บมจ. อิตาเลียน

ไทย ดีเวลลอป

เม้นท์ (ITD) 

95.70%  

(เร็วกวา่แผน 0.16%) 

2 งานออกแบบควบคูก่ารก่อสร้าง

เส้นทางใต้ดิน  

ชว่งสนามไชย - ทา่พระ 

ระยะทาง 2.6 ก.ม. 

- งานอโุมงค์ใต้ดิน เป็นอโุมงค์คู ่

ยาวประมาณ 2.57 กิโลเมตร  

- งานก่อสร้างสถานีใต้ดิน 2 สถานี

สนามไชย และสถานีอิสระภาพ 

- งานอโุมงค์ใต้ดิน ลอดผ่านแมนํ่า้

เจ้าพระยา 

- งานยกระดบัเข้าเช่ือมตอ่กบั 

สญัญา 4 ที่บริเวณแยกทา่พระ 

10,687 บมจ. ช. การชา่ง 

(CK) 

100%  

(อยูร่ะหวา่งการตรวจ

รับงาน) 

เอกสารแนบ 4 หนา้ที ่5 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

สัญญา

ที่ 

เนือ้งาน รายละเอียด มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ผู้ชนะการประมูล ความคืบหน้า1/ 

3 งานก่อสร้างทางยกระดบั  

ชว่งเตาปนู – ทา่พระ 

ระยะทาง 11 ก.ม. 

และงานก่อสร้างทางข้ามแมนํ่า้

เจ้าพระยา 1 แหง่ 

- ก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟ

ยกระดบั ที่ความสงูประมาณ  

17 เมตร 

- ระยะทางประมาณ 11.04 

กิโลเมตร  

- ประกอบด้วยสถานียกระดบั 8 

สถานี ชว่งเตาปนู-ทา่พระ 

11,284 กิจการร่วมค้าเอส

เอช - ยเูอ็น 

(บริษัท ซิโนไฮโดร 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

- บมจ. ยนิูค เอ็นจิ

เนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคชัน่ (UNIQ)) 

76.02%  

(เร็วกวา่แผน 0.01%) 

4 งานก่อสร้างทางยกระดบั  

ชว่งทา่พระ – หลกัสอง 

ระยะทาง 10.5 ก.ม. 

และงานก่อสร้างศนูย์ซอ่มบํารุง 

และอาคารจอดรถ 2 แหง่ 

- งานโยธา (ยกระดบั) ชว่งทา่พระ-

หลกัสอง  

- ระยะทาง 10.47 กิโลเมตร 

13,334 บมจ. ซิโน-ไทย เอ็น

จิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคชัน่ 

(STEC) 

97.15%  

(เร็วกวา่แผน 0.00%) 

5 งานออกแบบควบคูก่ารก่อสร้าง

ระบบรางทัง้โครงการ 

- งานระบบราง (ความยาวของราง 

70.00 กิโลเมตร) 

- งานออกแบบระบบราง จดัซือ้ 

ทดสอบและประกอบราง รวม

ระยะทาง 27 ก.ม.  

- ชว่งหวัลําโพง-บางแค และชว่ง

บางซ่ือ-ทา่พระ 

5,153 

(ราคากลาง) 

บมจ. ช. การชา่ง 

(CK) 

83.47%  

(เร็วกวา่แผน 0.92%) 

6-1 งานผลิต ตดิตัง้ระบบรถไฟฟา้ 

และทดลองเดินรถ (หวัลําโพง-

หลกัสอง, เตาปนู-ทา่พระ) 

อาศยัความอํานาจตามมาตรา 44 แห่งรฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราว คณะรฐัมนตรีได้อนมุติัให้ บริษัท 

ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) รบัสมัปทานโครงการในรูปแบบ PPP Net Cost 

ระยะเวลา 33 ปี รวมถึงขยายระยะเวลาสมัปทานในส่วนเดิมออกไปอีกเป็น 33 ปี 

6-2 งานติดตัง้ระบบรถไฟฟา้ และ

ทดลองเดินรถ (บางซ่ือ-เตาปนู) 

7 สญัญาจ้างที่ปรึกษาบริหาร

โครงการ (PMC) 

รับผิดชอบการบริหารงานโครงการ 

แบง่งานเป็น 2 กลุม่งานหลกัคือ งาน

โยธา และงานระบบ 

726 กลุม่ที่ปรึกษา 

Index2/ 

 

8 สญัญาจ้างที่ปรึกษาควบคมุงาน

ก่อสร้าง (CSC) 

รับผิดชอบการบริหารควบคมุการ

ก่อสร้างงานโยธา โดยจะประกอบ 

ด้วยงานก่อสร้างรวม 5 สญัญา 

1,209 กลุม่ที่ปรึกษา 

MAA3/ 

 

หมายเหต:ุ 

1/ ความคืบหน้าในภาพรวม 91.45% (เร็วกวา่แผน 0.12%) ณ สิน้เดือนมีนาคม 2560 (โปรดดคูวามคืบหน้าลา่สดุได้ใน http://www.mrta-

blueline.com/progresses/report_latest) 

2/ ได้แก่ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั, บริษัท ดอร์ช คอนซลัท์ จํากดั, บริษัท ลานนา เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแทนส์ จํากดั, บริษัท 

อรุณ ชยัเสรี คอนซลัทิง เอ็นจิเนียริง จํากดั, บริษัท โปรเจกต์ แพลนนิง เซอร์วิสเซส จํากดั, บริษัท PPSN จํากดั และบริษัท Merlin's 

Solutions International จํากดั 

เอกสารแนบ 4 หนา้ที ่6 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

3/ ได้แก่ บริษัท MAA Consultants จํากดั, บริษัท เทสโก้ จํากดั, บริษัท เอพซิลอน จํากดั, บริษัท Norciv Engineering จํากดั, บริษัท Utility 

Design Consultants จํากดั, บริษัท D2 Consult Asia จํากดั, บริษัท Moh and Associates จํากดั และบริษัท นิปปอน โคอิ จํากดั 

 

ที่มาของข้อมลูในเอกสารแนบ 4: 

- http://www.mrta-blueline.com/ 

- http://www.mrta.co.th/th/projectelectrictrain/blueline/ 

- https://th.wikipedia.org/wiki/รถไฟฟ้ามหานคร_สายเฉลิมรัชมงคล 

- สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟา้สายสีนํา้เงิน 

 

เอกสารแนบ 4 หนา้ที ่7 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5 
ข้อมูลของโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ 

 

1. โครงการรถไฟฟ้า 13 สาย 

 

(1) สายสแีดงเข้ม (รถไฟฟา้ชานเมือง) 

ธรรมศาสตร์รังสติ – บางซื่อ – หวัลาํโพง – บางบอน – มหาชยั 

(2) สายสแีดงออ่น (รถไฟฟา้ชานเมอืง) 

ศาลายา – ตลิง่ชนั – บางซอ่น – บางซื่อ – พญาไท – มกักะสนั – หวัหมาก 

(3) สายแอร์พอร์ตเรลลงิก์ 

สวุรรณภมูิ – พญาไท – บางซื่อ – ดอนเมือง 

(4) สายสเีขียวเข้ม (รถไฟฟา้ยกระดบั) 

ลาํลกูกา – คคูต – สะพานใหม ่– หมอชิต – สยามสแควร์ – ออ่นนชุ – แบร่ิง – สมทุรปราการ – บางป ู

และ อดุมสขุ – สวุรรณภมูิ 

(5) สายสเีขียวออ่น (รถไฟฟา้ยกระดบั) 

ตลิง่ชนั – บางหว้า – วงเวยีนใหญ่ – สะพานตากสนิ – สยามสแควร์ – สนามกีฬาแหง่ชาติ – ยศเส  

(6) สายสนํีา้เงิน (รถไฟฟา้ใต้ดินและยกระดบั) 

ทา่พระ – บางซื่อ – หวัลาํโพง 

หวัลาํโพง – ทา่พระ – บางแค – พทุธมณฑลสาย 4 

(7) สายสมีว่ง (รถไฟฟา้ใต้ดินและยกระดบั) 

คลองบางไผ ่– เตาปนู – ราษฎร์บรูณะ 

(8) สายสส้ีม (รถไฟฟา้ใต้ดินและยกระดบั) 

ตลิง่ชนั – ศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย – บางกะปิ – มีนบรีุ – สวุินทวงศ์ 

(9) สายสชีมพ ู(รถไฟฟา้รางเดีย่ว (Monorail) ยกระดบั) 

แคราย – ปากเกร็ด – หลกัสี ่– วงแหวนรอบนอก – มีนบรีุ 

(10) สายสเีหลอืง (รถไฟฟา้รางเดีย่ว (Monorail) ยกระดบั) 

ลาดพร้าว – พฒันาการ – ศรีนครินทร์ – สาํโรง 

(11) สายสเีทา 

วชัรพล – ลาดพร้าว – ทองหลอ่ – พระราม 4 – สะพานพระราม 9 

(12) สายสฟีา้ 

ดินแดง – มกักะสนั – วิทย ุ– สาธร 

(13) สายสนํีา้ตาล (ยงัเป็นโครงการศกึษา) 

แคราย – เกษตรศาสตร์ – นวลจนัทร์ – บงึกุ่ม – สมัมากร 

  

เอกสารแนบ 5 หนา้ที ่1 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

แผนภาพโครงการรถไฟฟ้า 13 สาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: http://news.mthai.com/pic-news/infographics/391147.html 

  

เอกสารแนบ 5 หนา้ที ่2 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

2. โครงการรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว ณ ปัจจุบัน 

 

(1) สายสแีดงออ่น (รถไฟฟา้ชานเมอืง) 

ตลิง่ชนั – บางซอ่น 

(2) สายแอร์พอร์ตเรลลงิก์ 

สวุรรณภมูิ – พญาไท 

(3) สายสเีขียวเข้ม (รถไฟฟา้ยกระดบั) 

หมอชิต – สยามสแควร์ – ออ่นนชุ – แบร่ิง – สาํโรง 

(4) สายสเีขียวออ่น (รถไฟฟา้ยกระดบั) 

บางหว้า – วงเวยีนใหญ่ – สะพานตากสนิ – สยามสแควร์ – สนามกีฬาแหง่ชาต ิ

(5) สายสนํีา้เงิน (รถไฟฟา้ใต้ดิน) 

บางซื่อ – หวัลาํโพง 

(6) สายสมีว่ง สว่นเหนือ (รถไฟฟา้ยกระดบั) 

คลองบางไผ ่– เตาปนู 

  

เอกสารแนบ 5 หนา้ที ่3 



เอกสารแนบ - ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

แผนภาพโครงการรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว ณ ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: http://yusabuy.com/2016/02/26/ความคืบหน้ารถไฟฟา้/ 

หมายเหต:ุ โครงการรถไฟฟา้ที่เปิดให้บริการเพ่ิมเติมจากในแผนภาพ ได้แก่ สายสีเขียวเข้ม ชว่งแบร่ิง – สําโรง และ 

สายสีมว่ง สว่นเหนือ ชว่งคลองบางไผ่ – เตาปนู 

 

เอกสารแนบ 5 หนา้ที ่4 
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