2. ค่าใช้จ่ายในการทำทางเข้า-ออก และแก้ไขปัญหาร้องเรียน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดว่า กทพ.ไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระ
เงินค่าจัดทำทางเข้า-ออก ค่าจัดทำทางพร้อมรางระบายนํ้า และค่าจัดทำท่อรับนํ้าฝนจากฟรีโฟลว์รวมเป็นเงิน 0.4
ล้านบาท จึงชี้ขาดให้ยกข้อเรียกร้องและคำขอของ กทพ.
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 กทพ. ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
3. ค่าใช้พื้นที่อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนขั้นที่ 2
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดว่า บริษัทไม่ต้องส่งมอบหรือออกจากพื้นที่ของ
อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนขั้นที่ 2 และไม่ต้องชำระค่าพื้นที่ให้แก่ กทพ. ซึ่ง กทพ. ยอมรับผลคำชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ คดีจึงเป็นอันยุติ
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากคดีทค่ี า้ งอยูย่ งั ไม่ถงึ ทีส่ ดุ และฝ่ายบริหารของบริษทั เชือ่ ว่าจะไม่เกิดผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ
ต่อบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงยังมิได้บันทึกรายการไว้ในงบการเงิน
5.1.3 คดีฟ้องร้อง
			 ตามที่ผ้ใู ช้บริการทางพิเศษฟ้องการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และบริษัทในคดีละเมิดเกี่ยวกับการจัดจราจร
และดูแลรักษาความปลอดภัยบนระบบทางพิเศษศรีรัช โดยมี กทพ. เป็นจำเลยที่ 1 และบริษัทเป็นจำเลยที่ 2 โดย
ศาลชัน้ ต้นได้มคี ำพิพากษายกฟ้องโจทก์ และศาลอุทธรณ์พพิ ากษาให้ กทพ. และบริษทั ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ รวมจำนวน
2.3 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ บริษัท กทพ. และโจทก์ได้ยื่นฏีกาต่อศาล
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ศาลฏีกามีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ กทพ. และบริษัทร่วมกัน
ชำระเงินให้แก่โจทก์ ซึง่ เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 บริษทั ได้วางเงินต่อศาลเพือ่ ชำระหนีต้ ามคำพิพากษาจนเสร็จสิน้ แล้ว

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
(1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
โทรศัพท์  
โทรสาร
เว็บไซต์
ที่ตั้งสำนักงานสาขา (1)
โทรศัพท์  
โทรสาร
ที่ตั้งสำนักงานสาขา (2)
ที่ตั้งสำนักงานสาขา (3)
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Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited
(เรียกชื่อย่อว่า “BEM”)  
ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
0107558000491
15,285 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 15,285 ล้านบาท
587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0 2641 4611 และ 0 2354 2000
0 2641 4610 และ 0 2354 2040
www.bemplc.co.th
238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0 2641 4611
0 2641 4610    
189 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
189/1 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ที่ตั้งสำนักงานสาขา (4)
โทรศัพท์  
โทรสาร
(2)

189/2 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0 2354 2000
0 2354 2040     

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (เรียกชื่อย่อว่า “NECL”)
ประกอบธุรกิจ
ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ทุนจดทะเบียน
6,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 5,250 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99  
โทรศัพท์  
0 2641 4647
โทรสาร
0 2641 4646    
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่ตั้งสำนักงานสาขา
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
โทรศัพท์  
โทรสาร
เว็บไซต์
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
โทรศัพท์  
โทรสาร
เว็บไซต์
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (เรียกชื่อย่อว่า “BMN”)
1. ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT และพื้นที่ชั้นใต้ดินอาคารจอดแล้วจร
สถานีลาดพร้าว
2. จัดหา และ/หรือ จัดทำสื่อโฆษณาในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า และภายในขบวนรถไฟฟ้า
MRT
3. ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า
587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 12 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400
587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 9 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400
254 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 254 ล้านบาท
ร้อยละ 65.19  
0 2690 8200
0 2690 8212   
www.bmn-mrt.com
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (เรียกชื่อย่อว่า “TTW”)
ผลิตและจำหน่ายนํา้ ประปาให้กบั การประปาส่วนภูมภิ าค และลงทุนในบริษทั ซึง่ ประกอบ
ธุรกิจสาธารณูปโภคอื่น
30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
3,990 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 3,990 ล้านบาท
ร้อยละ 19.57  
0 2811 7526
0 2420 6064
www.ttwplc.com
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (เรียกชื่อย่อว่า “CKP”)
ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานประเภทต่างๆ
587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
9,240 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 7,370 ล้านบาท
รายงานประจำปี 2558
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สัดส่วนการถือหุ้น
โทรศัพท์  
โทรสาร
เว็บไซต์
(3) บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ร้อยละ 19.40
0 2691 9720
0 2691 9723
www.ckpower.co.th
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
: 0 2009 9382
โทรสาร  
: 0 2009 9476
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา
ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  
: 0 2264 0777
โทรสาร   
: 0 2264 0789

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

สรุปสาระสำคัญของสัญญา
6.2.1 สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2
วันที่ทำสัญญา
คู่สัญญา
สรุปสาระสำคัญ

22 ธันวาคม 2531
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”)
บริษัทมีหน้าที่ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 เป็นระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม
2533 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ ระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ประกอบด้วย ส่วนเอ (พระราม 9-รัชดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไทบางโคล่) ส่วนซี (รัชดาภิเษก-แจ้งวัฒนะ) ระยะทางทั้งสิ้น 29.8 กิโลเมตร โดยบริษัทมีสิทธิได้รับ
ส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางตลอดระยะเวลาสัมปทานทั้งในส่วนของทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ซึ่งก่อสร้างและบริหารโดย กทพ.

6.2.2 สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี)
วันที่ทำสัญญา
คู่สัญญา
สรุปสาระสำคัญ
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17 เมษายน 2540
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”)
บริษทั มีหน้าทีด่ ำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรชั (ทางด่วนขัน้ ที่ 2) ในส่วนต่อขยายโครงการระบบ
ทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วนดี (พระราม 9-ศรีนครินทร์) ระยะทางทั้งสิ้น 8.7 กิโลเมตร ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี
นับจากวันที่ 17 เมษายน 2540 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2570 โดยบริษัทมีสิทธิได้รับรายได้ค่าผ่านทางตลอด
ระยะเวลาสัมปทาน

6.2.3 สัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการให้บริการและบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษสาย
		 ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
วันที่ทำสัญญา
คู่สัญญา
สรุปสาระสำคัญ

15 กันยายน 2555
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”)
บริษทั มีหน้าทีด่ ำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอก (เริม่ ต้นทีถ่ นน
กาญจนาภิเษก และเชือ่ มต่อกับทางพิเศษศรีรชั บริเวณด้านเหนือของสถานีขนส่งหมอชิต 2) ระยะทางทัง้ สิน้
16.7 กิโลเมตร ระยะเวลาสัมปทา0น 30 ปี นับจากวันที่ 15 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2585 โดย
บริษัทมีสิทธิได้รับรายได้ค่าผ่านทางตลอดระยะเวลาสัมปทาน
ระยะเวลาสัมปทาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
• ระยะที่ 1 การออกแบบ ก่อสร้างทางพิเศษ การจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครือ่ งกล ระบบ
ควบคุมการเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษ ระบบสื่อสาร และระบบควบคุมการจราจร และระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องของทางพิเศษ โดยมีระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 48 เดือนนับจากวันที่ 15 ธันวาคม 2555
• ระยะที่ 2 การบริหารจัดการ และการให้บริการ ได้แก่ การเรียกเก็บค่าผ่านทาง การกู้ภัย และการบำรุง
รักษาทางพิเศษ

6.2.4 สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด
วันที่ทำสัญญา
คู่สัญญา
สรุปสาระสำคัญ

27 กันยายน 2539
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (“NECL”) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”)
NECL มีหน้าที่ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)
ซึ่ ง มี เ ส้ น ทางที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระบบทางพิ เ ศษศรี รั ช ที่ ถ นนแจ้ ง วั ฒ นะ และสิ้ น สุ ด ที่ อ ำเภอบางปะอิ น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางทั้งสิ้น 32 กิโลเมตร ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 27 กันยายน
2539 จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2569

6.2.5 สัญญาจ้างผู้จัดการโครงการสำหรับงานก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
วันที่ทำสัญญา
คู่สัญญา
สรุปสาระสำคัญ

15 กันยายน 2555
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”)
บริษัทว่าจ้าง บมจ.ช.การช่างในลักษณะ Lump Sum Turnkey เพื่อเป็นผู้จัดการโครงการ มีหน้าที่ออกแบบ
ก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบ
ควบคุมการเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษ ระบบสื่อสารและระบบควบคุมการจราจร ระบบกู้ภัย และระบบอื่นๆ
รวมทั้งการบริหารการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 48 เดือนนับแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555
หรือจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โดยมีมูลค่างานตามสัญญา 22,500 ล้านบาท
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6.2.6 สัญญาสัมปทานโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
วันที่ทำสัญญา
คู่สัญญา
สรุปสาระสำคัญ

1 สิงหาคม 2543
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”)
รฟม. ตกลงจะให้สิทธิแก่บริษัทเพียงผู้เดียว ในการดำเนินการ
• ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบและใช้งานอุปกรณ์งานระบบ และดำเนินการทดสอบและทดลอง
ใช้งานระบบโดยรวมเพื่อเปิดบริการระบบรถไฟฟ้าแก่สาธารณชน
• ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าในลักษณะการประกอบกิจการพาณิชย์โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
จัดให้มีระบบบริการขนส่งสาธารณะ
• จัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ตามสัญญานี้
บริษัท (เดิมคือ BMCL) เข้าทำสัญญาสัมปทานโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สถานี
หัวลำโพง-สถานีบางซื่อ) กับ รฟม. และได้เปิดการเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 โดย
บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมและการพัฒนา
เชิงพาณิชย์ใดๆ และ/หรือ ทัง้ หมดตามทีก่ ำหนดไว้ในสัญญา ซึง่ รวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพืน้ ทีใ่ นโครงการ
และธุรกิจให้บริการสือ่ สารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจาก
วันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572

6.2.7 สัญญาซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานระบบและระบบรางรถไฟฟ้า รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม (Maintenance Contract
		 for the Maintenance of the M&E Equipment and Trackwork)
วันที่ทำสัญญา
คู่สัญญา
สรุปสาระสำคัญ

19 ธันวาคม 2544 (แก้ไขเพิ่มเติม 3 กรกฎาคม 2550  12 ธันวาคม 2551  
1 กรกฎาคม 2553 และ 30 กันยายน 2556)
บริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ซีเมนส์”)
ซีเมนส์มีหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานระบบ (M&E Equipment) และระบบรางรถไฟฟ้า (Trackwork) จัดหา
และติดตั้งอุปกรณ์อะไหล่ที่จำเป็นสำหรับงานระบบวางแผนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย การจัดเก็บ
และการจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ จัดหาบุคลากรที่จำเป็น เพื่อประจำอยู่ในหน่วยงานซ่อมบำรุงของบริษัท และ
จัดเก็บและมอบอุปกรณ์อะไหล่ที่เพียงพอต่อการดำเนินงานภายในระยะเวลา 1 ปีให้กับบริษัท เมื่อสิ้นสุด
สัญญาซ่อมบำรุงรักษาแล้ว โดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2567

6.2.8 สัญญาจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม (Spare Supply Contract for the Delivery of Spares
		 and Rendering of Engineering Support Services for the M&E Equipment and Trackwork)
วันที่ทำสัญญา
คู่สัญญา
สรุปสาระสำคัญ
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บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

30 มกราคม 2545 (และแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 
12 ธันวาคม 2551  1 กรกฎาคม 2553 และ 30 กันยายน 2556)
Siemens AG, Germany (ได้มีการเปลี่ยนคู่สัญญาจาก Lincas Electro Vertriebs – Gesellschaft m.b.H เป็น 

Siemens AG, Germany ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน)
Siemens AG มีหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานระบบ (M&E Equipment) และระบบรางรถไฟฟ้า (Trackwork) 

จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์อะไหล่ที่จำเป็นสำหรับงานระบบ วางแผนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย 

การจัดเก็บและการจัดซือ้ อุปกรณ์อะไหล่ จัดหาบุคลากรทีจ่ ำเป็นเพือ่ ประจำอยูใ่ นหน่วยงานซ่อมบำรุงของบริษทั  

และจัดเก็บและมอบอุปกรณ์อะไหล่ที่เพียงพอต่อการดำเนินงานภายในระยะเวลา 1 ปี ให้กับบริษัท เมื่อ
สิ้นสุดสัญญาซ่อมบำรุงรักษาแล้ว โดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2567

6.2.9 สัญญาให้สิทธิพัฒนาเชิงพาณิชย์กับบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
11 มีนาคม 2548  1 ตุลาคม 2550  18 สิงหาคม 2552 แก้ไขเพิ่มเติม 25 กุมภาพันธ์ 2552
และ 11 มีนาคม 2558
คู่สัญญา
บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (“BMN”)
สรุปสาระสำคัญ
BMN มีสิทธิในการเข้าดำเนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ดังนี้ 
			
• สิทธิดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 11 สถานี ตลอดจนพื้นที่ชั้นใต้ดินอาคารจอด
แล้วจร สถานีลาดพร้าว 
• สิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อรับจัดหาและ / หรือจัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบ
สติกเกอร์ รูปแบบป้ายกล่องไฟขนาดต่างๆ รูปแบบป้ายในอุโมงค์ (Platform Billboard) บริเวณสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินและภายในขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน 
• สิทธิในการจัดให้มกี ารให้บริการสือ่ สารโทรคมนาคมในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ และบนรถไฟฟ้าใต้ดนิ รวมทัง้
การให้บริการระบบ IRDN (Integrated Radiating Distributed Network) เพื่อรองรับการให้บริการติดต่อ
				 สือ่ สารของระบบโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ กุ ระบบ รวมถึงระบบบริการโทรคมนาคมอืน่ ๆ ทุกรูปแบบในอนาคต 
• สิทธิในการบริหารสื่อโฆษณาผ่านระบบหน้าจอแสดงข้อมูลสำหรับผู้โดยสาร (Passenger Information 

Display) ที่ติดตั้งในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า
วันที่ทำสัญญา

6.2.10 สัญญาสัมปทานโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลอง
		 บางไผ่-สถานีเตาปูน) สัญญาที่ 4 สัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดิน
		 รถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา
วันที่ทำสัญญา
คู่สัญญา
สรุปสาระสำคัญ
			

			

4 กันยายน 2556
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”)
สัญญานี้เป็นสัญญาสัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถ และซ่อม
บำรุงรักษามีระยะเวลาสัมปทานทั้งสิ้น 30 ปี นับจากวันที่ 4 กันยายน 2556 จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2586
โดยเป็นสัญญาในรูปแบบ PPP Gross Cost หรือเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐเป็น
ผูล้ งทุนงานโยธาและให้เอกชนลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้ารวมทัง้ บริการการเดินรถไฟฟ้า
และซ่อมบำรุงตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ในสัญญา
หน้าที่หลักของบริษัทตามสัญญาสัมปทานนี้คือ
• ระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้าง
เป็นผู้ลงทุนในการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าซึ่งรวมถึงขบวนรถไฟฟ้า
ขนาด 3 ตู้ประกอบ จำนวน 21 ขบวน ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบ
เก็บเงินอัตโนมัติ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง ประตูกั้นชานชาลา และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานีรถไฟฟ้า
ทั้ง 16 สถานี บนทางวิ่งระยะทางทั้งสิ้น 22 กิโลเมตร และในศูนย์ซ่อมบำรุงที่คลองบางไผ่ การก่อสร้าง
อาคารหอพักและฝึกอบรม และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ ในศูนย์ซอ่ มบำรุงทีค่ ลองบางไผ่รวมทัง้ การบริหารการ
ก่อสร้าง การจัดเตรียมบุคลากรสำหรับการเดินรถ และการทดลองเดินรถเสมือนจริง จนแล้วเสร็จ
สามารถส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่ รฟม. และพร้อมเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าภายใต้ข้อกำหนดและ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
• ระยะที่ 2 การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า
เป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงสถานีเตาปูน-สถานี
คลองบางไผ่ ตลอดระยะเวลาสัญญาสัมปทาน โดยจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อกำหนดความต้องการด้านคุณภาพที่ รฟม. ระบุในสัญญาสัมปทาน รวมถึงการจัดให้มกี ารซ่อมบำรุง
รักษาและการปรับปรุงอุปกรณ์และวัสดุตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ งานโครงสร้างพืน้ ฐานทางโยธาและอุปกรณ์
งานระบบ รวมทัง้ การจัดให้มบี คุ ลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความชำนาญงานทีจ่ ำเป็นและพอเพียงสำหรับการ
ปฏิบัติงานตามสัญญา ตลอดระยะเวลาสัมปทาน ทั้งนี้งานในระยะที่ 2 นี้ไม่รวมถึงการบริหารจัดการ
และบำรุงรักษาอาคารจอดแล้วจรทั้ง 4 แห่ง
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6.2.11 สัญญาว่าจ้าง ผู้บริหารโครงการ ผู้จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
		 บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) สัญญาที่ 4 สัมปทานสำหรับ
		 การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษา
วันที่ทำสัญญา
คู่สัญญา
สรุปสาระสำคัญ

4 กันยายน 2556 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”)
บมจ.ช.การช่าง มีหน้าทีห่ ลักตามสัญญาว่าจ้างผูบ้ ริหารโครงการนี้ คือรับจ้างดำเนินงานระยะที่ 1 ของสัญญา
สัมปทานให้แล้วเสร็จเพื่อให้ระบบรถไฟฟ้าพร้อมเปิดให้บริการ โดยงานระยะที่ 1 ของสัญญาสัมปทานนี้
ประกอบด้วยการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงขบวนรถไฟฟ้าขนาด
3 ตูป้ ระกอบ จำนวน 21 ขบวน ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ ระบบสือ่ สาร ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบเก็บเงินอัตโนมัติ
อุปกรณ์ซ่อมบำรุง ประตูกั้นชานชาลา และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 16 สถานี
บนระยะทางทั้งสิ้น 22 กิโลเมตร และในศูนย์ซ่อมบำรุงที่คลองบางไผ่ การก่อสร้างอาคารหอพักและ
ฝึกอบรม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ในศูนย์ซ่อมบำรุงที่คลองบางไผ่ รวมทั้งการบริหารการก่อสร้างงานระยะ
ที่ 1 การจัดเตรียมบุคลากรสำหรับการเดินรถ และการทดลองเดินรถเสมือนจริง โดย บมจ. ช.การช่าง มีระยะ
เวลาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1,200 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ลงนามในสัญญาสัมปทาน หรือ
สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 และมีมูลค่างานตามสัญญาไม่เกิน 20,011 ล้านบาท
นอกจากนี้ บมจ.ช.การช่าง จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการดำเนินงานระยะ
ที่ 1 ของสัญญาสัมปทาน และรับชำระคืนค่าอุปกรณ์งานระบบจากบริษัท ตามแผนการชำระคืนที่บริษัทจะ
ได้รับจาก รฟม. ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาที่ 4)
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตงานซ่อมบำรุงรักษา โดยให้ บมจ.
ช.การช่าง มีหน้าที่หลักตามสัญญาเพิ่มเติมดังนี้
• ซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโยธา รวมถึงสถานี ทางวิ่งยกระดับ และศูนย์ซ่อมบำรุง
• ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ภายในสถานี ทางวิ่งยกระดับ และศูนย์ซ่อมบำรุง
• ซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์และบันไดเลื่อน ภายในสถานีและศูนย์ซ่อมบำรุง
• จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ และบุคลากร สำหรับงานซ่อมบำรุง
โดย บมจ. ช.การช่าง จะให้บริการซ่อมบำรุงรักษาดังกล่าวเป็นระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน
2558 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และมีมูลค่างานตามสัญญาจำนวนไม่เกิน 1,520 ล้านบาท

6.2.12 สัญญาให้บริการด้านวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้าและการเตรียมความพร้อมการให้บริการเดินรถไฟฟ้า ในโครงการ
		 รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) สัญญาที่ 4
		 สัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถ และซ่อมบำรุงรักษา
วันที่ทำสัญญา
คู่สัญญา
สรุปสาระสำคัญ
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2 พฤษภาคม 2557
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”)
บริษัท (เดิมคือ BMCL) มีหน้าที่หลักตามสัญญานี้คือ
• สนับสนุนข้อมูลเอกสาร และจัดส่งบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญเข้าร่วมดำเนินการคัดเลือกผูร้ บั จ้างช่วง / ผูผ้ ลิต
ระบบรถไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมเอกสารข้อกำหนดในการเสนอราคา การประเมินข้อเสนอ
การเจรจารายละเอียดและเงื่อนไข
• จัดส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมดำเนินงานการออกแบบ จัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบรถไฟฟ้า
ให้แก่ บมจ.ช.การช่าง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามสัญญา
• จัดเตรียมคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบและแผนการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา
และฝึกอบรมบุคลากรสำหรับการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา เพื่อให้พร้อมให้บริการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
ทั้งนี้ บริษัทต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 32 เดือนนับแต่วันที่ลงนาม
ในสัญญา หรือจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2560 และมีมูลค่างานตามสัญญาไม่เกิน 450 ล้านบาท

6.2.13 สัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโครงการ รวมถึงเป็นผู้จัดหา ติดตั้งอุปกรณ์งาน
		 ระบบรถไฟฟ้า และบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการ
		 รถไฟฟ้าสายสีมว่ ง บางใหญ่-ราษฎร์บรู ณะ ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ (สถานีบางซือ่ -สถานีเตาปูน โดยไม่รวมสถานี)
		 สัญญาที่ 5 สัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง
		 รักษา รวมถึงเป็นผู้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงระบบสื่อสารของโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน
วันที่ทำสัญญา
คู่สัญญา
สรุปสาระสำคัญ

5 พฤศจิกายน 2558
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”)
บมจ. ช.การช่าง มีหน้าที่หลักตามสัญญา ดังนี้
• การดำเนินการตามขอบข่ายงานระยะที่ 1 ของสัญญาสัมปทาน โดย บมจ. ช.การช่าง จะต้องจัดหา
อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า อันได้แก่ ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบสื่อสาร ระบบ
SCADA และระบบ AFC และระบบอื่นๆ ตามรายละเอียดในสัญญาสัมปทาน อีกทั้งยังต้องเตรียมงาน
ต่างๆ และจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ทำงานในระยะที่ 1
• บมจ. ช.การช่าง มีหน้าที่ในการปรับปรุงระบบสื่อสารของโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล
(สายสีนํ้าเงิน)  เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้
• บมจ. ช.การช่าง มีหน้าทีซ่ อ่ มบำรุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่ งกล เพือ่ ให้การทำงาน
ของระบบดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายตามที่กำหนดในสัญญาสัมปทานระยะที่ 2
ทั้งนี้ บมจ. ช.การช่าง ต้องดำเนินการตามขอบเขตงานระยะที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15
เดือนนับจากวันที่ รฟม. แจ้งให้เริ่มดำเนินการ และตามขอบเขตงานระยะที่ 2 เป็นระยะเวลา 12 เดือน
นับจากวันที่เริ่มเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า และมีมูลค่างานตามสัญญาไม่เกิน 1,056 ล้านบาท

6.2.14 สัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโยธาและ
		 ไฟฟ้าเครือ่ งกลของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนา้ํ เงิน) (สถานีหวั ลำโพง-สถานีบางซือ่ )
วันที่ทำสัญญา
คู่สัญญา
สรุปสาระสำคัญ

17 พฤศจิกายน 2558
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”)
บมจ. ช.การช่าง มีหน้าที่หลักตามสัญญา ดังนี้
• ซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโยธา รวมถึงสถานี อุโมงค์ และศูนย์ซ่อมบำรุง
• ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ภายในสถานี อุโมงค์ และศูนย์ซ่อมบำรุง
• ซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์และบันไดเลื่อน ภายในสถานี
• จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ และบุคลากร สำหรับงานซ่อมบำรุง
ทั้งนี้ บมจ. ช.การช่าง จะให้บริการซ่อมบำรุงรักษาดังกล่าวเป็นระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน
2558 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และมีมูลค่างานตามสัญญาจำนวนไม่เกิน 1,270 ล้านบาท
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