3.2.5 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้รับเหมาหลักในการจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์
งานระบบรถไฟฟ้า
			
บริ ษ ั ท ได้ ร ั บ มาซึ ่ ง สั ญ ญาจั ด หาอุ ป กรณ์ ง านระบบ และสั ญ ญาบำรุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ง านระบบรถไฟฟ้ า
		
กับผู้รับเหมาหลัก Siemens Limited ประเทศไทย และ Japan Transportation Technology (Thailand) ดังนั้น ในกรณีท่ี
		
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกซึ่งเป็นผู้รับ เหมาหลั ก ดั ง กล่ า ว ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารตามสั ญ ญาแก่ บ ริ ษ ั ท หรื อ
มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาบำรุงรักษา อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทได้
		
จากการศึกษาข้อมูลจากสมาชิกในสมาพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนในระดับสากล เช่น UITP, APTA,
		
NOVA Group of Metros รวมทั้งการเรียนรู้จาก Lloyd’s Register Rail ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเป็นไปได้
		
ที่จะสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์งานระบบจากผู้ผลิตอุปกรณ์รายอื่นๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบที่มีอยู่ได้ ทั้งนี้
		
บริษัทจะมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีความสามารถเพียงพอในการทำงานร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์
		
และผู้รับเหมาทั้งในและต่างประเทศ ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์งานระบบและระบบรางรถไฟฟ้า
		
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมิต้องพึ่งพาผู้ผลิตรายเดิมเพียงรายเดียว

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ทรัพย์สินหลัก

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ประเภทสินทรัพย์
1.
2.
3.
4.

อาคารและอุปกรณ์์		
สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว		
สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล
ทรัพย์สินหลัก

341
41,552
1,021
16,960
59,874

		
ทั ้ ง นี ้ รายการทรั พ ย์ ส ิ น หลั ก ของบริ ษ ั ท และบริ ษ ั ท ย่ อ ยตามที ่ แ สดงข้ า งต้ น สามารถแสดงรายละเอี ย ดจำแนก
ตามประเภทของสินทรัพย์และจำแนกตามบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1 อาคารและอุปกรณ์
			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์ตามงบการเงินรวมของบริษัทและ
		
บริษัทย่อย มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท
บริษัท		
NECL		
BMN		
รวม
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บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2559

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
284
40
17
341

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เจ้าของ*
ไม่มี
เจ้าของ**
ไม่มี
เจ้าของ
ไม่มี
		

หมายเหตุ *
				
				
				

อาคาร ส่วนปรับปรุงและสิ่งปลูกสร้างอื่นบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางด่วนขั้นที่ 2 แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในอาคาร
จะเป็นของ กทพ. แต่บริษัทได้สิทธิในการใช้อาคารในการบริหารโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญา บริษทั ได้เช่าอาคารสำหรับเป็นทีต่ ง้ั สำนักงานใหญ่ ซึง่ ตัง้ อยูท่ เ่ี ลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินจิ ฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยเป็นสัญญาเช่าปีต่อปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท

			 **
				
				
				
				

NECL ไม่มีที่ดิน อาคารและเครื่องจักร NECL ได้เช่าอาคารสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 587
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยเป็นสัญญาเช่าปีต่อปี อัตราค่าเช่าเดือนละ
10,000 บาท NECL ใช้อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วนสาย
บางปะอิน-ปากเกร็ด ในการควบคุมงานปฏิบัติการ แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในอาคารจะเป็นของ กทพ. แต่ NECL ได้สิทธิ
ในการใช้อาคารในการบริหารโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ดตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

4.1.2 สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว
			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว ตามงบ
		
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ชื่อบริษัท
บริษัท		
NECL		
		
รวม

34,809
6,743				
41,552

			
สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้วเป็นต้นทุนในการก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสาย
		
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา โดยรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภทสินทรัพย์

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ บี และซี		
6,633
เป็นของ กทพ.
						
ทางพิเศษศรีรัช ส่วนดีี		
4,118
เป็นของ กทพ.
						
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ		
24,058
เป็นของ กทพ.
						
ทางพิเศษอุดรรัถยา 		
6,743
เป็นของ กทพ.
รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ
41,552		
		
หมายเหตุ		 *
						

ภาระผูกพัน

เป็นหลักประกัน
ในการกู้ยืม
เป็นหลักประกัน
ในการกู้ยืม
เป็นหลักประกัน
ในการกู้ยืม
*

NECL ได้นำสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทีเ่ สร็จแล้วภายใต้สญ
ั ญาสัมปทานโครงการทางพิเศษ
อุดรรัถยาไปใช้เป็นหลักประกันในการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากบริษัท

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2559
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เนื่องจากสัญญาโครงการทางพิเศษข้างต้นเป็นสัญญาโครงการลักษณะ BTO (Build Transfer and Operate)
		
กรรมสิทธิ์ในทางพิเศษทั้งหมดรวมทั้งสิ่งก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ อันเกี่ยวเนื่องกับระบบ
		
ทางพิเศษจึงตกเป็นของ กทพ. ทันทีทบ่ี ริษทั และ NECL จัดสร้างขึน้ และเมือ่ เปิดใช้งานแล้ว บริษทั และ NECL มีสทิ ธิทจ่ี ะ
		
ใช้ทรัพย์สินนั้น โดยบริษัทและ NECL มีหน้าที่บำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยสัญญา
		
โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช) กำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2533 และอาจ
		
ต่ออายุออกไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี ตามเงื่อนไขที่จะตกลงกันต่อไป สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบ
		
ทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี) กำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2540 สัญญาโครงการทางพิเศษ
		
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 และสัญญา
		
โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) กำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน
		
2539 และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี สัญญากำหนดให้บริษัทและ NECL เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
		
ในการจัดเก็บค่าผ่านทาง และค่าใช้จ่ายในการจัดจราจรและการกู้ภัยบนทางพิเศษ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
		
ทางพิเศษตามสัญญาที่เกี่ยวข้องตลอดอายุสัญญา
4.1.3 สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน ตามงบการเงินรวมของ
		
บริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ชื่อบริษัท

บริษัท					
สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน		
6,645
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
(5,624)
			
รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ
1,021
			
สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว
		
บริ ษ ั ท บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสิทธิในการใช้พ ื ้ นที ่ ก ่ อ สร้ า งทางด่ ว นด้ ว ยราคาทุ นซึ ่ ง เท่ า กั บ มู ล ค่ า ปั จ จุ บันของ
		
ภาระผูกพันในการจ่ายค่าทดแทนสำหรับการจัดหาพืน้ ทีก่ อ่ สร้างทางด่วนให้กบั กทพ. ตามสัญญาโครงการระบบทางด่วน
		
ขั ้ น ที ่ 2 ภายหลั ง การรั บ รู ้ ร ายการเริ ่ ม แรกสิ ท ธิ ใ นการใช้ พ ื ้ น ที ่ ก ่ อ สร้ า งทางด่ ว นแสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น
		
หักค่าตัดจำหน่ายสะสม บริษัทตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
		
ตามปริมาณรถที่ใช้บริการ
4.1.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล
			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า
		
สายเฉลิมรัชมงคล ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท
บริษัท		
BMN		
		
รวม

94

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2559

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
16,635
325				
16,960

			
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลเป็นต้นทุนในการก่อสร้าง
		
โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล โดยรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
(หน่วย : ล้านบาท)

4.2

ประเภทสินทรัพย์

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ลักษณะกรรมสิทธิ์

อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า		
อุปกรณ์ระบบและส่วนปรับปรุงพื้นที่ให้เช่า		
		 บริเวณสถานี
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม		
อุปกรณ์ระบบโฆษณา 		
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง		
รวมต้นทุนโครงการ
หัก ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนโครงการสะสม		
		
รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ

19,111
537

เจ้าของ
เจ้าของ

ภาระผูกพัน

ไม่มี
ไม่มี

412
เจ้าของ
ไม่มี
185
เจ้าของ
ไม่มี
448
เจ้าของ
ไม่มี
20,693
(3,733)
16,960			

เงินลงทุนในบริษัทอื่น
4.2.1 สรุปมูลค่าเงินลงทุนตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
(หน่วย : ล้านบาท)
ชื่อบริษัท

สัดส่วน ทุนชำระแล้ว ประเภทของ
มูลค่าตามบัญชี
การลงทุน ณ วันที่
เงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 ในแต่ละบริษัท 31 ธ.ค. 2559
(ร้อยละ)

1. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด
2,604		
99.99* 5,250 บริษัทย่อย หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
(2,450)						
เงินลงทุนสุทธิ
154						
2. บริษัท แบงคอก เมโทร
166		
65.19
254 บริษัทย่อย เน็ตเวิร์คส์ จำกัด							
								
							
								
								
								
							
								
								
								
3. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
6,976		
19.45
3,990 บริษัทร่วม 4. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
3,223		
19.40
7,370 บริษัทร่วม 								
								
5. บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
1,238		
7.50 16,505
บริษัทอื่น 								

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

ดำเนินการก่อสร้างและ
บริหารโครงการ ทางด่วน
สายบางปะอิน-ปากเกร็ด
พัฒนาพื้นที่ร้านค้าใน
สถานีรถไฟฟ้า และชั้นใต้ดนิ
อาคารจอดแล้วจร
จัดหาโฆษณาในรูปแบบป้าย
หรือสื่อโฆษณาในบริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าและภายใน
รถไฟฟ้า
ให้บริการและดูแลรักษา
อุปกรณ์ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมในสถานี
รถไฟฟ้า
ผลิตและจำหน่ายนํ้าประปา
ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding
Company) ซึ่งประกอบธุรกิจ
ด้านพลังงาน
ก่อสร้างและดำเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลังนํ้าไซยะบุรี
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4.2.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย 
				 บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการ
		
ดำเนินธุรกิจของบริษทั เพือ่ เสริมสร้างโอกาส และผลตอบแทนระยะยาว เสริมสร้างความมัน่ คง และผลการดำเนินงาน
		
ของบริษทั โดยกำหนดให้มีนโยบายการลงทุนดังต่อไปนี้
				 1.
เป็นการลงทุนในโครงการหรือซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ดำเนินโครงการในลักษณะการลงทุนระยะยาว
				 2.
สัดส่วนการลงทุนตามสัดส่วนขั้นต่ำที่ทำให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและ
					
ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน
				 3.
ไม่ลงทุนในโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
				 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทอื่น ดังนี้
		
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (“NECL”) 
			
บริษัทจัดตั้ง NECL เมื่อปี 2539 โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือเงินปันผลจาก
		
การลงทุนในหุ้นของ NECL ทั้งนี้สืบเนื่องจาก NECL ได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐที่ทำการก่อสร้างทาง
		
ในลักษณะทีเ่ ป็นทางแข่งขัน ทำให้รายได้ของ NECL ไม่เป็นไปตามประมาณการ ผลประกอบการของ NECL ขาดทุนอย่าง
		
ต่อเนือ่ งจนขาดทุนสะสมเกินทุนส่วนของผูถ้ อื หุน้ ติดลบ เมือ่ ปี 2546 NECL จึงได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก 3,000 ล้านบาท
		
เป็น 6,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้เรียกชำระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 3,000 ล้านบาท
เนือ่ งจากบริษทั มีเงินให้กยู้ มื แก่ NECL เป็นจำนวนมาก และเป็นเจ้าหนีร้ ายเดียวของ NECL บริษทั ได้สง่ กรรมการบริหาร
		
ของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทใน NECL จำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 คนของ NECL
		
กรณี NECL มี ก ารดำเนิ นการที ่ ก ระทบต่ อ บริ ษ ั ท อย่ า งมี ส าระสำคั ญ NECL จะต้ อ งขออนุ ม ั ต ิ จ ากที ่ ป ระชุ ม
		
คณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานทั้งหมดของ NECL
			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 NECL มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,250 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน
		
NECL เท่ากับร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
		
บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (“BMN”)
			
บริษัทจัดตั้ง BMN เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อประกอบธุรกิจจัดหาและจัดทำสื่อโฆษณาใน
		
รูปแบบต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า ให้เช่าพืน้ ทีร่ า้ นค้าในสถานีรถไฟฟ้าสายสีนำ้ เงินและพืน้ ทีช่ น้ั ใต้ดนิ
		
ของอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว ในปัจจุบันเปิดดำเนินการไปแล้ว 5 สถานี ได้แก่ สถานีสุขุมวิท สถานี
		
พหลโยธิน สถานีสวนจตุจักร สถานีกำแพงเพชร และสถานีพระรามเก้า รวมทั้งให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบ
		
สื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 BMN มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
		
จำนวน 254 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ใน BMN ร้อยละ 65.19 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BMN ร่วมกับ
		
กลุ่มผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจการตลาดและอสังหาริมทรัพย์
		
และเป็นผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.81
			
สำหรับนโยบายการลงทุนใน BMN ในอนาคตนั้น บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน BMN
		
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดใน BMN โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของ
		
ส่วนแบ่งรายได้และเงินปันผลรับจากการลงทุนใน BMN ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการ
		
กำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ส่งผู้แทนบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน BMN จำนวน 3 คน
		
จากกรรมการทั้งหมด 6 คน
		
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“TTW”) 
			
บริษัทลงทุนใน TTW ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค
		
ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีสญ
ั ญาซือ้ ขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมภิ าค ซึง่ สัญญา
		
มีอายุ 30 ปี นับจากวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 TTW มีการลงทุนในบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด คิดเป็นร้อยละ 98
		
ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่ปทุมธานี
		
และรังสิต โดยมีสัญญาซื้อขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค สัญญามีอายุ 25 ปี นับจากวันที่ 15 ตุลาคม
		
2541 อีกทั้งยังลงทุนในบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารและจัดการระบบผลิตและ
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จ่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสีย โดย TTW ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 68.50 ของทุนจดทะเบียน และลงทุน
		
ในธุรกิจพลังงานโดยผ่านการถือหุ้นร้อยละ 25.31 ในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุน
		
ในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนใน TTW คือ รายได้
		
เงินปันผล
			
ปัจจุบัน บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน TTW ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
		
บริษัทถือหุ้นใน TTW ร้อยละ 19.45 ของทุนจดทะเบียน
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“CKP”)
			
บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนจัดตั้ง CKP ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่ง
		
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 CKP มีการลงทุนใน
		
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ร้อยละ 56 บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด ร้อยละ 30 บริษัท เชียงราย
		
โซลาร์ จำกัด ร้อยละ 30 บริษัท บางเขนชัย จำกัด ร้อยละ 100 บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 65
		
และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 30 ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับคือ เงินปันผลจากการลงทุน
		
ปัจจุบัน บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการใน CKP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทถือหุ้นใน CKP
		
ร้อยละ 19.40 ของทุนจดทะเบียน
		
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”)
		
บริ ษ ั ท ลงทุ น ใน XPCL ซึ ่ ง เป็ น บริ ษ ั ท ที ่ ไ ด้ ร ั บ สั ม ปทานจากรั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
		
ประชาชนลาว ในการออกแบบพั ฒ นา ก่ อ สร้ า ง และดำเนิ น โครงการไฟฟ้ า พลั ง น้ ำ ไซยะบุ ร ี เป็ น ระยะเวลา
		
29 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับคือเงินปันผลจากการลงทุน โดย
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทถือหุ้นอยู่ใน XPCL ร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน โดยหุ้นสามัญของ
		
XPCL ที ่ บ ริ ษ ั ท ถื อ อยู ่ ท ั ้ ง หมดได้ น ำไปเป็ น หลั ก ประกั น เงิ นกู ้ ย ื ม ระยะยาวของ XPCL บริ ษ ั ท ในฐานะผู ้ ถ ื อ หุ ้ น
		
ได้ส่งผู้แทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน XPCL

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
5.1

ข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”)

		
บริษทั และบริษทั ย่อยมีขอ้ พิพาทกับ กทพ. จำนวนทัง้ สิน้ 11 เรือ่ ง ซึง่ มีการนำเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
ตามขั้นตอนระงับข้อพิพาทตามสัญญา และในชั้นศาลปกครอง สาระสำคัญของแต่ละข้อพิพาท มีดังนี้
5.1.1 ข้อพิพาททีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยเป็นผูย้ นื่ เรียกร้องค่าเสียหาย จำนวน 8 เรือ่ ง โดยมีมลู ค่าฟ้องร้องจนถึงวันที่
ยื่นข้อพิพาททั้งสิ้นประมาณ 28,179.8 ล้านบาท
		
1.
วันเปิดใช้งานของพืน้ ทีส่ ว่ นแรก (Priority Component Opening Date) ตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ ที่ 2
				
บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดเชยรายได้ที่ขาดไปพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน
			
3,831.4 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากการนับวันเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรกที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการเริ่มต้น
			
แบ่งส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางให้แก่บริษัทตามสัญญา
				
คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดข้อพิพาทให้ กทพ.ชำระเงินตามที่บริษัทเรียกร้องพร้อมดอกเบี้ย
			
ตามสัญญา ซึ่งต่อมา กทพ. ได้มีหนังสือปฏิเสธการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
				
และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 กทพ. ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาด
			
ของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และเมื่อ
			
วันที่ 19 ตุลาคม 2554 บริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของ
			
คณะอนุญาโตตุลาการโดยคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเติมจนถึงวันฟ้องจำนวน 1,189.7 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
			
5,021.1 ล้านบาท
				
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกคำร้องของ กทพ. ที่ขอให้เพิกถอน
			
คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และให้บังคับตามคำร้องของบริษัท
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2559
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