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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เกิดขึน้จากการควบบริษัทตามพระราชบญัญัติ   
บรษิทัมหาชนจ ากดั ระหว่างบรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BECL”) และบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) (“BMCL”) เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 และไดร้บัมาซึง่ทรพัยส์นิ สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบทัง้หมด
ของทัง้สองบรษิทัดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว 
15,285,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้ 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ธุรกจิหลกัของบรษิัทคอืการใหบ้รกิารทางพเิศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพฒันาเชงิพาณิชย์    
ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัระบบทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซึง่จะเป็นฐานรากในการขยายธุรกจิผ่านการขยายเสน้ทางและโครงข่าย
การใหบ้รกิาร ทัง้ในระบบทางพเิศษและระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัสามารถเป็น   
ผู้ด าเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมชัน้น าในประเทศและในภูมิภาค นอกจากนัน้     
ยงัสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอตัราผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพฒันาเชงิพาณิชย์ หรอืการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ    
เป็นตน้ 

1.1  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยุทธธ์รุกิจ และภาพรวมการประกอบธรุกิจ    

วิสยัทศัน์ 

วิสยัทัศน์ของบริษัท คือการเป็นผู้น าด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศและ         
ในภูมภิาคอาเซยีน 

พนัธกิจ 

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะ 

1. ให้บริการระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว     
เชื่อถอืได ้ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 

2. พฒันาคุณภาพและประสทิธภิาพของโครงขา่ยระบบคมนาคมขนสง่ทีท่นัสมยัและครบวงจร เพื่อช่วยบรรเทา 
ปัญหาจราจร ชว่ยรกัษาสิง่แวดลอ้ม และพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ

3. สรา้งมลูค่าเพิม่และประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

เป้าหมายและกลยุทธธ์รุกิจ 

เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละพนัธกจิของบรษิทั บรษิทัไดก้ าหนดกลยุทธห์ลกัในการด าเนินธุรกจิ ดงันี้ 

1. ลงทุนในโครงการด้านระบบคมนาคมขนส่ง โครงการทางพเิศษ ทางเชื่อม โครงการระบบขนส่งมวลชน
ระบบราง และโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งตามที่รฐับาลมนีโยบายให้เอกชนเขา้ร่วมลงทุน (PPP) ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน รวมถงึธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การพฒันาเชงิพาณิชย์ต่างๆ โดยพจิารณาโครงการทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อสงัคมและประเทศ และมผีลตอบแทนทางธุรกจิทีเ่หมาะสม 

2. สรา้งความแขง็แกร่งของธุรกจิดว้ยการสรา้งรายไดใ้หเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่อง และบรหิารต้นทุนและค่าใชจ้่าย
อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อธ ารงฐานะการเงนิทีม่ ัน่คง 
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3. สร้างความผูกพนักบัผู้มสี่วนได้เสยีโดยผ่านกระบวนการความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social 
Responsibility) และสือ่สารใหบุ้คคลภายในและภายนอกองคก์รรบัทราบ 

4. สรา้งบุคลากรทีม่คีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้าทีม่คีุณภาพ 

5. สรา้งการยอมรบัของสงัคมใหเ้กดิการรบัรูภ้าพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทั 

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นผู้น าดา้นการใหบ้รกิารระบบคมนาคมขนส่งครบวงจรทีส่รา้งการเดนิทางทีด่เีพื่อชวีติที่ดี   
โดยธุรกจิของบรษิทัประกอบไปดว้ยการใหบ้รกิารทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้ารวมถงึธุรกจิ
พฒันาเชงิพาณิชย์ทีเ่กีย่วเนื่องโดยตรงกบัธุรกจิหลกั มภีาพรวมการประกอบธุรกจิของบรษิทัแบ่งออกเป็น 4 
ธุรกจิหลกั ดงันี้ 

1.1.1  ธรุกิจทางพิเศษ 

บริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”) เป็นผู้รบัสมัปทานในการ
ก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษรวม 4 สายทางประกอบดว้ย  

1) ทางพิเศษศรีรชั  

ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) ภายใต้สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 กบัการทางพเิศษ
แห่งประเทศไทย (“กทพ.”) โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2533 และ    
ทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ีภายใต้สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี กบั 
กทพ. โดยมรีะยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2540  

บรษิทั และ กทพ.ไดร้่วมกนัลงทุนในโครงการระบบทางพเิศษในกรุงเทพและปรมิณฑล โดยบรษิทั
เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารทางพเิศษศรรีชั ซึ่งประกอบด้วยทางพิเศษ 4 ส่วน คอื ส่วนเอ 
(พระราม 9-รชัดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไท-บางโคล่) ส่วนซี (รชัดาภิเษก-แจ้งวฒันะ) และส่วนด ี
(พระราม 9-ศรีนครินทร์) ระยะทางรวม 38.5 กิโลเมตร และ กทพ. ลงทุนก่อสร้างและบริหาร       
ทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วนขัน้ที ่1) ระยะทาง 27.1 กโิลเมตร 

ในสว่นของค่าผ่านทาง ผูใ้ชท้างพเิศษช าระคา่ผ่านทางทีด่่านเกบ็เงนิ ณ จุดขึน้ทางพเิศษ โดย กทพ.
เป็นผู้จดัเกบ็ค่าผ่านทางทัง้หมดแลว้แบ่งให้บรษิทั การแบ่งรายไดร้ะหว่างบรษิทักบั กทพ.เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ตัง้แต่วนัเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรก 
รายไดค้่าผ่านทางจากทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษศรรีชัจะถูกน ามารวมกนัและแบ่งตาม
เกณฑพ์ืน้ที ่คอื โครงขา่ยในเขตเมอืง 9 ปีแรก บรษิทัไดร้บัสว่นแบ่งรอ้ยละ 60 กทพ.ไดร้บัส่วนแบ่ง
รอ้ยละ 40 ส าหรบั 9 ปีสดุทา้ย บรษิทัไดร้บัสว่นแบ่งรอ้ยละ 40 กทพ.ไดร้บัส่วนแบ่งรอ้ยละ 60 และ
ระยะเวลาระหว่าง 9 ปีแรกและ 9 ปีสดุทา้ยไดร้บัส่วนแบ่งรอ้ยละ 50 เท่ากนั ส่วนโครงข่ายนอกเขต
เมอืงคอืทางพเิศษศรรีชั สว่นซ ีและสว่นด ีรายไดค้่าผ่านทางเป็นของบรษิทัทัง้หมดตลอดระยะเวลา
สญัญา 

2)  ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 

ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบ
ก่อสร้าง บรหิารจดัการ ใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2555    

บรษิทัมหีน้าทีใ่นการออกแบบและก่อสรา้ง จดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์และระบบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและ
มหีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ ให้บรกิารและบ ารุงรกัษาทางพเิศษรวมทัง้การเรยีกเกบ็ค่าผ่านทาง 
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โดยบริษัทเป็นผู้รบัภาระในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทัง้หมดตลอดระยะเวลา
สมัปทานและแบ่งผลตอบแทนหรอืใหผ้ลประโยชน์แก่รฐัตามทีไ่ดต้กลงกนัในสญัญาสมัปทาน    

ลกัษณะของโครงการ เป็นทางยกระดบัขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 16.7 กโิลเมตร มดี่านเก็บ    
ค่าผ่านทางพิเศษจ านวน 10 ด่าน แนวเสน้ทางของโครงการเริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกฯ         
(ถนนกาญจนาภเิษก บรเิวณใกลโ้รงกรองน ้ามหาสวสัดิ)์ ไปทางทศิตะวนัออกตามแนวเขตทางรถไฟ
สายใต้เดมิ และขา้มแม่น ้าเจา้พระยาบรเิวณสะพานพระราม 7 สิน้สุดโครงการบรเิวณสถานีกลาง
บางซื่อ (จตุจกัร) โดยเชื่อมต่อทางพเิศษสายศรรีชับรเิวณสถานีขนสง่ (หมอชติ 2) และลงสู่ระดบัดนิ
ทีบ่รเิวณถนนก าแพงเพชร 2  

ในการบริหารจัดการโครงการนี้  บริษัทเป็นผู้จ ัดเก็บค่าผ่านทาง และมีสิทธิที่จะได้รับรายได้          
ค่าผ่านทางทัง้หมดและรายไดอ้ื่น (ถา้ม)ี ตลอดระยะเวลาสมัปทาน ซึง่อตัราค่าผ่านทางและการปรบั
อตัราค่าผ่านทางเป็นไปตามทีต่กลงในสญัญา ทางพเิศษสายนี้เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2559   

3) ทางพิเศษอดุรรถัยา  

ทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) โดยด าเนินการผ่าน NECL ภายใต้สญัญา
โครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ กบั กทพ. ระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2539 

NECL เป็นผู้ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรถัยา ซึ่งประกอบด้วยทางพิเศษ 2 ระยะ คือ      
ระยะที ่1 แจง้วฒันะ-เชยีงราก และระยะที ่2 เชยีงราก-บางไทร เชื่อมต่อกบัทางพเิศษศรรีชัทีบ่รเิวณ
ถนนแจ้งวฒันะมรีะยะทางรวมทัง้สิน้ 32 กโิลเมตร ส าหรบัขาเขา้เมอืงผู้ใช้ทางช าระค่าผ่านทาง       
ที่ด่านเก็บเงิน ณ จุดขึ้นทางพิเศษ ส าหรับขาออกจากเมืองช าระค่าผ่านทางที่จุดลงทางพิเศษ        
โดย กทพ.เป็นผู้จดัเก็บค่าผ่านทางทัง้หมดแล้วส่งมอบให้ NECL รายได้ค่าผ่านทางในส่วนของ    
ทางพเิศษอุดรรถัยาเป็นของ NECL ทัง้หมด 

 

 1.1.2  ธรุกิจระบบราง 

บรษิัทเป็นผูร้บัสมัปทานการให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจ านวน 2 โครงการ จากการรถไฟฟ้า
ขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ไดแ้ก่  

1)  โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ประกอบดว้ยโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สถานี 
หวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) ซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าทีเ่ป็นทางวิง่ใต้ดนิสายแรกของไทย มรีะยะทาง
ทัง้สิน้ 20 กโิลเมตร เป็นสถานีใต้ดนิจ านวน 18 สถานี เปิดใหบ้รกิารเดนิรถเมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 
2547 และโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย (ช่วงหวัล าโพง-หลกัสอง และช่วงบางซื่อ-  
ท่าพระ) โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย มรีะยะทางรวม 27 กโิลเมตร เป็นทางวิง่  
ใตด้นิประมาณ 5 กโิลเมตร และทางวิง่ยกระดบัประมาณ 22 กโิลเมตร มสีถานีรวมทัง้สิน้ 20 สถานี 
เป็นสถานีใตด้นิ 4 สถานี และสถานียกระดบั 16 สถานี มจีุดเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลมิรชัมงคลทีส่ถานีบางซื่อและสถานีหวัล าโพง และเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง   
ทีส่ถานีเตาปนู  

โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย แบ่งการด าเนินงานช่วงการจดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์งาน
ระบบเพื่อเปิดใหบ้รกิารออกเป็น 3 ช่วงโดย ช่วงที ่1 สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร
เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2560 ช่วงที ่2 สถานีหวัล าโพง-สถานีหลกัสอง ภายในเดอืนกนัยายน 2562 
ช่วงที ่3 สถานีเตาปนู-สถานีท่าพระ ภายในเดอืนมนีาคม 2563 
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โดยบรษิทัเป็นผู้มสีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกจิกรรมและการพฒันาเชงิพาณิชย ์
ซึง่รวมถงึการโฆษณา การใหเ้ช่าพืน้ที่ในโครงการ และธุรกจิให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคมภายใน
สถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจาก
วนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารครบทัง้สายทาง และ  

2)  โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม หรอืโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ 
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) สญัญาที่ 4 สมัปทานส าหรบัการลงทุน   
การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรกัษา ลกัษณะสญัญาเป็น
การร่วมลงทุนแบบ PPP Gross Cost โดย รฟม. เป็นผูล้งทุนค่างานโยธาทัง้หมด และบรษิัท       
เป็นผู้ลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้ให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และ      
ซ่อมบ ารุงรกัษาตามมาตรฐานการใหบ้รกิารทีก่ าหนดไว ้โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร 
และรายได้เชงิพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด 
และ รฟม. จะทยอยจ่ายคนืค่าอุปกรณ์งานระบบใหบ้รษิทัเป็นรายเดอืนในระยะเวลา 10 ปี และจา้ง
บริษัทบริหารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรักษาตลอดอายุสมัปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 4 
กนัยายน 2556 

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม เป็นโครงการรถไฟฟ้าทีเ่ป็นทางวิง่ยกระดบั ระยะทาง 
23 กิโลเมตร จ านวน 16 สถานี และเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิที่สถานีเตาปูน 
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง สว่นนี้ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2559 

1.1.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัและบรษิทัย่อย คอื บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั (“BMN”) เป็นผูด้ าเนินธุรกจิพฒันา 
เชงิพาณิชยข์องโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ไดแ้ก่   

1)  จดัหาและ/หรอืจดัท าสือ่โฆษณารปูแบบต่างๆ ในรถไฟฟ้าและในสถานีรถไฟฟ้า  

2)  ให้เช่าพืน้ที่ร้านคา้ในสถานีรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและพื้นที่ชัน้ใต้ดนิของอาคารจอดแล้วจรที่สถานี
ลาดพรา้ว   

3)  ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า  

นอกจากนี้ ในสว่นของทางพเิศษ บรษิทัและ NECL ไดใ้หบ้รษิทัเอกชนและบุคคลใชพ้ืน้ทีเ่พื่อด าเนินการ
ในเชงิพาณิชยเ์พื่อตดิตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรปูแบบต่างๆ รวมทัง้ให้ใชพ้ืน้ทีท่ า
รา้นค้าบรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทาง และการด าเนินธุรกจิอื่นๆ เช่น ใช้พื้นที่ในเขตทางพเิศษเพื่อติดตัง้
ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้  

1.1.4  การลงทุนในบริษทัอ่ืน 

บรษิทัมเีงนิลงทุนอยู่ในบรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิสาธารณูปโภค ดงันี้  

1)  บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ( “CKP”) ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น  
(Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิดา้นพลงังาน  

2)  บรษิัท ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายน ้าประปาให้กบัการประปา  
สว่นภูมภิาค และลงทุนในบรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคอื่น และ  

3)  บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั (“XPCL”) เป็นผูก้่อสรา้งและด าเนินโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

บรษิทัเกดิขึน้จากการควบบรษิทัตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ระหว่าง BECL และ BMCL เมื่อวนัที ่
30 ธนัวาคม 2558 ด าเนินธุรกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษและบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชน 
ด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพฒันาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกบัระบบทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซึ่งธุรกิจดงักล่าว    
โอนมาจาก BECL และ BMCL โดยผลของกฎหมาย 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัก่อนการควบบริษทั 

 BECL จดทะเบียนจดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2530 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ตัง้แต่วนัที่ 31 สงิหาคม 2538 ก่อนการควบบรษิัท 
BECL มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้จ านวน 7,700,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 770,000,000 หุ้น 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

 22 ธนัวาคม 2531 BECL ได้ลงนามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 กบัการทางพเิศษแห่ง     
ประเทศไทย (กทพ.) เป็นผูก้่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษศรรีชั โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปีนบัแต่วนัเริม่
ก่อสรา้ง ซึง่กค็อืวนัที ่1 มนีาคม 2533  

 25 กนัยายน 2539 BECL ไดจ้ดัตัง้บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั (NECL) โดย NECL ไดท้ าสญัญา
กบั กทพ. ในการก่อสรา้ง และบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) มรีะยะเวลา 
30 ปี นบัแต่วนัลงนามสญัญา ซึง่กค็อืวนัที ่27 กนัยายน 2539  

 17 เมษายน 2540 BECL ลงนามสญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนด)ี เป็น            
ผูก้่อสร้างและบรหิารทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ีกบั กทพ. โดยมรีะยะเวลา 30 ปีนับแต่วนัเริม่ก่อสร้าง ซึ่งกค็อื 
วนัที ่22 เมษายน 2540  

 14 กนัยายน 2555 BECL ได้ลงนามในสญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจดัการ
ใหบ้รกิาร และบ ารุงรกัษาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกบั กทพ. โดยมี
ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปีนบัแต่ กทพ. มหีนงัสอืแจง้ใหเ้ริม่งาน ซึง่กค็อืวนัที ่15 ธนัวาคม 2555   

 BMCL จดทะเบยีนจดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2541 และได้เข้าเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ตัง้แต่วนัที ่21 กนัยายน 2549 ก่อนการควบบรษิทั BMCL มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้
จ านวน 7,585,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 20,500,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.37 บาท  

 BMCL ไดเ้ขา้ท าสญัญาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคลกบั รฟม.ในลกัษณะ AOT (Acquire 
Operate Transfer) ในรูปแบบ PPP Net Cost โดย BMCL มสีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนิน
กจิกรรม และการพฒันาเชงิพาณิชย ์ซึง่รวมถงึการโฆษณา การใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นโครงการ และธุรกจิใหบ้รกิาร
สื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม 
2547 จนถงึวนัที ่1 กรกฎาคม 2572 ภายใตส้ญัญาดงักล่าว BMCL มภีาระผูกพนัต้องจ่ายเงนิค่าตอบแทน
จากค่าโดยสารและจากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์หแ้ก่ รฟม. ตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา 

 25 กุมภาพนัธ ์2552 BMCL ไดจ้ดัตัง้บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั (BMN) เพื่อด าเนินธุรกจิ
ดา้นพฒันาเชงิพาณิชย ์โดยการควบรวม 3 บรษิทั คอื บรษิทั บเีอม็ซแีอล เน็ทเวริค์ จ ากดั บรษิทั เมโทร มอลล์ 
ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั และบรษิทั ไตรแอดส ์เน็ทเวคิส ์จ ากดั โดย BMN ได้รบัโอนการด าเนินธุรกจิเดมิ 
รวมทัง้สทิธ ิหน้าที ่ทรพัยส์นิ หนี้สนิ และพนกังานของบรษิทัทัง้สามไปทัง้หมด 

 4 กันยายน 2556 BMCL ได้เข้าท าสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  ระยะเวลา 30 ปี  กับ  
รฟม. ในลกัษณะ ATO (Acquire Transfer Operate) ในรูปแบบ PPP Gross Cost กล่าวคอื รฟม. เป็น     
ผูล้งทุนค่างานโยธาทัง้หมด และ BMCL เป็นผูล้งทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า โดย รฟม. 
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จะทยอยช าระค่าอุปกรณ์งานระบบคนืใหก้บั BMCL ทัง้นี้ BMCL เป็นผูใ้ห้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อม
บ ารุงรกัษาตามมาตรฐานการให้บริการที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขสญัญา โดย รฟม. เป็นผู้มีสทิธิในรายได้      
ค่าโดยสาร และรายได้เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้า
ทัง้หมด และ รฟม.จะจ่ายค่าจา้งบรหิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาใหก้บั BMCL นับแต่วนัที ่
BMCL ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าจนสิน้สดุระยะเวลาตามสญัญาสมัปทาน  

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัในปี 2560  

27 ก.พ.60    บรษิทัไดร้บัรางวลั Issuer of the Year 2016 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะ          
ผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนในปี 2559 ที่มีความโดดเด่นด้านการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ 
สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของบรษิทั และของนกัลงทุนในจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสม รวมไปถงึการ
มหีลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูถ้อืหุน้กู ้และผูถ้อืหุน้   

31 ม.ีค.60 บริษัทได้เข้าท าสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินกบั รฟม. ระยะเวลา 33 ปี          
ในรปูแบบ PPP Net Cost โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอื  

ระยะที ่1  จดัหาติดตัง้ และทดสอบอุปกรณ์งานระบบส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงิน   
สว่นต่อขยาย ระยะเวลา 3 ปี  

ระยะที ่2  ให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรชัมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสาย       
สนี ้าเงินส่วนต่อขยาย โดยให้เป็นการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน 
(Through Operation) ระยะเวลา 30 ปี  

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล      
(ช่วงสถานีหวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) ซึ่งเปิดให้บรกิารอยู่ในปัจจุบนั และโครงการรถไฟฟ้าสาย     
สนี ้าเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงสถานีหวัล าโพง-สถานีหลกัสอง และสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ)            
มรีะยะทางทัง้สิน้ 47 กโิลเมตร และมสีถานีทัง้หมด 38 สถานี โดยบริษัทมสีทิธใินรายได้         
ค่าโดยสารและสทิธใินการพฒันาเชงิพาณิชยต์ลอดอายุสมัปทาน 

21 ม.ิย.60 บรษิทั ทรสิเรตติง้ จ ากดั (TRIS Rating) ประกาศคงอนัดบัความน่าเชื่อถอืของบรษิทัทีร่ะดบั “A” 
และแนวโน้มอนัดบัเครดติทีร่ะดบั “Stable” หรอืคงที ่  

19 ก.ค.60  บริษัทได้ลงนามสญัญาแก้ไขเพิม่เติมสญัญาสมัปทานโครงการทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวน    
รอบนอกฯ (ฉบบัที่ 2) กบั กทพ. เพื่อการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพเิศษสายศรีรชั-วงแหวน     
รอบนอกฯ กบัทางพเิศษศรรีชัดา้นทศิเหนือ (มุ่งไปทางแจง้วฒันะ) มลูค่างาน 275,000,000 บาท 
ระยะเวลาก่อสรา้ง 18 เดอืน โดยเริม่งานเมื่อเดอืนสงิหาคม 2560  

11 ส.ค.60  บริษัทได้เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีเตาปูน -สถานี     
บางซื่อ ภายใต้แนวคดิ “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน” เป็นการเชื่อมต่อการเดนิรถระหว่าง
รถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิเดมิ) สายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย และสายฉลองรชัธรรม 
(สายสมี่วง) ใหต่้อเนื่องเป็นโครงข่ายเดยีวกนั ช่วยใหก้ารเดนิทางสญัจรระหว่างกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑลมคีวามรวดเรว็ สะดวกสบาย และปลอดภยัยิง่ขึน้ โดยช่วงเชื่อมต่อนี้มรีะยะทาง 1.2 
กโิลเมตร   

7 ก.ย.60 บรษิัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครัง้ที่ 1/2560 อายุ 5-7 ปี จ านวน 5,000 ล้านบาท อตัรา
ดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.65 ถงึรอ้ยละ 3.10 ต่อปี เพื่อใชส้ าหรบัลงทุนโครงการ และเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีน 
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11 ต.ค.60 ได้รบัการประกาศรายชื่อจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้อยู่ในกลุ่มบรษิัทจดทะเบยีนที่ด าเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ยืนโดยค านึงถึงสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and 
Governance หรอื ESG) หรอืหุน้ยัง่ยนื (Thailand Sustainability Investment) ของกลุ่มบรษิทั         
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีม่มีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดสงูกว่า 100,000 ลา้นบาท   

28 พ.ย.60 ได้รบัการพิจารณาจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร ให้รบัรางวลัยอดเยี่ยม
ประเภทรางวลัธุรกรรมทางการเงนิในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) ประจ าปี 2560 
ในงาน “SET Award 2017” จากการควบรวมกนัระหว่าง BECL และ BMCL 

1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

แผนภาพแสดงโครงสรา้งการถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  กลุ่ม ช.การชา่ง ประกอบดว้ย 1) บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) และ 2) บรษิทั ช.การชา่ง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั  

 
1.3.1 การลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัอ่ืน    

บรษิทัมนีโยบายการลงทุนในธุรกจิสาธารณูปโภคพืน้ฐานหรอืธุรกจิสนับสนุนทีเ่กือ้หนุนการด าเนินงาน
ของบริษัทและสร้างโอกาสและผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัท โดยบริษัทได้มีการลงทุน ณ วนัที่   
31 ธนัวาคม 2560 ดงันี้ 

(1) ช่ือและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัท่ีไปรว่มลงทุน  
             หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนเรียก
ช าระแล้ว 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

มูลค่าเงิน
ลงทุนตาม
ราคาทนุ 

บริษทัย่อย 

บจก.ทางดว่นกรงุเทพเหนือ ก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 
อดุรรถัยา 

6,000 5,250 99.99% 
 

2,604 

บจก. แบงคอก เมโทร  
เน็ทเวริค์ส ์

ด าเนินธรุกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์ 254 254 65.19% 166 

 
 
 
 

บรษิทั 

NECL BMN CKP TTW XPCL 

ธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 

ธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า 
ธุรกจิการพฒันาเชงิพาณิชย์ 

ธุรกจิก่อสรา้งและ 
บรหิารทางพเิศษ 

ธุรกจิพฒันา 
เชงิพาณิชย์ 

ธุรกจิผลติและ 
จ าหน่ายน ้าประปา 

ลงทุนในธุรกจิผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

65.19 % 99.99 % 19.45 % 7.50 % 19.40 % 

ก่อสรา้งและด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี

 

กลุม่ ช.การชา่ง อื่นๆ 

30.87 % 69.13 % 
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      หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนเรียก
ช าระแล้ว 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

มูลค่าเงิน
ลงทุนตาม
ราคาทนุ 

บริษทัอ่ืน 
บมจ. ซเีค พาวเวอร ์ ลงทนุถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

(Holding Company) ซึง่
ประกอบธรุกจิผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

9,240 7,370 19.40% 3,223 

บมจ. ททีดีบับลวิ ผลติและจ าหน่ายน ้าประปา 3,990 3,990 19.45% 4,277 

บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์
 

ก่อสรา้งและด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี

26,861 22,065 
 

7.50% 1,238  
 

 
(2) รายละเอียดของบริษทัท่ีไปรว่มลงทุน 

ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

1. บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”) 

NECL มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 6,000 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 294 ล้านหุน้ และ 
หุน้บุรมิสทิธจิ านวน 306 ลา้นหุน้ โดยมมีลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท มทีุนช าระแลว้จ านวน 
5,250 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมสีดัส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 99.99 ของ 
ทุนจดทะเบยีน NECL ไดท้ าสญัญากบั กทพ. ในการก่อสรา้ง และบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา     
มรีะยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2539 ทางพเิศษอุดรรถัยามเีสน้ทางทีมุ่่งหน้าไป
ทางทศิเหนือโดยเชื่อมต่อจากทางพเิศษศรรีชั ทีบ่รเิวณถนนแจ้งวฒันะผ่านบางพูน เชยีงราก 
และสดุทางทีบ่างไทร 

ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

1. บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั (“BMN”) 

BMN มทีุนจดทะเบยีนรวมจ านวน 254 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 25.4 ล้านหุ้น โดยมี
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มทีุนช าระแล้วจ านวน 254 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560 บรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้ใน BMN คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65.19 ของทุนจดทะเบยีน  

BMN เกดิจากการควบรวม 3 บรษิัท คอื บรษิัท บเีอม็ซีแอล เน็ทเวิร์ค จ ากดั บรษิัท เมโทร 
มอลล์ ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั และบรษิัท ไตรแอดส ์เน็ทเวคิส ์จ ากดั โดย  BMN ได้รบัโอน    
การด าเนินธุรกิจเดิมของทัง้สามบริษัท รวมทัง้สทิธ ิหน้าที่ ทรพัย์สนิ หนี้สนิ และพนักงาน        
ของบรษิทัทัง้สามไปทัง้หมด 

ในปัจจุบนั BMN ประกอบธุรกิจจดัหาและจดัท าสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ บรเิวณสถานี
รถไฟฟ้าและในขบวนรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า       
สายเฉลมิรชัมงคล และพืน้ทีช่ ัน้ใตด้นิของอาคารจอดแลว้จรทีส่ถานีลาดพรา้ว รวมทัง้ใหบ้รกิาร
และดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า และในอุโมงค ์          
เดนิรถไฟฟ้า 
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ธรุกิจสาธารณูปโภคอ่ืน 

1. บริษทั ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“CKP”) 

CKP เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบธุรกจิหลกัโดยการลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า CKP มทีุนจดทะเบยีนรวม
จ านวน 9,240 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 9,240 ลา้นหุน้ โดยมมีูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
มทีุนช าระแลว้จ านวน 7,370 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุ้น
รอ้ยละ 19.40 ของทุนจดทะเบยีน CKP มกีารลงทุนในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัน ้าโดยลงทุนในบรษิทั 
เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั และบรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จ ากดั ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงั
ความรอ้น (ระบบ Cogeneration) โดยลงทุนในบรษิทั บางปะอนิ โคเจน เนอเรชัน่ จ ากดั และ
ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ โดยลงทุนในบรษิัท บางเขนชยั จ ากดั บรษิัท นครราชสมีา    
โซลาร ์จ ากดั บรษิทั เชยีงราย โซลาร ์จ ากดั  

2. บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) 

TTW เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มทีุนจดทะเบยีนรวมจ านวน 3,990 ลา้นบาท 
เป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,990 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีทุนช าระแล้ว
จ านวน 3,990 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทมสีดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 19.45 
ของทุนจดทะเบียน TTW ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาให้กับการประปา 
สว่นภูมภิาคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมสีญัญาซือ้ขายน ้าประปา
กบัการประปาส่วนภูมภิาค อายุ 30 ปี นับจากวนัที ่21 กรกฎาคม 2547 นอกจากนี้ TTW ได้
ลงทุนในบริษัทประปาปทุมธานี จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท
ดงักล่าวเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปาในเขตพืน้ทีป่ทุมธานีและรงัสติ 
โดยมสีญัญาซือ้ขายน ้าประปากบัการประปาส่วนภูมภิาค อายุ 25 ปี นับจากวนัที ่15 ตุลาคม 
2541 และลงทุนในบรษิทั ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชัน่ส ์จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิบรหิารและจดัการ
ระบบผลติและจ่ายน ้าประปาและระบบบ าบดัน ้าเสยี รวมทัง้ได้มีการลงทุนในธุรกิจพลงังาน  
ผ่านการถอืหุน้ใน CKP ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีนอกีดว้ย  

3. บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร ์จ ากดั (“XPCL”) 

XPCL มทีุนจดทะเบียนรวมจ านวน 26,861 ล้านบาท (อตัราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรยีญสหรฐั     
ต่อ 34 บาท) มีทุนช าระแล้วจ านวน 22,065 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท       
มสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบยีน XPCL ด าเนินธุรกจิหลกัเป็นผู้ด าเนิน
โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี ซึ่งตัง้อยู่บนแม่น ้ าโขง โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี         
เป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าแบบฝายน ้าล้น โดยไม่มกีารผนัน ้าออกจากแม่น ้าโขงและไม่มกีาร    
กกัเกบ็น ้าเหมอืนเขือ่นทีม่อี่างเกบ็น ้าทัว่ไป 

 

 

 

 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
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1.3.2  ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บรษิัทม ีบมจ.ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บมจ.ช.การช่าง ถือหุ้น 
อยู่ในบรษิทัจ านวน 4,582,121,829 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.98 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั โดยในอดตี
จนถึงปัจจุบนั บรษิัทได้มีการว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการ 
เน่ืองจาก บมจ.ช.การช่าง เป็นบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งขนาดใหญ่ของประเทศทีม่ศีกัยภาพมคีวามรูค้วาม
ช านาญ และคุน้เคยกบัโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาของทางพเิศษและโครงการรถไฟฟ้า รวมถงึอุปกรณ์
งานระบบต่างๆ เป็นอย่างดี นอกจากนี้  บมจ.ช.การช่าง ยงัมีประสบการณ์ในการด าเนินการสญัญา    
ในลกัษณะ Lump Sum Turnkey สามารถส่งมอบงานที่มคีุณภาพภายในก าหนดเวลา อกีทัง้ยงัเป็น
พนัธมติรผู้ร่วมลงทุนในบรษิัท ท าให้ บมจ. ช.การช่าง มคีวามรบัผดิชอบและความมุ่งมัน่ที่จะด าเนิน
โครงการให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนัน้ ในอนาคตจึงมีโอกาสที่บริษัทจะว่าจ้าง         
บมจ.ช.การช่าง เป็นผูด้ าเนินการก่อสร้างหรอืผู้บรหิารโครงการ อย่างไรกด็ ีในการเขา้ท ารายการกบั 
บมจ.ช.การช่าง ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติามนโยบายการเขา้ท า
รายการระหว่างกนัของบรษิทั ตามรายละเอยีดทีเ่ปิดเผยในหวัขอ้ 12. รายการระหว่างกนั 

 

แผนภาพแสดงความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

 

บมจ. ช. การช่าง 

บรษิทั 

ถอืหุน้ จ่ายเงนิปันผล 

ไดร้บับรกิาร
ด าเนินการก่อสรา้ง
หรอืบรหิารโครงการ  

ทีม่คีุณภาพ 

 

จ่ายค่าบรกิาร
ด าเนินการก่อสรา้ง 
หรอืบรหิารโครงการ
ทีส่มเหตุสมผล 

 


