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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกั   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ               
ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทสินทรพัย ์
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558  

4.1.1  อาคารและอุปกรณ์ 154      
4.1.2  งานระหว่างก่อสรา้ง 19,626  
4.1.3  สทิธิใ์นการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้งทีเ่สรจ็แลว้ 20,327  
4.1.4  สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่อ่สรา้งทางด่วน 1,320    
4.1.5  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล 16,988  

ทรพัยสิ์นถาวรหลกั 58,415  

ทัง้นี้ รายการทรพัย์สนิถาวรหลกัของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่แสดงข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียด  
จ าแนกตามประเภทของสนิทรพัยแ์ละจ าแนกตามบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

4.1.1 อาคารและอปุกรณ์  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าตามบญัชขีองอาคารและอุปกรณ์ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย มดีงันี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558  
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

บรษิทั 151  เจา้ของ* ไมม่ ี
NECL 1  เจา้ของ** ไมม่ ี
BMN 2  เจา้ของ ไมม่ ี

รวม 154    

หมายเหตุ  * อาคาร ส่วนปรบัปรุงและสิ่งปลูกสร้างอื่นบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางด่วนขัน้ที ่2 แมว้่ากรรมสทิธิใ์น
อาคารจะเป็นของ กทพ. แต่บรษิัทได้สิทธใินการใชอ้าคารในการบรหิารโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ตาม
เงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญา 

 **  NECL ไม่มทีีด่นิ อาคารและเครื่องจกัร NECL ได้เช่าอาคารส าหรบัเป็นทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่ ซึ่งตัง้อยู่ที่เลขที ่ 
587 ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 โดยเป็นสญัญาเช่าปีต่อปี อตัราค่าเช่าเดอืนละ 
10,000 บาท NECL ใชอ้าคารศนูยค์วบคุมทางด่วนบางปะอนิ-ปากเกรด็ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วน 
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ในการควบคุมงานปฏบิตักิาร แมว้่ากรรมสทิธิใ์นอาคารจะเป็นของ กทพ. แต่ NECL  
ไดส้ทิธใินการใชอ้าคารในการบรหิารโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญา 

4.1.2 งานระหว่างก่อสรา้ง  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าตามบญัชขีองงานก่อสรา้ง ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย     
มดีงันี้ 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

บรษิทั 19,626  
รวม 19,626  
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โครงการทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกรงุเทพมหานคร 

บรษิทัไดล้งนามในสญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบ ก่อสรา้ง บรหิารจดัการ ใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษา
โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กบั กทพ.โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน     
30 ปี และลงนามในสญัญาผูจ้ดัการโครงการส าหรบังานก่อสรา้งโครงการดงักล่าวกบั บมจ. ช.การช่าง 
ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกนิ 48 เดอืน ซึ่งงานก่อสร้างได้เริม่ด าเนินการเมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2555       
โดยความคบืหน้าของโครงการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 85 สอดคลอ้งกบัแผนที่
วางไว ้ทัง้นี้ บรษิทัไดน้ างานระหว่างก่อสรา้งดงักล่าววางเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทั 

4.1.3 สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสรา้งท่ีเสรจ็แลว้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าตามบญัชขีองสทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้    
ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

                     (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558  

บรษิทั 13,070  
NECL 7,257   

รวม 20,327  
 

สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้เป็นต้นทุนในการก่อสรา้งระบบทางด่วนขัน้ที ่2 และ
โครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ โดยรายละเอยีด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ประเภทสินทรพัย ์ มลูค่าตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ทางพเิศษศรรีชั ส่วนเอ บ ีและซ ี 39,742  เป็นของ กทพ. เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื 
ทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ี 9,030  เป็นของ กทพ. เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื 
ทางพเิศษอุดรรถัยา  12,928  เป็นของ กทพ. เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื* 
รวมต้นทุนโครงการ 61,700    
หกั ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนโครงการสะสม (41,373)    

รวมมลูค่าตามบญัชีสทุธิ 20,327    

หมายเหตุ  * NECL ไดน้ าสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้ภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงทางพเิศษ 
อุดรรถัยาไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในการค ้าประกนัเงนิกูย้มืจากบรษิทั 

เนื่องจากสญัญาโครงการทางพเิศษขา้งต้นเป็นสญัญาโครงการลกัษณะ BTO (Build Transfer and 
Operate) กรรมสทิธิใ์นทางพิเศษทัง้หมดรวมทัง้สิง่ก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือใช้ประโยชน์  
อนัเกีย่วเน่ืองกบัระบบทางพเิศษจงึตกเป็นของ กทพ. ทนัททีีบ่รษิทัและ NECL จดัสรา้งขึน้ และเมื่อเปิด
ใชง้านแล้ว บรษิทั และ NECL มสีทิธทิีจ่ะใช้ทรพัยส์นินัน้ โดยบรษิทัและ NECL มหีน้าทีบ่ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิดงักล่าวตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ทางพเิศษ    
ศรีรัช) ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วันที่ 1 มีนาคม 2533 และอาจต่ออายุออกไปได้อีก  
2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี ตามเงื่อนไขที่จะตกลงกนัต่อไป สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วน 
ขัน้ที ่2 (สว่นด)ี ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2540 และสญัญาโครงการทางด่วน
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ทางพเิศษอุดรรถัยา) ก าหนดระยะเวลา 30 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 27 กนัยายน 
2539 และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี สญัญาก าหนดให้บริษัทและ NECL เป็น
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ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ค่าผ่านทาง และค่าใชจ้่ายในการจดัจราจรและการกูภ้ยับนทางพเิศษ
ศรรีชัและทางพเิศษอุดรรถัยา โดยบรษิทัและ NECL เป็นผูช้ าระเงนิให ้กทพ. ส าหรบัค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
รวมทัง้รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาทางพเิศษตลอดอายุสญัญา 

4.1.4 สิทธิในการใช้พืน้ท่ีก่อสรา้งทางด่วน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มลูค่าตามบญัชขีองสทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน ตามงบการเงนิรวม
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 
บรษิทั  
    สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน 6,645 
    หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (5,225) 
    สุทธ ิ 1,320   

รวมมลูค่าตามบญัชีสทุธิ 1,320   

สทิธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่      
เสรจ็แลว้ บรษิทับนัทกึต้นทุนเริม่แรกของสทิธใินการใชพ้ื้นที่ก่อสร้างทางด่วนด้วยราคาทุนซึง่เท่ากบั
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัในการจ่ายค่าทดแทนส าหรบัการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วนใหก้บั กทพ. 
ตามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรกสทิธใินการใช้พืน้ทีก่่อสรา้ง 
ทางด่วนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม บรษิทัตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้ง
ทางด่วนเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนตามปรมิาณรถทีใ่ชบ้รกิาร  

4.1.5 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรชัมงคล 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 
บรษิทั 16,654 
NECL - 
BMN 334  

รวม 16,988  
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สนิทรพัย์ไม่มีตัวตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลเป็นต้นทุนในการ
ก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล โดยรายละเอยีด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทสินทรพัย ์ มลูค่าตามบญัชี 
ณ วนัท่ี  31 ธ.ค.2558 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 18,957  เจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการ
กูย้มื 

อุปกรณ์ระบบและส่วนปรบัปรุงพืน้ทีใ่ห้
เช่าบรเิวณสถานี 

358  เจา้ของ ไมม่ ี

อุปกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม 414  เจา้ของ ไมม่ ี

อุปกรณ์ระบบโฆษณา 178  เจา้ของ ไมม่ ี

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสรา้ง 378  เจา้ของ ไมม่ ี

รวมต้นทุนโครงการ 20,285     

หกั ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนโครงการสะสม (3,297)   

 รวมมลูค่าตามบญัชีสทุธิ  16,988    

 
4.2 เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 

4.2.1 สรุปมลูค่าเงนิลงทุนตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

ณ วนัท่ี  
31 ธ.ค.2558 

สดัส่วน 
การลงทุนใน
แต่ละบริษทั  

(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค.2558 
 

ประเภทของ
เงินลงทุน 

ลกัษณะ 
การประกอบธรุกิจ 

1. บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ  
เงนิลงทนุสุทธ ิ

2,604 
 

(2,450) 
     154-     

99.99 * 
 

5,250 บรษิทัย่อย - ด า เนินการก่อส ร้า งและ
บริหารโครงการทางด่วน
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ 

2. บรษิทั แบงคอก เมโทร 
เน็ตเวริค์ส ์จ ากดั 

166 65.19 254 บรษิทัย่อย - พฒันาพื้นทีร่้านค้าในสถานี
รถ ไฟ ฟ้ า  แล ะชั ้น ใ ต้ ดิน 
อาคารจอดแลว้จร 
- จดัหาโฆษณาในรปูแบบป้าย
หรือสื่อโฆษณาในบริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าและภายใน
รถไฟฟ้า 
- ให้บริการและดูแล รักษา
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ  สื่ อ ส า ร
โ ท ร ค ม น า ค ม ใ น ส ถ า นี
รถไฟฟ้า 

3. บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 7,018 19.57 3,990 บรษิทัรว่ม - ผลติและจ าหน่ายน ้าประปา 
4. บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั 

(มหาชน) 
3,223 19.40 7,370 บรษิทัรว่ม - ลงทนุในบรษิทัอื่น (Holding 

Company) ซึง่ประกอบธรุกจิ
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

5. บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 913  
 

7.50 12,175 
 

บรษิทัอื่น - ก่อสรา้งและด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี

หมายเหตุ * บรษิทั (เดมิคอื BECL) ไดเ้ขา้ซื้อหุน้ NECL เพิม่เตมิ เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2558 ส่งผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของ
บรษิทัใน NECL ณ ปัจจุบนั เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)         แบบ 56-1 
 

 

 

4-5 

4.2.2  นโยบายการลงทุนและการบรหิารงานในบรษิทัย่อย  

บรษิัทมนีโยบายที่จะลงทุนในธุรกจิที่เกีย่วเนื่อง ใกลเ้คยีงกนั หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ และสนับสนุน  
การด าเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อเสรมิสรา้งโอกาส และผลตอบแทนระยะยาว เสรมิสรา้งความมัน่คง และ
ผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยก าหนดใหม้นีโยบายการลงทุนดงัต่อไปนี้  

1. เป็นการลงทุนในโครงการหรือซื้อหุ้นสามญัของบริษัทผู้ด าเนินโครงการในลักษณะการลงทุน      
ระยะยาว  

2. สดัส่วนการลงทุนตามสดัส่วนขัน้ต ่าทีท่ าให้บรษิัทสามารถมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
ตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิทัทีล่งทุน 

3. ไม่ลงทุนในโครงการทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองสงัคม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัไดม้กีารลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัอื่น ดงันี้  

1. บรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”)  

บรษิัทจดัตัง้ NECL เมื่อปี 2539 โดยถอืหุ้นร้อยละ 99.99 และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
คอืเงนิปันผลจากการลงทุนในหุ้นของ NECL ทัง้นี้สบืเนื่องจาก NECL ไดร้บัผลกระทบจาก
นโยบายของภาครฐัที่ท าการก่อสร้างทางในลกัษณะที่เป็นทางแข่งขนั  ท าให้รายได้ของ NECL 
ไม่เป็นไปตามประมาณการผลประกอบการของ NECL ขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนขาดทุนสะสมเกนิ
ทุนส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ เมื่อปี 2546 NECL จึงได้เพิม่ทุนจดทะเบียนอีก 3,000 ล้านบาท     
เป็น 6,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบนัได้เรยีกช าระค่าหุน้แลว้รอ้ยละ 75 ของทุนจดทะเบยีนทีเ่พิม่ขึน้ 
3,000 ลา้นบาท ระหว่างปี 2546-2547 บรษิทัไดล้ดสดัส่วนการถอืหุน้ใน NECL ลงเหลอืรอ้ยละ 
53.33 ของทุนจดทะเบยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  NECL มทีุนจดทะเบยีนช าระแล้ว 5,250 
ล้านบาท เน่ืองจากบรษิัทมเีงนิให้กูย้มืแก่ NECL เป็นจ านวนมาก และเป็นเจา้หนี้รายเดยีวของ 
NECL บรษิทัไดส้ง่กรรมการบรหิารของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการบรษิทัใน NECL จ านวน 6 คน 
จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 7 คนของ NECL กรณี NECL มกีารด าเนินการทีก่ระทบต่อบรษิทั
อย่างมสีาระส าคญั NECL จะตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัก่อน นอกจากนี้
บรษิทัยงัเป็นผูร้บัจา้งด าเนินงานทัง้หมดของ NECL 

ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน 2558 บรษิทั (เดมิคอื BECL) ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ NECL เพิม่เตมิ ส่งผล
ใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัใน NECL เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 

2. บรษิัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวริ์คส ์จ ากดั (“BMN") 

บรษิทัจดัตัง้ BMN เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2552 เพื่อประกอบธุรกจิจดัหาและจดัท าสื่อโฆษณา 
ในรูปแบบต่างๆ บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า ใหเ้ช่าพื้นทีร่า้นค้าในสถานีรถไฟฟ้า 
สายสนี ้าเงนิและพืน้ทีช่ ัน้ใต้ดนิของอาคารจอดแล้วจรทีส่ถานีลาดพรา้ว ในปัจจุบนัเปิดด าเนินการ 
ไปแลว้ 5 สถานี ไดแ้ก่ สถานีสุขุมวทิ, สถานีพหลโยธนิ, สถานีสวนจตุจกัร, สถานีก าแพงเพชร 
และสถานีพระรามเกา้ รวมทัง้ให้บรกิารและดูแลรกัษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายใน
สถานีรถไฟฟ้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  BMN มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้จ านวน 254 
ลา้นบาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่ใน BMN รอ้ยละ 65.19 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ BMN 
ร่วมกบักลุ่มผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ ที่มปีระสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจ
การตลาดและอสงัหาริมทรพัย์ และเป็นผู้ช านาญการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม       
ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 34.81  

ส าหรบันโยบายการลงทุนใน BMN ในอนาคตนัน้ บรษิทัยงัคงมนีโยบายทีจ่ะรกัษาสดัส่วนการ    
ถอืหุน้ใน BMN ในสดัส่วนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของหุน้ทัง้หมดใน BMN โดยบรษิทัจะไดร้บั
ผลตอบแทนจากการลงทุนในรปูของสว่นแบ่งรายไดแ้ละเงนิปันผลรบัจากการลงทุนใน BMN ทัง้นี้ 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)         แบบ 56-1 
 

 

 

4-6 

บรษิัทมีนโยบายการควบคุมหรือมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่ส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 
โดยบรษิทัไดส้ง่ผูแ้ทนบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน BMN จ านวน 5 คน จากกรรมการทัง้หมด 7 คน 

3. บรษิัท ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) (“TTW”)  

บรษิทัลงทุนใน TTW ซึ่งเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปาใหก้บัการประปา
สว่นภูมภิาคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมสีญัญาซือ้ขายน ้าประปากบั 
การประปาสว่นภูมภิาค ซึง่สญัญามอีายุ 30 ปี นบัจากวนัที ่21 กรกฎาคม 2547 TTW มกีารลงทุน
ในบริษัท ประปาปทุมธานี จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดังกล่าว 
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาในเขตพื้นที่ปทุมธานี และรงัสติ โดยมี
สญัญาซื้อขายน ้าประปากบัการประปาส่วนภูมภิาค สญัญามอีายุ 25 ปี นับจากวนัที่ 15 ตุลาคม 
2541 อีกทัง้ยงัลงทุนในบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส ์จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกิจบรหิารและ
จดัการระบบผลติและจ่ายน ้าประปาและการใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยี โดย TTW ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 
68.50 ของทุนจดทะเบยีน และลงทุนในธุรกจิพลงังานโดยผ่านการถอืหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิัท   
ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทที่ลงทุนในบรษิัทอื่นที่ประกอบธุรกจิด้านพลงังาน  
ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนใน TTW คอื รายไดเ้งนิปันผล  

ปัจจุบนั บรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ไดส้ง่ผูแ้ทนบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน TTW ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2558 บรษิทัถอืหุน้ใน TTW รอ้ยละ 19.57 ของทุนจดทะเบยีน  

4. บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“CKP”) 

บรษิัทได้เขา้ร่วมลงทุนจดัตัง้ CKP ซึ่งประกอบธุรกจิหลกัโดยการลงทุนในบรษิัทอื่น (Holding 
Company) ซึ่งประกอบธุรกจิผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558 CKP มกีารลงทุนในบรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั รอ้ยละ 56 บรษิทั 
นครราชสมีา โซลาร ์จ ากดั รอ้ยละ 30 บรษิทั เชยีงราย โซลาร ์จ ากดั รอ้ยละ 30 บรษิทั บางเขน
ชยั จ ากดั รอ้ยละ 100 บรษิทั บางปะอนิโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั รอ้ยละ 65 บรษิทั ซเีคพ ีโซลาร ์
จ ากดั รอ้ยละ 100 บรษิทั วสิ โซลสิ จ ากดั รอ้ยละ 100 บรษิทั เฮลอิอส พาวเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 
100 บรษิทั อพอลโล่ พาวเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 100 บรษิทั โซเล่ พาวเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 100 และ
บรษิัท ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จ ากดั ร้อยละ 30 ผลประโยชน์ที่บรษิทัคาดว่าจะได้รบัคอื เงนิปันผล
จากการลงทุน ปัจจุบนั บรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ไดส้่งผูแ้ทนเขา้เป็นกรรมการใน CKP ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2558 บรษิทั    ถอืหุน้ใน CKP รอ้ยละ 19.40 ของทุนจดทะเบยีน 

5. บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั (“XPCL”) 

บรษิทัลงทุนใน XPCL ซึ่งเป็นบรษิทัทีไ่ด้รบัสมัปทานจากรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ในการออกแบบพฒันา ก่อสร้าง และด าเนินโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุร ีเป็น
ระยะเวลา 29 ปี นบัจากวนัจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัคอื เงนิปัน
ผลจากการลงทุน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัถอืหุน้อยู่ใน XPCL รอ้ยละ 7.50 ของ         
ทุนจดทะเบยีน โดยหุน้สามญัของ XPCL ทีบ่รษิทัถอือยู่ทัง้หมดไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื     
ระยะยาวของ XPCL บรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ไดส้ง่ผูแ้ทนของบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน XPCL  


