
 

 

 

สารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในการว่าจ้างบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  

เป็นผูบ้ริหารงานซ่อมบ ารงุรกัษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและ 

ไฟฟ้าเคร่ืองกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 
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เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 

วนัท่ี 20 เมษายน 2561 

 



1  

ส่วนท่ี 1 

สารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในการว่าจ้างบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  
เป็นผู้บริหารงานซ่อมบ ารงุรกัษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและ 

ไฟฟ้าเคร่ืองกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 
 

ตามที่ทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ( “บรษิทัฯ”)  
ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มมีติเห็นควรให้น าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2561  ในวนัที ่20 เมษายน 2561 เพื่อพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ ว่าจ้าง บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
(“ช.การช่าง”) เป็นผูบ้รหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ในวงเงนิรวม 2,777.7 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) 

การเขา้ท ารายการกบั ช.การชา่ง ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ เขา้ขา่ยเป็นการท ารายการกบั
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิม่เติม  
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกรวมกนัว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั”) ซึ่งมมีูลค่างานเป็นเงนิ 2,777.7 ล้านบาท       
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) คดิเป็นรอ้ยละ 8.96 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองงบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และเมื่อรวมกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืน ก่อนวนัที ่        
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัจะมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท า
รายการครัง้นี้ ซึง่มขีนาดรายการรอ้ยละ 1.86 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ ขนาดรายการจะ
เทา่กบัรอ้ยละ 10.82 ของมลูคา่สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ   

เนื่องจากการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าวมขีนาดของรายการรวมเกนิกว่าร้อยละ 3 ของ
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดงักล่าว
ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มสี่วนได้เสีย และบรษิัทฯ ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงนิอสิระใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 14 วนักอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้  

ทัง้นี้ เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัดงักล่าวเป็นไปตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกนั บรษิทัฯ ขอแจง้สารสนเทศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในการว่าจา้งบรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูบ้รหิารงานซ่อมบ ารงุรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา และ ไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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1. วนั เดือน ปี ท่ีมีการตกลงเข้าท ารายการ  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มมีตเิหน็ควรน าเสนอ        
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ ว่าจา้งบรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิาร 
งานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานทางโยธา และ ไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
ทัง้นี้ ก าหนดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัที ่20 เมษายน 2561 เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าว และหากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ท ารายการ บรษิทัฯ 
คาดว่าจะท ารายการภายในเดอืนพฤษภาคม 2561 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ว่าจ้าง : บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ") 
ผู้รบัจ้าง : บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) (“ช.การชา่ง”) 
ความสมัพนัธ ์ : ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน 

ผูถ้อืหุน้ครัง้ล่าสุดเมื่อวนัที ่13 มนีาคม 2561 ช.การช่างถอืหุ้นของบรษิทัฯ 
เป็นจ านวน 4,582,121,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.98 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้ของบรษิทัฯ  

3. ลกัษณะของรายการ 

บรษิทัฯ เป็นผูร้บัสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(“รฟม.”) ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2560 ซึง่ก าหนดให้

บรษิทัฯ มหีน้าทีอ่อกแบบ จดัหา ตดิตัง้ ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดนิรถไฟฟ้า รวมถงึการ

ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษางานโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา (ยกเว้นอาคารจอดและจร) 

และอุปกรณ์งานระบบ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บรกิารเดนิรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดยีวกนั ภายใน

เดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯ จึงต้องมีการเตรยีมความพร้อมในการให้บริการงานซ่อมบ ารุงรกัษา

โครงสรา้งพื้นฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย

เพือ่ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามเงือ่นไขสญัญาสมัปทาน  

บรษิทัฯ ประสงค์จะด าเนินการว่าจ้าง ช.การช่าง เป็นผูบ้รหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐาน

ทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงนิ ในวงเงนิรวม 2,777.7 ล้านบาท             

(ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่) ซึ่งขนาดรายการคดิเป็นรอ้ยละ 8.96 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิอง  

งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และเมือ่รวมกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอืน่ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 

6 เดอืน กอ่นวนัทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัจะมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ

พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการครัง้นี้ ซึง่มขีนาดรายการรอ้ยละ 1.86 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน

สุทธิของบรษิัทฯ ขนาดรายการรวมจะเท่ากบัร้อยละ 10.82 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มีตวัตนสุทธิของ

บรษิทัฯ ซึง่รายการดงักล่าวจดัเป็นรายการทีม่ขีนาดของรายการมากกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสนิทรพัย์

ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
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ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขออนุมตัติ่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี  

การทีบ่รษิทัฯ ว่าจ้าง ช.การช่าง ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ เขา้ด าเนินงานดงักล่าวขา้งต้น  

ถอืเป็นการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัประเภทรายการธุรกจิปกติของบรษิัทที่ไม่มเีงื่อนไขการค้า

โดยทัว่ไปตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

3.1. ขอบเขตของงาน 

ขอบเขตของงานทีจ่ะว่าจา้ง ช.การชา่ง มดีงันี้ 

(1)  งานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลในส่วนของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย ประกอบดว้ย 

(1.1) จดัหาอปุกรณ์ เครือ่งมอื อะไหล่ ตามรายการทีร่ะบุในสญัญา (Contract Sparepart) 
และจดัฝึกอบรมบุคลากรส าหรบังานซ่อมบ ารุงให้พร้อมตัง้แต่การเปิดให้บริการ
ในชว่งที ่2 (ชว่งสถานีหวัล าโพง-สถานีหลกัสอง)   

(1.2) ซ่อมบ ารงุโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา รวมถงึ สถานี อุโมงค ์และศนูยซ์่อมบ ารุงของ
โครงการ  

(1.3) ซ่อมบ ารงุรกัษาอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครือ่งกล และระบบงานต่างๆ ภายในสถานี 
อโุมงค ์และ ศนูยซ์่อมบ ารงุของโครงการ ดงันี้  
 ระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้(Fire Detection and Alarm System) 
 ระบบป้องกนัอคัคภียั (Fire Protection System) 
 ระบบไฟฟ้าแรงดนัต ่า (Low Voltage System) 
 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System) 
 ระบบปลัก๊ไฟและระบบเตา้เสยีบ (Power Plug and Receptacle System) 
 ระบบปรบัอากาศ (Air Condition System) 
 ระบบระบายอากาศ (Air Ventilation System) 
 ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา (Civil & Architecture) 
 ระบบบรหิารจดัการภายในอาคาร (Building Management System) 
 ระบบลฟิท ์(Lift System) 
 ระบบบนัไดเลื่อน (Escalator System) 

(2) ขยายระยะเวลางานซ่อมบ ารงุรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกลใน

ส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ (สายเฉลิมรชัมงคล) ภายใต้ขอบเขตงานความ

รบัผดิชอบตามสญัญาผูบ้รหิารงานซ่อมบ ารงุฯ ฉบบัลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 ของบรษิทัฯ 

และ ช.การชา่ง  
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(3) งานปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเครื่องกลในส่วนของโครงการรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิ (สายเฉลมิรชัมงคล) ทีห่มดอายุการใชง้านตามการออกแบบ ซึ่งได้ท าการ
พิจารณาสถานะการท างานของอุปกรณ์ในปัจจุบันร่วมด้วย เพื่อให้บริษัทฯสามารถ
ใหบ้รกิารเดนิรถไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.2. ระยะเวลาของสญัญา 

(1) ระยะเวลาการซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกลในส่วน
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย มรีะยะเวลา 7 ปี นบัจากวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิาร
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเตม็รปูแบบ (ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2563 – มนีาคม 2570)   

(2) ขยายระยะเวลาการซ่อมบ ารงุรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกลใน
สว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ (สายเฉลมิรชัมงคล) ซึง่จะสิน้สดุในวนัที ่31 ตุลาคม 
2566 ออกไปอีกประมาณ 3 ปี 5 เดือน เพื่อให้มีระยะเวลาสิ้นสุดพร้อมกับงานซ่อม
บ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกลในส่วนของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยายซึง่จะสิน้สดุประมาณเดอืนมนีาคม 2570 

(3) ระยะเวลาในการปรบัปรุง/เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเครื่องกลในส่วนของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเดมิทีห่มดอายุการใชง้านจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผนการ
ด าเนินการทีร่ะบุในสญัญา 

4. มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน และวิธีการช าระเงิน 

มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน   :  วงเงนิรวม 2,777.7 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) 
วิธีการช าระเงิน :  ช าระเป็นเชค็ตามงวดความส าเรจ็ของงานโดยช าระภายใน 30 วนั 

นบัจากวนัทีไ่ดบ้รษิทัฯ ไดร้บัใบแจง้หนี้จาก ช.การชา่ง 

5. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

เพือ่ประกอบการพจิารณา บรษิทัฯไดว้่าจา้งบรษิทั อนิฟรา เอเชยี (ประเทศฮ่องกง) จ ากดั (“InfraAsia”)   

ซึ่งเป็นวิศวกรอิสระผู้มีประสบการณ์และความช านาญในด้านการประมาณการค่าใช้จ่ายในการ

บ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า ให้เป็นวิศวกรที่ปรกึษาอิสระในการประเมินมูลค่างานที่เหมาะสม โดย 

InfraAsia ไดต้รวจสอบและประเมนิราคาแลว้เหน็ว่าราคาทีเ่หมาะสมส าหรบังานบรหิารงานซ่อมบ ารุง

โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล เป็นดงันี้ 

1. งานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลในส่วนของโครงการรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย ระยะเวลา 7  ปี นับจากวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
เตม็รปูแบบ คดิเป็นมลูคา่งานประมาณ 1,505.0 ลา้นบาท  (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) 
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2. การขยายสญัญางานบรหิารงานซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงนิ (สายเฉลิมรชัมงคล) โดยให้มีระยะเวลาสิ้นสุดพร้อมกับงาน
บรหิารงานซ่อมบ ารุงโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสี
น ้าเงนิสว่นต่อขยาย คดิเป็นมลูคา่งานประมาณ  745.9  ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) 

3. งานปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครื่องกลในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
เดมิทีห่มดอายกุารใชง้าน คดิเป็นมลูคา่งานประมาณ  596.8  ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) 

บรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่า ราคางานที ่ช.การช่าง เสนอมคีวามเหมาะสมและต ่ากว่าราคาทีผู่ป้ระเมนิ

อสิระไดท้ าการตรวจสอบและประเมนิราคาไว ้ 

6. การค านวณขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

การเขา้ท ารายการนี้เป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นธุรกจิปกต ิไมม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ซึง่มมีลูค่า

งานเป็นเงนิ 2,777.7 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) คดิเป็นรอ้ยละ 8.96 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมลูค่า

สนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธิของงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และเมื่อรวมกบัรายการที่

เกี่ยวโยงกนัอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืน ก่อนวนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจะมมีตอินุมตัใิห้

บรษิทัฯ เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการครัง้นี้ ซึ่งมขีนาดรายการรอ้ยละ 

1.86 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ ขนาดรายการรวมจะเท่ากบัร้อยละ 10.82 ของ

มลูค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ  เนื่องจากการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าวมขีนาด

ของรายการเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้อง

เปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย

คะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

7. ลกัษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนั 

เนื่องจาก ช.การช่าง เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดย ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ครัง้ล่าสุด
เมื่อวนัที่ 13 มนีาคม 2561 ถือหุ้นอยู่เป็นจ านวน 4,582,121,829 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 29.98 ของ
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ จงึถอืเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ดงันัน้การทีบ่รษิทัฯ จะ
เขา้ท าสญัญาว่าจา้ง ช.การชา่ง เป็นผูบ้รหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้า
เครื่องกล  โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ จึงถือเป็นการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

8. รายละเอียดของบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนั 

รายชื่อบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี และจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่ ณ วนัทีม่กีารปิด
สมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ครัง้ล่าสดุ (XM) เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2561 มดีงันี้ 
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ล ำดบัที่ 
รำยช่ือบุคคลท่ีเกีย่วโยงกนั 

และ/หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
ควำมสัมพนัธ์/ส่วนได้เสีย จ ำนวนหุ้นท่ีถือ 

1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
(CK) 

 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
 

4,582,121,829 

2 บริษทั ช.การช่าง-โตกิว                
คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั  (CKT) 

 ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 CK เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ CKT โดยถือหุน้

จ านวน 549,996 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของหุ้นท่ีออก
และช าระแลว้ของ CKT 

136,659,952 

3 นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์  รองประธานกรรมการบริษทั และประธาน
กรรมการบริหารของบริษทัฯ 

 กรรมการและประธานกรรมการบริหารใน CK ซ่ึง
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

 ผูถื้อหุน้ของ CK จ านวน 13,631,497 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
0.80 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของ CK 

21,706,878 

4 นายพีรพนัธ์ ตนัติสุวณิชยก์ุล ญาติสนิทของนายพงษส์ฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ุล ซ่ึงเป็น
กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษทัฯ  และ
ผูบ้ริหารของ CK  

9,712,180 

5 บริษทั มหาศิริ สยาม จ ากดั 
(MS) 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของ CK โดยถือหุน้จ านวน 293,012,365 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 17.30 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของ CK 
ทั้งน้ี MS ถือหุน้โดยกลุ่มตรีวิศวเวทย ์

4,327,689 

6 นายส าคญั ชูศรี บุตรของพลเอกส าเภา ชูศรี ซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระของบริษทัฯ  

3,694,293 

7 ดร.สมบติั กิจจาลกัษณ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการของ
บริษทัฯ  

3,599,141 

8 นางสายเกษม  ตรีวศิวเวทย ์  คู่สมรสของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ซ่ึงเป็นประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการของ CK และเป็นรอง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของ
บริษทัฯ  

 มารดาของ ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์ซ่ึงเป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ CK  

2,402,527 

9 บริษทั ช.การช่าง โฮลด้ิง จ ากดั 
(CKH) 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ CK โดยถือหุ้นจ านวน 171,396,530 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.12 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ของ 
CK ทั้งน้ี CKH ถือหุน้โดย MS และกลุ่มตรีวศิวเวทย ์

2,077,291 

10 นางปราณี ทองกิตติกุล ญาติสนิทของ นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร
ของ CK  

2,049,778 

11 นายวฑูิร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษทัฯ 
และ CK  

803,893 

12 นายภูวเนศวร์  ตรีวิศวเวทย ์ ญาติสนิทของ นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร
ของ CK  

767,024 
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ล ำดบัที่ 
รำยช่ือบุคคลท่ีเกีย่วโยงกนั 

และ/หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
ควำมสัมพนัธ์/ส่วนได้เสีย จ ำนวนหุ้นท่ีถือ 

13 นางสาวจนัทร์ทราย สันตอรรณพ บุตรของ  นายรัตน์  สันตอรรณพ ซ่ึ ง เ ป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของ CK  

652,200 

14 นางสาวสุนนัท ์ ตรีวศิวเวทย ์ ญาติสนิทของ นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร
ของ CK  

649,800 

15 นายชาตรี เตชะทศันสุนทร บุตรของนายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ซ่ึงเป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษทัฯ 
และ CK 

633,110 

16 นางสาวสวรรยา  ตรีวศิวเวทย ์ บุตรของ นายสิทธิเดช ตรีวศิวเวทย ์ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของ CK  605,046 
17 นายอศัวนิ คงสิริ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระของ CK 600,000 
18 นายสิทธิเดช ตรีวศิวเวทย ์ ผูบ้ริหารของ CK 500,000 
19 นางสาวศิวะพร ศุภเศรษฐศ์กัด์ิ ญาติสนิทของ นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศัก ด์ิ  ซ่ึ ง เ ป็น

กรรมการของบริษทัฯ 
411,130 

20 นางกรกช  ตรีวศิวเวทย ์ ญาติสนิทของ นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร
ของ CK 

390,281 

21 นางวจันา สันตอรรณพ คู่สมรสของ นายรัตน์  สันตอรรณพ ซ่ึงเป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของ CK  

375,911 

    
22 นายปิยชยั เกษมสันต ์ บุตรของม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ ซ่ึงเป็นกรรมการ  

ของบริษทัฯ 
350,000 

23 นายชยัยทุธ เตชะทศันสุนทร บุตรของนายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ซ่ึงเป็นกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ และ CK 

300,000 

24 นายณัฐวฒิุ  ตรีวศิวเวทย ์  บุตรของนายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ซ่ึงเป็นรองประธาน
กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษทัฯ 
และเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ของ CK  

 ญาติสนิทของ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ซ่ึงเป็น
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ของ CK  

274,391 

25 นายก าธร  ตรีวศิวเวทย ์ ญาติสนิทของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ซ่ึงเป็นรองประธาน
กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษทัฯ เป็น
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการของ CK  

150,000 

26 ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์  บุตรของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ซ่ึงเป็นรองประธาน
กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษทัฯ 
และเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการของ 
CK คู่สมรสของ นายอัลวิน จี ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ 

144,272 
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ล ำดบัที่ 
รำยช่ือบุคคลท่ีเกีย่วโยงกนั 

และ/หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
ควำมสัมพนัธ์/ส่วนได้เสีย จ ำนวนหุ้นท่ีถือ 

27 หม่อมราชวงศอ์จัฉริยา คงสิริ คู่สมรสของนายอัศวิน คงสิริ ซ่ึงเป็นประธานกรรมการ 
และกรรมการอิสระของ CK  

126,152 

28 นางสาววรลกัษณ์ เตชะทศันสุนทร บุตรของนายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ซ่ึงเป็นกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ และ CK 

120,000 

29 นายนภทัร อสัสกุล บุตรของนางวลัลภา อสัสกุล ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของ
บริษทัฯ 

97,400 

30 นายอนุกูล ตนัติมาสน์ กรรมการและผูบ้ริหารของ CK 86,554 
31 นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์  บุตรของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ซ่ึงเป็นรองประธาน

กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษทัฯ 
และเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ของ CK  

 ญาติสนิทของ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ซ่ึงเป็น
กรรมการและกรรมการบริหารของบริษทั และเป็น
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ของ CK 

84,101 

32 นายพิชยั เฉยบ ารุง ผูบ้ริหารของ CK 59,500 
33 นายทิวา คุณาธินนัท ์ ญาติสนิทของนายสงวน คุณาธินันท์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ 
30,000 

34 นายสุทธิศกัด์ิ ชยตุสาหกิจ ญาติสนิทของนายสุพงศ ์ชยุตสาหกิจ ซ่ึงเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ 

25,000 

35 นางดารณี พรหมอินทร์ คู่สมรสของนายไพรัตน์ พรหมอินทร์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร 
ของ CK 

21,025 

36 นางรินรดา ตั้งตรงคิด ผูบ้ริหารของ CK 20,000 
37 นางสาวจินตนา มริตตนะพร ญาติสนิทของนายประเสริฐ มริตตนะพร ซ่ึงเป็นกรรมการ

และผูบ้ริหารของ CK  
10,000 

38 นางสาวสมศรี คุณาธินนัท ์ ญาติสนิทของนายสงวน คุณาธินนัท ์ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทั 9,000 
39 นายสมศกัด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ุล บิดาของนายพงษส์ฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ุล ซ่ึงเป็นกรรมการ 

และกรรมการบริหารของบริษทัฯ และผูบ้ริหารของ CK  
8,090 

40 นายพรณรงค ์สิริโยธิน ผูบ้ริหารของ CK 998 

ทัง้นี้  บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียดงักล่าวขา้งต้น จะไม่มสีิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระเพือ่ขออนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัรายการนี้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2561 
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9. แหล่งเงินทุน : กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

10. การมีส่วนร่วมในท่ีประชุมและการออกเสียงของกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการท่ี
เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2561 กรรมการทีม่สี่วนไดส้่วนเสยี 
แ ล ะ / ห รื อ ก ร ร มก า รที่ เ ป็ น บุ ค ค ล ที่ เ กี่ ย ว โ ย ง กัน  ไ ด้ แ ก่  ( 1)  น า ย ป ลิ ว  ต รี วิ ศ ว เ ว ท ย ์                           
(2) นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิุวณิชยก์ุล และ (3) นางพเยาว์ มรติตนะพร ไม่ได้เขา้ร่วมประชุมและไม่มี
สทิธอิอกเสยีงในวาระนี้    

11. ความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ จะเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัในการว่าจ้าง 
ช. การชา่ง เป็นผูบ้รหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล  โครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ในวงเงนิรวม 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) มคีวามสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ โดยมเีหตุผลประกอบ ดงันี้ 

(1) การเขา้ท ารายการเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั เนื่องจากบรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทั
รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีประสบการณ์ ความช านาญ ความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ และ
โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาของทัง้โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ (สายเฉลมิรชัมงคล) และ
สายสมี่วง และปัจจุบนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการบรหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทาง
โยธา และระบบไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการดงักล่าว รวมทัง้เป็นผู้รบัผดิชอบในการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกลในส่วนของสญัญาที่ 2 (ช่วงสนามไชย –        
ทา่พระ) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย จึงมคีวามพร้อมและเริม่งานได้ทนัที
ในการบรหิารงานซ่อมบ ารงุและจดัหาอปุกรณ์เครือ่งมอืส าหรบัการบ ารงุรกัษา 

(2) ราคางานมคีวามเหมาะสมและต ่ากว่าราคาทีผู่ป้ระเมนิอสิระไดท้ าการตรวจสอบและประเมนิราคาไว ้ 

(3) บรษิัทได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบกรณีเกดิรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่
เกีย่วขอ้งโดยถกูตอ้งครบถว้น  

12.  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษทั ท่ีแตกต่างไปจาก
  ความเหน็ของคณะกรรมการของบริษทัตามข้อ 11.       

- ไมม่ ี– 

13. คณุสมบติัของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีให้ความเหน็เก่ียวกบัการท ารายการ 

บรษิทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อแสดงความเหน็เกีย่วกบั 
การว่าจ้าง ช.การช่าง เป็นผู้บริหารงานซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้า
เครือ่งกล  โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ซึง่ถอืเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระไมไ่ดถ้อืหุน้ในบรษิทัฯ และไมม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 

ทัง้นี้  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงานที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ ลงวันที ่  
13 มนีาคม 2561 โปรดพจิารณารายงานทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระดงักล่าวทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอื
เชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 นี้ 
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ส่วนท่ี 2 

ข้อมลูเก่ียวกบับริษทัฯ 

 

1. ข้อมลูบริษทัฯ และการด าเนินธรุกิจโดยสรปุ 

1.1. ข้อมลูทัว่ไปของบริษทัฯ  

ชือ่บรษิทั บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกจิ ด าเนินการก่อสรา้งและบรหิารจดัการทางพเิศษและบรหิารจดัการ

ระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า รวมถงึธุรกจิอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมวดธุรกจิ ขนสง่และโลจสิตกิส ์
กลุ่มอตุสาหกรรม บรกิาร 
ทีต่ัง้บรษิทั 587 ถ น นสุ ท ธิ ส า ร วิ นิ จ ฉั ย  แ ข ว ง ดิ น แ ด ง  เ ข ตดิ น แ ด ง 

กรงุเทพมหานคร 10400 
เลขทีน่ิตบิุคคล 0107558000491 
วนัจดทะเบยีนบรษิทั 30 ธนัวาคม 2558 

1.2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เกดิขึน้จากการควบบรษิทั
ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั ระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
(“BECL”) และบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BMCL”) เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
และได้รบัมาซึ่งทรพัย์สนิ สทิธิ หน้าที ่และความรบัผดิชอบทัง้หมดของทัง้สองบรษิทัดงักล่าว
โดยผลของกฎหมาย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว 
15,285,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้ 15,285,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 1 บาท 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอืการใหบ้รกิารทางพเิศษและระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า รวมถงึ
การพฒันาเชงิพาณิชย์ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัระบบทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการ
ขยายธุรกจิผ่านการขยายเสน้ทางและโครงข่ายการใหบ้รกิาร ทัง้ในระบบทางพเิศษและระบบ
ขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯ สามารถเป็นผูด้ าเนินธุรกจิดา้นการ
ให้บรกิารระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมชัน้น าในประเทศและในภูมภิาค นอกจากนัน้         
ยงัสามารถต่อยอดธุรกจิเพิม่เตมิไปยงัธุรกจิอื่นทีม่อีตัราการเตบิโต และอตัราผลตอบแทนทีด่ีได ้
เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์  หรือการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ 
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 ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 

1.1.1  ธรุกิจทางพิเศษ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากัด ( “NECL”) เป็นผู้ร ับ

สมัปทานในการกอ่สรา้งและบรหิารทางพเิศษรวม 4 สายทางประกอบดว้ย  

1) ทางพิเศษศรีรชั  

ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) ภายใตส้ญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 กบัการ

ทางพเิศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับตัง้แต่วนัที ่1 

มนีาคม 2533 และทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ีภายใต้สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบ

ทางด่วนขัน้ที ่2 (สว่นด)ี กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2540  

บรษิทัฯ และ กทพ.ไดร้ว่มกนัลงทนุในโครงการระบบทางพเิศษในกรุงเทพและปรมิณฑล 

โดยบรษิทัฯ เป็นผูล้งทุนก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษศรรีชั ซึ่งประกอบดว้ยทางพเิศษ  

4 ส่วน คือ ส่วนเอ (พระราม 9-รัชดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไท-บางโคล่) ส่วนซ ี

(รัชดาภิเษก-แจ้งวัฒนะ) และส่วนดี (พระราม 9-ศรีนครินทร์) ระยะทางรวม 38.5 

กโิลเมตร และ กทพ. ลงทุนก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วนขัน้ที ่1) 

ระยะทาง 27.1 กโิลเมตร 

ในสว่นของคา่ผา่นทาง ผูใ้ชท้างพเิศษช าระคา่ผ่านทางทีด่่านเกบ็เงนิ ณ จุดขึน้ทางพเิศษ 

โดย กทพ.เป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าผ่านทางทัง้หมดแล้วแบ่งใหบ้รษิทัฯ การแบ่งรายได้ระหว่าง

บรษิทัฯ กบั กทพ.เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ตัง้แต่ 

วนัเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรก รายได้ค่าผ่านทางจากทางพเิศษเฉลมิมหานคร และ          

ทางพเิศษศรรีชัจะถกูน ามารวมกนัและแบ่งตามเกณฑพ์ืน้ที ่คอื โครงขา่ยในเขตเมอืง 9 ปีแรก 

บรษิทัฯ ไดร้บัสว่นแบ่งรอ้ยละ 60 กทพ.ไดร้บัสว่นแบ่งรอ้ยละ 40 ส าหรบั 9 ปีสดุทา้ย บรษิทัฯ

ไดร้บัสว่นแบ่งรอ้ยละ 40 กทพ.ไดร้บัส่วนแบ่งรอ้ยละ 60 และระยะเวลาระหว่าง 9 ปีแรก และ  

9 ปีสุดทา้ยไดร้บัส่วนแบ่งรอ้ยละ 50 เท่ากนั ส่วนโครงขา่ยนอกเขตเมอืงคอืทางพเิศษ       

ศรรีชั สว่นซ ีและสว่นด ีรายไดค้า่ผ่านทางเป็นของบรษิทัฯ ทัง้หมดตลอดระยะเวลาสญัญา 

2)  ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 

ทางพิเศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ภายใต้สญัญาสมัปทานการ

ลงทุนออกแบบก่อสรา้ง บรหิารจดัการ ใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษาโครงการทางพเิศษสาย

ศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี 

นบัตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2555    
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บรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการออกแบบและก่อสรา้ง จดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งและมหีน้าที่ในการบรหิารจดัการ ให้บรกิารและบ ารุงรกัษาทางพเิศษรวมทัง้การ

เรียกเก็บค่าผ่านทาง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ร ับภาระในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานทัง้หมดตลอดระยะเวลาสมัปทานและแบ่งผลตอบแทนหรอืใหผ้ลประโยชน์แก่

รฐัตามทีไ่ดต้กลงกนัในสญัญาสมัปทาน    

ลกัษณะของโครงการเป็นทางยกระดบัขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 16.7 กโิลเมตร มี

ด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษจ านวน 10 ด่าน แนวเสน้ทางของโครงการเริม่ต้นจากถนน      

วงแหวนรอบนอกฯ (ถนนกาญจนาภเิษก บรเิวณใกลโ้รงกรองน ้ามหาสวสัดิ)์ ไปทางทศิ

ตะวนัออกตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้เดมิ และขา้มแม่น ้าเจ้าพระยาบรเิวณสะพาน

พระราม 7 สิ้นสุดโครงการบรเิวณสถานีกลางบางซื่อ (จตุจกัร) โดยเชื่อมต่อทางพเิศษ

สายศรรีชับรเิวณสถานีขนสง่ (หมอชติ 2) และลงสูร่ะดบัดนิทีบ่รเิวณถนนก าแพงเพชร 2  

ในการบรหิารจดัการโครงการนี้ บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าผ่านทาง และมสีทิธทิีจ่ะได้รบั

รายไดค้า่ผา่นทางทัง้หมดและรายไดอ้ืน่ (ถา้ม)ี ตลอดระยะเวลาสมัปทาน ซึง่อตัราค่าผ่านทาง

และการปรบัอตัราค่าผ่านทางเป็นไปตามทีต่กลงในสญัญา ทางพเิศษสายนี้เปิดใหบ้รกิาร

เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2559   

3) ทางพิเศษอดุรรถัยา  

ทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) โดยด าเนินการผ่าน NECL 

ภายใต้สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด กับ กทพ. ระยะเวลา 30 ปี 

นบัตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2539 

NECL เป็นผูก้่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา ซึง่ประกอบดว้ยทางพเิศษ 2 ระยะ 

คอื ระยะที ่1 แจ้งวฒันะ-เชยีงราก และระยะที ่2 เชยีงราก-บางไทร เชื่อมต่อกบัทาง

พเิศษศรรีชัทีบ่รเิวณถนนแจ้งวฒันะมรีะยะทางรวมทัง้สิ้น 32 กโิลเมตร ส าหรบัขาเขา้

เมอืงผูใ้ชท้างช าระคา่ผา่นทางทีด่่านเกบ็เงนิ ณ จุดขึน้ทางพเิศษ ส าหรบัขาออกจากเมอืง

ช าระค่าผ่านทางทีจุ่ดลงทางพเิศษ  โดย กทพ.เป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าผ่านทางทัง้หมดแล้วส่งมอบ

ให ้NECL รายไดค้า่ผา่นทางในสว่นของทางพเิศษอดุรรถัยาเป็นของ NECL ทัง้หมด 

1.1.2  ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัฯ เป็นผูร้บัสมัปทานการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจ านวน 2 โครงการ จาก

การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) ไดแ้ก ่ 
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1)  โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ประกอบดว้ยโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล 

(สถานี หวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) ซึง่เป็นโครงการรถไฟฟ้าทีเ่ป็นทางวิง่ใตด้นิสายแรกของไทย 

มรีะยะทางทัง้สิน้ 20 กโิลเมตร เป็นสถานีใตด้นิจ านวน 18 สถานี เปิดใหบ้รกิารเดนิรถ

เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2547 และโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย (ช่วงหวัล าโพง-

หลกัสอง และช่วงบางซื่อ-  ท่าพระ) โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย มี

ระยะทางรวม 27 กโิลเมตร เป็นทางวิง่  ใตด้นิประมาณ 5 กโิลเมตร และทางวิง่ยกระดบั

ประมาณ 22 กโิลเมตร มสีถานีรวมทัง้สิน้ 20 สถานี เป็นสถานีใตด้นิ 4 สถานี และสถานี

ยกระดบั 16 สถานี มจีุดเชือ่มต่อกบัโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคลทีส่ถานี

บางซื่อและสถานีหวัล าโพง และเชือ่มต่อกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ทีส่ถานีเตาปนู  

โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย แบ่งการด าเนินงานช่วงการจดัหาและตดิตัง้

อุปกรณ์งานระบบเพื่อเปิดใหบ้รกิารออกเป็น 3 ช่วงโดย ช่วงที ่1 สถานีบางซื่อ-สถานี 

เตาปนู ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2560 ช่วงที ่2 สถานีหวัล าโพง-สถานีหลกัสอง 

ภายในเดอืนกนัยายน 2562 ชว่งที ่3 สถานีเตาปนู-สถานีทา่พระ ภายในเดอืนมนีาคม 2563 

โดยบรษิทัฯ เป็นผูม้สีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกจิกรรมและการพฒันา

เชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการ และธุรกิจให้บริการ

สื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสาย       

สนี ้าเงนิ เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารครบทัง้สายทาง และ  

2)  โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม หรอืโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-

ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) สัญญาที่ 4 

สมัปทานส าหรบัการลงทุน   การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า 

และซ่อมบ ารงุรกัษา ลกัษณะสญัญาเป็นการรว่มลงทนุแบบ PPP Gross Cost โดย รฟม. 

เป็นผูล้งทนุคา่งานโยธาทัง้หมด และบรษิทัฯ เป็นผูล้งทนุคา่งานระบบรถไฟฟ้าและขบวน

รถไฟฟ้า รวมทัง้ให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรกัษาตามมาตรฐานการ

ใหบ้รกิารทีก่ าหนดไว ้โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรายไดค้า่โดยสาร และรายไดเ้ชงิพาณิชย์

จากการใชป้ระโยชน์โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด และ รฟม. จะ

ทยอยจ่ายคนืค่าอุปกรณ์งานระบบใหบ้รษิทัเป็นรายเดอืนในระยะเวลา 10 ปี และจ้าง

บรษิทัฯ บรหิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาตลอดอายุสมัปทาน 30 ปี นับจาก

วนัที ่4 กนัยายน 2556 

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม เป็นโครงการรถไฟฟ้าทีเ่ป็นทางวิง่ยกระดับ 

ระยะทาง 23 กโิลเมตร จ านวน 16 สถานี และเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ

ทีส่ถานีเตาปนู โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง สว่นนี้ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 2559 
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1.1.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์ จ ากดั (“BMN”) เป็นผูด้ าเนิน

ธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชยข์องโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ไดแ้ก ่  

1)  จดัหาและ/หรอืจดัท าสือ่โฆษณารปูแบบต่างๆ ในรถไฟฟ้าและในสถานีรถไฟฟ้า  

2)  ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและพื้นทีช่ ัน้ใตด้นิของอาคารจอดแลว้จรที่

สถานีลาดพรา้ว   

3)  ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอปุกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า  

นอกจากนี้ ในสว่นของทางพเิศษ บรษิทัฯ และ NECL ไดใ้หบ้รษิทัเอกชนและบุคคลใชพ้ืน้ทีเ่พื่อ

ด าเนินการในเชงิพาณิชย์เพื่อตดิตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรปูแบบต่างๆ 

รวมทัง้ใหใ้ชพ้ืน้ทีท่ ารา้นคา้บรเิวณด่านเกบ็คา่ผา่นทาง และการด าเนินธุรกจิอืน่ๆ เชน่ ใชพ้ืน้ทีใ่น

เขตทางพเิศษเพือ่ตดิตัง้ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้  

1.1.4  การลงทุนในบริษทัอ่ืน 

บรษิทัฯ มเีงนิลงทนุอยูใ่นบรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิสาธารณูปโภค ดงันี้  

1)  บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“CKP”) ประกอบธุรกจิหลกัโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น  

(Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิดา้นพลงังาน  

2)  บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายน ้าประปาใหก้บัการ

ประปาสว่นภมูภิาค และลงทนุในบรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคอืน่   

3)  บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) เป็นผูก้่อสรา้งและด าเนินโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า 

ไซยะบุร ี 
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1.3. รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น 

รายชือ่กรรมการ    

ณ วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2561 รายชือ่กรรมการของบรษิทัฯ มดีงันี้  

ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง 
1. ดร.วรีพงษ์ รามางกรู ประธานกรรมการบรษิทั 
2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ รองประธานกรรมการบรษิทั/ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ 
5. พลเอกส าเภา ชศูร ี กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ 
6. ดร.อรรณพ ตนัละมยั กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ 
7. นางวลัลภา อสัสกลุ กรรมการบรษิทั 
8. นายสพุงศ ์ชยตุสาหกจิ กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร 
9. ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต์ กรรมการบรษิทั 
10. นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชยก์ลุ กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร 
11. นายวรีะพงศ ์ศภุเศรษฐศ์กัดิ ์ กรรมการบรษิทั 
12. นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั 
13. นายยทุธนา หยมิการณุ กรรมการบรษิทั 
14. นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ กรรมการบรษิทั 
15. ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
16. นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ 

รายชือ่ผูบ้รหิาร    

ณ วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2561  รายชือ่ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มดีงันี้  

ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง 
1. ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายสงวน คณุาธนินัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ วศิวกรรมทางพเิศษ 
4. นางสดุฤทยั พรหมมาตร รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏบิตักิารทางพเิศษ 
5. นางสาวปาหนนั โตสวุรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ การเงนิ 
6. นายวทิรูย ์ หทยัรตันา รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง 
7. นายอลัวนิ จ ี รองกรรมการผูจ้ดัการ สนบัสนุนปฏบิตักิาร 
8. ดร. วเิทศ เตชางาม รองกรรมการผูจ้ดัการ เทคโนโลยแีละธุรกรรม

อเิลก็ทรอนิกส ์
9. นายอนวชั สวุรรณฤทธิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  พฒันาธุรกจิ 
10. นายภาคภมู ิทววีทิยรศัมิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรหิาร และเลขานุการบรษิทั 
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รายชือ่ผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรกของบรษิทัฯ ณ วนัที ่13 มนีาคม 2561 มดีงันี้ 
ล าดบั ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 4,582,121,829 29.98 
2 การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 1,256,259,584 8.22 
3 ธนาคาร กรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 1,047,025,175 6.85 
4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 947,780,214 6.20 
5 นายวชิยั วชริพงศ ์ 351,597,057 2.30 
6 ธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 323,453,209 2.12 
7 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 296,785,421 1.94 
8 ส านกังานประกนัสงัคม 289,689,500 1.89 
9 นายมนิ เธยีรวร 200,000,000 1.31 
10 UOB Kayhian (Hong Kong) Limited 173,043,600 1.13 
 รวม 9,467,755,589 61.94 
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1.4 รำยกำรระหว่ำงกนัในปีทีผ่่ำนมำและปีปัจจุบัน  

บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็น/ 
รำยละเอยีด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ปี 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.กำรช่ำง  
 

- เป็นผู ้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมี
สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 8 กนัยายน 
2560 ร้อยละ 29.98 

- ประธานกรรมการบริหารของ บมจ. 
ช.การช่าง คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์
เป็นรองประธานกรรมการบริษทั และ
ประธานกรรมการบริหารของบริษทั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ช.การ
ช่าง คือ นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชย์
กุล เป็นกรรมการบริหารของบริษทั 

- กรรมการบริหารและผูบ้ริหารอาวุโส
ของ บมจ. ช.การช่าง คือ นายประเสริฐ 
มริตตนะพร เ ป็นคู่สมรสของนาง 
พเยาว ์มริตตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ
ของบริษัท และรักษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการของ NECL 
 

บริษทั 
- ค่าบริหารโครงการ 

 
 

- เจา้หน้ีการคา้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,100,011,478 

 
 

65,002,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ค่าบริหารโครงการทางพิเศษสายศรี รัช- 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร : 
เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2555 บริษทัได้ว่าจา้ง 
บมจ. ช.การช่างให้เป็นผูบ้ริหารโครงการ 
ทางพิเศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร วงเงินทั้งส้ิน 22,500 ลา้น
บาท มีระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 48 เดือน  
เร่ิมด าเนินการก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2555 
 
 
 
 
 

 
- เน่ืองจาก บมจ.ช.การช่างเป็นผูด้  าเนินการ
ก่อสร้างท่ีมีศกัยภาพ มีประสบการณ์ และ
ความรู้ความช านาญในการก่อสร้าง
โครงสร้างแบบ Segment Box Girder 
ตามข้อก าหนดของโครงการทางพิเศษสาย 
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
และมีประสบการณ์ด าเนินการสัญญา 
ในลกัษณะ Lump Sum Turnkey ให้กับ
บริษทัโดยไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพท าให้ค่า
บ  ารุงรักษาต ่าและสามารถก่อสร้างแล้ว
เสร็จภายในก าหนดเวลา และงบประมาณ
ท่ีแน่นอน และเป็นพนัธมิตรผูร่้วมลงทุน
ในบริษัท ท าให้มีความรับผิดชอบและ
ความผูกพนัในการด าเนินการโครงการ
ให้ประสบความส าเร็จ 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็น/ 
รำยละเอยีด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ปี 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.กำรช่ำง 
(ต่อ) 

 
 
 
 

 บริษทั 
- ค่าก่อสร้าง 

 
- เจา้หน้ีการคา้ 

 
 
 
 
 

- ค่าตรวจสอบ 
ซ่อมแซมโครงสร้าง
ทางพิเศษ 
 
 

- เจา้หน้ีการคา้  
 
 
 

 

 
57,750,000 

 
34,427,250 

 
 
 
 
 

26,908,304 
 
 
 
 

- 
 
 

 
- 
 

- 
 
 
 
 
 

6,300,106 
 
 
 
 

2,416,794 
 
 
 

 
- เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษทัไดว้า่จา้ง 
บมจ. ช.การช่างเป็นผูอ้อกแบบและก่อสร้าง
ทางเช่ือมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหานคร กบัทางพิเศษศรีรัช
ด้านทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งว ัฒนะ) วงเงิน
ทั้งส้ิน 275 ลา้นบาท มีระยะเวลาก่อสร้างไม่
เกิน 18 เดือน 
 

- งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างทาง
พิเศษ    ศรีรัช รอบท่ี 3 ระยะท่ี 5: 
เม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 2559 บริษทัได้ท  า
สัญญาว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ตรวจสอบ
ซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบท่ี 3 
ระยะท่ี 5 ในวงเงินทั้งส้ิน 32,341,810 บาท 
โดย มีระยะ เวลาของสัญญา  10 เ ดื อน 
นบัตั้งแต่วนัลงนามสญัญา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ราคาค่างานมีความเหมาะสมโดยใช้ราคา
ต ่อหน่วย ที ่ใ ช ้ในสัญญาจ้างผู ้จ ัดการ
โครงการส าหรับงานโครงการทางพิเศษสาย
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ซ่ึงได้ผ่าน
การพิจารณาของวิศวกรท่ีปรึกษาอิสระ
แลว้วา่เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
 
 

- ราคาค่างานมีความเหมาะสมและต ่ากว่า
ร า ค า ป ร ะ เ มิ น ข อ ง บ ริ ษั ท แ ล ะ 
ท่ีปรึกษาอิสระ โดยผู ้รับจ้างมีความ
เช่ียวชาญและมีประสบการณ์เคยก่อสร้าง
ทางพิเศษศรีรัช จึงมีศักยภาพในการ
ด าเนินงานไดดี้และมีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการไดท้นัที 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็น/ 
รำยละเอยีด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ปี 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.กำรช่ำง 
(ต่อ) 

 

 บริษทั 
- ค่าตรวจสอบ 
ซ่อมแซมโครงสร้าง
ทางพิเศษ 
 
 

- เจา้หน้ีการคา้  
 
 
 

- ดอกเบ้ียรับ 
 

- ลูกหน้ีค่าหุ้น 
สุทธิจากรายได้
ดอกเบ้ียรอตดับญัชี 
 

 
3,256,731 

 
 
 
 

896,347 
 
 
 

12,907,083 
 

- 

 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

35,985,138 
 

756,834,379 

 
- งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างทาง
พิเศษศรีรัช รอบท่ี 4 ระยะท่ี 1: 
เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2560 บริษทัได้ท  า
สัญญาว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ตรวจสอบ
ซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบท่ี 4 
ระยะท่ี 1 ในวงเงินทั้งส้ิน 24,884,140 บาท 
โดย มีระยะ เวลาของสัญญา  12 เ ดื อน 
นบัตั้งแต่วนัลงนามสญัญา 
 

- การขายหุ้นสามญั บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ: 
เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดข้ายหุ้น 
บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ านวน 2,050,134,895 
หุ้น ให้แก่ บมจ. ช.การช่าง ในราคาหุ้นละ 
1.79 บาท โดยบริษทัไดรั้บเงินในวนัซ้ือขาย 
จ านวน 2,000 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือทยอย
รับช าระเสร็จส้ินภายในเดือนสิงหาคม 2560 
 

 
- ราค าค่ า ง าน มีความ เหมาะสมและ 
ต ่ ากว่าราคาประเ มินของบริษัทและ 
ท่ีปรึกษาอิสระ โดยผู ้รับจ้างมีความ
เช่ียวชาญและมีประสบการณ์เคยก่อสร้าง
ทางพิเศษศรีรัช จึงมีศักยภาพในการ
ด าเนินงานไดดี้และมีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการไดท้นัที 
 
 

- ราคาขายหุ้นมีความสมเหตุสมผล เพราะ
เ ป็นราคา ท่ี ใกล้ เ คี ยงกับราคาตลาด  
โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีได้จากการ
เจรจาตกลงกนัโดยอา้งอิงจากราคาหุ้นถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้น บมจ.รถไฟฟ้า
กรุงเทพ เป็นเวลา 60 วนัยอ้นหลัง หัก
ดว้ยส่วนลดประมาณร้อยละ 5 เน่ืองจาก
เป็นการซ้ือขายในปริมาณมาก (Big Lot) 
และเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปเพ่ือให้
บริษทัสามารถขายหุ้นได้ทั้ งจ  านวนใน
คร้ังเดียวดว้ยราคาท่ีตกลงกนั 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็น/ 
รำยละเอยีด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ปี 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.กำรช่ำง 
(ต่อ) 

 

 บริษทั 
- ลูกหน้ีอ่ืน 
 
 
- เ งินรับล่วงหน้าตาม 
สัญญารับจ้างบริการ
ด้าน วิศวกรรม  ( ซ่ึ ง
บนัทึกรายการรวมอยู่
ใ น บั ญ ชี ต้ น ทุ น
โครงการรถไฟฟ้ารอ
ตัด จ่ ายในงบแสดง
ฐ าน ะ ก า ร เ งิ น ข อ ง
บริษทั) 

 
 

 
 - 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12,840,000 

 
 

104,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- งานบริการดา้นวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้าและ 
การให้บริการเ ดินรถไฟฟ้าในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง สญัญาท่ี 4 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 บริษทัได้ท  า
สัญญาว่าจา้ง บมจ. ช.การช่าง ในงานบริการ
ด้าน วิศวกรรมระบบรถไฟฟ้าและการ
ให้บริการเดินรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง สัญญาท่ี 4 สัมปทานส าหรับการ
ลงทุ น  ก ารจัดหาระบบรถไฟฟ้า  ก าร
ให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง (สถานีคลอง
บางไผ-่สถานีเตาปูน) โดยมีมูลค่าสัญญารวม 
450 ลา้นบาท  
 
 
 
 
 

 
- มีการจดัท าสัญญาว่าจ้าง ซ่ึงระบุเง่ือนไข
การช าระเงินชัดเจน และบมจ. ช.การช่าง 
เป็นบริษัทท่ี มีประสบการณ์และความ
ช านาญเป็นอย่างดี และเป็นผูรั้บเหมางาน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางโยธาของสถานี
รถไฟฟ้า มีขอ้มูลงานระบบไฟฟ้าและโยธา
ซ่ึงจะท าให้การด า เ นินการ ก่อส ร้าง มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็น/ 
รำยละเอยีด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ปี 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.กำรช่ำง 
(ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั 
- ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางโยธาและไฟฟ้า 
เคร่ืองกล 

 
- เจา้หน้ีการคา้  
 
 
 

 
90,950,000 

 
 
 
 

22,737,500 

 
87,555,556 

 
 
 
 

18,725,000 

 
- งานบริหารงานซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล (Civil 
Infrastructure and Electrical and Mechanical 
Systems Maintenance) โครงการสายเฉลิมรัช
มงคล (สายสีน ้าเงิน) 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 บริษทัได้ท  า
สัญญ าว่ า จ้ า งบมจ . ช . ก า ร ช่ า ง  ในก า ร
บริหารงานซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทา ง โยธ าแล ะ ไฟฟ้ า เ ค ร่ื อ งกล  ( C i v i l 
Infrastructure and Electrical and Mechanical 
Systems Maintenance) โครงการสายเฉลิมรัช
มงคล (สายสีน ้าเงิน) ระยะเวลา 9 ปี โดยมีมูลค่า
สญัญารวม 1,270 ลา้นบาท 

 

 
- สญัญาวา่จา้ง บมจ. ช.การช่าง เป็น ผูบ้ริหาร
งานซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
โยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกลของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้ าเ งิน มูลค่างานมีความ
เหมาะสมและต ่ ากว่าราคาประเมินของ
วิศวกรอิสระ ภายใต้ขอบเขตของงาน
ประเภทเดียวกัน อีกทั้ ง บมจ. ช.การช่าง 
เป็นบริษัทท่ีรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่
ของประเทศท่ีมีประสบการณ์ ความช านาญ 
และคุ้นเคยกับอุปกรณ์ รวมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางโยธาของรถไฟฟ้า 
เน่ืองจากเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างอุโมงคแ์ละ
สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นส่วนใตข้องโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน จึงมีความพร้อมใน
การบริหารงานซ่อมบ ารุงและจดัหาอุปกรณ์
เคร่ืองมือส าหรับการบ ารุงรักษา 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็น/ 
รำยละเอยีด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ปี 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.กำรช่ำง 
(ต่อ) 

 

 บริษทั 
- ค่างานซ่อมบ ารุง
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
โยธาและไฟฟ้า 
เคร่ืองกล 

 
 
 
 
 
 
 
- ง า น ป รั บ ป รุ ง
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
โยธ าในสถา นีและ
ศูนย์ซ่อมบ ารุงพร้อม
จัด ห า อ ะ ไห ล่ แ ล ะ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
( ซ่ึ งบัน ทึ ก ร า ยก า ร
รวมอยู่ในบญัชีตน้ทุน
โครงการรถไฟฟ้ารอ
ตัด จ่ ายในงบแสดง
ฐ าน ะ ก า ร เ งิ น ข อ ง
บริษทั) 

- เจา้หน้ีการคา้  
 

 
211,700,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61,166,667 
 
 

 
55,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53,000,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 75,432,000 

 
- เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558  บริษทัไดท้  า
สัญญาว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง ในงานซ่อม
บ า รุง รักษาโครงสร้างพ้ืนฐานโยธา ซ่อม
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล 
ซ่อมบ ารุงรักษาลิฟท์และบนัไดเล่ือนภายใน
สถานี ทางว่ิงยกระดบัและศูนยซ่์อมบ ารุง และ
จดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ อะไหล่ และบุคลากร
ส าหรับงานซ่อมบ ารุง โครงการรถไฟฟ้าสาย 
สีม่วง เป็นระยะเวลา 8 ปี  นับแต่วัน ท่ี  
17 พฤศจิกายน  2558 จนถึงวัน ท่ี  
16 พฤศจิกายน 2566 มูลค่างานตามสัญญา 
จ านวน 1,520 ลา้นบาท   
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2559 บริษทัท า
สัญญาว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง ในงานซ่อม
บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานโยธาและไฟฟ้า
และเคร่ืองกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
เพ่ิมเติม มูลค่างานตามสัญญา จ านวน 155  
ลา้นบาท ระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566  

 

 
- สญัญาวา่จา้ง บมจ. ช.การช่าง เป็น ผูบ้ริหาร
งานซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
โยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกลรวมถึงจัดหา
อุปกรณ์และเคร่ืองมือส าหรับการเดินรถ 
และซ่อมบ า รุงต่างๆ ส าหรับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่ วง  มูลค่ างานมีความ
เหมาะสมและต ่ ากว่าราคาประเมินของ
วิศวกรอิสระ ภายใต้ขอบเขตของงาน
ประเภทเดียวกัน อีกทั้ ง บมจ. ช.การช่าง 
เป็นบริษัทท่ีรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่
ของประเทศท่ีมีประสบการณ์ ความช านาญ 
และคุ้นเคยกับอุปกรณ์ รวมถึงโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมของโครงการรถไฟฟ้าสายสี
ม่วง 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็น/ 
รำยละเอยีด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ปี 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.กำรช่ำง 
(ต่อ) 

 
 

 บริษทั 
- ค่าบริหารโครงการ 
 
 
- เจา้หน้ีการคา้  
 

 
8,789,070,222 

 
 

1,170,138,204 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 

 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2560  บริษัทได้ท  า
สัญญาว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง เป็นผู ้บริหาร
โครงการ รวมถึงจัดหา ติดตั้ ง และทดสอบ
อุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ า
เงิน วงเงินรวม 19,643 ลา้นบาท 
ต่อมาบริษทั ท าสัญญาว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง 
เป็นผูบ้ริหารจดัการงานก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารบริหาร บริเวณศูนยซ่์อมบ ารุงห้วยขวาง 
และด าเนินการจดัหา ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบ
รถไฟฟ้า (เพ่ิมเติม) ของโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีน ้ าเงิน วงเงินรวม 560 ลา้นบาท โดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของสัญญาว่าจ้าง เ ป็นผู ้บ ริหาร
โครงการขา้งตน้ 

 
 

 
- เน่ืองจาก บมจ.ช.การช่างเป็นผูด้  าเนินการ
ก่อสร้างท่ีมีศกัยภาพ มีประสบการณ์ และ
ความรู้ความช านาญในการเป็นผูบ้ริหาร
โครงการในการออกแบบ จัดหาและ
ติดตั้ ง อุปกร ณ์ ง านระบบโครงก าร
รถไฟฟ้าในลกัษณะ Lump Sum Turnkey 
ให้ กับบ ริษัทม าแล้ว  โ ดยส าม ารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
และงบประมาณ และได้ผลงานท่ี มี
คุณภาพ มูลค่างานมีความเหมาะสมและ
ต ่ากว่าราคาประเมินของวิศวกรอิสระ 
ภายใต้ขอบเขตของงานประเภทเดียวกัน 
อี ก ทั้ ง  บ ม จ .  ช . ก า ร ช่ า ง  เ ป็ น
ผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสัญญาท่ี 2 และ
สัญญาท่ี 5 ของโครงการรถไฟฟ้าสายสี
น ้าเงินส่วนต่อขยาย และเคยเป็นผูบ้ริหาร
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัช
มงคล ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบริษทัท าให้
สามารถเช่ือมโยงงานระบบรถไฟฟ้ากบั
โครงสร้างงานโยธาได้อย่างราบร่ืน และ
ท าให้การเ ช่ือมต่ออุปกรณ์งานระบบ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินทั้งสายทาง 
เป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็น/ 
รำยละเอยีด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ปี 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.กำรช่ำง 
(ต่อ) 

 

 บจก.ทางด่วนกรุงเทพ
เหนือ (“NECL”) 
- ค่าตรวจสอบ 
ซ่อมแซมโครงสร้าง
ทางพิเศษ 

 
 
- เจา้หน้ีการคา้  
 
 
 
บจก.แบงคอก เมโทร 
เน็ทเวิร์คส์ จ  ากดั  
(“BMN”)  
- ค่าเช่าและค่าบริการ   
ส านกังาน 

 
- เจา้หน้ีการคา้  
 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

7,885,899 
 
 

69,449 

 
 

24,972,181 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

7,188,358 
 
 

1,800,900 
 

 
 
- งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างทาง
พิเศษ  อุดรรัถยา รอบท่ี 3 ระยะท่ี 4:  
เ ม่ื อวัน ท่ี  1 ธันวาคม  2558 บ ริษัทย่อย 
(NECL) ไดท้  าสญัญาวา่จา้ง บมจ. ช.การช่าง 
ตรวจสอบซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษ
อุดรรัถยา รอบท่ี 3 ระยะท่ี 4 ในวงเงินทั้งส้ิน 
25,580,531 บาท โดยมีระยะเวลาของสัญญา 
10 เดือน นบัตั้งแต่วนัลงนามสญัญา 
 

 
 
 
- BMN ท าสัญญาเช่าอาคารวิริยะถาวรกับ  
บมจ. ช.การช่าง เป็นระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุด  
9 กุมภาพนัธ์ 2559 และขยายระยะเวลาอีก 5 
เดือน ส้ินสุด 9 กรกฎาคม 2559    
ต่อมา BMN ยา้ยส านักงานใหม่ โดยท่ีท า
สญัญาเช่าอาคารวิริยะถาวร 2 กบั บมจ.ช.การ
ช่าง เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้ งแต่ 10 
กรกฎาคม 2559 ถึง 9 กรกฎาคม 2562  
 
 

 
 
- ร าค าค่ า ง า น มี ค ว าม เ ห ม า ะสมแล ะ 
ต ่ ากว่ า ราคาประ เ มินของบริษัทและ 
ท่ีป รึกษาอิสระ  โดยผู ้รับจ้าง มีความ
เช่ียวชาญและมีประสบการณ์เคยก่อสร้าง
ทางพิเศษศรีรัช  จึง มีศักยภาพในการ
ด าเนินงานได้ดีและมีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการไดท้นัที 
 
 
 
 
 

- อตัราค่าเช่าส านักงานดงักล่าว เป็นอตัราท่ี
เทียบเคียงไดก้บัอตัราค่าเช่าท่ีผูใ้ห้เช่าคิดกบั
ผูเ้ช่ารายอ่ืนท่ีเป็นบุคคลภายนอก  
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็น/ 
รำยละเอยีด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ปี 2560 ปี 2559 

2. กำรรถ ไฟฟ้ำ 
ขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย  
(“รฟม.”) 
  

 

- เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยมีสดัส่วน 
การถือหุ้น ณ 8 กนัยายน 2560  
ร้อยละ 8.22  

- กรรมการของ รฟม. คือ นายยทุธนา  
หยมิการุณ เป็นกรรมการบริษทั 
 

บริษทั 
- ค่าตอบแทนจาก 
รายไดค้่าโดยสารและ 
รายไดพ้ฒันา 
เชิงพาณิชย ์(แสดงอยู่
ในงบก าไรขาดทุน) 
 

- ค่าตอบแทนโครงการ
รถไฟฟ้าจ่ายล่วงหนา้ 
(แสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐานะการเงิน) 
 

- เจา้หน้ีการคา้ และ
เจา้หน้ีอ่ืน 
(ค่าตอบแทนจาก
รายไดแ้ละอ่ืนๆ) 

 
- ค่าภาษีโรงเรือน  

 
 

 

 
384,806,190 

 
 
 
 
 

2,487,433,243 
 
 
 
 

111,927,177 
 
 
 
 

3,558,000 
 
 
 
 
 
 

 
503,539,074 

 
 
 
 
 

1,614,607,949 
 
 
 
 

102,915,876 
 
 
 
 

3,521,496 

 
- เ งินตอบแทนให้แก่  รฟม.  จากรายได้ค่ า
โดยสาร และรายไดพ้ฒันาเชิงพาณิชย ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ในปี 2558 ค่าภาษีโรงเรือน 3.14 ล้านบาท 
และ   ค่าภาษีโรงเรือนเรียกเก็บยอ้นหลัง ปี 
2548-2556 11.34 ลา้นบาท  

 
- เ ป็นไปตามเ ง่ือนไขสัญญาสัมปทานท่ี
ก าหนดให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามสญัญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นรายการค่าใชจ่้ายท่ีมีการท าและจ่ายตาม
สญัญา 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็น/ 
รำยละเอยีด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ปี 2560 ปี 2559 

2. รฟม. (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 BMN 
- ค่าตอบแทนการใช้
พ้ืนท่ี 

  
 
 
 

- ค่าตอบแทนการใช้
พ้ืนท่ี 

 
 
 

- ค่าภาษีโรงเรือน 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

115,457 
 
 
 
 

6,775,482 
 
 
 
 

 
 

 

 
236,963 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

6,675,561 
 
 
 
 

 
 

 

 
- BMN เช่าพ้ืนท่ีติดตั้ งป้ายโฆษณาบริเวณ
อาคารเช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 
สถานีสุขุมวิท พ้ืนท่ี 12 ตร.ม. สัญญาส้ินสุด
แลว้ในเดือน 
ส.ค.59 
 

- ในปี 2560 BMN เช่าพ้ืนท่ีติดตั้งป้ายโฆษณา
บริเวณอาคารจอดแล้วจร สถานีลาดพร้าว 
พ้ืนท่ี 144 ตร.ม. เป็นระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุด 21 
กนัยายน 2561 
 

- ในปี 2558 มีค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 5.54      
ลา้นบาท และค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินส่วนท่ี
ภาครัฐเรียกเก็บยอ้นหลงั ประจ าปีภาษี 2548-
2557 17.03 ลา้นบาท  

 

 
- อตัราค่าเช่าส่ือโฆษณาดงักล่าวเป็นอตัราท่ี
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นไปตามเง่ือนไขสญัญา 
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1.5 ตำรำงสรุปงบกำรเงนิ และค ำอธิบำยและวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนในปีทีผ่่ำนมำ 

รำยกำร  31 ธ.ค. 2558   31 ธ.ค. 2559   31 ธ.ค. 2560  

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,483,374,825 777,001,145 2,627,062,725 
เงินลงทุนชัว่คราว 497,356,702 5,941,349,949 1,449,457,222 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 84,628,359 1,614,563,463 426,286,028 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 564,014,862 756,834,379 - 
ส่วนของลูกหน้ีภายใตส้ญัญาสมัปทานท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

- - 1,649,683,274 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 239,884,440 129,541,368 127,581,197 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 5,869,259,188 9,219,290,304 6,280,070,446 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

756,834,379 - - 

ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาสมัปทาน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

- - 12,510,098,163 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,836,588,559 9,667,680,300 9,592,230,802 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 913,087,490 1,237,849,790 1,654,862,090 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 120,357,493 120,357,493 120,357,493 
อาคารและอุปกรณ์  154,365,572 340,732,838 361,168,428 
ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 19,600,400,995 - - 
สิทธิในการใชป้ระโยชนบ์นงานก่อสร้างทางด่วนท่ีเสร็จแลว้  20,327,463,226 41,551,825,215 38,448,873,562 
สิทธิในการใชพ้ื้นท่ีก่อสร้างทางด่วน 1,320,193,685 1,020,623,701 719,073,059 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีน ้ าเงิน 

16,987,640,143 17,048,090,154 25,954,096,373 

เงินจ่ายล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้างทางด่วน 398,250,000 - - 
ตน้ทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 271,396,970 627,255,954 666,742,626 
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้ารอตดัจ่าย 942,249,276 1,614,607,949 2,487,433,243 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 36,236,800 68,228,569 75,257,871 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 474,860,502 201,887,940 4,997,667 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 85,418,857 67,132,878 44,103,679 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 72,225,343,947 73,566,272,781 92,639,295,056 
รวมสินทรัพย์ 78,094,603,135 82,785,563,085 98,919,365,502 
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รำยกำร  31 ธ.ค. 2558   31 ธ.ค. 2559   31 ธ.ค. 2560  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 22,410,000,000 4,715,775,247 3,629,184,736 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,579,553,648 898,075,149 2,107,884,865 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

118,500,000 2,066,750,000 3,808,760,069 

รายไดค้่าโดยสารรับล่วงหนา้ 89,973,896 111,971,378 138,261,714 
เงินมดัจ าค่าบตัรโดยสารแบบสะสมมูลค่า 34,738,933 43,313,997 54,367,547 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 306,735,926 31,444,025 62,132,371 
ส ารองค่าทดแทนการจดัหาพ้ืนท่ีก่อสร้างทางด่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

1,500,000,000 1,500,000,000 1,600,000,000 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน    
   เงินประกนัผลงาน 161,068,581 70,983,137 19,917,415 
   อ่ืนๆ 114,148,191 119,444,343 162,315,927 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 27,314,719,175 9,557,757,276 11,582,824,644 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17,329,066,575 16,952,402,523 25,801,112,363 
หุน้กู ้ - 23,167,912,861 28,170,623,095 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 18,608,408 52,954,374 
ส ารองค่าทดแทนการจดัหาพ้ืนท่ีก่อสร้างทางด่วน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

4,066,671,698 2,817,151,698 1,411,401,698 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 237,842,102 471,043,876 483,787,045 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 217,152,225 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 16,269,432 17,982,160 20,211,885 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 21,649,849,807 43,445,101,526 56,157,242,685 
รวมหนีสิ้น 48,964,568,982 53,002,858,802 67,740,067,329 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน    
      หุน้สามญั 15,285,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 15,285,000,000 15,285,000,000 15,285,000,000 

   ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้    
      หุน้สามญั 15,285,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 15,285,000,000 15,285,000,000 15,285,000,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
 

5,816,938,084 5,816,938,084 5,816,938,084 
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รำยกำร  31 ธ.ค. 2558   31 ธ.ค. 2559   31 ธ.ค. 2560  
ก าไรสะสม     
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 800,490,000 928,690,000 1,077,490,000 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,254,261,049 7,763,596,451 8,948,481,343 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (113,097,160) (104,972,966) (59,724,462) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 29,043,591,973 29,689,251,569 31,068,184,965 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 86,442,180 93,452,714 111,113,208 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 29,130,034,153 29,782,704,283 31,179,298,173 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 78,094,603,135 82,785,563,085 98,919,365,502 
 

รำยกำร  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รำยได้    
รายไดจ้ากธุรกิจทางพิเศษ 8,814,588,007 9,300,724,132 9,956,687,741 
รายไดจ้ากธุรกิจระบบราง 2,373,562,621 3,230,064,080 4,520,903,061 
รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ 549,431,372 573,349,010 675,836,158 
รายไดอ่ื้น    
   ดอกเบ้ียรับ 57,843,948 68,199,690 175,173,105 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนก่อนการควบบริษทั 1,235,526,377 - - 
   ก าไรจากการขายเงินลงทุน 62,222,728 31,090,443 - 
   อ่ืนๆ 11,636,374 29,967,268 64,631,074 
รวมรำยได้ 13,104,811,427 13,233,394,623 15,393,231,139 

ค่ำใช้จ่ำย    
ตน้ทุนธุรกิจทางพิเศษ 1,239,604,475 1,511,964,604 1,735,419,841 
ตน้ทุนธุรกิจระบบราง 1,444,542,770 2,371,420,998 3,352,428,083 
ตน้ทุนธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ 210,151,434 199,943,914 177,151,157 
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิในการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนท่ี
เสร็จแลว้และค่าทดแทนการจดัหาพ้ืนท่ีก่อสร้างทางด่วน 

3,422,566,022 3,470,883,807 3,694,893,202 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน 

777,584,371 440,076,422 246,289,965 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 79,252,582 92,540,321 95,250,353 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,035,883,873 892,093,625 1,048,996,443 
รวมค่ำใช้จ่ำย 8,209,585,527 8,978,923,691 10,350,429,044 

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม    
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 4,895,225,900 4,254,470,932 5,042,802,095 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 461,212,789 347,349,465 405,916,311 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 5,356,438,689 4,601,820,397 5,448,718,406 
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รำยกำร  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,934,186,129) (1,426,027,697) (1,610,765,279) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 3,422,252,560 3,175,792,700 3,837,953,127 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (721,234,596) (562,927,698) (695,602,106) 
ก ำไรส ำหรับปี 2,701,017,964 2,612,865,002 3,142,351,021 

กำรแบ่งปันก ำไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,649,736,343 2,605,854,468 3,123,129,324 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 51,281,621 7,010,534 19,221,697 
  2,701,017,964 2,612,865,002 3,142,351,021 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน    
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.173 0.170 0.204 

ก ำไรส ำหรับงวด 2,701,017,964 2,612,865,002 3,142,351,021 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั    
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
ของบริษทัฯ   - สุทธิจากภาษีเงินได ้

- (14,886,726) (27,476,773) 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษี
เงินได ้

(46,505,941) 23,010,920 72,725,277 

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 
สุทธิจากภาษีเงินได ้

(46,505,941) 8,124,194 45,248,504 

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั    
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัของบริษทัฯ   - สุทธิจากภาษีเงินได ้

5,606,050 (134,132,646) 45,830,261 

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัของบริษทัร่วม   - สุทธิจากภาษีเงินได ้

- 13,580 (2,635,896) 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั   
- สุทธิจากภาษีเงินได ้

5,606,050 (134,119,066) 43,194,365 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (40,899,891) (125,994,872) 88,442,869 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 2,660,118,073 2,486,870,130 3,230,793,890 

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,608,836,452 2,479,859,596 3,213,133,396 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 51,281,621 7,010,534 17,660,494 
  2,660,118,073 2,486,870,130 3,230,793,890 
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งบกระแสเงนิสด  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,161,535,895 3,845,326,150 7,149,509,223 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (4,732,111,683) (11,663,245,542) (2,798,439,519) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,676,902,901 4,111,545,712 (2,501,008,124) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2,106,327,113 (3,706,373,680) 1,850,061,580 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,377,047,712 4,483,374,825 777,001,145 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 4,483,374,825 777,001,145 2,627,062,725 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 20.61 19.74 20.41 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 9.76 8.87 10.31 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 3.65 3.25 3.46 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.68 1.78 2.17 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 1.91 1.95 2.04 

1.5.1 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
ธุรกจิการทางพเิศษ 

ในปี 2559 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษจ านวน 9,301 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน
จ านวน 486 ล้านบาท หรอืร้อยละ 5.5 เนื่องจากปรมิาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในทุกสายทาง 
ส าหรบัทางด่วนขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 เพิม่ขึน้จากปีก่อนเฉลีย่วนัละ 15,000 เทีย่ว หรอืรอ้ยละ 
1.4  และทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกเริม่เปิดให้บรกิารตัง้แต่วนัที ่22 สงิหาคม 
2559 มปีรมิาณจราจรเฉลี่ยวนัละ 39,400 เทีย่ว ส่งผลให้รายได้ของ 3 เส้นทางดงักล่าว
เพิม่ขึ้นจ านวน 371 ล้านบาท หรอืร้อยละ 4.9 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ส าหรบัทางด่วนสาย          
บางปะอนิ-ปากเกรด็ ปรมิาณจราจรเพิม่จากปีก่อนเฉลีย่วนัละ 7,000 เทีย่ว หรอืรอ้ยละ 9.4 
สง่ผลใหร้ายไดข้องเสน้ทางนี้เพิม่ขึน้ 115 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.5 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น 

ในปี 2560 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 9,957 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
จ านวน 656 ล้านบาท หรอืร้อยละ 7.1 จากสายทางพเิศษ 2 สาย ได้แก่ ทางพเิศษสาย            
ศรรีชั-วงแหวนรอบนอกมรีายไดเ้พิม่ขึน้จ านวน 612 ลา้นบาท ซึง่รายไดค้่าผ่านทางของทาง
พเิศษสายนี้เป็นของบรษิัทฯ ทัง้หมด โดยในปี 2560 SOE มปีรมิาณจราจรเฉลี่ยวนัละ 
50,000 เทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 62.6 เมื่อเทยีบกบัเดอืนแรกทีเ่ปิดใหบ้รกิาร และทางด่วนสาย
บางปะอนิ-ปากเกรด็ รายไดค้่าผ่านทางเพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 60 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.5 
เนื่องจากการขยายตวัของชุมชนในเขตปรมิณฑล เป็นผลใหม้เีทีย่วการเดนิทางเพิม่ขึน้ ใน
สว่นทางด่วนขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 รายไดใ้กลเ้คยีงกบัปีกอ่น 
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ต้นทุนในการให้บริการประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการใช้
ประโยชน์งานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว และค่าทดแทนการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน ส าหรบัปี 
2559 มจี านวน 4,817 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 321 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.9 ซึง่
เพิม่ขึน้ตามปรมิาณจราจรและการเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก  

ในปี 2560 มจี านวน 5,430 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 447 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9 ซึง่
สาระส าคญัมาจากการเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก 

ธุรกจิระบบราง 

ในปี 2559 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิระบบรางจ านวน 3,230 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน
จ านวน 856 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 36.1 เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิมจี านวน
ผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้จากปีก่อนเฉลีย่วนัละ 13,400 เทีย่วต่อวนั หรอืรอ้ยละ 5.1 และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสมีว่งเริม่เปิดใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 2559 

ในปี 2560 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จ านวน 4,521 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
จ านวน 1,291 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 40 โดยจ านวน 1,095 ลา้นบาททีเ่พิม่ขึน้เป็นรายไดจ้าก
การใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงซึ่งเปิดใหบ้รกิารเมื่อ
เดอืนสงิหาคม 2559 ในสว่นของรายไดค้า่โดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเพิม่ขึน้จาก
ปีกอ่น 196 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.9 เป็นผลมาจากการเชือ่มต่อของโครงการรถไฟฟ้าสายสี
ม่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเมื่อเดือน สงิหาคม 2560 ท าให้ผู้โดยสารมคีวาม
สะดวกและประหยดัเวลาในการเดินทาง ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารของทัง้สองโครงการ
เพิม่ขึน้ โดยในเดอืน กนัยายน 2560 (1 เดอืนหลงัการเชือ่มต่อ) มปีรมิาณผูโ้ดยสารของสาย
สนี ้าเงนิเฉลี่ยวนัละ 319,800 เที่ยว เพิม่ขึ้นร้อยละ 13.4 จากเดือน กรกฎาคม 2560           
(1 เดอืนกอ่นการเชือ่มต่อ) 

ตน้ทนุในการใหบ้รกิารประกอบดว้ย ตน้ทนุคา่โดยสาร ตน้ทนุการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและ
ซ่อมบ ารงุ คา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้มัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
และโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ในปี 2559 ต้นทุนในการใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสาย          
สนี ้าเงนิมจี านวน 2,811 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่นจ านวน 589 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 26.5 
และต้นทุนในการให้บริการส่วนที่เหลือเป็นของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งเริ่มเปิด
ใหบ้รกิารในปี 2559  

ส าหรบัปี 2560 มจี านวน 3,560 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อน จ านวน 787 ล้านบาท หรอื 
รอ้ยละ 28.0 จากตน้ทนุการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารงุโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง
รวมถงึตน้ทนุคา่โดยสารทีเ่พิม่ขึน้ตามจ านวนผูโ้ดยสาร ซึง่สอดคลอ้งกบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

ธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์

ในปี 2559 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชยจ์ านวน 573 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี
ก่อนจ านวน 24 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 4.4 โดยส่วนใหญ่มาจากการพฒันาเชงิพาณิชยจ์าก
ธุรกจิระบบราง 
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ในปี 2560 บรษิัทฯมรีายได้จากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในปี 2560 จ านวน 675 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปีกอ่น จ านวน 102 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.8 สาระส าคญัมาจากการพฒันาเชงิ
พาณิชย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิระบบราง และเป็นการเพิม่ขึน้มากในส่วนของรายไดจ้ากการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์และรายไดจ้ากพืน้ทีร่า้นคา้ปลกี ซึง่ทางบรษิทัย่อยไดม้กีารปรบัปรุง
รปูแบบสือ่โฆษณาและรา้นคา้ปลกีใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนรุ่นใหม่ซึง่เป็นกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมาย 

ก าไรสทุธ ิ

ในปี 2559 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ านวน 2 ,606 ลา้นบาท 
เมื่อเทยีบกบัก าไรสุทธจิากการด าเนินงานปกตขิองปี 2558 ทีไ่ม่รวมรายการพเิศษจากการ
ขายหุน้ บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ก่อนการควบบรษิทั ซึ่งมกี าไรสุทธจิาก
ภาษจี านวน 969 ล้านบาทแล้ว ก าไรเพิม่ขึน้จ านวน 1,366 ล้านบาท กล่าวคอื รายไดจ้าก
ธุรกจิทางพเิศษเพิม่ขึ้นจ านวน 486 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 5.5 เนื่องจากปรมิาณจราจรที่
เพิม่ขึน้ในทกุสายทาง รวมถงึการเปิดใหบ้รหิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก เมื่อ
วนัที ่22 สงิหาคม 2559 รายได้จากธุรกจิระบบรางเพิม่ขึน้จ านวน 856 ล้านบาท หรอื 
รอ้ยละ 36.1 เนื่องจากจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่องและรายได้จากการใหบ้รกิาร
เดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารงุรกัษาระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงซึง่เปิดใหบ้รกิาร
เมือ่วนัที ่ 6 สงิหาคม 2559 ในดา้นตน้ทุนการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ตามโครงการทีเ่ปิดใหบ้รกิารเพิม่ 
ส่วนของค่าใชจ้่ายทางการเงนิภายหลงัจากการเปิดใหบ้รกิารโครงการ SOE ดอกเบี้ยจ่าย
ของเงนิใหกู้เ้พือ่การกอ่สรา้งทีเ่ดมิบนัทกึเป็นตน้ทนุงานจะถกูบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไร
ขาดทุนตามมาตรฐานบญัช ี  ท าใหด้อกเบี้ยจ่ายเพิม่ขึน้ แต่ผลจากการปรบัลดต้นทุนทาง
การเงนิยงัท าใหบ้รษิทัมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิลดลงจากปีก่อน จ านวน 408 ลา้นบาท หรอื 
รอ้ยละ 26.3 

หากเปรยีบเทยีบก าไรสทุธปีิ 2559 จ านวน 2,606 ลา้นบาท กบัก าไรสุทธปีิ 2558 จ านวน 2,650 
ล้านบาท ซึ่งรวมรายการพเิศษจากการขายเงนิลงทุนสุทธจิากภาษี จ านวน 969 ล้านบาทแล้ว 
ก าไรสุทธจิะต ่ากว่า ปีก่อนจ านวน 44 หรอืรอ้ยละ 1.7 เนื่องจากไม่มรีายการลกัษณะดงักล่าวใน         
ปี 2559 

ในปี 2560 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ านวน 3,123 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากปีก่อน 517 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 19.8 โดยในส่วนของรายได ้บรษิทัฯ มรีายได้
รวม จ านวน 15,393 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 2,160 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 16.3 
โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของรายไดท้ัง้ 3 ธุรกจิหลกั ปัจจยัส าคญัมาจากรายไดข้องโครงการทาง
พเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก (SOE) และรายได้จากการให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าและ
ซ่อมบ ารงุรกัษาระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ซึง่ทัง้สองโครงการเปิดใหบ้รกิาร
เมื่อเดือนสงิหาคม 2559 ท าให้ปีที่แล้วรบัรู้รายได้เพยีง 5 เดือน ขณะทีใ่นปี 2560 รบัรู้
รายไดเ้ต็มปี รายไดส้่วนหนึ่งจ านวน 118 ล้านบาท เป็นการบนัทกึดอกเบี้ยรบัของลูกหนี้  
ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมทีไ่ด้รบัจาก 
รฟม. โดยดอกเบี้ยรบัดงักล่าวเป็นจ านวนเท่ากบัดอกเบี้ยจ่ายของเงนิกูย้มืระยะยาวจาก
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ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม ซึ่งเป็นหนี้ที่ รฟม. เป็น
ผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน  

ในดา้นตน้ทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 9,206 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 1,212 ลา้นบาท 
หรอื  รอ้ยละ 15.2 ตามโครงการทีเ่ปิดใหบ้รกิารเพิม่  

ในส่วนของค่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 1,611 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปีก่อนแล้วเพิม่ขึน้ 
185 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13 สาระส าคญัจากการบนัทกึดอกเบีย้จ่าย จ านวน 118 ลา้นบาท 
ของเงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม ซึง่ รฟม. เป็น
ผู้รบัผิดชอบตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน โดยดอกเบี้ยจ่ายที่บนัทึกนี้เป็นจ านวน
เท่ากบัการบนัทกึดอกเบี้ยรบัขา้งต้น ส่วนทีเ่หลือจ านวน 67 ล้านบาท มาจากการเพิม่ขึ้น
ของดอกเบี้ยจ่ายของเงนิกูเ้พื่อการก่อสรา้งโครงการ SOE ทีบ่นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไร
ขาดทุนทัง้จ านวน ภายหลงัจากการเปิดให้บรกิาร ซึ่งในปี 2559 ดอกเบี้ยส่วนหนึ่งยงัคง
บนัทกึเป็นต้นทุนงานตามมาตรฐานบญัช ี ขณะเดยีวกนัในปี 2559 มคี่าธรรมเนียมทาง
การเงนิจากการช าระคนืหนี้กอ่นก าหนดบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในคราวเดยีว จ านวน 212 ลา้นบาท 
แต่ไมม่คีา่ใชจ้่ายลกัษณะดงักล่าวแลว้ในปี 2560  

1.5.2 การวิเคราะหส์ภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทัฯ 

ฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัย์รวมจ านวน 82,786 ล้านบาท 
เพิม่ขึ้น 4,691 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2558 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของงาน
โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก ซึ่งได้เปิดใหบ้รกิารแล้วในเดือนสงิหาคม 
2559 มหีนี้สนิรวม จ านวน 53,003 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4,038 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 
2558 โดยหนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากงานโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก มสีว่น
ของผูถ้อืหุน้รวมจ านวน 29,783 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 653 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2558  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัย์รวม จ านวน 98,919 ลา้นบาท 
เพิ่มขึ้น 16,133  ล้านบาท เมื่อเทียบกบัสิ้นปี 2559 มีหนี้สินรวม จ านวน 67,740 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 14,737 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีทีผ่่านมา ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 31,179 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,396 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2559   

กระแสเงนิสด 

ส าหรบัปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 3,845 ลา้นบาท 
และมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจ านวน 11,663 ลา้นบาท มาจาก (1) การลงทุนใน
โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จ านวน 6,035 ล้านบาท 
(2) การลงทุนในเงนิลงทุนชัว่คราวและลงทุนในบรษิทัอื่น จ านวน 5,744 ลา้นบาท (3) จ่ายค่า
อปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและเงนิลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงสุทธ ิ
จ านวน 766 ล้านบาท (4) ซื้ออุปกรณ์และสนิทรพัย์อื่นสุทธจิ านวน 277 ล้านบาท และ (5) 
รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนและเงนิปันผลจาก บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,159 ลา้นบาท 
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ในสว่นของกจิกรรมจดัหาเงนิ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มกีระแสเงนิสดไดม้า 4,112 ลา้นบาท 
มาจาก (1) รบัเงนิจากการออกหุ้นกูสุ้ทธิ 23,200 ล้านบาท (2) รบัเงนิกูย้มืระยะยาวสุทธ ิ
1,585 ลา้นบาท (3) จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้สทุธ ิ17,690 ลา้นบาท (4) จ่ายเงนิปันผล 1,834 
ลา้นบาท และ (5) ช าระดอกเบีย้จ่ายและคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 1,149 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
777 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน 3,706 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน จ านวน 7,150 
ลา้นบาท มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ จ านวน 2,799 ลา้นบาท มาจาก (1) จ่ายค่า
อุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงสุทธ ิ
จ านวน 8,020 ลา้นบาท (2) ลงทนุในบรษิทัอืน่ จ านวน 417 ลา้นบาท (3) ลงทุนในโครงการ
ทางพิเศษสายศรีร ัช -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จ านวน 130 ล้านบาท               
(4) ซือ้อปุกรณ์และสนิทรพัยอ์ืน่สทุธ ิจ านวน 108 ลา้นบาท (5) รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุน
ชัว่คราวและดอกเบี้ยรบั จ านวน 5,325 ล้านบาท และ (6) รบัเงนิปันผล จ านวน 551 ล้านบาท 
ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงนิ มีกระแสเงินสดใช้ไป จ านวน 2,501 ล้านบาท จากการ       
(1) จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว จ านวน 4,624 ล้านบาท (2) จ่ายดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 1,543 ล้านบาท (3) จ่ายเงนิปันผล จ านวน 1,834 ล้านบาท 
(4) รบัเงนิจากการออกหุน้กู ้จ านวน 5,000 ลา้นบาท และ (5) รบัเงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 
500 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
2,627 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปีกอ่น 1,850 ลา้นบาท 

วเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

ส าหรบัปี 2559 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 19.69 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 8.87 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รอ้ยละ 3.25 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.78 
เทา่ และอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1.33 เทา่ 

ส าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 20.45 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 10.31 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รอ้ยละ 3.75 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.75 
เทา่ และอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1.38 เทา่ 

2. ข้อมลูท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคญั 

- ไมม่ ี- 

3. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ร ับผิดชอบต่อข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ 
มคีวามเห็นว่าสารสนเทศนี้มคีวามถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัอย่างเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของ 
ผูถ้อืหุน้  



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

(ประกอบวาระที ่8 ของการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561) 
 
 
 

ของ 
 
 

 
 

บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
 

 
 

บรษิทั แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั 
 
 
 
 

13 มนีาคม 2561 
 
 
 
 
 

 



 

 
ที ่032.1/2561 
 

วนัที ่13 มนีาคม 2561 
 
เรือ่ง ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกับรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
 
เรยีน ผูถ้อืหุน้ 
 บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
 
เอกสารแนบ: 1) ภาพรวมการประกอบธรุกจิ และผลการดําเนนิงานของบรษัิท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) 
 2) สรุปสาระสาํคัญของสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 
 3) ขอ้มลูของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย 
 ภาพรวมการประกอบธรุกจิและผลการดําเนนิงานของบรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) อยูใ่นสว่นที ่ 2 ของสารสนเทศเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ลําดบัที ่ 9) 
และรายงานประจําปี 2560 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ลําดบัที ่2) ของบรษัิทฯ ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

 
อา้งถงึ: 1) มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2561 

ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่27 กมุภาพันธ ์2561 
2) สารสนเทศของบรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) เรือ่งรายการทีเ่กีย่วโยง

กนั ลงวนัที ่ 27 กมุภาพันธ ์ 2561 และฉบับแกไ้ขเมือ่วนัที ่ 28 กมุภาพันธ ์ 2561 และวนัที ่ 9 
มนีาคม 2561 

3) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั 
(มหาชน) สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559 – 2560 

4) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สาํหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 – 2560 

5) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบรษัิท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) สิน้สดุ
วนัที ่31 ธันวาคม 2558 – 2560  

6) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) 
สาํหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 – 2560 

7) สญัญาวา่จา้งบรษัิท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้ง
พืน้ฐานโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกลของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิ
เดมิ) (สถานหีัวลําโพง – สถานบีางซือ่) ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 

8) ร่างแกไ้ขสญัญาวา่จา้ง บรษัิท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา
โครงสรา้งพืน้ฐานโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกลของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สาย
สน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานหีัวลําโพง – สถานบีางซือ่) ซึง่เพิม่เตมิขอบเขตงานใหร้วมถงึงานซอ่ม
บํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่น
ตอ่ขยาย งานปรับปรุงและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกล และขยายระยะเวลาของ
สญัญาในสว่นของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) ดงักลา่ว
ออกไปอกีใหส้ ิน้สดุสญัญาพรอ้มกนัในคราวเดยีว 

9) รายงานการประเมนิมลูคา่ งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล 
ของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสี
น้ําเงนิสว่นตอ่ขยาย ซึง่จัดทําขึน้โดยบรษัิท อนิฟรา เอเชยี (ฮอ่งกง) จํากัด เดอืนกมุภาพันธ ์
2561 

10) หนังสอืรับรอง หนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้มลู และเอกสารอืน่ๆ ตลอดจนการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร และ
เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ของบรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบรษัิท ช.
การชา่ง จํากดั (มหาชน) 

Disclaimers: 1) ผลการศกึษาของบรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากัด (“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ” หรอื 
“CapAd”) ในรายงานฉบับนี้ อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูและสมมตฐิานทีไ่ดรั้บจากผูบ้รหิารของ
บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบรษัิท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) 
และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยแกส่าธารณะ ในเว็บไซตข์องสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์ (www.sec.or.th) และเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
(www.set.or.th) 

2) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจะไมรั่บผดิชอบตอ่ผลกําไรหรอืขาดทนุ และผลกระทบตา่งๆ อันเกดิ
จากการทํารายการในครัง้นี ้
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ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

3) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระทําการศกึษาโดยใชค้วามรู ้ความสามารถ และความระมัดระวงั โดยตัง้
มั่นอยูบ่นพืน้ฐานเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

4) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาและใหค้วามเห็น ภายใตส้ถานการณ์และขอ้มูลทีส่ามารถ
รับรูไ้ดใ้นปัจจบุนั หากสถานการณ์และขอ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียสาํคญั อาจสง่ผล
กระทบตอ่ผลการศกึษาของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได ้

 
ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื 

“BEM”) ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่27 กมุภาพันธ ์2561 ไดม้มีตอินุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2561 เพือ่พจิารณาอนุมัตใิหบ้รษัิทฯ เขา้ทําสญัญาวา่จา้งบรษัิท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) (“CK”) เป็น 
ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (“CEM”) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสี
น้ําเงนิ ในวงเงนิรวม 2,777.70 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) ซึง่ประกอบดว้ย 
(1) รายการที ่1: งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้า

สายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย (“โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย” หรอื “BLE”) ระยะเวลา 7 ปี นับจาก
วนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเต็มรูปแบบ และรวมถงึงานเตรยีมความพรอ้มชว่งเริม่ตน้และ
การซอ่มบํารุงรักษาอปุกรณใ์นชว่งทีม่กีารเปิดทดลองเดนิรถเสมอืนจรงิ (Trial Run) ของสถานทีีท่ยอยเปิด
ใหบ้รกิารกอ่นวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารเต็มรูปแบบ (Mobilization Period) อกีประมาณ 1 ปี 6 เดอืน รวมเป็น
ระยะเวลาประมาณ 8 ปี 6 เดอืน โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่29 กนัยายน 2561 ถงึวนัที ่30 มนีาคม 2570; 

(2) รายการที ่ 2: การขยายสญัญางานบรหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล 
ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานบีางซือ่ – สถานหีัวลําโพง) 
(“โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ” หรอื “IBL”)0

1 โดยใหม้รีะยะเวลาสิน้สดุพรอ้มกบังานบรหิารงานซอ่ม
บํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย 
ตามรายการที ่ 1 ขา้งตน้ โดยขยายระยะเวลาออกไปประมาณ 3 ปี 5 เดอืน โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 
2566 เป็นสิน้สดุในวนัที ่30 มนีาคม 2570; และ 

(3) รายการที ่3: งานปรับปรุงและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา
เงนิเดมิ ทีห่มดอายุการใชง้าน โดยดําเนนิการตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน 2561 ถงึภายในปี 2567 

 
รายการดังกลา่วถอืเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทจดทะเบยีน ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 
2546 (“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั”) เนือ่งจาก CK เป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ โดย ณ วนัที ่ 13 มนีาคม 
2561 CK ถอืหุน้บรษัิทฯ จํานวน 4,582,121,829 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.98 ของทนุชําระแลว้ของบรษัิทฯ รวมทัง้
บรษัิทฯ และ CK มกีรรมการบางทา่นร่วมกนักับบรษัิทฯ (ไดแ้ก ่ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ และนายวฑิรู เตชะทัศน
สนุทร) โดยมขีนาดรายการทีเ่กีย่วโยงกนัเทา่กบัรอ้ยละ 8.96 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ และ
บรษัิทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ซึง่สงูกวา่รอ้ยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ และหาก
รวมรายการทีเ่กีย่วโยงกนักับ CK ยอ้นหลงั 6 เดอืน ก่อนวันทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมตอินุมัตใิห ้
บริษัทฯ เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้ ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารเขา้ทํารายการครัง้นี้ ทีม่ขีนาดรายการรอ้ยละ 1.86 
(อนุมัตโิดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่ 7/2560 เมือ่วนัที ่ 20 ธันวาคม 2560) จะมขีนาดรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัรวมเทา่กับรอ้ยละ 10.82 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ 

ทัง้นี ้ การทีบ่รษัิทฯ วา่จา้ง CK ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ เขา้ดําเนนิงานดงักลา่วขา้งตน้ จงึถอื
เป็นการเขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภทรายการธรุกจิปกตขิองบรษัิททีไ่มม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ตาม
ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักลา่วตอ่ตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่แสดงความเห็นตอ่ผูถ้อื
หุน้  ตลอดจนขออนุมัตกิารเขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง
ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บสว่น
ของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (“ทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระ” หรอื “CapAd”) เพือ่ใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมของ
ราคาและเงือ่นไขของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี ้

 
ทัง้นี ้ CapAd ไดศ้กึษาขอ้มลูในสารสนเทศเกีย่วกับรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ รวมถงึขอ้มลูทีไ่ด ้

จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและฝ่ายจัดการของบรษัิทฯ รวมทัง้เอกสารทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ และ CK เชน่ งบการเงนิ 
บนัทกึขอ้ตกลง และเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํารายการ รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ตอ่สาธารณะทัว่ไป ขอ้มลู

1 สญัญางานบรหิารงานซอ่มบํารงุรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สาย
สน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานบีางซือ่ – สถานหีวัลําโพง) ฉบบัปัจจบุนั มรีะยะเวลาของสญัญา 8 ปี เริม่ตัง้แต ่17 พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 
2566 วงเงนิรวม 1,270 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) การทํารายการนีไ้ดร้ับอนุมตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ครัง้ที ่1/2558 
เมือ่วนัที ่14 ตลุาคม 2558 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่2/47 
 

                                                



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

ทีเ่ปิดเผยในเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) สาํนักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และขอ้มลูทางการเงนิจากเว็บไซตต์า่งๆ เป็นตน้ เพือ่
พจิารณาใหค้วามเห็นตอ่การทํารายการดงักลา่ว ทัง้นี ้ CapAd ไมส่ามารถรับรองหรอืรับประกนัความถกูตอ้ง หรอื
ความสมบรูณ์ของขอ้มูลทีบ่รษัิทฯ และ CK และ/หรอื ผูบ้รหิาร และ/หรอื ฝ่ายจัดการของบรษัิทฯ และ CK มอบ
ใหแ้กท่ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

ความเห็นของ CapAd ในรายงานฉบบันี้ตัง้อยู่บนสมมตฐิานวา่ ขอ้มลูและเอกสารดงักลา่วเป็นขอ้มูลที่
ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิและสมบรูณ์ และการใหค้วามเห็นนี้เป็นการพจิารณาจากสถานการณ์และขอ้มลูทีส่ามารถ
รับรูไ้ดใ้นปัจจบุนั ณ วนัทีจั่ดทํารายงานฉบับนี ้ ทัง้นี ้ หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ หรอืเกดิเหตกุารณ์ใดเกดิขึน้ใน
อนาคต อาจสง่ผลกระทบอยา่งมนัียสาํคญัตอ่การดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ และการวเิคราะหข์องทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระ รวมถงึการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ตอ่การทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัขา้งตน้ 

 
ในการใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้ CapAd ไดพ้จิารณาถงึความสมเหตสุมผล ราคา และเงือ่นไข 

ประกอบกบัปัจจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย CapAd ไดพ้จิารณาขอ้มลูดงักลา่วดว้ยความรอบคอบ และสมเหตสุมผล
ตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชพีพงึกระทํา 

เอกสารแนบทา้ยรายงานความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้ ถอืเป็นสว่นหนึง่ของรายงาน
ความเห็นและเป็นขอ้มูลทีผู่ถ้อืหุน้ควรพจิารณาร่วมกับรายงานความเห็นฉบบันีด้ว้ย 

 
CapAd ไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มลูของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยสามารถสรุปขอ้มลูและผลการศกึษา

ไดด้งัตอ่ไปนี้ 
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ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

 
คํานยิาม (Abbreviation) 

 
“บรษัิทฯ” หรอื “BEM” บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 
“CK” บรษัิท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) 
“รฟม.” การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 
“ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ” หรอื “InfraAsia” บรษัิท อนิฟรา เอเชยี (ฮอ่งกง) จํากดั 
“สญัญาสมัปทานฯ” สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ระหวา่งบรษัิทฯ และ รฟม. ลงวนัที ่ 1 สงิหาคม 2543 

และวนัที ่31 มนีาคม 2560 
“โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ” โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา

เงนิ สว่นตอ่ขยาย 
“โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ” หรอื โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสีน้ําเงนิเดมิ) (สถานีหัวลําโพง - สถานี 
“IBL”  บางซือ่) (Initial Blue Line) 
“โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นทีต่อ่ขยายจากโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล 
สว่นตอ่ขยาย” หรอื “BLE” (สถานบีางซือ่ - สถานทีา่พระ และสถานหีวัลําโพง - สถานหีลกัสอง) (Blue Line Extension) 
“โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง” โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม บางใหญ ่ - ราษฎรบ์รูณะ ชว่งบางใหญ ่ - บางซือ่ 

(สถานคีลองบางไผ ่- สถานเีตาปนู) 
“CEM” งานซอ่มบํารงุรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (Maintenance of Civil & 

Architecture, and Electrical and Mechanical Systems) 
“รายการที ่1” งานซอ่มบํารงุรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้า

สายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ระยะเวลา 7 ปี นับจากวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ
เต็มรปูแบบ และรวมถงึงานเตรยีมความพรอ้มชว่งเริม่ตน้และการซอ่มบํารงุรกัษาอปุกรณ์ในชว่งทีม่ี
การเปิดทดลองเดนิรถเสมอืนจรงิ (Trial Run) ของสถานทีีท่ยอยเปิดใหบ้รกิารกอ่นวนัทีเ่ปิด
ใหบ้รกิารเต็มรปูแบบ (Mobilization Period) อกีประมาณ 1 ปี 6 เดอืน รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 
8 ปี 6 เดอืน โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่29 กนัยายน 2561 ถงึวนัที ่30 มนีาคม 2570 

“รายการที ่2” การขยายสญัญางานบรหิารงานซอ่มบํารงุรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล 
ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานบีางซือ่ – สถาน ี
หวัลําโพง) โดยใหม้รีะยะเวลาสิน้สดุพรอ้มกบังานบรหิารงานซอ่มบํารงุรักษาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ตามรายการที ่ 1 
ขา้งตน้ โดยขยายระยะเวลาออกไปประมาณ 3 ปี 5 เดอืน โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2566 
ถงึวนัที ่30 มนีาคม 2570 

“รายการที ่3” งานปรับปรงุและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา
เงนิเดมิ ทีห่มดอายกุารใชง้าน โดยดําเนนิการตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน 2561 ถงึภายในปี 2567 

“KPI” ดชันสีมรรถนะ (Key Performace Indicator) 
“COD” วนัทีเ่ริม่ดําเนนิการเชงิพาณชิย ์ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ครบทัง้เสน้ทาง 

(Commercial Operation Date) 
“PPP Net Cost” รปูแบบสมัปทานทีเ่ป็นความรว่มมอืระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partner-

ship/Participation) โดยภาครัฐลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาทัง้หมด และเอกชนลงทนุใน
งานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า โดยเอกชนมสีทิธใินการจัดเก็บรายไดค้า่โดยสาร รวมทัง้
การดําเนนิกจิกรรม และการพฒันาเชงิพาณชิย ์โดยมสีว่นแบง่รายไดใ้หก้บัภาครัฐตามสญัญา 

“M&E” อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า (Mechanical and Electrical Equipment) เป็นงานระบบเกีย่วกบัการ
เดนิรถไฟฟ้า (ซึง่ไมอ่ยูใ่นขอบเขตของการทํารายการในครัง้นี)้ 

“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ” หรอื “CapAd” บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั 
“สํานักงาน ก.ล.ต.” สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
“ตลาดหลกัทรัพยฯ์” ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั” ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการทํารายการทีเ่กีย่ว

โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและ
การปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 และทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ 

“NTA” สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(Net Tangible Assets) 
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ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

บทสรุปผูบ้รหิาร (Executive Summary) 
 
ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื 

“BEM”) ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่27 กมุภาพันธ ์2561 ไดม้มีตอินุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2561 เพือ่พจิารณาอนุมัตใิหบ้รษัิทฯ เขา้ทําสญัญาวา่จา้งบรษัิท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) (“CK”) เป็น 
ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (“CEM”) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสี
น้ําเงนิ ในวงเงนิรวม 2,777.70 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) ซึง่ประกอบดว้ย  
(1) รายการที ่1: งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้า

สายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย (“โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย” หรอื “BLE”) ระยะเวลา 7 ปี นับจาก
วนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเต็มรูปแบบ และรวมถงึงานเตรยีมความพรอ้มชว่งเริม่ตน้และ
การซอ่มบํารุงรักษาอปุกรณ์ในชว่งทีม่กีารเปิดทดลองเดนิรถเสมอืนจรงิ (Trial Run) ของสถานทีีท่ยอยเปิด
ใหบ้รกิารกอ่นวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารเต็มรูปแบบ (Mobilization Period) อกีประมาณ 1 ปี 6 เดอืน รวมเป็น
ระยะเวลาประมาณ 8 ปี 6 เดอืน โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่29 กนัยายน 2561 ถงึวนัที ่30 มนีาคม 2570; 

(2) รายการที ่ 2: การขยายสญัญางานบรหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล 
ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานบีางซือ่ – สถานหีัวลําโพง) 
(“โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ” หรอื “IBL”) โดยใหม้รีะยะเวลาสิน้สดุพรอ้มกบังานบรหิารงานซอ่ม
บํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย 
ตามรายการที ่1 ขา้งตน้ โดยขยายระยะเวลาออกไปประมาณ 3 ปี 5 เดอืน โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่ 1 พฤศจกิายน 
2566 ถงึวนัที ่30 มนีาคม 2570; และ 

(3) รายการที ่3: งานปรับปรุงและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา
เงนิเดมิ ทีห่มดอายุการใชง้าน โดยดําเนนิการตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน 2561 ถงึภายในปี 2567 

โดยมลูคา่งานของรายการขา้งตน้เป็นราคาทีไ่ดม้าจากการเจรจาตอ่รองระหวา่งบรษัิทฯ และ CK โดย
บรษัิทฯ ไดใ้ชข้อ้มลูจากรายงานการประเมนิมลูคา่งานของบรษัิท อนิฟรา เอเชยี (ฮอ่งกง) จํากัด1

2 (“ผูเ้ชีย่วชาญ
อสิระ” หรอื “InfraAsia”) เป็นสว่นหนึง่ในการพจิารณาและสอบทาน 

ทัง้นี ้ การเขา้ทํารายการดงักลา่วขา้งตน้ถอืเป็นการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีม่นัียสาํคญั โดยมขีนาดของ
รายการรวมเทา่กบัรอ้ยละ 8.96 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
2560 และหากรวมรายการทีเ่กีย่วโยงกนักับ CK ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีม่ขีนาดรายการรอ้ยละ 1.86 (ทีอ่นุมัตโิดยที่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่ 7/2560 เมือ่วนัที ่ 20 ธันวาคม 2560) จะมขีนาดรายการทีเ่กีย่วโยงกนัรวม
เทา่กับรอ้ยละ 10.82 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการ
เขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักลา่วตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์ แตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่แสดงความเห็น
ตอ่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนขออนุมัตกิารเขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

 
บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั (“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ” หรอื “CapAd”) ในฐานะทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาวัตถปุระสงคแ์ละความจําเป็นในการทํารายการ 
ประกอบกบั ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน ์และความเสีย่ง ดงัตอ่ไปนี ้ 

บรษัิทฯ เป็นผูรั้บสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ซึง่ประกอบดว้ย (ก) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานบีางซือ่ – สถานีหัวลําโพง) ซึง่บรษัิทฯ เป็นผูบ้รหิารโครงการมาตัง้แต่
ปี 2543 และ (ข) โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย (สถานีบางซือ่ – สถานทีา่พระ และสถานหีัวลําโพง 

2 บรษัิท อนิฟรา เอเชยี (ฮอ่งกง) จํากดั เป็นบรษัิทในกลุม่อนิฟรา เอเชยี ทีม่สีํานักงานอยูใ่นฮอ่งกง และประเทศไทย (ซึง่ตอ่ไปรวมเรยีกวา่ 
“InfraAsia”) ซึง่ InfraAsia เป็นผูม้ปีระสบการณ์และมทีมีงานทีม่ปีระสบการณ์และความชาํนาญในการประเมนิมลูคา่โครงการขนสง่ทางรางที่
ไดร้ับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทัง้ในไทย อาท ิ
- การประเมนิตน้ทนุงานจัดหา ตดิตัง้อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า (M&E) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งและโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่น

ตอ่ขยาย, งานจัดหา และตดิตัง้อปุกรณ์ เพือ่การปรับปรงุระบบสือ่สารของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ, และการประเมนิตน้ทนุงานซอ่ม
บํารงุรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิและโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ใหก้บับรษัิทฯ; 

- การประเมนิคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน (Operating Expenses: OPEX) ใหก้บัโครงการรถไฟฟ้าบทีเีอสสําหรับการออกและเสนอขายกองทนุ
รวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท (BTSGIF); 

- การเป็นทีป่รกึษาใหก้บัการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.) ในการจัดประมลูโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง; 
- การเป็นทีป่รกึษาทางเทคนคิและศกึษาความเป็นไปไดใ้นการยา้ยสถานซีอ่มบํารงุ 3 สถาน ี จากมกักะสนัไปอําเภอแกง่คอย, โครงการรถไฟ

รางคูร่ะยะที ่ 4 และ 5, และโครงการรถไฟฟ้าสายสแีดงและสว่นตอ่ขยายของแอรพ์อรต์เรลลิง้ค ์ (Airport Rail Link) ใหก้บัการรถไฟแหง่
ประเทศไทย (รฟท.); 

- ผลงานในตา่งประเทศ อาท ิ การประเมนิมลูคา่โครงการรถไฟ Gold Coast TRT ในประเทศออสเตรเลยี โดยเป็นตวัแทนของธนาคารผูใ้ห ้
สนิเชือ่เพือ่การสอบทานมลูคา่ในการประมลูของกลุม่ผูเ้ขา้ประมลูเพือ่ลงทนุในโครงการดงักลา่ว, การเป็นผูป้ระเมนิอสิระใหก้บัธนาคารเพือ่
การพฒันาแหง่เอเชยี (Asian Development Bank: ADB) ในการสอบทานตน้ทนุโครงการ Indian Pune-BGVN-WADI-GR Double 
Tracking / Electrification Project, และการประเมนิมลูคา่งานสําหรับระบบการสือ่สารโทรคมนาคมสําหรับโครงการ Bangalore Line 1 
Tender Bid S&T เป็นตน้ 

โดยทีผ่า่นมา InfraAsia มปีระสบการณ์ในการประเมนิมลูคา่งานของโครงการเป็นมลูคา่รวมกนัมากกวา่ 15,000 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐัฯ 
และมปีระสบการณ์ในการประเมนิคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน (OPEX) รวมกนัมากกวา่ 4,000 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐัฯ 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่5/47 
 

                                                



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

– สถานหีลักสอง) ซึง่จะเปิดใหบ้รกิารครบทัง้สายภายในเดอืนมนีาคม 2563 ซึง่จะทําใหโ้ครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา
เงนิใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าแบบตอ่เนือ่งเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั (Through Operation) 

บรษัิทฯ มนีโยบายมุง่เนน้ทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิารในการเดนิรถไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ แตเ่นื่องจากสญัญา
สมัปทานฯ ระบขุอบเขตงานรวมถงึการจัดหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และการซอ่มบํารุงรักษา 
ซึง่บรษัิทฯ มคีวามเชีย่วชาญในดา้นการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า แตก่ารจัดหาระบบรถไฟฟ้า และงานซอ่มบํารุงรักษา 
และเป็นงานทีต่อ้งใชค้วามชาํนาญเฉพาะทาง และใชบ้คุลากรเฉพาะทางจํานวนมาก  บรษัิทฯ จงึมนีโยบายในการ
เขา้ทําสญัญาวา่จา้งบคุคลอืน่ (Outsourcing) เขา้มาบรหิารจัดการทัง้ในสว่นของการจัดหาระบบรถไฟฟ้า และซอ่ม
บํารุงรักษาแทน 

เนือ่งจากตัง้แตบ่รษัิทฯ เปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าโครงการไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีา
เงนิเดมิ) ตัง้แตปี่ 2547 เป็นตน้มา บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งผูใ้หบ้รกิารในการซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา
และไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) โดยวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารหลายราย แตบ่รษัิทฯ ประสบปัญหาจากการซอ่มบํารุงรักษา
หลายครัง้ รวมถงึเกดิขอ้โตแ้ยง้กบัผูใ้หบ้รกิารในอดตี ซึง่สว่นใหญจ่ะเกดิจากการปฏเิสธความรับผดิชอบในการซอ่ม
บํารุงรักษาของผูใ้หบ้รกิารบางราย โดยอา้งเหตวุา่ความเสยีหายตอ่โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล
เกดิขึน้จากผูรั้บเหมากอ่สรา้ง ซึง่ไมอ่ยูใ่นขอบเขตความรับผดิชอบของตนตามสญัญาซอ่มบํารุงรักษา ทําให ้
บรษัิทฯ เสยีเวลาและเสยีกําลงัคนในการเจรจาตอ่รองขอ้โตแ้ยง้กับผูใ้หบ้รกิารในอดตีหลายครัง้ และมคีา่ใชจ้่าย
เกดิขึน้เพิม่เตมิจากมูลคา่งานตามสญัญาซอ่มบํารุงรักษา 

จนกระทัง่ในปี 2558 บรษัิทฯ ไดว้า่จา้ง CK ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้า
เครือ่งกล เพือ่เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM แกบ่รษัิทฯ สาํหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัช
มงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) แทนผูใ้หบ้รกิารรายเดมิ โดยจ่ายคา่ตอบแทนเป็นราคาจา้งเหมา (Fixed fee) ซึง่ทําให ้
บรษัิทฯ สามารถควบคมุตน้ทนุในการซอ่มบํารุงรักษาได ้ รวมทัง้ลดความยุง่ยากในการประสานงานระหวา่งกนั โดย
ตลอดระยะเวลาที ่ CK เขา้มาดําเนนิการจนถงึปัจจุบนั มคีวามราบรืน่และปฎบิตังิานตามขอบเขตและเงือ่นไขตาม
สญัญาวา่จา้ง โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิจากคา่จา้งทีต่กลงกนัในสญัญาแตอ่ยา่งใด 

ดงันัน้ เพือ่ความตอ่เนือ่งในงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิตลอดทัง้สาย 
และสอดคลอ้งกับแนวทางเดนิรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ แบบตอ่เนื่องเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั  (Through 
Operation) ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายของบรษัิทฯ ทีจ่ะดําเนนิการวา่จา้งบคุคลอืน่ (Outsourcing) ซึง่เป็น
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล เขา้มาบรหิารจัดการในสว่นการซอ่มบํารุงรักษา
แทน  เนือ่งจากเป็นงานทีต่อ้งใชค้วามชํานาญเฉพาะทาง และใชบ้คุลากรเฉพาะทางจํานวนมาก โดยที ่ CK เป็นผู ้
บรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) มาตัง้แต่
เดอืนพฤศจกิายน 2558 และ CK มคีวามพรอ้มทางดา้นบคุลากร และมคีวามคุน้เคยกับระบบการทํางานของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ทัง้ในดา้นขัน้ตอนการรักษาความปลอดภัย ขัน้ตอนการปฏบิตังิานในการเขา้พืน้ที่
ทํางาน และชว่งเวลาทีส่ามารถเขา้ทํางานซอ่มบํารุงรักษา ทีกํ่าหนดอย่างเขม้งวดโดย รฟม.   

ดว้ยเหตผุลทีก่ลา่วมาทัง้หมดขา้งตน้ บรษัิทฯ จงึตดัสนิใจวา่จา้ง CK ใหดํ้าเนนิการในสว่นงานซอ่ม
บํารุงรักษา ตอ่ไปนี้ 

รายการที ่1: งานซอ่มบํารุงรักษา CEM โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย เพือ่ความตอ่เนือ่งใน
การทํางานดา้นซอ่มบํารุงรักษาของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิตลอดทัง้สาย ภายใตผู้บ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา 
CEM รายเดยีวกนั กบัโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งทีเ่ชือ่มตอ่กนักบัโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย ทีส่ถานเีตาปนู ทําใหแ้ผนงานในการซอ่มบํารุงรักษา CEM ของบรษัิทฯ มคีวาม
เป็นเอกภาพ สามารถใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ราบรืน่ตลอดทัง้สาย รวมทัง้ยังสามารถบรหิาร
จัดการไดด้กีวา่การวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารซอ่มบํารุงรักษาหลายๆ ราย ลดการประสานงาน และลดความเสีย่งและปัญหา
ทีอ่าจจะเกดิจากรอยตอ่การทํางาน ซึง่อาจจะกระทบกบัการเดนิรถไฟฟ้าได ้ ทัง้นี ้ งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ถอืวา่
เป็นหัวใจสําคญัทีทํ่าใหร้ะบบการเดนิรถมคีวามพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารไดท้ัง้ปีตลอด 365 วนั โดยไมม่วีนัหยดุ
ใหบ้รกิาร 

รายการที ่ 2: ขยายระยะเวลาการวา่จา้งตามสญัญาซอ่มบํารุงรักษา CEM ฉบับปัจจบนั ของโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) ใหส้ ิน้สดุพรอ้มกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่
ขยาย ดงักลา่ว ดว้ยเหตผุลและความจําเป็นเดยีวกนักับรายการที ่ 1 ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ประกอบกบั CK เป็นผู ้
บรหิารงานซอ่มบํารุง CEM อยูแ่ลว้ ณ ปัจจุบนั การตอ่อายุสญัญาออกไปจงึทําใหเ้กดิความตอ่เนือ่งและราบรืน่ใน
การทํางานซอ่มบํารุง CEM 

รายการที ่ 3: การปรับปรุงและเปลีย่นอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา
เงนิเดมิ ทีห่มดอายุการใชง้าน (งานระดับที ่ 5) มคีวามจําเป็นเนื่องจากอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิใชง้านมาแลว้เกอืบ 14 ปี (ตัง้แตเ่ปิดใหเ้ดนิรถในวันที ่2 กรกฎาคม 2547) อปุกรณ์
หลายสว่นหมดอายุการใชง้าน เสือ่มสภาพ ลา้สมัย (เชน่ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ซอฟตแ์วรต์า่งๆ และแบตเตอรี ่ เป็น
ตน้) ไม่ประหยัดพลงังานเทา่กับอปุกรณ์ทีม่จํีาหน่ายอยูใ่นปัจจุบนั (เชน่ ระบบเครือ่งปรับอากาศ ระบบป๊ัมน้ํา เป็นตน้) 
และ/หรอื ไม่สามารถหาอะไหล ่ (Spare Parts) ไดเ้นื่องจากผูผ้ลติอปุกรณ์เลกิผลติสนิคา้รุ่นเกา่ๆ แลว้  ดังนัน้ การ
ปรับปรุงและเปลีย่นอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลจงึมคีวามจําเป็น เพือ่ใหบ้รษัิทฯ สามารถใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิอปุกรณ์มปัีญหาโดยไมค่าดคดิ และลดคา่ใชจ้่ายดา้นพลงังาน  
โดยที ่ CK  เป็นทัง้ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM  และมสีว่นร่วมในการจัดหา ตดิตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งาน
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ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

ระบบรถไฟฟ้า (M&E) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) จงึมคีวามคุน้เคยกับ
โครงสรา้งพื้นฐานทางโยธา อุปกรณ์ และระบบ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิอยู่แลว้ 

 
การเขา้ทํารายการในครัง้นี ้มขีอ้ดแีละประโยชน ์ดงันี ้
 
ขอ้ดแีละประโยชนข์องรายการที ่1 และรายการที ่2 

- เป็นไปตามนโยบายของบรษัิทฯ ทีจ่ะวา่จา้ง (Outsourcing) ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทาง
โยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) จะทําใหบ้รษัิทฯ สามารถมุ่งเนน้ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- เป็นการลดภาระของบรษัิทฯ ในการจา้งพนักงาน และบรหิารจัดการบคุลากรเฉพาะทางจํานวนมาก เพือ่ทํางาน
ซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) เอง 

- สามารถควบคมุคา่ใชจ้่าย ในการซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ใหอ้ยู่
ในงบประมาณทีกํ่าหนด เนือ่งจากสญัญาวา่จา้งกําหนดอัตราคา่บรกิารเหมารวม (Fixed Fee) ตลอดระยะเวลา
ในสญัญาและทยอยชาํระคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นรายเดอืน ตามงวดความสาํเร็จของงานตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญา 

- เป็นการลดภาระของบรษัิทฯ ในการตดิตอ่ และลดความขดัแยง้และขอ้โตแ้ยง้กับผูใ้หบ้รกิารงานซอ่มบํารุงรักษา
หลายราย ทีเ่คยเกดิขึน้มาแลว้ในอดตี เนือ่งจากผูใ้หบ้รกิารในอดตีบางรายปฏเิสธความรับผดิชอบในการซอ่ม
บํารุงรักษา โดยอา้งเหตวุา่ความเสยีหายตอ่โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกลเกดิขึน้จากผูรั้บ 
เหมากอ่สรา้ง ซึง่ไมอ่ยูใ่นขอบเขตความรับผดิชอบของตนตามสญัญาซอ่มบํารุงรักษา 

- CK เป็นบรษัิทรับเหมากอ่สรา้งขนาดใหญข่องประเทศทีม่ปีระสบการณ์ ความชาํนาญ และคุน้เคยกับอปุกรณ์ 
รวมถงึโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ และมคีวามพรอ้มทีจ่ะเป็นผูบ้รหิารงาน
ซอ่มบํารุงรักษาโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 

- การวา่จา้งผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเป็นรายเดยีวกนั ไดแ้ก ่ CK และสิน้สดุสญัญาวา่จา้งพรอ้มกนั ทําใหเ้กดิความตอ่เนือ่งใน
การทํางานดา้นซอ่มบํารุงรักษา รวมทัง้ทําใหแ้ผนงานในการซอ่มบํารุงรักษามคีวามเป็นเอกภาพ 

- การแตง่ตัง้ให ้ CK บรหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) จะชว่ย
บรษัิทฯ ลดความขดัแยง้และขอ้โตแ้ยง้ในการซอ่มบํารุงรักษา CEM สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่น
ตอ่ขยาย เนื่องจาก CK เป็นเป็นผูบ้รหิารโครงการและรับผดิชอบในการออกแบบ จัดหา ตดิตัง้ ทดสอบอปุกรณ์
งานระบบ (M&E) ของโครงการดงักลา่วอยูแ่ลว้ จงึไมม่เีหตใุห ้CK สามารถปฏเิสธความรับผดิตอ่ความเสยีหาย
ตอ่อปุกรณ์ทีต่นเองเป็นผูบ้รหิารโครงการตดิตัง้และบํารุงรักษา สว่นการขยายระยะเวลาของสญัญาวา่จา้ง
บรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM เดมิของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) จะ
ชว่ยใหเ้กดิความตอ่เนือ่งของขอบเขตงานและความรับผดิชอบของงาน และไมม่เีหตใุห ้ CK สามารถปฏเิสธ
ความรับผดิตอ่ความเสยีหายตอ่อปุกรณ์ทีต่นเองเป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM อยูแ่ลว้ ณ ปัจจุบนั 

- การที ่ CK เป็นผูถ้อืหุน้ใหญใ่นบรษัิทฯ ทําให ้ CK มพัีนธสญัญา (Commitment) ทีจ่ะทํางานบรหิารงานซอ่ม
บํารุงรักษา CEM อยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ มคีณุภาพ และไม่ละทิง้งาน เพราะการทีบ่รษัิทฯ ไดป้ระโยชน ์ก็
จะทําให ้ CK ไดป้ระโยชนท์างออ้มไปดว้ยเนือ่งจากเป็นผูถ้อืหุน้ใหญใ่นบรษัิทฯ ไมเ่หมอืนกบัการทํารายการกบั
บคุคลภายนอกทีอ่าจจะทํางานโดยไม่สนใจคณุภาพงาน ละทิง้งาน และไมต่อ้งสนใจความสมัพันธใ์นระยะยาว 

 
ขอ้ดแีละประโยชนข์องรายการที ่3 

- การปรับปรุงและเปลีย่นอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ทีห่มดอายุ
การใชง้าน ชว่ยใหส้ามารถใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิอปุกรณ์มี
ปัญหาโดยไมค่าดคดิ และลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังาน  

 
อยา่งไรก็ตาม การเขา้ทํารายการที ่1 – 3 ดงักลา่ว มขีอ้ดอ้ยและความเสีย่ง ดงันี ้ 

- เป็นการพึง่พงิผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM แตเ่พยีงผูเ้ดยีว จงึเป็นความเสีย่งของบรษัิทฯ หากผูบ้รหิาร
งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ดงักลา่วไมส่ามารถทํางานตามสญัญาวา่จา้งได ้

- บรษัิทฯ ไมม่โีอกาสในการเปรยีบเทยีบขอ้เสนอของผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในครัง้นี ้ กบัผูใ้หบ้รกิาร
รายอืน่ เนือ่งจากไม่ไดเ้ป็นการประมลูแบบเปิด  

- การเพิม่บทบาทในการเขา้มาเป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าทกุโครงการของ
บรษัิทฯ และทีผ่า่นมาบรษัิทฯ มกีารพึง่พงิ CK ในการดําเนนิกจิการของบรษัิทฯ คอ่นขา้งมาก จากเดมิที ่ CK 
เป็นเฉพาะผูถ้อืหุน้ใหญใ่นบรษัิทฯ มาเป็นคูส่ญัญาหลักในการจัดหา และตดิตัง้อปุกรณ์การเดนิรถไฟฟ้า (M&E) 
และการบรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง 

- การวา่จา้ง CK ทําใหบ้รษัิทฯ มคีา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ในการจา้งทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ และการจัดประชมุผูถ้อืหุน้
เพือ่อนุมัตริายการทีเ่กีย่วโยงกัน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอกซึง่ไมจั่ดเป็นรายการที่
เกีย่วโยงกนั 

 
หลงัจากพจิารณาวตัถุประสงคแ์ละความจําเป็นในการทํารายการ ประกอบกบั ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน ์และ

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่บรษัิทฯ และ CK จะไดป้ระโยชนใ์นการดําเนนิ
ธรุกจิมากขึน้ โดยมขีอ้ดอ้ยและความเสีย่งทีจํ่ากัด ทําใหบ้รษัิทฯ สามารถมุง่เนน้ทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิารในการเดนิ
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ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

รถไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยไมต่อ้งกงัวลหรอืมภีาระเกีย่วกบังานซอ่มบํารุงรักษา CEM ตามนโยบายของ
บรษัิทฯ ดงันัน้ การทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในคร ัง้นี ้มคีวามสมเหตุสมผล 

 
ในการพจิารณาความเหมาะสมดา้นราคาและเงือ่นไขของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั CapAd มคีวามเห็นวา่ การ

เปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนทีจ่ะชําระให ้CK กับราคาประเมนิมลูคา่งาน (Cost Estimation) ของผูเ้ชีย่วชาญอสิระทีม่ี
ความเชีย่วชาญเกีย่วกับระบบขนสง่ทางรางเป็นวธิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุ เพราะอปุกรณ์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ
เดมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี ้ มคีวาม
เฉพาะเจาะจงและพึง่พาความรูท้างเทคนคิคอ่นขา้งมาก จงึตอ้งอาศยัผูเ้ชีย่วชาญทางเทคนคิเป็นผูป้ระเมนิ ทัง้นี้ 
ราคาประเมนิมลูคา่งานทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระนํามาอา้งองิ เป็นราคาประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญอสิระ ไดแ้ก ่
บรษัิท อนิฟรา เอเชยี (ฮอ่งกง) จํากดั (InfraAsia) ซึง่เป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการประเมนิมลูคา่โครงการขนสง่ทาง
รางทีไ่ดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทัง้ในไทย อาท ิ บรษัิทฯ รฟม. การรถไฟแหง่ประเทศไทย 
โครงการรถไฟฟ้าบทีเีอส และในตา่งประเทศ อาท ิการประเมนิมลูคา่งานโครงการรถไฟ Gold Coast TRT ประเทศ
ออสเตรเลยี, การสอบทานตน้ทนุโครงการ Indian Pune-BGVN-WADI-GR Double Tracking / Electrification 
Project, และการประเมนิมลูคา่งานสาํหรับระบบการสือ่สารโทรคมนาคมสาํหรับโครงการ Bangalore Line 1 
Tender Bid S&T เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ สมมตฐิานที ่ InfraAsia นํามาใชม้คีวามเหมาะสม สะทอ้นถงึราคา
อะไหลแ่ละอปุกรณ์ ณ ปัจจบุนั รวมถงึภาวะแรงงานและอัตราคา่จา้งในประเทศไทยและภาวะการจา้งงานใน
อตุสาหกรรมระบบขนสง่ทางราง ประกอบกบั InfraAsia ไดป้ระมาณการตน้ทนุคา่ซอ่มบํารุงรักษา CEM แตล่ะ
รายการ 1 – 3 จากขอบเขตงาน รายละเอยีดงานซอ่มบํารุงรักษา และรายการอปุกรณ์ตา่งๆ โดยเฉพาะของแตล่ะ
รายการ ตามทีร่ะบใุนร่างแกไ้ขสญัญาวา่จา้ง CEM และเป็นไปตามขอบเขตการซอ่มบํารุงทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญา
สมัปทานฯ กบั รฟม. โดย InfraAsia ไดจั้ดทําประมาณการมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM แตล่ะรายการแยกกนั 
โดยพจิารณาถงึลกัษณะเฉพาะของแตล่ะโครงการ เชน่ ประเภทของสถานใีตด้นิหรอืยกระดับ ขนาดสถาน ี จํานวน
สถาน ี และความสลับซับซอ้น รวมถงึจํานวนของอปุกรณ์แตล่ะสถาน ี เป็นตน้ จากนัน้นําขอ้มลูดงักลา่วมาใชใ้นการ
จัดทําประมาณการตน้ทนุงานซอ่มบํารุงรักษา CEM โดยใชแ้บบจําลองตน้ทนุ (Spreadsheet Cost Model) ที่
พัฒนาขึน้โดย InfraAsia ซึง่แบบจําลองตน้ทนุทีพั่ฒนาขึน้ของ InfraAsia ไดถ้กูนํามาใชก้ับหลายๆ โครงการและ
เป็นทีย่อมรับของหน่วยงานราชการ ผูป้ระกอบการรถไฟฟ้า และผูรั้บเหมารายใหญ่ๆ จากนัน้ InfraAsia ได ้
ตรวจสอบราคาอปุกรณ์แตล่ะประเภทจากฐานขอ้มลูของ InfraAsia และราคาอปุกรณ์ทีท่ราบจากผูผ้ลติอปุกรณ์
ตา่งๆ และจากขอ้มลูทีจั่ดเตรยีมโดยบรษัิทฯ  นอกจากนี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดเ้ช็คสอบกบัผูใ้หบ้รกิารเดนิ
รถไฟฟ้ารายอืน่ พบวา่โดยทัว่ไปผูรั้บเหมางานซอ่มบํารุงรักษาจะประมาณคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงาน
ซอ่มบํารุง กําไร ผลกระทบจากการตรวจรับงานลา่ชา้ การเบกิจ่ายลา่ชา้ และคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดไวใ้นสดัสว่น
ประมาณรอ้ยละ 20 – 30 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง โดย ณ ทีน่ี้ InfraAsia ไดป้ระมาณคา่โสหุย้ คา่
ประกนัภัย คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด กําไร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ไวอ้ยูใ่นชว่งรอ้ยละ 20 – 30 ดงักลา่ว ทัง้นี ้ ทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระเห็นวา่ประมาณการดงักลา่วของ InfraAsia อยูใ่นชว่งเดยีวกับผูรั้บเหมาซอ่มบํารุงรักษารายอืน่ 
และอยูใ่นมาตรฐานของอตุสาหกรรม 

 
ตารางสรุปเปรยีบเทยีบมลูคา่งานตามสญัญาวา่จา้ง CK และราคาประเมนิโดย InfraAsia เป็นดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
รายการที ่ คา่ตอบแทนทีจ่ะ

ชําระให ้CK 
ราคาประเมนิโดย 

InfraAsia 
สงูกวา่ (ตํา่กวา่) ราคาประเมนิ 

ลา้นบาท รอ้ยละ 
1. ซอ่มบํารงุรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและ

ระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสี
น้ําเงนิ สว่นตอ่ขยาย 

1,446.70 1,505.02 (58.32) (3.88) 

2. ขยายระยะเวลาการซอ่มบํารงุรกัษาโครงสรา้ง
พืน้ฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ 

740.00 745.92 (5.92) (0.79) 

3. งานการปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้า
เครือ่งกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิที่
หมดอายกุารใชง้าน 

591.00 596.79 (5.79) (0.97) 

รวมรายการที ่1 - 3 2,777.70 2,847.74 (70.04) (2.46) 
หมายเหต:ุ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 
 

ในสว่นเงือ่นไขในร่างแกไ้ขสญัญาวา่จา้งผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสี
น้ําเงนิ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ 
(ก) การชาํระคา่จา้งใหแ้ก ่ CK โดยการแบง่ชําระรายเดอืน และชาํระตามงวดความสําเร็จของงานตามทีร่ะบไุวใ้น

สญัญาวา่จา้ง โดยการจ่ายคา่จา้งจะจ่ายตามผลงาน และคดิแยกแตล่ะกลุม่อปุกรณ์ โดยใชด้ัชนสีมรรถนะ (Key 
Performace Indicator: “KPI”) เป็นตวักําหนดในการจา่ยคา่จา้ง โดยเทยีบกับเป้าหมาย (Target) ของ KPI 
ของอปุกรณ์แตล่ะประเภท เป็นเงือ่นไขปกตทิัว่ไปของการใหบ้รกิารตามสญัญาการใหบ้รกิารในลกัษณะนี้ 

(ข) ขอบเขตของงานในร่างแกไ้ขสญัญาวา่จา้ง CK จะอา้งองิจากขอบเขตของงานในสญัญาซอ่มบํารุงรักษา CEM 
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ฉบับปัจจุบนั ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 โดยไดม้กีารระบขุอบเขตงาน 
และบทบาทความรับผดิชอบ (Roles and Responsibilities) ของงานซอ่มบํารุงรักษาแบบป้องกนั 
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(Preventive Maintenance) และงานซอ่มบํารุงรักษาแบบแกไ้ข (Corrective Maintenance) ของอปุกรณ์แต่
ละประเภทไวโ้ดยละเอยีด มกีารกําหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารซอ่มบํารุงรักษาจัดทํารายงานการซอ่มบํารุงรายเดอืน 
(Monthly Performance Report) รายไตรมาส รายปี, จัดทําแผนการซอ่มบํารุงแตล่ะปี (Annual Maintenace 
Service Plan), วางแผนและวเิคราะหก์ารทํางาน (Work Plan and Analysis), จัดทําทะเบยีนทรัพยส์นิ/
อปุกรณ์ทัง้หมด (Asset Register) และระบบควบคมุอะไหล ่ (Spare Part Control), ตรวจสอบระบบการ
ทํางาน (Internal Audit), และทบทวนการบรหิารจัดการ (Management Review) รวมถงึมกีารกําหนดวธิกีาร
ในการจัดจา้งผูใ้หบ้รกิารชว่ง (Sub-Contractors) ไวด้ว้ย  ดงันัน้ ขอบเขตของงานซอ่มบํารุงรักษาดงักลา่วมี
การระบรุายละเอยีดไวอ้ย่างรอบคอบและรัดกมุ และเป็นไปตามขอบเขตงานซอ่มบํารุงรักษาทีร่ะบใุนสญัญา
สมัปทานฯ 

(ค) การประเมนิผลงานจะดําเนนิการโดยใชด้ชันีสมรรถนะ (Key Performace Indicator: KPI) เป็นตวัวดั และมี
การคํานวณปรับคา่ผลงาน โดยมกีารกําหนดเป้าหมายการทํางานเป็นตวัเลขชดัเจน และมกีารใหน้ํ้าหนัก KPI 
ในแตล่ะกลุม่อปุกรณ ์ และมสีตูรคํานวณ KPI ของอปุกรณ์แตล่ะประเภท ตามลักษณะการวัดคา่ของแตล่ะกลุม่
อปุกรณ ์ นอกจากนี้ ยังมคีา่ปรับหากผูใ้หบ้รกิารซอ่มบํารุงรักษาคนืพืน้ทีล่า่ชา้กวา่ทีไ่ดรั้บอนุญาต และเป็นเหตุ
ใหเ้กดิความลา่ชา้ในการเดนิรถไฟฟ้า โดยมสีตูรคํานวณคา่ปรับอย่างละเอยีด ดงันัน้ วธิกีารประเมนิผลงาน
ดงักลา่ว มกีารระบรุายละเอยีดและสตูรคํานวณจํานวนมากไวอ้ยา่งรอบคอบและรัดกมุ 

(ง) เงือ่นไขอืน่ๆ เป็นเงือ่นไขปกตทิัว่ไปของการใหบ้รกิารตามสญัญาการใหบ้รกิารในลกัษณะนี้ และสญัญาจา้ง
ผูรั้บเหมาทั่วไป 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่เงือ่นไขของร่างแกไ้ขสญัญาวา่ CK ในครัง้นี ้มคีวามเหมาะสม 
 

โดยสรุป CapAd เห็นวา่ 
(1) คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ จะชาํระใหก้บั CK สาํหรับรายการที ่ 1 ในจํานวนเงนิไมเ่กนิ 1,446.70 ลา้นบาท เป็น

ราคาทีเ่หมาะสม เนือ่งจากคา่ตอบแทนทีช่าํระใหก้ับ CK มมีลูคา่ตํา่กวา่มลูคา่งานทีป่ระเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ
อสิระเป็นจํานวน 58.32 ลา้นบาท หรอืตํา่กวา่รอ้ยละ 3.88 และเง ือ่นไขการชําระเงนิมคีวามเหมาะสม 

(2) คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ จะชาํระใหก้บั CK สาํหรับรายการที ่2 ในจํานวนเงนิไมเ่กนิ 740.00 ลา้นบาท เป็นราคา
ทีเ่หมาะสม เนือ่งจากคา่ตอบแทนทีช่าํระใหก้บั CK มมีลูคา่ตํา่กวา่มลูคา่งานทีป่ระเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ
เป็นจํานวน 5.92 ลา้นบาท หรอืตํา่กวา่รอ้ยละ 0.79 และเง ือ่นไขการชําระเงนิมคีวามเหมาะสม 

(3) คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ จะชาํระใหก้บั CK สาํหรับรายการที ่3 ในจํานวนเงนิไมเ่กนิ 591.00 ลา้นบาท เป็นราคา
ทีเ่หมาะสม เนือ่งจากคา่ตอบแทนทีช่าํระใหก้บั CK มมีลูคา่ตํา่กวา่มลูคา่งานทีป่ระเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ
เป็นจํานวน 5.79 ลา้นบาท หรอืตํา่กวา่รอ้ยละ 0.97 และเง ือ่นไขการชําระเงนิมคีวามเหมาะสม 

 
เมือ่พจิารณาประกอบกนัทัง้ดา้นความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมดา้นราคาและเงือ่นไขของรายการ

ทีเ่กีย่วโยงกนัแลว้ ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ควร อนุมตั ิ การทํา
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัในคร ัง้นี ้

 
ผูถ้อืหุน้ควรจะศกึษาขอ้มลูในเอกสารตา่งๆ ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้ เพือ่ใชป้ระกอบการ

พจิารณาในการตดัสนิใจสาํหรับการลงมต ิ ซึง่การพจิารณาอนุมัตริายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักลา่ว ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิ
และการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้เป็นสําคญั 

ทัง้นี ้ CapAd ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ขอรับรองวา่ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นกรณีขา้งตน้ดว้ย
ความรอบคอบตามมาตรฐานวชิาชพี โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นสําคญั 

 
โดยรายละเอยีดประกอบความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ มดีงัตอ่ไปนี้ 
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สว่นที ่1: รายละเอยีดโดยท ัว่ไปของรายการ 
 
1. ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

1.1 วตัถปุระสงคข์องรายการและทีม่าของรายการ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “BEM”) 

ครัง้ที ่ 1/2561 เมือ่วนัที ่ 27 กมุภาพันธ ์2561 ไดม้มีตอินุมัตใิหนํ้าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 
เพือ่พจิารณาอนุมัตใิหบ้รษัิทฯ เขา้ทําสญัญาวา่จา้งบรษัิท ช.การชา่ง จํากัด (มหาชน) (“CK”) เป็นผูบ้รหิารงาน
ซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (“CEM”) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ใน
วงเงนิรวม 2,777.70 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) ซึง่ประกอบดว้ย 
(1) รายการที ่1: งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้า

สายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย (“โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย” หรอื “BLE”) ระยะเวลา 7 ปี นับจาก
วนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเต็มรูปแบบ และรวมถงึงานเตรยีมความพรอ้มชว่งเริม่ตน้และ
การซอ่มบํารุงรักษาอปุกรณ์ในชว่งทีม่กีารเปิดทดลองเดนิรถเสมอืนจรงิ (Trial Run) ของสถานทีีท่ยอยเปิด
ใหบ้รกิารกอ่นวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารเต็มรูปแบบ (Mobilization Period) อกีประมาณ 1 ปี 6 เดอืน รวมเป็น
ระยะเวลาประมาณ 8 ปี 6 เดอืน โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่29 กนัยายน 2561 ถงึวนัที ่30 มนีาคม 2570; 

(2) รายการที ่ 2: การขยายสญัญางานบรหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล 
ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานบีางซือ่ – สถานหีัวลําโพง) 
(“โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ” หรอื “IBL”) โดยใหม้รีะยะเวลาสิน้สดุพรอ้มกบังานบรหิารงานซอ่ม
บํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย 
ตามรายการที ่1 ขา้งตน้ โดยขยายระยะเวลาออกไปประมาณ 3 ปี 5 เดอืน โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่ 1 พฤศจกิายน 
2566 ถงึวนัที ่30 มนีาคม 2570; และ 

(3) รายการที ่3: งานปรับปรุงและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา
เงนิเดมิ ทีห่มดอายุการใชง้าน โดยดําเนนิการตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน 2561 ถงึภายในปี 2567 

 
ทัง้นี ้ เนือ่งจากบรษัิทฯ เป็นผูรั้บสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ จากการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน

แหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ลงวนัที ่1 สงิหาคม 2543 และวนัที ่
31 มนีาคม 2560 (“สญัญาสมัปทานฯ”) ซึง่ประกอบดว้ย 

(ก) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานบีางซือ่ – สถานหีัวลําโพง); 
และ  

(ข) โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย (สถานหีัวลําโพง – สถานบีางแค และสถานบีางซือ่ – 
สถานทีา่พระ) โดยมหีนา้ที ่ จัดหา ตดิตัง้ ทดสอบอปุกรณ์งานระบบและทดลองเดนิรถไฟฟ้า (งานระยะที ่ 1) ซึง่
กําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืนมนีาคม 2563 และดําเนนิการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซอ่มบํารุงรักษางาน
โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา (ยกเวน้อาคารจอดและจร) และอปุกรณ์งานระบบ โดยใหเ้ป็นการเดนิรถแบบตอ่เนื่อง
เป็นโครงขา่ยเดยีวกนั (Through Operation)3 (งานระยะที ่ 2) ซึง่คาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารเดนิรถแบบตอ่เนือ่งเป็น
โครงขา่ยเดยีวกนัภายในเดอืนมนีาคม 2563 โดยทีโ่ครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย แบง่การเปิด
ใหบ้รกิารเป็น 3 ชว่ง ดงันี ้ 

ชว่งที ่1 สถานบีางซือ่ – สถานีเตาปนู (1 สถาน)ี เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 25604  
ชว่งที ่2 สถานหีัวลําโพง – สถานหีลกัสอง กําหนดเปิดใหบ้รกิารภายในเดอืนกนัยายน 2562 และ 
ชว่งที ่3 สถานเีตาปนู – สถานีทา่พระ กําหนดเปิดใหบ้รกิารภายในเดอืนมนีาคม 2563  
ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มในการใหบ้รกิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทาง

โยธาและระบบไฟฟ้าเครือ่งกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย เพือ่ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามเงือ่นไขสญัญาสมัปทาน 

และเนือ่งจากหลงัจากนัน้ โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่
ขยาย จะการเดนิรถแบบตอ่เนือ่งเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั (Through Operation) และอยูภ่ายใตส้ญัญาสมัปทานของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึขยายระยะเวลางานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้า
สายสน้ํีาเงนิเดมิ โดยใหส้ิน้สดุพรอ้มกนักบังานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่
ขยาย และดําเนนิการวา่จา้งเพือ่ปรับปรุงและอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ
เดมิ ทีห่มดอายกุารใชง้าน ไปพรอ้มกนัในครัง้นี ้

 
  

3 การใหบ้รกิารเดนิรถแบบตอ่เนือ่งเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั (Through Operation) ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีา
เงนิเดมิ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย 
4 สถานเีตาปนูเป็นสถานทีีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่10/47 
 

                                                



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

แผนภาพของภาพรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีา้เงนิ และงานซอ่มบํารุงรกัษา CEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(โปรดดสูรุปสาระสาํคัญของสญัญาจา้งซอ่มบํารุงรักษา CEM ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.4 ของรายงานฉบบันี,้ สรุป
สาระสาํคญัของสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบบันี,้ และขอ้มลู
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ในเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบบันี)้ 

 
1.2 วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บรษัิทฯ จะเขา้ทํารายการภายหลงัจากทีไ่ดรั้บมตอินุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 ซึง่จะ
จัดขึน้ในวนัที ่20 เมษายน 2561 โดยคาดวา่จะทํารายการภายในเดอืนพฤษภาคม 2561 

 
1.3 คูส่ญัญาและความสมัพนัธท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

1.3.1 คูส่ญัญาและความสมัพันธท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูว้า่จา้ง : บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “BEM”) 
ผูร้ับจา้ง : บรษัิท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) (“CK”) 
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งผูว้า่จา้ง
และผูร้ับจา้ง  

: - CK เป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ โดยขอ้มลู ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (XM) วนัที ่13 มนีาคม 2561 CK 
ถอืหุน้ของบรษัิทฯ เป็นจํานวน 4,582,121,829 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.98 ของหุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้
ทัง้หมดของบรษัิท 

- นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์  ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการบรษัิทและประธานกรรมการบรหิารของบรษัิทฯ และ
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2558 2547 

งาน CEM: จา้งผูร้ับเหมารายอืน่ๆ  

17 พ.ย. 2558 31 ต.ค. 2566 30 ม.ีค. 2570 

งาน CEM: จา้ง CK ระยะเวลาสญัญา 8 ปี + ขยายออกไปอกี 3 ปี 5 เดอืน  

ขออนุมตัใินคร ั�งน ี� (รายการที ่2) 

2547 2572 2593 

สญัญาสมัปทาน เดนิรถตัง้แต ่2 ก.ค. 2547 - 1 ก.ค. 2572 (25 ปี) + ตอ่ขยายอกี 20 ปี 9 เดอืน เป็นสิน้สดุ 30 ม.ีค. 2593 

2 ก.ค. 2547 เปิดใหบ้รกิาร โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ 

2563 

ปรบัเปล ีย่นอปุกรณ ์ท ีค่รบอายกุารใช ง้าน 

ก.ย. 2561 - 2567  

ขออนุมตัใินคร ั�งน ี� 
(รายการที ่3) 
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2560 2593 

สญัญาสมัปทาน ตัง้แต ่31 ม.ีค. 2560 - 30 ม.ีค. 2593 (33 ปี)  

• 11 ส.ค. 2560: เปิดบรกิารชว่ง 1 (สถานบีางซือ่-สถานเีตาปนู) 
• ภายใน 30 ก.ย. 2562: เปิดบรกิารชว่ง 2 (สถานหีวัลําโพง-สถานหีลกัสอง) 

• ภายใน 31 ม.ีค. 2563: เปิดบรกิารชว่ง 3 (สถานีเตาปนู-สถานทีา่พระ) = เปิดบรกิารเต็มรปูแบบ 

2563 

งานระยะที ่1: ตดิตัง้อปุกรณ์เดนิรถ (3 ปี) งานระยะที ่2: เดนิรถและซอ่มบํารงุ (30 ปี เริม่ภายใน 31 ม.ีค. 2563)  

30 ม.ีค. 2570 

งาน CEM: จา้ง CK ระยะเวลา 8 ปี 6 เดอืน 

ขออนุมตัใินคร ั�งน ี� (รายการที ่1) 

ระยะที ่1: Mobilizaton Period (1 ปี 6 เดอืน) 
ระยะที ่2: Maintenance (7 ปี เริม่ภายใน 31 ม.ีค. 2563) 

29 ก.ย. 2561 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่11/47 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

ดํารงตําแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบรหิารของ CK 
- นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณชิยก์ลุ ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการบรหิารของบรษัิทฯ และดํารงตําแหน่ง

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ของ CK 
- นางพเยาว ์ มรติตนะพร ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการผูจั้ดการของบรษัิทฯ และเป็นคูส่มรสของนาย

ประเสรฐิ มรติตนะพร ซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารอาวโุสของ CK 
- นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร ดํารงตําแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ และดํารงตําแหน่ง

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของ CK 
ทีม่า: บรษัิท ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั, หนังสอืรับรองของบรษัิทฯ และ CK, และสารสนเทศเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ของบรษัิทฯ 
หมายเหต:ุ 
− ตําแหน่งและความเกีย่วโยงกนักบับรษัิทฯ ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2561 
− ตําแหน่งและความเกีย่วโยงกนักบั CK ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2561 
− การถอืหุน้ในบรษัิทฯ ณ วนัที ่ 13 มนีาคม 2561 (ขอ้มลูจากการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธใินการเขา้ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 

2561 ของบรษัิทฯ (XM) จากบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั) 
 

1.3.2 รายละเอยีดของผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี ทีไ่มม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่ 8

เรือ่ง “พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนักับบรษัิท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารงานซอ่ม
บํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา ไฟฟ้าและเครือ่งกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ในการประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ในวนัที ่20 เมษายน 2561 อยูใ่นสว่นที ่1 ขอ้ 8 ในสารสนเทศของบรษัิทฯ เรือ่งการไดม้า
ซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ลําดบัที ่ 9) ทีแ่นบมากับหนังสอืเชญิประชมุสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 
 

1.4 ลกัษณะโดยท ัว่ไปของรายการ 
บรษัิทฯ จะเขา้ทําสญัญาวา่จา้ง CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและ

ไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ในวงเงนิรวม 2,777.70 ลา้นบาท (ไมร่วม
ภาษีมลูคา่เพิม่) ซึง่ประกอบดว้ย 
(1) รายการที ่ 1: งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้า

สายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ระยะเวลา 7 ปี นับจากวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเต็มรูปแบบ 
ซึง่กําหนดไวภ้ายในวนัที ่ 31 มนีาคม 2563 และรวมถงึงานเตรยีมความพรอ้มชว่งเริม่ตน้และการซอ่ม
บํารุงรักษาอปุกรณ์ในชว่งทีม่กีารเปิดทดลองเดนิรถเสมอืนจรงิ (Trial Run) ของสถานทีีท่ยอยเปิดใหบ้รกิาร
กอ่นวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารเต็มรูปแบบ (Mobilization Period) อกีประมาณ 1 ปี 6 เดอืน รวมเป็นระยะเวลา
ประมาณ 8 ปี 6 เดอืน โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่29 กนัยายน 2561 ถงึวนัที ่30 มนีาคม 2570 เป็นจํานวน 1,446.70 
ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่); 

(2) รายการที ่ 2: การขยายสญัญางานบรหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล 
ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานีบางซือ่ – สถานหีัวลําโพง)4

5 โดย
ใหม้รีะยะเวลาสิน้สดุพรอ้มกบังานบรหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล 
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ตามรายการที ่1 ขา้งตน้ โดยขยายระยะเวลาออกไปประมาณ 
3 ปี 5 เดอืน โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2566 ถงึวนัที ่30 มนีาคม 2570 เป็นจํานวน 740.00 ลา้นบาท 
(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่); และ 

(3) รายการที ่ 3: งานปรับปรุงและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา
เงนิเดมิ ทีห่มดอายุการใชง้าน โดยดําเนนิการตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน 2561 ถงึภายในปี 2567 เป็นจํานวน 591.00 
ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

 
สรุปสาระสําคญัของสญัญาวา่จา้งบรษิทั ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) รวมท ัง้รา่งสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิ 

(1) สญัญาวา่จา้งบรษัิท ช. การชา่ง จํากัด (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานโยธาและ
ไฟฟ้าเครือ่งกลของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานีหัวลําโพง – สถานี
บางซือ่) 

 
คูส่ญัญา ผูว้า่จา้ง : บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “BEM”) 

ผูร้ับจา้ง : บรษัิท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) (“CK”) 

วนัทีท่ําสญัญา 17 พฤศจกิายน 2558 

5 สญัญาซอ่มบํารงุรกัษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) ฉบบัปัจจบุนั มรีะยะเวลา 8 ปี เริม่ตัง้แต ่17 
พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2566 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่12/47 
 

                                                



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

ขอบเขตของงาน (1) ซอ่มบํารงุรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานโยธา รวมถงึสถาน ีอโุมงค ์และศนูยซ์อ่มบํารงุ 
(2) ซอ่มบํารงุอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครือ่งกล ภายในสถาน ีอโุมงค ์และศนูยซ์อ่มบํารงุ 
(3) ซอ่มบํารงุรักษาลฟิทแ์ละบนัไดเลือ่น ภายในสถาน ี
(4) จัดหาอปุกรณ์ เครือ่งมอื อะไหล ่และบคุลากร สําหรับงานซอ่มบํารงุ 

ระยะเวลาของสญัญา ระยะเวลา 8 ปี เริม่ตัง้แต ่17 พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2566  

การขยายระยะเวลา
สญัญา 

กอ่นวนัครบกําหนดสญัญาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดอืน  BEM สามารถแจง้ผูร้ับจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ขอขยาย
ระยะเวลาของสญัญาออกไป 7 ปีตามเงือ่นไขสญัญาเดมิ โดยกอ่นครบกําหนดสญัญา 6 เดอืน คูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย
ตอ้งตกลงกนัวา่จะตอ่สญัญาซอ่มบํารงุออกไปหรอืไม ่ หรอื BEM แจง้ผูร้ับจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไมต่อ่สญัญา 
อยา่งไรก็ด ีการตอ่อายสุญัญาซอ่มบํารงุขึน้อยูก่บัการตกลงเงือ่นไขการซอ่มบํารงุและคา่บรกิารทีต่อ้งชาํระ 

ความรับผดิชอบของ 
ผูร้ับจา้ง 

(ก) CK จะตอ้งใหบ้รกิารบํารงุรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานโยธา และไฟฟ้าเครือ่งกล  ตามเป้าหมายทีก่ําหนดใน
ขอ้กําหนดการบํารงุรักษา (Maintenance Specification) หากไมส่ามารถทาํไดต้ามเป้าหมาย CK จะตอ้งชาํระ
คา่ปรับตามทีก่ําหนดในสญัญา 

(ข) CK จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดในการเขา้ใชพ้ืน้ทีข่องระบบรถไฟฟ้า และตอ้งชาํระคา่เสยีหายตามทีก่ําหนดใน
สญัญาหากไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้

(ค) CK จะใหบ้รกิารเพิม่เตมิหากไดร้ับการรอ้งขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก BEM การชาํระคา่บรกิารสว่นนีจ้ะเป็นไป
ตามทีต่กลง 

(ง) BEM สง่มอบอปุกรณ์การบํารงุรักษา เครือ่งมอืชนดิพเิศษ และอะไหลต่า่งๆ ภายใตส้ญัญาอปุกรณ์ระบบรถไฟฟ้า 
รับจา้งชว่งและสญัญาสมัปทานให ้ CK ดแูล  CK จะตอ้งรับผดิชอบดแูลอปุกรณ์เหลา่นัน้ใหอ้ยูใ่นสภาพดตีลอด
อายสุญัญาคอืตัง้แตว่นัทีม่กีารทดสอบการเดนิรถจนถงึวนัสิน้สดุสญัญา โดยอปุกรณ์ตา่งๆ นัน้จะถกูเก็บไวใ้น
พืน้ทีข่อง BEM และใชเ้พือ่การใหบ้รกิาร และจะตอ้งไมถ่กูทดแทนหรอืเอาออกไปโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตจาก 
BEM ยกเวน้ในกรณีฉุกเฉนิ  หากอปุกรณ์การซอ่มบํารงุไมเ่พยีงพอ CK จะตอ้งจัดหาอปุกรณ์ตา่งๆ เพิม่เตมิโดย
ไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การดแูลอปุกรณ์ในการ
ซอ่มบํารงุ และอะไหล ่

BEM สง่มอบอปุกรณ์การบํารงุรักษา เครือ่งมอืชนดิพเิศษ และอะไหลต่า่งๆ ภายใตส้ญัญาอปุกรณ์ระบบรถไฟฟ้า 
รับจา้งชว่งและสญัญาสมัปทานใหผู้ร้ับจา้งดแูล ผูร้ับจา้งจะตอ้งรับผดิชอบดแูลอปุกรณ์เหลา่นัน้ใหอ้ยูใ่นสภาพดตีลอด
อายสุญัญาคอืตัง้แตว่นัทีม่กีารทดสอบการเดนิรถจนถงึวนัสิน้สดุสญัญา โดยอปุกรณ์ตา่งๆ นัน้จะถกูเก็บไวใ้นพืน้ที่
ของ BEM และใชเ้พือ่การใหบ้รกิาร และจะตอ้งไมถ่กูทดแทนหรอืเอาออกไปโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตจาก BEM ยกเวน้
ในกรณีฉุกเฉนิ  หากอปุกรณ์การซอ่มบํารงุไมเ่พยีงพอ ผูร้ับจา้งจะตอ้งจัดหาอปุกรณ์ตา่งๆ เพิม่เตมิโดยไมค่ดิ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

คา่ปรับ (Liquidated 
Damage)  

(ก) หากระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ลฟิทแ์ละบนัไดเ้ลือ่น ใชง้านจรงิไดต้ามตํา่กวา่เป้าหมายการใหบ้รกิารทีก่ําหนด ผูร้ับ
จา้ง จะตอ้งชาํระคา่ปรับใหแ้กผู่ว้า่จา้ง 

(ข) การคํานวณคา่ปรับของผลงานทีไ่มไ่ดต้ามเป้าหมายจะคดิแยกแตล่ะระบบของทรัพยส์นิ คา่ปรบัสงูสดุสําหรับ
ตอ้งชาํระในแตล่ะเดอืนจะเทา่กบัรอ้ยละ 10 ของจํานวนเงนิทีต่อ้งจา่ยในแตล่ะเดอืน ซึง่การคํานวณจะเป็นไป
ตามสตูรทีก่ําหนดในขอ้กําหนดการบํารงุรักษา 

การชาํระคา่บรกิาร  คา่บรกิารตลอดอายสุญัญารวมเป็นเงนิ 1,270 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) BEM จะชาํระคา่บรกิารในแตล่ะปี
ตามทีก่ําหนดในสญัญาเป็น 12 งวดเทา่ๆ กนั  โดย BEM จะชาํระเงนิภายใน 30 วนัหลงัจากไดร้ับใบแจง้หนี ้พรอ้ม
กบัรายงานประจําเดอืน/ไตรมาส และรายงานตรวจผลงานประจําเดอืน ตามขอ้กําหนดการบํารงุรักษา หาก BEM ไม่
ชาํระตามกําหนด BEM จะตอ้งจา่ยดอกเบีย้บนยอดทีเ่กนิกําหนดชาํระ ในอตัราอา้งองิอตัราเงนิกูล้กูคา้ชัน้ดขีอง
ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 

หลกัประกนั ผูร้ับจา้งจะตอ้งจัดหาหนังสอืค้ําประกนัทีอ่อกโดยธนาคารพาณชิยม์ลูคา่รอ้ยละ 3 ของคา่จา้งทัง้หมดเพือ่ค้ําประกนั
ผลงานตามสญัญาภายใน 15 วนัหลงัจากวนัทีล่งนามในสญัญา 

การโอนสทิธ ิ BEM สามารถโอนสทิธภิายใตส้ญัญานี ้โดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจากผูร้บัจา้ง ใหแ้ก ่
(1) การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 
(2) รัฐบาลไทย 
(3) บรษัิทยอ่ย 
(4) เจา้หนี ้(ตวัแทนหรอื ผูด้แูลผลประโยชน ์ทีท่ําหนา้ทีแ่ทน) 
ผูร้ับจา้งไมส่ามารถโอนสทิธ ิ หรอื โอนภาระผกูพนัตามสญัญาทัง้หมดหรอืบางสว่นใหแ้กผู่ใ้ด โดยไมไ่ดร้ับความ
ยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก BEM 

การสิน้สดุของสญัญา  การยกเลกิสญัญาโดย BEM 
- หาก ผูร้ับจา้ง ไมป่ฏบิตัติามสญัญา ซึง่ BEM จะแจง้ใหผู้ร้ับจา้งทําการแกไ้ขเหตผุดิสญัญาภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

แตไ่มน่อ้ยกวา่ 14 วนั หาก ผูร้ับจา้งไมส่ามารถแกไ้ขเหตดุงักลา่วไดภ้ายในเวลาทีก่ําหนดหรอืตามเวลาทีต่กลง
กนั BEM มสีทิธยิกเลกิสญัญา 

- หากผูร้ับจา้งลม้ละลาย หรอืยืน่ขอแตง่ตัง้ผูบ้รหิารแผน หรอืประนอมหนีก้บัเจา้หนี ้ หรอืมคํีาสัง่ใหเ้ลกิกจิการ หรอื
ไดร้ับมตใิหเ้ลกิกจิการ หรอืมกีารแตง่ตัง้ผูพ้ทิกัษ์ทรัพย ์สญัญาจา้งนีจ้ะถกูยกเลกิโดยอตัโนมตั ิ

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่13/47 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

การยกเลกิสญัญาโดยผูร้ับจา้ง 
หาก BEM ไมส่ามารถชาํระเงนิทีค่า่จา้งภายใน 7 วนัหลงัจากครบกําหนด  ผูร้ับจา้งสามารถสง่หนังสอืแจง้ผดินัดชาํระ
หนีใ้ห ้BEM ชาํระภายใน 7 วนั หาก BEM ยังไมช่าํระภายในเวลาทีก่ําหนดในหนังสอืดงักลา่ว ผูร้ับจา้งมสีทิธยิกเลกิ
สญัญา 
การยกเลกิสญัญาสมัปทานโดย รฟม. 
ในกรณีทีส่ญัญาสมัปทานถกูยกเลกิโดย รฟม. เนือ่งมาจาก Maintenance Contractor (ผูร้ับจา้ง) ดงันัน้ สญัญา
ใหบ้รกิารฉบบันีจ้ะถกูยกเลกิ และ BEM จะคํานวณคา่เสยีหายทีจ่ะตอ้งจา่ยใหก้บั รฟม. อนัเป็นผลมาจากการยกเลกิ
สญัญาสมัปทาน และตน้ทนุของการเลกิจา้งพนักงาน คา่ธรรมเนยีมยกเลกิสญัญาเงนิกูย้มื และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการยกเลกิ อยา่งไรก็ตาม ความรับผดิชอบของผูร้ับจา้ง ภายใตเ้งือ่นไขนี ้ จะไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของคา่ธรรมเนยีม
รวมตลอดโครงการ 

 
(2) ร่างแกไ้ขสญัญาวา่จา้งบรษัิท ช.การชา่ง จํากัด (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐาน

โยธาและไฟฟ้าเครือ่งกลของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานหีัวลําโพง 
– สถานบีางซือ่) 

 
โดยเพิม่เตมิขอบเขตงานรวมถงึงานซอ่มบํารุงโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย และขยายระยะเวลา
ของสญัญาในสว่นของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) ดงักลา่วออกไปอกีให ้
ส ิน้สดุสญัญาพรอ้มกนัในคราวเดยีว และถอืวา่ร่างแกไ้ขสญัญาฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสญัญาซอ่มบํารุง
โครงสรา้งพืน้ฐาน ตามขอ้ (1) ขา้งตน้ และมผีลตามกฎหมายนับตัง้แตว่นัทีล่งนามในสญัญาของคูส่ญัญา โดยที่
คา่ปรับ (Liquidated Damage) เงือ่นไขอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดแ้กไ้ขในร่างแกไ้ขสญัญาในขอ้ (2) จะเป็นไปตามเงือ่นไข
ในสญัญาซอ่มบํารุง CEM ตามขอ้ (1) ขา้งตน้ 

 
วนัทีล่งนามในสญัญา [] 
การเพิม่ขอบเขตงาน/
การขยายระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

(ก) งานซอ่มบํารงุรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 
สว่นตอ่ขยาย ระยะเวลา 7 ปี นับจากวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเต็มรปูแบบ ซึง่กําหนดไว ้
ภายในวนัที ่ 31 มนีาคม 2563 และรวมถงึงานเตรยีมความพรอ้มชว่งเริม่ตน้และการซอ่มบํารงุรกัษาอปุกรณ์
ในชว่งทีม่กีารเปิดทดลองเดนิรถเสมอืนจรงิ (Trial Run) ของสถานทีีท่ยอยเปิดใหบ้รกิารกอ่นวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิาร
เต็มรปูแบบ (Mobilization Period) อกีประมาณ 1 ปี 6 เดอืน รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี 6 เดอืน; 

(ข) การขยายสญัญางานบรหิารงานซอ่มบํารงุโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ของโครงการรถ 
ไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ)1/ จากเดมิสิน้สดุในวนัที ่ 31 ตลุาคม 2566 โดยใหม้ี
ระยะเวลาสิน้สดุพรอ้มกบังานบรหิารงานซอ่มบํารงุโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ตามขอ้ (ก) ขา้งตน้ (ขยายระยะของสญัญาออกไปอกีประมาณ 3 ปี 5 
เดอืน เป็นสิน้สดุปลายเดอืนมนีาคม 2570) 

ขอบเขตของงาน (1) จัดหาอปุกรณ์ เครือ่งมอื อะไหล ่ ตามรายการทีร่ะบใุนสญัญา (Contract Spare) และจัดฝึกอบรมบคุลากร
สําหรับงานซอ่มบํารงุใหพ้รอ้มตัง้แตก่ารเปิดใหบ้รกิารในชว่งที ่2 (ชว่งสถานหีวัลําโพง - สถานหีลกัสอง) 

(2) ซอ่มบํารงุโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา รวมถงึ สถาน ีอโุมงค ์และศนูยซ์อ่มบํารงุของโครงการ  
(3) ซอ่มบํารงุรักษาอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครือ่งกล และระบบงานตา่งๆ ภายในสถาน ีอโุมงค ์และศนูยซ์อ่มบํารงุ

ของโครงการ ดงันี ้ 
• ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้(Fire Detection and Alarm System) 
• ระบบป้องกนัอคัคภียั (Fire Protection System) 
• ระบบไฟฟ้าแรงดนัตํา่ (Low Voltage System) 
• ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง (Lighting System) 
• ระบบปลั๊กไฟและเตา้เสยีบไฟฟ้า (Power Plug and Receptacle System) 
• ระบบปรับอากาศ (Air Condition System) 
• ระบบระบายอากาศ (Air Ventilation System) 
• ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา (Civil & Architecture) (เฉพาะงานระดบัที ่3 – 4) 
• ระบบบรหิารจัดการภายในอาคาร (Building Management System) 
• ระบบลฟิท ์(Lift System) 
• ระบบบนัไดเลือ่น (Escalator System) 

คา่บรกิาร คา่บรกิารโดยรวมประมาณ 2,777.70 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) โดยแบง่เป็น 
• คา่ซอ่มบํารงุรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ  

สว่นตอ่ขยาย เป็นเงนิ 1,446.70 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 
• คา่บรหิารงานซอ่มบํารงุโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิ

รัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) เป็นเงนิประมาณ 740.00 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 
• คา่ปรับปรงุและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ที่

หมดอายกุารใชง้าน เพือ่ใหบ้รษัิทฯ สามารถใหบ้รกิารเดนิรถไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นเงนิ 591.00 ลา้นบาท 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่14/47 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

BEM จะชาํระคา่บรกิารเป็นรายเดอืน ตามงวดความสําเร็จของงานตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญา  โดย BEM จะชาํระเงนิ
ภายใน 30 วนันับจากวนัทีบ่รษัิทฯ ไดร้ับใบแจง้หนีจ้าก CK พรอ้มกบัรายงานประจําเดอืน/ไตรมาส และรายงานตรวจ
ผลงานประจําเดอืน ตามขอ้กําหนดการบํารงุรักษา  

หมายเหต:ุ 1/ สญัญาซอ่มบํารงุรักษา CEM ระยะเวลา 8 ปี เริม่ตัง้แต ่17 พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2566 
 
ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ วา่สาระสําคัญของสญัญาแกไ้ขตามขอ้ (2) 

ขา้งตน้ ฉบับทีล่งนามจรงิ จะไมเ่ปลีย่นแปลงไปจากฉบับร่างอย่างมนัียสําคัญ และจะไมแ่กไ้ขในสาระสําคัญ เชน่ 
ขอบเขตงาน คา่บรกิาร และระยะเวลาของสญัญา เป็นตน้ 

 
1.5 ประเภทและขนาดของรายการ 

การทํารายการตา่งๆ ตามรายละเอยีดขา้งตน้ ถอืเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทจดทะเบยีน ประเภท
รายการธรุกจิปกตขิองบรษัิท ทีไ่มม่เีงือ่นไขการคา้โดยทั่วไป ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยมขีนาด
รายการเทา่กบัรอ้ยละ 8.96 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 
2560 โดยมรีายละเอยีดการคํานวณ ดงันี้ 
สนิทรัพยร์วม1/ 98,919.37 ลา้นบาท 
หกั สนิทรัพยท์ีไ่มม่ตีวัตน1/  75.26 ลา้นบาท 
หกั สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช1ี/  5.00 ลา้นบาท 
หกั หนีส้นิรวม1/ 67,740.07 ลา้นบาท 
หกั สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย1/ 111.11 ลา้นบาท 
มลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ (NTA) 30,987.93 ลา้นบาท 
มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน (รวมรายการที ่1 – 3) 2,777.70 ลา้นบาท 
ขนาดของรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั (สดัสว่นเปรยีบเทยีบกบั NTA) รอ้ยละ 8.96 
หมายเหต:ุ 
1/ ตวัเลขตามงบการเงนิรวมทีผ่า่นการตรวจสอบแลว้ของบรษัิทฯ สําหรับปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 

รายการดังกลา่วมขีนาดของรายการสงูกวา่รอ้ยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ และ
หากรวมรายการทีเ่กีย่วโยงกนักบั CK ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีม่ขีนาดรายการรอ้ยละ 1.86 (ทีอ่นุมัตโิดยทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่7/2560 เมือ่วนัที ่20 ธันวาคม 2560 ซึง่อนุมัตกิารวา่จา้ง CK เป็นผูบ้รหิารจัดการงาน
กอ่สรา้งและปรับปรุงอาคารบรหิาร บรเิวณศนูยซ์อ่มบํารุงหว้ยขวาง และดําเนนิการจัดหาและตดิตัง้อปุกรณ์งาน
ระบบรถไฟฟ้า (เพิม่เตมิ) และงานปรับปรุงระบบจัดเก็บคา่โดยสารอตัโนมัต ิ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 
มลูคา่รายการ 560.00 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) เทยีบกับมลูคา่สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนตามงบการเงนิรวม ณ 
วนัที ่30 กนัยายน 2560 เทา่กับ 560 ลา้นบาท / 30,147.255 ลา้นบาท = รอ้ยละ 1.86) จะทําใหม้ขีนาดรายการที่
เกีย่วโยงกนัรวมรอ้ยละ 10.82 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ จงึถอืเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีม่ี
นัยสาํคญั ดงันัน้ การเขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักลา่วตอ้งขออนุมัตกิารเขา้ทํารายการจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงอนุมัตไิมตํ่า่กวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี รวมทัง้บรษัิทฯ ตอ้งจัดใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
เพือ่ใหค้วามเห็นเกีย่วกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของรายการตอ่ผู ้
ถอืหุน้ของบรษัิทฯ เพือ่ประกอบการพจิารณาอนุมัตกิารทํารายการ 
 

1.6 มูลคา่รวมของสิง่ตอบแทนและเกณฑท์ีใ่ชใ้นการคํานวณมูลคา่สิง่ตอบแทน 
มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ ตกลงทีจ่ะชาํระให ้ CK สาํหรับการวา่จา้งเป็นผูบ้รหิารงานซอ่ม

บํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ในวงเงนิรวม 
2,777.70 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) โดยเป็นราคาทีไ่ดม้าจากการเจรจาตอ่รองกับ CK และเชค็สอบกบั
มลูคา่งานทีป่ระเมนิผูเ้ชีย่วชาญอสิระ InfraAsia  

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ ไดว้า่จา้ง InfraAsia ซึง่มทีมีงานวศิวกรอสิระทีม่ปีระสบการณ์และความชาํนาญในดา้นการ
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยในการบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า ใหเ้ป็นวศิวกรทีป่รกึษาอสิระในการประเมนิมลูคา่งานที่
เหมาะสม ซึง่ InfraAsia ไดต้รวจสอบและประเมนิราคาแลว้เห็นวา่ราคาทีเ่หมาะสมสําหรับงานบรหิารงานซอ่ม
บํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกลโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ คดิเป็นมลูคา่รวมประมาณ 
2,847.74 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดการประเมนิแตล่ะรายการ ดงันี ้
(1) รายการที ่ 1: งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้า

สายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ระยะเวลา ระยะเวลา 7 ปี นับจากวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ
เต็มรูปแบบ และรวมถงึงานเตรยีมความพรอ้มชว่งเริม่ตน้และการซอ่มบํารุงรักษาอปุกรณ์ในชว่งทีม่กีารเปิด
ทดลองเดนิรถเสมอืนจรงิ (Trial Run) ของสถานทีีท่ยอยเปิดใหบ้รกิารกอ่นวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารเต็มรูปแบบ 
(Mobilization Period) อกีประมาณ 1 ปี 6 เดอืน รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี 6 เดอืน คดิเป็นมลูคา่
ประมาณ 1,505.02 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 
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(2) รายการที ่ 2: การขยายสญัญางานบรหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล 
ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) โดยใหม้รีะยะเวลาสิน้สดุพรอ้มกบังาน
บรหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 
สว่นตอ่ขยาย ตามรายการที ่1 ขา้งตน้ คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 745.92 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

(3) รายการที ่ 3: งานปรับปรุงและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา
เงนิเดมิ ทีห่มดอายุการใชง้าน คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 596.79 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

ซึง่ราคางานที ่ CK เสนอมาทัง้หมดเป็นราคาทีตํ่า่กวา่ราคาที ่ InfraAsia ไดทํ้าการตรวจสอบและประเมนิ
ราคาไว ้
 

1.7 แหลง่เงนิทนุในการทํารายการ และเงือ่นไขการชําระเงนิ 
แหลง่เงนิทนุ: กระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานของบรษัิทฯ 
เงือ่นไขการชาํระเงนิใหแ้ก ่CK: ภายใน 30 วนันับจากวนัทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บใบแจง้หนีจ้าก CK โดยบรษัิทฯ 
จะชาํระคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืน ตามงวดความสาํเร็จของงานตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญา  

 
1.8 เง ือ่นไขในการทํารายการ 

การเขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกันในครัง้นี ้ จะสําเร็จก็ตอ่เมือ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 ซึง่จะ
ประชมุในวนัที ่20 เมษายน 2561 อนุมัตใิหบ้รษัิทฯ เขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัรายการนีไ้ด ้
 
2. ขอ้มูลของบรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ปรากฏตามรายละเอยีดในสว่นที ่2 ของ

สารสนเทศเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ลําดบัที ่ 9) และรายงานประจําปี 2560 (สิง่ทีส่ง่มา
ดว้ย ลําดับที ่2) ของบรษัิทฯ ทีแ่นบมากับหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

 
3. ขอ้มูลของบรษิทั ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) ปรากฏตามรายละเอยีดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้
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สว่นที ่2: ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 
1. วตัถปุระสงคแ์ละความจําเป็นในการเขา้ทํารายการ 

ตามทีบ่รษัิทฯ เป็นผูรั้บสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ โดยไดล้งนามในสญัญาสมัปทานฯ กบั  
รฟม. เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2543 และวนัที ่31 มนีาคม 2560 ระยะเวลาสมัปทาน 33 ปี5

6 ซึง่สญัญาสมัปทานฯ นีจ้ะ
ครอบคลมุถงึ (ก) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานบีางซือ่ – สถานหีัว
ลําโพง) ซึง่บรษัิทฯ เป็นผูบ้รหิารโครงการมาตัง้แตปี่ 2543 และไดว้า่จา้งให ้ CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา
โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) มาตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2558 โดยมอีายสุญัญาจา้ง 8 
ปี; และ (ข) โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย (สถานบีางซือ่ – สถานทีา่พระ และสถานหีัวลําโพง – 
สถานหีลักสอง) ซึง่บรษัิทฯ มหีนา้ทีดํ่าเนนิการจัดหา ตดิตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบสําหรับโครงการรถไฟฟ้า
สายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย (ซึง่เป็นงานระยะที ่ 1 ตามสญัญาสมัปทานฯ) โดยบรษัิทฯ ไดว้า่จา้งให ้ CK  เป็น
ผูดํ้าเนนิการ  ทัง้นี ้ปัจจบุนัโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย เปิดใหบ้รกิาร 1 สถาน ีคอื สถานบีางซือ่ – 
สถานเีตาปนู (โดย CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM เป็นระยะเวลา 1 ปี สิน้สดุในเดอืนสงิหาคม 2561) 
และจะเปิดใหบ้รกิารครบทัง้สายภายในเดอืนมนีาคม 2563 

โดยใหถ้อืวา่สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ)6

7 ลงวนัที ่
วนัที ่1 สงิหาคม 2543 เป็นสว่นหนึง่ของสญัญาสมัปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ลงวนัที ่31 มนีาคม 2560 
และขยายระยะเวลาสมัปทานสายสน้ํีาเงนิเดมิจากเดมิสิน้สดุวันที ่ 1 กรกฎาคม 2572 เป็นการสิน้สดุระยะเวลา
สมัปทานพรอ้มกนักบัโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ทัง้นี ้ เพือ่ใหส้ามารถเดนิรถแบบตอ่เนือ่งเป็น
โครงขา่ยเดยีวกนั (Through Operation) 

บรษัิทฯ มนีโยบายมุง่เนน้ทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิารในการเดนิรถไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ แตเ่นื่องจากสญัญา
สมัปทานฯ ระบขุอบเขตงานรวมถงึการจัดหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และการซอ่มบํารุงรักษา 
บรษัิทฯ มคีวามเชีย่วชาญในดา้นการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า แตก่ารจัดหาระบบรถไฟฟ้า และงานซอ่มบํารุงรักษา 
และเป็นงานทีต่อ้งใชค้วามชาํนาญเฉพาะทาง และใชบ้คุลากรเฉพาะทางจํานวนมาก  บรษัิทฯ จงึมนีโยบายในการ
เขา้ทําสญัญาวา่จา้งบคุคลอืน่ (Outsourcing) เขา้มาบรหิารจัดการทัง้ในสว่นของการจัดหาระบบรถไฟฟ้า และซอ่ม
บํารุงรักษาแทน โดยการดําเนนิการในแตล่ะขอบเขตของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ มดีงันี ้

ประเภทงาน 

โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ภายใตส้ญัญาสมัปทานฯ 
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล  

(สายสน้ํีาเงนิเดมิ) 
(สถานหีวัลําโพง – สถานบีางซือ่) 

ตามสญัญาสมัปทาน ลงวนัที ่1 ส.ค. 2543 และใหถ้อื
วา่เป็นสว่นหนึง่ของสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า

สายสน้ํีาเงนิ ลงวนัที ่31 ม.ีค. 2560 

โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย 
(สถานบีางซือ่ – สถานทีา่พระ1/ และ  
สถานหีวัลําโพง – สถานหีลกัสอง) 

ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 
ลงวนัที ่31 ม.ีค. 2560 

การจัดหา ตดิตัง้ และ
ทดสอบอปุกรณ์งานระบบ
รถไฟฟ้า (M&E) 

กจิการรว่มคา้ CKET (ซึง่ประกอบดว้ย CK และบรษัิท 
เอกซเ์ปอรต์ ทรานสปอรต์ จํากดั)2/ 

CK 

การใหบ้รกิารการเดนิ
รถไฟฟ้า 

บรษัิทฯ ดําเนนิการเอง (ใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ 2547) บรษัิทฯ ดําเนนิการเอง ซึง่แบง่เป็น 3 ชว่ง ไดแ้ก ่
ชว่งที ่1 สถานบีางซือ่ – สถานเีตาปนู เปิดใหบ้รกิาร
เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2560 (ซึง่รวมอยูใ่นชว่งสถานี
บางซือ่ – สถานทีา่พระ) 
ชว่งที ่ 2 สถานหีวัลําโพง – สถานหีลกัสอง จะเปิด
บรกิารภายในเดอืนกนัยายน 2562 และ 
ชว่งที ่3 สถานเีตาปนู – สถานทีา่พระ จะเปิดบรกิาร
ภายในเดอืนมนีาคม 2563 

การซ่อมบํารงุรกัษา
โครงสรา้งพืน้ฐานทาง
โยธาและไฟฟ้า
เครือ่งกล (CEM) 

อดตี 
(ชว่งปี 2547 - 2554) 
• จัดทําสญัญาซอ่มบํารงุรักษา (CEM) ระยะเวลา 7 

ปี (2547 - 2554) จํานวน 5 สญัญา3/ กบั 
ผูใ้หบ้รกิารจํานวน 4 ราย 

อดตี 
ไมม่ ีเนือ่งจากยังกอ่สรา้งไมแ่ลว้เสร็จ 

6 แบง่เป็น (1) ระยะที ่1: งานออกแบบ จัดหา ตดิตัง้ ทดสอบอปุกรณ์งานระบบ และทดลองเดนิรถสําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่
ขยาย ระยะเวลา 3 ปี เริม่ตัง้แตว่นัที ่31 มนีาคม 2560 ถงึไมเ่กนิวนัที ่31 มนีาคม 2563; และ (2) ระยะที ่2: ใหบ้รกิารเดนิรถโครงการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย แบบตอ่เนือ่งเป็นโครงขา่ยเดยีวกัน (Through 
Operation) ระยะเวลา 30 ปี 
7 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ทําสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) กบั รฟม. ในรูปแบบ PPP Net Cost โดย
บรษัิทฯ มสีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการจัดเก็บรายไดค้า่โดยสาร รวมทัง้การดําเนนิกจิกรรม และการพฒันาเชงิพาณชิย ์ซึง่รวมถงึการโฆษณา การ
ใหเ้ชา่พื้นทีใ่นโครงการ และธุรกจิใหบ้รกิารสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ตัง้แต่วันที ่2 
กรกฎาคม 2547 จนถงึวนัที ่1 กรกฎาคม 2572 ภายใตส้ญัญาดงักลา่ว บรษัิทมภีาระผกูพนัตอ้งจา่ยเงนิคา่ตอบแทนจากคา่โดยสารและจากการ
พัฒนาเชงิพาณิชย์ใหแ้ก่ รฟม. ตามอัตราทีร่ะบใุนสัญญา และตอ่มาขยายระยะเวลาออกไปอกีประมาณ 20 ปี 9 เดอืน เป็นสิน้สดุวันที ่30 
มนีาคม 2593 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่17/47 
 

                                                



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

ประเภทงาน 

โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ภายใตส้ญัญาสมัปทานฯ 
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล  

(สายสน้ํีาเงนิเดมิ) 
(สถานหีวัลําโพง – สถานบีางซือ่) 

ตามสญัญาสมัปทาน ลงวนัที ่1 ส.ค. 2543 และใหถ้อื
วา่เป็นสว่นหนึง่ของสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า

สายสน้ํีาเงนิ ลงวนัที ่31 ม.ีค. 2560 

โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย 
(สถานบีางซือ่ – สถานทีา่พระ1/ และ  
สถานหีวัลําโพง – สถานหีลกัสอง) 

ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 
ลงวนัที ่31 ม.ีค. 2560 

(ชว่งปี 2554 - 2558) 
• งานลฟิทแ์ละบนัไดเลือ่น: เป็นการทําสญัญากบั 

ผูใ้หบ้รกิารรายเดมิ ตัง้แตปี่ 2554 และสิน้สดุ
สญัญาเมือ่ปี 2558 

• งานซอ่มบํารงุรกัษาระบบ4/: ผูใ้หบ้รกิารอกีรายหนึง่
เป็นการทําสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารรายเดมิ ตัง้แตปี่ 
2554 และสิน้สดุสญัญาเมือ่ปี 2558 

• งานซอ่มบํารงุรกัษา โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา 
และระบบสนับสนนุ5/: บรษัิทฯ ดําเนนิการเอง โดย
จา้งผูร้ับเหมารายยอ่ยมาทํางานเป็นงานๆ ไป 

 ปัจจบุนั 
CK เขา้มารับงานดา้น CEM ทัง้หมด โดยมสีญัญาซอ่ม
บํารงุรักษา (CEM) ระยะเวลา 8 ปี เริม่ตัง้แต ่ 17 
พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2566 
(งานระดบั 1 – 4)5/,6/ 

ปัจจบุนั 
ชว่งที ่1 สถานบีางซือ่ – เตาปนู โดย CK ตัง้แตว่นัที ่
11 สงิหาคม 2560 ถงึวนัที ่10 สงิหาคม 2561 
ชว่งที ่ 2 สถานหีวัลําโพง – สถานหีลกัสอง และ 
ชว่งที ่ 3 สถานเีตาปนู – สถานทีา่พระ: ไมม่ ี
เนือ่งจากยังกอ่สรา้งไมแ่ลว้เสร็จ 

 รายการทีข่ออนุมตัใินคร ัง้นี ้
คูส่ญัญา: CK 
(1) ขยายระยะเวลาของสญัญาวา่จา้งฉบบัเดมิ ขา้งตน้ 

ใหส้ิน้สดุพรอ้มกบังานซอ่มบํารงุรักษา CEM ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย (หรอื
ขยายออกไปอกีประมาณ 3 ปี 5 เดอืน จาก 1 
พฤศจกิายน 2566 ถงึวนัที ่ 30 มนีาคม 2570) 
(งานระดบั 1 – 4)5/,6/ 

(2) ปรับปรงุและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้า
เครือ่งกล ทีห่มดอายกุารใชง้าน 
(งานระดบั 5)7/ 

รายการทีข่ออนุมตัใินคร ัง้นี ้
คูส่ญัญา: CK  
งานซอ่มบํารงุรกัษา CEM ระยะเวลา 7 ปี นับจาก
วนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ เต็ม
รปูแบบ รวมถงึการซอ่มบํารงุรักษาในชว่ง Trial Run 
อกีประมาณ 1 ปี 6 เดอืน รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 
8 ปี 6 เดอืน 
(งานระดบั 1 – 4)5/,6/ 

การซอ่มบํารงุรักษาระบบ
รถไฟฟ้าและรางวิง่ 

บรษัิท ซเีมนส ์(ประเทศไทย) จํากดั บรษัิท ซเีมนส ์(ประเทศไทย) จํากดั 

หมายเหต:ุ 
1/ โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ชว่งสถานบีางซือ่ – สถานทีา่พระ จะรวมชว่งที ่1 สถานบีางซือ่ – สถานเีตาปนู และชว่งที ่3 

สถานเีตาปนู – สถานทีา่พระ 
2/ กจิการรว่มคา้ CKET ดําเนนิการบรหิารและจัดการโครงการตามขอ้ตกลงเกีย่วกบัสมัปทาน เพือ่ออกแบบ ผลติ จัดสง่ ตดิตัง้ ทดสอบ และ

เปิดใชอ้ปุกรณ์ (M&E) รวมทัง้การจัดเตรยีมกําลงัคน เพือ่รองรับการใหเ้ปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล  
(สายสน้ํีาเงนิเดมิ) โดยบรษัิท เอกซเ์ปอรต์ ทรานสปอรต์ จํากดั ถอืหุน้โดยกลุม่ของนายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์โดยมบีรษัิท มหาศริ ิสยาม จํากดั 
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญร่ายใหญใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 90 ของทนุจดทะเบยีนและชาํระแลว้ 

3/ ครอบคลมุงาน CEM ดงัตอ่ไปนี ้(1) งานโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา สถานหีวัลําโพง – สถานพีระราม 9 (UGS), (2) งานโครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางโยธา สถานศีนูยว์ฒันธรรม – สถานบีางซือ่ (UGN), (3) ลฟิทแ์ละบนัไดเลือ่น, (4) งานโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและสถาปัตยกรรม
ภายในบรเิวณศนูยซ์อ่มบํารงุ (Depot); และ (5) งานระบบไฟฟ้าเครือ่งกลบรเิวณศนูยซ์อ่มบํารงุ 

4/ บรษัิทฯ วา่จา้งผูใ้หบ้รกิารซอ่มบํารงุรักษา CEM รายหนึง่ ครอบคลมุขอบเขตงานประเภทระบบควบคมุสภาวะแวดลอ้ม ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง
และเตา้รับ ระบบระบายอากาศในอโุมงค ์ระบบไฟฟ้าแรงตํา่ ระบบตรวจจับและแจง้เตอืนเหตเุพลงิไหม ้และระบบดบัเพลงิดว้ยสารสะอาด 

5/ บรษัิทฯ ดําเนนิการเองในสว่นซอ่มบํารงุรักษา CEM ในขอบเขตงานประเภทโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและสถาปัตยกรรม อโุมงค ์ (งาน
ระดบัที ่ 1 – 2) ระบบป๊ัมระบายน้ํา และระบบดบัเพลงิดว้ยน้ํา ซึง่อาจมกีารวา่จา้งผูร้ับเหมารายยอ่ยมาชว่ยทํางานในสว่นทีไ่มส่ามารถ
ดําเนนิการไดด้ว้ยตนเองเป็นงานๆ ไป 

6/ โปรดดขูอบเขตงานซอ่มบํารงุรกัษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย งาน
ระดบัที ่1 – 4 ทีว่า่จา้ง CK ในสว่นที ่3 ขอ้ 1.1 หนา้ที ่30 ของรายงานฉบบันี ้

7/ งานซอ่มบํารงุรกัษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ งานระดบัที ่ 5 เป็นงานเปลีย่นหรอืทดแทนอปุกรณ์ เนือ่งจากอปุกรณ์เดมิ
หมดอายกุารใชง้าน เสือ่มสภาพ ลา้สมยั (เชน่ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ซอฟตแ์วรต์า่งๆ และแบตเตอรี ่ เป็นตน้) ไมป่ระหยัดพลงังานเทา่กบั
อปุกรณ์ทีม่จํีาหน่ายอยูใ่นปัจจบุนั (เชน่ ระบบเครือ่งปรับอากาศ ระบบป๊ัมน้ํา เป็นตน้) และ/หรอื ไมส่ามารถหาอะไหล ่ (Spare Parts) ได ้
เนือ่งจากผูผ้ลติอปุกรณ์เลกิผลติสนิคา้เกา่ๆ แลว้ โดยบรษัิทฯ จะจัดทํารายการอปุกรณ์ (Equipment List) ทีต่อ้งซอ่มบํารงุรักษาในงาน
ระดบัที ่5 ขึน้ และจัดจา้งผูร้ับเหมาเป็นครัง้ๆ ไป (ในครัง้นี ้บรษัิทฯ จะวา่จา้ง CK ตามทีข่ออนุมตัทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี)้ ซึง่สว่นใหญจ่ะ
เกดิขึน้ทกุๆ ประมาณ 10 – 15 ปี แลว้แตอ่ายกุารใชง้าน การเสือ่มสภาพ และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป ของอปุกรณ์แตล่ะประเภท  
ทัง้นี ้ งานซอ่มบํารงุซอ่มบํารงุรกัษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ งานระดบัที ่ 5 ในครัง้นี ้ เป็นครัง้แรกตัง้แตม่กีารเปิด
ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้ามา 

 
ทัง้นี ้โปรดดคํูาอธบิายและรายละเอยีดของงานระดบั 1 - 5 ในสว่นที ่3 ขอ้ 1.1 หนา้ที ่32 ของรายงานฉบบันี ้

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่18/47 
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รายการที ่1 - 2: 
 ตลอดระยะเวลาตัง้แตก่ารใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีา
เงนิเดมิ) ตัง้แตปี่ 2547 เป็นตน้มา บรษัิทฯ มแีนวทางในการซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้า
เครือ่งกล (CEM) รวมถงึแนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพือ่ใหร้ะบบการเดนิรถไฟฟ้ามปีระสทิธภิาพสงูสดุ ดงันี ้

ชว่งปี 2547 – 2558: ตัง้แตปี่ 2547 เป็นตน้มา บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งผูใ้หบ้รกิารในการซอ่มบํารุงรักษา
โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีา
เงนิเดมิ) หลายราย โดยเป็นการวา่งจา้งโดยการเปิดประมลูงาน แตบ่รษัิทฯ ประสบปัญหาจากการซอ่มบํารุงรักษา
หลายครัง้ รวมถงึเกดิขอ้โตแ้ยง้กบัผูใ้หบ้รกิารในอดตี ซึง่สว่นใหญจ่ะเกดิจากปฏเิสธความรับผดิชอบในการซอ่ม
บํารุงรักษาของผูใ้หบ้รกิารบางราย โดยอา้งเหตวุา่ความเสยีหายตอ่โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล
เกดิขึน้จากผูรั้บเหมากอ่สรา้ง ซึง่ไมอ่ยูใ่นขอบเขตความรับผดิชอบของตนตามสญัญาซอ่มบํารุงรักษา เชน่ น้ําร่ัวซมึ
ในระบบอโุมงคร์ถไฟฟ้า และระบบบนัไดเลือ่นหยุดทํางาน เป็นตน้ ทําใหบ้รษัิทฯ เสยีเวลาและเสยีกําลงัคนในการ
เจรจาตอ่รองกับผูใ้หบ้รกิารในอดตี และมคีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้เพิม่เตมิจากมลูคา่งานตามสญัญาซอ่มบํารุงรักษาหลาย
ครัง้ 

ในบางกรณี บรษัิทฯ ไดร้อ้งขอให ้CK ซึง่มศีกัยภาพในการเจรจาตอ่รองกับผูใ้หบ้รกิารมากกวา่บรษัิทฯ ให ้
เจรจาตอ่รองใหแ้กบ่รษัิทฯ ทําใหบ้รษัิทฯ สามารถแกไ้ขขอ้โตแ้ยง้กับผูใ้หบ้รกิารได ้ โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิแก่
บรษัิทฯ ในทา้ยทีส่ดุ  

ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมนีโยบายทีจ่ะวา่จา้ง (Outsourcing) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและ
ไฟฟ้าเครือ่งกลเพยีงรายเดยีว มาทําหนา้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้า
เครือ่งกล (CEM) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ เพือ่แกไ้ขปัญหาทีเ่คยเกดิขึน้ดงักลา่ว 

ตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2558 – ปัจจุบนั: ตัง้แตก่ลางเดอืนพฤศจกิายน 2558 บรษัิทฯ ไดว้า่จา้ง CK ซึง่
เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกลเพือ่เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM แก่
บรษัิทฯ สาํหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) แทนผูใ้หบ้รกิารรายเดมิหลายราย 
โดยจา่ยคา่ตอบแทนเป็นราคาจา้งเหมา (Fixed Fee) ซึง่ทําใหบ้รษัิทฯ สามารถควบคมุตน้ทนุในการซอ่มบํารุงได ้
รวมทัง้ลดความยุง่ยากในการประสานงานระหวา่งกนั โดยตลอดระยะเวลาที ่ CK เขา้มาดําเนนิการจนถงึปัจจุบนั มี
ความราบรืน่และปฎบิัตงิานตามขอบเขตและเงือ่นไขตามสญัญาวา่จา้ง โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิจากคา่จา้งทีต่ก
ลงกนัในสญัญาแตอ่ยา่งใด 

 
ดงันัน้ เพือ่ความตอ่เนือ่งในงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิตลอดทัง้สาย 

และสอดคลอ้งกับแนวทางเดนิรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ทีจ่ะดําเนนิการเดนิรถแบบตอ่เนือ่งเป็น
โครงขา่ยเดยีวกนั  (Through Operation) ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายของบรษัิทฯ ทีจ่ะดําเนนิการวา่จา้งบคุคล
อืน่ (Outsourcing) ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล เขา้มาบรหิารจัดการใน
สว่นการซอ่มบํารุงรักษาแทน เนือ่งจากเป็นงานทีต่อ้งใชค้วามชาํนาญเฉพาะทาง และใชบ้คุลากรเฉพาะทางจํานวน
มาก ตามทีก่ลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้ โดยที ่ CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) มาตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2558 และ CK มคีวามพรอ้มทางดา้นบคุลากร 
และมคีวามคุน้เคยกับระบบการทํางานของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ทัง้ในดา้นขัน้ตอนการรักษาความ
ปลอดภัย ขัน้ตอนการปฏบิัตงิานในการเขา้พืน้ทีทํ่างาน และชว่งเวลาทีส่ามารถเขา้ทํางานซอ่มบํารุงรักษา ที่
กําหนดอยา่งเขม้งวดโดย รฟม. 

ดว้ยเหตผุลทีก่ลา่วมาทัง้หมดขา้งตน้ บรษัิทฯ จงึตดัสนิใจวา่จา้ง CK ใหดํ้าเนนิการในสว่นงานซอ่ม
บํารุงรักษา ตอ่ไปนี้ 

รายการที ่1: งานซอ่มบํารุงรักษา CEM โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย เพือ่ความตอ่เนือ่งใน
การทํางานดา้นซอ่มบํารุงรักษาของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิตลอดทัง้สาย ภายใตผู้บ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา 
CEM รายเดยีวกนั กบัโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งทีเ่ชือ่มตอ่กนักบัโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ทีส่ถานเีตาปนู ทําใหแ้ผนงานในการซอ่มบํารุงรักษา CEM ของบรษัิทฯ มคีวาม
เป็นเอกภาพ สามารถใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ราบรืน่ตลอดทัง้สาย รวมทัง้ยังสามารถบรหิาร
จัดการไดด้กีวา่การวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารซอ่มบํารุงรักษาหลายๆ ราย ลดการประสานงาน และลดความเสีย่งและปัญหา
ทีอ่าจจะเกดิจากรอยตอ่การทํางาน ซึง่อาจจะกระทบกบัการเดนิรถไฟฟ้าได ้ ทัง้นี ้ งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ถอืวา่
เป็นหัวใจสําคญัทีทํ่าใหร้ะบบการเดนิรถมคีวามพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารไดท้ัง้ปีตลอด 365 วนั โดยไมม่วีนัหยดุ
ใหบ้รกิาร และ 

รายการที ่ 2: ขยายระยะเวลาการวา่จา้งตามสญัญาซอ่มบํารุงรักษา CEM ฉบับปัจจุบนั ของโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) ใหส้ ิน้สดุพรอ้มกนักบัสญัญาวา่จา้งซอ่มบํารุงรักษาของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ดงักลา่ว ดว้ยเหตผุลและความจําเป็นเชน่เดยีวกบัรายการที ่ 1 ขา้งตน้ 
ประกอบกบั CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM อยู่แลว้ ณ ปัจจบุนั การตอ่อายุสญัญาออกไปจงึทําใหเ้กดิ
ความตอ่เนือ่งและมเีสถยีรภาพของงานซอ่มบํารุงรักษา CEM 

 
รายการที ่3: 

การปรับปรุงและเปลีย่นอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ทีห่มดอายุการ
ใชง้าน (งานระดับที ่ 5) มคีวามจําเป็นเนื่องจากอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายส ี

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่19/47 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

น้ําเงนิเดมิใชง้านมาแลว้เกอืบ 14 ปี (ตัง้แตเ่ปิดใหเ้ดนิรถในวนัที ่2 กรกฎาคม 2547)7

8 อปุกรณ์หลายสว่นหมดอายุการ
ใชง้าน เสือ่มสภาพ ลา้สมัย (เชน่ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ซอฟตแ์วรต์า่งๆ และแบตเตอรี ่เป็นตน้) ไมป่ระหยัดพลงังาน
เทา่กับอปุกรณ์ทีม่จํีาหน่ายอยูใ่นปัจจบุัน (เชน่ ระบบเครือ่งปรับอากาศ ระบบป๊ัมน้ํา เป็นตน้) และ/หรอื ไม่สามารถหา
อะไหล ่(Spare Parts) ไดเ้นือ่งจากผูผ้ลติอปุกรณ์เลกิผลติสนิคา้รุ่นเกา่ๆ แลว้  ดงันัน้ การปรับปรุงและเปลีย่นอปุกรณ์
ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลจงึมคีวามจําเป็น เพือ่ใหบ้รษัิทฯ สามารถใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิอปุกรณ์มปัีญหาโดยไมค่าดคดิ และลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังาน 

งานซอ่มบํารุงรักษาระดับที ่ 5 นีส้ว่นใหญ่จะเกดิขึน้ทกุๆ ประมาณ 10 – 15 ปี แลว้แตอ่ายุการใชง้าน การ
เสือ่มสภาพ และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป ของอปุกรณ์แตล่ะประเภท  โดยทัง้นี้ งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ งานระดบัที ่5 ในครัง้นี ้เป็นครัง้แรกตัง้แตม่กีารเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้ามา 

ทัง้นี ้การที ่CK เป็นทัง้ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM และมสีว่นร่วมในการจัดหา ตดิตัง้ และทดสอบ
อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า (M&E) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) จงึมี
ความคุน้เคยกับโครงสรา้งพื้นฐานทางโยธา อุปกรณ์ และระบบ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิอยูแ่ลว้ 
 
2. เปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการเขา้ทํารายการ 

2.1. ขอ้ดแีละประโยชนข์องการเขา้ทํารายการ 
รายการที ่1 และรายการที ่2 
(1) การวา่จา้งผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) จะทํา

ใหบ้รษัิทฯ สามารถมุง่เนน้ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตามนโยบายของบรษัิทฯ 
เนือ่งจากบรษัิทฯ มนีโยบายมุ่งเนน้ทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิารในการเดนิรถไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยไมต่อ้งมี

ภาระเกีย่วกบัการซอ่มบํารุงรักษา CEM โดยตรง บรษัิทฯ จงึมนีโยบายในการเขา้ทําสญัญาวา่จา้งบคุคลอืน่ 
(Outsourcing) เขา้มาบรหิารจัดการในสว่นการซอ่มบํารุงรักษาแทน  การวา่จา้งผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM 
ในครัง้นีจ้งึเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ เพือ่ใหบ้รษัิทฯ สามารถมุง่เนน้ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
 

(2) ลดภาระของบรษัิทฯ ในการจา้งพนักงาน และบรหิารจัดการบคุลากรเฉพาะทางจํานวนมาก เพือ่
ทํางานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) เอง 

การซอ่มบํารุงรักษา CEM เป็นงานทีต่อ้งใชค้วามชํานาญเฉพาะทาง และใชบ้คุลากรเฉพาะทางจํานวนมาก 
การวา่จา้งบคุคลอืน่ (Outsourcing) เขา้มาบรกิารจัดการในสว่นการซอ่มบํารุงรักษาแทนบรษัิทฯ จงึเป็นการลด
ภาระของบรษัิทฯ ในการจา้งพนักงาน และบรหิารจัดการบคุลากรเฉพาะทางจํานวนมาก ซึง่เป็นแนวทางปฏบิตัโิดย
ทัว่ๆ ไปสาํหรับบรษัิทจํานวนมากทีน่ยิมวา่จา้งบคุคลอืน่ (Outsourcing) เพือ่มาทํางานบางประเภทแทนการจา้ง
พนักงานจํานวนมากโดยตรง 
 

(3) สามารถควบคมุคา่ใชจ้่าย ในการซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล 
(CEM) ใหอ้ยูใ่นงบประมาณทีกํ่าหนด 

การทํารายการในครัง้นี ้ ในสว่นของงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ไดกํ้าหนดอตัราคา่บรกิารเหมารวม (Fixed 
Fee) ตลอดระยะเวลาในสญัญาและทยอยชาํระคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นรายเดอืน ตามงวดความสําเร็จของงาน
ตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญา  จงึเป็นการควบคมุคา่ใชจ้่ายในการซอ่มบํารุงรักษา CEM ใหอ้ยูใ่นงบประมาณทีกํ่าหนดตาม
สญัญาจา้งแตล่ะโครงการ โดยมขีอบเขตการทํางานตามทีร่ะบรุ่วมกนั ซึง่ขอบเขตงานดงักลา่วเป็นไปตามขอบเขต
การทํางานทีร่ะบใุนสญัญาสมัปทานฯ กับ รฟม. ลงวนัที ่ 1 สงิหาคม 2543 และวนัที ่ 31 มนีาคม 2560 และอยู่
ภายใตค้ณุภาพงานทีม่ปีระสทิธภิาพตามทีบ่รษัิทฯ ตอ้งการ  

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนของรายการที ่1 แบง่ออกเป็นดงันี ้(ก) คา่ตอบแทนในชว่ง Mobilization Period และปี
แรก (ปลายเดอืนกนัยายน 2561 ถงึปี 2563) เทา่กบั 326.70 ลา้นบาท, (ข) 3 ปีถัดไป (ปี 2564 – 2566) เทา่กบั 
515.00 ลา้นบาท, และ (ค) 3 ปีสดุทา้ย (ปี 2567 ถงึเดอืนมนีาคม 2570) เทา่กับ 605.00 ลา้นบาท สว่น
คา่ตอบแทนของรายการที ่2 ชาํระตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2566 ถงึเดอืนมนีาคม 2570 เทา่กบั 740.00 ลา้นบาท 

 
(4) ลดภาระในการตดิตอ่ และลดความขดัแยง้และขอ้โตแ้ยง้กบัผูใ้หบ้รกิารงานซอ่มบํารุงรักษาหลายราย 
ตามทีก่ลา่วมาแลว้เกีย่วกับ การแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทาง

โยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ในสว่นที ่ 2 ขอ้ 1 ของรายงานฉบบันี ้  การแตง่ตัง้ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา
เพยีงรายเดยีวจะเป็นลดภาระของบรษัิทฯ ในการตดิตอ่ และ/หรอื การเจรจาตอ่รองขอ้โตแ้ยง้กับผูใ้หบ้รกิารซอ่ม
บํารุงรักษาหลายราย มาเป็นการรวมศนูยก์ารประสานงานซอ่มบํารุงรักษาอยู่ทีผู่บ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาเพยีงราย
เดยีว ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษารายใหญจ่ะมศีกัยภาพในการเจรจาตอ่รองกับผูใ้หบ้รกิารชว่ง (Sub-Contractors) 
คอ่นขา้งมาก ซึง่จะสง่ผลดกีับบรษัิทฯ ในการลดความขัดแยง้จากผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ๆ ในดา้นขอบเขตความ
รับผดิชอบดงัเชน่ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีลงได ้ อาท ิ การปฏเิสธความรับผดิชอบในการซอ่มบํารุงรักษาของผูใ้หบ้รกิาร
บางราย โดยอา้งเหตวุา่ความเสยีหายตอ่โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกลเกดิขึน้จากผูรั้บเหมา 

8 ทัง้นี ้ อปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ มอีายปุระมาณ 16 ปี เนือ่งจากไดต้ดิตัง้ไปเป็นระยะเวลา
พอสมควร กอ่นจะเปิดใหบ้รกิารเดนิรถ 
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กอ่สรา้ง ซึง่ไมอ่ยูใ่นขอบเขตความรับผดิชอบของตนตามสญัญาซอ่มบํารุงรักษา เชน่ น้ําร่ัวซมึในระบบอโุมงค์
รถไฟฟ้า และระบบบนัไดเลือ่นหยดุทํางาน เป็นตน้ โดยตลอดระยะเวลาที ่ CK เขา้มาบรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา 
CEM จนถงึปัจจุบนั มคีวามราบรืน่และปฎบิัตงิานตามขอบเขตและเงือ่นไขตามสญัญาวา่จา้ง โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิจากคา่จา้งทีต่กลงกนัในสญัญาแตอ่ย่างใด 

นอกจากนี ้ ในอดตีทีผ่่านมาบรษัิทฯ ไดม้กีารวา่จา้ง CK ในการกอ่สรา้งโครงการทางพเิศษและโครงการ
รถไฟฟ้าหลายโครงการ ซึง่ทกุโครงการแลว้เสร็จกอ่นเวลาทีกํ่าหนด และงานมคีณุภาพทีด่ ี สง่ผลใหบ้รษัิทฯ 
สามารถประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมบํารุงรักษา โดยลา่สดุงานทีบ่รษัิทฯ วา่จา้ง CK ดําเนนิการ ไดแ้ก ่ การ
กอ่สรา้งโครงการทางพเิศษสายศรรัีช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และการจัดหา ตดิตัง้ และทดสอบ
อปุกรณ์งานระบบ (M&E) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ทัง้ 2 โครงการก็สามารถเปิดดําเนนิงานกอ่น
กําหนดเวลา 3 เดอืน โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิแตอ่ยา่งใด อนึง่ CK ไมเ่คยมปีระวัตกิารสง่งานลา่ชา้หรอืละทิง้งาน
ของบรษัิทฯ 

 
รายการที ่3 
(5) การปรับปรุงและเปลีย่นอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ที่

หมดอายุการใชง้าน ชว่ยใหส้ามารถใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิ
อปุกรณ์มปัีญหาโดยไม่คาดคดิ และลดคา่ใชจ้่ายดา้นพลังงาน 

อปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิใชง้านมาแลว้เกอืบ 14 ปี 
(ตัง้แตเ่ปิดใหเ้ดนิรถในวนัที ่2 กรกฎาคม 2547)  
− อปุกรณ์หลายสว่นหมดอายุการใชง้าน เสือ่มสภาพ ลา้สมัย เชน่ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์

Workstation แบตเตอรี ่ ตัวเครือ่งสํารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัต ิ (UPS) และ Capacitor Bank เป็น
ตน้; 

− อปุกรณ์หลายสว่นไม่ประหยัดพลงังานเทา่กับอปุกรณ์ทีม่จํีาหน่ายอยูใ่นปัจจบุนั เชน่ ระบบเครือ่งปรับอากาศใน
ปัจจบุนัม ี Variable Refrigerant Volume ใหม ่ ทีส่ามารถปรับการจ่ายน้ํายาแอรไ์ดโ้ดยอตัโนมัต ิ ใหเ้หมาะสม
กบัการเปิดใชง้านของ Condensing Unit (CDU) และ Blower Unit, ระบบป๊ัมน้ําในปัจจุบนัม ีVariable Speed 
Drive ใหม ่ ทีส่ามารถปรับรอบการหมนุของป๊ัมน้ําโดยอตัโนมัต,ิ ระบบควบคมุความเป็นกรด/ดา่งของน้ําทีใ่ชใ้น
การทําความเย็นในปัจจุบนัม ีAutomatic Bleed Off ใหมท่ีส่ามารถปรับความเป็นกรด/ดา่งไดโ้ดยอัตโนมัต,ิ และ
ระบบน้ําหลอ่เย็น (Cooling Tower) ใหม ่ เป็นตน้, ทีจ่ะชว่ยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ทํางานไดม้ากขึน้; และ/หรอื 

− อปุกรณ์หลายสว่นไม่สามารถหาอะไหล ่(Spare Parts) ไดเ้นื่องจากผูผ้ลติอปุกรณ์เลกิผลติสนิคา้รุ่นเกา่ๆ แลว้ 
ดงันัน้ การปรับปรุงและเปลีย่นอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ที่
หมดอายุการใชง้านในครัง้นี ้ จะชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลด
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิอปุกรณ์มปัีญหาโดยไม่คาดคดิ และลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังาน 

 
2.2. ขอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการเขา้ทํารายการ 

รายการที ่1 - 3 
(1) การพึง่พงิผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
การทีบ่รษัิทฯ จะเขา้ทํารายการวา่จา้งผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในครัง้นีเ้พยีงรายเดยีว จะทําให ้

บรษัิทฯ จําเป็นตอ้งพึง่พงิผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM แตเ่พยีงผูเ้ดยีว จงึเป็นความเสีย่งของบรษัิทฯ หาก
ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ดงักลา่วไม่สามารถทํางานตามสญัญาวา่จา้งได ้  อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM อาจจะมกีารจา้งผูใ้หบ้รกิารชว่ง (Sub-Contractors) เพือ่มาใหบ้รกิารงานซอ่ม
บํารุงรักษา CEM แกผู่บ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM  ดงันัน้ ในกรณีทีผู่บ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ไม่
สามารถทํางานตามสญัญาวา่จา้งได ้ หรอืเลกิใหบ้รกิารแกบ่รษัิทฯ  บรษัิทฯ ก็ยังคงสามารถตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารใหม ่
หรอืตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารชว่งของผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM เพือ่มาใหบ้รกิารแกบ่รษัิทฯ ไดเ้องโดยตรง 
เหมอืนทีเ่คยทํามาแลว้กอ่นหนา้นี ้

 
(2) บรษัิทฯ ไมม่โีอกาสในการเปรยีบเทยีบขอ้เสนอของผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในครัง้นี ้ กบั 

ผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ 
เนือ่งจากการวา่จา้งผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในครัง้นี ้เป็นการวา่จา้งผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา 

CEM รายเดมิของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ เพือ่ใหเ้กดิความตอ่เนือ่งและมเีสถยีรภาพของงานซอ่ม
บํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิตลอดทัง้สาย จงึเป็นการวา่จา้งทีไ่มไ่ดเ้ป็นการประมลูแบบเปิด 
ทําใหบ้รษัิทฯ ไมม่โีอกาสในการพจิารณาเปรยีบเทยีบขอ้เสนอกับผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ แตท่ัง้นี ้ ในสว่นของงานซอ่ม
บํารุงรักษา CEM บรษัิทฯ มขีอ้มลูมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษาแตล่ะประเภทของสญัญาซอ่มบํารุงรักษาในอดตีและ
ปัจจุบนัของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง เป็น
แนวทาง และไดใ้ชร้ายงานการประเมนิมลูคา่งานของ InfraAsia ผูเ้ชีย่วชาญอสิระทีม่คีวามเชีย่วชาญเกีย่วกับระบบ
ขนสง่ทางราง ในการพจิารณาตดัสนิใจ 
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ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไดเ้ช็คสอบคา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ ตกลงจะจา่ยใหแ้กผู่บ้รหิารงานซอ่ม
บํารุงรักษา CEM ในครัง้นี ้ พบวา่ คา่ตอบแทนทึจ่ะจา่ยใหก้บัผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในครัง้นี ้ ในแตล่ะ
รายการ 1 – 3 ตํา่กวา่ราคาทีป่ระเมนิโดย InfraAsia 

 
3. เปรยีบเทยีบขอ้ด/ีประโยชน ์ และขอ้ดอ้ย/ความเสีย่ง ระหวา่งการทํารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

กบัการทํารายการกบับุคคลภายนอก 
3.1. ขอ้ด/ีประโยชนข์องการทํารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั  

(1) CK เป็นบรษัิทรับเหมากอ่สรา้งขนาดใหญข่องประเทศทีม่ปีระสบการณ์ ความชาํนาญ และมคีวาม
พรอ้มทีจ่ะเป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 

CK เป็นบรษัิทรับเหมากอ่สรา้งขนาดใหญข่องประเทศทีม่ปีระสบการณ์ ความชาํนาญ และคุน้เคยกับ
อปุกรณ์ รวมถงึโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ เนือ่งจาก CK เป็นผูรั้บเหมากอ่สรา้ง
อโุมงคแ์ละสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิสว่นใตข้องโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ และเป็นผูบ้รหิารโครงการ รวมถงึเป็น 
ผูจั้ดหาและตดิตัง้อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง CK จงึมคีวามพรอ้มในการบรหิารงาน
ซอ่มบํารุงรักษาและจัดหาอปุกรณ์เครือ่งมอืสําหรับการบํารุงรักษา 

CK มปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าระบบรางโดยตรง ทัง้ดา้นการออกแบบ จัดหา ตดิตัง้
อปุกรณ ์ ระบบงานตา่งๆ งานโครงสรา้งพื้นฐานทางโยธา รวมทัง้การซอ่มบํารุงรักษา และเป็นผูป้ระกอบการราย
ใหญร่ายหนึง่ในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงการรถไฟฟ้าระบบราง โดยสงัเขปดงันี ้

 
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิโดยตรง 
(ก) CK (ในนามกจิการร่วมคา้ CKET) เคยเป็นผูบ้รหิารโครงการและรับผดิชอบในการออกแบบและตดิตัง้

อปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) ทีบ่รษัิทฯ เป็น
ผูรั้บสมัปทานในปัจจุบนั ซึง่รวมถงึการรับผดิชอบในการดําเนนิการใหม้กีารทดสอบระบบโดยรวม 
(System Integration) และทดลองการเดนิรถจนสามารถเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าภายในระยะเวลา
ที ่รฟม. กําหนด (M&E Equipment Procurement, Construction and Management Contract) 

(ข) CK เป็นผูบ้รหิารโครงการและรับผดิชอบในการออกแบบ จัดหา ตดิตัง้ ทดสอบอปุกรณ์งานระบบ 
และทดลองเดนิรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย (โดยอปุกรณ์งานระบบจะตอ้งเชือ่มตอ่กับ
อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) 
รวมถงึการตดิตัง้อปุกรณ์ และจัดสรา้ง Facilities สนับสนุนทีจํ่าเป็นในการเดนิรถแบบตอ่เนือ่งเป็น
โครงขา่ยเดยีวกนั) (M&E Equipment Procurement, Construction and Management 
Contract) 

(ค) CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของ
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานหีัวลําโพง – สถานีบางซือ่) 

(ง) CK เป็นผูรั้บผดิชอบในการจัดหา ตดิตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
สถานเีตาปนู – สถานีบางซือ่ (ระยะทาง 1 สถาน)ี ซึง่ตอ่มาไดโ้อนมาเป็นสว่นหนึง่ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ทัง้นี ้ สถานเีตาปนู เป็นสถานทีีเ่ชือ่มตอ่โครงการรถไฟฟ้าสายสี
น้ําเงนิกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ไวเ้ป็นโครงขา่ยเดยีวกัน (M&E Equipment Procurement, 
Construction and Management Contract) 

(จ) CK เป็นผูบ้รหิารรักษาโครงสรา้งงานโยธา (Care of Works) โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ชว่งหัว
ลําโพง - บางแค และชว่งบางซือ่ - ทา่พระ สญัญาที ่2 ใหแ้ก ่รฟม. โดยตรง รวมทัง้เป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของสญัญาที ่ 2 (ชว่งสนาม
ไชย – ทา่พระ) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ส่วนต่อขยาย 

รายการ (ก) – (ง) ขา้งตน้ เป็นงานในสว่นความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทีทํ่าสญัญาวา่จา้ง CK 
 
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าระบบรางสายอืน่ 
(ก) CK เป็นผูรั้บผดิชอบในการจัดหา ตดิตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 

สถานคีลองบางไผ่ – สถานีเตาปนู (M&E Equipment Procurement, Construction and 
Management Contract) 

(ข) CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง สถานคีลองบางไผ ่– สถานเีตาปนู 

(ค) CK (ในนามกจิการร่วมคา้ CKTC) เป็นผูรั้บผดิชอบในการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและ
ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของสญัญาที ่ 1 (สถานพีระน่ังเกลา้ – สถานบีางซือ่) ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสมีว่ง 

(ง) CK (ในนามกจิการร่วมคา้ CKST) เป็นผูรั้บผดิชอบงานโครงการกอ่สรา้งรถไฟฟ้าสายสสีม้ 
(ตะวนัออก) ชว่งศนูยว์ัฒนธรรมแหง่ประเทศไทย-มนีบรุ ี ในสว่นงานกอ่สรา้งใตด้นิ งานกอ่สรา้งศนูย์
ซอ่มบํารุงและอาคารจอดรถดว้ย 

รายการ (ก) – (ข) ขา้งตน้ เป็นงานในสว่นความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทีทํ่าสญัญาวา่จา้ง CK 
 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่22/47 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

ดงันัน้ CK จงึมคีวามคุน้เคยกับโครงสรา้งพื้นฐานทางโยธา อุปกรณ์ ระบบของโครงการรถไฟฟ้าทัง้หมด
ทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บสมัปทานและเป็นผูบ้รหิารงาน รวมทัง้มคีวามพรอ้มทีจ่ะเป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ เนื่องจากเป็นผูม้สีว่นร่วมในการจัดหาและตดิตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย มาตัง้แตต่น้ รวมถงึการเป็น
ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) อยูใ่นปัจจุบนั 

นอกจากนี ้ การที ่ CK มปีระสบการณ์ในงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งขนาดใหญ ่ เชน่ การใหบ้รกิารแก่
บรษัิท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในการซอ่มแซมโครงสรา้งทางพเิศษศรรัีช ระยะที ่1 (อรุุพงษ์ – พระราม 
9) ระยะที ่2 (อรุุพงษ์ - แจง้วัฒนะ) และระยะที ่3 (อรุุพงษ์ – บางโคล)่ รอบที ่1 – 3 และทางพเิศษอดุรรัถยา ระยะ
ที ่ 1 (แจง้วฒันะ – เชยีงราก) และระยะที ่ 2 (เชยีงราก – บางไทร) รอบที ่ 1 – 3 มาแลว้ และ CK เป็นบรษัิท
รับเหมากอ่สรา้งขนาดใหญข่องประเทศไทยทีม่ปีระสบการณ์ในการเป็นผูบ้รหิารโครงการ (Project Manager) มา
หลายโครงการ ไดแ้ก ่ โครงการออกแบบและกอ่สรา้งระบบทางดว่น โครงการกอ่สรา้งรถไฟฟ้าใตด้นิ โครงการ
ออกแบบและกอ่สรา้งโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําขนาดใหญ ่ โครงการกอ่สรา้งระบบผลติและจา่ยน้ําประปา โครงการ
กอ่สรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง เป็นตน้ จงีแสดงถงึศกัยภาพและความสามารถในการบรหิารและจัดการ
ระบบงานโครงการขนาดใหญ ่และเป็นอกีปัจจัยสนับสนุนและสรา้งความเชือ่มั่นวา่จากประสบการณ์ของ CK จะชว่ย
ใหง้านซอ่มบํารุงรักษา CEM โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ เป็นไปดว้ยความราบรืน่และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 

(2) การวา่จา้ง CK จะชว่ยใหเ้กดิความตอ่เนือ่งในการซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสี
น้ําเงนิทัง้ระบบ รวมถงึการตอ่เชือ่มโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งทีส่ถานเีตาปนูอกีดว้ย 

การทีบ่รษัิทฯ เป็นผูรั้บสมัปทานการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนจํานวน 2 โครงการ จาก รฟม. 
ไดแ้ก ่ (ก) โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ (ซึง่ประกอบดว้ย โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย); และ (ข) โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ซึง่ปัจจบุนัมกีารเชือ่มตอ่การเดนิรถ
ระหวา่งโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสน้ํีาเงนิเดมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ใหต้อ่เนือ่งเป็นโครงขา่ย
เดยีวกนัทีส่ถานเีตาปนู ทัง้นี ้ ประเด็นสาํคัญของการใหบ้รกิารรวมถงึการซอ่มบํารุงรักษาโดยเฉพาะโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิตลอดทัง้สาย ควรมคีวามตอ่เนือ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารรายเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของ
สญัญาสมัปทานฯ ทีผู่รั้บสมัปทาน (BEM) เป็นรายเดยีวกนั 

ดงันัน้ การวา่จา้งผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเป็นรายเดยีวกนั ไดแ้ก ่CK และสิน้สดุสญัญาวา่จา้งพรอ้มกนั ทําใหเ้กดิความตอ่เนือ่ง
และมเีสถยีรภาพในการทํางานดา้นซอ่มบํารุงรักษา รวมทัง้ทําใหแ้ผนงานในการซอ่มบํารุงรักษามคีวามเป็นเอกภาพ 
สามารถใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ยังสามารถบรหิารจัดการไดด้กีวา่การวา่จา้งผูใ้ห ้
บรกิารหลายๆ ราย นอกจากนี้ การทีโ่ครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ซึง่จะเชือ่มตอ่
เป็นโครงขา่ยร่วมกนัในอนาคต มผีูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM เป็นรายเดยีวกนั ถอืวา่เป็นประโยชนต์อ่การ
บรหิารจัดการในภาพรวมอกีดว้ย 

 
(3) การวา่จา้ง CK จะชว่ยบรษัิทฯ ลดความขดัแยง้และขอ้โตแ้ยง้ในการซอ่มบํารุงรักษา CEM 
ตามทีก่ลา่วมาแลว้เกีย่วกับ การแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทาง

โยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ในสว่นที ่ 2 ขอ้ 1 ของรายงานฉบบันี ้  การแตง่ตัง้ให ้ CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่ม
บํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ จะเป็นลดภาระของบรษัิทฯ ในการตดิตอ่ และ/หรอื การเจรจา
ตอ่รองขอ้โตแ้ยง้กับผูใ้หบ้รกิารซอ่มบํารุงรักษาหลายราย มาเป็นการรวมศนูยก์ารประสานงานซอ่มบํารุงรักษาอยู่ที ่
CK ซึง่ CK เป็นผูม้ศีักยภาพในการเจรจาตอ่รองกับผูใ้หบ้รกิารชว่ง (Sub-Contractors) คอ่นขา้งมาก เนือ่งจาก CK 
อยูใ่นธรุกจิรับเหมากอ่สรา้งมาเป็นระยะเวลากวา่ 40 ปี และมเีครอืขา่ยความสมัพันธท์างธรุกจิทีด่กีบัผูใ้หบ้รกิารงาน
ซอ่มบํารุงรักษาอปุกรณ์และโครงสรา้งโยธาแตล่ะประเภท ซึง่จะสง่ผลดกีบับรษัิทฯ ในการลดความขดัแยง้จาก 
ผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ๆ ในดา้นขอบเขตความรับผดิชอบดงัเชน่ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีลงได ้

นอกจากนี ้ การแตง่ตัง้ให ้ CK บรหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล 
(CEM) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย เนือ่งจาก CK เป็นเป็นผูบ้รหิารโครงการและรับผดิชอบใน
การออกแบบ จัดหา ตดิตัง้ ทดสอบอปุกรณ์งานระบบ (M&E) ของโครงการดงักลา่วอยู่แลว้ จงึไมม่เีหตใุห ้ CK 
สามารถปฏเิสธความรับผดิตอ่ความเสยีหายตอ่อปุกรณ์ทีต่นเองเป็นผูบ้รหิารโครงการตดิตัง้และบํารุงรักษา สว่นการ
ขยายระยะเวลาของสญัญาวา่จา้งบรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM เดมิของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัช
มงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) จะชว่ยใหเ้กดิความตอ่เนือ่งของขอบเขตงานและความรับผดิชอบของงาน และไมม่เีหตุ
ให ้ CK สามารถปฏเิสธความรับผดิตอ่ความเสยีหายตอ่อปุกรณ์ทีต่นเองเป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM อยู่
แลว้ ณ ปัจจุบนั 

 
(4) การวา่จา้ง CK จะทําใหม้ั่นใจวา่ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM จะทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพ

มากทีส่ดุ มคีณุภาพ และไมล่ะทิง้งาน เพราะการทีบ่รษัิทฯ ไดป้ระโยชน ์ ก็จะทําให ้ CK ไดป้ระโยชน์ทางออ้มไป
ดว้ยเนือ่งจากเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษัิทฯ 

การที ่ CK เป็นผูถ้อืหุน้ใหญใ่นบรษัิทฯ ทําให ้ CK มพัีนธสญัญา (Commitment) ทีจ่ะทํางานบรหิารงาน
ซอ่มบํารุงรักษา CEM อย่างมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ มคีณุภาพ และไมล่ะทิง้งาน เพราะการทีบ่รษัิทฯ ไดป้ระโยชน์ 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่23/47 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

ก็จะทําให ้ CK ไดป้ระโยชน์ทางออ้มไปดว้ยเนื่องจากเป็นผูถ้อืหุน้ใหญใ่นบรษัิทฯ ไมเ่หมอืนกับการทํารายการกับ
บคุคลภายนอกทีอ่าจจะทํางานโดยไม่สนใจคณุภาพงาน ละทิง้งาน และไมต่อ้งสนใจความสมัพันธใ์นระยะยาว 

 
3.2. ขอ้ดอ้ย/ความเสีย่งของการทํารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

(1) การพึง่พงิ CK มากขึน้ 
การทีบ่รษัิทฯ จะเขา้ทํารายการวา่จา้ง CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในโครงการรถไฟฟ้าสาย

สน้ํีาเงนิในครัง้นี ้ เป็นการเพิม่บทบาทในการเขา้มาเป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าทกุ
โครงการของบรษัิทฯ และทีผ่า่นมาบรษัิทฯ มกีารพึง่พงิ CK ในการดําเนนิกจิการของบรษัิทฯ คอ่นขา้งมาก จากเดมิ
ที ่ CK เป็นเฉพาะผูถ้อืหุน้ใหญใ่นบรษัิทฯ มาเป็นคูส่ญัญาหลกัในการจัดหา และตดิตัง้อปุกรณ์การเดนิรถไฟฟ้า 
(M&E) ของบรษัิทฯ ทัง้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง และการบรหิารงานซอ่ม
บํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง โดยสดัสว่นมูลคา่งานการ
วา่จา้ง CK เทา่กับรอ้ยละ 8 ของมลูคา่การจัดซือ้จัดจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ ในปี 2560 

 
(2) การวา่จา้ง CK ทําใหบ้รษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ในการจา้งทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ และการจัด

ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่อนุมัตริายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
การทํารายการในครัง้นี ้ ถอืเป็นการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีม่นัียสาํคญั สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจัดประชมุ

ผูถ้อืหุน้ และจําเป็นตอ้งแตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่ใหค้วามเห็นตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกนันี ้ รวมทัง้มี
คา่ใชจ้่ายสว่นเพิม่ดา้นเอกสาร ซึง่เป็นตน้ทนุสว่นเพิม่ของบรษัิทฯ ประมาณ 2 ลา้นบาทกวา่ ในการพจิารณาอนุมัติ
การเขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกันในครัง้นี ้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอกซึง่ไมจั่ดเป็นรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

 
4. การวเิคราะหอ์ืน่ๆ 

4.1. การวเิคราะหค์วามสามารถของบรษิทัฯ ในการชําระเงนิตามสญัญาวา่จา้ง CK ในคร ัง้นี ้
การทีบ่รษัิทฯ จะใชก้ระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานของบรษัิทฯ เพือ่ชําระคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืน

ตลอดระยะเวลาสญัญาวา่จา้ง CK ในครัง้นี ้เป็นจํานวนรวม 2,972.14 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลคา่เพิม่) โดยที ่
คา่ตอบแทนรายการที ่ 1 เทา่กับ 1,547.97 ลา้นบาท (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) แบง่เป็นชว่งๆ ดงันี ้ (ก) ชว่ง 

Mobilization Period และปีแรก (ปลายเดอืนกนัยายน 2561 ถงึปี 2563 เทา่กบั 349.57 ลา้นบาท), (ข) 3 ปีถัดไป 
(ปี 2564 – 2566) เทา่กับ 551.05 ลา้นบาท, และ (ค) 3 ปีสดุทา้ย (ปี 2567 ถงึเดอืนมนีาคม 2570) เทา่กบั 
647.35 ลา้นบาท 

คา่ตอบแทนรายการที ่ 2 เทา่กบั 791.80 ลา้นบาท (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) ชําระตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 
2566 ถงึเดอืนมนีาคม 2570  

คา่ตอบแทนรายการที ่ 3 เทา่กับ 632.37 ลา้นบาท (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) ทยอยชําระตามการใชจ้า่ยจรงิที่
เกดิขึน้ ตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน 2561 ถงึภายในปี 2567 

โดยคา่ตอบแทนรวมของรายการที ่ 1 – 3 ไมเ่ทา่กนัในแตล่ะปี แตอ่ยูใ่นชว่งประมาณปีละ 112.35 – 
438.70 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลคา่เพิม่) 

เมือ่พจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มเีงนิสดและ
รายการเทยีบเทา่เงนิสด เทา่กับ 2,526.94 ลา้นบาท และมเีงนิลงทนุระยะสัน้เทา่กับ 1,437.88 ลา้นบาท โดย
บรษัิทฯ มโีอกาสไดรั้บเงนิสดเพิม่เตมิจากขายหุน้สามัญบรษัิท ไซยะบรุ ี พาวเวอร ์ จํากดั ในเดอืนมถินุายน 2561 
อกีเป็นจํานวน 2,065.00 ลา้นบาท8

9 นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังมกํีาไรและกระแสเงนิสดจากการดําเนนิธรุกจิในแตล่ะปี 
เชน่ ในปี 2560 บรษัิทฯ มกํีาไรสทุธจิากการดําเนนิงานเทา่กบั 2,975.47 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดสทุธจิาก
การดําเนนิงานเทา่กบั 6,083.84 ลา้นบาท ซึง่จัดวา่บรษัิทฯ มสีภาพคลอ่งทีเ่พยีงพอตอ่การชําระคา่ตอบแทนตลอด
ระยะเวลาของสญัญาวา่จา้ง CK ในครัง้นี ้

นอกจากนี ้บรษัิทฯ อาจจะไมต่อ้งจา่ยภาษีมลูคา่เพิม่ (ภาษีซือ้) เต็มจํานวน เนือ่งจากบรษัิทฯ สามารถนํา
ภาษีมลูคา่เพิม่ (ภาษีซือ้) มาหักลบกับภาษีมลูคา่เพิม่ (ภาษีขาย) ได ้  ทัง้นี ้ข ึน้อยู่กบัจํานวนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภาษี
ซือ้) และภาษีมลูคา่เพิม่ (ภาษีขาย) ของบรษัิทฯ ในแตล่ะเดอืน 

 
4.2. ความเหมาะสมของเงือ่นไขของรา่งแกไ้ขสญัญาวา่จา้งบรษิทั ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) เป็น

ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล ของโครงการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนํีา้เงนิเดมิ) (สถานหีวัลําโพง – สถานบีางซือ่) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของเงือ่นไขของร่างแกไ้ขสญัญาวา่จา้ง CK 
ดงันี ้
  

9 หากดําเนนิการครบถว้นตามเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้(ก) ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 ของบรษัิทฯ ในวนัที ่20 เมษายน 2561 อนุมตักิาร
เขา้ทํารายการในวาระที ่9, (ข) ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 ของบรษัิท ซเีค พาวเวอร ์ จํากดั (มหาชน) ในวนัที ่10 เมษายน 2561 
อนุมตัริายการซือ้หุน้บรษัิท ไซยะบรุ ีพาวเวอร ์จํากดัจากบรษัิทฯ, และ (ค) กลุม่สถาบนัการเงนิผูใ้หส้นิเชือ่ของบรษัิท ไซยะบรุ ีพาวเวอร ์จํากดั 
ภายใตส้ญัญาสนิเชือ่ และคูส่ญัญาตา่งๆ ของบรษัิท ไซยะบรุ ี พาวเวอร ์ จํากดัทีม่ขีอ้กําหนดเรือ่งการโอนหุน้ ยนิยอมใหบ้รษัิทฯ โอนหุน้บรษัิท 
ไซยะบรุ ีพาวเวอร ์จํากดั ใหแ้กบ่รษัิท ซเีค พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่24/47 
 

                                                



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

(1) เงือ่นไขชําระเงนิ 
สาํหรับเงือ่นไขของการชาํระเงนินัน้ บรษัิทฯ จะชาํระคา่จา้งใหแ้ก ่CK โดยการแบง่ชําระรายเดอืน ภายใน 

30 วนันับจากวนัที ่ CK จัดสง่ใบแจง้หนีใ้หแ้กบ่รษัิทฯ ตามจํานวนเงนิทีกํ่าหนดในร่างสญัญาวา่จา้ง CK เป็นผู ้
บรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ทัง้นี ้ บรษัิทฯ มภีาระหนา้ทีใ่นการชาํระ
ภาษีมลูคา่เพิม่บนคา่จา้งดงักลา่ว 

การชาํระเงนิคา่จา้งจะชาํระตามงวดความสําเร็จของงานตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญาวา่จา้ง โดยการจา่ยคา่จา้ง
จะจา่ยตามผลงาน และคดิแยกแตล่ะกลุม่อปุกรณ์ โดยใชด้ัชนีสมรรถนะ (Key Performace Indicator: “KPI”) เป็น
ตวักําหนดในการจา่ยคา่จา้ง โดยเทยีบกับเป้าหมาย (Target) ของ KPI ของอปุกรณ์แตล่ะประเภท 

ซึง่เงือ่นไขดงักลา่วเป็นเชน่เดยีวกับเงือ่นไขทีกํ่าหนดในสญัญาวา่จา้งผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM 
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ฉบับปัจจบุนั ลงวันที ่17 พฤศจกิายน 2558 และเป็นเงือ่นไขปกตทิัว่ไปของ
การใหบ้รกิารตามสญัญาการใหบ้รกิารในลักษณะนี ้ ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึเห็นวา่เงือ่นไขการชําระเงนิ
มคีวามเหมาะสม 
 

(2) ขอบเขตของงานซอ่มบํารุงรักษา 
ขอบเขตของงานในร่างแกไ้ขสญัญาวา่จา้ง CK จะอา้งองิจากขอบเขตของงานในสญัญาซอ่มบํารุงรักษา 

CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ฉบบัปัจจุบนั ลงวนัที ่ 17 พฤศจกิายน 2558 โดยไดม้กีารระบขุอบเขต
งาน และบทบาทความรับผดิชอบ (Roles and Responsibilities) ของงานซอ่มบํารุงรักษาแบบป้องกนั 
(Preventive Maintenance) และงานซอ่มบํารุงรักษาแบบแกไ้ข (Corrective Maintenance) ของอปุกรณ์แตล่ะ
ประเภทไวโ้ดยละเอยีด 

มกีารกําหนดระยะเวลาในการซอ่มบํารุงของอปุกรณ์แตล่ะประเภทไวช้ดัเจน เชน่ ตอ้งซอ่มแซมป้าย
เกีย่วกบัระบบความปลอดภัยทีเ่สยีหาย ภายใน 120 นาท ี หลงัจากไดรั้บแจง้, ตอ้งซอ่มแซมหลอดไฟดบัหรอื
กระพรบิ และวงจรของระบบสอ่งสวา่งทีเ่สยีหาย ภายใน 48 ชัว่โมง หลงัจากไดรั้บแจง้, และตอ้งซอ่มแซม
หลอดไฟดับ ทีต่ดิตัง้สงูกวา่ 5 เมตร ภายใน 120 ชัว่โมง หลงัจากไดรั้บแจง้ เป็นตน้ 

มกีารกําหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารซอ่มบํารุงรักษาจัดทํารายงานการซอ่มบํารุงรายเดอืน (Monthly Performance 
Report) รายไตรมาส รายปี, จัดทําแผนการซอ่มบํารุงแตล่ะปี (Annual Maintenace Service Plan), วางแผนและ
วเิคราะหก์ารทํางาน (Work Plan and Analysis), จัดทําทะเบยีนทรัพยส์นิ/อปุกรณ์ทัง้หมด (Asset Register) และ
ระบบควบคมุอะไหล ่(Spare Part Control), ตรวจสอบระบบการทํางาน (Internal Audit), และทบทวนการบรหิาร
จัดการ (Management Review) รวมถงึมกีารกําหนดวธิกีารในการจัดจา้งผูใ้หบ้รกิารชว่ง (Sub-Contractors) ไว ้
ดว้ย 

ซึง่ขอบเขตของงานซอ่มบํารุงรักษาดงักลา่วมกีารระบรุายละเอยีดไวอ้ย่างรอบคอบและรัดกมุ และเป็นไป
ตามขอบเขตงานซอ่มบํารุงรักษาทีร่ะบใุนสญัญาสมัปทานฯ ระหวา่งบรษัิทฯ กบั รฟม. ลงวนัที ่ 1 สงิหาคม 2543 
และวนัที ่ 31 มนีาคม 2560  ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึเห็นวา่ขอบเขตงานวา่จา้ง CK ในครัง้นี ้ มคีวาม
เหมาะสม 

 
(3) การประเมนิผลงานของผูใ้หบ้รกิารซอ่มบํารุงรักษา 

การประเมนิผลงานจะดําเนนิการโดยใชด้ชันีสมรรถนะ (Key Performace Indicator: KPI) เป็นตวัวดั และ
มกีารคํานวณปรับคา่ผลงาน โดยมกีารกําหนดเป้าหมายการทํางานเป็นตวัเลขชดัเจน และมกีารใหน้ํ้าหนัก KPI ใน
แตล่ะกลุม่อปุกรณ์ และมสีตูรคํานวณ KPI ของอปุกรณแ์ตล่ะประเภท ตามลกัษณะการวดัคา่ของแตล่ะกลุม่อปุกรณ์ 
เชน่ (ก) ในการวดัคา่ KPI ของอปุกรณเ์ครือ่งปรับอากาศ มกีารกําหนดเป้าหมาย (Target) ความพรอ้มใชง้านทีไ่ม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 99.90 ในชว่งเวลาเปิดใหบ้รกิารเดนิรถ โดยมสีตูรคํานวณ “ความพรอ้มใชง้าน” จากจํานวนชัว่โมง
ทีเ่ครือ่งปรับอากาศใชง้านได,้ จํานวนเครือ่งปรับอากาศ, และจํานวนชัว่โมงทีเ่ครือ่งปรับอากาศไมพ่รอ้มใชง้าน; 
(ข) ในการวดัคา่ KPI ของระบบตรวจจับและแจง้เตอืนเหตเุพลงิไหม ้มกีารกําหนดเป้าหมาย (Target) ความพรอ้ม
ใชง้านทีไ่มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 99.80 โดยมสีตูรคํานวณ “ความพรอ้มใชง้าน” จากจํานวนชัว่โมงทีร่ะบบตรวจจับ
และแจง้เตอืนเหตเุพลงิไหมทํ้างานได,้ จํานวนระบบตรวจจับและแจง้เตอืนเหตเุพลงิไหม,้ และจํานวนชัว่โมงที่
ระบบตรวจจับและแจง้เตอืนเหตเุพลงิไหมไ้มพ่รอ้มใชง้าน เป็นตน้  นอกจากนี ้ ยังมคีา่ปรับหากผูใ้หบ้รกิารซอ่ม
บํารุงรักษาคนืพืน้ทีล่า่ชา้กวา่ทีไ่ดรั้บอนุญาต และเป็นเหตใุหเ้กดิความลา่ชา้ในการเดนิรถไฟฟ้า โดยมสีตูรคํานวณ
คา่ปรับอย่างละเอยีด 

ซึง่วธิกีารประเมนิผลงานดงักลา่ว มกีารระบรุายละเอยีดและสตูรคํานวณจํานวนมากไวอ้ยา่งรอบคอบและ
รัดกมุ โดยอา้งจากมาจากเงือ่นไขทีกํ่าหนดในสญัญาวา่จา้งผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ฉบับปัจจุบนั ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558  ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึเห็นวา่วธิกีาร
ประเมนิผลงานในสญัญาวา่จา้ง CK ในครัง้นี ้มคีวามเหมาะสม 

 
(4) เงือ่นไขอืน่ๆ 

เงือ่นไขอืน่ๆ เป็นเงือ่นไขปกตทิัว่ไปของการใหบ้รกิารตามสญัญาการใหบ้รกิารในลกัษณะนี้ และสญัญา
จา้งผูรั้บเหมาทั่วไป 
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5. สรุปความเห็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของรายการในคร ัง้นี ้
 
บรษัิทฯ เป็นผูรั้บสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ซึง่ประกอบดว้ย (ก) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานบีางซือ่ – สถานีหัวลําโพง) ซึง่บรษัิทฯ เป็นผูบ้รหิารโครงการมาตัง้แต่
ปี 2543 และ (ข) โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย (สถานีบางซือ่ – สถานทีา่พระ และสถานหีัวลําโพง 
– สถานหีลักสอง) ซึง่จะเปิดใหบ้รกิารครบทัง้สายภายในเดอืนมนีาคม 2563 ซึง่จะทําใหโ้ครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา
เงนิใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าแบบตอ่เนือ่งเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั (Through Operation) 

บรษัิทฯ มนีโยบายมุง่เนน้ทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิารในการเดนิรถไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ แตเ่นื่องจากสญัญา
สมัปทานฯ ระบขุอบเขตงานรวมถงึการจัดหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และการซอ่มบํารุงรักษา 
ซึง่บรษัิทฯ มคีวามเชีย่วชาญในดา้นการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า แตก่ารจัดหาระบบรถไฟฟ้า และงานซอ่มบํารุงรักษา 
และเป็นงานทีต่อ้งใชค้วามชาํนาญเฉพาะทาง และใชบ้คุลากรเฉพาะทางจํานวนมาก  บรษัิทฯ จงึมนีโยบายในการ
เขา้ทําสญัญาวา่จา้งบคุคลอืน่ (Outsourcing) เขา้มาบรหิารจัดการทัง้ในสว่นของการจัดหาระบบรถไฟฟ้า และซอ่ม
บํารุงรักษาแทน 

เนือ่งจากตัง้แตบ่รษัิทฯ เปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าโครงการไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีา
เงนิเดมิ) ตัง้แตปี่ 2547 เป็นตน้มา บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งผูใ้หบ้รกิารในการซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา
และไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) โดยวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารหลายราย แตบ่รษัิทฯ ประสบปัญหาจากการซอ่มบํารุงรักษา
หลายครัง้ รวมถงึเกดิขอ้โตแ้ยง้กบัผูใ้หบ้รกิารในอดตี ซึง่สว่นใหญจ่ะเกดิจากการปฏเิสธความรับผดิชอบในการซอ่ม
บํารุงรักษาของผูใ้หบ้รกิารบางราย โดยอา้งเหตวุา่ความเสยีหายตอ่โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล
เกดิขึน้จากผูรั้บเหมากอ่สรา้ง ซึง่ไมอ่ยูใ่นขอบเขตความรับผดิชอบของตนตามสญัญาซอ่มบํารุงรักษา ทําใหบ้รษัิท
ฯ เสยีเวลาและเสยีกําลงัคนในการเจรจาตอ่รองขอ้โตแ้ยง้กับผูใ้หบ้รกิารในอดตีหลายครัง้ และมคีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้
เพิม่เตมิจากมลูคา่งานตามสญัญาซอ่มบํารุงรักษา 

จนกระทัง่ในปี 2558 บรษัิทฯ ไดว้า่จา้ง CK ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้า
เครือ่งกล เพือ่เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM แกบ่รษัิทฯ สาํหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัช
มงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) แทนผูใ้หบ้รกิารรายเดมิ โดยจ่ายคา่ตอบแทนเป็นราคาจา้งเหมา (Fixed fee) ซึง่ทําให ้
บรษัิทฯ สามารถควบคมุตน้ทนุในการซอ่มบํารุงรักษาได ้ รวมทัง้ลดความยุง่ยากในการประสานงานระหวา่งกนั โดย
ตลอดระยะเวลาที ่ CK เขา้มาดําเนนิการจนถงึปัจจุบนั มคีวามราบรืน่และปฎบิตังิานตามขอบเขตและเงือ่นไขตาม
สญัญาวา่จา้ง โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิจากคา่จา้งทีต่กลงกนัในสญัญาแตอ่ยา่งใด 

ดงันัน้ เพือ่ความตอ่เนือ่งในงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิตลอดทัง้สาย 
และสอดคลอ้งกับแนวทางเดนิรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ แบบตอ่เนื่องเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั  (Through 
Operation) ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายของบรษัิทฯ ทีจ่ะดําเนนิการวา่จา้งบคุคลอืน่ (Outsourcing) ซึง่เป็น
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล เขา้มาบรหิารจัดการในสว่นการซอ่มบํารุงรักษา
แทน  เนือ่งจากเป็นงานทีต่อ้งใชค้วามชํานาญเฉพาะทาง และใชบ้คุลากรเฉพาะทางจํานวนมาก โดยที ่ CK เป็นผู ้
บรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) มาตัง้แต่
เดอืนพฤศจกิายน 2558 และ CK มคีวามพรอ้มทางดา้นบคุลากร และมคีวามคุน้เคยกับระบบการทํางานของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ทัง้ในดา้นขัน้ตอนการรักษาความปลอดภัย ขัน้ตอนการปฏบิตังิานในการเขา้พืน้ที่
ทํางาน และชว่งเวลาทีส่ามารถเขา้ทํางานซอ่มบํารุงรักษา ทีกํ่าหนดอย่างเขม้งวดโดย รฟม.   

ดว้ยเหตผุลทีก่ลา่วมาทัง้หมดขา้งตน้ บรษัิทฯ จงึตดัสนิใจวา่จา้ง CK ใหดํ้าเนนิการในสว่นงานซอ่ม
บํารุงรักษา ตอ่ไปนี้ 

รายการที ่1: งานซอ่มบํารุงรักษา CEM โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย เพือ่ความตอ่เนือ่งใน
การทํางานดา้นซอ่มบํารุงรักษาของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิตลอดทัง้สาย ภายใตผู้บ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา 
CEM รายเดยีวกนั กบัโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งทีเ่ชือ่มตอ่กนักบัโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย ทีส่ถานเีตาปนู ทําใหแ้ผนงานในการซอ่มบํารุงรักษา CEM ของบรษัิทฯ มคีวาม
เป็นเอกภาพ สามารถใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ราบรืน่ตลอดทัง้สาย รวมทัง้ยังสามารถบรหิาร
จัดการไดด้กีวา่การวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารซอ่มบํารุงรักษาหลายๆ ราย ลดการประสานงาน และลดความเสีย่งและปัญหา
ทีอ่าจจะเกดิจากรอยตอ่การทํางาน ซึง่อาจจะกระทบกบัการเดนิรถไฟฟ้าได ้ ทัง้นี ้ งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ถอืวา่
เป็นหัวใจสําคญัทีทํ่าใหร้ะบบการเดนิรถมคีวามพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารไดท้ัง้ปีตลอด 365 วนั โดยไมม่วีนัหยดุ
ใหบ้รกิาร 

รายการที ่ 2: ขยายระยะเวลาการวา่จา้งตามสญัญาซอ่มบํารุงรักษา CEM ฉบับปัจจบนั ของโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) ใหส้ ิน้สดุพรอ้มกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่
ขยาย ดงักลา่ว ดว้ยเหตผุลและความจําเป็นเดยีวกนักับรายการที ่ 1 ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ประกอบกบั CK เป็นผู ้
บรหิารงานซอ่มบํารุง CEM อยูแ่ลว้ ณ ปัจจุบนั การตอ่อายุสญัญาออกไปจงึทําใหเ้กดิความตอ่เนือ่งและราบรืน่ใน
การทํางานซอ่มบํารุง CEM 

รายการที ่ 3: การปรับปรุงและเปลีย่นอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา
เงนิเดมิ ทีห่มดอายุการใชง้าน (งานระดับที ่ 5) มคีวามจําเป็นเนื่องจากอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิใชง้านมาแลว้เกอืบ 14 ปี (ตัง้แตเ่ปิดใหเ้ดนิรถในวันที ่2 กรกฎาคม 2547) อปุกรณ์
หลายสว่นหมดอายุการใชง้าน เสือ่มสภาพ ลา้สมัย (เชน่ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ซอฟตแ์วรต์า่งๆ และแบตเตอรี ่ เป็น
ตน้) ไม่ประหยัดพลงังานเทา่กับอปุกรณ์ทีม่จํีาหน่ายอยูใ่นปัจจุบนั (เชน่ ระบบเครือ่งปรับอากาศ ระบบป๊ัมน้ํา เป็นตน้) 
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และ/หรอื ไม่สามารถหาอะไหล ่ (Spare Parts) ไดเ้นื่องจากผูผ้ลติอปุกรณ์เลกิผลติสนิคา้รุ่นเกา่ๆ แลว้  ดังนัน้ การ
ปรับปรุงและเปลีย่นอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลจงึมคีวามจําเป็น เพือ่ใหบ้รษัิทฯ สามารถใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิอปุกรณ์มปัีญหาโดยไมค่าดคดิ และลดคา่ใชจ้่ายดา้นพลงังาน  
โดยที ่ CK  เป็นทัง้ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM  และมสีว่นร่วมในการจัดหา ตดิตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งาน
ระบบรถไฟฟ้า (M&E) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) จงึมคีวามคุน้เคยกับ
โครงสรา้งพื้นฐานทางโยธา อุปกรณ์ และระบบ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิอยู่แลว้ 

 
การเขา้ทํารายการในครัง้นี ้มขีอ้ดแีละประโยชน ์ดงันี ้
 
ขอ้ดแีละประโยชนข์องรายการที ่1 และรายการที ่2 

- เป็นไปตามนโยบายของบรษัิทฯ ทีจ่ะวา่จา้ง (Outsourcing) ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทาง
โยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) จะทําใหบ้รษัิทฯ สามารถมุ่งเนน้ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- เป็นการลดภาระของบรษัิทฯ ในการจา้งพนักงาน และบรหิารจัดการบคุลากรเฉพาะทางจํานวนมาก เพือ่ทํางาน
ซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) เอง 

- สามารถควบคมุคา่ใชจ้่าย ในการซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ใหอ้ยู่
ในงบประมาณทีกํ่าหนด เนือ่งจากสญัญาวา่จา้งกําหนดอัตราคา่บรกิารเหมารวม (Fixed Fee) ตลอดระยะเวลา
ในสญัญาและทยอยชาํระคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นรายเดอืน ตามงวดความสาํเร็จของงานตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญา 

- เป็นการลดภาระของบรษัิทฯ ในการตดิตอ่ และลดความขดัแยง้และขอ้โตแ้ยง้กับผูใ้หบ้รกิารงานซอ่มบํารุงรักษา
หลายราย ทีเ่คยเกดิขึน้มาแลว้ในอดตี เนือ่งจากผูใ้หบ้รกิารในอดตีบางรายปฏเิสธความรับผดิชอบในการซอ่ม
บํารุงรักษา โดยอา้งเหตวุา่ความเสยีหายตอ่โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกลเกดิขึน้จากผูรั้บ 
เหมากอ่สรา้ง ซึง่ไมอ่ยูใ่นขอบเขตความรับผดิชอบของตนตามสญัญาซอ่มบํารุงรักษา 

- CK เป็นบรษัิทรับเหมากอ่สรา้งขนาดใหญข่องประเทศทีม่ปีระสบการณ์ ความชาํนาญ และคุน้เคยกับอปุกรณ์ 
รวมถงึโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ และมคีวามพรอ้มทีจ่ะเป็นผูบ้รหิารงาน
ซอ่มบํารุงรักษาโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 

- การวา่จา้งผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเป็นรายเดยีวกนั ไดแ้ก ่ CK และสิน้สดุสญัญาวา่จา้งพรอ้มกนั ทําใหเ้กดิความตอ่เนือ่งใน
การทํางานดา้นซอ่มบํารุงรักษา รวมทัง้ทําใหแ้ผนงานในการซอ่มบํารุงรักษามคีวามเป็นเอกภาพ 

- การแตง่ตัง้ให ้ CK บรหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) จะชว่ย
บรษัิทฯ ลดความขดัแยง้และขอ้โตแ้ยง้ในการซอ่มบํารุงรักษา CEM สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่น
ตอ่ขยาย เนื่องจาก CK เป็นเป็นผูบ้รหิารโครงการและรับผดิชอบในการออกแบบ จัดหา ตดิตัง้ ทดสอบอปุกรณ์
งานระบบ (M&E) ของโครงการดงักลา่วอยูแ่ลว้ จงึไมม่เีหตใุห ้CK สามารถปฏเิสธความรับผดิตอ่ความเสยีหาย
ตอ่อปุกรณ์ทีต่นเองเป็นผูบ้รหิารโครงการตดิตัง้และบํารุงรักษา สว่นการขยายระยะเวลาของสญัญาวา่จา้ง
บรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM เดมิของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) จะ
ชว่ยใหเ้กดิความตอ่เนือ่งของขอบเขตงานและความรับผดิชอบของงาน และไมม่เีหตใุห ้ CK สามารถปฏเิสธ
ความรับผดิตอ่ความเสยีหายตอ่อปุกรณ์ทีต่นเองเป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM อยูแ่ลว้ ณ ปัจจุบนั 

- การที ่ CK เป็นผูถ้อืหุน้ใหญใ่นบรษัิทฯ ทําให ้ CK มพัีนธสญัญา (Commitment) ทีจ่ะทํางานบรหิารงานซอ่ม
บํารุงรักษา CEM อยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ มคีณุภาพ และไม่ละทิง้งาน เพราะการทีบ่รษัิทฯ ไดป้ระโยชน ์ก็
จะทําให ้ CK ไดป้ระโยชนท์างออ้มไปดว้ยเนือ่งจากเป็นผูถ้อืหุน้ใหญใ่นบรษัิทฯ ไมเ่หมอืนกบัการทํารายการกบั
บคุคลภายนอกทีอ่าจจะทํางานโดยไม่สนใจคณุภาพงาน ละทิง้งาน และไมต่อ้งสนใจความสมัพันธใ์นระยะยาว 

 
ขอ้ดแีละประโยชนข์องรายการที ่3 

- การปรับปรุงและเปลีย่นอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ทีห่มดอายุ
การใชง้าน ชว่ยใหส้ามารถใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิอปุกรณ์มี
ปัญหาโดยไมค่าดคดิ และลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังาน  

 
อยา่งไรก็ตาม การเขา้ทํารายการที ่1 – 3 ดงักลา่ว มขีอ้ดอ้ยและความเสีย่ง ดงันี ้ 

- เป็นการพึง่พงิผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM แตเ่พยีงผูเ้ดยีว จงึเป็นความเสีย่งของบรษัิทฯ หากผูบ้รหิาร
งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ดงักลา่วไมส่ามารถทํางานตามสญัญาวา่จา้งได ้

- บรษัิทฯ ไมม่โีอกาสในการเปรยีบเทยีบขอ้เสนอของผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในครัง้นี ้ กบัผูใ้หบ้รกิาร
รายอืน่ เนือ่งจากไม่ไดเ้ป็นการประมลูแบบเปิด  

- การเพิม่บทบาทในการเขา้มาเป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าทกุโครงการของ
บรษัิทฯ และทีผ่า่นมาบรษัิทฯ มกีารพึง่พงิ CK ในการดําเนนิกจิการของบรษัิทฯ คอ่นขา้งมาก จากเดมิที ่ CK 
เป็นเฉพาะผูถ้อืหุน้ใหญใ่นบรษัิทฯ มาเป็นคูส่ญัญาหลักในการจัดหา และตดิตัง้อปุกรณ์การเดนิรถไฟฟ้า (M&E) 
และการบรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง 

- การวา่จา้ง CK ทําใหบ้รษัิทฯ มคีา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ในการจา้งทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ และการจัดประชมุผูถ้อืหุน้
เพือ่อนุมัตริายการทีเ่กีย่วโยงกัน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอกซึง่ไมจั่ดเป็นรายการที่
เกีย่วโยงกนั 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่27/47 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

 
หลงัจากพจิารณาวตัถุประสงคแ์ละความจําเป็นในการทํารายการ ประกอบกบั ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน ์และ

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่บรษัิทฯ และ CK จะไดป้ระโยชนใ์นการดําเนนิ
ธรุกจิมากขึน้ โดยมขีอ้ดอ้ยและความเสีย่งทีจํ่ากัด ทําใหบ้รษัิทฯ สามารถมุง่เนน้ทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิารในการเดนิ
รถไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยไมต่อ้งกงัวลหรอืมภีาระเกีย่วกบังานซอ่มบํารุงรักษา CEM ตามนโยบายของ
บรษัิทฯ ดงันัน้ การทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในคร ัง้นี ้มคีวามสมเหตุสมผล 

 
  

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่28/47 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

สว่นที ่3: ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบั ความเหมาะสมของราคาและเงือ่นไขในการ
เขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 

ตามที ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่27 กมุภาพันธ ์2561 ไดอ้นุมัตใิหนํ้าเสนอ
ตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ในวนัที ่20 เมษายน 2561 เพือ่พจิารณาอนุมัตใิหบ้รษัิทฯ เขา้ทําสญัญา
วา่จา้ง CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ในวงเงนิรวม 2,777.70 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) โดยมรีายละเอยีดทีส่ําคัญ ดงันี ้
(1) รายการที ่ 1: การจา้ง CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่

ขยาย (“โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย” หรอื “BLE”) มรีะยะเวลา 7 ปี นับจากวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิาร
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเต็มรูปแบบ (ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 2563 – มนีาคม 2570) ทัง้นี ้ ระยะเวลาของ
สญัญา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยายนีจ้ะรวมงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในชว่งเริม่งาน 
(Mobilization Period) และงานซอ่มบํารุงรักษาของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย ชว่งที ่ 2 
(สถานหีัวลําโพง – สถานหีลักสอง) ระยะเวลาประมาณ 1 ปี 6 เดอืน รวมเป็นระยะเวลาตามสญัญาซอ่ม
บํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย 8 ปี 6 เดอืน (7 ปี บวกกบั 1 ปี 6 เดอืน) 
โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่ 29 กนัยายน 2561 ถงึวนัที ่ 30 มนีาคม 2570 วงเงนิรวม 1,446.70 ลา้นบาท (ไมร่วม
ภาษีมลูคา่เพิม่) 

(2) รายการที ่2: การขยายระยะเวลาการจา้ง CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้ามหา
นคร สายเฉลมิรัชมงคล (“โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ” หรอื “IBL”) ซึง่จะสิน้สดุในวนัที ่ 31 ตลุาคม 
2566 ออกไปอกีประมาณ 3 ปี 5 เดอืน เพือ่ใหม้รีะยะเวลาสิน้สดุพรอ้มกบังานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย โดยเริม่ตัง้แตว่ันที ่ 1 พฤศจกิายน 2566 ถงึวนัที ่ 30 มนีาคม 
2570 วงเงนิรวม 740.00 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่) 

(3) รายการที ่ 3: งานปรับปรุงและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา
เงนิเดมิทีห่มดอายกุารใชง้าน โดยดําเนนิการตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน 2561 ถงึภายในปี 2567 คดิเป็นมลูคา่
ประมาณ 591.00 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

 
ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาความเหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของรายการ โดยอา้งองิจาก

ขอ้มลูและสมมตฐิานทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ และ CK การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง รายงานการ
ประเมนิมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของโครงการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (IBL) และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย (BLE) เดอืนกมุภาพันธ ์2561 
จัดทําโดยบรษัิท อนิฟรา เอเชยี (ฮอ่งกง) จํากัด9

10 (“ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ” หรอื “InfraAsia”) สญัญาซอ่มบํารุงรักษา 
CEM ในปัจจบุนัของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิและโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง รวมถงึขอ้มลูทีบ่รษัิทฯ 
เปิดเผยแกส่าธารณะ ในเว็บไซตข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ 
(www.set.or.th) เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระตัง้อยูบ่นสมมตฐิานวา่ขอ้มลู และเอกสารสําคญั
ดงักลา่วเป็นขอ้มลูทีส่มบรูณ์ ครบถว้น และถูกตอ้ง รวมทัง้เป็นการพจิารณาจากสถานการณ์ และขอ้มูลทีส่ามารถ
รับรูไ้ดใ้นปัจจบุนั ซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ อาจสง่ผลกระทบอย่างมนัียสําคญัตอ่การดําเนนิธรุกจิ รวมถงึการ
ตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ไดใ้นการพจิารณาความเหมาะสมของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัได ้

CapAd ไดพ้จิารณาความเหมาะสมของราคา โดยเปรยีบเทยีบกับราคาประเมนิมลูคา่งาน (Cost 
Estimation) ของผูเ้ชีย่วชาญอสิระ และเชค็สอบคา่จา้งงานซอ่มบํารุงรักษาในปัจจุบนัของโครงการรถไฟฟ้าสายสี
น้ําเงนิเดมิ และคา่จา้งงานซอ่มบํารุงรักษาในปัจจุบนัของโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง เพือ่ใหเ้ป็นขอ้มลูประกอบ
เพิม่เตมิแกผู่ถ้อืหุน้  

หลงัจากทีไ่ดศ้กึษาขอ้มลู และเอกสารของบรษัิทฯ และ CK รวมทัง้ขอ้มูลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระสามารถสรุปความเห็นเกีย่วกบั ความเหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัได ้
ดงัตอ่ไปนี ้

 
  

10 โปรดดเูชงิอรรถ 2 หนา้ที ่5 
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ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

1. ความเหมาะสมของราคาในการเขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 

1.1 รายการที ่ 1: งานบรหิารงานซอ่มบํารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล 
(CEM) โครงการรถไฟฟ้าสายสนํีา้เงนิ สว่นตอ่ขยาย 

ในการพจิารณาความเหมาะสมของราคาสําหรับการแกไ้ขสญัญาวา่จา้ง CK โดยเพิม่เตมิขอบเขตงานการผู ้
บรหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา
เงนิ สว่นตอ่ขยาย ในครัง้นีนั้น้  ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาจากร่างแกไ้ขสญัญาวา่จา้ง CK เป็น 
ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ โดยบรษัิทฯ ตกลงทีจ่ะจา่ยคา่ตอบแทน
ใหก้บั CK เป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 1,446.70 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) โดยกําหนดในลกัษณะอตัราเหมารวม 
และทยอยชาํระคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นรายเดอืน เป็นระยะเวลา 8 ปี 6 เดอืน โดยขอบเขตงานประกอบดว้ย  
(1) งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในชว่งเริม่งาน (Mobilization Period) และงานซอ่มบํารุงรักษาของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ชว่งที ่2 (สถานหีัวลําโพง – สถานหีลักสอง) ระยะเวลาประมาณ 1 ปี 6 เดอืน 
และ (2) งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ระยะเวลา 7 ปี นับจากวนัที่
เปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเต็มรูปแบบ 

อยา่งไรก็ด ี เนือ่งจากคา่ตอบแทนดงักลา่วมกีารอา้งองิขอ้มูลการใหบ้รกิารในทางเทคนคิ ซึง่ตอ้งอาศยั
ความรูแ้ละความเชีย่วชาญเฉพาะทาง ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบราคาในการวา่จา้ง CK 
ในครัง้นีก้บัราคาประเมนิมลูคา่งาน (Cost Estimation) ตามรายงานการประเมนิมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้ง
พืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (IBL) และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย (BLE) เดอืนกมุภาพันธ ์ 2561 จัดทําโดยบรษัิท อนิฟรา เอเชยี 
(ฮอ่งกง) จํากัด ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญอสิระทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในโครงการขนสง่ทางรางทีไ่ดรั้บการ
ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทัง้ในไทยและตา่งประเทศ 

โดยขอบเขตของงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ในสว่นของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ประกอบดว้ย 

1) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมอื อะไหล่ ตามรายการทีร่ะบุในสัญญา (Contract Spare) และจัดฝึกอบรม
บคุลากรสาํหรับงานซอ่มบํารุงรักษาใหพ้รอ้มตัง้แตก่ารเปิดใหบ้รกิารในชว่งที ่2 (ชว่งสถานีหัวลําโพง 
- สถานหีลกัสอง) 

2) ซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา รวมถงึ สถาน ีอโุมงค ์และศนูยซ์อ่มบํารุงของโครงการ 
3) ซอ่มบํารุงรักษาอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครือ่งกล และระบบงานตา่งๆ ภายในสถานี อโุมงค ์และศนูย์

ซอ่มบํารุงของโครงการ ดงันี ้
• ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้(Fire Detection and Alarm System) 
• ระบบป้องกนัอคัคภีัย (Fire Protection System) 
• ระบบไฟฟ้าแรงดนัตํา่ (Low Voltage System) 
• ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง (Lighting System) 
• ระบบปลั๊กไฟและระบบเตา้เสยีบไฟฟ้า (Power Plug and Receptacle System) 
• ระบบปรับอากาศ (Air Condition System) 
• ระบบระบายอากาศ (Air Ventilation System) 
• ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา (Civil & Architecture) 
• ระบบบรหิารจัดการภายในอาคาร (Building Management System) 
• ระบบลฟิต ์(Lift System) 
• ระบบบนัไดเลือ่น (Escalator System) 

 
การประเมนิมูลคา่งาน CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีา้เงนิ สว่นตอ่ขยาย (BLE) โดย

ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ (InfraAsia) 
InfraAsia ไดป้ระเมนิมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM สาํหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัช

มงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ตามรายงานการประเมนิมลูคา่งานซอ่ม
บํารุงรักษา CEM เดอืนกมุภาพันธ ์2561 สรุปไดด้งันี้ 
(ก) โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย (BLE) ระยะเวลาตามสญัญาบรกิารประกอบดว้ย 2 ชว่ง ไดแ้ก ่

- ชว่งเริม่งาน (Mobilization Period) ระยะเวลา 1 ปี 6 เดอืน (29 กนัยายน 2561 – 30 มนีาคม 2563) 
- ชว่งตัง้แตเ่ริม่ดําเนนิการเชงิพาณชิย ์ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ครบทัง้เสน้ทาง 

(“COD”) ระยะเวลา 7 ปี (31 มนีาคม 2563 - 30 มนีาคม 2570) 
(ข) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (IBL) ระยะเวลาตามสญัญาบรกิารซอ่ม

บํารุงรักษาเดมิ 8 ปี (17 พฤศจกิายน 2558 – 31 ตลุาคม 2566) และตอ่อายสุญัญาบรกิารซอ่มบํารุงรักษาอกี 
3 ปี 5 เดอืน (1 พฤศจกิายน 2566 – 30 มนีาคม 2570) 

 
(โปรดดแูผนภาพระยะเวลา (Timeline) ในการซอ่มบํารุงรักษา CEM ในหนา้ที ่11 ของรายงานฉบบันี)้ 
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โครงการรถไฟฟ้าสายสนํีา้เงนิเดมิ และสายสนํีา้เงนิสว่นตอ่ขยาย 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (IBL) (สถานหีัวลําโพง – สถานบีางซือ่) 
เป็นโครงการรถไฟฟ้าทีเ่ป็นทางวิง่ใตด้นิสายแรกของไทย มรีะยะทางทัง้ส ิน้ 20 กโิลเมตร เป็นสถานใีตด้นิจํานวน 
18 สถาน ีเปิดใหบ้รกิารเดนิรถเมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2547  

โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย (BLE) (สถานหีัวลําโพง – สถานหีลกัสอง และสถานบีางซือ่ 
– สถานทีา่พระ) มรีะยะทางรวม 27 กโิลเมตร แบง่เป็นทางวิง่ใตด้นิประมาณ 5 กโิลเมตร และทางวิง่ยกระดบั
ประมาณ 22 กโิลเมตร มสีถานีรวมทัง้ส ิน้ 20 สถาน ีแบง่เป็นเป็นสถานใีตด้นิ 4 สถาน ีและสถานยีกระดับ 16 สถานี 
โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย จะเป็นตัวเชือ่มกับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ทีส่ถานีบาง
ซือ่และสถานหีัวลําโพง โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่น ตอ่ขยาย จะแบง่ออกเป็น 3 ชว่ง (โปรดดแูผนภาพ
ดา้นบนประกอบ) ดงันี ้

(1) ชว่งที ่1: สถานีบางซือ่ – สถานเีตาปนู ระยะทาง 1.2 กโิลเมตร ซึง่เปิดบรกิารในวนัที ่11 สงิหาคม 2560 
(2) ชว่งที ่ 2: สถานหีัวลําโพง – สถานหีลักสอง ระยะทาง 14.4 กโิลเมตร มสีถานใีหม่ทัง้หมด 11 สถานี 

ตอ่เชือ่มกบัสถานหีัวลําโพงเดมิ เป็นโครงสรา้งทางวิง่ใตด้นิ มลีกัษณะทางวิง่อโุมงคค์ูร่างเดีย่ว ในชว่งหัว
ลําโพง - ทา่พระ ระยะทาง 5 กโิลเมตร มสีถานใีตด้นิจํานวน 4 สถาน ีและทางวิง่ยกระดบัในชว่งทา่พระ - 
บางแค ระยะทาง 9 กโิลเมตร มสีถานยีกระดบัจํานวน 7 สถาน ี และมศีนูยซ์อ่มบํารุงบรเิวณสถานเีพชร
เกษม 48 (เป็นศนูยซ์อ่มบํารุงแบบเบา) โดยมสีถานีทา่พระเป็นสถานรี่วมกนัของชว่งที ่2 และชว่งที ่3 ซึง่
คาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารไดใ้นวนัที ่30 กนัยายน 2562 

(3) ชว่งที ่3: สถานเีตาปนู – สถานทีา่พระ ระยะทาง 12 กโิลเมตร มสีถานใีหมท่ัง้หมด 8 สถาน ี(ไมร่วมสถานี
ทา่พระทีเ่ป็นสถานรี่วมกนัของชว่งที ่ 2 และชว่งที ่ 3) ตอ่เชือ่มกับสถานเีตาปนูเดมิ เป็นโครงสรา้งทางวิง่
แบบยกระดบัทัง้หมด มลีกัษณะเป็นทางวิง่รางคูบ่นเสาตอมอ่บรเิวณเกาะกลางถนน ซึง่คาดวา่จะเปิด
ใหบ้รกิารไดใ้นวนัที ่30 มนีาคม 2563 
 
InfraAsia ไดส้รุปขอบเขตงานและระดับความรับผดิชอบของงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ไวด้ังนี ้
 

ชว่งที ่3 ชว่งที ่1 

ชว่งที ่2 
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ระบบ ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 ระดบัที ่4 ระดบัที ่5 
ระบบตรวจสอบและแจง้เตอืนอคัคภียั 
- ตูค้วบคมุการแจง้เตอืนอคัคภีัยหลกั  
- ระบบควบคมุประต ู 
- อปุกรณ์ควบคมุและสัง่การระบบแจง้เตอืนอคัคภียั 

     

ระบบป้องกนัอคัคภียั 
- ระบบป้องกนัอคัคภียัโดยใชร้ะบบ FM200 
- ระบบป้องกนัอคัคภียัโดยใชร้ะบบ Inergen Gas  

     

ลฟิตโ์ดยสารและบนัไดเลือ่น      
ระบบควบคมุสภาพแวดลอ้ม 
- ระบบน้ํา 
- ระบบกระจายอากาศ  
- Split Type System 
- ระบบและกลไกควบคมุการระบายอากาศ 
- ระบบควบคมุ 
- อปุกรณ์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

     

ระบบระบายอากาศในอโุมงค ์
- พดัลม 
- ตูค้วบคมุการทํางานของมอเตอร ์
- สายตรวจจับความรอ้น 
- อปุกรณ์อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

     

ระบบไฟฟ้าแรงตํา่ 
- ระบบไฟฟ้าฉุกเฉนิ 
- ระบบจา่ยกระแสไฟฟ้าหลกั 
- ระบบสายดนิและป้องกนัฟ้าผา่ 
- ระบบบรหิารจัดการภายในอาคาร 

     

ระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งและเตา้รบัไฟฟ้า 
- ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
- ระบบปลั๊กไฟ 

     

โครงสรา้งโยธา      
 

โดยหลกัการระดบัการซอ่มบํารุงรักษา แบง่ออกเป็น 5 ระดบั กลา่วคอื  
ระดบัที ่1: งานซอ่มบํารุงรักษาทีไ่มต่อ้งอาศยัอปุกรณ์พเิศษ และสามารถดําเนนิการไดโ้ดยเจา้หนา้ทีท่ีผ่่านการ

อบรมขัน้ตน้เทา่นัน้ ซึง่งานซอ่มบํารุงรักษาระดบัที ่ 1 ครอบคลมุงานทําความสะอาดอปุกรณ์ ตวัรถไฟ 
พืน้ทีใ่นสถาน ี โรงซอ่ม และอาคารอืน่ๆ การเปลีย่นหลอดไฟ ฟิวส ์ ทีน่ั่ง และอปุกรณ์อืน่ๆ ที่
เสือ่มสภาพ งานซอ่มแซมขนาดเล็ก รวมถงึงานดแูลสวน 

ระดบัที ่2: งานซอ่มบํารุงรักษาตามระยะเวลาทีกํ่าหนดในแผน ซึง่จะครอบคลมุสนิทรัพยท์ัง้หมดในระบบ
รถไฟฟ้า ซึง่ประกอบดว้ยการบํารุงรักษาทีม่ขีัน้ตอนทีไ่มยุ่ง่ยาก โดยใชอ้ปุกรณ์ทีใ่ชง้านงา่ย ไดแ้ก ่
งานตรวจสอบ ตรวจเชค็อปุกรณ์ งานตรวจวดัคา่ตา่งๆ และการตรวจสอบความปลอดภัย ซึง่จะตอ้ง
ดําเนนิการโดยเจา้หนา้ทีผู่ม้คีวามเชีย่วชาญ รวมถงึงานเปลีย่นชิน้สว่นของระบบรถไฟฟ้าในเบือ้งตน้  

ระดบัที ่3: งานบํารุงรักษาและแกไ้ขทีม่คีวามซบัซอ้น ซึง่จะตอ้งดําเนนิการโดยชา่งเทคนคิ หรอืวศิวกรเทา่นัน้ 
ประกอบดว้ย งานปรับปรุงแกไ้ขซึง่ตอ้งใชอ้ปุกรณ์ทีซ่บัซอ้น งานบํารุงรักษาขนาดใหญ ่ การเปลีย่น
อปุกรณ์ขนาดเล็กและขนาดใหญท่ีต่อ้งใชเ้ครือ่งยก และงานเปลีย่นชิน้สว่นขนาดใหญ ่เชน่ โบกีร้ถไฟ 
ลฟิต ์บนัไดเลือ่น และรางรถไฟ รวมถงึงานเปลีย่นชิน้สว่นทีช่ํารุด หรอืเสือ่มสภาพ 

ระดบัที ่4: งานยกเครือ่ง (Overhauls) ซึง่จะตอ้งอาศยัชา่งเทคนคิระดบัสงู และเครือ่งมอืขัน้สงูในการดําเนนิงาน 
โดยงานซอ่มบํารุงรักษาระดบัที ่ 4 ประกอบดว้ย งานถอดแยกชิน้สว่น และงานตรวจสภาพชิน้สว่น
สาํคัญตา่ง ๆ งานยกเครือ่งเพือ่เปลีย่นชิน้สว่น หรอืเพือ่ซอ่มแซมชิน้สว่น 

ระดบัที ่5: งานปรับปรุง เปลีย่นแทนและฟ้ืนฟ ูเพือ่ทําใหท้รัพยส์นิใชง้านไดด้ขี ึน้ เป็นงานทีต่อ้งอาศยัชา่งเทคนคิ
ระดบัสงู และมทีักษะระดับสงูและความรูอ้ยา่งลกึซึง้ในงานออกแบบ และการทํางานของทรัพยส์นิใน
ระบบ โดยงานซอ่มบํารุงรักษาระดบัที ่5 ประกอบดว้ย งานพัฒนาระบบใหม้ปีระสทิธภิาพ (รวมถงึงาน
ซอฟตแ์วร)์ การขยายการดําเนนิงานในรูปแบบใหม่ๆ  เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ งาน
พัฒนาระบบทีจํ่าเป็นตอ่ความสามารถในการซอ่มบํารุงรักษา และความน่าไวใ้จ (Reliability) ของ
ระบบ รวมถงึงานเปลีย่นชิน้สว่นทีล่า้สมัย 
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การประเมนิมูลคา่งาน (Cost Estimation) 
InfraAsia ประเมนิมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของ

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (IBL) และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่
ขยาย (BLE) โดยอา้งองิจากขอ้มลูในอดตีและเอกสารทางเทคนคิทีบ่รษัิทฯ จัดเตรยีมใหก้ับ InfraAsia 

โดยการประเมนิมลูคา่งานของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่น
ตอ่ขยาย InfraAsia ไดจั้ดทําประมาณการมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM แยกกนั โดยพจิารณาถงึลักษณะเฉพาะ
ของแตล่ะโครงการ เชน่ ประเภทของสถานใีตด้นิหรอืยกระดับ ขนาดสถาน ี จํานวนสถาน ี และความสลับซบัซอ้น 
รวมถงึจํานวนของอปุกรณ์แตล่ะสถาน ี เป็นตน้ จากนัน้นําขอ้มลูดงักลา่วมาใชใ้นการจัดทําประมาณการตน้ทนุงาน
ซอ่มบํารุงรักษา CEM โดยใชแ้บบจําลองตน้ทนุ (Spreadsheet Cost Model) ทีพั่ฒนาขึน้โดย InfraAsia ทัง้นี้ 
แบบจําลองตน้ทนุทีพั่ฒนาขึน้ของ InfraAsia ไดถ้กูนํามาใชก้บัหลายๆ โครงการและเป็นทีย่อมรับของหน่วยงาน
ราชการ ผูป้ระกอบการรถไฟฟ้า และผูรั้บเหมารายใหญ่ๆ 

InfraAsia ไดแ้บง่ชว่งเวลาของงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่
ขยาย ดงันี ้

(1) ชว่งเริม่งาน (Mobilization Period) ระยะเวลา 1 ปี 6 เดอืน ประกอบดว้ย 
• ชว่งวางแผนและเตรยีมงาน ระยะเวลาตัง้แตว่นัที ่29 กนัยายน 2561 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2562 
• ชว่งเตรยีมงานทดสอบเดนิรถและการการรับสมัครและฝึกอบรมพนักงาน สําหรับโครงการรถไฟฟ้า

สายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ชว่งที ่2 ระยะเวลาตัง้แตว่นัที ่ 1 เมษายน 2562 ถงึวนัที ่29 กนัยายน 
2562 (BLE ชว่งที ่2 มกํีาหนดเปิดใหบ้รกิารเดนิรถในวนัที ่30 กนัยายน 2562) 

• ชว่งเตรยีมงานทดสอบเดนิรถและการการรับสมัครและฝึกอบรมพนักงาน สําหรับโครงการรถไฟฟ้า
สายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ชว่งที ่3 ระยะเวลาตัง้แตว่นัที ่30 กนัยายน 2562 ถงึวนัที ่30 มนีาคม 
2563 (BLE ชว่งที ่3 มกํีาหนดเปิดใหบ้รกิารเดนิรถในวนัที ่31 มนีาคม 2563) 

• ชว่งใหบ้รกิารซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย ชว่งที ่ 2 
(สถานหีัวลําโพง – สถานหีลกัสอง) และศนูยซ์อ่มบํารุงใหม ่ระยะเวลาตัง้แต ่30 กนัยายน 2562 
ถงึ 30 มนีาคม 2563 

(2) ชว่งตัง้แตเ่ริม่ดําเนนิการเชงิพาณชิยข์องโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ครบทัง้เสน้ทาง 
(COD) ระยะเวลา 7 ปี ตัง้แตว่ันที ่31 มนีาคม 2563 จนถงึวนัที ่30 มนีาคม 2570 

 
InfraAsia ไดแ้บง่งานมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) 

ออกเป็น 10 กลุม่ ไดแ้ก ่ 
(1) ระบบแจง้เตอืนอคัคภีัยและป้องกนัอคัคภีัย 
(2) ลฟิตโ์ดยสารและบนัไดเลือ่น 
(3) ระบบควบคมุสภาพแวดลอ้ม 
(4) ระบบระบายอากาศในอโุมงค ์
(5) ระบบไฟฟ้าแรงตํา่และระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 
(6) โครงสรา้งโยธาและสถาปัตย ์(งานระดบัที ่3 และ 4) 
(7) คา่บรหิารจัดการและขนสง่ 
(8) คา่โสหุย้ 
(9) คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด และ 
(10) กําไร 

 
สมมตฐิานทีส่าํคญัของ InfraAsia สาํหรับการประมาณการมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการ

รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย สรุปไดด้งันี ้
- ขอ้มลูสว่นใหญใ่นการประมาณการตน้ทนุงานซอ่มบํารุงรักษา มาจากขอ้มลูในอดตีของบรษัิทฯ ซึง่มาจากการ

ใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิมาตัง้แตเ่ริม่ใหบ้รกิารเชงิพาณชิย ์ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง 
เชน่ รายการอปุกรณท์ีต่อ้งรับผดิชอบในการซอ่มบํารุงรักษา และแบบเบือ้งตน้ของสถานี เป็นตน้ จากนัน้ 
InfraAsia นํามาปรับปรุงเพือ่ใหเ้หมาะสมกับลักษณะและรูปแบบของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่
ขยาย รวมถงึขอบเขตของงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในครัง้นี ้เชน่ ลักษณะของโครงการ รูปแบบทางวิง่ รูปแบบ
สถาน ี ระยะทาง ขนาดของสถาน ี จํานวนอปุกรณ ์ และการออกแบบของแตล่ะโครงการ และเป็นขอ้มลูทีฝ่่าย
บรหิารของบรษัิทฯ ใชใ้นการจัดเตรยีมประมาณการทางการเงนิและการวางแผนในหลายๆ งาน ทัง้นี ้ InfraAsia 
ไดส้อบทานขอ้มูลในอดตีของบรษัิทฯ และไดพ้จิารณานําตวัเลขทีเ่หมาะสมและสมเหตสุมผลมาใช ้

- ตน้ทนุงานซอ่มบํารุงรักษาสําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่
ขยาย จะรวมเฉพาะงานซอ่มบํารุงรักษาแบบป้องกนัและแบบแกไ้ข (Routine Preventive and Corrective 
Maintenance) รวมตน้ทนุในการซอ่มบํารุงรักษาครัง้ใหญ ่ (Major Overhauls) แตไ่มร่วมการปรับปรุงหรอื
เปลีย่นแทน (งานระดบัที ่5: Renewals) ทีต่อ้งใชเ้ทคนคิระดับสงู ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของการใหบ้รกิารซอ่ม
บํารุงรักษา CEM ตามปกตทิั่วไป 

- คา่ใชจ้่ายพนักงาน: InfraAsia ประมาณจํานวนพนักงานทีต่อ้งใชโ้ดยพจิารณาจากระยะเวลาใหบ้รกิาร ระดับการ
ซอ่มบํารุงรักษา ความสลับซับซอ้นของงาน โดยไดป้ระมาณจํานวนพนักงานสาํหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่33/47 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

เงนิเดมิ จํานวน 128 คน และประมาณการอตัราเงนิเดอืนของพนักงานแตล่ะระดับตามมาตรฐานอตุสาหกรรม
ของประเทศไทย พรอ้มโบนัส 2 เดอืนและกองทนุสํารองเลีย้งชพีในอตัรารอ้ยละ 3 รวมถงึอัตราการขึน้เงนิเดอืน
รอ้ยละ 3 ตอ่ปี 

- อะไหลแ่ละวัสดสุาํหรับการซอ่มบํารุงรักษา: InfraAsia ประมาณการมลูคา่อะไหลแ่ละวัสดสุาํหรับการซอ่ม
บํารุงรักษาโดยอา้งองิจากขอ้มูลในอดตีของบรษัิทฯ และมลูคา่อะไหลแ่ละวัสดสุําหรับการซอ่มบํารุงรักษาคาด
วา่จะไมต่า่งกนัมากนักในแตล่ะปี เนือ่งจากเป็นการซอ่มบํารุงรักษาแบบป้องกนัและแบบแกไ้ข (Routine 
Preventive and Corrective Maintenance) นอกจากนี้ InfraAsia ไดป้ระมาณการมูลคา่อะไหลแ่ละวัสดุ
สาํหรับการซอ่มบํารุงรักษาเพิม่ขึน้ตามประมาณการภาวะเงนิเฟ้อ ทัง้นี ้ InfraAsia ไดเ้ชค็สอบกบัขอ้มลูในอดตี 
และมาตรฐานการซอ่มบํารุงรักษา ทัง้นี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย เป็นโครงการใหม ่ อะไหล่
และวัสดสุาํหรับการซอ่มบํารุงรักษาบางสว่นจะไดรั้บมาจาก รฟม. (ในสว่นของงานโยธา) เพยีงบางสว่น ในวนัที่
เริม่ดําเนนิการเชงิพาณชิยข์องโครงการรถไฟฟ้าสายน้ําเงนิ สว่นตอ่ขยาย ดงันัน้ ประมาณการอะไหลแ่ละวัสดุ
สาํหรับการซอ่มบํารุงรักษาตัง้ตน้จะถกูประมาณรวมเป็นคา่ใชจ้่ายในชว่งเริม่งาน (Mobilization Period) 

ตวัอยา่งอปุกรณ์ทีต่อ้งซอ่มบํารุงรักษา ไดแ้ก ่ Sump Pump, Chilled Water Pump, Cooling Water 
Pump, Uninterruptible Power Supply, ESPS Control Panel, UPE Fan Blade, Linear Heat Controller, 
Escalator Main Drive Gear, Elevator Motor, Draw Out Circuit Breaker, Light Bulb and Fixture เป็นตน้ 

- อปุกรณ์คอมพวิเตอรไ์ดร้วมอยู่ในตน้ทนุในชว่งเริม่งาน (Mobilization Period) รวมถงึตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรับ
การจัดเตรยีมสาํนักงานและหอ้งควบคมุการทํางานจะถูกรวมในสว่นคา่โสหุย้ 

- โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย เป็นโครงการใหม ่ ดงันัน้ คา่ซอ่มบํารุงรักษาคาดวา่จะสงูในชว่ง
เริม่ตน้ดําเนนิงาน จากการทดสอบการใชง้าน (Burn-in) ของอปุกรณ์และปัญหาขอ้บกพร่องในการสง่มอบ
อปุกรณ์และระบบ เนือ่งจากระยะเวลารับประกนัของอปุกรณ์และอะไหลบ่างรายการจากผูผ้ลติอปุกรณท์ีใ่หไ้วก้บั 
รฟม. จะสิน้สดุลงกอ่นทีจ่ะมกีารนําอปุกรณห์รอือะไหลด่งักลา่วมาใช ้ (เพราะผูผ้ลติอปุกรณ์จะเริม่รับประกนั
อปุกรณต์ัง้แตส่ง่มอบงานใหแ้ก ่รฟม. โดยมรีะยะเวลาประกนัไมเ่กนิ 2 ปี แตก่วา่ รฟม. จะสง่มอบโครงการและ
อปุกรณ์ใหแ้กบ่รษัิทฯ หรอืกวา่ทีบ่รษัิทฯ จะนําอะไหลท่ี ่รฟม. สง่มอบมาให ้เอามาใชง้านจรงิ ก็จะเลยระยะเวลา
รับประกนัอปุกรณ์ไปแลว้) ดงันัน้ จงึเป็นภาระของผูรั้บเหมาซอ่มบํารุง CEM ทีจ่ะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะ
เกดิขึน้ดงักลา่วจากการ Burn-in ของอปุกรณ์ 

- นอกจากนี ้ ปัจจัยทีไ่มไ่ดค้าดไวใ้นสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย จะสงูกวา่โครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ซึง่เป็นโครงการทีดํ่าเนนิงานมานานแลว้และเป็นระบบทีม่คีวามเสถยีรมากกวา่ จาก
เหตผุลดงักลา่ว InfraAsia ไดป้ระมาณคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด (Contingency)11 ในชว่งแรกของโครงการไวส้งู 
โดยเฉพาะในชว่ง 2 ปีแรก โดยจากประมาณการของ InfraAsia คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดเฉลีย่ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย สาํหรับระยะเวลา 8 ปี 6 เดอืน อยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 512 ของประมาณการ
มลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ทัง้หมด (หรอืประมาณรอ้ยละ 7 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง)  ทัง้นี ้
บรษัิทฯ ไดทํ้าการประมาณคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดไวเ้องเชน่กนั พบวา่ใกลเ้คยีงกบัประมาณการของ InfraAsia 

อยา่งไรก็ตาม การวา่จา้งซอ่มบํารุงตามสญัญาบรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในครัง้นี ้ เป็นแบบเหมา
จา่ย (Fixed Fee) ดงันัน้ ไมว่า่ตน้ทนุจรงิของ CK มกีารเปลีย่นแปลงไปในทศิทางใดนัน้ขึน้อยูก่ับความสามารถ
ในการบรหิารจัดการของ CK  โดยบรษัิทฯ จะชาํระคา่บรกิารตามมลูคา่งานทีร่ะบใุนสญัญาเทา่นัน้ 

- ไมนํ่าภาษีมลูคา่เพิม่มาคํานวณในการประเมนิมลูคา่งาน 
- อตัราเงนิเฟ้อประมาณรอ้ยละ 3 ตอ่ปี 
- คา่ใชจ้่ายทัง้หมดอา้งองิจากราคาฐานเมือ่เดอืนมกราคม 2561 โดย InfraAsia ใชร้าคาวัสดแุละอปุกรณ์ซึง่เป็น

ราคาเมือ่เดอืนมกราคม 2561 โดยอา้งองิจากฐานขอ้มลูของ InfraAsia และราคาจากผูผ้ลติอปุกรณ์ 
(Suppliers) รวมถงึใชอ้ตัราเงนิเดอืนและคา่จา้งซึง่เป็นอตัราตลาด ณ ชว่งเดอืนมกราคม 2561 มาใชใ้นการ
จัดทําประมาณการตน้ทนุงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในครัง้นี ้

 
การประเมนิมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของ

โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย โดย InfraAsia สรุปไดด้งันี้ 
  

11 คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด (Contingency) คอื คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการความเสีย่งตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยไมค่าดคดิ ในระหวา่งการ
ดําเนนิงานตามสญัญา เชน่ การปรับขึน้ของอตัราคา่แรง คา่วสัด ุคา่อปุกรณ์ คา่อะไหล ่และอตัราเงนิเฟ้อในอนาคต และการเพิม่ขึน้ของรายการ
อปุกรณ์ทีต่อ้งรับผดิชอบ เนือ่งมาจากรายการอปุกรณ์ทีร่ะบไุวใ้นรา่งสญัญาอาจไมค่รบถว้นและถกูตอ้งตามจํานวนอปุกรณ์ทีไ่ดท้ําการตดิตัง้จรงิ
โดยผูร้ับเหมาของ รฟม. เป็นตน้ 
12 ตามสมมตฐิานของ InfraAsia คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย เฉลีย่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 5 ของมลูคา่
งานซอ่มบํารงุรกัษา CEM ทัง้หมด หรอืประมาณรอ้ยละ 7 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง สามารถแบง่เป็นแตล่ะชว่ง ดงันี ้
- ในชว่งเริม่แรก (Mobilization Period) และในชว่งปีที ่ 1 – 2 หลงัจากเริม่ดําเนนิการเชงิพาณชิยข์องโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่

ขยาย ครบทัง้เสน้ทาง (COD) ประมาณรอ้ยละ 15 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง 
- ในชว่งปีที ่ 3 หลงัจากเริม่ดําเนนิการเชงิพาณชิยข์องโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ครบทัง้เสน้ทาง (COD) ประมาณรอ้ยละ 

7.5 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง 
- ในชว่งปีที ่4 – 7 หลงัจากเริม่ดําเนนิการเชงิพาณชิยข์องโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ครบทัง้เสน้ทาง (COD) ประมาณรอ้ย

ละ 5 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่34/47 
 

                                                



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสนํีา้เงนิ  

สว่นตอ่ขยาย 
(BLE) 

มลูคา่งานตามประมาณการของ InfraAsia คา่ตอบแทนตาม 
ชว่งเตรยีมงาน 
(Mobilization 

Period) 

7 ปีหลงัจาก COD 
ของท ัง้ระบบ BLE 

รวมมลูคา่งาน 
ซ่อมบาํรงุรกัษา 

CEM 

สญัญาจา้ง CK 
ในคร ัง้นี ้

  1 ปี 6 เดอืน 
(ต.ค. 61 – ม.ีค. 63) 

7 ปี 
(เม.ย. 63 – ม.ีค. 70) 

8 ปี 6 เดอืน 
(ต.ค. 61 – ม.ีค. 70) 

8 ปี 6 เดอืน 
(ต.ค. 61 – ม.ีค. 70) 

  (1) (2) (1) + (2)  
1 ระบบแจง้เตอืนอคัคภียัและป้องกนั

อคัคภีัย 
18.99 96.21 115.20  

2 ลฟิตโ์ดยสารและบนัไดเลือ่น 58.60 273.83 332.43  
3 ระบบควบคมุสภาพแวดลอ้ม 21.21 112.67 133.88  
4 ระบบระบายอากาศในอโุมงค ์ 5.50 31.53 37.03  
5 ระบบไฟฟ้าแรงตํา่และระบบไฟฟ้า

สอ่งสวา่ง 
39.65 203.93 243.58  

6 โครงสรา้งโยธาและสถาปัตย ์ 26.32 130.52 156.84  
7 คา่บรหิารจัดการ คา่วสัดสุ ิน้เปลอืง

และคา่วศิวกร 
20.58 134.08 154.66  

 รวมรายการที ่1 - 7 190.85 982.76 1,173.61  
8 คา่โสหุย้และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ1/ 30.53 198.90 229.43  
9 เครือ่งมอืและอปุกรณ์ตดิตัง้หอ้ง

ปฏบิตังิาน2/ 
19.82 0 19.82  

10 กําไร3/ 13.36 68.79 82.15  
รวมมลูคา่งานซ่อมบาํรงุรกัษา CEM  254.57 1,250.45 1,505.02 1,446.70 
มลูคา่งานซอ่มบํารงุรักษา CEM เฉลีย่ตอ่ปี  169.71 178.64 177.06 170.20 
หมายเหต:ุ ประมาณการจากฐานขอ้มลูของ InfraAsia และราคาอปุกรณ์ทีท่ราบจากผูผ้ลติอปุกรณ์ตา่งๆ และจากขอ้มลูทีจั่ดเตรยีมโดยบรษัิทฯ 
1/ ประกอบดว้ย คา่โสหุย้ คา่ประกนัภยั คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 19.5 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง 

(รายการที ่1 – 7 ในตารางขา้งตน้) โดยประกอบดว้ย (ก) คา่โสหุย้ประมาณรอ้ยละ 10 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง, (ข) คา่ประกนัภยั
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ประมาณรอ้ยละ 2.5 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง, และ (ค) คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดประมาณรอ้ยละ 7 ของตน้ทนุคา่
อปุกรณ์และคา่แรง (หรอืคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 5 ของมลูคา่งานซอ่มบํารงุ CEM ทัง้หมด) 

2/ คา่เครือ่งมอืและอปุกรณ์ตดิตัง้หอ้งปฏบิตังิาน เป็นคา่ใชจ้า่ยครัง้เดยีวในปีแรก 
3/ กําไรคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 7 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง (รายการที ่1 – 7 ในตารางขา้งตน้) โดยอตัรากําไรดงักลา่วเป็นอตัราทีตํ่า่

กวา่ปกตทิัว่ไปของงานซอ่มบํารงุรักษา และงานรับเหมาทัว่ไป ซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ 10 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง เนือ่งจากโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย เป็นโครงการใหม ่ ทีค่าดวา่คา่ซอ่มบํารงุรักษาจะสงูกวา่โครงการทีดํ่าเนนิงานมานานแลว้และมรีะบบทีม่ี
ความเสถยีรมากกวา่ กําไรจงึตํา่กวา่ปกต ิ

 
ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ ในการจัดทําประมาณการตน้ทนุงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในครัง้นี ้

InfraAsia ใชแ้บบจําลองตน้ทนุซึง่ InfraAsia พัฒนาขึน้และใชใ้นการจัดทําประมาณการตน้ทนุโครงการในหลายๆ 
โครงการระบบขนสง่ทางรางใหก้บัภาครัฐและเอกชน จงึมคีวามน่าเชือ่ถอืและเป็นทีย่อมรับของหลายโครงการทัง้
ภาครัฐและเอกชน และยังใชใ้นการประมาณการตน้ทนุงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ
เดมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ทีจั่ดทําเมือ่สงิหาคม 2558 โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่สมมตฐิานที ่
InfraAsia นํามาใชม้คีวามเหมาะสม สะทอ้นถงึราคาอะไหลแ่ละอปุกรณ์ ณ ปัจจบุัน รวมถงึภาวะแรงงานและอัตรา
คา่จา้งในประเทศไทยและภาวะการจา้งงานในอตุสาหกรรมระบบขนสง่ทางราง และ InfraAsia ไดพ้จิาณาถงึ
ลกัษณะเฉพาะของโครงการ BLE ซึง่เป็นโครงการใหม ่ ทีอ่าจจะมคีา่ใชจ้่ายทีไ่มไ่ดค้าดหวงัไวส้งูกวา่โครงการที่
ดําเนนิงานมานานแลว้และมรีะบบทีม่คีวามเสถยีรมากกวา่ ประกอบกับ InfraAsia ไดป้ระมาณการตน้ทนุคา่ซอ่ม
บํารุงรักษา CEM ของโครงการ BLE จากขอบเขตงาน รายละเอยีดงานซอ่มบํารุงรักษา และรายการอปุกรณ์ตา่งๆ 
โดยเฉพาะของโครงการ BLE ตามทีร่ะบใุนร่างแกไ้ขสญัญาในครัง้นี ้ และเป็นไปตามขอบเขตการซอ่มบํารุงทีกํ่าหนด
ไวใ้นสญัญาสมัปทานฯ กบั รฟม.  นอกจากนี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดเ้ชค็สอบเพิม่เตมิกับผูใ้หบ้รกิารเดนิ
รถไฟฟ้ารายอืน่ พบวา่โดยทั่วไปผูรั้บเหมางานซอ่มบํารุงรักษา CEM จะประมาณคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
บรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา กําไร ผลกระทบจากการตรวจรับงานลา่ชา้ การเบกิจา่ยลา่ชา้ และคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดไว ้
ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 20 – 30 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง โดย ณ ทีน่ี ้InfraAsia ไดป้ระมาณคา่โสหุย้ คา่
ประกนัภัย คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด กําไร และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ไวท้ีป่ระมาณรอ้ยละ 26.5 (มาจาก 
10+2.5+7+7 ในตารางขา้งตน้) ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ประมาณ
การดงักลา่วของ InfraAsia อยู่ในชว่งเดยีวกบัผูรั้บเหมาซอ่มบํารุงรักษารายอืน่ และอยูใ่นมาตรฐานของอตุสาหกรรม 

จากการประเมนิโดย InfraAsia มลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM สาํหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่น
ตอ่ขยาย สาํหรับชว่งระยะเวลา 8 ปี 6 เดอืน (29 กนัยายน 2561 – 30 มนีาคม 2570) เทา่กบั 1,505.02 ลา้นบาท 
(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) ซึง่สงูกวา่คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ ตกลงจะจ่ายใหแ้ก ่ CK สาํหรับการบรหิารงานซอ่ม
บํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ในครัง้นี ้ จํานวน 58.32 ลา้นบาท หรอืสงูกวา่
รอ้ยละ 3.88 ของราคาประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ (InfraAsia) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่35/47 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

ประมาณการคา่ตอบแทนงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในกรณีทีไ่มม่กีารคดิคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด 
ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณามลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 

สว่นตอ่ขยาย ในกรณีทีไ่มม่กีารคดิคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด เพือ่เป็นขอ้มูลประกอบเทา่นัน้ โดยการปรับปรุงประมาณ
การมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ทีจั่ดทําโดย InfraAsia พบวา่มลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย สําหรับระยะเวลา 8 ปี 6 เดอืน จะเทา่กบั 1,422.51 ลา้นบาท ซึง่ตํา่กวา่
คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ ตกลงจะจา่ยใหแ้ก ่ CK สาํหรับการบรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้า
สายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ในครัง้นี ้ จํานวน 24.19 ลา้นบาท หรอืตํา่กวา่รอ้ยละ 1.70 ของราคาประเมนิของ 
InfraAsia 

อยา่งไรก็ตาม ตามปกตธิรุกจิของสญัญาจา้งเหมาแบบกําหนดวงเงนิทีแ่น่นอน (Fixed Fee) ตลอดอายุ
สญัญา โดยเฉพาะสญัญาทีม่รีะยะเวลาตามสญัญายาวนาน (ในกรณีนีอ้ายสุญัญาซอ่มบํารุงรักษา CEM ของ BLE มี
ระยะเวลาถงึ 8 ปี 6 เดอืน) ผูรั้บเหมาจะมกีารคดิคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดไวใ้นการกําหนดราคารับเหมา เพือ่เป็นการลด
ความเสีย่งของผูรั้บเหมาในระหวา่งการดําเนนิงานตามสญัญา เชน่ การปรับขึน้ของอตัราคา่แรง คา่วัสด ุคา่อปุกรณ์ 
คา่อะไหล ่ และอัตราเงนิเฟ้อในอนาคต และการเพิม่ขึน้ของรายการอปุกรณท์ีต่อ้งรับผดิชอบ เนือ่งมาจากรายการ
อปุกรณท์ีร่ะบไุวใ้นร่างสญัญาอาจไม่ครบถว้นและถกูตอ้งตามจํานวนอปุกรณ์ทีไ่ดทํ้าการตดิตัง้จรงิ โดยผูรั้บเหมา
ของ รฟม. เป็นตน้  ทัง้นี ้หากเปรยีบเทยีบกับสญัญาจา้งเหมาแบบปรับราคาได ้ (Adjustable Fee) ของหน่วยงาน
ราชการและรัฐวสิาหกจิ จะมกีารกําหนดคา่ K (Escalation Factor)13 เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการปรับราคาและลด
ความเสีย่งใหก้บัผูรั้บเหมาและผูว้า่จา้ง 

ถา้หากการจา้ง CK ในครัง้นีเ้ป็นสญัญาจา้งเหมาแบบปรับราคาได ้ (Adjustable Fee) หากมงีานทีไ่มค่าด
ไว ้ และ/หรอื มงีานสว่นเพิม่เกดิขึน้ในอนาคต ก็จะทําใหบ้รษัิทฯ จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ ซึง่อาจจะมากกวา่หรอืนอ้ย
กวา่คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดทีบ่รษัิทฯ ตอ้งจา่ยในกรณีสญัญาจา้งเหมาแบบกําหนดวงเงนิทีแ่น่นอน (Fixed Fee) ใน
ครัง้นี ้ ซึง่จะเป็นความเสีย่งของบรษัิทฯ หากเงนิทีต่อ้งจา่ยเพิม่ในอนาคตสงูกวา่คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดทีจ่ะตอ้งจา่ย
ใหก้บั CK ในครัง้นี ้

ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึตดัสนิใจทําสญัญาวา่จา้ง CK ในครัง้นี ้แบบกําหนดวงเงนิทีแ่น่นอน (Fixed Fee) ตลอด
อายุสญัญา เชน่เดยีวกับทีบ่รษัิทฯ ทําสญัญาวา่จา้งอืน่หลายงาน กับผูรั้บเหมาอืน่หลายราย เพือ่ควบคมุตน้ทนุใน
การประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ 

 
สรุป: ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดเ้ปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ ตกลงจะจ่ายใหแ้ก ่CK สาํหรับการ

บรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย (รายการที ่1) ในครัง้นี ้กบัมูลคา่
งานทีป่ระเมนิโดย InfraAsia โดยสรุปไดด้งันี ้

เพือ่การเปรยีบเทยีบในคร ัง้นี ้
 เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบเทา่น ัน้ 

ไมส่ามารถนํามาใชเ้ปรยีบเทยีบไดโ้ดยตรง* 
 

BLE โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 
สว่นตอ่ขยาย 

 โครงการรถไฟฟ้า 
สายสน้ํีาเงนิเดมิ 

โครงการรถไฟฟ้า 
สายสมีว่ง 

 การวา่จา้ง CK 
ในครัง้นี1้/ 

ราคาประเมนิโดย 
InfraAsia2/ 

 ราคาตามสญัญา CEM กบั 
CK3/ 

ราคาตามสญัญา CEM กบั 
CK4/ 

ลกัษณะโครงการ โครงการรถไฟฟ้าใตด้นิและยกระดบั  โครงการรถไฟฟ้าใตด้นิ โครงการรถไฟฟ้ายกระดบั 
เสน้ทาง สถานหีวัลําโพง – สถานหีลกัสอง  

และสถานบีางซือ่ – สถานทีา่พระ 
 สถานหีวัลําโพง –  

สถานบีางซือ่ 
สถานบีางใหญ ่-  

สถานเีตาปนู 
ระยะทาง 27 กโิลเมตร (ทางวิง่ยกระดบั 22 กโิลเมตร  

และทางวิง่ใตด้นิ 5 กโิลเมตร) 
 20 กโิลเมตร 23 กโิลเมตร 

จํานวนสถาน ี 20 สถาน ี 
(16 สถานยีกระดบั และ 4 สถานใีตด้นิ) 

 18 สถาน ี 16 สถาน ี

ระยะเวลาของสญัญาบรหิาร 
งานซอ่มบํารงุรักษา CEM 

8 ปี 6 เดอืน 
(29 ก.ย. 61 – 30 ม.ีค. 70) 

 8 ปี 
(พ.ย. 58 – ต.ค. 66) 

8 ปี 
(พ.ย. 58 – ต.ค. 66) 

รวมมลูคา่งานซ่อม
บํารงุรกัษา CEM  
(ไมร่วม VAT) 

1,446.70 ลา้นบาท 1,505.02 ลา้นบาท  1,270.00 ลา้นบาท 1,520.00 ลา้นบาท 

มลูคา่งานเฉลีย่ตอ่ปี 170.20 ลา้นบาท 177.06 ลา้นบาท  158.75 ลา้นบาท 190.00 ลา้นบาท 
มลูคา่งานเฉลีย่ตอ่กโิลเมตรตอ่ปี 6.30 ลา้นบาท 6.56 ลา้นบาท  7.94 ลา้นบาท 8.26 ลา้นบาท 
มลูคา่งานเฉลีย่ตอ่สถานี
ตอ่ปี 

8.51 ลา้นบาท  8.85 ลา้นบาท  8.82 ลา้นบาท 11.88 ลา้นบาท 

หมายเหต:ุ 

13 คา่ K (Escalation Factor) ประกอบดว้ย ตวัแปรตา่งๆ ดงันี ้ดชันรีาคาสนิคา้วสัดกุอ่สรา้ง ดชันรีาคาเหล็ก ดขันรีาคาซเีมนต ์ดชันรีาคาเหล็ก
แผน่เรยีบ ดชันรีาคาน้ํามนัดเีซลหมนุเร็ว ดชันรีาคาแอสฟัลท ์ดชันรีาคาเครือ่งจักรกลและบรภิัณฑ ์ดชันรีาคาทอ่เหล็กอาบสงักะส ีดชันรีาคาทอ่
ซเีมนตใ์ยหนิ ดชันรีาคาทอ่ PVC ดชันรีาคาทอ่ Hydensity Polyethylene ดชันรีาคาสายไฟฟ้า และดขันรีาคาผูบ้รโิภคของประเทศ  
(ทีม่า: www.price.moc.go.th) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่36/47 
 

                                                



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

* ขอ้มลูใน 2 ชอ่งดา้นขวา (Columns) ของตาราง เป็นขอ้มลูประกอบเพือ่ทราบเทา่นัน้ ไมส่ามารถนํามาเปรยีบเทยีบกนัไดก้บัการประเมนิ
มลูคา่งานซอ่มบํารงุรักษา CEM สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิตอ่ขยาย ระยะเวลา 8 ปี 6 เดอืน ในครัง้นีไ้ด ้ เนือ่งจากรปูแบบ
โครงการ อปุกรณ์ของโครงการ และขอบเขตของงานซอ่มงานบํารงุรกัษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสมีว่ง จะแตกตา่งจากของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย เชน่ ความแตกตา่งในดา้นลกัษณะโครงการรถไฟฟ้า
แบบใตด้นิและแบบทางวิง่ยกระดบั จํานวนสถาน ี ขนาดของสถาน1ี3

14 ระยะทาง จํานวนลฟิทแ์ละบนัไดเลือ่น14

15 ระบบไฟฟ้าสํารอง15

16 ขนาด
ของศนูยซ์อ่มบํารงุ และอายกุารใชง้านของทรัพยส์นิ เป็นตน้ จงึอาจจะไมส่ามารถนํามาเปรยีบเทยีบในครัง้นีไ้ด ้

ทีม่า: 
1/ รา่งแกไ้ขสญัญาวา่จา้ง CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารงุรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 
2/ ราคาประเมนิมลูคา่งานซอ่มบํารงุรักษา CEM โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิตอ่ขยายโดย InfraAsia ตามรายงานเดอืนกมุภาพนัธ ์2561 
3/ คา่จา้งงานซอ่มบํารงุรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ระยะเวลา 8 ปี (พฤศจกิายน 2558 – ตลุาคม 2566) ตามสญัญา

วา่จา้ง CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารงุรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรัช
มงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานหีวัลําโพง – สถานบีางซือ่) ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 

4/ คา่จา้งงานซอ่มบํารงุรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง สญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่1 ของสญัญาวา่จา้ง CK เป็นผูบ้รหิารโครงการ 
รวมถงึเป็นผูจั้ดหา และตดิตัง้อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า ในโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง บางใหญ ่ – ราษฎรบ์รูณะ ชว่งบางใหญ ่ - บางซือ่ 
(สถานคีลองบางไผ ่ - สถานเีตาปนู) โดยการเพิม่เตมิขอบเขตงานในการเป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารงุรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและ
ไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 

 
จากตารางขา้งตน้ คา่ตอบแทนเฉลีย่ตอ่ปีตอ่สถาน ี สําหรับงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการ

รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย จากการประเมนิโดย InfraAsia เทา่กับ 8.85 ลา้นบาท/สถาน/ีปี ซึง่ใกลเ้คยีง
กบัคา่ตอบแทนงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ตามสญัญาปัจจบุนัทีร่ะยะเวลา 8 
ปี ซึง่เทา่กับ 8.82 ลา้นบาท/สถาน/ีปี  ขณะทีค่า่ตอบแทนงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสี
มว่งเทา่กบั 11.88 ลา้นบาท/สถาน/ีปี ทัง้นี ้ หากเปรยีบเทยีบกับคา่ตอบแทนทีจ่ะจ่ายใหก้ับ CK สาํหรับงานซอ่ม
บํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ในครัง้นี ้เทา่กับ 8.51 ลา้นบาท/สถาน/ีปี พบวา่
คา่ตอบแทนทึจ่ะจา่ยใหก้บั CK สาํหรับงานสําหรับงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 
สว่นตอ่ขยาย ในครัง้นี ้ตํา่กวา่ราคาทัง้หมดขา้งตน้ 

 
โดยสรุป ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่วธิทีีเ่หมาะสมทีจ่ะนํามาใชใ้นการประเมนิมลูคา่ทีเ่หมาะสมของ

การทํารายการในครัง้นี ้คอื การเปรยีบเทยีบกับราคาประเมนิมูลคา่งานโดย InfraAsia ทีเ่ทา่กบั 1,505.02 ลา้นบาท 
(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) ซึง่ InfraAsia เป็นผูเ้ชีย่วชาญอสิระทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการประเมนิมลูคา่งาน
ซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้า และเป็นการประเมนิมลูคา่งานเฉพาะของงานซอ่มงานบํารุงรักษา 
CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ตามขอบเขตงานทีบ่รษัิทฯ จะจา้ง CK ในครัง้นี ้

ทัง้นี ้เมือ่เทยีบกับคา่ตอบแทนงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย 
ทีบ่รษัิทฯ จะจ่ายใหก้ับ CK ในครัง้นี ้กบัมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่
ขยาย ทีป่ระเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ (InfraAsia) พบวา่คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ ตกลงจะจ่ายให ้ CK ที ่ 1,446.70 
ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) มมีลูคา่ตํา่กวา่ราคาประเมนิโดย InfraAsia เทา่กบั 58.32 ลา้นบาท หรอืตํา่กวา่
รอ้ยละ 3.88 ของราคาประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ  ดงัน ัน้ ราคาคา่ตอบแทนทีจ่ะชําระใหแ้ก ่ CK สําหรบั
รายการที ่1 จงึมคีวามเหมาะสม 

 
  

14 ขนาดสถานเีฉลีย่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง เทา่กบั 8,747 ตร.ม. (16 สถานยีกระดบั), ขนาดสถานเีฉลีย่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา
เงนิเดมิ เทา่กบั 8,500 ตร.ม. (18 สถานใีตด้นิ), และขนาดสถานเีฉลีย่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย เทา่กบั 6,771 ตร.ม. 
(16 สถานยีกระดบั และ 4 สถานใีตด้นิ) 
15 โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งมจํีานวนลฟิทท์ัง้หมด 71 ตวั และมจํีานวนบนัไดเลือ่นทัง้หมด 219 ตวั, โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ มี
จํานวนลฟิทท์ัง้หมด 62 ตวั และมจํีานวนบนัไดเลือ่นทัง้หมด 261 ตวั, และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย มจํีานวนลฟิทท์ัง้หมด 
88 ตวั และมจํีานวนบนัไดเลือ่นทัง้หมด 105 ตวั 
16 โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งมรีะบบไฟฟ้าสํารองอยูท่ีแ่ตล่ะสถาน ี แตโ่ครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 
สว่นตอ่ขยาย มรีะบบไฟฟ้าสํารองอยูท่ีส่ถานซีอ่มบํารงุ ทีร่องรับการจา่ยไฟฟ้าสํารองใหแ้ตล่ะสถาน ี

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่37/47 
 

                                                



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

1.2 รายการที ่ 2: งานบรหิารงานซอ่มบํารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล 
(CEM) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนํีา้เงนิเดมิ) (สถานหีวัลําโพง - 
สถานบีางซือ่) 

ปัจจุบนั CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของ
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) ตามสญัญาวา่จา้ง CK ลงวนัที ่ 17 พฤศจกิายน 
2558 โดยระยะเวลาของสญัญาวา่จา้งปัจจุบนั เริม่ตัง้แตว่นัที ่ 17 พฤศจกิายน 2558 ถงึวันที ่ 31 ตลุาคม 2566  
อยา่งไรก็ตาม ในการแกไ้ขสญัญาวา่จา้ง CK ในครัง้นีคู้ส่ญัญาตกลงขยายระยะเวลาของสญัญาบรหิารงานซอ่ม
บํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัช
มงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) ไปอกี 3 ปี 5 เดอืน เพือ่ใหม้รีะยะเวลาสิน้สดุพรอ้มกบังานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย ซึง่จะสิน้สดุวนัที ่30 มนีาคม 2570 (ระยะเวลาของการขยายระยะเวลา
ของสญัญา ตัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2566 ถงึวนัที ่30 มนีาคม 2570) 

ในการพจิารณาความเหมาะสมของราคาคา่จา้ง CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ (IBL) สาํหรับระยะเวลาทีข่ยายออกไปของงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ซึง่จะสิน้สดุในวนัที ่ 31 ตลุาคม 2566 ออกไปอกีประมาณ 3 ปี 5 เดอืน (จากวนัที ่ 1 
พฤศจกิายน 2566 ถงึวนัที ่ 30 มนีาคม 2570) ในครัง้นีนั้น้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาจากร่างแกไ้ข
สญัญาวา่จา้ง CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ โดยบรษัิทฯ ตกลงทีจ่ะ
จา่ยคา่ตอบแทนใหก้ับ CK เป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 740.00 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) โดยกําหนดในลกัษณะ
อตัราเหมารวม และทยอยชําระคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นรายเดอืน เป็นระยะเวลา 3 ปี 5 เดอืน 

อยา่งไรก็ด ี เนือ่งจากคา่ตอบแทนดงักลา่วมกีารอา้งองิขอ้มูลการใหบ้รกิารในทางเทคนคิ ซึง่ตอ้งอาศยั
ความรูแ้ละความเชีย่วชาญเฉพาะทาง ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบราคาในการวา่จา้ง CK 
กบัราคาประเมนิมลูคา่งาน (Cost Estimation) ตามรายงานการประเมนิมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (IBL) 
และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย (BLE) เดอืนกมุภาพันธ ์ 2561 จัดทําโดย InfraAsia ซึง่เป็น
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในโครงการขนสง่ทางราง ทีไ่ดรั้บการยอมรับจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทัง้ในไทยและตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ขอบเขตงานซอ่มบํารุงรักษา CEM สาํหรับระยะเวลาทีข่ยายออกไปอกี 3 ปี 5 เดอืน เป็นเชน่เดยีวกนั
กบัขอบเขตงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ณ ปัจจบุนั ตามสญัญาผูบ้รหิารงาน
ซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ระหวา่งบรษัิทฯ และ CK ลงวนัที ่ 17 พฤศจกิายน 
2558 
 

การประเมนิมูลคา่งาน CEM ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนํีา้เงนิ
เดมิ) (IBL) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ (InfraAsia) 

ตามรายงานการประเมนิมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) 
ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (IBL) และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 
สว่นตอ่ขยาย (BLE) เดอืนกมุภาพันธ ์ 2561 จัดทําโดย InfraAsia ไดป้ระเมนิมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้ง
พืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (IBL) โดยอา้งองิ
จากขอ้มลูในอดตีและเอกสารทางเทคนคิทีบ่รษัิทฯ จัดเตรยีมใหก้บั InfraAsia 

โดยการประเมนิมลูคา่งานของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่น
ตอ่ขยาย InfraAsia ไดจั้ดทําประมาณการมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM แยกกนั โดยพจิารณาถงึลักษณะเฉพาะ
ของแตล่ะโครงการ เชน่ ประเภทของสถานใีตด้นิหรอืยกระดับ ขนาดสถาน ี จํานวนสถาน ี และความสลับซบัซอ้น 
รวมถงึจํานวนของอปุกรณ์แตล่ะสถาน ี เป็นตน้ จากนัน้นําขอ้มลูดงักลา่วมาใชใ้นการจัดทําประมาณการตน้ทนุงาน
ซอ่มบํารุงรักษา CEM โดยใชแ้บบจําลองตน้ทนุ (Spreadsheet Cost Model) ทีพั่ฒนาขึน้โดย InfraAsia ทัง้นี้ 
แบบจําลองตน้ทนุทีพั่ฒนาขึน้ของ InfraAsia ไดถ้กูนํามาใชก้บัหลายๆ โครงการและเป็นทีย่อมรับของหน่วยงาน
ราชการ ผูป้ระกอบการรถไฟฟ้า และผูรั้บเหมารายใหญ ่

ทัง้นี ้ ในการประมาณการมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ 
InfraAsia จะพจิารณาเป็นสว่นขยายจากประมาณการมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสี
น้ําเงนิเดมิ ระยะเวลา 8 ปี ซึง่จัดทําโดย InfraAsia เมือ่เดอืนสงิหาคม 2558 จากนัน้ InfraAsia ไดจั้ดทําประมาณ
การมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ระยะเวลาตอ่อายุอกี 3 ปี 5 เดอืน 

โปรดดขูอบเขตงานซอ่มบํารุงรักษา CEM งานระดบั 1 - 5 ในสว่นที ่3 ขอ้ 1.1 ในหนา้ที ่32 ของรายงาน
ฉบับนี้ 

 
โดย InfraAsia ไดแ้บง่งานมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล 

(CEM) ออกเป็น 10 กลุม่ ไดแ้ก ่ 
(1) ระบบแจง้เตอืนอคัคภีัยและป้องกนัอคัคภีัย 
(2) ลฟิตโ์ดยสารและบนัไดเลือ่น 
(3) ระบบควบคมุสภาพแวดลอ้ม 
(4) ระบบระบายอากาศในอโุมงค ์

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่38/47 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

(5) ระบบไฟฟ้าแรงตํา่และระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 
(6) โครงสรา้งโยธาและสถาปัตย ์(งานระดบัที ่3 และ 4) 
(7) คา่บรหิารจัดการและขนสง่ 
(8) คา่โสหุย้ 
(9) คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด และ 
(10) กําไร 
 
สมมตฐิานทีส่าํคญัของ InfraAsia สาํหรับการประมาณการมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการ

รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ สรุปไดด้งันี้ 
- คา่ใชจ้่ายพนักงาน: InfraAsia ประมาณจํานวนพนักงานทีต่อ้งใชโ้ดยพจิารณาจากระยะเวลาใหบ้รกิาร ระดับการ

ซอ่มบํารุงรักษา ความสลับซับซอ้นของงาน โดยไดป้ระมาณจํานวนพนักงานสาํหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา
เงนิเดมิ จํานวน 122 คน และประมาณการอตัราเงนิเดอืนของพนักงานแตล่ะระดับตามมาตรฐานอตุสาหกรรม
ของประเทศไทย พรอ้มโบนัส 2 เดอืนและกองทนุสํารองเลีย้งชพีในอตัรารอ้ยละ 3 รวมถงึอัตราการขึน้เงนิเดอืน
รอ้ยละ 3 ตอ่ปี 

- อะไหลแ่ละวัสดสุาํหรับการซอ่มบํารุงรักษา: InfraAsia ประมาณการมลูคา่อะไหลแ่ละวัสดสุาํหรับการซอ่ม
บํารุงรักษาโดยอา้งองิจากขอ้มูลในอดตีของบรษัิทฯ และมลูคา่อะไหลแ่ละวัสดสุําหรับการซอ่มบํารุงรักษาคาด
วา่จะไมต่า่งกนัมากนักในแตล่ะปี เนือ่งจากเป็นการซอ่มบํารุงรักษาแบบป้องกนัและแบบแกไ้ข (Routine 
Preventive and Corrective Maintenance) นอกจากนี้ InfraAsia ไดป้ระมาณการมูลคา่อะไหลแ่ละวัสดุ
สาํหรับการซอ่มบํารุงรักษา เพิม่ขึน้ตามประมาณการภาวะเงนิเฟ้อ ทัง้นี ้ InfraAsia ไดเ้ชค็สอบกบัขอ้มลูในอดตี 
และมาตรฐานการซอ่มบํารุงรักษา และในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ InfraAsia สมมตฐิานวา่ยัง
มอีะไหลแ่ละวัสดคุงคลงั (Inventory) อยูจํ่านวนหนึง่ เนือ่งจากเป็นโครงการทีดํ่าเนนิงานอยูแ่ลว้ ณ ปัจจบุนั 
ดงันัน้ อะไหลแ่ละวัสดคุงคลงั (Inventory) ทีม่อียูจ่ะยังคงนํามาใชไ้ดใ้นชว่งขยายระยะเวลาซอ่มบํารุงรักษา
รักษา และมลูคา่อะไหลแ่ละวัสดคุงคลงั (Inventory) ทีจ่ะเพิม่ขึน้จะไมม่ากนัก 

ตวัอยา่งอปุกรณ์ทีต่อ้งซอ่มบํารุงรักษา ไดแ้ก ่ Sump Pump, Chilled Water Pump, Cooling Water 
Pump, Uninterruptible Power Supply, ESPS Control Panel, UPE Fan Blade, Linear Heat Controller, 
Escalator Main Drive Gear, Elevator Motor, Draw Out Circuit Breaker, Light Bulb and Fixture เป็นตน้ 

- อปุกรณ์คอมพวิเตอรซ์ึง่ไดม้าเมือ่เริม่สญัญาซอ่มบํารุงรักษาเดมิเมือ่ปี 2558 – 2559 จะใกลค้รบอายุการใชง้าน
ทีป่ระมาณ 10 ปี ดงันัน้ InfraAsia ไดป้ระมาณมลูคา่ทดแทนอปุกรณ์คอมพวิเตอรท์ีจ่ะครบอายกุารใชง้านในปี 
2567 – 2568 

- คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด (Contingency) ประมาณรอ้ยละ 3 ตอ่ปีของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง เนือ่งจาก
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิเป็นโครงการทีดํ่าเนนิงานมานานแลว้ เป็นระบบทีม่คีวามเสถยีรมากกวา่ มี
ระดบัความตอ้งการในการบํารุงรักษาเป็นทีท่ราบกนัอยู่แลว้ ดังนัน้ คา่ใชจ้า่ยซอ่มบํารุงรักษาทีไ่ม่ไดค้าดไวจ้ะไม่
สงูนัก  ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดทํ้าการประมาณคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดไวเ้องเชน่กนั พบวา่ใกลเ้คยีงกบัประมาณการของ 
InfraAsia 

อยา่งไรก็ตาม การวา่จา้งซอ่มบํารุงตามสญัญาบรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในครัง้นี ้ เป็นแบบเหมา
จา่ย (Fixed Fee) ดงันัน้ ไมว่า่ตน้ทนุจรงิของ CK มกีารเปลีย่นแปลงไปในทศิทางใดนัน้ขึน้อยูก่ับความสามารถ
ในการบรหิารจัดการของ CK  โดยบรษัิทฯ จะชาํระคา่บรกิารตามมลูคา่งานทีร่ะบใุนสญัญาเทา่นัน้ 

- ไมนํ่าภาษีมลูคา่เพิม่มาคํานวณในการประเมนิมลูคา่งาน 
- อตัราเงนิเฟ้อประมาณรอ้ยละ 3 ตอ่ปี 
- คา่ใชจ้่ายทัง้หมดอา้งองิจากราคาฐานเมือ่เดอืนมกราคม 2561 โดย InfraAsia ใชร้าคาวัสดแุละอปุกรณ์ซึง่เป็น

ราคาเมือ่เดอืนมกราคม 2561 โดยอา้งองิจากฐานขอ้มลูของ InfraAsia และราคาจากผูผ้ลติอปุกรณ์ 
(Suppliers) รวมถงึใชอ้ตัราเงนิเดอืนและคา่จา้งซึง่เป็นอตัราตลาด ณ ชว่งเดอืนมกราคม 2561 มาใชใ้นการ
จัดทําประมาณการตน้ทนุงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในครัง้นี ้

 
การประเมนิมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของ

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (IBL) โดย InfraAsia สรุปไดด้งันี ้
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 โครงการรถไฟฟ้าสายสนํีา้เงนิเดมิ ประมาณการของ InfraAsia คา่ตอบแทนตามสญัญาจา้ง CK ใน 
คร ัง้นี ้

 (IBL) ขยายระยะเวลาตามสญัญาเดมิ
ออกไปอกี 3 ปี 5 เดอืน 

ระยะเวลา 
3 ปี 5 เดอืน 

  1 พ.ย. 2566 – 30 ม.ีค. 2570 1 พ.ย. 2566 – 30 ม.ีค. 2570 
1 ระบบแจง้เตอืนอคัคภียัและป้องกนัอคัคภีัย 60.62  
2 ลฟิตโ์ดยสารและบนัไดเลือ่น 196.48  
3 ระบบควบคมุสภาพแวดลอ้ม 70.44  
4 ระบบระบายอากาศในอโุมงค ์ 32.62  
5 ระบบไฟฟ้าแรงตํา่และระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 100.23  

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่39/47 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

 โครงการรถไฟฟ้าสายสนํีา้เงนิเดมิ ประมาณการของ InfraAsia คา่ตอบแทนตามสญัญาจา้ง CK ใน 
คร ัง้นี ้

 (IBL) ขยายระยะเวลาตามสญัญาเดมิ
ออกไปอกี 3 ปี 5 เดอืน 

ระยะเวลา 
3 ปี 5 เดอืน 

  1 พ.ย. 2566 – 30 ม.ีค. 2570 1 พ.ย. 2566 – 30 ม.ีค. 2570 
6 โครงสรา้งโยธาและสถาปัตย ์ 56.22  
7 คา่บรหิารจัดการ คา่วสัดสุ ิน้เปลอืง และคา่

วศิวกร 
72.95  

 รวมรายการที ่1 - 7 589.57  
8 คา่โสหุย้และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ1/ 93.80  
9 เครือ่งมอืและอปุกรณ์ตดิตัง้หอ้งปฏบิตังิาน2/ 3.59  
10 กําไร3/ 58.96  
 รวมมลูคา่งานซ่อมบาํรงุรกัษา CEM  745.92 740.00 
 มลูคา่งานซอ่มบํารงุรักษา CEM เฉลีย่ตอ่ปี  218.32 216.59 
หมายเหต:ุ ประมาณการจากฐานขอ้มลูของ InfraAsia และราคาอปุกรณ์ทีท่ราบจากผูผ้ลติอปุกรณ์ตา่งๆ และจากขอ้มลูทีจั่ดเตรยีมโดยบรษัิทฯ 
1/ ประกอบดว้ย คา่โสหุย้ คา่ประกนัภัย คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 16 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง 

(รายการที ่ 1 – 7 ในตารางขา้งตน้) โดยแบง่เป็น (ก) คา่โสหุย้การผลติประมาณรอ้ยละ 10 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง, (ข) คา่
ประกนัภัยและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ประมาณรอ้ยละ 3 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง, และ (ค) คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดประมาณรอ้ยละ 3 ของ
ตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง เนือ่งจากเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิดําเนนิงานมานานแลว้ เป็นระบบทีม่คีวามเสถยีรมากกวา่ มี
ระดบัความตอ้งการในการบํารงุรกัษาเป็นทีท่ราบกนัอยูแ่ลว้ ดงันัน้ คา่ใชจ้า่ยซอ่มบํารงุรักษาทีไ่มไ่ดค้าดไวจ้ะไมส่งูนัก 

2/ คา่เครือ่งมอืและอปุกรณ์ตดิตัง้หอ้งปฏบิตังิาน เป็นคา่ใชจ้า่ยครัง้เดยีวในปีแรก 
3/ กําไรคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 10 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง (รายการที ่1 – 7 ในตารางขา้งตน้) โดยอตัรากําไรดงักลา่วเป็นอตัราปกติ

ทัว่ไปของงานซอ่มบํารงุรักษา และงานรับเหมาทัว่ไป ซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ 10 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง 
 
ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ ในการจัดทําประมาณการตน้ทนุงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในครัง้นี ้

InfraAsia ใชแ้บบจําลองตน้ทนุซึง่ InfraAsia พัฒนาขึน้และใชใ้นการจัดทําประมาณการตน้ทนุโครงการในหลาย
โครงการระบบขนสง่ทางรางใหก้บัภาครัฐและเอกชน จงึมคีวามน่าเชือ่ถอืและเป็นทีย่อมรับของหลายโครงการทัง้
ภาครัฐและเอกชน และยังใชใ้นการประมาณการตน้ทนุงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ
เดมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ทีจั่ดทําเมือ่สงิหาคม 2558 โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่สมมตฐิานที ่
InfraAsia นํามาใชม้คีวามเหมาะสม สะทอ้นถงึราคาอะไหลแ่ละอปุกรณ์ ณ ปัจจบุนั รวมถงึภาวะแรงงานและอตัรา
คา่จา้งในประเทศไทยและภาวะการจา้งงานในอตุสาหกรรมระบบขนสง่ทางราง นอกจากนี ้ InfraAsia ยังพจิารณา
ถงึอายุการใชง้านของทรัพยส์นิของโครงการ IBL ซึง่ทรัพยส์นิสว่นใหญข่องโครงการ IBL มอีายุประมาณ 16 ปี 
เนือ่งจากไดต้ดิตัง้ไปเป็นระยะเวลาพอสมควร กอ่นจะเปิดใหบ้รกิารเดนิรถ  จงึทําใหจ้ะมคีา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบํารุง
เพิม่ขึน้ในอนาคต ประกอบกับ InfraAsia ไดป้ระมาณการตน้ทนุคา่ซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการ IBL จาก
ขอบเขตงาน รายละเอยีดงานซอ่มบํารุงรักษา และรายการอปุกรณ์ตา่งๆ โดยเฉพาะของโครงการ IBL ตามทีร่ะบใุน
สญัญาวา่จา้ง CEM ของ IBL ฉบับปัจจบุนั และเป็นไปตามขอบเขตการซอ่มบํารุงทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาสมัปทานฯ 
กบั รฟม.  นอกจากนี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดเ้ชค็สอบเพิม่เตมิกับผูใ้หบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้ารายอืน่ พบวา่
โดยทั่วไปผูรั้บเหมางานซอ่มบํารุงรักษา CEM จะประมาณคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา 
กําไร ผลกระทบจากการตรวจรับงานลา่ชา้ การเบกิจ่ายลา่ชา้ และคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดไวใ้นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 
20 – 30 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง โดย ณ ทีน่ี ้InfraAsia ไดป้ระมาณคา่โสหุย้ คา่ประกนัภัย คา่เผือ่เหลอื
เผือ่ขาด กําไร และคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ไวท้ีป่ระมาณรอ้ยละ 26 (มาจาก 10+3+3+10 ในตารางขา้งตน้) 
ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ประมาณการดงักลา่วของ InfraAsia อยู่
ในชว่งเดยีวกบัผูรั้บเหมาซอ่มบํารุงรักษารายอืน่ และอยูใ่นมาตรฐานของอตุสาหกรรม 

จากการประเมนิโดย InfraAsia มลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM สาํหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ 
สาํหรับชว่งขยายระยะเวลาสญัญาผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ออกไปอกี 3 ปี 5 เดอืน (1 พฤศจกิายน 2566 
– 30 มนีาคม 2570) เทา่กับ 745.92 ลา้นบาท ซึง่สงูกวา่คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ ตกลงจะจา่ยใหแ้ก ่CK สาํหรับการ
บรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ สําหรับชว่งขยายระยะเวลาสญัญา 
ผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในครัง้นี ้ จํานวน 5.92 ลา้นบาท หรอืสงูกวา่รอ้ยละ 0.79 ของราคาประเมนิโดย
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ (InfraAsia) 

 
ประมาณการคา่ตอบแทนงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ในกรณีทีไ่มม่กีารคดิคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด 
ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณามลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM สาํหรับการขยายระยะเวลาของ

สญัญาบรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ออกไปอกี 3 ปี 5 เดอืน ในกรณีทีไ่มม่กีารคดิคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด เพือ่เป็น
ขอ้มลูประกอบเทา่นัน้ โดยการปรับปรุงประมาณการมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ทีจั่ดทําโดย InfraAsia พบวา่
มลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ สาํหรับระยะเวลา 3 ปี 5 เดอืน ทีข่ยาย
ออกไป จะเทา่กบั 726.02 ลา้นบาท ซึง่ตํา่กวา่คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ ตกลงจะจา่ยใหแ้ก ่CK สาํหรับการบรหิารงาน
ซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ในครัง้นี ้ จํานวน 13.98 ลา้นบาท หรอืตํา่กวา่รอ้ยละ 
1.93 ของราคาประเมนิของ InfraAsia 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่40/47 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

อยา่งไรก็ตาม ตามปกตธิรุกจิของสญัญาจา้งเหมาแบบกําหนดวงเงนิทีแ่น่นอน (Fixed Fee) ตลอดอายุ
สญัญา โดยเฉพาะสญัญาทีทํ่าลว่งหนา้เป็นระยะเวลานาน (ในกรณีนี ้ เป็นการทําสญัญาลว่งหนา้ถงึ 5 ปี 5 เดอืน 
(ตัง้แตปั่จจบุนั นับจากเดอืนพฤษภาคม 2561 จนถงึ 31 ตลุาคม 2566) กอ่นวนัเริม่ตน้ของระยะเวลาของสญัญา
บรหิารซอ่มบํารุงรักษา CEM ทีข่ยายออกไปอกี 3 ปี 5 เดอืนในครัง้นี ้(ตัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2566 ถงึวนัที ่30 
มนีาคม 2570)) ผูรั้บเหมาจะมกีารคดิคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดไวใ้นการกําหนดราคารับเหมา เพือ่เป็นการลดความเสีย่ง
ของผูรั้บเหมาในระหวา่งการดําเนนิงานตามสญัญา เชน่ การปรับขึน้ของอตัราคา่แรง คา่วัสด ุ และอตัราเงนิเฟ้อใน
อนาคต เป็นตน้  ทัง้นี ้ หากเปรยีบเทยีบกบัสญัญาจา้งเหมาแบบปรับราคาได ้ (Adjustable Fee) ของหน่วยงาน
ราชการและรัฐวสิาหกจิ จะมกีารกําหนดคา่ K (Escalation Factor)17 เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการปรับราคาและลด
ความเสีย่งใหก้บัผูรั้บเหมาและผูว้า่จา้ง 

ถา้หากการจา้ง CK ในครัง้นีเ้ป็นสญัญาจา้งเหมาแบบปรับราคาได ้ (Adjustable Fee) หากมงีานทีไ่มค่าด
ไว ้ และ/หรอื มงีานสว่นเพิม่เกดิขึน้ในอนาคต ก็จะทําใหบ้รษัิทฯ จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ ซึง่อาจจะมากกวา่หรอืนอ้ย
กวา่คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดทีบ่รษัิทฯ ตอ้งจา่ยในกรณีสญัญาจา้งเหมาแบบกําหนดวงเงนิทีแ่น่นอน (Fixed Fee) ใน
ครัง้นี ้ ซึง่จะเป็นความเสีย่งของบรษัิทฯ หากเงนิทีต่อ้งจา่ยเพิม่ในอนาคตสงูกวา่คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดทีจ่ะตอ้งจา่ย
ใหก้บั CK ในครัง้นี ้

ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึตดัสนิใจทําสญัญาวา่จา้ง CK ในครัง้นี ้แบบกําหนดวงเงนิทีแ่น่นอน (Fixed Fee) ตลอด
อายุสญัญา เชน่เดยีวกับทีบ่รษัิทฯ ทําสญัญาวา่จา้งอืน่หลายงาน กับผูรั้บเหมาอืน่หลายราย เพือ่ควบคมุตน้ทนุใน
การประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ 

 
สรุป: ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดเ้ปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ ตกลงจะจา่ยใหแ้ก ่CK สาํหรับการ

บรหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ (รายการที ่ 2) ในครัง้นี ้ กบัมลูคา่งานที่
ประเมนิโดย InfraAsia โดยสรุปไดด้งันี ้

เพือ่การเปรยีบเทยีบในคร ัง้นี ้
 เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบเทา่น ัน้ 

ไมส่ามารถนํามาใชเ้ปรยีบเทยีบไดโ้ดยตรง* 
 

IBL โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ 
(สําหรับระยะเวลาขยายไปอกี 3 ปี 5 เดอืน) 

 โครงการรถไฟฟ้า 
สายสน้ํีาเงนิเดมิ 

(สญัญาปัจจบุนั 8 ปี) 

โครงการรถไฟฟ้า 
สายสมีว่ง 

 การวา่จา้ง CK  
ในครัง้นี1้/ 

ราคาประเมนิโดย 
InfraAsia2/ 

 ราคาตามสญัญา CEM กบั 
CK3/ 

ราคาตามสญัญา CEM กบั 
CK4/ 

ลกัษณะโครงการ โครงการรถไฟฟ้าใตด้นิ  โครงการรถไฟฟ้าใตด้นิ โครงการรถไฟฟ้ายกระดบั 
เสน้ทาง สถานหีวัลําโพง – สถานบีางซือ่  สถานหีวัลําโพง –  

สถานบีางซือ่ 
สถานบีางใหญ ่–  

สถานเีตาปนู 
ระยะทาง 20 กโิลเมตร  20 กโิลเมตร 23 กโิลเมตร 
จํานวนสถาน ี 18 สถาน ี  18 สถาน ี 16 สถาน ี
ระยะเวลาของสญัญา
บรหิารงานซอ่มบํารงุรักษา 
CEM 

3 ปี 5 เดอืน 
(1 พ.ย. 2566 – 30 ม.ีค. 2570) 

 8 ปี 
(พ.ย. 58 –  ต.ค. 66) 

8 ปี 
(พ.ย. 58 –  ต.ค. 66) 

รวมมลูคา่งานซ่อม
บํารงุรกัษา CEM  
(ไมร่วม VAT) 

740.00 ลา้นบาท 745.92 ลา้นบาท  1,270.00 ลา้นบาท 1,520.00 ลา้นบาท 

มลูคา่งานเฉลีย่ตอ่ปี 216.59 ลา้นบาท 218.32 ลา้นบาท  158.75 ลา้นบาท 190.00 ลา้นบาท 
มลูคา่งานเฉลีย่ตอ่
กโิลเมตรตอ่ปี 

10.83 ลา้นบาท 10.92 ลา้นบาท  7.94 ลา้นบาท 8.26 ลา้นบาท 

มลูคา่งานเฉลีย่ตอ่สถานี
ตอ่ปี 

12.03 ลา้นบาท 12.13 ลา้นบาท  8.82 ลา้นบาท 11.88 ลา้นบาท 

หมายเหต:ุ 
* ขอ้มลูใน 2 ชอ่งดา้นขวา (Columns) ของตาราง เป็นขอ้มลูประกอบเพือ่ทราบเทา่นัน้ ไมส่ามารถนํามาเปรยีบเทยีบกนัไดก้บัการประเมนิ

มลูคา่งานซอ่มบํารงุรักษา CEM สําหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ระยะเวลา 3 ปี 5 เดอืน ในครัง้นีไ้ด ้ เนือ่งจากรปูแบบโครงการ 
อปุกรณ์ของโครงการ และขอบเขตของงานซอ่มงานบํารงุรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง จะแตกตา่งจากของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ เชน่ ความแตกตา่งในดา้นลกัษณะโครงการรถไฟฟ้าแบบใตด้นิและแบบทางวิง่ยกระดบั จํานวนสถาน ี ขนาดของ
สถาน ี ระยะทาง จํานวนลฟิทแ์ละบนัไดเลือ่น ระบบไฟฟ้าสํารอง ขนาดของศนูยซ์อ่มบํารงุ และอายกุารใชง้านของทรัพยส์นิ เป็นตน้ จงึ
อาจจะไมส่ามารถนํามาเปรยีบเทยีบในครัง้นีไ้ด ้

ทีม่า: 
1/ รา่งแกไ้ขสญัญาวา่จา้ง CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารงุรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 
2/ ราคาประเมนิมลูคา่งานซอ่มบํารงุรักษา CEM โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ โดย InfraAsia ตามรายงานเดอืนกมุภาพนัธ ์2561 

17 โปรดดเูชงิอรรถ 13 หนา้ที ่36 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่41/47 
 

                                                



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

3/ คา่จา้งงานซอ่มบํารงุรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ระยะเวลา 8 ปี (พฤศจกิายน 2558 – ตลุาคม 2566) ตามสญัญา
วา่จา้ง CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารงุรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรัช
มงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (สถานหีวัลําโพง – สถานบีางซือ่) ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 

4/ คา่จา้งงานซอ่มบํารงุรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง สญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่1 ของสญัญาวา่จา้ง CK เป็นผูบ้รหิารโครงการ 
รวมถงึเป็นผูจั้ดหา และตดิตัง้อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า ในโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง บางใหญ ่ – ราษฎรบ์รูณะ ชว่งบางใหญ ่ - บางซือ่ 
(สถานคีลองบางไผ ่ - สถานเีตาปนู) โดยการเพิม่เตมิขอบเขตงานในการเป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารงุรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและ
ไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 

 
 จากตารางขา้งตน้ คา่ตอบแทนเฉลีย่ตอ่ปีตอ่สถาน ี สําหรับงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ (สาํหรับระยะเวลาขยายไปอกี 3 ปี 5 เดอืน) จากการประเมนิโดย InfraAsia เทา่กับ 
12.13 ลา้นบาท/สถาน/ีปี ซึง่สงูกวา่คา่ตอบแทนงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ 
(ตามสญัญาปัจจุบนัทีร่ะยะเวลา 8 ปี) ซึง่เทา่กบั 8.82 ลา้นบาท/สถาน/ีปี  และสงูกวา่คา่ตอบแทนงานซอ่ม
บํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ซึง่เทา่กับ 11.88 ลา้นบาท/สถาน/ีปี เนือ่งจากอปุกรณ์ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ จะมกีารใชง้านมาเกอืบ 14 ปี (ตัง้แตเ่ปิดใหเ้ดนิรถในวนัที ่2 กรกฎาคม 2547)17

18 
ทําใหม้คีวามจําเป็นตอ้งทําการซอ่มบํารุงรักษาเพิม่ขึน้ ประกอบกับมคีวามจําเป็นตอ้งเพิม่จํานวนวัสดคุงคลัง 
(Inventory) ของอะไหล ่(Spare Parts) ของอปุกรณ์บางรายการทียั่งใชง้านได ้แตม่แีนวโนม้วา่ผูผ้ลติอปุกรณ์นัน้ๆ จะ
ลดการผลติอะไหลด่ังกลา่วในอนาคต  นอกจากนี้ มกีารปรับตน้ทนุเกีย่วกบัคา่แรงในการซอ่มบํารุงรักษา CEM 
เพิม่ขึน้จากประมาณการของ InfraAsia เดมิเมือ่ปี 2558 สบืเนือ่งมาจากการปรับฐานเงนิเดอืนบคุลากรในสายงานที่
เกีย่วขอ้งกับรถไฟฟ้า โดยเฉพาะกลุม่วศิวกรและทีป่รกึษา ทีม่จํีานวนจํากัด เนือ่งจากจะมเีสน้ทางรถไฟฟ้าเพิม่ขึน้
อกีหลายเสน้ทางในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่สง่ผลใหค้วามตอ้งการบคุลากรโดยเฉพาะวศิวกรทีม่คีวามรู ้
ประสบการณ ์และความเชีย่วชาญเฉพาะเกีย่วกับรถไฟฟ้าหรอืระบบการขนสง่ทางรางเพิม่สงูขึน้ และเกดิการแขง่ขนั
แยง่ตวับคุลากรกนัในปัจจบุนัและในอนาคต และการปรับฐานแรงงานขัน้ตํา่ในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้จาก 300 
บาทตอ่วนั เป็น 330 บาทตอ่วัน (มผีลในวนัที ่1 เมษายน 2561) 

 
โดยสรุป ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่วธิทีีเ่หมาะสมทีจ่ะนํามาใชใ้นการประเมนิมลูคา่ทีเ่หมาะสมของ

การทํารายการในครัง้นี ้ คอื การเปรยีบเทยีบกับราคาประเมนิมูลคา่งานโดย InfraAsia ทีเ่ทา่กบั 745.92 ลา้นบาท 
ซึง่ InfraAsia เป็นผูเ้ชีย่วชาญอสิระทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการประเมนิมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของ
โครงการรถไฟฟ้า และเป็นการประเมนิมลูคา่งานเฉพาะของงานซอ่มงานบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้า
สายสน้ํีาเงนิเดมิ ตามสภาพอปุกรณ์อายเุกอืบ 14 ปี18

19 ทีใ่ชง้านอยูใ่นปัจจบุนั และตามขอบเขตงานที ่
บรษัิทฯ จะจา้ง CK ในครัง้นี ้และไดส้ะทอ้นถงึสภาวะการจา้งงานในประเทศไทย รวมถงึอายุการใชง้านของอปุกรณ์
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิอกีดว้ย 

ทัง้นี ้ เมือ่เทยีบกบัคา่ตอบแทนงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ (สาํหรับ
ระยะเวลาขยายไปอกี 3 ปี 5 เดอืน) ทีบ่รษัิทฯ จะจ่ายใหก้ับ CK ในครัง้นี ้กับมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ (สาํหรับระยะเวลาขยายไปอกี 3 ปี 5 เดอืน) ทีป่ระเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ 
(InfraAsia) พบวา่คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ ตกลงจะจ่ายให ้CK ที ่740.00 ลา้นบาท มมีลูคา่ตํา่กวา่ราคาประเมนิโดย 
InfraAsia เทา่กบั จํานวน 5.92 ลา้นบาท หรอืตํา่กวา่รอ้ยละ 0.79 ของราคาประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ ดงัน ัน้ 
ราคาคา่ตอบแทนทีจ่ะชําระใหแ้ก ่CK สําหรบัรายการที ่2 จงึมคีวามเหมาะสม 
 
  

18 ทัง้นี ้ อปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ มอีายปุระมาณ 16 ปี เนือ่งจากไดต้ดิตัง้ไปเป็นระยะเวลา
พอสมควร กอ่นจะเปิดใหบ้รกิารเดนิรถ 
19 โปรดดเูชงิอรรถ 18 หนา้ที ่42 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่42/47 
 

                                                



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

1.3 รายการที ่ 3: งานปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงอุปกรณร์ะบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนํีา้เงนิเดมิทีห่มดอายกุารใชง้าน 

นอกเหนอืจากงานจา้ง CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่น
ตอ่ขยาย และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ บรษัิทฯ ตอ้งการทีจ่ะจา้ง CK ในงานปรับปรุงและเปลีย่นอปุกรณ์
ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิทีห่มดอายกุารใชง้านตามการออกแบบ ซึง่ไดทํ้า
การพจิารณาสถานการณ์ทํางานของอปุกรณ์ในปัจจุบนัร่วมดว้ย เพือ่ใหบ้รษัิทฯ สามารถใหบ้รกิารเดนิรถไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

โดยมรีายละเอยีดของงานปรับปรุงและเปลีย่นอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้า
สายสน้ํีาเงนิเดมิ สรุปไดด้งันี้ 

 ปี รายการ จํานวน รายละเอยีด 
ระบบ ECS (ระบบควบคมุสภาพแวดลอ้ม) 

1 2561 ระบบควบคมุสภาพแวดลอ้ม และ 
ระบบระบายอากาศในสถานแีละภายใน
อโุมงค ์

18 ติดตั ้งฮาร์ดแวร์ใหม่และอัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบควบคุม
สภาพแวดลอ้ม และระบบระบายอากาศในสถานแีละภายในอโุมงค ์ 

2 2563 ตวัควบคมุความเร็วของป๊ัมน้ําอตัโนมตั ิ 26 ตดิตัง้ชดุปรับความเร็วสําหรับป๊ัมน้ําหลอ่เย็นใหม ่ และปรับปรงุ
ซอฟตแ์วร ์

3 2561 ระบบทําความเย็นดว้ยอากาศ  
(สําหรับพืน้ทีค่า้ปลกี) 

1 ตดิตัง้ระบบทําความเย็นดว้ยอากาศ พรอ้มทัง้ระบบป้องกนัเพือ่
ความปลอดภัย สําหรับพืน้ทีค่า้ปลกี 

4 2561 ระบบทําความเย็นดว้ยอากาศ  
(สําหรับหอ้งอปุกรณ์โทรคมนาคม) 

9 ตดิตัง้ระบบทําความเย็นดว้ยอากาศ พรอ้มทัง้ระบบป้องกนัเพือ่
ความปลอดภัย สําหรับหอ้งอปุกรณ์โทรคมนาคมของ UGS2/ 

5 2561 
หอทําความเย็น  

23 ตดิตัง้หอทําความเย็นใหม่ดว้ยรุ่นทีด่กีว่าหรือเทยีบเท่ากับรุ่นเดมิ 
รวมถงึงานเดนิท่อ และทดสอบต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งเมือ่ตดิตัง้แลว้
เสร็จ สําหรับ UGN1/  2562 23 

6 2561 
ชดุควบคมุการปรับเปลีย่นปรมิาณการ
จา่ยน้ํายาแอรแ์บบอตัโนมตั ิ

27 ตดิตัง้ชุดควบคุมการปรับเปลี่ยนปรมิาณการจ่ายน้ํายาแอร์แบบ
อัตโนมัติรุ่นใหม่ ทําการเชื่อมต่อกับชุดระบายความรอ้น และ
ทดสอบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่ตดิตัง้แลว้เสร็จ 

 2562 27 
 2563 27 
7 2561 ระบบควบคมุความเป็นกรด-ดา่ง 18 เปลีย่นระบบควบคมุความเป็นกรด-ดา่ง และระดบัสารเคมแีบบ

อตัโนมตั ิสําหรับระบบปรับอากาศ สําหรับ UGN1/ 
8 2562 ระบบบรหิารจัดการอาคาร  1 ตดิตัง้ฮารด์แวรใ์หมข่องระบบบรหิารจัดการอาคาร และอพัเดท

ซอฟตแ์วร ์
ระบบ FPS (ระบบป้องกนัเพลงิไหม)้ 

9 2561 ตูค้วบคมุระบบป้องกนัอคัคภีัยดว้ย 
FM200 (UGN1/ & IVS3/ North) 

125 เปลีย่นตูค้วบคมุพรอ้มตอ่สายอปุกรณ์ประกอบของระบบ ตดิตัง้
โปรแกรมการทํางาน และแกไ้ขแบบทีเ่กีย่วขอ้ง 

10 2565 ตูค้วบคมุระบบป้องกนัอคัคภีัยดว้ย 
Inergen Gas (UGN1/ & UGS2/) 

18 เปลีย่นตูค้วบคมุพรอ้มตอ่สายอปุกรณ์ประกอบของระบบ ตดิตัง้
โปรแกรมการทํางาน และแกไ้ขแบบทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

ระบบ TVS (ระบบระบายอากาศในอโุมงค)์ 
12 2566 ชดุควบคมุสายตรวจจับความรอ้น

ภายในอโุมงค ์
19 ตดิตัง้ชดุควบคมุสายตรวจจับความรอ้นภายในอโุมงคใ์หม ่ และ

อปุกรณ์ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มจัดหาชดุควบคมุสํารองใหจํ้านวน 
1 เครือ่ง 

ระบบ LVS (ระบบไฟฟ้าแรงตํา่) 
13 2562 อปุกรณ์ไฟฟ้าสํารอง 49 เปลีย่นชดุอปุกรณ์ไฟฟ้าสํารองและแบตเตอรี ่ และทําการเชือ่มตอ่

กบัระบบควบคมุระยะไกล  
14 2562 Capacitor Bank 18 เปลีย่นอปุกรณ์ภายในชดุ Capacitor Bank 
15 2567 Capacitor Bank 18 เปลีย่นชดุควบคมุสําหรับ Capacitor Bank 
16 2562 แบตเตอรีส่ําหรับ Charger  36 เปลีย่นแบตเตอรีส่ําหรับชดุ Charger  
17 2567 ชดุควบคมุระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง  18 เปลี่ยนชุดคอมพวิเตอร์และโปรแกรมสําหรับหอ้งควบคุมระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง 
ทีม่า: รา่งแกไ้ขครัง้ที ่ 1 วา่จา้ง CK เป็นผูบ้รหิารงานซอ่มบํารงุรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 
หมายเหต:ุ ทัง้นี ้รายการอปุกรณ์ทีจ่ะเปลีย่นแทนในครัง้นีจั้ดทําโดยบรษัิทฯ จากระบบบรหิารจัดการทรัพยส์นิ (Asset Management System) 
ซึง่จะเก็บรวบรวมขอ้มลูอปุกรณ์แตล่ะรายการ อายกุารใชง้านของอปุกรณ์ และระยะเวลาการเปลีย่นทดแทนอปุกรณ์ รวมถงึการวเิคราะห์
ประสทิธภิาพของอปุกรณ์ 
1/ Underground North (UGN) คอืชว่งสถานศีนูยว์ฒันธรรม ถงึสถานบีางซือ่ 
2/ Underground South (UGS) คอืชว่งสถานพีระราม 9 ถงึสถานหีวัลําโพง 
3/ Intervention Shaft (IVS) คอื ปลอ่งระบายอากาศ และชอ่งทางอพยพผูโ้ดยสาร 

 
สาํหรับการประเมนิมลูคา่งานตามสญัญาวา่จา้ง CK ในสว่นของงานปรับปรุงและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบ

ไฟฟ้าเครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิทีห่มดอายุการใชง้าน (รายการที ่ 3) ในครัง้นี ้ เป็น

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่43/47 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

ขอ้มลูทางเทคนคิ ซึง่ตอ้งอาศยัความรูแ้ละความเชีย่วชาญเฉพาะทาง ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไดพ้จิารณา
เปรยีบเทยีบราคาจากรายงานการประเมนิมลูคา่งาน (Cost Estimation) ของบรษัิท อนิฟรา เอเชยี (ฮอ่งกง) จํากัด 
(InfraAsia) ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญอสิระดา้นวศิวกรรม ทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการประเมนิมลูคา่งาน
โครงการขนสง่ทางราง ทีไ่ดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทัง้ในไทยและตา่งประเทศ  

รายงานการประเมนิมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล (CEM) ของ
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) (IBL) และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่
ขยาย (BLE) เดอืนกมุภาพันธ ์ 2561  InfraAsia ไดพ้จิารณารายการเครือ่งจักรและอปุกรณท์ีบ่รษัิทฯ ตอ้งการ
เปลีย่นตามแผนงานของบรษัิทฯ เนือ่งจากการหมดอายุการใชง้าน และ/หรอื ความลา้สมัยของอปุกรณ ์ (งานระดบั
ที ่5) ซึง่เป็นการเปลีย่นแตล่ะอปุกรณ์เพยีงครัง้เดยีว ตามระยะเวลาและรายละเอยีดในตารางขา้งตน้  โดยสรุปราคา
ประเมนิมลูคา่งานปรับปรุงและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ
เดมิทีห่มดอายกุารใชง้าน ไดด้ังนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ปี คา่อปุกรณ์และ

คา่แรง 
คา่โสหุย้และคา่

ประกนัภยั1/ 
กําไร2/ รวมราคาประเมนิโดย 

InfraAsia 
ขอ้เสนอของ CK ใน

คร ัง้นี ้
2561 – 2562 281.79 33.81 28.18 343.78  
2562 – 2563 103.97 12.48 10.40 126.84  
2563 – 2564 19.29 2.31 1.93 23.53  
2564 - 2565 0.83 0.10 0.08 1.01  
2565 - 2566 20.23 2.43 2.02 24.68  
2566 - 2567 55.69 6.68 5.57 67.94  
2567 - 2568 7.39 0.89 0.74 9.01  
รวม 489.18 58.69 48.92 596.79 591.00 
หมายเหต:ุ InfraAsia ไดพ้จิารณาจํานวนอปุกรณ์ทัง้หมดทีต่อ้งใชต้ามแผนงานของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ใชร้ะบบบรหิารฐานขอ้มลูทรัพยส์นิ 
(Asset Management Database) ในการบรหิารจัดการ ในการจัดทํารายการอปุกรณ์ทีต่อ้งเปลีย่นทดแทนและระยะเวลาในการเปลีย่นทดแทน 
โดยอปุกรณ์สว่นใหญท่ีจ่ะเปลีย่นทดแทนในครัง้นี ้ เป็นอปุกรณ์ทีห่มดอายกุารใชง้านหรอืลา้สมยั หรอืเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของอปุกรณ์ 
จากนัน้ InfraAsia ไดป้ระมาณตน้ทนุอปุกรณ์ทีจ่ะเปลีย่นทดแทน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ จากฐานขอ้มลูของ InfraAsia และราคาอปุกรณ์ทีท่ราบ
จากผูผ้ลติอปุกรณ์ตา่งๆ และจากขอ้มลูทีจั่ดเตรยีมโดยบรษัิทฯ 
1/ คา่โสหุย้และคา่ประกนัภัยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 12 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง ประกอบดว้ย (ก) คา่โสหุย้ประมาณรอ้ยละ 10 ของ

ตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง, และ (ข) คา่ประกนัภยัประมาณรอ้ยละ 2 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง 
2/ กําไรคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 10 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง โดยอตัรากาํไรดงักลา่วเป็นอตัราปกตทิัว่ไปของงานซอ่มบํารงุรกัษา และ

งานรับเหมาทัว่ไป ซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ 10 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง 
 

ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ สมมตฐิานที ่ InfraAsia นํามาใชม้คีวามเหมาะสม สะทอ้นถงึราคา
อะไหลแ่ละอปุกรณ์ ณ ปัจจบุนั รวมถงึภาวะแรงงานและอัตราคา่จา้งในประเทศไทยและภาวะการจา้งงานใน
อตุสาหกรรมระบบขนสง่ทางราง นอกจากนี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดเ้ชค็สอบกบัผูใ้หบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าราย
อืน่ พบวา่โดยทั่วไปผูรั้บเหมางานซอ่มบํารุงรักษาจะประมาณคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารงานซอ่มบํารุง 
กําไร ผลกระทบจากการตรวจรับงานลา่ชา้ การเบกิจ่ายลา่ชา้ และคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดไวใ้นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 
20 – 30 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง โดย ณ ทีน่ี ้InfraAsia ไดป้ระมาณคา่โสหุย้ คา่ประกนัภัย และกําไร ไวท้ี่
ประมาณรอ้ยละ 22 (มาจาก 10+2+10 ในตารางขา้งตน้) ของตน้ทนุคา่อปุกรณแ์ละคา่แรง ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระเห็นวา่ประมาณการดังกลา่วของ InfraAsia อยูใ่นชว่งเดยีวกับผูรั้บเหมาซอ่มบํารุงรักษารายอืน่ และอยูใ่น
มาตรฐานของอตุสาหกรรม 

 
จากตารางขา้งตน้ เมือ่เทยีบกับคา่ตอบแทนงานปรับปรุงและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ใน

สว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิทีห่มดอายกุารใชง้าน ทีบ่รษัิทฯ จะจ่ายใหก้ับ CK ในครัง้นี ้กบัมูลคา่งาน
ปรับปรุงและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิทีห่มดอายุ
การใชง้าน ทีป่ระเมนิโดย InfraAsia พบวา่คา่ตอบแทนงานปรับปรุงและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเครือ่งกล 
ในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิทีห่มดอายุการใชง้าน ทีจ่ะจ่ายใหก้ับ CK จํานวน 591.00 ลา้นบาท มี
มลูคา่ตํา่กวา่ราคาประเมนิโดย InfraAsia เทา่กับ 5.79 ลา้นบาท หรอืตํา่กวา่รอ้ยละ 0.97 ของราคาประเมนิโดย 
InfraAsia ดงัน ัน้ ราคาคา่ตอบแทนทีจ่ะชําระใหแ้ก ่ CK งานปรบัปรุงและเปลีย่นแปลงอุปกรณร์ะบบไฟฟ้า
เครือ่งกลในสว่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีา้เงนิเดมิทีห่มดอายุการใชง้าน จงึมคีวามเหมาะสม 

 
2. ความเหมาะสมของเงือ่นไขชําระเงนิ 

โปรดดกูารวเิคราะหค์วามเหมาะสมของเงือ่นไขชาํระเงนิในสว่นที ่2 ขอ้ 4.2 ของรายงานฉบับนี ้
 
 
โดยสรุป ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ราคาคา่ตอบแทนทีบ่รษิทัฯ จะจา่ยใหแ้ก ่CK ใน

รวมจํานวนไมเ่กนิ 2,777.70 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิม่) สําหรบัรายการที ่ 1 - 3 เป็นราคาที่
สมเหตสุมผลและมเีง ือ่นไขการชําระเงนิเป็นไปตามปกตธิุรกจิ 

 
  

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั หนา้ที ่44/47 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

3. สรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบั ความเหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนทีจ่ะชาํระให ้ CK กับราคาประเมนิโดย InfraAsia ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญ
อสิระ สามารถสรุปไดด้งันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
รายการที ่ คา่ตอบแทนทีจ่ะ

ชําระให ้CK 
ราคาประเมนิโดย 

InfraAsia 
สงูกวา่ (ตํา่กวา่) ราคาประเมนิ 

ลา้นบาท รอ้ยละ 
1. ซอ่มบํารงุรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและ

ระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสี
น้ําเงนิ สว่นตอ่ขยาย 

1,446.70 1,505.02 (58.32) (3.88) 

2. ขยายระยะเวลาการซอ่มบํารงุรกัษาโครงสรา้ง
พืน้ฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครือ่งกล ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ 

740.00 745.92 (5.92) (0.79) 

3. งานการปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้า
เครือ่งกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิที่
หมดอายกุารใชง้าน 

591.00 596.79 (5.79) (0.97) 

รวมรายการที ่1 - 3 2,777.70 2,847.74 (70.04) (2.46) 
หมายเหต:ุ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 
 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนทีจ่ะชาํระให ้ CK กับราคาประเมนิ
มลูคา่งาน (Cost Estimation) ของผูเ้ชีย่วชาญอสิระทีม่คีวามเชีย่วชาญเกีย่วกับระบบขนสง่ทางรางเป็นวธิทีี่
เหมาะสมทีส่ดุ เพราะอปุกรณ์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี ้ มคีวามเฉพาะเจาะจงและพึง่พาความรูท้างเทคนคิคอ่นขา้งมาก 
จงึตอ้งอาศยัผูเ้ชีย่วชาญทางเทคนคิเป็นผูป้ระเมนิ ทัง้นี้ ราคาประเมนิมลูคา่งานทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระนํามา
อา้งองิ เป็นราคาประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญอสิระ ไดแ้ก ่บรษัิท อนิฟรา เอเชยี (ฮอ่งกง) จํากดั (InfraAsia) ซึง่เป็นผูม้ี
ประสบการณ์ในการประเมนิมลูคา่โครงการขนสง่ทางรางทีไ่ดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทัง้ใน
ไทย อาท ิ บรษัิทฯ รฟม. การรถไฟแหง่ประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าบทีเีอส และในตา่งประเทศ อาท ิ การ
ประเมนิมลูคา่งานโครงการรถไฟ Gold Coast TRT ประเทศออสเตรเลยี, การสอบทานตน้ทนุโครงการ Indian 
Pune-BGVN-WADI-GR Double Tracking / Electrification Project, และการประเมนิมลูคา่งานสาํหรับระบบการ
สือ่สารโทรคมนาคมสาํหรับโครงการ Bangalore Line 1 Tender Bid S&T เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ สมมตฐิานที ่ InfraAsia นํามาใชม้คีวามเหมาะสม สะทอ้นถงึราคา
อะไหลแ่ละอปุกรณ์ ณ ปัจจบุนั รวมถงึภาวะแรงงานและอัตราคา่จา้งในประเทศไทยและภาวะการจา้งงานใน
อตุสาหกรรมระบบขนสง่ทางราง ประกอบกบั InfraAsia ไดป้ระมาณการตน้ทนุคา่ซอ่มบํารุงรักษา CEM แตล่ะ
รายการ 1 – 3 จากขอบเขตงาน รายละเอยีดงานซอ่มบํารุงรักษา และรายการอปุกรณ์ตา่งๆ โดยเฉพาะของแตล่ะ
รายการ ตามทีร่ะบใุนร่างแกไ้ขสญัญาวา่จา้ง CEM และเป็นไปตามขอบเขตการซอ่มบํารุงทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญา
สมัปทานฯ กบั รฟม. โดย InfraAsia ไดจั้ดทําประมาณการมลูคา่งานซอ่มบํารุงรักษา CEM แตล่ะรายการแยกกนั 
โดยพจิารณาถงึลกัษณะเฉพาะของแตล่ะโครงการ เชน่ ประเภทของสถานใีตด้นิหรอืยกระดับ ขนาดสถาน ี จํานวน
สถาน ี และความสลับซับซอ้น รวมถงึจํานวนของอปุกรณ์แตล่ะสถาน ี เป็นตน้ จากนัน้นําขอ้มลูดงักลา่วมาใชใ้นการ
จัดทําประมาณการตน้ทนุงานซอ่มบํารุงรักษา CEM โดยใชแ้บบจําลองตน้ทนุ (Spreadsheet Cost Model) ที่
พัฒนาขึน้โดย InfraAsia ซึง่แบบจําลองตน้ทนุทีพั่ฒนาขึน้ของ InfraAsia ไดถ้กูนํามาใชก้ับหลายๆ โครงการและ
เป็นทีย่อมรับของหน่วยงานราชการ ผูป้ระกอบการรถไฟฟ้า และผูรั้บเหมารายใหญ่ๆ จากนัน้ InfraAsia ได ้
ตรวจสอบราคาอปุกรณ์แตล่ะประเภทจากฐานขอ้มลูของ InfraAsia และราคาอปุกรณ์ทีท่ราบจากผูผ้ลติอปุกรณ์
ตา่งๆ และจากขอ้มลูทีจั่ดเตรยีมโดยบรษัิทฯ  นอกจากนี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดเ้ช็คสอบกบัผูใ้หบ้รกิารเดนิ
รถไฟฟ้ารายอืน่ พบวา่โดยทัว่ไปผูรั้บเหมางานซอ่มบํารุงรักษาจะประมาณคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงาน
ซอ่มบํารุง กําไร ผลกระทบจากการตรวจรับงานลา่ชา้ การเบกิจ่ายลา่ชา้ และคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาดไวใ้นสดัสว่น
ประมาณรอ้ยละ 20 – 30 ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์และคา่แรง โดย ณ ทีน่ี้ InfraAsia ไดป้ระมาณคา่โสหุย้ คา่
ประกนัภัย คา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด กําไร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ไวอ้ยูใ่นชว่งรอ้ยละ 20 – 30 ดงักลา่ว ทัง้นี ้ ทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระเห็นวา่ประมาณการดงักลา่วของ InfraAsia อยูใ่นชว่งเดยีวกับผูรั้บเหมาซอ่มบํารุงรักษารายอืน่ 
และอยูใ่นมาตรฐานของอตุสาหกรรม 

 
ในสว่นเงือ่นไขในร่างแกไ้ขสญัญาวา่จา้งผูบ้รหิารงานซอ่มบํารุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสี

น้ําเงนิ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ 
(ก) การชาํระคา่จา้งใหแ้ก ่ CK โดยการแบง่ชําระรายเดอืน และชาํระตามงวดความสําเร็จของงานตามทีร่ะบไุวใ้น

สญัญาวา่จา้ง โดยการจ่ายคา่จา้งจะจ่ายตามผลงาน และคดิแยกแตล่ะกลุม่อปุกรณ์ โดยใชด้ัชนสีมรรถนะ (Key 
Performace Indicator: KPI) เป็นตวักําหนดในการจา่ยคา่จา้ง โดยเทยีบกบัเป้าหมาย (Target) ของ KPI 
ของอปุกรณ์แตล่ะประเภท เป็นเงือ่นไขปกตทิัว่ไปของการใหบ้รกิารตามสญัญาการใหบ้รกิารในลกัษณะนี้ 

(ข) ขอบเขตของงานในร่างแกไ้ขสญัญาวา่จา้ง CK จะอา้งองิจากขอบเขตของงานในสญัญาซอ่มบํารุงรักษา CEM 
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเดมิ ฉบับปัจจุบนั ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 โดยไดม้กีารระบขุอบเขตงาน 
และบทบาทความรับผดิชอบ (Roles and Responsibilities) ของงานซอ่มบํารุงรักษาแบบป้องกนั 
(Preventive Maintenance) และงานซอ่มบํารุงรักษาแบบแกไ้ข (Corrective Maintenance) ของอปุกรณ์แต่
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ละประเภทไวโ้ดยละเอยีด มกีารกําหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารซอ่มบํารุงรักษาจัดทํารายงานการซอ่มบํารุงรายเดอืน 
(Monthly Performance Report) รายไตรมาส รายปี, จัดทําแผนการซอ่มบํารุงแตล่ะปี (Annual Maintenace 
Service Plan), วางแผนและวเิคราะหก์ารทํางาน (Work Plan and Analysis), จัดทําทะเบยีนทรัพยส์นิ/
อปุกรณ์ทัง้หมด (Asset Register) และระบบควบคมุอะไหล ่ (Spare Part Control), ตรวจสอบระบบการ
ทํางาน (Internal Audit), และทบทวนการบรหิารจัดการ (Management Review) รวมถงึมกีารกําหนดวธิกีาร
ในการจัดจา้งผูใ้หบ้รกิารชว่ง (Sub-Contractors) ไวด้ว้ย  ดงันัน้ ขอบเขตของงานซอ่มบํารุงรักษาดงักลา่วมี
การระบรุายละเอยีดไวอ้ย่างรอบคอบและรัดกมุ และเป็นไปตามขอบเขตงานซอ่มบํารุงรักษาทีร่ะบใุนสญัญา
สมัปทานฯ 

(ค) การประเมนิผลงานจะดําเนนิการโดยใชด้ชันีสมรรถนะ (Key Performace Indicator: KPI) เป็นตวัวดั และมี
การคํานวณปรับคา่ผลงาน โดยมกีารกําหนดเป้าหมายการทํางานเป็นตวัเลขชดัเจน และมกีารใหน้ํ้าหนัก KPI 
ในแตล่ะกลุม่อปุกรณ ์ และมสีตูรคํานวณ KPI ของอปุกรณ์แตล่ะประเภท ตามลักษณะการวัดคา่ของแตล่ะกลุม่
อปุกรณ ์ นอกจากนี้ ยังมคีา่ปรับหากผูใ้หบ้รกิารซอ่มบํารุงรักษาคนืพืน้ทีล่า่ชา้กวา่ทีไ่ดรั้บอนุญาต และเป็นเหตุ
ใหเ้กดิความลา่ชา้ในการเดนิรถไฟฟ้า โดยมสีตูรคํานวณคา่ปรับอย่างละเอยีด ดงันัน้ วธิกีารประเมนิผลงาน
ดงักลา่ว มกีารระบรุายละเอยีดและสตูรคํานวณจํานวนมากไวอ้ยา่งรอบคอบและรัดกมุ 

(ง) เงือ่นไขอืน่ๆ เป็นเงือ่นไขปกตทิัว่ไปของการใหบ้รกิารตามสญัญาการใหบ้รกิารในลกัษณะนี้ และสญัญาจา้ง
ผูรั้บเหมาทั่วไป 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่เงือ่นไขของร่างแกไ้ขสญัญาวา่ CK ในครัง้นี ้มคีวามเหมาะสม 
 
โดยสรุป CapAd เห็นวา่ 

(1) คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ จะชาํระใหก้บั CK สาํหรับรายการที ่ 1 ในจํานวนเงนิไมเ่กนิ 1,446.70 ลา้นบาท เป็น
ราคาทีเ่หมาะสม เนือ่งจากคา่ตอบแทนทีช่าํระใหก้ับ CK มมีลูคา่ตํา่กวา่มลูคา่งานทีป่ระเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ
อสิระเป็นจํานวน 58.32 ลา้นบาท หรอืตํา่กวา่รอ้ยละ 3.88 และเง ือ่นไขการชําระเงนิมคีวามเหมาะสม 

(2) คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ จะชาํระใหก้บั CK สาํหรับรายการที ่2 ในจํานวนเงนิไมเ่กนิ 740.00 ลา้นบาท เป็นราคา
ทีเ่หมาะสม เนือ่งจากคา่ตอบแทนทีช่าํระใหก้บั CK มมีลูคา่ตํา่กวา่มลูคา่งานทีป่ระเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ
เป็นจํานวน 5.92 ลา้นบาท หรอืตํา่กวา่รอ้ยละ 0.79 และเง ือ่นไขการชําระเงนิมคีวามเหมาะสม 

(3) คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ จะชาํระใหก้บั CK สาํหรับรายการที ่3 ในจํานวนเงนิไมเ่กนิ 591.00 ลา้นบาท เป็นราคา
ทีเ่หมาะสม เนือ่งจากคา่ตอบแทนทีช่าํระใหก้บั CK มมีลูคา่ตํา่กวา่มลูคา่งานทีป่ระเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ
เป็นจํานวน 5.79 ลา้นบาท หรอืตํา่กวา่รอ้ยละ 0.97 และเง ือ่นไขการชําระเงนิมคีวามเหมาะสม 
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สว่นที ่4: สรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
 

โปรดดสูรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใน “บทสรุปผูบ้รหิาร (Executive Summary)” 
หนา้ที ่5 ของรายงานฉบับนี ้

 
อยา่งไรก็ตาม ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ควรจะศกึษาขอ้มลูในเอกสารตา่งๆ ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุใน

ครัง้นี ้ เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาในการตดัสนิใจสําหรับการลงมต ิ ซึง่การพจิารณาอนุมัตริายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ดงักลา่ว ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิและการตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้เป็นสาํคัญ 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นกรณีขา้งตน้ดว้ยความรอบคอบตามมาตรฐานวชิาชพี โดย

คํานงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นสาํคัญ 
 
 
 
 
 
 ขอแสดงความนับถอื 
 
 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
 บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 (นายพัชร เนตรสวุรรณ) 
 กรรมการผูจั้ดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (นายพัชร เนตรสวุรรณ) 
 ผูค้วบคมุการปฏบิตังิาน 
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เอกสารแนบ 1 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการดําเนนิงาน 

บรษิทั ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) 
 
ขอ้มูลเบือ้งตน้ 
ชือ่บรษัิท : บรษัิท ช.การชา่ง จํากัด (มหาชน) 
  CH. Karnchang Public Company Limited (“CK”) 
ธรุกจิหลัก : ธรุกจิรับเหมากอ่สรา้งทัว่ไปโดยรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกจิ และภาคเอกชน 

เป็นผูรั้บเหมาโดยตรง ผูรั้บเหมาชว่ง หรอืลกัษณะกจิการร่วมคา้ หรอืกจิการร่วมทนุแบบ
คอนซอรเ์ตยีม 

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่ : 587 อาคารวริยิะถาวร ถนนสทุธสิาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม.10400 
โทรศพัท ์ : 0 2277 0460, 0 2275 0026 
โทรสาร : 0 2275 7029 
เว็บไซต ์ : http://www.ch-karnchang.co.th 
ทนุจดทะเบยีน : 1,693,899,970 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 1,693,899,970 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ทนุทีช่าํระแลว้ : 1,693,896,872 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 1,693,896,872 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
1. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
1.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

บรษัิท ช.การชา่ง (มหาชน) (“CK”) กอ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2515 ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก 
1.4 ลา้นบาท เพือ่ประกอบธรุกจิรับเหมากอ่สรา้งทัว่ไป โดยในระยะแรกเป็นการกอ่สรา้งอาคารและงานโยธาทั่วไป 
ลกูคา้หลกัคอื หน่วยงานราชการ ตอ่มาในปี 2524 CK ไดเ้ขา้รว่มทนุกบับรษัิท โตควิ คอนสตรัคชัน่ จํากดั ซึง่เป็น
ผูรั้บเหมากอ่สรา้งรายใหญ ่ 1 ใน 10 รายแรกของประเทศญีปุ่่ น เพือ่ประโยชนใ์นการดําเนนิธรุกจิกอ่สรา้งและการ
เจรญิเตบิโตในระยะยาว 

เมือ่วนัที ่ 10 ตลุาคม 2537 CK ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจํากดั และเพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 700 
ลา้นบาท ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเมือ่วนัที ่ 3 สงิหาคม 2538  ตอ่มาเมือ่วนัที ่ 19 
เมษายน 2539 CK ไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 1,050 ลา้นบาท จากนัน้เป็นตน้มา CK ไดเ้จรญิเตบิโตอยา่งรวดเร็ว 
พัฒนาเทคโนโลยดีา้นการกอ่สรา้งโดยการร่วมทนุกบับรษัิทตา่งชาต ิ เชน่ บรษัิท บลิฟิงเกอร ์ เอจ ี จํากดัจาก
ประเทศเยอรมัน, บรษัิท เธมส ์วอเตอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั จากประเทศองักฤษ เป็นตน้ ทําให ้CK สามารถ
กา้วขึน้เป็นหนึง่ในกลุม่บรษัิทรับเหมากอ่สรา้งเพยีงไม่กีร่าย ทีส่ามารถรับงานกอ่สรา้งทีม่คีวามซับซอ้น และตอ้ง
อาศัยเทคโนโลยใีนการกอ่สรา้งขัน้สงูได ้ เชน่ โครงการกอ่สรา้งระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานขนาดใหญ ่และทํางาน
โครงการในลักษณะออกแบบพรอ้มกอ่สรา้ง หรอื Turnkey โครงการสมัปทานในลักษณะ Build Transfer and 
Operate (BTO), Build Operate and Transfer (BOT), Build Own and Operate (BOO) และ Acquire 
Operate and Transfer (AOT) ผลงานทีผ่า่นมา อาทเิชน่ สญัญาสมัปทานโครงการผลติน้ําประปาเพือ่ขายใหแ้ก่
การประปาสว่นภมูภิาคในเขตพืน้ทีจั่งหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และปทมุธาน,ี สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า
มหานครสายเฉลมิรัชมงคล ฯลฯ 

ปี 2547 CK ไดก้อ่ตัง้บรษัิท เซาทอ์สีท ์ เอเชยี เอนเนอรจ์ ี จํากัด เพือ่เป็นผูพั้ฒนาโครงการไฟฟ้าพลงัน้ํา  
น้ํางมึ 2  ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว และ CK ไดเ้ริม่งานโครงการกอ่สรา้งโครงการไฟฟ้าพลงั
น้ํา น้ํางมึ 2 ในปี 2549 มลูคา่โครงการ 22,000 ลา้นบาท มกํีาลงัการผลติไฟฟ้า 615 เมกะวตัต ์โดยจําหน่ายไฟฟ้า
ใหแ้กก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย นอกจากการขยายการลงทนุดา้นไฟฟ้าพลงัน้ํา CK ไดข้ยายการลงทนุใน
ธรุกจิพลงังาน อาท ิโรงไฟฟ้าพลงังานแกส๊ธรรมชาต ิเทคโนโลยโีคเจนเนอเรชัน่ (ความรอ้นร่วม) โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์โดย CK ไดก้อ่ตัง้บรษัิท บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จํากดั ในปี 2552  บรษัิท ไซยะบรุ ีพาวเวอร ์จํากดั 
ในปี 2553 รวมถงึบรษัิท นครราชสมีา โซลา่ร ์จํากดั บรษัิท เชยีงราย โซลา่ร ์จํากดั และบรษัิท บางเขนชยั จํากดั ใน
ปี 2554  ในปีเดยีวกนั CK ไดก้อ่ตัง้บรษัิท ซเีค พาวเวอร ์จํากดั เพือ่เป็น Holding company มบีรษัิทแกนเป็นบรษัิท 
เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจํากดั ผูถ้อืหุน้หลกัของโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําน้ํางมึ 2 โดยบรษัิท ซเีค พาวเวอร ์จํากัด 
มวีตัถปุระสงคใ์นการลงทนุและถอืหุน้ในธรุกจิพลงังานทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยกลุม่ ช. การชา่ง ซึง่บรษัิท ซเีค พาว
เวอร ์ จํากดั ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจํากดั เมือ่วนัที ่6 กมุภาพันธ ์2556 และไดเ้ขา้เป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2556  ในเดอืนมถินุายน 2557 CK ไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีน 
41,311,536 บาท เพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ สง่ผลใหท้นุจดทะเบยีนเพิม่ขึน้เป็น 1,693,896,872 
บาท 

ปี 2558 CK สนับสนุนการดําเนนิการควบบรษัิทระหวา่งบรษัิท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (BECL) 
กบับรษัิท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL) เนือ่งจากการควบบรษัิทถอืเป็นกลยุทธใ์นการผสานความ
แข็งแกร่งของทัง้สองบรษัิทเขา้ดว้ยกนัเพือ่เพิม่ความหลากหลายของการใหบ้รกิาร สรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัทาง
ธรุกจิและเพิม่โอกาสเตบิโตในอนาคต รวมทัง้เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ของหลักทรัพยข์องบรษัิทใหมท่ีเ่กดิจากการควบ
บรษัิท และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ร่วมระหวา่งผูถ้อืหุน้ของบรษัิท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 
ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ไดม้มีตอินุมัตเิรือ่งตา่งๆ ของบรษัิทใหมท่ีเ่กดิจากการควบบรษัิทตามที่
พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ไดกํ้าหนดไว ้โดยนายทะเบยีนบรษัิทมหาชน

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่1 



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

จํากัด กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ไดรั้บจดทะเบยีนการควบบรษัิทดงักลา่ว ในวนัที ่30 ธันวาคม 2558 
สง่ผลใหบ้รษัิท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และบรษัิท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) หมดสภาพจากการ
เป็นนติบิคุคล และเกดิเป็นบรษัิทใหมท่ีเ่กดิจากการควบบรษัิท โดยบรษัิทใหมม่ชี ือ่วา่ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited ชือ่ยอ่ BEM) มทีนุจด
ทะเบยีนและทนุชําระแลว้เทา่กับ 15,285,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามัญจํานวนทัง้สิน้ 15,285,000,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในการนี ้บรษัิทใหมด่งักลา่วไดรั้บมาซึง่ทรัพยส์นิ หนี ้สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ
ทัง้หมดของบรษัิท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และบรษัิท ทางดว่นกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยผลของ
กฎหมายนับแตว่นัทีน่ายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจํากดัรับจดทะเบยีนควบบรษัิทเป็นตน้ไป 
 

การเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญัในปี 2560 
1) เมือ่วนัที ่ 2 กมุภาพันธ ์ 2560 CK ไดล้งนามเป็นผูรั้บจา้งในสญัญาจา้งเหมาปรับปรุงสถานเีพิม่แรงดนั

เป็นสถานจี่ายน้ําและงานกอ่สรา้งตามเงือ่นไขในใบอนุญาตของหน่วยราชการ กบั บรษัิท ททีดีบับลวิ จํากดั 
(มหาชน)ในฐานะผูว้า่จา้ง ซึง่เป็นรายการธรุกจิปกตแิละเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้โดยทั่วไปที ่ CK ทํากับบรษัิท
อืน่ มลูคา่สญัญาประมาณ 302.89 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่) ระยะเวลาดําเนนิการประมาณ 140 วนั 

2) CK ไดทํ้าสญัญากจิการร่วมคา้กบับรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
โดยใชช้ือ่วา่ กจิการร่วมคา้ ซเีคเอสท ี มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เขา้ร่วมการประกวดราคาตามประกาศและขอ้กําหนดการ
ประกวดราคาสําหรับงานโครงการกอ่สรา้งรถไฟฟ้าสายสสีม้ (ตะวนัออก) ชว่งศนูยว์ัฒนธรรมแหง่ประเทศไทย-มนีบรุ ี
โดยมสีดัสว่นการร่วมลงทนุดงันี ้

ก)  บรษัิท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) รอ้ยละ 60 
ข)  บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) รอ้ยละ 40 

โดยเมือ่วันที ่9 กุมภาพันธ ์2560 กจิการร่วมคา้ ซเีคเอสท ีไดล้งนามเป็นผูรั้บจา้งในสัญญางานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสสีม้ (ตะวนัออก) กบั การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย จํานวน 3 สญัญา ไดแ้ก ่ 
 สญัญาที ่ 1 งานกอ่สรา้งใตด้นิ ชว่งศนูยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทย-รามคําแหง 12 มลูคา่สญัญาทัง้ส ิน้ 
20,633 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลคา่เพิม่) ระยะเวลาแลว้เสร็จประมาณ 1,980 วนั 
 สญัญาที ่2 งานกอ่สรา้งใตด้นิ ชว่งรามคําแหง 12-หัวหมาก มลูคา่สญัญาทัง้ส ิน้ 21,507  ลา้นบาท (รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่) ระยะเวลาแลว้เสร็จประมาณ 1,980 วนั 
 สญัญาที ่ 5 งานกอ่สรา้งศนูยซ์อ่มบํารุงและอาคารจอดรถ มูลคา่สญัญาทัง้สิน้ 4,831.24 ลา้นบาท (รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่) ระยะเวลาแลว้เสร็จ ประมาณ 1,980 วนั 

3) เมือ่วนัที ่ 15 มนีาคม 2560 CK ไดล้งนามในสญัญาจา้งทําการกอ่สรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 
สายบางปะอนิ-สระบรุ-ีนครราชสมีา ชว่งกม.0+000.000 - กม.4+525.000 และ กม.5+100.000 - กม.
9+008.350 ระยะทางยาวประมาณ 8.43335 กม. กับกรมทางหลวง มลูคา่สญัญาทัง้สิน้ 1,981.70 ลา้นบาท (รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่) ระยะเวลา 1,080 วน้ 

4) เมือ่วนัที ่ 20 มถินุายน 2560 CK ไดล้งนามเป็นผูรั้บจา้งในสญัญางานบรหิารโครงการ รวมถงึจัดหา 
ตดิตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบ และทดลองเดนิรถไฟฟ้า สาํหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย 
(โดยอปุกรณ์งานระบบจะตอ้งเชือ่มตอ่กับอปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัช
มงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) รวมถงึการตดิตัง้อปุกรณ์และจัดสรา้ง Facilities สนับสนุนทีจํ่าเป็นในการเดนิรถ
แบบตอ่เนือ่งเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั) (M&E Equipment Procurement, Construction And Management 
Contract) กบับรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มลูคา่สญัญา 19,642.33 ลา้นบาท (ไมร่วม
ภาษีมลูคา่เพิม่) 

5) เมือ่วนัที ่ 12 กรกฎาคม 2560 บรษัิท ช. การชา่งเรยีลเอสเตท จํากดั บรษัิทยอ่ยของ CK เขา้ร่วม
ลงทนุกบับคุคล/นติบิคุลลอืน่ทีไ่มม่คีวามเกีย่วโยงกับ CK โดยการเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษัิท กมลา ซเีนยีร ์ ลฟิวิง่ 
จํากัด (โดยมสีดัสว่นการเขา้ร่วมรอ้ยละ 20 ของทนุจดทะเบยีนบรษัิททีเ่ขา้ร่วมทนุ) เพือ่พัฒนาและบรหิารโครงการ
ทีพั่กอาศยั สาํหรับผูส้งูอายใุนจังหวดัภเูก็ต 

6) เมือ่วนัที ่ 31 กรกฎาคม 2560 CK ไดล้งนามเป็นผูรั้บจา้ง เพือ่ดําเนนิการกอ่สรา้งทางเชือ่มตอ่ทาง
พเิศษสายศรรัีช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กบัทางพเิศษศรรัีชดา้นทศิเหนอื (มุง่หนา้แจง้วัฒนะ) (การ
กอ่สรา้งทางเชือ่มตอ่ดงักลา่วเป็นงานกอ่สรา้งเพิม่เตมิ ตามสญัญาจา้งผูจั้ดการโครงการทางพเิศษสายศรรัีช- 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ลงวนัที ่ 14 กนัยายน 2555) กับบรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั 
(มหาชน) มลูคา่งานตามสญัญา 275 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) ระยะเวลาดําเนนิการ 18 เดอืน 

7) เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2560 CK ไดล้งนามสญัญาจา้งงานซอ่มแซมโครงสรา้งทางพเิศษศรรัีช รอบที ่4 
ระยะที ่ 1 สว่นเอ (อโศก-ประชาชืน่) กบับรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มลูคา่งานตาม
สญัญา 24.88 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

8) เมือ่วนัที ่ 23 ตลุาคม 2560 CK ไดล้งนามในสญัญาจา้งดแูลรักษาโครงสรา้งงานโยธา (Care of 
Works) โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ชว่งหัวลําโพง-บางแค และบางซือ่-ทา่พระ สญัญาที ่ 2 กับการรถไฟฟ้า
ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย มลูคา่งานตามสญัญา 99.66 ลา้นบาท (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) ระยะเวลาแลว้เสร็จ 20 
เดอืน 9 วนั 
 
  

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่2 



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 CK ดําเนนิธรุกจิรับเหมากอ่สรา้งเป็นธรุกจิหลัก รับงานกอ่สรา้งทัง้จากหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
รัฐวสิาหกจิและภาคเอกชน  โดยมทีัง้การรับงานทีเ่ป็นผูรั้บเหมาโดยตรง (Main Contractor) หรอืเป็นผูรั้บเหมา
ชว่ง (Sub Contractor) ทัง้วธิกีารประมลู การประกวดราคา และการร่วมมอืกบับรษัิทผูรั้บเหมาตา่งประเทศใน
ลกัษณะของกจิการร่วมคา้ (Joint Venture) หรอืในลกัษณะของกจิการร่วมทนุแบบคอนซอรเ์ตยีม (Consortium)  
นอกจากธรุกจิการกอ่สรา้ง CK ยังไดดํ้าเนนิธรุกจิพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานในระดบัภมูภิาคอย่าง
ครบวงจร ซึง่ปัจจุบนั CK ไดล้งทนุในระบบคมนาคม ระบบขนสง่มวลชน ระบบสาธารณูปโภคน้ํา และระบบพลงังาน
ไฟฟ้า เชน่ โครงการบรหิารทางดว่นและรถไฟฟ้าใตด้นิซึง่ดําเนนิการโดยบรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) (“BEM”) โครงการผลติน้ําประปาซึง่ดําเนนิการโดยบรษัิท ททีดีบับลวิ จํากัด (มหาชน) (“TTW”) 
และบรษัิท ประปาปทมุธาน ี จํากดั โครงการผลติไฟฟ้าซึง่ดําเนนิการโดยบรษัิท ซเีค พาวเวอร ์ จํากัด (มหาชน) 
(“CKP”) เป็นตน้ 
 
2. คณะกรรมการบรษิทั 

รายชือ่คณะกรรมการของบรษัิท ณ วนัที ่5 กมุภาพันธ ์2561 มจํีานวน 10 คน ดงันี้ 
รายชือ่ ตําแหนง่ 

1. นายอศัวนิ คงสริ ิ ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. น.ส. สภุามาส ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการผูจั้ดการใหญ ่
4. นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
5. นายถวลัยศ์กัดิ ์สขุะวรรณ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
6. นายภาวชิ ทองโรจน ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
7. นายณรงค ์แสงสรุยิะ กรรมการ 
8. นายรัตน ์สนัตอรรณพ กรรมการ 
9. นายประเสรฐิ มรติตนะพร กรรมการ 
10. นายอนุกลู ตนัตมิาสน ์ กรรมการ 
ทีม่า: หนังสอืรบัรองของบรษัิท 
หมายเหต:ุ กรรมการผูม้อีํานาจลงลายมอืชือ่ผกูพนับรษัิท ไดแ้ก ่น.ส. สภุามาส ตรวีศิวเวทย ์นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นาย

ประเสรฐิ มรติตนะพร สองในสีค่นนีล้งลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสําคญัของบรษัิท หรอื หนึง่ในสีค่นนีล้งลายมอืชือ่รว่มกบั 
นายรัตน ์สนัตอรรณพ หรอื นายอนุกลู ตนัตมิาสน ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบรษัิท 

 
โครงสรา้งกลุม่บรษัิท ช.การชา่ง จํากัด (มหาชน) 
ธรุกจิของกลุม่บรษัิท ช.การชา่ง จํากัด (มหาชน) สามารถแบง่ออกเป็น 2 ธรุกจิหลกัคอื 

(1) ธรุกจิการกอ่สรา้ง 
(2) ธรุกจิการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค 

โดยมรีายละเอยีดในแผนภาพในหนา้ถัดไป 
  

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่3 



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

โครงสรา้งกลุม่บรษิทั ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน)  
 

 
 
ทีม่า: แบบ 56-1 ปี 2560 ของ CK 
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เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

3. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 
 ณ วนัที ่ 14 ธันวาคม 2560 CK มทีนุจดทะเบยีนจํานวน 1,693,899,970 บาท ทนุทีอ่อกและเรยีกชําระ
แลว้จํานวน 1,693,896,872 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 1,693,896,872 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมี
รายละเอยีดผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก ดงันี้ 

รายชือ่ จํานวนหุน้ สดัสว่น (รอ้ยละ) 
1. กลุม่ตรวีศิวเวทย1์/ 578,191,421 34.13 

1.1 นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 13,631,497 0.80 
1.2 นางสายเกษม ตรวีศิวเวทย ์ 5,061,142 0.30 
1.3 นายณัฐวฒุ ิตรวีศิวเวทย ์ 2,405,785 0.14 
1.4 น.ส. สภุามาส ตรวีศิวเวทย ์ 1,700,000 0.10 
1.5 นายสทิธเิดช ตรวีศิวเวทย ์ 1,550,000 0.09 
1.6 นายภวูเนศวร ์ตรวีศิวเวทย ์ 1,044,255 0.06 
1.7 นางกรกช ตรวีศิวเวทย ์ 980,250 0.06 
1.8 น.ส. สวรรยา ตรวีศิวเวทย ์ 835,225 0.05 
1.9 น.ส. สนัุนท ์ตรวีศิวเวทย ์ 269,100 0.02 
1.10 นายประเสรฐิ ตรวีศิวเวทย ์ 154,285 0.01 
1.11 นายกําธร ตรวีศิวเวทย ์ 102,775 0.01 
1.12 บรษัิท มหาศริ ิสยาม จํากดั2/ 293,012,365 17.30 
1.13 บรษัิท ช.การชา่ง โฮลดิง้ จํากดั3/ 171,396,530 10.12 
1.14 บรษัิท ซเีค ออฟฟิซ ทาวเวอร4์/ 86,048,212 5.08 

2. บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จํากดั5/ 43,680,719 2.58 
3. ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 38,950,000 2.30 
4. UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited – Client Account 27,002,300 1.59 
5. The Bank Of New York Mellon 25,343,100 1.50 
6. บรษัิทหลกัทรัพย ์ภัทร จํากดั (มหาชน) 18,189,800 1.07 
7. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 17,489,500 1.03 
8. กองทนุเปิด เค 70:30 หุน้ระยะยาวปันผล 17,426,965 1.03 
9. บรษัิท วริยิะประกนัภัย จํากัด (มหาชน) 15,545,200 0.92 
10. Chase Nominees Limited 14,823,600 0.88 
รวมผูถ้อืหุน้ใหญ ่10 รายแรกของ CK 796,642,605 47.03 
ผูถ้อืหุน้อืน่ๆ 897,254,267 52.97 
รวม 1,693,896,872 100.00 
ทีม่า: ขอ้มลูรายชือ่ผูถ้อืหุน้จากการปิดสมดุทะเบยีน XO ในวนัที ่14 ธนัวาคม 2560 จากบรษัิท ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จํากดั 
(XO คอืการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน แตไ่มไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ) 
หมายเหต:ุ 
1/ รายชือ่ในกลุม่ตรวีศิวเวทย ์อา้งองิตามขอ้มลูรายชือ่ผูถ้อืหุน้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ปี 2560 
 
2/ กรรมการ และผูถ้อืหุน้ของบรษัิท มหาศริ ิสยาม จํากดั ไดแ้ก ่
 กรรมการ: นายประเสรฐิ ตรวีศิวเวทย,์ นายเทพ ตรวีศิวเวทย,์ นายยิม้ ตรวีศิวเวทย,์ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย,์ นางอรอนงค ์ตรวีศิวเวทย ์และ  
 น.ส. สภุามาส ตรวีศิวเวทย ์

 ผูถ้อืหุน้: 

รายชือ่ จํานวนหุน้ สดัสว่น (รอ้ยละ) 
1. นายถาวร ตรวีศิวเวทย ์ 2,411,473 26.80 
2. นายประเสรฐิ ตรวีศิวเวทย ์ 2,281,895 25.35 
3. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 1,993,633 22.15 
4. นายเทพ ตรวีศิวเวทย ์ 937,837 10.42 
5. นายกําธร ตรวีศิวเวทย ์ 753,948 8.38 
6. นางชลธดิา สวุรรณ์วศิว 621,213 6.90 
7. นางสายเกษม ตรวีศิวเวทย ์ 1 0.00 
รวม 9,000,000 100.00 
 
3/ กรรมการ และผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ช.การชา่ง โฮลดิง้ จํากดั ไดแ้ก ่

กรรมการ: นายปลวิ ตรวีศิวเวทย,์ นายประเสรฐิ ตรวีศิวเวทย,์ นายเทพ ตรวีศิวเวทย,์ นายยิม้ ตรวีศิวเวทย,์ นางอรอนงค ์ตรวีศิวเวทย ์และ 
น.ส. สภุามาส ตรวีศิวเวทย ์

 ผูถ้อืหุน้: 

รายชือ่ จํานวนหุน้ สดัสว่น (รอ้ยละ) 
1. บรษัิท มหาศริ ิสยาม จํากดั 2,100,000 25.00 
2. บรษัิท ชลเวทยโ์ยธา จํากดั 1,050,000 12.50 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่5 



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

รายชือ่ จํานวนหุน้ สดัสว่น (รอ้ยละ) 
3. บรษัิท ถาวรวงศ ์จํากดั 1,050,000 12.50 
4. บรษัิท นําพลกอ่สรา้ง จํากดั 1,050,000 12.50 
5. บรษัิท เวทยป์ระเสรฐิ จํากดั 1,050,000 12.50 
6. บรษัิท เอกกําธร จํากดั 1,050,000 12.50 
7. นางปณชิา ผาดไพบลูย ์ 1,050,000 12.50 
รวม 8,400,000 100.00 
 
4/ กรรมการ และผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ซเีค ออฟฟิซ ทาวเวอร ์จํากดั ไดแ้ก ่

กรรมการ: นายปลวิ ตรวีศิวเวทย,์ นายประเสรฐิ ตรวีศิวเวทย,์ นายเทพ ตรวีศิวเวทย,์ นายยิม้ ตรวีศิวเวทย,์ นายประเสรฐิ ทองกติตกิลุ, นาง
อรอนงค ์ตรวีศิวเวทย ์และ น.ส. สภุามาส ตรวีศิวเวทย ์

ผูถ้อืหุน้: 

รายชือ่ จํานวนหุน้ สดัสว่น (รอ้ยละ) 
1. บรษัิท มหาศริ ิสยาม จํากดั 750,000 25.00 
2. นายกําธร ตรวีศิวเวทย ์ 375,000 12.50 
3. นายถาวร ตรวีศิวเวทย ์ 375,000 12.50 
4. นายเทพ ตรวีศิวเวทย ์ 375,000 12.50 
5. นายประเสรฐิ ตรวีศิวเวทย ์ 375,000 12.50 
6. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 375,000 12.50 
7. นายยิม้ ตรวีศิวเวทย ์ 375,000 12.50 
รวม 3,000,000 100.00 
(ทีม่าของหมายเหตทุี ่2/ - 4/: www.corpus.bol.co.th) 
 
5/ บรษัิทยอ่ยทีต่ลาดหลกัทรัพยฯ์ จัดตัง้ขึน้ NVDR มลีกัษณะเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนโดยอตัโนมตั ิ (Automatic List) ผูล้งทนุใน NVDR 

จะไดร้ับสทิธปิระโยชนท์างการเงนิตา่งๆ เสมอืนการลงทนุในหุน้สามญัของบรษัิท แตไ่มม่สีทิธใินการออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 
4. สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 
 

- งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มดีงันี ้
งบแสดงฐานะการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน    
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 4,666,962 11,406,173 6,689,095 
เงนิลงทนุชัว่คราว 70,947 1,130,475 2,208,352 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 6,173,560 7,920,131 5,461,863 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งและดอกเบีย้คา้งรับ 283,913 283,913 69,254 
รายไดท้ีย่ังไมไ่ดเ้รยีกชาํระ 13,146,933 2,715,073 4,594,875 
งานระหวา่งกอ่สรา้งและวสัดรุอโอนเขา้งาน 12,786,884 2,775,199 3,375,693 
เงนิจา่ยลว่งหนา้ผูร้ับเหมาชว่ง 7,233,238 6,209,782 4,572,251 
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปัจจบุนั - 532,684 836,979 
สนิทรัพยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 28,831 - 
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 677,940 327,550 587,158 

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 45,040,379 33,329,812 28,395,530 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน    
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค้ําประกนั 16,893 33,120 15,221 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษัิทรว่มและดอกเบีย้คา้งรับ  - 10,359,710 12,183,818 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษัิททีเ่กีย่วขอ้งกนัและดอกเบีย้คา้งรับ 12,384 9,253 6,706 
เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 17,259,131 19,436,337 19,807,074 
เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ 8,007,596 8,312,220 9,721,809 
ลกูหนีก้ารคา้ระยะยาว 14,406,046 14,095,406 - 
อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 383,974 417,259 530,994 
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 7,329,633 8,609,984 8,317,537 
สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 75,978 58,656 47,470 
เงนิทดรองจา่ยสําหรับโครงการในอนาคต 282,307 71,801 16,264 
ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 108,149 72,547 50,772 
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 116,250 103,593 124,378 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 27,176 18,674 56,895 

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 48,025,518 61,598,563 50,878,940 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่6 



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 
รวมสนิทรพัย ์ 93,065,896 94,928,375 79,274,461 

หนีส้นิหมนุเวยีน    
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 8,191,277 9,531,534 8,265,387 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 6,602,049 6,440,968 4,037,673 
เจา้หนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึง่ปี 193,918 90,884 13,252 
เงนิกูร้ะยะยาวทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึง่ปี 5,099,472 4,547,791 1,695,370 
หุน้กูท้ ีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึง่ปี 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
เงนิรับลว่งหนา้จากผูว้า่จา้งและรายไดค้า่กอ่สรา้งรบัลว่งหนา้ 5,883,109 5,513,544 7,663,045 
เจา้หนีเ้งนิประกนัผลงาน 1,145,622 907,481 875,767 
ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 1,301 3,276 21,494 
ภาษีขายรอเรยีกเก็บ 1,231,232 186,395 249,824 
หนีส้นิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,647 - 198,347 
หนืส้นิหมนุเวยีนอืน่ 149,723 123,607 77,208 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 30,555,349 29,345,481 25,097,367 
หนีส้นิไมห่มนุเวยีน    
เจา้หนีอ้ ืน่ระยะยาว 769,741 - - 
เจา้หนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้สทุธจิากสว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึง่ปี 109,119 21,610 1,354 
เงนิกูย้มืระยะยาวสทุธจิากสว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึง่ปี 16,769,086 14,631,230 836,703 
หุน้กูส้ทุธจิากสว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึง่ปี 21,478,214 26,479,666 26,481,933 
สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 568,443 612,159 725,164 
หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,960,275 1,983,905 2,258,863 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 41,654,880 43,728,571 30,304,016 
รวมหนีส้นิ 72,210,229 73,074,052 55,401,384 

สว่นของผูถ้อืหุน้    
ทนุเรอืนหุน้ (มลูคา่หุน้ละ 1 บาท)    
ทนุจดทะเบยีน    

หุน้สามญั1,693,899,970 หุน้  1,693,900 1,693,900 1,693,900 
ทนุทีอ่อกและเรยีกชาํระเต็มมลูคา่แลว้    

หุน้สามญั 1,693,896,872 หุน้  1,693,897 1,693,897 1,693,897 
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 4,869,410 4,869,410 4,869,410 
กําไรสะสม (ขาดทนุสะสม)    
จัดสรรแลว้    

สํารองตามกฎหมาย 174,890 174,890 174,890 
ยังไมไ่ดจั้ดสรร 9,781,926 10,637,165 11,627,300 

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 3,937,167 4,105,277 5,120,725 
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 20,457,290 21,480,640 23,486,222 
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 398,377 373,683 386,855 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 20,855,667 21,854,322 23,873,077 
รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 93,065,896 94,928,374 79,274,461 
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- งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 
งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย: พนับาท) 2558 2559 2560 

รายไดจ้ากการรบัเหมากอ่สรา้ง 34,814,594 45,705,063 35,899,686 
รายไดจ้ากการขายวสัดกุอ่สรา้ง 32,348 63,224 23,124 
รายไดค้า่บรหิารโครงการ 4,082 40,439 147,903 
คา่เชา่รับ 48,597 48,868 52,368 
คา่ขนสง่รับ 12,361 6,447 2,852 
รายไดอ้ืน่    

ดอกเบีย้รับ 56,593 355,423 738,052 
รายไดเ้งนิปันผล 900,900 464,631 464,637 
กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและเงนิลงทนุระยะยาวอืน่ 2,010,994 270,964 303,144 

อืน่ๆ 147,285 64,484 98,915 
รวมรายได ้ 38,027,755 47,019,543 37,730,682 
ตน้ทนุในการรับเหมากอ่สรา้ง ขายวสัดกุอ่สรา้ง และบรกิาร 31,985,795 42,530,058 33,088,074 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 1,758,512 1,781,231 2,131,263 
รวมคา่ใชจ้า่ย 33,744,306 44,311,290 35,219,337 
กําไรกอ่นสว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิได ้

4,283,448 2,708,254 2,511,345 

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม (19,360) 577,611 822,928 
กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 4,264,089 3,285,864 3,334,274 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (1,544,689) (1,165,802) (1,392,650) 
กําไรกอ่นภาษเีงนิได ้ 2,719,420 2,120,062 1,941,623 
ภาษีเงนิได ้ (459,012) (77,615) (90,893) 
กําไรสทุธสํิาหรบัปี 2,260,407 2,042,447 1,850,730 
การแบง่ปันกําไรสทุธ ิ    

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษัิท 2,192,644 2,002,402 1,810,006 
สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 67,762 40,045 40,724 

กําไรตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 1.29 1.18 1.07 
 

- งบกระแสเงนิสด สาํหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 
งบกระแสเงนิสดรวม (หน่วย: พนับาท) 2558 2559 2560 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน (9,982,974) 18,362,197 2,218,768 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมการลงทนุ (1,246,675) (14,133,168) (1,677,991) 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมการจัดหาเงนิ 10,614,370 2,505,585 (5,151,734) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 17,173 4,596 (106,121) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธ ิ (598,106) 6,739,210 (4,717,078) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 5,265,068 4,666,963 11,406,173 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัสิน้งวด 4,666,962 11,406,173 6,689,095 
ทีม่า: งบการเงนิของ CK และบรษัิทยอ่ย สําหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 ผา่นการตรวจสอบผูส้อบบญัชรีับอนญุาต 

บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 
 
การวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงานและฐานะการเงนิโดยรวมของ CK และบรษิทัยอ่ย 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปี 2559 CK และบรษัิทย่อยมรีายไดห้ลกัจากการรับเหมากอ่สรา้ง และการขายวสัดกุอ่สรา้ง รวมทัง้ส ิน้ 
45,768 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 97.3 ของรายไดร้วม เพิม่ขึน้ 10,921 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.3 จากปี
กอ่น เป็นผลจากความคบืหนา้ในการกอ่สรา้งโครงการตา่งๆ โดยเฉพาะโครงการไฟฟ้าพลงัน้ํา ไซยะบรุ ีรวมถงึงาน
กอ่สรา้งเพิม่เตมิซึง่ไดรั้บการอนุมัตจิากผูว้า่จา้งในปี 2559 ดว้ย  สาํหรับปี 2559 มรีายไดอ้ืน่จํานวน 1,251 ลา้น
บาท ลดลง 1,930 ลา้นบาทจากปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 60.7 เนือ่งจากมกํีาไรจากการขายเงนิลงทนุลดลงรวมถงึ
รายไดเ้งนิปันผลลดลงหลงัการควบรวม BEM ซึง่เสร็จสิน้ในเดอืนธันวาคม 2558 โดยบรษัิทรับรูส้ว่นแบง่กําไรแทน
เงนิปันผล 

สาํหรับปี 2559 CK และบรษัิทย่อยมกํีาไรขัน้ตน้จํานวน 3,238 ลา้นบาทคดิเป็นอัตรากําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 
7.08 ลดลงจากปี 2558 ทีม่อีตัรากําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 8.21 เป็นผลมาจากบรษัิทย่อยรับรูง้านกอ่สรา้งเพิม่เตมิ
โครงการไฟฟ้าพลงัน้ํา ไซยะบรุ ี ซึง่มกํีาไรขัน้ตน้ตํา่กวา่งานกอ่สรา้งหลัก มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจํานวน 1,781 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 23 ลา้นบาทจากปีกอ่น คดิเป็นรอ้ยละ 1.3 โดยในปี 2558 และ 2559 CK และบรษัิทยอ่ยไมม่ี
คา่ใชจ้่ายเพือ่การวจัิยและพัฒนา 
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ในปี 2559 คา่ใชจ้่ายทางการเงนิจํานวน 1,166 ลา้นบาท ลดลง 379 ลา้นบาท จากปี 2558 หรอืรอ้ยละ 
24.5 เนือ่งจากสามารถลดตน้ทนุทางการเงนิเฉลีย่ลงได ้นอกจากนัน้บรษัิทย่อยของ CK คาดวา่จะไดรั้บการชดเชย
ดอกเบีย้จ่ายจากผูว้า่จา้งในอนาคต ในปี 2559 มภีาษีนติบิคุคลจํานวน 78 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 381 ลา้นบาท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 83 เนือ่งจากภาษีจากกําไรจากการขายเงนิลงทนุลดลง 

CK และบรษัิทยอ่ยมกํีาไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษัิทในปี 2559 จํานวน 2,002 ลา้นบาท ลดลง 
จํานวน 190 ลา้นบาทจากปี 2558 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.7 เนือ่งจากมกํีาไรจากการจําหน่ายเงนิลงทนุลดลง 1,740 
ลา้นบาทจากปีกอ่น 

ในปี 2560 CK และบรษัิทย่อยมรีายไดจ้ากการรับเหมากอ่สรา้งและขายวัสดรุวม 35,923 ลา้นบาทคดิเป็น
รอ้ยละ 95.21 ของรายไดร้วม ลดลง 9,845 ลา้นบาทจากปีกอ่นคดิเป็นรอ้ยละ 21.51 สาเหตหุลกัมาจาก CK ไมม่ี
รายไดพ้เิศษในปี 2560 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 ที ่ CK มรีายไดพ้เิศษจากการรับรูง้านกอ่สรา้งเพิม่เตมิของ
โครงการไฟฟ้าพลงัน้ํา ไซยะบรุ ี ในสว่นของรายไดอ้ืน่จํานวน 1,808 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 557 ลา้นบาทจากปี 2559 
คดิเป็นรอ้ยละ 44.49  โดยมกํีาไรขัน้ตน้จํานวน 2,835 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.89 สงูกวา่ปีกอ่นทีม่อีัตรากําไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 7.08 

ในปี 2560 CK และบรษัิทยอ่ยมคีา่ใชจ้่ายในการบรหิารจํานวน 2,131 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 350 ลา้นบาท
จากปีกอ่น คดิเป็นรอ้ยละ 19.65 สว่นใหญม่าจากคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนักงานและคา่เสือ่มราคาทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึการ
ตัง้สาํรองหนีส้งสยัจะสญูของกจิการร่วมคา้บบีซีดี ี เนือ่งจากคําตดัสนิของศาลในคดฟ้ีองรอ้งการทางพเิศษแหง่
ประเทศไทย และมคีา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจํานวน 1,393 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 227 ลา้นบาทจากปีกอ่นคดิเป็นรอ้ยละ 
19.46 เนือ่งจากในปี 2559 CK ตัง้พักคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิบางสว่นตามจํานวนทีบ่รษัิทย่อยคาดวา่จะไดรั้บการ
ชดเชยจากผูว้า่จา้งในอนาคต 

ในปี 2560 CK และบรษัิทยอ่ยมภีาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 91 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 13 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
17.11 สว่นใหญม่าจากกจิการร่วมคา้และบรษัิทย่อยในประเทศไทย CK และบรษัิทย่อยมกํีาไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของ 
ผูถ้อืหุน้บรษัิท ณ สิน้ปี 2560 จํานวน 1,810 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 192 ลา้นบาทจากปี 2559 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
9.6 สาเหตมุาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับพนักงานและคา่เสือ่ม
ราคา อกีทัง้มกีารตัง้สํารองหนี้สงสยัจะสญูของกจิการร่วมคา้ดว้ย 

 
ฐานะการเงนิ 

ในปี 2559 สนิทรัพยร์วมของ CK มมีลูคา่ 94,928 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 จํานวน 1,862 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 2 สาเหตหุลักมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสด เงนิลงทนุในบรษัิทร่วมเนือ่งจากบรษัิทลงทนุใน BEM 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวดและมเีงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษัิทร่วมเพิม่ขึน้ ทางดา้นหนีส้นิ ในปี 2559 CK และบรษัิทย่อยมหีนีส้นิ
รวมทัง้ส ิน้ 73,074 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จํานวน 864 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1 จากปีกอ่น สาเหตหุลกัมาจากการเบกิ
เงนิกูย้มืระยะสัน้และการออกหุน้กูเ้พิม่ขึน้ สาํหรับสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2559 สว่นของผูถ้อืหุน้ของ CK และ
บรษัิทย่อยเทา่กับ 21,854 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จํานวน 999 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5 เป็นผลประกอบการของบรษัิท
และผลจากกําไรจากการวัดมลูคา่เงนิลงทนุใน TTW 

ในปี  2560 CK และบรษัิทยอ่ยมสีนิทรัพยร์วม 79,274  ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น 15,654 ลา้นบาทคดิ
เป็นรอ้ยละ 16.49 มหีนีส้นิรวม 55,401 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 17,673 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 24 
เป็นผลจากการชาํระเงนิกูย้มืธนาคาร และลงนามสญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า
สายฉลองรัชธรรมระยะที ่ 1 (โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง) กับ BEM และกลุม่ผูใ้หส้นิเชือ่ เมือ่วนัที ่ 29 กนัยายน 
2560 ทําใหก้ลุม่ผูใ้หส้นิเชือ่มสีถานะเป็นเจา้หนีข้อง BEM แทน CK ในขณะเดยีวกนักลุม่ผูใ้หส้นิเชือ่ไดป้ลดภาระ
ผกูพันและหนา้ทีต่ามสญัญาสนิเชือ่ตลอดจนหลกัประกนัที ่ CK มกีับผูใ้หส้นิเชือ่ออกไปทัง้หมด  สาํหรับสว่นของ 
ผูถ้อืหุน้ในปี 2560 เทา่กบั 23,873 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 2,019 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 9.2 มาจากผล
ประกอบการของ CK และบรษัิทย่อย สทุธจิากเงนิปันผลจา่ยและกําไรจากการวดัมูลคา่เงนิลงทนุในหลักทรัพยเ์ผือ่
ขาย 

 
สภาพคลอ่ง 

ในปี 2559 CK และบรษัิทยอ่ยมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนนิงานจํานวน 18,362 ลา้นบาท 
เนือ่งจากไดรั้บชาํระคา่งานจากโครงการตา่งๆ โดยเฉพาะโครงการไฟฟ้าพลงัน้ํา ไซยะบรุ ี  เงนิสดสทุธใิชไ้ปใน
กจิกรรมการลงทนุจํานวน 14,133 ลา้นบาท จากการใหบ้รษัิทร่วมกูย้มื การลงทนุในบรษัิทร่วมและเงนิลงทนุ
ชัว่คราวอืน่ ในสว่นของกจิกรรมจัดหาเงนิ มเีงนิสดสทุธไิดม้าจํานวน 2,506 ลา้นบาท จากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มื
จากธนาคารและหุน้กู ้เมือ่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจากการเปลีย่นคา่งบการเงนิจํานวน 4 ลา้นบาทสง่ผล
ใหม้เีงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้จํานวน 6,739 ลา้นบาท 

ในปี 2560 CK และบรษัิทย่อยมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนนิงาน 2,219 ลา้นบาท เนือ่งจากผล
ประกอบการของบรษัิทและบรษัิทย่อย มเีงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุจํานวน 1,678 ลา้นบาท สว่นใหญม่าจาก
การลงทนุในเงนิลงทนุชัว่คราว การใหกู้ย้มืแกบ่รษัิทร่วม และการลงทนุในสนิทรัพยถ์าวร และมเีงนิสดใชไ้ปใน
กจิกรรมจัดหาเงนิ 5,151 ลา้นบาท โดยมาจากการลดลงของเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ เมือ่รวมผลกระทบจาก
อตัราแลกเปลีย่นจากการเปลีย่นคา่งบการเงนิจํานวน (106) ลา้นบาททําใหม้เีงนิสดสทุธลิดลง 4,717 ลา้นบาท 
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5. สภาวะอุตสาหกรรมกอ่สรา้ง 
 งานกอ่สรา้งโดยรวมในชว่งปี 2560 - 2562 จะไดรั้บอานสิงสจ์ากการเร่งลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานขนาด
ใหญข่องรัฐทีม่มีากกวา่ 50 โครงการภายในปี 2567 ซึง่ถอืเป็นปัจจัยผลกัดนัสําคญัใหเ้กดิการขยายตวัของธรุกจิ
กอ่สรา้ง ขณะทีโ่ครงการภาคเอกชนคาดวา่จะทยอยฟ้ืนตัวตัง้แตปี่ 2561 

งานกอ่สรา้งภาครัฐจะเตบิโตสงูจากเมกะโปรเจกต ์ คาดวา่งานกอ่สรา้งภาครัฐในปี 2560 เตบิโต 13 - 
15% มลูคา่ 785.0-799.0 พันลา้นบาท ในชว่งครึง่แรกของปี 2560 จะมโีครงการขนาดใหญข่องภาครัฐเปิด
ประกวดราคามากกวา่หลายปีทีผ่า่นมา ทําใหก้ารลงทนุเมกะโปรเจกตข์องภาครัฐทัง้โครงการตอ่เนือ่งและโครงการ
ใหมเ่ขา้สูข่ัน้ตอนการกอ่สรา้งพรอ้มกนัในชว่งครึง่ปีหลงั มโีครงการทีส่ําคญั เชน่ โครงการรถไฟทางคู ่ ชว่งลพบรุ-ี
ปากน้ําโพ และชว่งมาบกะเบา-ชมุทางถนนจริะ, โครงการมอเตอรเ์วย ์ สายบางปะอนิ-นครราชสมีา และสายบาง
ใหญ-่กาญจนบรุ ี นอกจากนี้ ภาครัฐยังมแีผนการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานภายใตง้บประมาณรายจา่ยประจําปี 2560 
ทีบ่รรจโุครงการลงทนุขนาดเล็กทั่วประเทศไว ้ เชน่ โครงการพัฒนาแหลง่น้ําขนาดเล็ก, งานซอ่มแซมเสน้ทาง
คมนาคม (รวมถนน สะพาน และรางรถไฟ ทีเ่สยีหายจากเหตกุารณ์น้ําทว่มภาคใตช้ว่งตน้ปี 2560) จากปรมิาณงาน 
กอ่สรา้งทีเ่พิม่ขึน้ จงึประเมนิวา่จะเป็นปัจจัยบวกตอ่ธรุกจิรับเหมากอ่สรา้งทัง้ระบบ โดยเฉพาะผูรั้บเหมารายใหญ่ที่
คอ่นขา้งไดเ้ปรยีบในการรับงานภาครัฐ ขณะทีก่ลุม่ผูรั้บเหมา SMEs จะมโีอกาสรับจา้งเหมาชว่ง (Sub-contract) 
ตอ่จากรายใหญ ่ทําใหม้งีานตลอดทัง้ปี 

แนวโนม้งานกอ่สรา้งภาครัฐในชว่งปี 2561 - 2562 จะขยายตวัตามความคบืหนา้ของเมกะโปรเจกต ์ โดย
คาดวา่มลูคา่กอ่สรา้งภาครัฐจะเตบิโตราว 13 - 16% ตอ่ปี มมีลูคา่กอ่สรา้งรวมสองปีราว 1.9 ลา้นลา้นบาท ทําให ้
กลุม่ ผูรั้บเหมารายใหญ่สามารถสะสม Backlog ไดต้อ่เนือ่ง และผูรั้บเหมา SMEs จะไดอ้านสิงสจ์ากการรับเหมา
ชว่ง (Sub-contract) ตอ่จากรายใหญ ่ และยังไดรั้บผลดจีากการทีภ่าครัฐแบง่สญัญาเมกะโปรเจกตห์ลายโครงการ
ออกเป็นสญัญาย่อยๆ เชน่ มอเตอรเ์วยเ์สน้ทางตา่งๆ 
 
ทีม่า: แนวโนม้ธรุกจิ/อตุสาหกรรม ปี 2560 - 62 อตุสาหกรรมรับเหมากอ่สรา้ง เดอืนมนีาคม 2560 โดยวจัิยกรงุศร ี
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เอกสารแนบ 2 
สรุปสาระสําคญัของสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีา้เงนิ 

 
1. วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บรษัิทฯ ลงนามสญัญาสมัปทานฯ กบั รฟม. เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2560 
 
2. คูส่ญัญา 

ผูใ้หส้มัปทาน : การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) 
ผูรั้บสมัปทาน : บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ("บรษัิทฯ" หรอื “BEM”) 

 
3. ลกัษณะท ัว่ไปของสญัญา 
 สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ (“สญัญาสมัปทานฯ”) เป็นสญัญาสมัปทานแบบ Build-
Transfer-Operate (BTO) ในรูปแบบ PPP Net Cost1 โดย รฟม. เป็นผูล้งทนุคา่งานโยธาทัง้หมด และผูไ้ดรั้บ
สมัปทานเป็นผูล้งทนุคา่งานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าและซอ่มบํารุงรักษา
ตามมาตรฐานการใหบ้รกิารทีกํ่าหนดไวใ้นเงือ่นไขสญัญา โดยผูไ้ดรั้บสมัปทานมสีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการจัดเก็บ
รายไดค้า่โดยสาร รวมทัง้การดําเนนิกจิกรรม และการพัฒนาเชงิพาณชิย ์ ซึง่รวมถงึการโฆษณา การใหเ้ชา่พืน้ทีใ่น
โครงการ และธรุกจิใหบ้รกิารสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานแีละภายในขบวนรถไฟฟ้าตลอดระยะเวลาสมัปทาน 
ขณะทีผู่ไ้ดรั้บสมัปทานมภีาระผกูพันตอ้งจา่ยเงนิคา่ตอบแทนจากคา่โดยสารและจากการพัฒนาเชงิพาณชิยใ์หแ้ก ่
รฟม. ตามอัตราทีร่ะบใุนสญัญา  
 สญัญาสมัปทานรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิฉบับนี ้จะครอบคลมุถงึโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล 
(สายสน้ํีาเงนิเดมิ) ชว่งบางซือ่-หัวลําโพง และสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย ชว่งบางซือ่-ทา่พระ และชว่งหัวลําโพง-
บางแค (สถานหีลักสอง) 
 ใหถ้อืวา่สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) เป็นสว่นหนึง่
ของสญัญานี ้ เพือ่ใหส้ามารถเดนิรถตอ่เนือ่งเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั (Through Operation) และกําหนดใหข้ยาย
ระยะเวลาดําเนนิโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) เป็นการสิน้สดุระยะเวลาสมัปทาน
พรอ้มกนักบัโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สว่นตอ่ขยาย 
 
4. ระยะเวลาของสญัญา 

โดยระยะเวลาตามสญัญาสมัปทาน 33 ปีและหนา้ทีข่องบรษัิทฯ นับจากวนัที ่ รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งาน 
(Notice to Proceed: NTP)2 แบง่ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

- ระยะที ่1: การออกแบบและกอ่สรา้ง (M&E System) 
การจัดหา ตดิตัง้ ทดสอบ อปุกรณ์งานระบบ2

3 สาํหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย และ
ทดลองเดนิรถไฟฟ้า โดยมรีะยะเวลาดําเนนิการ 36 เดอืนนับจากวนัที ่ รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งาน โดยแบง่
การเปิดใหบ้รกิารเป็นชว่งๆ ดงันี ้
ชว่งที ่1: สถานีบางซือ่ – สถานเีตาปนู ภายในวนัที ่15 สงิหาคม 2560 
ชว่งที ่2: สถานหีัวลําโพง – สถานหีลกัสอง ภายใน 30 เดอืนนับจากวนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งาน3

4 
ชว่งที ่3: สถานเีตาปนู – สถานทีา่พระ ภายใน 36 เดอืนนับจากวนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งาน4

5 
- ระยะที ่2: การดําเนนิการและบํารุงรักษา (O&M Services) 

การดําเนนิการและบํารุงรักษาโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันทีเ่ริม่การ
บรกิาร ทีก่อ่ใหเ้กดิรายไดท้ัง้สาย สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 

ในกรณีที ่ รฟม. ไมส่ามารถสง่มอบงานโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาสว่นใดใหแ้กบ่รษัิทฯ ตามวนัทีกํ่าหนด 
ภายในระยะเวลาเกนิกวา่ 60 วนั นับจากวนัทีกํ่าหนด บรษัิทฯ มสีทิธขิยายวนัทีกํ่าหนดสําหรับการแลว้เสร็จของ
ระยะที ่ 1 และระยะเวลาตามสญัญาในแตล่ะชว่งออกไป เทา่กบัระยะเวลาทีเ่ป็นผลมาจากการลา่ชา้ในการสง่มอบ
งานโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในชว่งนัน้ๆ 

1 สญัญารปูแบบ PPP Net Cost คอื รฟม. เป็นผูล้งทนุคา่งานโยธาทัง้หมด และผูไ้ดร้ับสมัปทานเป็นผูล้งทนุคา่งานระบบรถไฟฟ้าและขบวน
รถไฟฟ้า รวมทัง้ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าและซอ่มบํารงุรกัษาตามมาตรฐานการใหบ้รกิารทีก่ําหนดไวใ้นเงือ่นไขสญัญา โดยผูไ้ดร้ับสมัปทานมี
สทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการจัดเก็บรายไดค้า่โดยสาร รวมทัง้การดําเนนิกจิกรรม และการพฒันาเชงิพาณชิย ์ ซึง่รวมถงึการโฆษณา การใหเ้ชา่
พืน้ทีใ่นโครงการ และธรุกจิใหบ้รกิารสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานแีละภายในขบวนรถไฟฟ้าตลอดระยะเวลาสมัปทาน ขณะทีผู่ไ้ดร้ับ
สมัปทานมภีาระผกูพนัตอ้งจา่ยเงนิคา่ตอบแทนจากคา่โดยสารและจากการพฒันาเชงิพาณชิยใ์หแ้ก ่รฟม. ตามอตัราทีร่ะบใุนสญัญา 
2 รฟม. ไดม้หีนังสอืแจง้บรษัิทฯ ใหเ้ริม่งาน (Notification to Proceed: NTP) แลว้ตัง้แตว่นัที ่31 มนีาคม 2560 ดังนัน้กําหนดเวลาแลว้เสร็จ
ของสญัญาสมัปทานฯ คอืวนัที ่31 มนีาคม 2563 (ยกเวน้ รฟม. มกีารแกไ้ขกาํหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอืน่) 
3 อปุกรณ์งานระบบ (M&E) หมายถงึ อปุกรณ์ระบบเครือ่งกลและไฟฟ้าทัง้หมด เชน่ ขบวนรถไฟฟ้า ระบบอาณัตสิญัญาณและควบคมุการเดนิรถ 
ระบบไฟฟ้ากําลงั ระบบสือ่สาร ระบบเก็บคา่โดยสาร ระบบประตชูานชาลาอตัโนมตั ิ และอปุกรณ์ซอ่มบํารงุรักษาภายในและภายนอกศนูยซ์อ่ม
บํารงุ รวมถงึสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา ตามรายละเอยีดทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาสมัปทานฯ 
4 อา้งองิจากวนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งาน (NTP) ตัง้แตว่นัที ่31 มนีาคม 2560  ดงันัน้ ชว่งที ่2 ตอ้งเปิดใหบ้รกิารภายในวนัที ่30 กนัยายน 2562 
(ยกเวน้ รฟม. มกีารแกไ้ขกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอืน่) 
5 อา้งองิจากวนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งาน (NTP) ตัง้แตว่นัที ่31 มนีาคม 2560  ดงันัน้ ชว่งที ่3 ตอ้งเปิดใหบ้รกิารภายในวนัที ่31 มนีาคม 2563 
(ยกเวน้ รฟม. มกีารแกไ้ขกําหนดเวลาตามสญัญาสมัปทานฯ เป็นอยา่งอืน่) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่1 
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5. ขอบเขตของงาน 
 สทิธแิละหนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

- ระยะที ่1: การออกแบบและกอ่สรา้ง (M&E System) สรุปไดด้งันี ้
บรษัิทฯ มหีนา้ทีดํ่าเนนิการจัดหา ตดิตัง้ และทดสอบอปุกรณ์งานระบบสําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา

เงนิสว่นตอ่ขยาย ดําเนนิการใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) และเปิด
ใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยายเป็นชว่งๆ อย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภัยตามทีกํ่าหนดไว ้
ในสญัญาสมัปทานฯ รวมทัง้มสีทิธเิพยีงผูเ้ดยีวในการดําเนนิการพัฒนาเชงิพาณิชยท์ัง้หมดตามทีกํ่าหนดในสญัญา
นี ้

- ระยะที ่2: การดําเนนิการและบํารุงรักษา (O&M Services) 
การดําเนนิการใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) และโครงการ

รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย เป็นการเดนิรถตอ่เนือ่งเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั (Through Operation) โดยมี
ระยะทางทัง้ส ิน้ประมาณ 47 กโิลเมตร และมสีถานีทัง้หมดจํานวน 38 สถาน ี จัดเก็บคา่โดยสารจากผูใ้ชโ้ครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ และมสีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการดําเนนิการพัฒนาเชงิพาณิชยท์ัง้หมด ตามทีกํ่าหนดใน
สญัญานี ้

การบํารุงรักษา ในระยะที ่2 บรษัิทฯ ตอ้งดําเนนิการจัดใหม้กีารซอ่มบํารุงและการปรับปรุงอปุกรณ์และวัสดุ
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้งานโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา (ยกเวน้อาคารจอดและจร) และอปุกรณ์งานระบบ รวมถงึตอ้ง
จัดหาบคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละความชาํนาญงานทีจํ่าเป็นและพอเพยีง สาํหรับการปฎบิัตงิานตลอดเวลาในชว่ง
ระยะเวลาตามสญัญา 
 
6. หลกัประกนัสญัญา 
 ในวนัทําสญัญานี ้ บรษัิทฯ จะสง่มอบหลักประกนัการปฎบิตัติามสญัญาสาํหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา
เงนิใหแ้ก ่รฟม. เป็นจํานวนเงนิ 210 ลา้นบาท โดยหลกัประกันตามสญัญาจะมผีลบังคบัตลอดระยะเวลาของสญัญา 
 
7. แหลง่รายได ้
 รายไดข้องบรษัิทฯ มาจากการจัดเก็บคา่โดยสาร โดยอตัราคา่โดยสารและการปรับอัตราคา่โดยสาร ใช ้
โครงสรา้งตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) และรายไดจ้าก
การพัฒนาเชงิพาณิชย ์
 
8. เงนิตอบแทนให ้รฟม. 
 ระยะที ่1: ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) 
 ระยะที ่ 2: โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล 

(ตัง้แตว่นัที ่2 กรกฎาคม 2572 จนสิน้สดุระยะเวลาตามสญัญา)  
(1) เมือ่บรษัิทฯ ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุ (Equity Internal Rate of Return หรอื “EIRR”) ในปี

ใดเกนิกวา่รอ้ยละ 9.75 แตไ่ม่เกนิรอ้ยละ 11.0 บรษัิทฯ จะแบง่ผลประโยชนใ์นปีนัน้ใหแ้ก ่ รฟม. ใน
อตัรารอ้ยละ 50 ของกระแสเงนิสดสทุธสิว่นทีใ่หอ้ัตราผลตอบแทนจากการลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 9.75 
แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 11.0 

(2) หากบรษัิทฯ ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุ ในปีใดเกนิกวา่รอ้ยละ 11.0 แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 15.0 
บรษัิทฯ จะแบง่ผลประโยชนใ์นปีนัน้ใหแ้ก ่ รฟม. ในอตัรารอ้ยละ 60 ของกระแสเงนิสดสทุธสิว่นทีใ่ห ้
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 11.0 แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 15.0; และ 

(3) หากบรษัิทฯ ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุ ในปีใดเกนิกวา่รอ้ยละ 15.0 บรษัิทฯ จะแบง่
ผลประโยชนใ์นปีนัน้ใหแ้ก ่ รฟม. ในอตัรารอ้ยละ 75 ของกระแสเงนิสดสทุธสิว่นทีใ่หอ้ตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 15.0 

 
9. การประกนัภยั 
 บรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารประกนัภัยกบับรษัิทประกนัภัยทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย สาํหรับความเสีย่ง
ทกุชนดิ (All Risks) และความรับผดิตอ่บคุคลภายนอก (Third Party Liability) โดยบรษัิทฯ เป็นผูเ้อาประกนัภัย 
และม ี รฟม. และผูใ้หส้นิเชือ่สําหรับโครงการ (หากม)ี เป็นผูเ้อาประกนัภัยร่วมและผูรั้บประโยชนร์่วม โดยกรมธรรม์
ประกนัภัยตอ้งมผีลบงัคบัใชต้ลอดระยะเวลาตามสญัญา 
 
10. ความลา่ชา้ในการเร ิม่ใหบ้รกิารอนัเนือ่งมาจากความผดิของ BEM  
 ในกรณีทีค่วามลา่ชา้อนัเป็นความผดิของบรษัิทฯ และไมไ่ดเ้กดิจากเหตสุดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ทีเ่ป็น
ขอ้ยกเวน้ เป็นระยะเวลาเกนิกวา่ 60 วนั บรษัิทฯ จะรับผดิชําระคา่ปรับใหแ้ก ่ รฟม. เป็นจํานวน 7 ลา้นบาทตอ่วนั 
คํานวณจากวนัแรกของความลา่ชา้ดงักลา่ว 
 
11. การจดัหาเงนิทุน 
 บรษัิทฯ จะรับผดิชอบสําหรับคา่ใชจ้า่ยและดําเนนิการจัดหาแหลง่เงนิทนุทีจํ่าเป็นสําหรับงาน รวมทัง้
คา่ใชจ้่ายและการปฎบิัตติามขอ้ตกลงในสญัญา 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่2 
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12. กรรมสทิธิใ์นอุปกรณ์งานระบบ 
 บรษัิทฯ จะโอนกรรมสทิธิใ์นอปุกรณ์งานระบบ ซึง่เป็นทรัพยส์นิทีจั่ดสรา้งหรอืจัดหามาตามสญัญา
สมัปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล ซึง่เปิดใหบ้รกิารอยูใ่นปัจจบุนัให ้รฟม. ในทนัททีีล่งนามใน
สญัญา และรฟม. จะมอบสทิธใินการใชแ้ละครอบครองทรัพยส์นิดงักลา่วใหแ้กบ่รษัิทฯ ในวันเดยีวกนั 
 บรษัิทฯ จะโอนกรรมสทิธิใ์นอปุกรณ์งานระบบ ซึง่เป็นทรัพยส์นิทีจั่ดสรา้งหรอืจัดหามาสําหรับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยายให ้ รฟม. เมือ่บรษัิทฯ ผ่านการทดสอบทัง้หมดทีจํ่าเป็นตามสญัญา และเริม่การ
บรกิารทีก่อ่ใหเ้กดิรายไดบ้างสว่นหรอืการบรกิารทีก่อ่ใหเ้กดิรายไดท้ัง้สาย และ รฟม. จะมอบสทิธใินการใชแ้ละ
ครอบครองทรัพยส์นิดงักลา่ว รวมทัง้โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา (แตไ่มร่วมอาคารจอดและจร ยกเวน้ชัน้ใตด้นิ
อาคารจอดและจรลาดพรา้ว) ใหแ้กบ่รษัิทฯ ในวนัเดยีวกนั 
 
13. การยกเลกิสญัญาโดยความผดิของ BEM 
 บรษัิทฯ ไม่ไดดํ้าเนนิงานใหแ้ลว้เสร็จและจัดใหม้กีารบรกิารทีก่อ่ใหเ้กดิรายไดบ้างสว่นหรอืทัง้สาย ภายใน 
180 วนันับจากวนัทีกํ่าหนดในสญัญาหรอืวนัทีข่ยายออกมา 
 โดยผลของการผดิสญัญา รฟม. มสีทิธยิกเลกิสญัญา และ รฟม. จะชําระเงนิใหแ้กบ่รษัิทฯ ดงันี ้
- ระยะที ่1: รฟม. จะชาํระมลูคา่ทางบญัชขีองงานทีแ่ลว้เสร็จ และอปุกรณ์งานระบบทีไ่ดจั้ดซือ้หรอืวา่จา้ง

เฉพาะงานหรอือปุกรณ์งานระบบที ่รฟม. สามารถใชป้ระโยชน์ได ้หักดว้ยความเสยีหายของ รฟม. 
- ระยะที ่2: รฟม. จะชําระมลูคา่ทางบญัชขีองอปุกรณ์งานระบบ เฉพาะอปุกรณ์งานระบบที ่ รฟม. สามารถใช ้

ประโยชน์ได ้หักดว้ยความเสยีหายของ รฟม. 
 
14. การสง่เสรมิการลงทนุ 

รฟม. มหีนา้ทีเ่สนอคณะรัฐมนตรใีหพ้จิารณาเห็นชอบใหโ้ครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ไดรั้บการสง่เสรมิ
การลงทนุภายใตพ้ระราชบัญญัตสิง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 (และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) และใหก้ารชว่ยเหลอืใน
การประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามความจําเป็น เพือ่ใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บประโยชน์สงูสดุจากการสง่เสรมิการ
ลงทนุภายใตพ้ระราชบญัญัตสิง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 (และฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
 
15. เอกสารแนบทา้ยของสญัญา 
เอกสารแนบทา้ย 1 ขอ้กําหนดของ รฟม. (M&E Specification and O&M Requirements) 
เอกสารแนบทา้ย 2 Implementation Schedules and Key Dates 
เอกสารแนบทา้ย 3 MRTA’s Ridership 
เอกสารแนบทา้ย 4 Procedures and Criteria for Transfer and Handover  
เอกสารแนบทา้ย 5 ตวัอยา่งการคํานวณเงนิตอบแทนให ้รฟม. 
เอกสารแนบทา้ย 6 แบบหลกัประกนัสญัญา 
เอกสารแนบทา้ย 7 เอกสารประกอบอืน่ๆ 

7.1 หนังสอืยนืยันของบรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 
7.2 พืน้ทีท่ํางาน 
7.3 พืน้ทีพ่ฒันาเชงิพาณชิย ์
7.4 หนังสอืรับรองของบรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

 
 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่3 
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เอกสารแนบ 3 
ขอ้มูลของโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีา้เงนิ สว่นตอ่ขยาย 

 
1. ความเป็นมา 

เนือ่งจากการจัดการระบบการขนสง่สาธารณะโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ซึง่ประกอบดว้ย โครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) ชว่งหัวลําโพง – บางซือ่ และโครงการรถไฟฟ้าสน้ํีาเงนิ
สว่นตอ่ขยาย ชว่งหัวลําโพง – บางแค และชว่งบางซือ่ – ทา่พระ ยังมปัีญหาในการเชือ่มตอ่และร่วมใชร้ะบบ
รถไฟฟ้า, การพจิารณาคดัเลอืกเอกชน, และการแกไ้ขสญัญาร่วมลงทนุเพือ่ใหม้กีารเดนิรถแบบตอ่เนือ่งเป็น
โครงขา่ยเดยีวกนั (Through Operation)  ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารดําเนนิโครงการดงักลา่วสามารถดําเนนิการไดอ้ย่างมี
ประสทิธผิลและรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ประชาชนผูใ้ชบ้รกิารและเป็นการรักษาผลประโยชนข์องรัฐ  
หัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) จงึไดม้คํีาสัง่เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2559 (และประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559) คําสัง่ที ่42/2559 เรือ่งการดําเนนิการโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ โดย
ใหค้ณะกรรมการคดัเลอืกเอกชนลงทนุตามมาตรา 35 ของ พ.ร.บ. การใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกจิการของรัฐ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย และคณะกรรมการกํากับดแูลตามมาตรา 43 ของ พ.ร.บ. การใหเ้อกชน
ร่วมลงทนุในกจิการของรัฐ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล ประชมุร่วมกนั 

และเมือ่ดําเนนิการจนไดข้อ้ยตุแิลว้ ใหเ้จรจาร่วมกนักบัผูรั้บสมัปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิ
รัชมงคล เพือ่ใหดํ้าเนนิการโครงการสว่นตอ่ขยาย และดําเนนิการใหม้กีารแกไ้ขสญัญาร่วมลงทนุโครงการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) โดยสามารถเดนิรถแบบตอ่เนือ่งเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั (Through 
Operation) และกําหนดระยะเวลาการดําเนนิการโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ใหม้รีะยะเวลาการดําเนนิการ
โครงการสิน้สดุลงพรอ้มกนั หรอืสอดคลอ้งกนั 

ตอ่มาเมือ่วนัที ่ 28 มนีาคม 2560 คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบให ้ รฟม. เขา้ทําสญัญาสมัปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ (“สญัญาสมัปทานฯ”) กบับรษัิทฯ ได ้

เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2560 บรษัิทฯ ไดล้งนามในสญัญาสมัปทานฯ กบั รฟม. ในรูปแบบ PPP Net Cost 
ระยะเวลาสมัปทาน 33 ปี โดยใหส้ญัญาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) ถอืเป็น
สว่นหนึง่ของสญัญาสมัปทานฯ และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) จะไดรั้บการ
ขยายระยะเวลาจากเดมิสิน้สดุวันที ่ 1 กรกฎาคม 2572 เป็นการสิน้สดุระยะเวลาสมัปทานพรอ้มกนักับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย 
 
2. แนวเสน้ทาง 

โครงการรถไฟฟ้าสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย ระยะทางทัง้หมด 26.9 กโิลเมตร โดยแบง่เป็น โครงสรา้ง
รถไฟฟ้ายกระดับระยะทาง 21.5 กโิลเมตร สถานียกระดบั 15 สถาน ี และโครงสรา้งรถไฟฟ้าแบบใตด้นิระยะทาง 
5.4 ก.ม. สถานใีตด้นิ 4 สถานี 
 

เสน้ทางโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีา้เงนิ สว่นตอ่ขยาย 

 
ทีม่า: http://www.mrta.co.th/media/274172/mrtablueline.pdf 
หมายเหต:ุ โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย ชว่งบางแค – พทุธมณฑลสาย 4 ยังไมไ่ดเ้ริม่กอ่สรา้ง 
 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่1 



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

ชว่งหวัลําโพง - บางแค (สถานหีลกัสอง) 
มรีะยะทางประมาณ 14 กโิลเมตร มสีถานใีหมท่ัง้หมด 11 สถาน ี ตอ่เชือ่มกบัสถานหีัวลําโพงเดมิ เป็น

โครงสรา้งทางวิง่ใตด้นิมลีักษณะทางวิง่อโุมงคค์ูร่างเดีย่ว ในชว่งหัวลําโพง-ทา่พระ ระยะทาง 5 กโิลเมตร มสีถานี
ใตด้นิจํานวน 4 สถาน ี และทางวิง่ยกระดบัในชว่งทา่พระ-บางแค ระยะทาง 9 กโิลเมตร มสีถานยีกระดับจํานวน 7 
สถาน ีโดยเสน้ทางเริม่จากสถานหีัวลําโพงเป็นเสน้ทางใตด้นิตามแนวถนนพระรามที ่4 เขา้สูถ่นนเจรญิกรุง ผ่านวัด
มังกรกมลาวาส ผา่นวงับรูพา เลีย้วซา้ยเขา้ถนนสนามไชย ลอดใตแ้มน้ํ่าเจา้พระยาทีป่ากคลองตลาด ลอดใตค้ลอง
บางกอกใหญ ่ เขา้สูถ่นนอสิรภาพ แลว้เปลีย่นเป็นโครงสรา้งทางวิง่ยกระดบัมลีกัษณะเป็นทางวิง่รางคูบ่นเสาตอม่อ 
บรเิวณบนเกาะกลางถนนเขา้สูส่ ีแ่ยกทา่พระ ซึง่จะมสีถานรี่วมกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ชว่งบางซือ่-ทา่พระ 
แลว้วิง่ไปตามถนนเพชรเกษม ผา่นบางไผ ่ บางหวา้ ภาษีเจรญิ บางแค สิน้สดุทีว่งแหวนรอบนอกถนนกาญจนา
ภเิษก 

มศีนูยซ์อ่มบํารุงบรเิวณสถานเีพชรเกษม 28 (เป็นศนูยซ์อ่มบํารุงรักษาแบบเบา) โดยมสีถานทีา่พระเป็น
สถานรี่วมกนัของชว่งหัวลําโพง - บางแค (สถานหีลกัสอง) และชว่งบางซือ่ – ทา่พระ 

 
ทีต่ัง้สถาน ี
• สถานวีดัมังกรกมลาวาส ตัง้อยูบ่รเิวณถนนเจรญิกรุงตดักบัถนนพลบัพลาไชยและถนนแปลงนามทีแ่ยกแปลง

นาม 
• สถานวีงับรูพา ตัง้อยู่บรเิวณถนนเจรญิกรุงตดักบัถนนมหาไชยทีแ่ยกสามยอด จนถงึถนนเจรญิกรุงตดักบัถนน

อณุากรรณและถนนบรูพา และเป็นสถานใีตด้นิร่วมกับรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ชว่งบางใหญ-่ราษฏรบ์รูณะ 
• สถานสีนามไชย ตัง้อยูบ่รเิวณถนนสนามไชยตดักบัถนนพระพพิธิ จนถงึถนนสนามไชยตดักบัถนนราชนิีบรเิวณ

คลองคเูมอืงเดมิ 
• สถานอีสิรภาพ ตัง้อยู่บรเิวณซอยอสิรภาพ 23 จนถงึซอยอสิรภาพ 34 
• สถานทีา่พระ ตัง้อยู่ทีส่ ีแ่ยกทา่พระและเป็นสถานรี่วมกบัรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย ชว่งบางซือ่-ทา่พระ 
• สถานบีางไผ ่ตัง้อยูต่ามแนวเพชรเกษม ระหวา่งซอยเพชรเกษม 19 และซอยเพชรเกษม 19/2 
• สถานบีางหวา้ ตัง้อยูต่ามแนวถนนเพชรเกษม ระหวา่งแยกบางหวา้ และซอยเพชรเกษม 34 
• สถานเีพชรเกษม 48 ตัง้อยูต่ามแนวถนนเพชรเกษม ระหวา่งซอยเพชรเกษม 31/1 และซอยเพชรเกษม 46/2 
• สถานภีาษีเจรญิ ตัง้อยู่ตามแนวถนนเพชรเกษม บรเิวณหา้งซคีอน บางแค 
• สถานบีางแค ตัง้อยูต่ามแนวถนนเพชรเกษม ระหวา่งซอยเพชรเกษม 62/3 และซอยเพชรเกษม 62/4 
• สถานหีลักสอง ตัง้อยู่ตามแนวถนนเพชรเกษม ระหวา่งซอยเพชรเกษม 80 และแยกตา่งระดบัเพชรเกษม ตัด

กบัถนนกาญจนาภเิษก 
 
ชว่งบางซือ่ - ทา่พระ 

ระยะทางประมาณ 13 กโิลเมตร มสีถานใีหมท่ัง้หมด 10 สถาน ี (นับรวมสถานีทา่พระทีเ่ป็นสถานรี่วม) 
ตอ่เชือ่มกบัสถานีบางซือ่เดมิ เป็นโครงสรา้งทางวิง่แบบยกระดบัทัง้หมดมลีักษณะเป็นทางวิง่รางคูบ่นเสาตอม่อบริ
เวณเกาะกลางถนน โดยเริม่ตน้จากสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิบางซือ่ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคล 
ผา่นแยกเตาปนู ซึง่เป็นสถานรี่วมกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ชว่งบางใหญ-่บางซือ่ เขา้ถนนประชาราษฎรส์าย 
2 ผา่นสีแ่ยกบางโพ ขา้มแม่น้ําเจา้พระยา เลีย้วซา้ยเขา้ถนนจรัญสนทิวงศบ์รเิวณโรงเรยีนเทคโนโลยพีระราม 6 
ผา่นแยกบางพลดั แยกบรมราชชนน ีแยกไฟฉาย และสิน้สดุทีแ่ยกทา่พระ โดยเชือ่มตอ่กบัโครงการรถไฟฟ้าสายสี
น้ําเงนิ ชว่งหัวลําโพง-บางแค ทีส่ถานีทา่พระ 
 
ทีต่ัง้สถานี 
• สถานเีตาปนู เป็นสถานรี่วมกบัรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ชว่งบางใหญ-่บางซือ่ ตัง้อยู่บรเิวณถนนประชาราษฏร ์สาย 2 

ตดักับถนนกรุงเทพ-นนทบรุทีีแ่ยกเตาปนู 
• สถานบีางโพ ตัง้อยู่ทีบ่รเิวณประชาราษฏรส์าย 2 ตดักบัถนนประชาราษฏรส์าย 1 ทีแ่ยกบางโพ 
• สถานบีางออ้ ตัง้อยู่บนถนนจรัญสนทิวงศ ์ระหวา่งซอยจรัญสนทิวงศ ์86/2 และซอยจรัญสนทิวงศ ์90 
• สถานบีางพลดั ตัง้อยูบ่นถนนจรัญสนทิวงศ ์บรเิวณสํานักงานเขตบางพลดั ระหวา่งซอยจรัญสนทิวงศ ์76 และ

ซอยจรัญสนทิวงศ ์81 
• สถานสีรินิธร ตัง้อยู่บนถนนจรัญสนทิวงศ ์ บรเิวณถนนจรัญสนทิวงศ ์ ตดักบัถนนราชวถิแีละถนนสรินิธรทีแ่ยก 

สรินิธร 
• สถานบีางยีข่นั ตัง้อยู่บนถนนจรัญสนทิวงศบ์รเิวณซอยจรัญสนทิวงศ ์42 
• สถานบีางขนุนนท ์ตัง้อยูบ่นถนนจรัญสนทิวงศ ์บรเิวณแยกบางขนุนนท ์
• สถานแียกไฟฉาย ตัง้อยู่บนถนนจรัญสนทิวงศ ์บรเิวณแยกไฟฉาย 
• สถานจีรัญสนทิวงศ ์13 ตัง้อยูบ่นถนนจรัญสนทิวงศ ์ระหวา่งซอยจรัญสนทิวงศ ์13 และคลองวดัดดีวด 
• สถานทีา่พระ ตัง้อยู่บรเิวณแยกทา่พระและเป็นสถานรี่วมกบัรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิสว่นตอ่ขยาย ชว่งหัวลําโพง-

บางแค 
 
  

เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่2 



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

3. อาคารจอดแลว้จร (Park-and-Ride) 
โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิจะมอีาคารจอดแลว้จร 2 อาคาร อยู่บรเิวณสองฝ่ังถนนเพชรเกษมทีส่ถานี

หลกัสอง มทีางเดนิและทางรถยนตย์กระดบัขา้มถนนเชือ่มตอ่ระหวา่งอาคาร ประกอบดว้ยอาคาร 10 ชัน้ ระหวา่ง
ซอยเพชรเกษม 47 และซอยเพชรเกษม 47/1 และอาคาร 8 ชัน้ ใกลก้บัซอยเพชรเกษม 80 
 
(1) อาคารจอดรถ 10 ชัน้ จอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ 650 คนั 

 
 
(2) อาคารจอดรถ 8 ชัน้ จอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ 350 คนั 

 
 
4. ศนูยซ์อ่มบํารุง 

พืน้ทีป่ระมาณ 90 ไร่ อยูใ่กลก้ับสถานเีพชรเกษม 48 ภายในศนูยซ์อ่มบํารุงจะประกอบดว้ย ศนูยค์วบคมุการ
เดนิรถ กลุม่อาคารซอ่มบํารุง สํานักงานบรหิารและจัดการ โรงจอดรถไฟฟ้าและรางทดสอบ 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่3 



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

 
 
5. สญัญาการกอ่สรา้ง และสญัญาจา้งทีป่รกึษา 
สญัญา

ที ่
เนือ้งาน รายละเอยีด มลูคา่ 

(ลา้นบาท) 
ผูช้นะการประมลู ความคบืหนา้1/ 

1 งานออกแบบควบคูก่ารกอ่สรา้ง
เสน้ทางใตด้นิ  
ชว่งหวัลําโพง – สนามไชย 
ระยะทาง 2.8 ก.ม. 

- งานอโุมงคใ์ตด้นิ เป็นอโุมงคค์ู ่
ยาวประมาณ 2.8 กโิลเมตร 

- งานกอ่สรา้งสถานใีตด้นิ 2 สถาน ี
คอื สถานวีดัมงักร และสถานวีงั
บรูพา 

- งานปลอ่งระบายอากาศ จํานวน 2 
แหง่ 

- งานกอ่สรา้งตอ่เชือ่มกบัอาคาร
สถานใีตด้นิ (เดมิ) ทีห่วัลําโพง 

11,441 บมจ. อติาเลยีน
ไทย ดเีวลลอป
เมน้ท ์(ITD) 

98.01%  
(ชา้กวา่แผน 1.33%) 

2 งานออกแบบควบคูก่ารกอ่สรา้ง
เสน้ทางใตด้นิ  
ชว่งสนามไชย - ทา่พระ 
ระยะทาง 2.6 ก.ม. 

- งานอโุมงคใ์ตด้นิ เป็นอโุมงคค์ู ่
ยาวประมาณ 2.57 กโิลเมตร  

- งานกอ่สรา้งสถานใีตด้นิ 2 สถานี
สนามไชย และสถานอีสิระภาพ 

- งานอโุมงคใ์ตด้นิ ลอดผา่นแมน้ํ่า
เจา้พระยา 

- งานยกระดบัเขา้เชือ่มตอ่กบั 
สญัญา 4 ทีบ่รเิวณแยกทา่พระ 

10,687 บมจ. ช. การชา่ง 
(CK) 

100%  
(อยูร่ะหวา่งการตรวจ
รับงาน) 

3 งานกอ่สรา้งทางยกระดบั  
ชว่งเตาปนู – ทา่พระ 
ระยะทาง 11 ก.ม. 
และงานกอ่สรา้งทางขา้มแมน้ํ่า
เจา้พระยา 1 แหง่ 

- กอ่สรา้งโครงสรา้งทางรถไฟ
ยกระดบั ทีค่วามสงูประมาณ  
17 เมตร 

- ระยะทางประมาณ 11.04 
กโิลเมตร  

- ประกอบดว้ยสถานยีกระดบั 8 
สถาน ีชว่งเตาปนู-ทา่พระ 

11,284 กจิการรว่มคา้เอส
เอช - ยเูอ็น 
(บรษัิท ซโินไฮโดร 
คอรป์อเรชัน่ จํากดั 
- บมจ. ยนูคิ เอ็นจิ
เนยีริง่ แอนด ์คอน
สตรัคชัน่ (UNIQ)) 

91.48%  
(เร็วกวา่แผน 1.91%) 

4 งานกอ่สรา้งทางยกระดบั  
ชว่งทา่พระ – หลกัสอง 
ระยะทาง 10.5 ก.ม. 
และงานกอ่สรา้งศนูยซ์อ่มบํารงุ 
และอาคารจอดรถ 2 แหง่ 

- งานโยธา (ยกระดบั) ชว่งทา่พระ-
หลกัสอง  

- ระยะทาง 10.47 กโิลเมตร 

13,334 บมจ. ซโิน-ไทย 
เอ็นจเินยีริง่ แอนด ์
คอนสตรัคชัน่ 
(STEC) 

99.97%  
(ตามแผน) 

5 งานออกแบบควบคูก่ารกอ่สรา้ง
ระบบรางทัง้โครงการ 

- งานระบบราง (ความยาวของราง 
70.00 กโิลเมตร) 

- งานออกแบบระบบราง จัดซือ้ 
ทดสอบและประกอบราง รวม
ระยะทาง 27 ก.ม.  

- ชว่งหวัลําโพง-บางแค และชว่ง
บางซือ่-ทา่พระ 

5,153 
(ราคากลาง) 

บมจ. ช. การชา่ง 
(CK) 

100.00%  
(ตามแผน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่4 



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

สญัญา
ที ่

เนือ้งาน รายละเอยีด มลูคา่ 
(ลา้นบาท) 

ผูช้นะการประมลู ความคบืหนา้1/ 

6-1 งานผลติ ตดิตัง้ระบบรถไฟฟ้า 
และทดลองเดนิรถ (หวัลําโพง-
หลกัสอง, เตาปนู-ทา่พระ) 

อาศยัความอํานาจตามมาตรา 44 แหง่รัฐธรรมนญูฉบบัชัว่คราว คณะรัฐมนตรไีดอ้นุมตัใิห ้บรษัิท ทาง
ดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) รับสมัปทานโครงการในรปูแบบ PPP Net Cost ระยะเวลา 
33 ปี รวมถงึขยายระยะเวลาสมัปทานในสว่นเดมิออกไปอกีเป็น 33 ปี 

6-2 งานตดิตัง้ระบบรถไฟฟ้า และ
ทดลองเดนิรถ (บางซือ่-เตาปนู) 

7 สญัญาจา้งทีป่รกึษาบรหิาร
โครงการ (PMC) 

รับผดิชอบการบรหิารงานโครงการ 
แบง่งานเป็น 2 กลุม่งานหลกัคอื งาน
โยธา และงานระบบ 

726 กลุม่ทีป่รกึษา 
Index2/ 

 

8 สญัญาจา้งทีป่รกึษาควบคมุงาน
กอ่สรา้ง (CSC) 

รับผดิชอบการบรหิารควบคมุการ
กอ่สรา้งงานโยธา โดยจะประกอบ 
ดว้ยงานกอ่สรา้งรวม 5 สญัญา 

1,209 กลุม่ทีป่รกึษา 
MAA3/ 

 

หมายเหต:ุ 
1/ ความคบืหนา้ในภาพรวม 97.69% (เร็วกวา่แผน 0.13%) ณ สิน้เดอืนมกราคม 2561 
2/ ไดแ้ก ่บรษัิท อนิเด็กซ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั, บรษัิท ดอรช์ คอนซลัท ์จํากดั, บรษัิท ลานนา เอน็จเินยีริง่ คอนซลัแทนส ์จํากดั, บรษัิท 

อรณุ ชยัเสร ี คอนซลัทงิ เอ็นจเินยีรงิ จํากดั, บรษัิท โปรเจกต ์ แพลนนงิ เซอรว์สิเซส จํากดั, บรษัิท PPSN จํากดั และบรษัิท Merlin's 
Solutions International จํากดั 

3/ ไดแ้ก ่บรษัิท MAA Consultants จํากดั, บรษัิท เทสโก ้จํากดั, บรษัิท เอพซลิอน จํากดั, บรษัิท Norciv Engineering จํากดั, บรษัิท Utility 
Design Consultants จํากดั, บรษัิท D2 Consult Asia จํากดั, บรษัิท Moh and Associates จํากดั และบรษัิท นปิปอน โคอ ิจํากดั 

 
ทีม่าของขอ้มลูในเอกสารแนบ 4: 
- http://www.mrta.co.th/th/projectelectrictrain/blueline/ 
- http://www.mrta.co.th/th/projectelectrictrain/construction_progress_report/ 
- https://th.wikipedia.org/wiki/รถไฟฟ้ามหานคร_สายเฉลมิรัชมงคล 
- สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 
 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่5 
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