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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 2   :  พิจารณาการยุติข้อพิพาทกบัการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยโดยการทบทวนและแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ท่ี 2  สัญญาเพ่ือ             
การต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ ท่ี  2 (ส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสาย                
บางปะอิน-ปากเกรด็ 

 
 
 
 
 
 
 

1)  ตามทีบ่รษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั (บรษิทัย่อย) 
เป็นผูร้บัสมัปทานจากการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  ตามสญัญาสมัปทานดงันี้ 

(1) สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ระยะเวลาสญัญา 30 ปี สิน้สดุวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563  
(2) สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนดี) ระยะเวลาสญัญา 30 ปี สิ้นสุดวันที่ 21

เมษายน 2570  
(3) สญัญาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั- วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาสญัญา 30 ปี สิน้สดุวนัที ่

14 ธนัวาคม 2585    (ไม่มขีอ้พพิาท) 
(4) สญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด กบับรษิัทย่อย ระยะเวลาสญัญา 30 ปี สิ้นสุดวนัที่ 26 

กนัยายน 2569 

2)  ในระหว่างการด าเนินงานตามสัญญา กทพ. บริษัทฯ/บริษัทย่อยมีข้อพิพาททัง้ในชัน้คณะผู้พิจารณา                          
ชัน้อนุญาโตตุลาการ และในชัน้ศาลปกครอง บรษิทัฯ/บรษิทัย่อยไดย้ื่นเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจาก กทพ. จ านวน 11 เรื่อง 
โดยมมีูลค่าฟ้องรอ้งจนถงึวนัทีย่ื่นขอ้พพิาททัง้สิน้ประมาณ 54,504 ลา้นบาท ตามทีเ่ปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 อย่างไรกต็ามยงัมขีอ้พพิาทตามสญัญาซึง่มปีระเดน็เดยีวกนัหรอืประเดน็ 
ที่เกี่ยวเนื่องกันกบัข้อพิพาทที่มีการยื่นฟ้องร้องคดตี่อศาล และต่อคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว แต่ยงัอยู่ใน
ขัน้ตอนคณะผู้พจิารณาและในขัน้ตอนยื่นหนงัสอืบอกกล่าวให ้กทพ. ปฏบิตัติามสญัญาอกี โดยมมีลูค่าขอ้พพิาท
รวมดอกเบีย้ค านวณถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นเงนิประมาณ 137,517 ลา้นบาท 

3) เมื่อวนัที่ 21 กนัยายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษา ในข้อพิพาทเรื่อง ผลกระทบจากทางแข่งขนั          
(คดีหมายเลขแดงที่ อ.932/2561) ให้ กทพ. ชดเชยผลกระทบจากทางแข่งขนัให้บรษิัทย่อย ซึ่งขอ้พิพาทดงักล่าวมี
มลูค่าขอ้พพิาทรวมสงูมาก 

4) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบถึงเรื่องที่หน่วยงานของรฐัมีข้อพิพาทตามสญัญา
อนุญาโตตุลาการหรือถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีเดียวกันหรือหลายคดีในประเด็นเดียวกันหรือ          
เกีย่วเน่ืองกนั เช่น กรณีคดทีีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของกระทรวงคมนาคม (การทางพเิศษแห่งประเทศไทย) แลว้มี
ค าวนิิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งน าไปสู่การฟ้องคดใีนศาลปกครองสูงสุด โดยผลของค าวินิจฉัย       
ชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการนัน้ให้หน่วยงานของรฐัต้องชดใช้ค่าเสยีหายหรอือื่นใด คณะรฐัมนตรจีงึมมีตใิห้
หน่วยงานของรฐันัน้เจรจาต่อรองกับคู่พิพาทเพื่อบรรเทาความเสียหายของรฐัและให้เกิดความเป็ นธรรมแก่
ประชาชน โดยใหด้ าเนินการอย่างโปร่งใส ชอบดว้ยกฎหมายและค านึงถงึประโยชน์ของชาตเิป็นส าคญั  

5) กทพ. ไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการ พจิารณาแนวทางด าเนินคดขีอ้พพิาทตามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 
สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนดี) และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-        
ปากเกรด็ ระหว่าง กทพ. กบับรษิทัฯ/บรษิัทย่อย ซึ่ง กทพ. โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดป้ระชุมเจรจากบับรษิัทฯ/
บรษิทัย่อยหลายครัง้ และไดเ้ขา้ร่วมเจรจากบัคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวนัที ่17 และ 20 ธนัวาคม 2561 ซึง่ กทพ. 
และบรษิัทฯ/บรษิัทย่อยไดข้อ้ตกลงร่วมกนัในการด าเนินโครงการและการไกล่เกลีย่ยุตขิอ้พพิาทบนพืน้ฐานทีเ่ป็น

       สิง่ทีส่่งมาด้วย 2 
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ประโยชน์สงูสุดต่อรฐั ประชาชน และเป็นธรรมต่อคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย สรุปประเดน็ทีเ่ป็นสาระส าคญัที ่กทพ. และ
บรษิทัฯ/บรษิทัย่อยตกลงกนัดงันี้ 

1. กทพ. และบรษิัทฯ/บรษิัทย่อยตกลงยุติขอ้พิพาทที่ไดม้คี าตดัสนิแลว้ หรอือยู่ระหว่างขัน้ตอนฟ้องร้องคดี 
ต่อศาล การเสนอขอ้พพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ และการเสนอขอ้พพิาทต่อคณะผูพ้จิารณาทีเ่กดิขึน้แลว้
หรอือาจจะเกดิขึน้ในอนาคตในประเดน็เดยีวกนัหรอืประเดน็ทีเ่กีย่วเน่ืองกนัตามสญัญาเดมิทัง้หมด 

2. กทพ. และบรษิทัฯ/บรษิทัย่อยตกลงร่วมกนัทบทวนและแกไ้ขสญัญาสมัปทานดงันี้ 

2.1 ขยายระยะเวลาของสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนด)ี และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ จากเดมิที่จะครบ
ก าหนดสญัญาในปี 2563   ปี 2570 และปี 2569 ตามล าดบัใหส้ญัญาสิน้สดุวนัที ่21 เมษายน 2600 

2.2 บรษิทัฯเป็นผูด้ าเนินการใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษาทางด่วนขัน้ที ่2 และบรษิทัย่อยเป็นผูด้ าเนินการ
ให้บรกิารและบ ารุงรกัษาทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ โดยบรษิัทฯ/บรษิัทย่อยไดร้บัส่วนแบ่ง
รายไดค้่าผ่านทางตลอดระยะเวลาของสญัญา ดงันี้ 

• สว่นแบ่งรายไดค้่าผ่านทางจากทางด่วนขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 สว่นในเมอืง รอ้ยละ 40  และรายได้
ค่าผ่านทางทัง้หมดจากทางด่วนขัน้ที ่2 สว่นซ ีและทางด่วนขัน้ที ่2 สว่นด ี

• รายไดค้่าผ่านทางทัง้หมดจากทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็  

2.3 การปรบัอตัราค่าผ่านทาง กทพ. และบรษิทัฯ/บรษิทัย่อยตกลงใหม้กีารปรบัอตัราค่าผ่านทางเพิม่ขึน้
แบบคงทีทุ่กระยะเวลา 10 ปี ส าหรบัรถทุกประเภทตามอตัราทีม่กีารก าหนดไวช้ดัเจนในสญัญา 

2.4 บริษัทฯ มีหน้าที่ลงทุนก่อสร้างและปรบัปรุงทางด่วนขัน้ที่ 2 ซึ่งใช้เงินลงทุนก่อสร้างประมาณ 
31,500 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดภายหลังรายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA) ของ กทพ.ไดร้บัความเหน็ชอบ 

ทัง้นี้ กทพ. จะน าผลการเจรจาเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาเหน็ชอบตามขัน้ตอนพระราชบญัญตักิาร
ใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ. 2556 ซึง่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางทีเ่สนอขา้งตน้ 

3. กทพ. และบรษิัทฯ/บรษิัทย่อยจะลงนามสญัญาแก้ไขสญัญาสมัปทานเดิมภายหลงัจากได้รบัอนุมตัิจาก       
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และภายหลงัจากไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี

6)  ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบับรษิทัฯ/บรษิทัย่อย 

1. สามารถท าใหค้วามเสีย่งจากขอ้พพิาทตามสญัญาหมดไป 

ในการด าเนินงานของบรษิัทฯ/บรษิัทย่อย กบั กทพ.ตามสญัญาสมัปทานมกีารตคีวามในสญัญาทีแ่ตกต่าง
กนัในเรื่องต่างๆ เกดิขอ้พพิาทอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาสญัญาซึง่กระบวนการระงบัขอ้พพิาทตามสญัญา
โดยรวมตัง้แต่ชัน้คณะผู้พจิารณา ชัน้อนุญาโตตุลาการ และชัน้ศาลปกครอง ใชร้ะยะเวลานานมากกว่า 15 ปี 
และมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ/บริษัทย่อยจะชนะคดี หรือหากชนะคดีก็อาจไม่ได้รับช าระหนี้ตาม         
ค าพพิากษาอนัเนื่องจากคู่กรณีเป็นหน่วยงานรฐัที่ไม่อาจฟ้องบงัคบัยึดทรพัย์หรอืมเีหตุปัจจยัภายนอกที่
บรษิทัไม่สามารถควบคุมได ้ 
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การที่ กทพ. และบรษิัทฯ/บรษิัทย่อยสามารถตกลงยุติขอ้พิพาทที่มีต่อกนัตามสญัญาทัง้ข้อพิพาทที่มีใน
ปัจจุบนัและขอ้พพิาทที่มคีวามเกีย่วเน่ืองกบัขอ้พพิาทที่มกีารฟ้องรอ้งกนัแลว้ เช่น ทางทีม่ลีกัษณะแข่งขนั 
และการปรบัอตัราค่าผ่านทางจะท าใหเ้กดิประโยชน์แก่ทัง้สองฝ่ายในการปฏบิตังิานร่วมกนั และพฒันาระบบ
ทางด่วนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่กทพ. บรษิทัฯ/บรษิทัย่อยตกลงแกไ้ขสญัญาทีท่ าใหเ้กดิปัญหาการ
ตคีวามทีต่่างกนัเพื่อไม่ใหเ้กดิขอ้พพิาทกนัขึน้อกี จงึเป็นการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อทัง้สองฝ่าย 

2. มคีวามยัง่ยนืในการด าเนินธุรกจิ 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ/บรษิทัย่อยคอื การใหบ้รกิารทางพเิศษและระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า ซึง่บรษิทัฯ /
บรษิัทย่อยในฐานะผู้รบัสมัปทานจากภาครฐัถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของการพฒันาโครงข่ายระบบ
คมนาคมขนส่ง เพื่ ออ านวยความสะดวกในการเดิน ทาง และช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยั ความรวดเรว็และมกีารใหบ้รกิารที่มี
ประสทิธภิาพ  

การที่บรษิัทฯ/บรษิัทย่อยสามารถเจรจาเพื่อยุติขอ้พพิาทกบั กทพ.ตามแนวทางของมติคณะรฐัมนตรเีมื่อ
วนัที ่2 ตุลาคม 2561 โดย กทพ. จะขยายระยะเวลาของสญัญาสมัปทานทัง้ 3 สญัญาออกไปสิน้สุดปี 2600 
จากเดมิที่สญัญาสมัปทานโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วน 
ขัน้ที่ 2 (ส่วนดี) และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด จะสิ้นสุดในปี 2563  ปี 2570 และ             
ปี 2569 ตามล าดบั จะท าใหบ้รษิทัฯ/บรษิทัย่อยมคีวามต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกจิให้บรกิารทางพเิศษ ไม่มี
ความเสีย่งจากการไม่ได้ต่อระยะเวลาสญัญา และสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์พนัธกจิของบรษิัทที่มุ่งมัน่ในการ
เป็นผูน้ าดา้นการใหบ้รกิารคมนาคมขนสง่ทีค่รบวงจรของประเทศ และการพฒันาคุณภาพ ประสทิธภิาพของ
โครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร อกีทัง้สรา้งมูลค่าเพิม่แก่ผูถ้ือหุน้บนพื้นฐานความ
เป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

3. ผลประกอบการทีด่ใีนอนาคต 

การที่บรษิัทฯ/บริษัทย่อยได้รบัการขยายระยะเวลาสญัญาสมัปทานออกไป ท าให้มีความต่อเนื่ องในการ
ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารทางพเิศษโดยจะไดร้บัรายไดค้่าผ่านทางอย่างสม ่าเสมอในระยะยาว จนถงึปี 2600 ซึง่
จะสง่ผลใหม้ผีลประกอบการทีด่ใีนอนาคต 

7) การปฏบิตัติามกฎระเบยีบเรื่องการไดม้าจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ 

1.  การตกลงยุตขิอ้พพิาทกบั กทพ. โดยการแกไ้ขสญัญาดงักล่าวถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์โดยการ
สละสิทธิเรียกร้องในข้อพิพาทที่บริษัทฯ/ บริษัทย่อยมีการฟ้องร้องคดีต่อศาล ข้อพิพาทที่เสนอต่อคณะ
อนุญาโตตุลาการ และขอ้พพิาทที่เสนอต่อคณะผูพ้จิารณาทีเ่กดิขึน้แลว้หรอือาจจะเกดิขึน้ในอนาคต ทัง้หมด
รวมประมาณ 137,517 ลา้นบาท  

การค านวณขนาดรายการซึ่งใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวม ณ วันที ่         
30 กนัยายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบญัชแีล้ว การเข้าท ารายการดงักล่าว คิดเป็นขนาดรายการ 
เท่ากบัรอ้ยละ 132.43 (ขนาดรายการ 137,517 ลา้นบาท x 100 / สนิทรพัยร์วม 103,843 ลา้นบาท)  ซึง่เป็นขนาด
รายการที่มขีนาดสงูกว่ารอ้ยละ 50 รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์ตามประกาศ
เรื่องการได้มาและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการ
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) และขออนุมตัิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงโดย         
ไม่นับส่วนของผู้ถอืหุน้ที่มสี่วนไดเ้สยี และบรษิทัฯ ต้องจดัส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้ือหุ้นพร้อมความเหน็ของ          
ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
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2.   การลงทุนก่อสร้างและปรบัปรุงระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ใช้เงนิลงทุนประมาณ 31,500 ล้านบาท เป็นการได้มาซึ่ง
สนิทรพัย ์คดิเป็นขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 30.33  (ขนาดรายการ 31,500 ลา้นบาท x 100 / สนิทรพัยร์วม 
103,843 ล้านบาท) ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนซึ่งเป็นขนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่า 
ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ละจดัสง่หนงัสอืเวยีนเพื่อแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นับแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น โดยในครัง้นี้บริษัทฯ ได้จดัส่งสารสนเทศการท า
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 
ในคราวเดยีวกนั  

8) ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ควรยุตขิอ้พพิาททัง้หมดกบั กทพ. โดยการทบทวนและแกไ้ขสญัญาสมัปทาน 
ตามหลกัการทีต่กลงกบั กทพ. โดยมเีหตุผลดงันี้ 

8.1 อตัราผลตอบแทนการลงทุน ตามประมาณการทางการเงนิตลอดระยะเวลาสญัญาที่ขยายออกไปมีมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ31,463 ลา้นบาท เหน็ว่ามคีวามเหมาะสม 

8.2 การยุติขอ้พพิาททัง้หมดโดยการทบทวนและแกไ้ขสญัญาและบรษิัทฯ มกีารลงทุนปรบัปรุงระบบทางด่วน 
ขัน้ที่ 2  สามารถบรรเทาความสูญเสยีและความเสยีหายที่อาจเกดิขึน้ต่อรฐั และที่ส าคญัที่สุด คอื ท าให้
การให้บรกิารทางด่วนแก่สาธารณชนเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพมากขึน้ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด         
ต่อรฐั  ประชาชน และประเทศชาตโิดยรวม 

8.3 ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบับรษิทัฯ ดงัรายละเอยีดตามขอ้ 6)  
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนายวิชาญ เอกรินทรากุล ซึ่งเป็น
กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมี
ความเหน็ว่าการยุตขิอ้พพิาท กบั กทพ. โดยการทบทวนและแกไ้ขสญัญาสมัปทานจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ จงึเหน็ควร
เสนอทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เพื่อพจิารณาอนุมตัดิงันี้ 

1) ใหบ้รษิทัฯและบรษิทัย่อยยุตขิอ้พพิาทกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทยโดยการทบทวนและแกไ้ขสญัญาโครงการ
ระบบทางด่วนขัน้ที ่2 สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (สว่นด)ี  และสญัญาโครงการทางด่วน
สายบางปะอนิ - ปากเกรด็ 

2) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงเพื่อยุตขิอ้พพิาท มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอี านาจพจิารณา ปรบัปรุง 
แก้ไขให้เป็นไปตามผลการเจรจาต่อรองขัน้สุดท้ายและสอดคล้องกับมติคณ ะรัฐมนตรี และมอบหมายให้
คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัริายละเอยีดของสญัญา ด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อการลงนามสญัญากบัการทางพเิศษ
แห่งประเทศไทยจนเสรจ็การ 

 
 
 
 
 
 
 
 


