
รายงานความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 
 

ส าหรับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์จากการยุตข้ิอพพิาท 
กับการทางพเิศษแห่งประเทศไทยโดยการทบทวนและแก้ไขสัญญาสัมปทาน 

 
ของ 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

 
 
 

เสนอ 
ผู้ถือหุ้นบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

จัดท าโดย 
 

 
 

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากัด  บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด 

 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 1 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ จากการยตุิข้อพพิาทกบัการทาง

พิเศษแหง่ประเทศไทย โดยการทบทวนและแก้ไขสญัญาสมัปทานของบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 
เรียน ผู้ ถือหุ้น  

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 
เอกสารแนบ:  ข้อมลูการประกอบธุรกิจของบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
อ้างถงึ: 

1) มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562  ซึง่ประชมุ
เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2562 และสารสนเทศเก่ียวกบัรายการยตุข้ิอพิพาทกบัการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย
โดยการแก้ไขสญัญาสมัปทาน  

2) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 2560 และร่างแบบ 56-1 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

3) งบการเงินท่ีตรวจสอบและสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 – 2560 และงวด 9 เดือนตัง้แตเ่ดือน
มกราคม - กนัยายน 2561 

4) สญัญาสมัปทาน 3 สญัญา คือ สญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2, สญัญาเพื่อการตอ่ขยายโครงการ
ระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 (สว่นดี) และสญัญาโครงการทางดว่นสายบางปะอิน – ปากเกร็ด (สายอดุรรัถยา) 

5) เอกสารที่เก่ียวข้องกบัข้อพิพาทตามสญัญาโครงการทางดว่นสายอดุรรัถยา 
6) เอกสารที่เก่ียวข้องกบัข้อพิพาทตามสญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 
7) เอกสารที่เก่ียวข้องกบัข้อพิพาทตามสญัญาเพื่อการตอ่ขยายโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 (สว่นด)ี 
8) จดหมายโต้ตอบจากบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ถึง การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 

ที่ BEM/E/204/C201.008/61 ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 และ BEM/E/204/C201.002/62 ลงวนัท่ี 30 
มกราคม 2562 

9) จดหมายโต้ตอบจากบริษัท ทางดว่นกรุงเทพเหนือ จ ากดั ถึง การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย ที่ 
NECL/242/C201.003/61 ลงวนัที่ 19 ธนัวาคม 2561 

10) จดหมายโต้ตอบจากการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย ถงึ บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ที่ กทพ 10/2987 ลงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561, กทพ 10/3592 ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561, กทพ 10/3593 ลง
วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561, กทพ 10/3666 ลงวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 และ กทพ 10/0307 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 
2562 

11) มติคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0503/ว479 ลงวนัท่ี 8 ตลุาคม 2561 
12) หนงัสอืรับรอง หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ข้อมลูและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการสมัภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 2 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ที่มาของการเข้าท ารายการ 
ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BEM”)  

ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทฯ และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั 
(“NECL”) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ยุติข้อพิพาททัง้หมดกับการทาง
พิเศษแหง่ประเทศไทย (“กทพ.”) โดยการทบทวนและแก้ไขสญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ที่ 2, สญัญาเพื่อการตอ่ขยาย
โครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (สว่นดี) และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด (ตามรายงานฉบบันีจ้ะ
เรียกทัง้ 3 สญัญารวมกนัวา่ “สญัญาสมัปทาน”) ซึ่งในการยตุิข้อพิพาททัง้หมดดงักลา่ว กทพ. และกลุม่บริษัทฯ ตกลงที่จะ
มีการขยายระยะเวลาสญัญาสมัปทาน และให้บริษัทฯ ลงทนุปรับปรุงระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ด้วย ทัง้นีอ้้างถึงจดหมายของ
บริษัทฯท่ีสง่ถึง กทพ. เลขท่ี BEM/E/204/201.008/61 ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 และ จดหมายของ กทพ. ที่สง่ถึง NECL ที่ 
กทพ 10/0307 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2562 และให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการยตุิข้อ
พิพาททัง้หมดกบั กทพ. โดยการแก้ไขสญัญาสมัปทาน 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ มีข้อพิพาท กับ กทพ. โดยได้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหายจาก กทพ. จ านวน 11 เร่ือง มีมูลค่า
ฟ้องร้องจนถึงวนัที่ยื่นข้อพิพาททัง้สิน้ 54,503.7 ล้านบาท ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ณ วนัที่ 30 
กันยายน 2561 ซึ่งมีการน าเข้าสู่การพิจารณาในชัน้อนญุาโตตลุาการตามขัน้ตอนระงับข้อพิพาทตามสญัญา และในชัน้
ศาลปกครอง  อยา่งไรก็ตาม ยงัมีข้อพิพาทตามสญัญาซึง่มีประเด็นเดียวกนัหรือประเด็นที่เก่ียวเนื่องกนักบัข้อพิพาทท่ีมกีาร
ยื่นฟ้องร้องคดีต่อศาล และต่อคณะอนุญาโตตลุาการแล้ว แต่ยงัอยู่ในขัน้ตอนคณะผู้พิจารณาและในขัน้ตอนยื่นหนงัสือ
บอกกลา่วให้ กทพ. ปฏิบตัิตามสญัญาอีก มีจ านวนรวม 17 เร่ือง โดยมีเงินต้นของมลูคา่ข้อพิพาทจ านวน 93,325 ล้านบาท 
และดอกเบีย้จ านวน 44,192 ล้านบาท ซึง่ค านวณถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินรวม 137,517 ล้านบาท 

ดงันัน้ การตกลงเพื่อยตุิข้อพิพาทดงักลา่วจึงจดัเป็นการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่
สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 และประกาศ
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 132.43 ตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสงูกว่า โดยบริษัทฯ ไม่มีการเข้าท ารายการ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ในระหวา่ง 6 เดือนที่ผา่นมา ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยได้
ท าการแต่งตัง้บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากัด และบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด  เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระร่วมกนัเพื่อให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมทัง้เปิดเผยสารสนเทศ การเข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์
ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของ
ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ ต้องจัดส่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นระยะเวลาลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ศกึษาข้อมลูในสารสนเทศเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ 
รวมถงึข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทัง้เอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ เช่น สญัญาสมัปทาน, เอกสารที่
เก่ียวข้องกบัข้อพิพาท, จดหมายโต้ตอบระหวา่งบริษัทฯ และ กทพ. และเอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการ รวมทัง้
ข้อมลูที่เผยแพร่ตอ่สาธารณะทัว่ไป ข้อมลูที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และข้อมลูทางการเงินจากเว็บไซต์ตา่งๆ เป็นต้น เพื่อพิจารณาให้



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 3 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ความเห็นตอ่การท ารายการดงักลา่ว ทัง้นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมส่ามารถรับรองหรือรับประกนัความถกูต้อง หรือ
ความสมบรูณ์ของข้อมลูที่บริษัทฯ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ มอบให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

ทัง้นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการศกึษาข้อมลูดงักลา่วด้วยความรอบคอบ ใช้ความรู้ความสามารถและ
ความระมดัระวงัโดยตัง้มัน่อยูบ่นพืน้ฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยได้พิจารณาถงึความสมเหตสุมผลของรายการจ าหนา่ย
ไปซึง่สนิทรัพย์ และความเหมาะสมของมลูคา่การเข้าท ารายการประกอบกบัปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในรายงานฉบบันีต้ัง้อยูบ่นสมมติฐานวา่ ข้อมลูและเอกสารดงักลา่วเป็นข้อมลูที่ถกูต้องตามความเป็นจริง
และสมบรูณ์ และการให้ความเหน็นีเ้ป็นการพิจารณาจากสถานการณ์และข้อมลูที่สามารถรับรู้ได้ในปัจจบุนั ณ วนัท่ีจดัท า
รายงานฉบบันี ้ ทัง้นี ้ หากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ หรือเกิดเหตกุารณ์ใด อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนิน
ธุรกิจและประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ และการประเมนิและวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงการ
ตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นตอ่การท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ข้างต้นได้ 
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บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) “BEM” หรือ “บริษัทฯ” 
บริษัท ทางดว่นกรุงเทพเหนือ จ ากดั “NECL”หรือ “บริษัทยอ่ย” 
การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย “กทพ.” 
บริษัทฯ และ NECL  “กลุม่บริษัทฯ” 
คณะรัฐมนตรี “ครม.” 
สญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ที่ 2  ได้แก่ สว่นเอ (พระราม 9 - 
รัชดาภิเษก), สว่นบี (พญาไท - บางโคล)่ และสว่นซี (รัชดาภิเษก - แจ้ง
วฒันะ) รวมถึงการได้รับสว่นแบง่รายได้จากทางดว่นเฉลิมมหานคร ทาง
ดว่นขัน้ที่ 1 

“สญัญาทางดว่นขัน้ที่ 2” 

สญัญาเพื่อการตอ่ขยายโครงการระบบทางดว่นขัน้ที่ 2 (สว่นดี)  
(พระราม 9 - ศรีนครินทร์)  

“สญัญาทางดว่นขัน้ที่ 2 (สว่นดี)” 

สญัญาโครงการทางดว่นสายบางปะอิน – ปากเกร็ด “สญัญาทางดว่นสายอดุรรัถยา” หรือ “สญัญาทางดว่นสายบาง
ปะอิน – ปากเกร็ด” 

ทางดว่นเฉลิมมหานคร (ทางพิเศษขัน้ที่ 1) “ทางดว่นขัน้ที่ 1” 
สญัญาทางดว่นขัน้ที่ 2,  สญัญาทางดว่นขัน้ที่ 2 (สว่นดี) และสญัญาทาง
ดว่นสายอดุรรัถยา 

“สญัญาสมัปทาน” 

บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) “BECL” 

บริษัท รถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ”BMCL” 

การรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย ”รฟม.” 

มลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ”NTA” หรือ ”Net Tangible Assets” 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ”ตลาดหลกัทรัพย์ฯ” หรือ ”SET” 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ”ส านกังาน ก.ล.ต.” หรือ ”SEC” 

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั และบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ 
จ ากดั 

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน ลง
วนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ” 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 
ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มมีติพจิารณาอนมุตัิให้

บริษัทฯ และบริษัท ทางดว่นกรุงเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”) (รวมเรียกวา่ “กลุม่บริษัทฯ”) ยตุิข้อพิพาททัง้หมดกบัการทาง
พิเศษแหง่ประเทศไทย (“กทพ.”) โดยการทบทวนและแก้ไขสญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2, สญัญาเพื่อการตอ่ขยาย
โครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 (สว่นด)ี และสญัญาโครงการทางดว่นสายบางปะอิน – ปากเกร็ด ซึง่ในการยตุิข้อพิพาท
ทัง้หมดดงักลา่ว กทพ. และกลุม่บริษัทฯ ตกลงที่จะมีการขยายระยะเวลาสญัญาสมัปทานและให้บริษัทฯ ลงทนุปรับปรุง
ระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 

การตกลงเพื่อยตุิข้อพิพาทดงักลา่วจงึจดัเป็นการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 
132.43 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่มีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 50 หรือสงูกวา่ โดยบริษัทฯ ไมม่ีการเข้าท า
รายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ในระหวา่ง 6 เดือนที่ผา่นมา ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าทีเ่ปิดเผยสารสนเทศ การเข้าท ารายการ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท า
รายการดงักลา่ว ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั และบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั (รวมเรียกวา่ “ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ”) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยบริษัทฯ มีความเห็นตอ่การท ารายการ
ดงักลา่ว โดยเมื่อพิจารณาข้อดีข้อด้อย และความเสีย่งจากการเข้าท ารายการ สรุปได้ดงันี ้

 
กลุม่บริษัทฯ ได้รับสมัปทานในการให้บริการทางพเิศษ 4 สญัญาและมี 3 สญัญาที่มีข้อพิพาทคือ สญัญาทางดว่น

ขัน้ท่ี 2 สญัญาทางดว่นขัน้ท่ี 2 (สว่นดี) และสญัญาทางดว่นสายอดุรรัถยา แตล่ะสญัญามีระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี และมี
การแบง่รายได้ระหวา่งบริษัทฯ และ กทพ. ตามทีก่ าหนดในสญัญา ในระหวา่งการด าเนินธุรกิจที่ผา่นมา บริษัทฯ และ กทพ. 
มีการตคีวามหมายของข้อความในสญัญาสมัปทานที่แตกตา่งกนัท าให้กลุม่บริษัทฯ และ กทพ. มีข้อพิพาทระหวา่งกนั ซึง่มี
การน าเข้าสูก่ารพิจารณาของชัน้คณะผู้พิจารณา คณะอนญุาโตตลุาการตามขัน้ตอนระงบัข้อพิพาทและในชัน้ศาลปกครอง  
โดยข้อพิพาทหลกัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัทางแขง่ขนัของทางพิเศษอดุรรัถยา และการปรับคา่ผา่นทางทกุ 5 ปี ของทางพเิศษแตล่ะ
เส้นทาง  
 ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 มีข้อพิพาทท่ีมีค าตดัสนิชีข้าดของศาลปกครองสงูสดุเก่ียวกบัทางแขง่ขนัของ
ทางพิเศษอดุรรัถยาระหวา่งปี 2542 - 2543 โดย กทพ. ต้องช าระเงินคา่ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการให้แก่ NECL 
เป็นจ านวนเงิน 1,790 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ตามที่ก าหนดในสญัญา และเมื่อวนัท่ี 2 ตลุาคม 2561 ครม. เห็นวา่กรณี
หนว่ยงานของรัฐมีข้อพิพาทแล้วมีค าวินิจฉยัชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ ซึง่น าไปสูก่ารฟอ้งคดใีนศาลปกครองสงูสดุโดยผล
ของค าวินิจฉยัชีข้าดของอนญุาโตตลุาการนัน้ให้หนว่ยงานของรัฐต้องชดใช้คา่เสยีหายหรืออื่นใด จึงมีมติให้หนว่ยงานของ
รัฐนัน้อาจด าเนินการเจรจาตอ่รองกบัคูพ่ิพาทเพื่อบรรเทาความเสยีหายของรัฐและให้เกิดความเป็นธรรมแก่ราษฎรได้ ซึง่
บริษัทฯ และ กทพ. ได้ข้อตกลงร่วมกนัในการไกลเ่กลีย่ยตุิข้อพิพาทโดยการแก้ไขสญัญาสมัปทาน ทัง้นีอ้้างถึงจดหมายของ
บริษัทฯท่ีสง่ถึง กทพ. เลขที่ BEM/E/204/201.008/61 ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 และ จดหมายของ กทพ. ที่สง่ถึง NECL ที่ 
กทพ 10/0307 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2562 โดยทีบ่ริษัทฯ ได้สรุปมลูคา่ข้อพิพาททัง้หมดที่อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและข้อ
พิพาทที่ศาลปกครองสงูสดุมีค าตดัสนิแล้ว โดยมีมลูคา่ข้อพิพาทพร้อมดอกเบีย้รวม 137,517 ล้านบาท ซึง่แบง่เป็นเงินต้น
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บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 7 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

จ านวน 93,325 ล้านบาทและดอกเบีย้จ านวน 44,192 ล้านบาท โดยค านวณถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทัง้นีถ้้าการยตุิข้อ
พิพาทยงัไมเ่กิดขึน้ มลูคา่ข้อพิพาทก็จะถกูค านวณเพิม่ขึน้ตามเวลาที่เพิ่มขึน้ถึงวนัท่ีมีค าตดัสนิเป็นอนัสิน้สดุ 

ข้อมลูสรุปเก่ียวกบัประเด็นข้อพพิาทตามมลูคา่ที่ค านวณ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 สามารถจดัแบง่ประเภทได้
เป็น 2 กลุม่ใหญ่ ได้แก ่
1. ข้อพิพาทที่บริษัทฯ และ NECL เป็นผู้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหาย  

1.1 ข้อพิพาทที่ยตุิแล้ว โดยมีค าพิพากษาศาลปกครองสงุสดุแล้ว มี 1 ข้อพิพาทคือ ทางแข่งขนัของทางพิเศษอดุร
รัถยา (ปี 2542-2543) 

1.2 ข้อพิพาทท่ียงัไมย่ตุิ  โดยอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณาในชัน้ศาลปกครอง ชัน้อนญุาโตตลุาการ และชัน้คณะผู้
พิจารณา จ านวน 12 เร่ือง  
(1) วนัเปิดใช้งานของพืน้ท่ีสว่นแรก (Priority Component Opening Date)  
(2) การออกค าสัง่เปลีย่นแปลงงานโดย กทพ. 
(3) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2546 ของทางพิเศษเฉลมิมหานคร และทางพิเศษศรีรัช 
(4) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2551 ของทางพิเศษเฉลมิมหานคร และทางพิเศษศรีรัช 
(5) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2556 ของทางพิเศษเฉลมิมหานคร และทางพิเศษศรีรัช 
(6) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2561 ของทางพิเศษเฉลมิมหานคร และทางพิเศษศรีรัช 
(7) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2546 ทางพเิศษศรีรัช สว่นดี 
(8) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2551 ทางพเิศษศรีรัช สว่นดี 
(9) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2556 ทางพเิศษศรีรัช สว่นดี 
(10) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2561 ทางพเิศษศรีรัช สว่นดี 
(11) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2546 ของทางพิเศษอดุรรัถยา 
(12) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2551 และปี 2556 ของทางพเิศษอดุรรัถยา 

1.3 ข้อพิพาทท่ีมีประเด็นเก่ียวเนื่อง คือ ข้อพิพาทท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตในประเด็นเดียวกนั หรือประเด็นที่
เก่ียวเนื่องกนัตามสญัญาทัง้หมด โดยอ้างองิจากข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้แล้ว จ านวน 2 เร่ือง  
(1) ทางแขง่ขนัของทางพิเศษอดุรรัถยา (ปี 2544 – 2561) 
(2) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2561 ของทางพิเศษอดุรรัถยา  

2. ข้อพิพาทที่ กทพ. เป็นผู้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหาย จ านวน 2 เร่ือง  
2.1 คา่ใช้พืน้ท่ีศนูย์ควบคมุ 
2.2 การก่อสร้างทางพิเศษอดุรรัถยา สว่นท่ี 2 เพื่อขยายเลน 

 
 ทัง้นี ้เพื่อเป็นการตอบแทนในการยตุิข้อพิพาทดงักลา่ว สามารถสรุปประเด็นทีส่ าคญัในการแก้ไขสญัญาสมัปทาน 
โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ขยายระยะเวลาของสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 , สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 

(สว่นดี) และสญัญาโครงการทางดว่นสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (อดุรรัถยา) จากเดิมที่จะครบก าหนดสญัญาในปี 2563 
ปี 2570 และปี 2569 ตามล าดบั ให้สญัญาสิน้สดุวนัที่ 21 เมษายน 2600 
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2. บริษัทฯ เป็นผู้ ด าเนินการให้บริการและบ ารุงรักษาทางด่วนขัน้ที่ 2 และ  NECL เป็นผู้ ด าเนินการให้บริการและ
บ ารุงรักษาทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (อุดรรัถยา) โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางตลอด
ระยะเวลาของสญัญา ดงันี ้
- สว่นแบง่รายได้คา่ผา่นทางจากทางดว่นขัน้ท่ี 1 และ 2 เฉพาะโครงขา่ยในเขตเมือง ร้อยละ 40 และรายได้คา่ผา่น

ทางทัง้หมดจากทางดว่นขัน้ท่ี 2 (สว่นซี) และทางดว่นขัน้ท่ี 2 (สว่นดี) ซึง่เป็นโครงขา่ยนอกเขตเมือง 
- สว่นแบง่รายได้คา่ผา่นทางทัง้หมดจากทางดว่นสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (อดุรรัถยา) 

3. การปรับอตัราค่าผ่านทาง กทพ. และกลุม่บริษัทฯ ตกลงให้มีการปรับอตัราคา่ผ่านทางเพิ่มขึน้แบบคงที่ทกุระยะเวลา 
10 ปี ส าหรับรถทกุประเภทตามอตัราที่มีการก าหนดไว้ชดัเจนในทัง้ 3 สญัญา 

4. บริษัทฯ มีหน้าที่ลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงทางด่วนขัน้ที่ 2 ในเงินลงทุนเท่ากับ 31,500 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา
จราจรที่ติดขดัภายหลงัรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ของ กทพ. ได้รับความเห็นชอบ 

 
จากข้อมลูและลกัษณะการท ารายการข้างต้น มีข้อดี ข้อด้อยและความเสีย่ง สรุปได้ดงันี ้

1. ข้อดีและประโยชน์ของการเข้าท ารายการ 
1.1 กลุม่บริษัทฯ มคีวามตอ่เนื่องและมัน่คงในการด าเนินธุรกิจจากการตอ่อายสุมัปทาน และลดความไมแ่นน่อนใน

การด าเนินธุรกิจจากสมัปทานหลกั ที่จะหมดอายใุนปี 2563 

การยตุข้ิอพิพาทโดยการแก้ไขสญัญาสมัปทานครัง้นี ้ ท าให้กลุม่บริษัทฯ มีความตอ่เนื่องในการด าเนินธุรกิจ
ให้บริการทางพิเศษ โดยกลุม่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากรายได้คา่ผา่นทางและบริหารจดัการทางพิเศษตามสญัญาทาง
ดว่นขัน้ท่ี 2 ตอ่ไปเป็นระยะเวลาอีกประมาณ 37 ปี ทัง้นี ้ จากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมารายได้คา่ผา่นทางจากสญัญา
สมัปทานโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 ซึง่ประกอบไปด้วย ทางพเิศษเฉลมิมหานคร ทางพิเศษศรีรัช (สว่นเอ) ทางพิเศษศรี
รัช (สว่นบี) และทางพเิศษศรีรัช (สว่นซี) ที่จะครบก าหนดในวนัที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2563 สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เฉลีย่
ประมาณ 6,000 ล้านบาทตอ่ปี (คิดเป็นอตัราเฉลีย่ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้คา่ผา่นทางทัง้หมดจากผลการด าเนินงาน
ปี 2560 ถึงงวด 9 เดือนปี 2561) หรือถ้าค านวณตามจ านวนปีที่ได้รับการขยายระยะเวลาสมัปทานจะเป็นการสร้างมลูคา่
รายได้สงูถงึประมาณ 222,000 ล้านบาท ตามการประเมินมลูคา่กรณีพืน้ฐาน ซึง่เป็นรายได้ที่มีสาระส าคญัอยา่งมากตอ่การ
ด าเนินธุรกิจและจะเป็นแหลง่ที่มาของกระแสเงินสดที่ส าคญัตอ่การบริหารสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ในอนาคต ท าให้การ
ด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ มคีวามมัน่คงอยา่งตอ่เนื่องและสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยกลุม่
บริษัทฯ จะยงัคงเป็นผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนสง่มวลชนด้วยรถไฟฟา้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางและ
บรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

1.2 กลุม่บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการความเสีย่งจากการยตุิข้อพิพาท 

กลุม่บริษัทฯ และกทพ. มีการตีความที่แตกตา่งกนัในสญัญาสมัปทานท าให้เกิดข้อพิพาทหลายกรณีอยา่งตอ่เนื่อง
ตลอดระยะเวลาสญัญา โดยเฉพาะในเร่ืองการปรับคา่ผา่นทางและทางที่มีลกัษณะแขง่ขนั(โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่
สว่นท่ี 2 หวัข้อ 2.2.1 ข้อพิพาทตามสญัญาสมัปทาน) จากข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้มีมลูคา่ 137,517 ล้านบาท ซึง่แบง่เป็นเงินต้น
จ านวน 93,325 ล้านบาทและดอกเบีย้จ านวน 44,192 ล้านบาท โดยค านวณถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการตดัสนิยงัมี
ความไมแ่นน่อนและต้องใช้ระยะเวลามากกวา่ 10 ปีในการได้รับค าพิพากษาสดุท้ายในแตล่ะคดี หรือหากบริษัทฯ สามารถ
ชนะคดก็ีอาจจะไมไ่ด้รับช าระหนีต้ามค าพิพากษา เนื่องจากคูก่รณีเป็นหนว่ยงานรัฐที่ไมอ่าจฟอ้งบงัคบัยดึทรัพย์หรือมีเหตุ
ปัจจยัภายนอกที่ไมส่ามารถควบคมุได้ ขณะที่ข้อพิพาทท่ีมีค าตดัสนิชีข้าดของศาลปกครองสงูสดุเก่ียวกบัทางแขง่ขนัของ
ทางพิเศษอดุรรัถยาระหวา่งปี 2542 - 2543 โดย กทพ. ต้องช าระเงินคา่ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการให้แก่ NECL 
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เป็นจ านวนเงิน 1,790 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ตามที่ก าหนดในสญัญา หรือเทา่กบั 4,318 ล้านบาทเมื่อค านวณถงึวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ดงันัน้ มลูคา่ข้อพิพาทจึงอยูร่ะหวา่ง 4,318 ล้านบาทถึง 137,517 ล้านบาท  นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ และ 
กทพ. ได้ตกลงแก้ไขสญัญาที่ท าให้เกิดปัญหาการตคีวามที่ตา่งกนัเพื่อไมใ่ห้เกิดข้อพิพาทอีก (ตามรายละเอยีดในข้อตอ่ไป) 
ดงันัน้ การตกลงยตุิข้อพิพาทจึงเป็นการบริหารความเสีย่งที่เป็นประโยชน์ตอ่ทัง้สองฝ่าย 

1.3 การแก้ไขสญัญาสมัปทานสร้างความชดัเจนในการปรับอตัราคา่ผา่นทางในอนาคต ซึง่ในอดตีเคยเป็นข้อโต้แย้ง
กนัมาตลอด 

 เนื่องจากในสญัญาสมัปทานเดมิ ได้ก าหนดให้การปรับอตัราคา่ผา่นทางในแตล่ะครัง้จะค านวณปรับอตัราคา่ผา่น
ทางบนพืน้ฐานอตัราเพิ่มดชันีราคาผู้บริโภคส าหรับกรุงเทพมหานครที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ลา่สดุ ซึง่ท าให้ทัง้สองฝ่าย
เกิดข้อพิพาทระหวา่งกนัอนัเนื่องมาจากการตคีวามและความเข้าใจที่ไมเ่หมือนกนั (โปรดดรูายละเอียดเพิม่เตมิได้ที่เอกสาร
แนบ 2 ที่มาของข้อพิพาท) ทัง้นี ้ ภายหลงัจากการแก้ไขสญัญาสมัปทานแล้ว กลุม่บริษัทฯ คาดวา่จะได้รับรายได้ที่เพิ่มขึน้
จากปริมาณรถยนต์ที่มาใช้บริการมากขึน้  นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ และ กทพ. ได้มีข้อตกลงให้มีการปรับคา่ผา่นทางเพิ่มขึน้
แบบคงที่ทกุระยะเวลา 10 ปี ส าหรับรถทกุประเภทตามที่จะได้มกีารก าหนดไว้ในสญัญาตอ่ไป โดยไมม่ีการอ้างอิงกบัดชันี
ราคาผู้บริโภค ส าหรับรถ 4 ล้อ จะมีการปรับคา่ผา่นทางเป็นจ านวนเงิน 10 บาท ในปี 2571 ปี 2581 และปี 2591 (โปรดดู
รายละเอียดเพิม่เตมิ สว่นท่ี 3 หวัข้อ 2.1 อตัราคา่ผา่นทางพิเศษ) ทัง้นีก้ลุม่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการแก้ไขการปรับ
คา่อตัราคา่ผา่นทางในลกัษณะดงักลา่ว คือ กลุม่บริษัทฯ จะมรีายได้เพิม่ขึน้จากการปรับคา่ผา่นทางที่ก าหนดให้เพิ่มขึน้
อยา่งชดัเจน อีกทัง้ยงัเป็นการตดัปัญหาการเกิดข้อพิพาทลกัษณะดงักลา่วในอนาคต 

1.4 บริษัทฯ สามารถลดคา่ใช้จ่ายและเวลาทีใ่ช้ด าเนินการเก่ียวกบัข้อพิพาท 

ในช่วงเวลาที่ผา่นทัง้สองฝ่ายเสยีคา่ใช้จา่ย เช่น คา่ใช้จา่ยที่ปรึกษากฎหมาย คา่ใช้จา่ยการด าเนินคดีในศาล และ
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และต้องใช้เวลาเป็นอยา่งมากกบัการเจรจาเพื่อแก้ไขข้อขดัแย้ง โดยมีข้อพิพาททางแขง่ขนัทาง
พิเศษอดุรรัถยา ที่ต้องใช้ระยะเวลานานถงึ 17 ปี จึงจะถือวา่คดีเป็นอนัสิน้สดุ  ดงันัน้ ถ้ากลุม่บริษัทฯ สามารถยตุิข้อพิพาท
ตา่งๆ ได้ทัง้หมด กลุม่บริษัทฯ จะสามารถใช้เวลาในการวางแผนงานและด าเนินธุรกิจได้อยา่งเต็มที่และมีประสทิธิภาพมาก
ขึน้ และยงัเป็นการลดคา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวกบัข้อพิพาทและคดีฟอ้งร้องตา่งๆ ซึง่จะเป็นผลดีตอ่ทัง้กลุม่บริษัทฯ และ กทพ. 

1.5 การแก้ไขสญัญาสมัปทานและการลงทนุเพิ่มเติมมีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ (NPV) เป็นบวกเทา่กบั 
28,263 - 33,355 ล้านบาท 

  ตามประมาณการผลการด าเนินงานท่ีมีการขยายระยะเวลาของสญัญาสมัปทานออกไป ปรากฏวา่มลูคา่ปัจจบุนั
ของกระแสเงินสดสทุธิเป็นบวกเทา่กบั 28,263 - 33,355 ล้านบาท ซึง่แสดงถึงความคุ้มคา่ใน
การลงทนุ ถงึแม้วา่จะมีการลงทนุเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการจราจรโดยสร้างทางดว่นชัน้ท่ี 2 
(Double Deck) จากดา่นประชาช่ืนถึงดา่นอโศกรวมถงึการแก้ปัญหาจดุตดักระแสจราจร
และจดุคอขวด เป็นจ านวนเงิน 31,500 ล้านบาท ทัง้นี ้ ในการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดสทุธิได้มกีารค านงึถึงต้นทนุอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน รวมถงึ
คา่ใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาโครงสร้างทางพิเศษและอปุกรณ์ตา่งๆ (โปรดดรูายละเอยีด
เพิ่มเติมในสว่นท่ี 3 หวัข้อ 3.1 การประเมินความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขในการท า
รายการ) แตผ่ลการด าเนินงานหลกัมาจากทางพเิศษที่มีการให้บริการอยูแ่ล้วในปัจจบุนั โดย
ไมจ่ าเป็นต้องมีการสร้างทางพิเศษใหมท่ัง้หมดแตอ่ยา่งใด 

1.6 การสร้างทางดว่นชัน้ท่ี 2 (Double Deck) จะเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อมของประเทศ 
ประกอบกบัการคลอ่งตวัของทางดว่น จะช่วยเพิ่มการจราจรและเพิ่มรายได้จากคา่ผา่นทาง  

Double Deck 
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 การก่อสร้างทางพิเศษชัน้ท่ี 2 (Double Deck) ด้วยเงินลงทนุในการก่อสร้างจ านวน 31,500 ล้านบาทจากดา่น
ประชาช่ืนถึงดา่นอโศก เป็นการแก้ปัญหาจดุตดักระแสจราจรและจดุคอขวด เนื่องจากเส้นทางดงักลา่วมีการรองรับปริมาณ
รถจากวงแหวนรอบนอกฝ่ังตะวนัตก (ถนนกาญจนาภิเษก) ปริมาณรถจากทางพิเศษอดุรรัถยา และปริมาณรถจากเส้นทาง
รอบนอกอื่นๆ ที่มาบรรจบกนัท าให้มีปริมาณการจราจรบนทางพิเศษชว่งในเมืองเกิดความแออดัเป็นอยา่งมาก การก่อสร้าง
ดงักลา่วผู้ใช้บริการจะสามารถเดนิทางได้สะดวก ประหยดัเวลาในการเดินทาง เป็นการลดการสิน้เปลอืงของการใช้น า้มนั มี
คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ นอกจากนีผู้้ ใช้บริการยงัไมต้่องเสยีคา่ผา่นทางในการใช้บริการทางพเิศษชัน้ท่ี 2 (Double Deck) เพิ่ม
อีกด้วย ทัง้นีเ้มื่อการจราจรมีความคลอ่งตวัมากขึน้ มีแนวโน้มที่จะมีผู้ใช้บริการในระบบทางพิเศษมากขึน้ซึง่เป็นการเพิ่ม
รายได้คา่ผา่นทางให้กบัระบบทางพิเศษโดยรวมของกลุม่บริษัทฯ โดยเฉพาะทางพเิศษศรีรัช ทางพเิศษศรีรัชสว่นดี และทาง
พิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ 

1.7 เป็นการลดโอกาสคูแ่ขง่ที่จะเข้ามาบริหารจดัการทางพเิศษในสว่นที่จะหมดอายใุนอีก 1 ปีข้างหน้า 

การเข้าท ารายการยตุข้ิอพิพาทกบั กทพ. จึงเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาสญัญาสมัปทานทีม่ี
นยัส าคญัตอ่บริษัทฯ คือ สญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 (ประกอบด้วย ทางพิเศษเฉลมิมหานคร และทางพิเศษศรีรัช 
(สว่นเอบซีี)) ซึง่สญัญาสมัปทานมีอาย ุ 30 ปีและจะหมดอายใุนอกี 1 ปีข้างหน้า คือ ณ สิน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 แม้วา่
อาจจะตอ่สญัญาได้อกี 2 ครัง้ๆ ละ 10 ปี ก็ตาม แตก็่ต้องผา่นการเจรจาในเง่ือนไขที่ทัง้สองฝ่ายสามารถรับเง่ือนไขได้ ซึง่ก็ยงั
ไมม่ีความชดัเจนใดๆ และไมม่เีหตทุี่จะรับรองวา่บริษัทฯ จะได้รับการตอ่อายสุมัปทาน ซึง่ กทพ. ก็มีสทิธิที่จะให้
ผู้ประกอบการรายอื่นที่อาจจะเสนอเง่ือนไขและคา่ตอบแทนที่ดกีวา่บริษัทฯ ดงันัน้ การเข้าท ารายการในครัง้นี ้จึงเสมือนกบั
เป็นการลดโอกาสของคูแ่ขง่ทีจ่ะเข้ามาสูธุ่รกิจการบริหารจดัการการทางพเิศษ  

 
2. ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 

2.1 บริษัทฯ จะมีภาระหนีส้นิและดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้จากการกู้ยืมเพือ่ลงทนุ 
การแก้ไขสมัปทานทางดว่นขัน้ท่ี 2 ก าหนดเง่ือนไขวา่บริษัทฯ จะต้องลงทนุในโครงการแก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้าง

ทางดว่นชัน้ท่ี 2 (Double Deck)รวมถงึการแก้ปัญหาจดุตดักระแสจราจรและจดุคอขวด เป็นมลูคา่ 31,500 ล้านบาท โดย
คาดวา่จะมกีารกู้ เงินระยะยาวร้อยละ 42 ของเงินลงทนุ และมีแผนการใช้เงินในช่วงระหวา่งปี 2563 – 2567 ดงันัน้ การกู้ เงิน
ดงักลา่วจะท าให้บริษัทฯ มีภาระหนีส้นิและดอกเบีย้จา่ยเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้จากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีสภาพคลอ่ง
คงเหลอืและมฐีานะทางการเงินท่ีมัน่คงมาโดยตลอด การกู้ เงินดงักลา่วจงึคาดวา่จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงิน
และสภาพคลอ่งของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

2.2 กลุม่บริษัทฯ เสยีโอกาสที่จะได้คา่ชดเชยจากข้อพิพาทมากกวา่นี ้
กลุม่บริษัทฯ มีข้อพิพาทกบั กทพ. รวมทัง้หมด 17 คดี และมีหนึง่คดีที่มีผลการตดัสนิเป็นอนัสิน้สดุแล้วโดย NECL 

ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยเป็นผู้ชนะคดีและ กทพ. ต้องช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้รวมเป็นจ านวนเงิน 4,318 ล้านบาท ซึง่แบง่เป็น
เงินต้นจ านวน 1,790 ล้านบาทและดอกเบีย้จ านวน 2,528 ล้านบาท เมื่อค านวณถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เมื่อพิจารณาถึง
ข้อพิพาทสว่นท่ีเหลอืสว่นใหญ่เป็นกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ฟอ้งร้อง และข้อพิพาทสว่นใหญ่ตามสญัญาทางดว่นขัน้ท่ี 2 ได้
ด าเนินการถงึขัน้อนญุาโตตลุาการหรือศาลปกครองกลางโดยบริษัทฯ เป็นผู้ชนะคด ี ทัง้นีบ้ริษัทฯ อาจจะเป็นผู้ชนะคดีข้อ
พิพาทสว่นท่ีเหลอืในอนาคต และได้รับคา่ชดเชยจากข้อพิพาทตา่งๆ  ดงันัน้ การยตุิข้อพิพาทท าให้กลุม่บริษัทฯ เสยีโอกาสที่
จะได้คา่ชดเชยจากข้อพิพาทมากกวา่นี ้อยา่งไรก็ตามขึน้อยูก่บัผลการตดัสนิสดุท้าย 

2.3 ผลการด าเนินงานของทางพิเศษที่ตอ่อายสุมัปทานออกไป ไมเ่ป็นไปตามที่ประมาณการไว้ 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าประมาณการผลการด าเนินงานจากการแก้ไขสญัญาสมัปทาน อยา่งไรก็ตาม อาจ
มีเหตปัุจจยัภายนอกที่สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน ที่ท าให้ผลการด าเนินที่เกิดขึน้จริงไมเ่ป็นไปตามประมาณการท่ี
คาดการณ์ไว้  ทัง้นี ้ กลุม่บริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้หนว่ยงานเพื่อตดิตามผลการด าเนินงานและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และมี
การปรับเปลีย่นกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น โครงการรถไฟฟา้มีการก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการ อาจท าให้
ประชาชนมีการขบัรถน้อยลงและใช้บริการรถไฟฟา้มากขึน้ รวมถึง ราคาน า้มนั ความหนาแนน่ของจราจรบนถนน อตัราคา่
โดยสารของระบบขนสง่อื่นท่ีผู้ โดยสารสามารถเลอืกใช้ได้ เป็นต้น 

2.4 มติคณะรัฐมนตรีอาจไมเ่ป็นไปตามกรอบข้อตกลงการยตุิข้อพิพาทระหวา่งกลุม่บริษัทฯ และ กทพ. 
เนื่องจากการเจรจาเพื่อยตุิข้อพิพาทระหวา่งกลุม่บริษัทฯ และ กทพ. ทัง้หมด ในครัง้นีเ้กิดขึน้เนื่องจาก

คณะรัฐมนตรีเห็นวา่เพื่อบรรเทาความสญูเสยีและความเสยีหายที่จะเกิดขึน้แก่รัฐ และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สงูสดุ
ของทางราชการ จงึได้มีมติให้หนว่ยงานของรัฐด าเนินการเจรจาตอ่รองกบัคูพ่ิพาท ทัง้นี ้ กลุม่บริษัทฯ และ กทพ. ได้มี
แนวทางสรุปร่วมกนัโดยการขยายอายสุญัญาสมัปทานทัง้ 3 สญัญาไปจนถึงปี 2600 โดยที่บริษัทฯ จะต้องลงทนุก่อสร้าง
ปรับปรุงทางดว่นขัน้ท่ี 2 มลูคา่ 31,500 ล้านบาท  อยา่งไรก็ตาม แนวทางในการยตุิข้อพิพาทดงักลา่วข้างต้นจะต้องได้รับ
การอนมุตัจิาก ครม. ก่อน ซึง่หาก ครม. ไมอ่นมุตัิหรือเปลีย่นแปลงไปจากข้อตกลงที่ได้มกีารเจรจาในแนวทางดงักลา่ว กทพ. 
และบริษัทฯ จะต้องตกลงร่วมกนัตอ่ไป 

 
ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขในการท ารายการในครัง้นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้

พิจารณาดงัตอ่ไปนี ้
(ก) มลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป (หรือมลูคา่ข้อพิพาทที่ขอยตุ)ิ 
มลูคา่ตามข้อพิพาท 137,517 ล้านบาทเป็นเพียงการประมาณการของกลุม่บริษัทฯ เทา่นัน้ซึง่ค านวณจากมลูคา่

ฟอ้งร้องตามข้อพิพาทพร้อมดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มลูคา่ดงักลา่วยงัไมม่ีข้อสรุปใดๆ ระหวา่งกลุม่บริษัทฯ และ 
กทพ. หรือมีผลการตดัสนิสดุท้ายวา่กลุม่บริษัทฯจะได้รับการช าระเงินจาก กทพ. การมีข้อพิพาทจึงไมไ่ด้เป็นการรับประกนั
วา่กลุม่บริษัทฯ จะเป็นผู้ชนะข้อพิพาทและได้รับช าระเงินทัง้หมดหรือชดเชยด้วยวิธีใดวิธีหนึง่ หรือจะเป็นผู้แพ้ข้อพิพาทโดย
ไมไ่ด้รับช าระเงินใดๆ ข้อพิพาทในแตล่ะกรณียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาตามขัน้ตอนตัง้แตค่ณะชัน้ผู้พิจารณา 
อนญุาโตตลุาการ ศาลปกครองกลาง และขัน้สดุท้ายคือศาลปกครองสงูสดุ ผลการพิจารณาข้อพิพาทจึงยงัมคีวามไม่
แนน่อน ถึงแม้วา่กลุม่บริษัทฯ จะชนะคดใีนระดบัอนญุาโตตลุาการ ก็ไมไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่จะชนะคดใีนชัน้ตอ่ๆ ไป หรือ
หากกลุม่บริษัทฯ สามารถชนะคดีก็อาจจะไมไ่ด้รับช าระหนีต้ามค าพิพากษาเนื่องจากคูก่รณีเป็นหนว่ยงานรัฐที่ไมอ่าจฟอ้ง
บงัคบัยดึทรัพย์ หรือมีเหตปัุจจยัภายนอกที่ไมส่ามารถควบคมุได้ นอกจากนี ้ ระยะเวลาการเจรจาตอ่รองและการพิจารณา
แตล่ะชัน้ มีการใช้เวลาคอ่นข้างนานกวา่ที่จะถึงค าตดัสนิขัน้สดุท้ายจากศาลปกครองสงูสดุ  

ขณะที่ข้อพิพาทท่ีมคี าตดัสนิชีข้าดของศาลปกครองสงูสดุเก่ียวกบัทางแขง่ขนัของทางพเิศษอดุรรัถยา ระหวา่งปี 
2542 - 2543 โดย กทพ. ต้องช าระเงินคา่ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการให้แก ่NECL เป็นจ านวนเงิน 1,790 ล้าน
บาทพร้อมดอกเบีย้ตามทีก่ าหนดในสญัญา หรือ 4,318 ล้านบาทเมื่อค านวณถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ มลูคา่ข้อพิพาทท่ีกลุม่บริษัทฯ คาดวา่จะได้รับจึงอยูร่ะหวา่ง 
4,318 ล้านบาทถงึ 137,517 ล้านบาท 

 
(ข) มลูคา่สิง่ตอบแทนที่ได้รับจากสนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป (หรือจากการยตุิข้อพิพาท) 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 12 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ในการพิจารณามลูคา่สิง่ตอบแทนท่ีได้รับจากสนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป (หรือจากการยตุิข้อพิพาท) ทีป่รึกษาทางการ
เงินอิสระพิจารณาจากการประเมนิความคุ้มคา่ในการแก้ไขสญัญาสมัปทาน โดยการท าประมาณการ 37 ปีตามระยะเวลา
การขยายอายสุมัปทาน และการลงทนุเพื่อปรับปรุงทางดว่นขัน้ท่ี 2 (Double Deck) รวมถงึการแก้ปัญหาจดุตดักระแส
จราจรและจดุคอขวด (ทางพิเศษศรีรัช สว่นเอ และบางสว่นของสว่นบี ตัง้แตด่า่นประชาช่ืนถงึดา่นอโศก) จ านวน 31,500 
ล้านบาท ผลปรากฏวา่ได้มลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิ (Net Present Value: NPV) อยูร่ะหวา่ง 28,263 – 33,355 ล้าน
บาท 

 
(ค) การเปรียบเทียบมลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป กบัมลูคา่สิง่ตอบแทน 
มูลค่าสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป  
(หรือ มลูคา่ข้อพิพาทท่ีขอยตุิ) 

มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ 
(หรือ มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ (NPV) ของการแก้ไขสญัญา

สมัปทาน อีก 37 ปี และการลงทนุเพื่อปรับปรุงทางดว่นขัน้ท่ี 2 
(Double Deck) มลูคา่ 31,500 ล้านบาท) 

4,318 – 137,517 ล้านบาท* 28,263 - 33,355 ล้านบาท 
หมายเหต:ุ * มลูคา่สินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป (หรือ มลูคา่ข้อพิพาทที่ขอยตุิ) มีจ านวนระหวา่ง 4,318 – 137,517 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
แตไ่มส่ามารถสรุปได้วา่มลูคา่จริงๆ จะเป็นเทา่ใด เน่ืองจากมีความไมแ่น่นอนวา่กลุม่บริษัทฯ จะชนะคดีหรือไม ่และศาลจะตดัสินให้ได้คา่ชดเชย
จากข้อพิพาทในแตล่ะคดีเทา่ใด และเม่ือใด 
โดย 

- 4,318 ล้านบาท คือ ข้อพิพาทที่มีค าตดัสินชีข้าดของศาลปกครองสงูสดุเก่ียวกบัทางแข่งขนัของทางพิเศษอดุรรัถยา ระหวา่งปี 2542 - 2543 
โดย กทพ. ต้องช าระเงินคา่ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการให้แก่ NECL เป็นจ านวนเงิน 1,790 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ตามที่
ก าหนดในสญัญา หรือเทา่กบั 4,318 ล้านบาทเม่ือค านวณถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

- 137,517 ล้านบาท คือ มลูคา่ข้อพิพาททัง้หมด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเพียงการประมาณการของกลุม่บริษัทฯ เทา่นัน้ ซึง่ค านวณ
จากมลูคา่เงินต้นตามข้อพิพาทพร้อมดอกเบีย้โดยค านวณถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มลูคา่ดงักลา่วยงัไมมี่ข้อสรุปใดๆ ระหวา่งกลุม่ 
บริษัทฯ และ กทพ. หรือมีผลการตดัสินสดุท้ายวา่กลุม่บริษัทฯจะได้รับการช าระเงินจาก กทพ.ถ้าการยตุิข้อพิพาทยงัไมเ่กิดขึน้ มลูคา่ข้อ
พิพาทก็จะถกูค านวณเพ่ิมขึน้ตามเวลาที่เพ่ิมขึน้ถึงวนัที่มีค าตดัสินเป็นอนัสิน้สดุ การมีข้อพิพาทจงึไมไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่กลุม่บริษัทฯ 
จะเป็นผู้ชนะข้อพิพาทและได้รับช าระเงินทัง้หมดหรือชดเชยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือจะเป็นผู้แพ้ข้อพิพาทโดยไมไ่ด้รับช าระเงินใดๆ ข้อพิพาท
ในแตล่ะกรณียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาตามขัน้ตอนตัง้แตค่ณะชัน้ผู้พิจารณา อนญุาโตตลุาการ ศาลปกครองกลางและขัน้สดุท้ายคือ
ศาลปกครองสงูสดุ ผลการพิจารณาข้อพิพาทจงึยงัมีความไมแ่น่นอน ถึงแม้วา่กลุม่บริษัทฯ  จะชนะคดีในระดบัอนญุาโตตลุาการ ก็ไมไ่ด้
เป็นการรับประกนัวา่จะชนะคดใีนชัน้ตอ่ๆ ไป นอกจากนี ้ระยะเวลาการเจรจาตอ่รองและการพิจารณาแตล่ะชัน้ มีการใช้เวลาคอ่นข้างนาน
กวา่ที่จะถึงค าตดัสินขัน้สดุท้ายจากศาลปกครองสงูสดุ โดยมีรายละเอียดตามหวัข้อ 2.2.1 ข้อพิพาทตามสญัญาสมัปทาน ของรายงาน
ฉบบันี ้

 
จากตารางข้างต้น หากเปรียบเทียบมลูคา่สิง่ตอบแทนที่ได้รับจ านวน 28,263 - 33,355 ล้านบาท กบัมลูคา่

สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป ที่ศาลพิพากษาให้บริษัทฯ ชนะคดีแล้ว จ านวน 4,318 ล้านบาท มลูคา่สิง่ตอบแทนที่ได้รับสงูกวา่
มลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป ซึง่มีความเหมาะสม 

แตห่ากเปรียบเทยีบมลูคา่สิง่ตอบแทนท่ีได้รับจ านวน 28,263 - 33,355 ล้านบาท กบัมลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป 
ตามข้อพิพาททัง้หมด จ านวน 137,517 ล้านบาท ซึง่มีความไมแ่นน่อนวา่ศาลจะตดัสนิให้กลุม่บริษัทฯ ชนะคดีเป็นจ านวน
เทา่ใด มลูคา่สิง่ตอบแทนที่ได้รับต ่ากวา่มลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป ซึง่ไมเ่หมาะสม 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 13 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระพิจารณาว่า มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ (หรือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด
สุทธิ (NPV) ของการแก้ไขสัญญาสัมปทาน อีก 37 ปี และการลงทุนเพื่อปรับปรุงทางด่วนขัน้ที่  2)  มีมูลค่าที่
ค่อนข้างชัดเจนเท่ากบั 28,263 - 33,355 ล้านบาท แต่มูลค่าสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป ตามข้อพิพาทที่ขอยุติทัง้หมด 
มีมูลค่าที่ไม่แน่นอนระหว่าง 4,318 – 137,517 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงที่กว้างมาก และไม่สามารถหาข้อสรุปหรือ
คาดการณ์ค าตัดสินของศาลในอนาคตได้ ทัง้ด้านผลการตัดสิน จ านวนค่าชดเชยที่ศาลตัดสินให้กลุ่มบริษัทฯ 
ได้รับ และระยะเวลาและวิธีการที่  กทพ. จะช าระค่าชดเชยตามค าสั่ งศาลแก่กลุ่มบริษัทฯ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทาง
การเงนิอิสระจึงไม่สามารถเปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไปและมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับได้ 
 แตห่ากพจิารณาการประเมินความคุ้มคา่ในการแก้ไขสญัญาสมัปทาน โดยการท าประมาณการ ตามระยะเวลา
การขยายอายสุมัปทาน และการลงทนุเพื่อปรับปรุงทางดว่นขัน้ท่ี 2 (Double Deck) รวมถงึการแก้ปัญหาจดุตดักระแส
จราจรและจดุคอขวด จ านวน 31,500 ล้านบาท ผลปรากฏวา่ได้มลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิ (Net Present Value: 
NPV) อยูร่ะหวา่ง 28,263 – 33,355 ล้านบาท ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระมีความเห็นว่า การลงทุนในครัง้นีม้ี
ความเหมาะสมเน่ืองจากมี NPV เป็นบวก 

 
ทัง้นี ้ บริษัทฯ มคีวามจ าเป็นในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ เนื่องจากสญัญาสมัปทานโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 

2 จะหมดอายลุงภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 และบริษัทฯ มีความเสีย่งที่อาจจะไมส่ามารถตอ่อายใุนสญัญาสมัปทาน
ดงักลา่วตอ่ไปได้อีก ท าให้รายได้ประมาณร้อยละ 60 ของธุรกิจทางพเิศษ (หรือร้อยละ 30 ของรายได้รวมของบริษัทฯ) 
หายไป แตร่ายได้จากโครงการของรถไฟฟา้เส้นทางตา่งๆ และโครงการในอนาคตของ กทพ. (ในกรณีกลุม่บริษัทฯ มีโอกาส
ได้เข้าร่วมด าเนินงาน) ก็ยงัไมส่ามารถสร้างรายได้ทนัทีเพื่อมาชดเชยกบัรายได้ที่ขาดหายไปได้ ดงันัน้ อาจสง่ผลกระทบ
ในทางลบตอ่ความเช่ือมัน่ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานอยา่งมีสาระส าคญั รวมถึงอาจมีการลดการจ้างงานพนกังาน
ของกลุม่บริษัทฯ ซึง่จะก่อให้เกิดปัญหาสงัคมตามมาอีกด้วย 

ในทางกลบักนั หลงัจากการท ารายการในครัง้นี ้ (การยตุิข้อพิพาท) กลุม่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการแก้ไข
สญัญาสมัปทานโดยการขยายอายสุมัปทานออกไป สิน้สดุเดือนเมษายน ปี 2600 ท าให้กลุม่บริษัทฯ มีความตอ่เนื่องในการ
ด าเนินธุรกิจให้บริการทางพิเศษ โดยในสว่นของสญัญาทางดว่นขัน้ท่ี 2 สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เฉลีย่ประมาณ 6,000 ล้าน
บาทตอ่ปี หรือถ้าค านวณตามระยะเวลา 37 ปี จะสร้างมลูคา่รายได้สงูถึงประมาณ 222,000 ล้านบาท ตามการประเมิน
มลูคา่กรณีพืน้ฐาน ซึง่เป็นรายได้ที่มีสาระส าคญัอยา่งมากตอ่การด าเนินธุรกิจและจะเป็นแหลง่ที่มาของกระแสเงินสดที่
ส าคญัตอ่การบริหารสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ในอนาคต ท าให้การด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ มีความมัน่คงอยา่งตอ่เนื่อง
และสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ซึง่เมือ่ประเมินถงึความคุ้มคา่ในการลงทนุโดยรวมแล้วได้มลูคา่
ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิเป็นบวก อยูร่ะหวา่ง 28,263 – 33,355 ล้านบาท 

ดงันัน้ เมื่อพิจารณาถึงข้อมลูเร่ืองการวิเคราะห์ข้อดีและประโยชน์ของการเข้าท ารายการ ข้อด้อยและความเสีย่ง
ของการเข้าท ารายการโดยรวมแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากการท ารายการในครัง้นี ม้ากกว่า  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควร อนุมัติ การท ารายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ในครัง้นี ้

 
ผู้ ถือหุ้นควรศกึษาข้อมลูตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและเอกสารตา่งๆ ทีแ่นบมากบัหนงั 

สอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ เพื่อใช้วจิารณญาณและดลุพินิจประกอบการพิจารณาในการตดัสนิใจเพือ่ลงมติได้อยา่งเหมาะสม 
โดยขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั ทัง้นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองวา่ได้พจิารณาและให้ความเห็น
กรณีข้างต้นด้วยความรอบคอบตามมาตรฐานวชิาชีพ โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั   



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 14 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

1.1 วัตถุประสงค์ของการท ารายการและที่มาของรายการ 
ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติพิจารณาอนมุตัิให้

บริษัทฯ และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากัด (“NECL”) ยุติข้อพิพาททัง้หมดกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
(“กทพ.”) โดยการทบทวนและแก้ไขสญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ที่ 2, สญัญาเพื่อการตอ่ขยายโครงการระบบทางด่วน
ขัน้ท่ี 2 (สว่นดี) และสญัญาโครงการทางดว่นสายบางปะอิน – ปากเกร็ด ซึง่ในการยตุิข้อพิพาททัง้หมดดงักลา่ว กทพ. และ
กลุ่มบริษัทฯ ตกลงที่จะมีการขยายระยะเวลาสญัญาสมัปทานและให้บริษัทฯ ลงทุนปรับปรุงระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ด้วย 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัลกัษณะของรายการในหวัข้อ 1.4) 

 
1.2 วันเดือนปีที่เกดิรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าท ารายการภายหลงัจากที่ได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ซึง่จะจดัขึน้
ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 และคณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัใินเร่ืองดงักลา่ว (คาดวา่จะมีการประชมุในเดือนมีนาคมหรือเดือน
เมษายน 2562) หาก ครม. พิจารณาอนมุตัิกลุม่บริษัทฯ และ กทพ. จะด าเนินการเพื่อยกเลกิข้อพพิาททัง้หมดและลงนาม
แก้ไขสญัญาสมัปทาน  
 

1.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 
กทพ. มีความเก่ียวข้องและความสมัพนัธ์โดย กทพ. เป็นคูส่ญัญาสมัปทานกบับริษัทฯ และ NECL รวมทัง้สิน้ 4 

สญัญา คือ 
สัญญาสัมปทาน เส้นทาง/โครงข่าย 

1. สญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 กบับริษัทฯ โครงขา่ยในเขตเมือง ประกอบด้วย 
(1) ทางพิเศษศรีรัช (ส่วนเอ) : พระราม 9 – รัชดาภิเษก 
(2) ทางพิเศษศรีรัช (ส่วนบี) : พญาไท – บางโคล ่
(3) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือ ทางด่วนขัน้ที่ 1 : ดินแดง 

– ทา่เรือ, บางนา – ทา่เรือ และทา่เรือ – ดาวคะนอง 
 และโครงขา่ยนอกเขตเมือง ได้แก่ 
(1) ทางพิเศษศรีรัช (ส่วนซี) : รัชดาภิเษก – แจ้งวฒันะ 

2. สญัญาเพื่อการตอ่ขยายโครงการระบบทางดว่น
ขัน้ท่ี 2 (สว่นด)ี กบับริษัทฯ 

โครงขา่ยนอกเขตเมือง ได้แก่ ทางพิเศษศรีรัช (ส่วนดี) : 
พระราม 9 – ศรีนครินทร์ 

3. สญัญาโครงการทางดว่นสายบางปะอิน-ปากเกร็ด 
กบั NECL  

โครงขา่ยนอกเขตเมือง ได้แก่ ทางพิเศษอุดรรัถยา(บางปะอิน-
ปากเกร็ด) : แจ้งวฒันะ – เชียงราก, เชียงราก – บางไทร 

4. สญัญาโครงการทางดว่นสายศรีรัช- วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร  กบับริษัทฯ 

โครงขา่ยนอกเขตเมือง ได้แก่ ทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพฯ 

กทพ. มีตวัแทนทีด่ ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัท 1 คน ได้แก่ นายวชิาญ เอกรินทรากลุ ซึง่ด ารงต าแหนง่รองผู้วา่
การฝ่ายกลยทุธ์และแผนงานใน กทพ. ถือเป็นกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในวาระท่ีพิจารณา ดงันัน้ นายวิชาญ เอกรินทรากลุ ซึง่



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 15 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

เป็นกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุและไมไ่ด้ออกเสยีงในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อ
วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2562  
 อนึง่ การเข้าท ารายการในครัง้นี ้จะเก่ียวข้องกบัสญัญาที่ 1, สญัญาที่ 2 และสญัญาที่ 3 ข้างต้นเทา่นัน้ 
 

1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ 
ในระหว่างการด าเนินงานตามสญัญา กทพ. กลุม่บริษัทฯ มีข้อพิพาทหลายคดีทัง้ในชัน้คณะผู้พิจารณา ชัน้คณะ

อนญุาโตตลุาการ และในชัน้ศาลปกครอง โดยเมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 ศาลปกครองสงูสดุได้มีค าพิพากษาในข้อพิพาท
เร่ืองผลกระทบจากทางแข่งขนัให้ กทพ. ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการเนื่องจากผลกระทบจากทางแข่งขันให้  
NECL เป็นจ านวนเงิน 1,790 ล้านบาท พร้อมทัง้อตัราดอกเบีย้ในอตัราที่ก าหนดตามสญัญาจนกวา่จะช าระเสร็จสิน้ (โดย
มูลค่าข้อพิพาทตามที่ศาลตดัสินรวมดอกเบีย้จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 4,318 ล้านบาท) ต่อมาเมื่อวนัที่ 2 
ตลุาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบถึงเร่ืองที่หนว่ยงานของรัฐมีข้อพิพาทตามสญัญาอนญุาโตตลุาการหรือถกูฟอ้ง
คดีต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีเดียวกันหรือหลายคดีในประเด็นเดียวกัน หรือเก่ียวเนื่องกัน เช่น กรณีคดีที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม (ได้แก่ การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย) แล้วมีค าวินิจฉยัชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ ซึง่
น าไปสูก่ารฟอ้งคดีในศาลปกครองสงูสดุ โดยผลของค าวินิจฉยัชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการนัน้ให้หนว่ยงานของรัฐต้อง
ชดใช้คา่เสยีหายหรืออื่นใด คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้หนว่ยงานของรัฐนัน้เจรจาตอ่รองกบัคูพ่ิพาทเพื่อบรรเทาความเสยีหาย
ของรัฐและให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยให้ด าเนินการอย่างโปร่งใส ชอบด้วยกฎหมาย และค านึงถึงประโยชน์
ของชาติเป็นส าคญั  

กทพ. ได้มีหนงัสือถึงกลุ่มบริษัทฯ แจ้งว่าคณะกรรมการ กทพ. ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ พิจารณาแนวทาง
ด าเนินคดีข้อพิพาทตามสญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 สญัญาเพื่อการตอ่ขยายโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 (สว่น
ดี) และสญัญาโครงการทางดว่นสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ระหวา่ง กทพ. กบักลุม่บริษัทฯ ซึง่ กทพ. โดยคณะอนกุรรมการฯ 
และคณะกรรมการ กทพ. ได้ประชมุเจรจากบักลุม่บริษัทฯ หลายครัง้จนได้ข้อตกลงร่วมกนัในการไกลเ่กลีย่ยตุิข้อพิพาทและ 
การด าเนินโครงการ โดยมีขัน้ตอนทางกฎหมายที่ต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 

ข้อตกลงในการไกลเ่กลีย่ยตุิข้อพิพาทบนพืน้ฐานท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่รัฐ ประชาชน และเป็นธรรมตอ่คูส่ญัญา
ทัง้สองฝ่าย สรุปประเด็นสาระส าคญัที่ กทพ. และกลุม่บริษัทฯ ตกลงกนั ดงันี ้

1. กทพ. และกลุ่มบริษัทฯ ตกลงยุติข้อพิพาทที่ได้มีค าตดัสินแล้ว หรืออยู่ระหว่างขัน้ตอนฟ้องร้องคดีต่อศาล การ
เสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ และการเสนอข้อพิพาทต่อคณะผู้พิจารณาที่เกิดขึน้แล้ว  หรืออาจจะ
เกิดขึน้ในอนาคตในประเด็นเดียวกนั หรือประเด็นที่เก่ียวเนื่องกนัตามสญัญาเดิมทัง้หมด ทัง้นีส้ามารถข้อมลูสรุป
เก่ียวกบัประเด็นข้อพิพาทตามมลูคา่ที่ค านวณ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินรวม 137,517 ล้านบาท 
ซึ่งประกอบด้วยเงินต้น 93,325 ล้านบาทและดอกเบีย้ 44,192 ล้านบาท และสามารถจดัแบ่งประเภทได้เป็น 2 
กลุม่ใหญ่ ได้แก่ 
1. ข้อพิพาทที่บริษัทฯ และ NECL เป็นผู้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหาย  
1.1 ข้อพิพาทที่ยุติแล้ว โดยมีค าพิพากษาศาลปกครองสงุสดุแล้ว มี 1 ข้อพิพาทคือ ทางแข่งขนัของทาง
พิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด)  (ปี 2542-2543) 
1.2 ข้อพิพาทท่ียงัไมย่ตุิ  โดยอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณาในชัน้ศาลปกครอง ชัน้อนญุาโตตลุาการ และชัน้
คณะผู้พิจารณา จ านวน 12 เร่ือง  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 16 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

(1) วนัเปิดใช้งานของพืน้ท่ีสว่นแรก (Priority Component Opening Date)  
(2) การออกค าสัง่เปลีย่นแปลงงานโดย กทพ. 
(3) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2546 ของทางพิเศษเฉลมิมหานคร และทางพิเศษศรีรัช 
(4) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2551 ของทางพิเศษเฉลมิมหานคร และทางพิเศษศรีรัช 
(5) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2556 ของทางพิเศษเฉลมิมหานคร และทางพิเศษศรีรัช 
(6) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2561 ของทางพิเศษเฉลมิมหานคร และทางพิเศษศรีรัช 
(7) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2546 ทางพเิศษศรีรัช สว่นดี 
(8) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2551 ทางพเิศษศรีรัช สว่นดี 
(9) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2556 ทางพเิศษศรีรัช สว่นดี 
(10) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2561 ทางพเิศษศรีรัช สว่นดี 
(11) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2546 ของทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด)   
(12) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2551 และปี 2556 ของทางพเิศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด)   
1.3 ข้อพิพาทท่ีมีประเด็นเก่ียวเนื่อง คือ ข้อพิพาทท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตในประเด็นเดยีวกนั หรือประเด็น
ที่เก่ียวเนื่องกนัตามสญัญาทัง้หมด โดยอ้างองิจากข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้แล้ว จ านวน 2 เร่ือง  
(1) ทางแขง่ขนัของทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด)   (ปี 2544 – 2561) 
(2) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2561 ของทางพิเศษอดุรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด)   

2. ข้อพิพาทที่ กทพ. เป็นผู้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหาย จ านวน 2 เร่ือง  
2.1 คา่ใช้พืน้ท่ีศนูย์ควบคมุ 
2.2 การก่อสร้างทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) สว่นท่ี 2 เพื่อขยายเลน 

 
2. กทพ. และกลุม่บริษัทฯ ตกลงร่วมกนัแก้ไขสญัญาสมัปทานดงันี ้

2.1 ขยายระยะเวลาของสญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2, สญัญาเพื่อการตอ่ขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้
ที่ 2 (สว่นดี) และสญัญาโครงการทางดว่นสายบางปะอิน-ปากเกร็ด จากเดิมที่จะครบก าหนดสญัญาในปี 2563 
ปี 2570 และปี 2569 ตามล าดบั ให้สญัญาสิน้สดุวนัที่ 21 เมษายน 2600 

2.2 บริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการให้บริการและบ ารุงรักษาทางด่วนขัน้ที่ 2 และ NECL เป็นผู้ด าเนินการให้บริการและ
บ ารุงรักษาทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด โดยกลุม่บริษัทฯ ได้รับสว่นแบ่งรายได้คา่ผ่านทางตลอดระยะเวลา
ของสญัญา ดงันี ้

• สว่นแบง่รายได้คา่ผา่นทางจากทางดว่นขัน้ท่ี 1 และ 2 เฉพาะโครงขา่ยในเขตเมือง ร้อยละ 40 และรายได้
คา่ผา่นทางทัง้หมดจากทางดว่นขัน้ท่ี 2 (สว่นซ)ี และทางดว่นขัน้ที่ 2 (สว่นดี) ซึง่เป็นโครงขา่ยนอกเขตเมือง 

• สว่นแบง่รายได้คา่ผา่นทางทัง้หมดจากทางดว่นสายบางปะอิน-ปากเกร็ด  
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในแผนภาพแสดงการขยายระยะเวลาของสญัญาสมัปทาน) 

2.3 การปรับอตัราค่าผ่านทาง กทพ. และกลุ่มบริษัทฯ ตกลงให้มีการปรับอตัราค่าผ่านทางเพิ่มขึน้แบบคงที่ทุก
ระยะเวลา 10 ปี ส าหรับรถทกุประเภทตามอตัราที่มีการก าหนดไว้ชดัเจนในทัง้ 3 สญัญา 

2.4 บริษัทฯ มีหน้าที่ลงทนุก่อสร้างทางดว่นชัน้ที่ 2 (Double Deck) จากด่านประชาช่ืนถึงดา่นอโศก เป็นระยะทาง
ประมาณ 17 กิโลเมตรในเงินลงทนุเท่ากบั 31,500 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขดัภายหลงัรายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ของ กทพ. ได้รับความเห็นชอบ  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 17 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ทัง้นี ้กทพ. จะน าผลการเจรจาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบตามขัน้ตอนพระราชบญัญตัิการให้เอกชน
ร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงไปจากแนวทางที่เสนอข้างต้น 

3. กทพ. และกลุ่มบริษัทฯ จะลงนามสญัญาแก้ไขสญัญาสมัปทานเดิมภายหลงัจากได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
และภายหลงัจากได้รับการอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรี 

 
 การขยายระยะเวลาของสญัญาสมัปทาน แสดงได้ตามแผนภาพ ดงันี ้
 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 18 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

แผนภาพแสดงการขยายระยะเวลาของสญัญาสมัปทาน



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 19 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

การค านวณขนาดรายการของการจ าหน่ายไปและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
กลุ่มบริษัทฯ มีข้อพิพาท กับ กทพ. โดยได้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหายจาก กทพ. จ านวน 11 เร่ือง มีมูลค่าฟ้องร้อง

จนถึงวนัที่ยื่นข้อพิพาททัง้สิน้ 54,503.7 ล้านบาท ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2561 ซึง่มีการน าเข้าสูก่ารพิจารณาในชัน้อนญุาโตตลุาการตามขัน้ตอนระงบัข้อพิพาทตามสญัญา และในชัน้ศาลปกครอง  
อยา่งไรก็ตามยงัมีข้อพิพาทตามสญัญาซึง่มีประเด็นเดียวกนัหรือประเด็นที่เก่ียวเนื่องกนักบัข้อพิพาทที่มีการยื่นฟอ้งร้องคดี
ต่อศาล และต่อคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว แต่ยงัอยู่ในขัน้ตอนคณะผู้พิจารณาและในขัน้ตอนยื่นหนงัสือบอกกล่าวให้ 
กทพ. ปฏิบัติตามสญัญาอีก มีจ านวนรวม 17 เร่ือง โดยมีมูลค่าข้อพิพาททัง้สองส่วนรวมดอกเบีย้ค านวณถึงวันที่ 31 
ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินรวม 137,517 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยเงินต้น 93,325 ล้านบาทและดอกเบีย้ 44,192 ล้าน
บาท (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 2.2.1 ข้อพิพาทตามสญัญาสมัปทาน) 

รายละเอียดการค านวณขนาดรายการซึ่งใช้ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วนัที่  30 กนัยายน 2561 มี
ดงันี ้

วิธีค านวณ การค านวณ  ร้อยละ 

1. มลูคา่ตามบญัชขีอง
สินทรัพย์ที่มีตวัตน
สทุธิ 

สดัสว่นการถือหุ้น x NTA ของบริษัทที่ท ารายการ x100 
NTA ของบริษัทฯ 

- ไม่สามารถค านวณได้ - 
เน่ืองจากเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์อ่ืนที่ไมใ่ชห่ลกัทรัพย์ 

2. ก าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงาน 

สดัสว่นการถือหุ้น x ก าไรสทุธิของบริษัทที่ท ารายการ x100 
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 

- ไม่สามารถค านวณได้ - 
เน่ืองจากเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์อ่ืนที่ไมใ่ชห่ลกัทรัพย์ 

3. มลูคา่รวมของสิ่งตอบ
แทน 

 

มลูคา่ข้อพิพาทรวม x 100 
มลูคา่สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

137,517 ล้านบาท x 100 
103,843 ล้านบาท 

132.43 

4. มลูคา่หุ้นออกใหม ่
จ านวนหุ้นที่ออกเพ่ือช าระคา่สินทรัพย์ x 100 

ทนุช าระแล้วของบริษัทฯ 

- ไม่สามารถค านวณได้ - 
เน่ืองจากบริษัทฯไมมี่การออกหลกัทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือเป็นสิ่งตอบ
แทนการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ 

 
การตกลงเพื่อยตุิข้อพิพาทดงักลา่วจดัเป็นการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ย 

ไปฯ โดยมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 132.43 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่มีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 
50 หรือสงูกวา่ โดยบริษัทฯ ไมม่กีารเข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ในระหวา่ง 6 เดือนที่ผา่นมา ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมี
หน้าที่ต้องแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพือ่ให้ความเห็นตอ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมทัง้เปิดเผยสารสนเทศ การเข้าท า
รายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือ่พิจารณาอนมุตัิการเข้า
ท ารายการดงักลา่ว ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี และบริษัทฯ ต้องจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นระยะเวลาลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนักอ่นวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 20 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
ในการยตุิข้อพิพาททัง้หมดดงักล่าว กทพ. ตกลงที่จะปรับปรุงแก้ไขสญัญาสมัปทานให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 

ต้องลงทนุก่อสร้างปรับปรุงทางดว่นขัน้ที่ 2 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรในระบบทางด่วนดงักลา่ว ซึ่งการลงทนุก่อสร้าง
ปรับปรุงจะต้องใช้เงินลงทนุเทา่กบั 31,500 ล้านบาท  รายละเอียดการค านวณขนาดรายการซึง่ใช้ข้อมลูทางการเงินตามงบ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงันี ้

 
วิธีค านวณ การค านวณ  ร้อยละ 

1. มลูคา่ตามบญัชขีอง
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 

สดัสว่นการถือหุ้น x NTA ของบริษัทที่ท ารายการ x100 
NTA ของบริษัทฯ 

- ไม่สามารถค านวณได้ - 
เน่ืองจากเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์

อ่ืนที่ไมใ่ชห่ลกัทรัพย์ 

2. ก าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงาน 

สดัสว่นการถือหุ้น x ก าไรสทุธิของบริษัทที่ท ารายการ x100 
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 

- ไม่สามารถค านวณได้ - 
เน่ืองจากเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์

อ่ืนที่ไมใ่ชห่ลกัทรัพย์ 

3. มลูคา่รวมของสิ่งตอบ
แทน 

 

มลูคา่เงินลงทนุ x 100 
มลูคา่สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

31,500 ล้านบาท x 100 
103,843 ล้านบาท 

30.33 

4. มลูคา่หุ้นออกใหม ่
จ านวนหุ้นที่ออกเพ่ือช าระคา่สินทรัพย์ x 100 

ทนุช าระแล้วของบริษัทฯ 

- ไม่สามารถค านวณได้ - 
เน่ืองจากบริษัทฯไมมี่การออกหลกัทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือเป็นสิ่งตอบ

แทนการได้มาซึง่สินทรัพย์ 

 
การเข้าท ารายการดงักล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 30.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็น

ขนาดรายการมากกวา่ร้อยละ 15 แต่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของมลูคา่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไมม่ีการเข้าท ารายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯและ
จดัสง่หนงัสอืเวียนเพื่อแจ้งผู้ ถือหุ้นทราบภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แตไ่มต้่องขออนมุตัิ
จากผู้ ถือหุ้น โดยในครัง้นีบ้ริษัทฯ จะจดัสง่สารสนเทศการท ารายการดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ในคราวเดียวกนั 

อย่างไรก็ตาม มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการอนุมตัิรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้มีผลผูกพนักบัมติ
อนมุตัิของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  
 

1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและมูลค่าของสนิทรัพย์ที่ได้มาหรือจ าหน่ายไป 
กทพ. และกลุม่บริษัทฯ ได้มีข้อตกลงที่จะไกลเ่กลี่ยในการยตุิข้อพิพาทที่มีตอ่กนั โดย กทพ. และกลุม่บริษัทฯ ตก

ลงยกเลิกบรรดาข้อพิพาททัง้หมดที่เกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้ในอนาคตที่เก่ียวข้องตามสญัญาสมัปทานเดิมทัง้หมด ได้แก่ 
ข้อพิพาทที่มีการฟ้องร้องคดีต่อศาล ข้อพิพาทที่เสนอตอ่คณะอนญุาโตตลุาการ และข้อพิพาทที่เสนอตอ่คณะผู้พิจารณาที่
เกิดขึน้แล้ว หรืออาจจะเกิดขึน้ในอนาคตในประเด็นเดียวกนัหรือประเด็นที่เก่ียวเนื่องกนัตามสญัญาทัง้หมด โดยมีมลูค่า  
137,517 ล้านบาท ค านวณ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 21 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ในการยุติข้อพิพาททัง้หมดดังกล่าว กทพ. ตกลงที่จะปรับปรุงแก้ไขสญัญาสมัปทานให้กับบริษัทในหลายๆ 
ประเด็น ได้แก่ การขยายระยะเวลาของสญัญาสมัปทานทัง้ 3 สญัญา ออกไปให้สิน้สดุในปี 2600 การปรับอตัราคา่ผา่นทาง
จะมีการปรับเพิ่มขึน้แบบคงที่ทกุระยะเวลา 10 ปี และมีการลงทนุก่อสร้างปรับปรุงทางดว่นขัน้ท่ี 2 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร 
โดยใช้เงินลงทนุก่อสร้าง 31,500 ล้านบาท  
 

1.6 เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าสิ่งตอบแทนของสินทรัพย์ที่ได้มาและจ าหน่ายไป 
(1) มลูคา่สิง่ตอบแทนของการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 

กลุม่บริษัทฯ ก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนของการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์จากข้อพิพาทท่ีกลุม่บริษัทฯ ตกลงยตุิเป็น
ข้อพิพาทที่มีการฟ้องร้องคดีต่อศาล ข้อพิพาทที่เสนอตอ่คณะอนญุาโตตลุาการ และข้อพิพาทที่เสนอตอ่คณะผู้พิจารณาที่
เกิดขึน้แล้วหรืออาจจะเกิดขึน้ในอนาคตในประเด็นเดียวกนัหรือประเด็นที่เก่ียวเนื่องกันตามสญัญาฯ ทัง้หมดรวมมลูค่า
137,517 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินต้น 93,325 ล้านบาทและดอกเบีย้ 44,192 ล้านบาท โดยเป็นการค านวณดอกเบีย้ถึง
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ทัง้นีถ้้าการยตุิข้อพิพาทยงัไม่เกิดขึน้ มลูค่าข้อพิพาทก็จะถกูค านวณเพิ่มขึน้ตามเวลาที่เพิ่มขึน้ถึง
วนัท่ีมีค าตดัสนิเป็นอนัสิน้สดุ 

ส าหรับวิธีการค านวณดอกเบีย้เร่ิมจากกรณีที่มีการผิดนดัช าระหนีเ้งินที่ก าหนดในสญัญาโครงการทางด่วนสาย
อดุรรัถยาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 4 ตอ่ปี ซึง่จะเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 6 ตอ่ปี หากผิดนดัเกินกวา่ 30 วนั 
เหนืออัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ าส าหรับเงินฝากในกรุงเทพมหานครในวงเงินที่ เ กินกว่า 10 ล้านบาทตามที่
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะก าหนดในขณะนัน้ โดยคิดเป็นรายวนันับจากวันที่หนีเ้งินถึงก าหนดช าระจนกว่า
คูส่ญัญาฝ่ายที่ผิดนดัจะช าระเสร็จสิน้ทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ แตส่ าหรับสญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 และ สญัญา
เพื่อการตอ่ขยายโครงการระบบทางดว่นขัน้ที่ 2 (สว่นดี) ก าหนดให้ชดใช้ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 2 ตอ่ปี ซึง่จะเพิ่มเป็นร้อย
ละ 4 ต่อปี หากผิดนดัเกินกว่า 30 วนั โดยที่เง่ือนไขเก่ียวกับดอกเบีย้อื่นเหมือนกัน ทัง้นี  ้การค านวณมูลค่าข้อพิพาทที่
เปิดเผยดงักลา่วเป็นตวัเลขที่จดัท าโดยบริษัทฯ 
(2) มลูคา่สิง่ตอบแทนของการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

กลุม่บริษัทฯ ก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทนของการได้มาซึง่สนิทรัพย์จากมลูคา่การลงทนุการก่อสร้างในการปรับปรุง
ทางดว่นขัน้ท่ี 2 ซึง่ กทพ. เป็นผู้ก าหนดรูปแบบการก่อสร้างและแนวทางในการปรับปรุง โดยมีมลูคา่การลงทนุ 31,500 ล้าน
บาท  

กรอบข้อตกลงของ กทพ. และกลุม่บริษัทฯ มีดงันี ้
1. การขยายระยะเวลาสญัญาสมัปทานทัง้ 3 สญัญา ดงันี ้

• สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 จากเดิมสิน้สดุในปี 2563 ขยายเวลาไปสิน้สดุในปี 2600โดย
บริษัทฯได้รับสว่นแบ่งรายได้คา่ผ่านทางจากทางดว่นขัน้ท่ี 1 และขัน้ที่ 2  สว่นในเมือง ร้อยละ 40 และ
รายได้คา่ผา่นทางทัง้หมดจากทางดว่นขัน้ที่ 2 สว่นซี 

• สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนดี) จากเดิมสิน้สดุในปี 2570 ขยายเวลาไป
สิน้สดุในปี 2600 โดยบริษัทฯ ได้รับรายได้คา่ผา่นทางทัง้หมดจากทางดว่นขัน้ที่ 2 สว่นดี  

• สญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด จากเดิมสิน้สดุในปี 2569 ขยายเวลาไปสิน้สดุในปี 
2600โดยบริษัทยอ่ยได้รับรายได้คา่ผา่นทางทัง้หมดจากทางดว่นสายบางปะอิน-ปากเกร็ด 

2. การปรับอตัราค่าผ่านทางจะมีการปรับอตัราค่าผ่านทางเพิ่มขึน้แบบคงที่ทกุระยะเวลา 10 ปี ส าหรับรถทกุ
ประเภทตามอตัราที่มีการก าหนดไว้ชดัเจนในทัง้ 3 สญัญา 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 22 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

3. ประมาณการปริมาณจราจรที่ กทพ. และกลุม่บริษัทฯ ยอมรับร่วมกนั  

ข้อสมมติฐานดงักล่าวขัน้ต้น เมื่อน าไปค านวณร่วมกับการลงทุนปรับปรุงทางด่วนแล้ว พบว่าตลอดระยะเวลา
สญัญาสมัปทานที่ขยายออกไป กลุม่บริษัทฯ มีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ 31,463 ล้านบาท 

ทัง้นี ้กทพ. จะน าผลการเจรจาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบตามขัน้ตอนพระราชบญัญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางที่เสนอข้างต้น  ในกรณีดงักลา่ว
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณา ปรับปรุง แก้ไขให้เป็นไปตามผลการเจรจาต่อรองขัน้
สุดท้ายและสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติรายละเอียดของสัญญา 
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อการลงนามสญัญากบั กทพ. จนเสร็จการ 
 

1.7 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการท ารายการ 
แหลง่ที่มาของเงินทนุท่ีจะใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 จะมาจากกระแสเงินสดภายในของ

บริษัทฯ ประมาณ 18,200 ล้านบาท และ/หรือ การกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ประมาณ 13,300 ล้านบาท ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบ
ตอ่สภาพคลอ่งหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ (โปรดดรูายละเอยีดเพิ่มเตมิในหวัข้อ 2.4 การวิเคราะห์ความเพียงพอของ
แหลง่เงินทนุในการท ารายการ) 
 

1.8 เงื่อนไขในการท ารายการ 
การเข้าท ารายการในครัง้นี ้จะส าเร็จได้โดย กทพ. และกลุม่บริษัทฯ จะลงนามสญัญาแก้ไขสญัญาสมัปทานเดิม

ภายหลงัจากได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และภายหลงัจากได้รับการอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรี 
  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 23 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

2 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการท ารายการ 

 
ในการพิจารณาความสมเหตสุมผลของการเข้าท ารายการเพื่อยตุข้ิอพิพาทกบั กทพ. ตามสญัญาโครงการระบบ

ทางดว่นขัน้ท่ี 2, สญัญาเพื่อการตอ่ขยายโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 สว่นดี และสญัญาโครงการทางดว่นสายบางปะอิน 
– ปากเกร็ด (รวมเรียกวา่ “สญัญาสมัปทาน”) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากปัจจยัส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 

2.1 เหตุผลและความจ าเป็น 
 บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) เกิดขึน้จากการควบบริษัทระหวา่งบริษัท ทางดว่นกรุงเทพ 
จ ากดั(มหาชน) (BECL) กบั บริษัท รถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) (BMCL) โดยธุรกิจหลกั คือ การให้บริการทางพเิศษและ
ระบบขนสง่มวลชนด้วยรถไฟฟา้ รวมถงึการพฒันาเชิงพาณิชย์ทีเ่ก่ียวเนื่องกบัระบบทางพิเศษและระบบรถไฟฟา้  ในสว่น
ของการให้บริการทางพเิศษประกอบด้วย 3 เส้นทางหลกั คือ ทางพิเศษศรีรัช  ทางพเิศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพฯ และทางพเิศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) โดยกลุม่บริษัทฯ ได้รับสมัปทาน รวม 4 สญัญาจากการทางพิเศษ
แหง่ประเทศไทย (“กทพ.”) และมกีารแบง่รายได้ระหวา่งบริษัทฯ และ กทพ. ตามที่ก าหนดในสญัญา รวมถงึการก าหนดสว่น
แบง่รายได้ในสว่นของทางพิเศษเฉลมิมหานครซึง่บริหารจดัการ โดย กทพ. ด้วย  
 ปัจจบุนั บริษัทฯ ด าเนินการโครงการทางพิเศษ (ทางดว่น) หลายโครงการ ตามรายละเอยีดในตารางด้านลา่ง 
 

ทางพิเศษ ลักษณะ
โครงข่าย 

ระยะทาง 
(กม.) 

ระยะเวลาสัมปทาน รายได้ค่าผ่านทาง 

1) เฉลิมมหานคร (ทางดว่นขัน้ที่ 1)     
ดินแดง - ทา่เรือ 
บางนา - ทา่เรือ 
ทา่เรือ - ดาวคะนอง 

ในเขตเมือง 
ในเขตเมือง 
ในเขตเมือง 

8.9 
7.9 
10.3 
27.1 

1 มี.ค. 2533 – 29 ก.พ. 2563 
1 มี.ค. 2533 – 29 ก.พ. 2563 
1 มี.ค. 2533 – 29 ก.พ. 2563 

บริษัทฯ และ กทพ. 
บริษัทฯ และ กทพ. 
บริษัทฯ และ กทพ. 

2) ศรีรัช (ทางดว่นขัน้ที่ 2) 
สว่นเอ: พระราม 9 - รัชดาภิเษก 
สว่นบี: พญาไท - บางโคล ่

 
ในเขตเมือง 
ในเขตเมือง 

 
12.4 
9.4 

 
1 มี.ค. 2533 – 29 ก.พ. 2563 
1 มี.ค. 2533 – 29 ก.พ. 2563 

 
บริษัทฯ และ กทพ. 
บริษัทฯ และ กทพ. 

สว่นซ:ี รัชดาภิเษก - แจ้งวฒันะ 
สว่นดี: พระราม 9 - ศรีนครินทร์ 

นอกเขตเมือง 
นอกเขตเมือง 

8.0 
8.7 

1 มี.ค. 2533 – 29 ก.พ. 2563 
22 เม.ย. 2540 – 21 เม.ย. 2570 

บริษัทฯ 
บริษัทฯ 

ศรีรัช – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (SOE) 

นอกเขตเมือง 16.7 
55.2 

15 ธ.ค. 2555 – 14 ธ.ค. 2585 บริษัทฯ 

3) อดุรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด)   
แจ้งวฒันะ - เชียงราก 
เชียงราก - บางไทร 

 
นอกเขตเมือง 
นอกเขตเมือง 

 
22 
10 
32 

 
27 ก.ย. 2539 – 26 ก.ย. 2569 

 
บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

(NECL) 

 
สมัปทานหลกัที่อยูใ่นเขตเมืองก าลงัจะหมดอายใุนต้นปีหน้า (29 กมุภาพนัธ์ 2563) 

 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 24 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

บริษัทฯ มีรายได้หลกัประมาณร้อยละ 60 ของรายได้คา่ผา่นทางทัง้หมดในปี 2560 และ 9 เดือนแรกของปี 2561 
มาจากทางพเิศษทีจ่ะหมดอายสุมัปทานในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 หรือเพียงแคป่ระมาณ 1 ปีนบัจากนี ้ โดยทีก่ารตอ่
สญัญาสมัปทานทางดว่นขัน้ท่ี 1 และ 2 ยงัมีความไมแ่นน่อน1  

โครงสร้างรายได้จากทางพิเศษ 
ที่จะหมดอายใุนวนัที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2563 

2558 2559 2560 2561 (ม.ค. – ก.ย.) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เฉลมิมหานคร (ทางดว่นขัน้ท่ี 1) 2,778.12  32 2,792.50  31 2,764.75  28 2,066.14  27 

ศรีรัช (สว่นเอบีซี) (ทางดว่นขัน้ท่ี 2) 3,263.27  37 3,310.81  36 3,263.64  33 2,423.49  32 

รวม  6,041.39  69 6,103.31  67 6,028.39  61 4,489.63  59 

ที่มา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ ร้อยละของรายได้คา่ผ่านทางทัง้หมด 

 
ในกรณีที่บริษัทฯ ไมไ่ด้รับการตอ่อายสุมัปทานทางดว่นขัน้ท่ี 1 และ 2  บริษัทฯ อาจจะมีรายได้ลดลงอยา่งมี

นยัส าคญัภายหลงัวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 เนื่องจากสมัปทานทางพิเศษปัจจบุนัท่ียงัไมห่มดอายจุะอยูน่อกเขตเมือง ที่มี
การจราจรน้อยกวา่ และมีรายได้ต ่ากวา่ทางพเิศษในเขตเมือง  
 
2.2 ล าดับเหตุการณ์ของข้อพิพาทกับ กทพ. 
 ในระหวา่งการด าเนินธุรกิจที่ผา่นมาถงึปัจจบุนั บริษัทฯ และ กทพ. ได้ด าเนินงานร่วมกนัด้วยดมีาโดยตลอดตาม
ขอบเขตของหน้าที่และงานท่ีก าหนดในสญัญา แตม่ีการตคีวามหมายของข้อความในสญัญาสมัปทานที่แตกตา่งกนัจงึเป็น
เหตใุห้บริษัทฯ และ กทพ. มีข้อพิพาทระหวา่งกนั ซึง่ได้มีการน าข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาของชัน้คณะผู้พิจารณา คณะ
อนญุาโตตลุาการตามขัน้ตอนระงบัข้อพิพาท และในชัน้ศาลปกครอง โดยข้อพิพาทหลกัเป็นเร่ืองเก่ียวกบั (ก) ทางแขง่ขนั
ของทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) และ (ข) การปรับคา่ผา่นทางทกุ 5 ปีของทางพิเศษแตล่ะเส้นทาง ซึ่งจะได้
กลา่วในรายละเอียดตอ่ไป 
 จากข้อพิพาททัง้หมดมเีพียงข้อพพิาทเดยีวที่มคี าตดัสนิชีข้าดของศาลปกครองสงูสดุ เป็นประเด็นเก่ียวกบัทาง
แขง่ขนัของทางพเิศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) ของ NECL ระหวา่งปี 2542 - 2543 ที่ศาลปกครองสงูสดุได้มคี า
พิพากษาเมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 โดยพิพากษายืนตามศาลปกครองชัน้ต้น ให้บงัคบัตามค าชีข้าดของคณะ
อนญุาโตตลุาการท่ีชีข้าดให้ กทพ. ช าระเงินคา่ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการให้แก่ NECL ตามสญัญาโครงการทาง
ดว่นสายบางปะอิน-ปากเกร็ด เป็นจ านวนเงิน 1,790 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ตามที่ก าหนดในสญัญาโดยให้ช าระภายใน 90 
วนันบัแตว่นัท่ีคดีถงึที่สดุ ทัง้นี ้การพิพากษาจากศาลปกครองสงูสดุถือเป็นค าตดัสนิสดุท้าย (โดยมลูคา่ข้อพิพาทตามที่ศาล
ตดัสนิรวมดอกเบีย้จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 4,318 ล้านบาท) 
 ตอ่มาในการประชมุ ครม. เมื่อวนัท่ี 2 ตลุาคม 2561 ครม. เห็นวา่กรณีหนว่ยงานของรัฐมีข้อพิพาทตามสญัญา
อนญุาโตตลุาการหรือถกูฟอ้งคดตีอ่ศาลปกครองเป็นคดเีดียวหรือหลายคดใีนประเด็นเดยีวกนัหรือเก่ียวเนื่องกนั แล้วมคี า
วินิจฉยัชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ ซึง่น าไปสูก่ารฟอ้งคดใีนศาลปกครองสงูสดุโดยผลของค าวินิจฉยัชีข้าดของ
อนญุาโตตลุาการนัน้ ให้หนว่ยงานของรัฐต้องชดใช้คา่เสยีหายหรืออื่นใด จงึมีมติให้หนว่ยงานของรัฐนัน้อาจด าเนินการ

                                                           
1 ตามสญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ที่ 2 ระหวา่ง กทพ. และบริษัทฯ ลงวนัที่ 22 ธันวาคม 2531 ข้อ 21 ระบวุา่ ระยะเวลาของสญัญาอาจตอ่

ออกไปได้อีก 2 ครัง้ๆ ละ 10 ปี ตามเง่ือนไขที่ กทพ. และบริษัทฯ จะได้ตกลงกนั โดยก่อนสิน้สดุระยะเวลาของสญัญา กทพ. และบริษัทฯ จะต้อง
เจรจากนัด้วยความสจุริตเพื่อพยายามตอ่ระยะเวลาของสญัญาออกไปตามเง่ือนไขที่ทัง้สองฝ่ายสามารถรับได้ 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 25 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

เจรจาตอ่รองกบัคูพ่ิพาทเพื่อบรรเทาความเสยีหายของรัฐและให้เกิดความเป็นธรรมแก่ราษฎรได้ จากแนวทางของมติ ครม. 
ดงักลา่ว กทพ. จงึได้มีหนงัสอืมายงักลุม่บริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมพิจารณาแนวทางในการยตุิข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ กลุม่บริษัทฯ และ 
กทพ. จึงได้มกีารเจรจาระหวา่งกนัในหลายวาระมาโดยตลอดตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2561 เป็นต้นมาถงึปัจจบุนั จนกระทัง่กลุม่
บริษัทฯ และ กทพ. ได้ข้อตกลงร่วมกนัในการด าเนินโครงการและไกลเ่กลีย่ยตุิข้อพิพาทตามสญัญาสมัปทาน ที่จะยตุิข้อ
พิพาทที่ได้มีค าตดัสนิแล้ว หรืออยูร่ะหวา่งขัน้ตอนฟอ้งร้องคดีตอ่ศาล การเสนอข้อพิพาทตอ่คณะอนญุาโตตลุาการ และการ
เสนอข้อพิพาทตอ่คณะผู้พิจารณาที่เกิดขึน้แล้ว หรืออาจจะเกิดขึน้ในอนาคตในประเด็นเดียวกนั หรือประเด็นที่เก่ียวเนื่อง
กนัตามสญัญาเดิมทัง้หมด ทัง้นีอ้้างถงึจดหมายของบริษัทฯท่ีสง่ถึง กทพ. เลขที่ BEM/E/204/201.008/61 ลงวนัท่ี 21 
ธนัวาคม 2561 และ จดหมายของ กทพ. ที่สง่ถึง NECL ที่ กทพ 10/0307 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2562 โดย กทพ. ได้รายงาน
ผลการด าเนินการให้ส านกับงัคบัคดีปกครองทราบแล้ววา่ทัง้สองฝ่ายอยูร่ะหวา่งการเจรจาไกลเ่กลีย่ข้อพิพาททัง้หมด กทพ. 
จึงยงัไมไ่ด้ช าระเงินคา่ชดเชยรายได้พร้อมดอกเบีย้ให้แก่ NECL ภายในก าหนดเวลา คือ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 
 บริษัทฯ ได้สรุปมลูคา่ข้อพิพาททัง้หมดที่มีอยูร่ะหวา่งกลุม่บริษัทฯ กบั กทพ. โดยมมีลูคา่ฟอ้งร้องพร้อมดอกเบีย้
รวม 137,517 ล้านบาท ซึง่ค านวณถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 
2.2.1 ข้อพพิาทตามสัญญาสัมปทาน 

กรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึน้ระหวา่งกนัฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะต้องท าจดหมายแจ้งอกีฝ่ายหนึง่เพื่อให้ทราบถึงที่มาของ
ข้อพิพาท ซึง่หากทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถตกลงกนัได้ ตามสญัญาสมัปทานได้ระบขุัน้ตอนด าเนินการกรณีเกิดข้อพิพาทขึน้
ระหวา่งกลุม่บริษัท กบั กทพ. ตามสญัญา เพื่อให้ทัง้สองฝ่ายปฏิบตัิตามขัน้ตอนการระงบัข้อพิพาทซึง่ประกอบด้วย ชัน้คณะ
ผู้พิจารณา และชัน้อนญุาโตตลุาการ  อยา่งไรก็ตาม กรณีที่คูพ่ิพาทไมป่ฏิบตัิตามค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ ก็ต้อง
ยื่นข้อพิพาทเข้าสูก่ระบวนการชัน้ศาล ซึง่สรุปแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้
 

 
 

(1) ชัน้คณะผู้พิจารณา เป็นขัน้ตอนตามสญัญาในกรณีทีม่ีข้อพิพาทเกิดขึน้ โดยจะให้คณะผู้พิจารณาเป็นผู้ไกล่
เกลีย่เพื่อพิจารณาวา่จะสามารถตกลงกนัฉนัท์มติรได้หรือไม ่คณะผู้พิจารณาประกอบด้วยตวัแทนฝ่ายบริษัทฯ หรือ NECL 
1 คน, ฝ่าย กทพ. 1 คน และตวัแทนทัง้สองเป็นผู้ เลอืกประธานคณะผู้พิจารณา ซึง่ในชัน้นีจ้ะไมไ่ด้ตดัสนิชีข้าดใดๆ จะท า
หน้าที่ไกลเ่กลีย่เทา่นัน้ หรือกรณีที่มีความเห็น ก็ไมม่ีผลบงัคบัคูส่ญัญา 

(2) อนญุาโตตลุาการ เป็นขัน้ตอนท่ีคูส่ญัญาตกลงกนัวา่หากไมไ่ด้ข้อยตุิในชัน้คณะผู้พิจารณา คูส่ญัญาสามารถ
ยื่นข้อพิพาทตอ่ในชัน้อนญุาโตตลุาการ ซึง่คณะอนญุาโตตลุาการจะประกอบด้วยอนญุาโตตลุาการฝ่ายบริษัทหรือ NECL 
อนญุาโตตลุาการฝ่าย กทพ. และตวัแทนทัง้สองฝ่ายจะเป็นผู้ เลอืกประธาน ซึง่องค์คณะอาจจะมี 3 คน หรือ 5 คน แล้วแต่
ข้อพิพาทท่ีคูก่รณีจะตกลงจ านวนกนั มีขัน้ตอนการสบืพยานเช่นเดียวกบัในชัน้ศาลยตุิธรรม เมื่อคณะอนญุาโตตลุาการมคี า
ชีข้าดหากคูพ่ิพาทยอมรับปฏิบตัติามคดีจะยตุิ หากคูพ่ิพาทปฏิเสธที่จะปฏิบตัิตามค าชีข้าด คูพ่ิพาทฝ่ายที่ชนะสามารถ
บงัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ โดยต้องยื่นค าร้องตอ่ศาลภายในก าหนดเวลา 3 ปี และในทางกลบักนั
คูพ่ิพาทที่เห็นวา่ค าชีข้าดไมช่อบ สามารถยื่นค าร้องตอ่ศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนค าชีข้าดได้  

(เช่น กรณีข้อพิพาทเร่ืองทางแขง่ขนั NECL ชนะในชัน้อนญุาโตตลุาการ  กทพ. จึงด าเนินการฟอ้งเพิกถอน และ 
NECL ก็ฟอ้งบงัคบั ซึง่ศาลได้น า 2 คดีมาพิจารณารวมกนัและบงัคบัให้ กทพ. ปฏิบตัิตามชีข้าดของอนญุาโตตลุาการโดย 
กทพ. ต้องจา่ยเงินชดเชยแก่ NECL) 

ชัน้คณะผู้พิจารณา อนญุาโตตลุาการ ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองสงูสดุ 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 26 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

(3) ศาลปกครอง จะท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสัง่ในคดีที่เรียกวา่ คดีปกครอง คือ กรณีทีม่ีข้อพิพาท
ระหวา่งหนว่ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกบัเอกชน หรือระหวา่งหนว่ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้วยกนัเอง เนื่องจากสญัญาสมัปทานถือเป็นสญัญาทางปกครอง ดงันัน้ข้อพิพาทท่ีเกิดภายหลงัจากมีการจดัตัง้ศาล
ปกครองในปี 2542 จงึถือเป็นคดปีกครอง   ศาลปกครองประกอบด้วย 

(3.1) ศาลปกครองชัน้ต้น หรือศาลปกครองกลาง และ 
(3.2) ศาลปกครองสงูสดุ ซึง่ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุ ถือเป็นอนัสิน้สดุที่คูพ่ิพาทต้องยอมรับและปฏิบตัิ

ตามค าสัง่ศาล 
ทัง้นี ้ระยะเวลาในการพิจารณาโดยรวมทัง้ 4 ขัน้ตอนจะใช้เวลานานมากเป็นเวลามากกวา่ 10 ปีขึน้ไปแล้วแตก่รณี 

และค าตดัสนิในแตล่ะขัน้ตอนมีความไมแ่นน่อน อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานในแตล่ะขัน้ตอนและดลุพินิจ
ของผู้ตดัสนิเป็นหลกั โดยปกตข้ิอพิพาทจะยตุิที่ค าสัง่ของศาลปกครองสงูสดุ ส าหรับข้อพิพาทระหวา่งกลุม่บริษัทฯ และ 
กทพ. มีข้อพิพาทท่ีอยูร่ะหวา่งพิจารณาในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ของทัง้ 4 ขัน้ตอนดงักลา่ว นอกจากนี ้ในชว่งเวลาทีเ่กิดข้อ
พิพาทบางกรณีเป็นการกระท าในนามบริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BECL) แตภ่ายหลงัจากการรวมกิจการกบั
ธุรกิจของบริษัท รถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BMCL) แล้ว ข้อพิพาททัง้หมดจะโอนมาที่บริษัทฯ เพื่อด าเนินการตอ่ไป  

ข้อมลูสรุปเก่ียวกบัประเด็นข้อพพิาทตามมลูคา่ที่ค านวณ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 สามารถจดัแบง่ประเภทได้
เป็น 2 กลุม่ใหญ่ได้แก ่
1. ข้อพิพาทที่บริษัทฯ และ NECL เป็นผู้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหาย  

1.1 ข้อพิพาทที่ยตุิแล้ว โดยมีค าพิพากษาศาลปกครองสงุสดุแล้ว มี 1 ข้อพิพาทคือ ทางแข่งขนัของทางพิเศษอดุร
รัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด)  (ปี 2542-2543) 

1.2 ข้อพิพาทท่ียงัไมย่ตุิ  โดยอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณาในชัน้ศาลปกครอง ชัน้อนญุาโตตลุาการ และชัน้คณะผู้
พิจารณา จ านวน 12 เร่ือง  
(1) วนัเปิดใช้งานของพืน้ท่ีสว่นแรก (Priority Component Opening Date)  
(2) การออกค าสัง่เปลีย่นแปลงงานโดย กทพ. 
(3) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2546 ของทางพิเศษเฉลมิมหานคร และทางพิเศษศรีรัช 
(4) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2551 ของทางพิเศษเฉลมิมหานคร และทางพิเศษศรีรัช 
(5) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2556 ของทางพิเศษเฉลมิมหานคร และทางพิเศษศรีรัช 
(6) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2561 ของทางพิเศษเฉลมิมหานคร และทางพิเศษศรีรัช 
(7) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2546 ทางพเิศษศรีรัช สว่นดี 
(8) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2551 ทางพเิศษศรีรัช สว่นด ี
(9) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2556 ทางพเิศษศรีรัช สว่นดี 
(10) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2561 ทางพเิศษศรีรัช สว่นดี 
(11) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2546 ของทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด)   
(12) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2551 และปี 2556 ของทางพเิศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด)   

1.3 ข้อพิพาทท่ีมีประเด็นเก่ียวเนื่อง คือ ข้อพิพาทท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตในประเด็นเดียวกนั หรือประเด็นที่
เก่ียวเนื่องกนัตามสญัญาทัง้หมด โดยอ้างองิจากข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้แล้ว จ านวน 2 เร่ือง  
(1) ทางแขง่ขนัของทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด)   (ปี 2544 – 2561) 
(2) การปรับเพิ่มอตัราคา่ผา่นทางในปี 2561 ของทางพิเศษอดุรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด)   



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 27 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

2. ข้อพิพาทที่ กทพ. เป็นผู้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหาย จ านวน 2 เร่ือง  
2.1 คา่ใช้พืน้ท่ีศนูย์ควบคมุ 
2.2 การก่อสร้างทางพิเศษอดุรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด)  สว่นท่ี 2 เพื่อขยายเลน 

 
ในการค านวณมลูคา่ข้อพิพาทจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาวา่จะค านวณเงินต้นอยา่งไร และมีการ

ก าหนดอตัราดอกเบีย้อยา่งชดัเจน เช่น กรณีที่ผิดนดัช าระหนี ้ เงินท่ีก าหนดจะมีการคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 4  และจะ
เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 6 หากผิดนดัเกินกวา่ 30 วนั เหนืออตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าในวงเงินท่ีเกินกวา่ 10 ล้านบาทตามที่
ธนาคารกรุงไทยก าหนด  ดงันัน้ เมื่อข้อพิพาทได้รับการพิจารณาในแตล่ะขัน้ตอนของอนญุาโตตลุาการ หรือ ศาลปกครอง 
หรือ ศาลปกครองสงูสดุ  มลูคา่ข้อพิพาทจะมีการค านวณตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ ขึน้อยูก่บัวา่ผู้ฟอ้งร้องจะชนะข้อพิพาท 
หรือ แพ้ข้อพิพาท ถ้าผู้ฟอ้งร้องชนะข้อพิพาท การค านวณความเสยีหายมีความชดัเจนและค านวณถึงวนัท่ีมกีารช าระจริง 
มลูคา่ข้อพิพาทจึงคอ่นข้างมคีวามแนน่อนในแตล่ะกรณี แตถ้่าแพ้ข้อพิพาทก็จะไมไ่ด้รับการชดเชยแตอ่ยา่งใด 

 
โดยถ้าแยกข้อพิพาทออกตามประเภทของสญัญา สามารถสรุปได้ตามตาราง ดงันี ้
 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 28 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

จากข้อมลูเก่ียวกบัข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ สามารถสรุปมลูคา่ข้อพิพาทแตล่ะกรณีตามสญัญาสมัปทาน เป็นดงันี ้

สรุปข้อพิพาทตามสัญญา ค่าเสียหาย (เงนิต้น +ดอกเบีย้) 
ความคืบหน้าของข้อพิพาท 

เกี่ยวเน่ือง ระหว่างพิจารณา 

(หน่วย: ล้านบาท) เงนิต้น ดอกเบีย้ รวม /1 
การท าจดหมาย

แจ้ง 
คณะชัน้ผู้
พิจารณา 

อนุญาโตตุลาการ 
ศาลปกครอง

กลาง 
ศาลปกครอง

สูงสุด 

กลุ่มบริษัทฯ ฟ้อง กทพ. 

 1. สัญญาทางด่วนขัน้ที่ 2: ทางพิเศษศรีรัช (ส่วนเอบีซี) 

1.1 การเปิดใช้พืน้ที่สว่นแรก  1,975 3,867 5,842     บริษัทฯ ชนะคด ี บริษัทฯ ชนะคด ี ระหวา่งพิจารณา 

1.2 การเปลี่ยนแปลงงาน  209 282 491     บริษัทฯ ชนะคด ี ระหวา่งพิจารณา   

1.3 การปรับคา่ผ่านทางปี 2546  4,108 3,119 7,227     บริษัทฯ ชนะคด ี ระหวา่งพิจารณา   

1.4 การปรับคา่ผ่านทางปี 2551  8,332 3,719 12,051     ระหวา่งพิจารณา     

1.5 การปรับคา่ผ่านทางปี 2556  13,489 1,972 15,461     ระหวา่งพิจารณา     

1.6 การปรับคา่ผ่านทางปี 2561  591 2 593   ระหวา่งพิจารณา       

รวม  (1) 28,704 12,961 41,665   593 27,512 7,227 6,333 

 2. สัญญาทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนดี) 

2.1 การปรับคา่ผ่านทางปี 2546  969 721 1,690     ระหวา่งพิจารณา     

2.2 การปรับคา่ผ่านทางปี 2551  3,776 1,654 5,430     ระหวา่งพิจารณา     

2.3 การปรับคา่ผ่านทางปี 2556  6,296 893 7,189     ระหวา่งพิจารณา     

2.4 การปรับคา่ผ่านทางปี 2561  288 1 289   ระหวา่งพิจารณา       

รวม (2) 11,329 3,269 14,598   290 14,309     

 3. สัญญาทางด่วนสายอุดรรัถยา 

3.1 เร่ืองทางแข่งขนัระหวา่งปี 2542 - 2543  1,790 2,528 4,318 /2      NECL ชนะคดี NECL ชนะคดี NECL ชนะคดี 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 29 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

สรุปข้อพิพาทตามสัญญา ค่าเสียหาย (เงนิต้น +ดอกเบีย้) 
ความคืบหน้าของข้อพิพาท 

เกี่ยวเน่ือง ระหว่างพิจารณา 

(หน่วย: ล้านบาท) เงนิต้น ดอกเบีย้ รวม /1 
การท าจดหมาย

แจ้ง 
คณะชัน้ผู้
พิจารณา 

อนุญาโตตุลาการ 
ศาลปกครอง

กลาง 
ศาลปกครอง

สูงสุด 

3.2 การปรับคา่ผ่านทางปี 2546  562 562 1,124     ระหวา่งพิจารณา     

3.3 การปรับคา่ผ่านทางปี 2551 - 2556  3,795 1,185 4,980     ระหวา่งพิจารณา     

3.4 เร่ืองทางแข่งขนัระหวา่งปี 2544 - 2561  50,290 24,300 74,590 /3  ยื่นจดหมาย         

3.5 การปรับคา่ผ่านทางปี 2561/4       ยื่นจดหมาย         

รวม (3.1 – 3.5) 56,437 28,575 85,012 74,590   6,104   4,318 

กทพ. ฟ้องกลุ่มบริษัทฯ 

 หกั: คดีที่ กทพ. มีข้อพิพาทและเรียกค่าเสียหายจาก NECL  

3.6 คา่ใช้พืน้ที่ศนูย์ควบคมุ  -2 0 -2     ระหวา่งพิจารณา     

3.7 การก่อสร้างทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปาก
เกร็ด) สว่นที่ 2 เพื่อขยายเลน 

-3,142 -614 -3,756   
  

ระหวา่งพิจารณา 
    

รวม (3.6 – 3.7) -3,144 -614 -3,758     -3,758     

รวมทัง้หมด 93,325 44,192  74,590 883 44,167 7,227 10,651 

รวมมูลค่าข้อพิพาททัง้หมด (รวม (1), (2), (3)) 137,517 74,590 883 62,045 

 
หมายเหตุ:  
1. คา่เสียหายรวม หมายถึง คา่เสียหายที่เป็นเงินต้นจากประเด็นที่เป็นข้อพิพาท รวมถึงดอกเบีย้ที่ค านวณตัง้แตว่นัที่มีการยื่นเสนอข้อพิพาทของแตล่ะกรณี ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  ส าหรับวิธีการค านวณดอกเบีย้เร่ิมจาก

กรณีที่มีการผิดนดัช าระหนีเ้งินที่ก าหนดในสญัญาโครงการทางดว่นสายอดุรรัถยาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี ซึง่จะเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 6 ตอ่ปี หากผิดนดัเกินกวา่ 30 วนั เหนืออตัราดอกเบีย้เงิน
ฝากประจ าส าหรับเงินฝากในกรุงเทพมหานครในวงเงินที่เกินกวา่ 10 ล้านบาทตามที่ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะก าหนดในขณะนัน้ โดยคิดเป็นรายวนันบัจากวนัที่หนีเ้งินถึงก าหนดช าระจนกวา่คูส่ญัญาฝ่ายทีผิ่ด
นดัจะช าระเสร็จสิน้ทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ แตส่ าหรับสญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ที่ 2 และ สญัญาเพื่อการตอ่ขยายโครงการระบบทางดว่นขัน้ที่ 2 (สว่นดี) ก าหนดให้ชดใช้ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 2 ตอ่ปี ซึง่จะเพ่ิม
เป็นร้อยละ 4 ตอ่ปี หากผิดนดัเกินกวา่ 30 วนั โดยที่เงื่อนไขเก่ียวกบัดอกเบีย้อ่ืนเหมือนกนั ทัง้นี  ้การค านวณมลูคา่ข้อพิพาทที่เปิดเผยดงักลา่วเป็นตวัเลขที่จดัท าโดยบริษัทฯ 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 30 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

2. ข้อพิพาทตามสญัญาทางดว่นอดุรรัถยา เร่ืองทางแข่งขนัระหวา่งปี 2542 - 2543 มีค าตดัสินจากศาลปกครองสงูสดุแล้วโดยมีเงินคา่ชดเชยรายได้เป็นจ านวนเงิน 1,790 ล้านบาทและเม่ือรวมกบัดอกเบีย้ตามที่ก าหนดใน
สญัญาจะเทา่กบั 4,318 ล้านบาท ค านวณถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

3. การค านวณดอกเบีย้ของทางแข่งขนัระหวา่งปี 2544 – 2561 ค านวณถึงวนัที่ 31 ตลุาคม 2561 
4. ตามตารางสรุปมลูคา่ข้อพิพาทข้างต้นไมไ่ด้รวมข้อพิพาทในกรณีการปรับคา่ผ่านทางปี 2561 ของโครงการทางดว่นสายอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) เน่ืองจากการปรับคา่ผ่านทางส าหรับปี 2561 มีผลวนัที่ 1 

พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในขณะเร่ิมต้นการเจรจากบั กทพ. สรุปตวัเลขกนัก่อนวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดงันัน้จึงยงัไมมี่ตวัเลขสว่นตา่งคา่ผ่านทางที่จะเรียกร้องจาก กทพ. 
 

ข้อพพิาทตามสัญญาทางด่วนขัน้ที่ 2  
ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของข้อพิพาท มูลหนี ้

(1) วนัเปิดใช้งานของพืน้ที่สว่นแรก 
(Priority Component Opening Date) 
ตามสญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้
ที่ 2 
 
เลขคดีสุดท้าย 
ศาลปกครองสงูสดุ 
คดีด า 1617-1618/2556 

ผู้ยื่นค าร้อง : บมจ.ทางดว่นกรุงเทพ (“BECL”) ปัจจบุนัคือ บริษัทฯ 
คูก่รณี : กทพ. 
 
ที่มาของข้อพิพาท 
 มีสาเหตุมาจากการตีความค านิยามของพืน้ที่ส่วนแรกไม่เหมือนกัน จึงท าให้
การนับวนัเปิดใช้งานของพืน้ที่ส่วนแรกแตกต่างกัน ทัง้นีฝ่้าย BECL ได้ถือวา่วนัที่ 
13 พฤศจิกายน 2535 เป็นวนัเปิดใช้งานของพืน้ที่ส่วนแรก แต่ทาง กทพ. ได้ถือ
เป็นวนัที่ 2 กันยายน 2536 ซึ่งมีผลต่อการเร่ิมต้นแบ่งส่วนแบง่รายได้ค่าผ่านทาง
ให้แก่บริษัทฯ ตามสัญญา และเป็นเหตุให้สถาบันการเงินมีแนวโน้มไม่ยอมให้
เงินกู้แก่ BECL เพ่ือใช้ในการก่อสร้างในขณะนัน้  

 เม่ือวันที่  9 กรกฎาคม 2544 บริษัทฯ  ยื่นค าเสนอข้อพิพาท
เรียกร้องให้ กทพ. ชดเชยรายได้ที่ขาดไปพร้อมดอกเบีย้  
 เม่ือวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 คณะอนญุาโตตลุาการได้มีค าชีข้าด
ข้อพิพาทให้ กทพ. ช าระเงิน ซึ่งต่อมา กทพ. ได้มีหนังสือปฏิเสธการ
ปฏิบตัิตามค าชีข้าด 
 กทพ. ได้ยื่นค าร้องตอ่ศาลปกครองกลางขอให้ศาลเพิกถอนค าชี ้
ขาดหรือมีค าสัง่ปฏิเสธไม่รับบงัคบัตามค าชีข้าด ส่วนบริษัทฯ ได้ยื่น
ค าร้องตอ่ศาลปกครองกลางเพ่ือขอให้ศาลบงัคบัตามค าชีข้าด  
 เม่ือวนัที่ 13 กันยายน 2556 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษา
ยกค าร้องของ กทพ. ที่ขอให้เพิกถอนค าชีข้าด และให้บงัคบัตามค า
ร้องของบริษัทฯ  
 เม่ือวันที่  11 ตุลาคม 2556 กทพ. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค า
พิพากษาศาลปกครองกลางตอ่ศาลปกครองสงูสดุ  
 
ปัจจุบันคดีนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

อ้างอิงจากจ านวนเงินที่บริษัทฯ เรียกร้อง
จาก กทพ. ซึ่งเป็นส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่าน
ทางโครงข่ายในเขตเมืองตามอัตราที่
ก าหนดไว้ ตัง้แต่วนัที่ 13 พย 2535 จนถึง
วันที่ 2 กันยายน 2536 พร้อมดอกเบีย้
จนกวา่จะช าระเสร็จสิน้ 

(2) การออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
โดย กทพ. 
 
เลขคดีสุดท้าย 

ผู้ยื่นค าร้อง : BECL ปัจจบุนัคือ บริษัทฯ 
คูก่รณี : กทพ. 
 
ที่มาของข้อพิพาท 

 เม่ือวนัที่ 9 ธันวาคม 2552 บริษัทฯยื่นค าเสนอข้อพิพาทเรียกร้อง
ให้ กทพ. ชดใช้เงินจากการที่ กทพ. ออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
ก่อสร้าง 

มูลห นี อ้้ า ง อิ งจากที่ วิ ศ วกร อิส ระ ไ ด้
ตรวจสอบพร้อมประเมินค่าใช้จ่ายงาน
ก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขตามหนังสือบอก
กล่าวเปลี่ยนแปลงงาน พร้อมดอกเบีย้



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 31 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของข้อพิพาท มูลหนี ้
ศาลปกครองกลาง 
คดีด า  
กทพ. 421/2557 
บริษัทฯ 1646/2559 

 เน่ืองจากวิศวกรของ กทพ. ได้มีหนังสือบอกกล่าวเปลี่ยนแปลงงาน (NOV) 
จ านวน 3 ฉบับมายัง BECL เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบทัว่ไปของทางขึน้ลง
ทางด่วนให้แตกต่างไปจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญา จากนัน้ทาง BECL จึงได้
ด าเนินการให้วิศวกรอิสระตรวจสอบและพิจารณารับรองคา่ใช้จา่ยในการก่อสร้าง
และปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่เพิ่มขึน้จากการด าเนินการตามหนังสือบอกกล่าว
เปลี่ยนแปลงงานดงักล่าว แต่ทาง กทพ. ไม่ได้ช าระเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ดงักลา่ว 

 เม่ือวนัที่ 20 ธันวาคม 2556 คณะอนญุาโตตลุาการได้มีค าชีข้าด
เป็นเอกฉันท์ให้ กทพ. ช าระค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
หนงัสือบอกกลา่วเปลี่ยนแปลงงาน พร้อมดอกเบีย้ 
 ทัง้นี  ้กทพ. ได้มีหนังสือปฏิเสธการปฏิบัติตามค าชีข้าด ส่วน
บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ ยื่ น ค า ร้ อ ง ข อบั ง คั บ ต า ม ค า ชี ้ข า ด ข อ ง คณ ะ
อนญุาโตตลุาการตอ่ศาลปกครองกลาง 
 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ตามอัต ราที่ ก าหนดในสัญญา ทั ง้ นี ้
ดอกเบีย้จะเร่ิมคิดตัง้แต่วันที่  BECL มี
หนังสือแจ้งเร่ืองค่าก่อสร้างและค่าใช้จา่ย
ไปยัง กทพ. คือ วันที่  17 พฤศจิกายน 
2540 ไปจนกวา่จะช าระเสร็จสิน้ 

(3) การปรับเพ่ิมอตัราคา่ผ่านทางใน
ปี 2546 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร
และทางพิเศษศรีรัช 
 
เลขคดีสุดท้าย 
ศาลปกครองกลาง 
คดีด า  
กทพ. 821/2559 
บริษัทฯ 250/2562 

ผู้ยื่นค าร้อง : BECL ปัจจบุนัคือ บริษัทฯ 
คูก่รณี : กทพ. 
 
ที่มาของข้อพิพาท 
 ตามสญัญาทางด่วนขัน้ที่ 2 มีสาระส าคญัเก่ียวกับการเก็บค่าบริการและการ
ปรับอตัราผ่านทาง มีการก าหนดค่าบริการเบือ้งต้นและการปรับอตัราคา่ผ่านทาง
จะปรับเป็นครัง้คราว โดยจะเร่ิมต้นพิจารณาปรับอตัราคา่ผ่านทางครัง้แรกในวนัที่ 
1 มีนาคม 2541 และครัง้ต่อไปทกุๆ 5 ปี โดยตกลงร่วมกันค านวณปรับอตัราค่า
ผ่านทางบนพืน้ฐานอัตราเพิ่มของดัชนีผู้ บริโภคส าหรับกรุงเทพฯที่ ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ล่าสุด ซึ่งสูงกว่าระยะเวลาตัง้แต่วันที่ก าหนดไว้ในดัชนีที่
เก่ียวข้องที่ใช้ค านวณปรับอตัราค่าผ่านทางครัง้สดุท้าย และการปรับขึน้อตัราคา่
ผ่านทางแตล่ะครัง้จะปัดเศษขึน้ให้เป็นจ านวนเต็ม 5 บาท แตจ่ะปรับได้ไมเ่กินครัง้
ละ 10 บาท ในชว่งระยะเวลา 15 ปีแรกของสญัญา โดย กทพ. จะด าเนินการให้มี
ผลภายใน 6 เดือน 
 ต่อมาเม่ือใกล้ถึงก าหนดวันพิจารณาปรับค่าผ่านทาง BECL พบว่าจะต้องมี
การปรับอตัราคา่ผ่านทางเพิ่มขึน้ แตท่าง กทพ. ไมไ่ด้ด าเนินการปรับอตัราคา่ผ่าน

 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ยื่นค าเสนอข้อพิพาท
เรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ให้แก่บริษัทฯ จาก
การปรับอตัราคา่ผ่านทาง  
 เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะอนุญาโตตลุาการเสียงข้าง
มากชีข้าดให้ กทพ. ช าระคา่เสียหายพร้อมดอกเบีย้ 
 กทพ. ได้มีหนังสือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิตามค าชีข้าด และได้ยื่นค า
คดัค้านค าให้การของบริษัทฯ ตอ่ศาลปกครองกลาง  
 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

มลูหนีอ้้างอิงจากผลต่างระหว่างอตัราค่า
ผ่านทางเดิมของรถยนต์แต่ละประเภท 
กับอัต ร าค่ า ผ่ านทา งตามประกาศ
กระทรวงคมนาคม โดยค านวณจริงตาม
จ านวนรถยนต์ที่ใช้งานจริงตัง้แต่วนัที่การ
พิจารณาปรับอตัราค่าผ่านทางครัง้นีมี้ผล
บังคับใช้ ถึงวันที่การพิจารณาปรับอัตรา
ค่าผ่านทางครัง้ถัดไปมีผลบงัคบัใช้ พร้อม
อตัราดอกเบีย้ผิดนดั 
 (4) การปรับเพ่ิมอตัราคา่ผ่านทางใน

ปี 2551 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
และทางพิเศษศรีรัช 
 
เลขคดีสุดท้าย 
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 63/2556 

 เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อ
คณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหาย
พร้อมดอกเบีย้ให้แก่บริษัทฯ จากการปรับอตัราคา่ผ่านทาง 
 เม่ือวนัที่ 24 ตลุาคม 2561 คณะอนญุาโตตลุาการได้มีค าวินิจฉยั
ชีข้าดเป็นเอกฉันท์ให้ กทพ. ชดใช้เงินคา่เสียหายพร้อมดอกเบีย้ให้แก่
บริษัทฯ 
 
ปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ระหว่างรอผลการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาท 
 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 32 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของข้อพิพาท มูลหนี ้
(5) การปรับเพ่ิมอตัราคา่ผ่านทางใน
ปี 2556 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
และทางพิเศษศรีรัช 
 
เลขคดีสุดท้าย 
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 55/2561 

ทาง ซึง่ทาง BECL ถือวา่ กทพ. ผิดสญัญาที่ได้ตกลงกนั จงึได้ด าเนินการเรียกร้อง
เงินคา่เสียหาย 

 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อ
คณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหาย
พร้อมดอกเบีย้จากการปรับอตัราคา่ผ่านทาง 
 
ปั จ จุ บั น ข้ อพิ พ าท นี ้อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า รพิ จ า รณ า ใ น ชั ้น
อนุญาโตตุลาการ 

(6) การปรับเพ่ิมอตัราคา่ผ่านทางใน
ปี 2561 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
และทางพิเศษศรีรัช 
 
เลขคดีสุดท้าย 
คณะผู้พิจารณา 
คดีด า 78/2561 

 เม่ือวันที่  16 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ขอให้ กทพ. ชดใช้
ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ ซึ่งค่าเสียหายเป็นเงินส่วนต่างรายได้ค่า
ผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม  
 
ปัจจุบันข้อพิพาทนีอ้ยู่ระหว่างรอยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 

 
ข้อพพิาทตามสัญญาทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนด)ี 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของข้อพิพาท มูลหนี ้
(1) การปรับเพ่ิมอตัราคา่ผ่านทางในปี 
2546 ทางพิเศษศรีรัช สว่นดี  
 
เลขคดีสุดท้าย 
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 67/2551 

ผู้ยื่นค าร้อง : BECL ปัจจบุนัคือ บริษัทฯ 
คูก่รณี : กทพ. 
 
ที่มาของข้อพิพาท 
ตามสญัญาทางดว่นขัน้ที่ 2 (ส่วนดี) มีสาระส าคญัเก่ียวกับการปรับอตัราผ่านทาง
ว่าจะมีการปรับเป็นครัง้คราว ก าหนดระยะเวลาทกุ 5 ปี โดยตกลงร่วมกนัค านวณ
ปรับอัตราค่าผ่านทางบนพืน้ฐานอัตราเพิ่มของดัชนีผู้บริโภคส าหรับกรุงเทพฯที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ลา่สดุ ซึง่สงูกวา่ระยะเวลาตัง้แตว่นัที่ก าหนดไว้ในดชันีที่
เก่ียวข้องที่ใช้ค านวณปรับอตัราคา่ผ่านทางครัง้สดุท้าย 

 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯ ยื่นค าเสนอข้อพิพาท
เรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ให้แก่บริษัทฯจาก
การปรับอตัราคา่ผ่านทาง 
 
ปั จ จุ บั น ข้ อ พิ พ า ท อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร พิ จ า รณ า ใ น ชั ้น
อนุญาโตตุลาการ 

มลูหนีอ้้างอิงจากผลต่างระหว่างอตัรา
ค่าผ่ านทางเดิมของรถยนต์แต่ละ
ประเภท  กับอัตราค่าผ่านทางตาม
ประกาศกระทรวงคมนาคม โดย
ค านวณจริงตามจ านวนรถยนต์ที่ใช้งาน
จริงตัง้แต่วันที่การพิจารณาปรับอัตรา
ค่าผ่านทางครัง้นีมี้ผลบังคบัใช้ ถึงวนัที่
การพิจารณาปรับอตัราค่าผ่านทางครัง้

(2) การปรับเพ่ิมอตัราคา่ผ่านทางในปี 
2551 ทางพิเศษศรีรัช สว่นดี 
 

 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อ
คณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหาย
พร้อมดอกเบีย้ จากการปรับอตัราคา่ผ่านทาง  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 33 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของข้อพิพาท มูลหนี ้
เลขคดีสุดท้าย 
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 69/2556 

ทัง้นีไ้ด้ก าหนดให้ทางดว่นขัน้ที่ 2 (ส่วนดี) มีอตัราค่าผ่านทางส าหรับรถยนต์ 4 ล้อ 
รถยนต์ 6-10 ล้อ และรถยนต์มากกวา่ 10 ล้อ และก าหนดให้การปรับอตัราคา่ผ่าน
ทางของทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนดี) โดยอัตราค่าผ่านทางที่ปรับเพิ่มขึน้นีจ้ะมีผลใช้
บงัคบัภายในก าหนด 6 เดือน นบัแตว่นัพิจารณาปรับอตัราคา่ผ่านทาง การปรับขึน้
อตัราค่าผ่านทางรถยนต์ 4 ล้อจะปัดเศษขึน้ให้เป็นจ านวนเต็ม 5 บาท แต่จะปรับ
ขึน้เกินกว่า 10 บาทไม่ได้ ในช่วงระยะเวลา 15 ปีแรกของสญัญา ส าหรับการปรับ
ขึน้อตัราค่าผ่านทางรถยนต์ประเภทอ่ืนจะปรับขึน้ตามสดัส่วนที่เพิ่มขึน้ของอัตรา
คา่ผ่านทางรถยนต์ 4 ล้อ พร้อมปัดเศษขึน้ให้เป็นจ านวนเต็ม 5 บาท 
 ต่อมาเม่ือใกล้ถึงก าหนดวนัพิจารณาปรับค่าผ่านทางบริษัทฯ พบว่าจะต้องมี
การปรับอตัราคา่ผ่านทางเพิ่มขึน้ แต่ทาง กทพ. ไม่ได้ด าเนินการปรับอตัราคา่ผ่าน
ทาง ซึง่ทางบริษัทฯ ถือวา่ กทพ. ผิดสญัญาที่ได้ตกลงกนั จงึได้ด าเนินการเรียกร้อง
เงินคา่เสียหาย 

 
ปั จ จุ บั น ข้ อ พิ พ า ท อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร พิ จ า รณ า ใ น ชั ้น
อนุญาโตตุลาการ 

ถดัไปมีผลบงัคบัใช้ พร้อมอตัราดอกเบีย้
ผิดนดั 
 

(3) การปรับเพ่ิมอตัราคา่ผ่านทางในปี 
2556 ทางพิเศษศรีรัช สว่นดี 
 
เลขคดีสุดท้าย 
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 58/2561 

 เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อ
คณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหาย
พร้อมดอกเบีย้ จากการปรับอตัราคา่ผ่านทาง  
 
ปั จ จุ บั น ข้ อพิ พ าท นี ้อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า รพิ จ า รณ า ใ น ชั ้น
อนุญาโตตุลาการ 

(4) การปรับเพ่ิมอตัราคา่ผ่านทางในปี 
2561 ทางพิเศษศรีรัช สว่นดี 
 
เลขคดีสุดท้าย 
คณะผู้พิจารณา 
คดีด า 79/2561 

 เม่ือวันที่  16 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ขอให้ กทพ. ชดใช้
ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ ซึ่งค่าเสียหายเป็นเงินส่วนต่างรายได้ค่า
ผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม  
 
ปัจจุบันข้อพิพาทนีอ้ยู่ระหว่างรอยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 

 
ข้อพพิาทตามสัญญาโครงการทางด่วนสายอุดรรัถยา 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของคดี มูลหนี ้
(1) ทางแข่งขันของทางพิเศษอุดร
รัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) (ปี 2542 – 
2543) 
 
เลขคดีสุดท้าย 
ศาลปกครองสงูสดุ 
กทพ.  
คดีด า อ.995/2556 

ผู้ยื่นค าร้อง : NECL 
คูก่รณี : กทพ. 
 
ที่มาของข้อพิพาท 
 เม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2539 NECL และ กทพ. ได้ตกลงท าสญัญาโครงการทาง
ด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด แต่ต่อมาเม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 รัฐบาล
อนุญาตให้มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงการทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ 
ช่วงระหว่างอนสุรณ์สถานถึงรังสิต ซึ่งถือเป็นทางแข่งขันตามสญัญาและตามค า

 เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2544 NECL ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาท
ตอ่คณะผู้พิจารณาเพื่อเรียกร้องให้ กทพ. ชดเชยรายได้ที่ขาดไป 
 เม่ือวันที่  20 ธันวาคม 2547 NECL ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาท
เรียกร้องให้ กทพ. ชดเชยรายได้ที่ขาดไป 
 เม่ือวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2551 คณะอนญุาโตตลุาการได้มีค าชี ้
ขาดข้อพิพาทให้ กทพ. ช าระเงินพร้อมดอกเบีย้ ซึ่ง กทพ. ได้ปฏิเสธ
การปฏิบตัิตามค าสัง่ และยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้

มลูหนีอ้้างอิงตามค่าชดเชยจากรายได้
ค่ าผ่ านทางที่ เ กิ ดขึ น้ จ ริ งและที่ ไ ด้
ประมาณการไว้ พร้อมอัตราดอกเบีย้
จนกวา่จะช าระเสร็จสิน้ 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 34 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของคดี มูลหนี ้
คดีแดง อ.933/2561 
บริษัทฯ 
คดีด า อ.994/2556 
คดีแดง อ.932/2561 
 

วินิจฉัยของวิศวกรอิสระ (ICE) ที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา เหตุดังกล่าวมี
ผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่ปริมาณการจราจรจากที่ได้ประมาณการเอาไว้ ซึ่งส่งผล
กระทบตอ่รายได้และฐานะทางการเงินของ NECL 

ศาลเพิกถอนค าชีข้าด ส่วนทาง NECL ได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครอง
กลางเพ่ือให้บงัคบัตามค าชีข้าด 
 เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษา
ยกค าร้องของ กทพ. ที่ขอให้เพิกถอนค าชีข้าด และมีค าพิพากษาให้
บงัคบัตามค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ  
 เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 กทพ. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค า
พิพากษาศาลปกครองกลางตอ่ศาลปกครองสงูสดุ  
 เม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2561 ศาลปกครองสงูสดุได้มีค าพิพากษา
ยืนตามค าพิพากษาของศาลปกครองชัน้ต้นโดยให้บังคับตามค าชี ้
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ไ ด้ชี ข้าดให้ กทพ. ช าระเงิน
ค่าชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณ ให้แก่ NECL พร้อมดอกเบีย้ 
โดย กทพ. จะต้องปฏิบตัิตามค าพิพากษาให้เสร็จสิน้ภายใน 90 วนั
นับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษา ซึ่งจะครบก าหนดใน
วนัที่ 20 ธันวาคม 2561 
 
ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อยุติในการด าเนินการ
ตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ตามมติ ครม.  

(2) ทางแข่งขันของทางพิเศษอุดร
รัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด)   
(ปี 2544 – 2561) 

ผู้ยื่นค าร้อง : NECL 
คูก่รณี : กทพ. 
 
ที่มาของข้อพิพาท 

เม่ือวนัที่ 27 กันยายน 2539 NECL และ กทพ. ได้ตกลงท าสญัญาโครงการ
ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด แต่ต่อมาเม่ือวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2540 รัฐบาล
อนุญาตให้มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงการทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ 
ช่วงระหว่างอนสุรณ์สถานถึงรังสิต ซึ่งถือเป็นทางแข่งขันตามสญัญาและตามค า
วินิจฉัยของวิศวกรอิสระ (ICE) ที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา เหตุดังกล่าวมี

จากกรณีข้อพิพาททางแข่งขันของทางพิเศษอุดรรัถยา(บางปะอิน-
ปากเกร็ด) (ปี 2542 – 2543) ศาลปกครองสงูสดุได้มีค าพิพากษายืน
ตามค าพิพากษาของศาลปกครองชัน้ต้นโดยให้บงัคบัตามค าชีข้าด
ของคณะอนุญาโตตุลาการที่ได้ชีข้าดให้ กทพ. ช าระเงินค่าชดเชย
รายได้ที่ลดลงจากประมาณให้แก่ NECL พร้อมดอกเบีย้ ดังนัน้ 
NECL จึงได้ท าหนังสือให้ กทพ. ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เพื่อขอ
ชดเชยผลกระทบจากการแข่งขันของทางพิเศษอุดรัถยา (ปี  2544 - 
2561) 
 

 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 35 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของคดี มูลหนี ้
ผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่ปริมาณการจราจรจากที่ได้ประมาณการเอาไว้ ซึ่งส่งผล
กระทบตอ่รายได้และฐานะทางการเงินของ NECL 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือให้ กทพ. ด าเนินการชดเชย 

(3) การปรับเพิ่มอตัราค่าผ่านทาง
ในปี 2546 ของทางพิเศษอุดรรัถยา
(บางปะอิน-ปากเกร็ด)   
 
เลขคดีสุดท้าย 
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 106/2556 

ผู้ยื่นค าร้อง : NECL 
คูก่รณี : กทพ. 
 
ที่มาของข้อพิพาท 
 ตามสัญญาโครงการทางด่วนอุดรรัถยา ได้ตกลงให้การปรับอัตราค่าผ่านทาง
ส าหรับรถยนต์ทกุประเภทจะมีการปรับเป็นครัง้คราวตามก าหนดวนัพิจารณาปรับ
อตัราค่าผ่านทางถึงก าหนดวนัพิจารณาปรับอตัราค่าผ่านทางครัง้แรกของสญัญา
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 และครัง้ต่อๆ ไปทุกระยะเวลา 5 ปี โดย NECL จะ
ค านวณปรับอัตราค่าผ่านทางบนพืน้ฐานอัตราเพิ่มดัชนีราคาผู้ บริโภคส าหรับ
กรุงเทพฯ ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ล่าสดุ พร้อมปรับเป็นจ านวนเต็มช่วงละ 5 
บาท แตจ่ะปรับได้ไมเ่กินครัง้ละ 15 บาท ตลอดระยะเวลา 15 ปีแรกของระยะเวลา
ของสญัญา  
 ต่อมาเม่ือใกล้ถึงก าหนดวันพิจารณาปรับค่าผ่านทางครัง้แรก NECL พบว่า
จะต้องมีการปรับอตัราคา่ผ่านทางเพิ่มขึน้ แตท่าง กทพ. ไมไ่ด้ด าเนินการปรับอตัรา
คา่ผ่านทาง จงึได้ด าเนินการเรียกร้องเงินคา่เสียหาย 

 เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2556 NECL ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อ
คณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหาย
พร้อมดอกเบีย้ให้แก่ NECL จากการปรับอตัราคา่ผ่านทาง 
 
ปั จ จุ บั น ข้ อ พิ พ า ท อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร พิ จ า รณ า ใ น ชั ้น
อนุญาโตตุลาการ 

มลูหนีอ้้างอิงจากผลต่างระหว่างอตัรา
ค่าผ่ านทางเดิมของรถยนต์แต่ละ
ประเภท  กับอัตราค่าผ่านทางตาม
ประกาศกระทรวงคมนาคม โดย
ค านวณจริงตามจ านวนรถยนต์ที่ใช้งาน
จริงตัง้แต่วันที่การพิจารณาปรับอัตรา
ค่าผ่านทางครัง้นีมี้ผลบังคบัใช้ ถึงวนัที่
การพิจารณาปรับอตัราค่าผ่านทางครัง้
ถดัไปมีผลบงัคบัใช้ พร้อมอตัราดอกเบีย้
ผิดนดั 

(4) การปรับเพิ่มอตัราค่าผ่านทาง
ในปี 2551 และ 2556 ของทางพิเศษ
อดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด)   
 
เลขคดีสุดท้าย 
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 59/2561 

 เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2561 NECL ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อ
คณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหาย
ให้แก่ NECL จากการปรับอัตราค่าผ่านทางปี 2551 และปี 2556 
พร้อมดอกเบีย้ตามสญัญา 
 
ปั จ จุ บั น ข้ อพิ พ าท นี ้อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า รพิ จ า รณ า ใ น ชั ้น
อนุญาโตตุลาการ 

  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 36 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ข้อพิพาทที่ กทพ. เป็นผู้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหาย จ านวน 2 เร่ือง  
ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของข้อพิพาท มูลหนี ้

(1) การก่อสร้างทางพิเศษอุดรรัถยา 
(บางปะอิน-ปากเกร็ด) ส่วนที่ 2 เพื่อ
ขยายเลน 
 
เลขคดีสุดท้าย 
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 8/2559 

ผู้ยื่นค าร้อง : กทพ. 
คูก่รณี : NECL 
 
ที่มาของข้อพิพาท 
 ตามเงื่อนไขที่มีข้อตกลงเก่ียวกับการก่อสร้างเพิ่มเติม หากปริมาณการจราจร
เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันหรือถึงตามระยะเวลาที่ตกลงกันในสัญญาแล้วแต่
ระยะเวลาใดจะถึงก่อน แต่ทาง กทพ. เห็นว่าทาง NECL ยงัไม่ได้ปฏิบตัิตามจงึได้
มีหนังสือแจ้งให้ด าเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ซึ่งทาง NECL ให้เหตุผลในการไม่
ด าเนินการตามสญัญาว่า กทพ. ผิดสญัญาจนเป็นเหตใุห้ NECLได้รับผลกระทบ
ทางการเงินอย่างร้ายแรง NECL ยงัไม่ต้องเร่ิมก่อสร้าง ซึ่ง กทพ. ผิดสญัญาเร่ือง
ทางแข่งขันและการปรับอัตราค่าผ่านทาง NECL จึงได้รับสิทธิยังไม่ต้องเร่ิม
ก่อสร้าง และ กทพ. ไมมี่สิทธิเรียกเงินคา่ปรับ  
 ทัง้นีท้าง กทพ. ถือว่า  NECL ผิดสัญญาที่ได้ตกลงกัน จึงได้ด าเนินการ
เรียกร้องเงินคา่เสียหาย 

 เม่ือวนัที่ 29 มกราคม 2559 กทพ. ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อคณะ
อนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้  NECL ด าเนินการก่อสร้างทาง
พิเศษอุดรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) ส่วนที่ 2 ตามเงื่อนไขของ
สญัญาโครงการทางดว่นสายบางปะอิน - ปากเกร็ด และให้ชดใช้เงิน
พร้อมดอกเบีย้ตามสญัญา 
 
ปั จ จุ บั น ข้ อพิ พ าท นี ้อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า รพิ จ า รณ า ใ น ชั ้น
อนุญาโตตุลาการ 

มูลหนี อ้้างอิงจากค่าป รับรายวัน
พร้อมดอกเบีย้ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
เง่ือนไขของสญัญา 

(2) คา่ใช้พืน้ที่อาคารศนูย์ควบคมุอดุร
รัถยา 
 
เลขคดีสุดท้าย 
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 13/2552 

ผู้ยื่นค าร้อง : กทพ. 
คูก่รณี : NECL 
 
ที่มาของข้อพิพาท 
 กทพ ร้องเรียนวา่ได้มีข้อตกลงวา่บรรดางานก่อสร้างที่ได้ท าขึน้รวมทัง้ทางดว่น
และสิ่งก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่เก่ียวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางด่วนจะตกเป็นของ 
กทพ. ในทันมีเม่ือทางด่วนเปิดใช้งานแล้วและ NECL มีสิทธิใช้งานตามเงื่อนไข
ของสญัญาเทา่นัน้ 
 ต่อมาเม่ือทางด่วนเปิดใช้งานปรากฎวา่ NECL ได้ใช้พืน้ที่บางสว่นของอาคาร 
ซึง่ กทพ. เห็นวา่การใช้พืน้ที่ดงักลา่วไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญา จงึมีหนงัสือ
แจ้งยกเลิกการใช้อาคารและเสนอเงื่อนไขในการคิดค่าเช่าพืน้ที่ ซึ่งทาง NECL 

 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 กทพ. ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อ
คณะอนุญาโตตลุาการโดยเรียกร้องให้ NECL รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการใช้พืน้ที่อาคารศนูย์ควบคมุ ซึง่ NECL เห็นวา่คา่ใช้จา่ยที่ กทพ. 
เรียกมานัน้ไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทย่อยตาม
สญัญา 
 
ปั จ จุ บั น ข้ อพิ พ าท นี ้อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า รพิ จ า รณ า ใ น ชั ้น
อนุญาโตตุลาการ 

มูลหนีอ้้างอิงจากค่าใช้พืน้ที่ โดยมี
เงื่อนไขในการเช่าพืน้ที่เช่นเดียวกับ
รายอ่ืนของ กทพ. โดยนับจากวันที่ 
14 มีนาคม 2548 จนถึงวันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2552 พร้อมดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 8 ต่อปี ตามสัญญา 
จนกว่า NECL จะส่งมอบหรือออก
จากพืน้ที่ 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 37 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของข้อพิพาท มูลหนี ้
ยงัคงปฏิเสธการจ่ายค่าเช่าและมีการใช้พืน้ที่ต่อไป ทัง้นีท้าง กทพ. ถือว่า  NECL 
ผิดสญัญาที่ได้ตกลงกนั จงึได้ด าเนินการเรียกร้องเงินคา่เสียหาย 

 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

     - หน้า 38 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ทัง้นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่มลูคา่ตามข้อพิพาทดงักลา่วเป็นเพยีงการประมาณการของกลุม่
บริษัทฯ เทา่นัน้ ซึง่ค านวณจากมลูคา่เงินต้นตามข้อพิพาทพร้อมดอกเบีย้โดยค านวณถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่นัน้ 
มลูคา่ดงักลา่วยงัไมม่ีข้อสรุปใดๆ ระหวา่งกลุม่บริษัทฯ และ กทพ. ถ้าการยตุข้ิอพิพาทยงัไมเ่กิดขึน้ มลูคา่ข้อพิพาทก็จะถกู
ค านวณเพิ่มขึน้ตามเวลาที่เพิ่มขึน้ถึงวนัท่ีมีค าตดัสนิเป็นอนัสิน้สดุ การมีข้อพิพาทจึงไมไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่กลุม่บริษัทฯ 
จะเป็นผู้ชนะข้อพิพาทและได้รับช าระเงินทัง้หมดหรือชดเชยด้วยวิธีใดวิธีหนึง่ หรือจะเป็นผู้แพ้ข้อพิพาทโดยไมไ่ด้รับช าระ
เงินใดๆ ข้อพิพาทในแตล่ะกรณียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาตามขัน้ตอนตัง้แตค่ณะชัน้ผู้พิจารณา อนญุาโตตลุาการ ศาล
ปกครองกลางและขัน้สดุท้ายคือศาลปกครองสงูสดุ ผลการพิจารณาข้อพิพาทจึงยงัมคีวามไมแ่นน่อน ถึงแม้วา่กลุม่บริษัทฯ  
จะชนะคดีในระดบัอนญุาโตตลุาการ ก็ไมไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่จะชนะคดีในชัน้ตอ่ๆไป นอกจากนี ้ ระยะเวลาการ
พิจารณาแตล่ะชัน้ มกีารใช้เวลาคอ่นข้างนานกวา่ทีจ่ะถงึค าตดัสนิขัน้สดุท้ายจากศาลปกครองสงูสดุ 

ปัจจบุนั มีข้อพิพาทเพียงกรณีเดยีวที่ได้รับค าตดัสนิในขัน้สดุท้ายจากศาลปกครองสงูสดุ คือ ข้อพิพาทเก่ียวกบั
ทางแขง่ขนัของทางพเิศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) ระหวา่งปี 2542 - 2543 ซึง่NECL ยื่นค าเสนอข้อพิพาทตัง้แตปี่ 
2544 และมีผลตดัสนิขัน้สดุท้ายในเดือนกนัยายนปี 2561 รวมเป็นระยะเวลาการพิจารณาประมาณ 17 ปี โดย กทพ. ต้อง
ช าระเงินคา่ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการบวกดอกเบีย้ให้แก่ NECL เมื่อค านวณถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวม
เป็นมลูคา่ 4,318 ล้านบาท  ดงันัน้ มลูคา่ตามข้อพิพาทท่ีเป็นไปได้ระหวา่งกลุม่บริษัทฯ และ กทพ. จึงอาจอยูร่ะหวา่งมลูคา่ 
4,318 ล้านบาท ซึง่เป็นมลูคา่ที่บริษัทฯ ชนะคดีแนน่อนแล้ว ถึง มลูคา่ตามการค านวณลา่สดุของบริษัทฯ 137,517 ล้านบาท 

 
2.2.2 การแก้ไขสัญญาสัมปทาน 

หลงัจากทีก่ลุม่บริษัทฯ และ กทพ. ได้ด าเนินการยตุิข้อพิพาททัง้หมดแล้ว กลุม่บริษัทฯ และ กทพ. จะด าเนินการ
แก้ไขสญัญาสมัปทาน มีประเด็นของการแก้ไขสญัญาที่มีสาระส าคญั เปรียบเทียบกบัสญัญาเดิม ได้ดงันี ้

 
ก. การขยายระยะเวลาสมัปทานและการแบง่รายได้ 

ทางพิเศษ โครงข่าย 
ระยะทาง 

(กม.) 

สัมปทานปัจจุบัน การแก้ไขสัมปทาน 
การแบ่งรายได้ 

บริษัทฯ : 
กทพ. 

ระยะเวลา
สัมปทาน 

การแบ่งรายได้ 
บริษัทฯ : 
กทพ. 

ระยะเวลา
สัมปทาน 

ภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือ ทางด่วนขัน้ที่ 1     
ดินแดง - ทา่เรือ ในเขตเมือง 8.9 9 ปีแรก 60:40, 

ระหวา่ง 9 ปีแรก
และ 9 ปีสดุท้าย 

50:50, 9 ปี
สดุท้าย 40:60 

1 มีนาคม 2533 –  
29 กุมภาพนัธ์ 

2563 

เทา่กบัปัจจบุนั 
คือ 40:60 

1 มีนาคม 2563 - 
21 เมษายน 2600 บางนา - ทา่เรือ ในเขตเมือง 7.9 

ทา่เรือ - ดาวคะนอง ในเขตเมือง 10.3 

ทางพิเศษศรีรัช             
(ส่วนเอ) : พระราม 9 - 
รัชดาภิเษก ในเขตเมือง 12.4 

9 ปีแรก 60:40, 
ระหวา่ง 9 ปีแรก

1 มีนาคม 2533 –  เทา่กบัปัจจบุนั 
คือ 40:60 

1 มีนาคม 2563 - 
21 เมษายน 2600 
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บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 39 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ทางพิเศษ โครงข่าย 
ระยะทาง 

(กม.) 

สัมปทานปัจจุบัน การแก้ไขสัมปทาน 
การแบ่งรายได้ 

บริษัทฯ : 
กทพ. 

ระยะเวลา
สัมปทาน 

การแบ่งรายได้ 
บริษัทฯ : 
กทพ. 

ระยะเวลา
สัมปทาน 

(ส่วนบี) :  พญาไท - บาง
โคล ่

ในเขตเมือง 9.4 และ 9 ปีสดุท้าย 
50:50, 9 ปี
สดุท้าย 40:60 

29 กุมภาพนัธ์ 
2563 

  

(ส่วนซ)ี : รัชดาภิเษก - แจ้ง
วฒันะ 

นอกเขต
เมือง 

8 100:0 เทา่กบัปัจจบุนั 
คือ 100:0 

ภายใต้สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนดี) 
ทางพิเศษศรีรัช (ส่วนดี) : 
พระราม 9 - ศรีนครินทร์ 

นอกเขต
เมือง 

8.7 100:0 22 เมษายน 2540 
–  

21 เมษายน 2570 

เทา่กบัปัจจบุนั 
คือ 100:0 

ขยายเวลาสิน้สดุ
ถึงวนัที่ 21 

เมษายน 2600 
ภายใต้สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด 

ทางพิเศษอุดรรัถยา             
ดา่นแจ้งวฒันะ - ดา่นเชียง
ราก 

นอกเขต
เมือง 

22 100:0 27 กนัยายน 2539 
- 26 กนัยายน 

2569 

เทา่กบัปัจจบุนั 
คือ 100:0 

ขยายเวลาสิน้สดุ
ถึงวนัที่ 21

เมษายน 2600 
ดา่นเชียงราก - ดา่นบางไทร 

นอกเขต
เมือง 10 

ภายใต้สัญญาโครงการทางด่วนสายศรีรัช- วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร   
ทางพิเศษศรีรัช –  
วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพฯ 

นอกเขต
เมือง 

16.7 100:0 15 ธันวาคม 2555 
- 14 ธันวาคม 

2585 

ไมเ่ก่ียวข้องกบั
รายการในครัง้นี ้

ไมเ่ก่ียวข้องกบั
รายการในครัง้นี ้

 

 ประเด็นทีส่ าคญัของการแก้ไขสญัญา คือ การตอ่อายสุญัญาทางดว่นขัน้ท่ี 2 ที่จะครบก าหนดในเดือนกมุภาพนัธ์ 
2563 จะถกูขยายเวลาออกไปถงึเดือนเมษายน 2600 และสญัญาสมัปทานอื่นก็จะมีการขยายระยะเวลาการสิน้สดุเพื่อให้มี
วนัครบก าหนดเป็นวนัเดยีวกนัของทกุสญัญา (ยกเว้นทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ที่ไมม่ีการเปลีย่นแปลง
ของสญัญาแตอ่ยา่งใด เนื่องจากไมเ่ก่ียวข้องกบัการท ารายการในครัง้นี)้ รวมถงึการแก้ไขข้อความในสญัญาบางประการให้
ชดัเจนเพื่อไมใ่ห้เกิดข้อพิพาทตอ่ไปในอนาคต ได้แก่ การปรับราคาคา่ผา่นทางจะมกีารเพิ่มขึน้แบบคงที่ทกุระยะเวลา 10 ปี 
ส าหรับรถทกุประเภทตามอตัราทีม่ีการก าหนดไว้ในสญัญา (ไมม่กีารอ้างอิงกบัดชันีราคาผู้บริโภคเฉกเช่นสญัญาสมัปทาน
เดิม) ดงันัน้ บริษัทฯจะสามารถปรับอตัราคา่ผา่นทางโดยไมต้่องขออนญุาตหรือมีการเจรจากบั กทพ. ก่อน 

ทัง้นี ้ สญัญาทางดว่นขัน้ท่ี 2 ซึง่จะครบก าหนดอาย ุ 30 ปีในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 มเีง่ือนไขของสญัญาระบวุา่ 
ก่อนสิน้สดุระยะเวลาของสญัญา 30 ปี สญัญาอาจตอ่ไปได้อีก 2 ครัง้ๆ ละ 10 ปี ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ และ กทพ. จะตกลง
กนั แตด้่วยเหตทุี่มกีารยตุิข้อพิพาทดงักลา่วเกิดขึน้โดยการแก้ไขสญัญา จึงท าให้บริษัทฯ และ กทพ. ได้ตกลงร่วมกนัท่ีจะ
ขยายระยะเวลาของสญัญาออกไปตามที่กลา่วแล้วข้างต้น 
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บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 40 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ข. การลงทนุก่อสร้างและปรับปรุงทางดว่นขัน้ท่ี 2 เป็น 2 ชัน้ (Double Deck) 
จากการท่ีการจราจรในเขตเมืองมีความหนาแนน่อยา่งมาก ท าให้การเคลือ่นท่ีของรถไมส่ามารถไหลเวียนได้

อยา่งตอ่เนื่องและเกิดปัญหาการจราจรอยา่งมาก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรจงึได้มีแนวทางดงันี  ้
- การก่อสร้างทางดว่นชัน้ท่ี 2 (Double Deck) สร้างอยูเ่หนือแนวทางดว่นปัจบุนัไปตามแนวเหนือ-ตะวนัออก 

จากดา่นประชาช่ืนถึงดา่นอโศก เร่ิมต้นจากจากถนนงามวงศ์วานทางทศิใต้ เลีย้วไปทางตะวนัออกที่ตา่ง
ระดบัพญาไทและสิน้สดุหลงัดา่นอโศก โดยยกระดบับนทางดว่นเป็นขัน้ท่ี 2 ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลบั) 
มีระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นไปตามแนวเส้นทางสนี า้เงินตามรูปข้างลา่ง เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถ
เดินทางระยะยาวไปยงัเส้นทางทีต้่องการโดยไมต้่องมีปัญหารถตดิจากการขึน้ลงทางดว่นในแตล่ะจดุ ซึง่จะ
มีทางขึน้-ลงจากทางดว่นเดิม และดา่นคา่ผา่นทางส าหรับทางดว่นชัน้ท่ี 2 อีก 2 แหง่ (ดา่นประชาช่ืนและ
ดา่นอโศก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การก่อสร้างทางเช่ือมเพิม่เติม (By-pass Ramps) เพื่อแก้ปัญหาจดุตดักระแสจราจรบริเวณแยกตา่งระดบั
มกักะสนั 2 แหง่ คือ ทางเช่ือมดินแดง-อโศก ระยะทาง 675 เมตร และทางเช่ือมอโศก-ดินแดง ระยะทาง 340 
เมตร 

- การก่อสร้างเพื่อเพิ่มพืน้ผิวจราจรเพื่อแก้ปัญหาจดุคอขวด โดยขยายผิวจราจรบริเวณคลองประปา 
ระยะทาง 250 เมตร และมกักะสนัระยะทาง 450 เมตร 

 
การแก้ปัญหาการจราจรดงักลา่ว ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้โดยไมต้่องเสยีใช้จา่ยเพิม่เติมจากคา่ผา่น

ทางที่ต้องจา่ยอยูเ่ดมิในปัจจบุนั  โดยบริษัทฯ คาดวา่เมื่อการจราจรมีความคลอ่งตวัมากขึน้ ก็จะมผีู้ใช้บริการทาง
ดว่นมากขึน้และได้รับรายได้คา่ผา่นทางมากขึน้  
 
มลูคา่การลงทนุในโครงการก่อสร้าง 31,500 ล้านบาท บริษัทฯ และ กทพ. ได้มีการศกึษาแนวทางการออกแบบ

และการก่อสร้างไว้แล้ว ตามก าหนดการคาดวา่จะเร่ิมก่อสร้างในปี 2563 ภายหลงัจากได้รับการอนุมตัิ EIA และจะสามารถ

จดุคอขวดคลองประปา 

จดุคอขวดมกักะสนั 

จดุทางเช่ือมดินแดง-อโศก 
จดุทางเช่ือมอโศก-ดินแดง 
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เปิดให้บริการได้ในปี 2568 ทัง้นี ้ แหลง่เงินทนุจะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และ/หรือ การกู้ยมืจากสถาบนั
การเงิน ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
2.2.3 ผลกระทบของการแก้ไขสัญญาสัมปทานที่มต่ีอรายได้ค่าผ่านทางของกลุ่มบริษัทฯ 
ก. การด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในปัจจบุนั 

กลุม่บริษัทฯ มีเส้นทางการให้บริการทางพิเศษทัง้ในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ซึง่มกีารเช่ือมตอ่กบัทางพเิศษ
สายอื่นที่อยูน่อกเขตเมือง และวงแหวนรอบนอกของกรุงเทพฯ ดงัแสดงตามแผนภาพด้านลา่ง 
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โดยมีสดัสว่นของรายได้คา่ผา่นทาง แยกตามเส้นทางที่ส าคญั ดงันี ้

รายได้ค่าผ่านทาง 
2558 2559 2560 2561 (ม.ค. – ก.ย.) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 เฉลมิมหานคร FES  2,778.12  32 2,792.50  31 2,764.75  28 2,066.14  27 

 ศรีรัชสว่น เอบีซ ี 3,263.27  37 3,310.81  36 3,263.64  33 2,423.49  32 

 รวม  6,041.39  69 6,103.31  67 6,028.39  61 4,489.63  59 
 ศรีรัชสว่นดี 1,563.02  18 1,628.45  18 1,689.15  17 1,303.43  17 
 สายอดุรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) 1,208.29  14 1,322.83  14 1,383.23  14 1,077.20  14 
 ศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ   -  0 87.94  1 855.73  9 705.89  9 
 รวมรายได้ค่าผ่านทาง  8,812.70  100 9,142.53  100 9,956.50  100% 7,576.15  100 

 
 จากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของกลุม่บริษัทฯ มีรายได้คา่ผา่นทางจากทางพเิศษเฉลมิมหานครและศรีรัชสว่น 
เอบีซี ภายใต้สญัญาทางดว่นขัน้ที่ 2 (ระยะเวลาสมัปทานจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563) เป็นมลูคา่ประมาณ 
6,000 ล้านบาทตอ่ปี คดิเป็นสดัสว่นเฉลีย่ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้คา่ผา่นทางทัง้หมดเมื่อค านวณจากผลการ
ด าเนินงานในชว่งระหวา่งปี 2560 ถึงงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 สดัสว่นดงักลา่วมีมลูคา่ลดลงจากปี 2558 - 2559 
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้คา่ผา่นทางจากเส้นทางใหม ่คือ ทางดว่นศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ซึง่เร่ิมเปิดให้บริการ
ในปี 2559 โดยมีสดัสว่นของรายได้ประมาณร้อยละ 9 จากผลการด าเนินงานในชว่งระหวา่งปี 2560 ถึงงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2561  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ เมื่อพิจารณาเฉพาะรายได้คา่ผา่นทางจากทางพเิศษเฉลมิมหานครและ
ศรีรัชสว่นเอบซีี  รายได้สว่นนีช้ว่ยให้บริษัทฯ มีรายได้อยา่งตอ่เนื่องซึง่เป็นมลูคา่ที่มีสาระส าคญัตอ่ผลการด าเนินงานของ
กลุม่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถใช้โครงขา่ยเดิมที่มีอยูใ่นการให้บริการได้ตอ่ไป (ทางพิเศษเฉลมิมหานครเป็นสนิทรัพย์ของ 
กทพ. และทางพิเศษศรีรัชสว่นเอบีซีเป็นสนิทรัพย์ของ กทพ. ตามหลกัเกณฑ์ Build-Transfer-Operate: BTO) โดยไมต้่อง
ลงทนุในโครงการใหมท่ัง้หมด เว้นแตก่ารแบง่สดัสว่นรายได้คา่ผา่นทางตามที่ตกลงกนั และการก่อสร้างทางดว่นชัน้ท่ี 2 
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรด้วยเงินลงทนุของบริษัทฯ เอง หากบริษัทฯ ไมไ่ด้รับการขยายอายสุญัญาทางดว่นขัน้ท่ี 2 ซึง่จะ
ครบก าหนดอายใุนเดอืนกมุภาพนัธ์ปี 2563 บริษัทฯ จะไมม่ีรายได้จากคา่ผา่นทางจากเส้นทางดงักลา่วและมีผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีสาระส าคญัตอ่การฐานะทางการเงิน การด าเนนิธุรกิจ รวมถึงสภาพคลอ่ง และผลกระทบในทางลบตอ่
ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
 
ข. โครงการในอนาคตของ กทพ. ที่อาจมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต 

 

กทพ. มีแผนการท่ีจะสร้างทางพิเศษเพิม่เตมิอีกหลายเส้นทางตามที่แสดงในตารางด้านลา่ง ดงันี ้
โครงการ ระยะทาง (กม.) สถานะ 

ทางพิเศษขัน้ที่ 3 สายเหนือ ตอน N1, N2 
และ N3 

24.1 

กทพ. อยูร่ะหวา่งด าเนินการทบทวนศกึษาความเหมาะสมทางด้าน
วิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานทบทวน
และออกแบบรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในพืน้ที่โครงการ จ านวน 2 ครัง้แล้ว 
N1 (ทางพิเศษศรีรัช – รัตนาธิเบศร์ – 

แคราย – แยกเกษตรศาสตร์) 
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โครงการ ระยะทาง (กม.) สถานะ 

N2 (แยกเกษตรศาสตร์ - ถนนเกษตร-
นวมินทร์ - ถนนนวมินทร์), 

N3 (ถนนนวมินทร์ – ถนนเสรีไทย – 
ถนนรามค าแหง - Motorway) 

ทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - 
วงแหวนรอบนอก 

16.9 
ครม. ได้อนมุตัิให้ด าเนินโครงการเม่ือวนัที่ ๖ มิถนุายน ๒๕๖๐ โดยคาด
วา่จะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างโครงการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และเปิด

ให้บริการเดือน มิถนุายน ๒๕๖๔ 

ทางพิเศษสายบรูพาวิถี (ชลบรีุ) - พทัยา 71 
ปัจจบุนัการศกึษาความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ และอยูร่ะหวา่งการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ทางพิเศษสายอดุรรัถยา (บางปะอิน) - 
พระนครศรีอยธุยา 

75 
ปัจจบุนัการศกึษาความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ และอยูร่ะหวา่งการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบรีุ 102 
 ปัจจบุนัการศกึษาความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ และอยูร่ะหวา่งการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ที่มา: www.exat.co.th 

 
จากโครงการในอนาคตของ กทพ. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ โครงการตา่งๆ ยงัไมส่ามารถ

ก่อให้เกิดรายได้ทนัที สว่นใหญ่อยูร่ะหวา่งการศกึษาหรือระหวา่งการก่อสร้าง ดงันัน้ ถ้ากลุม่บริษัทฯ ได้รับโอกาสเข้าบริหาร
โครงการใดโครงการหนึง่ของ กทพ. โครงการเหลา่นีต้้องใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลาหลายปีกวา่ที่จะเร่ิมมีรายได้ ซึง่ไม่
ทนักบัการขาดหายไปของรายได้คา่ผา่นทางจากสญัญาทางดว่นขัน้ท่ี 2 ที่จะครบก าหนดเร็วๆนี ้หากกลุม่บริษัทฯ ไมไ่ด้รับ
การตอ่อายดุงักลา่ว นอกจากนีโ้ครงการสว่นใหญ่เป็นทางพิเศษนอกเขตเมืองที่คาดวา่จะมีปริมาณการจราจรน้อยกวา่ และ 
มีรายได้จากคา่ผา่นทางต ่ากวา่เมื่อเปรียบเทยีบกบัทางพิเศษในเขตเมือง  ดงันัน้ โครงการในอนาคตของ กทพ. จึงไม่
สามารถชดเชยตอ่ความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในปัจจบุนัได้หากไมไ่ด้รับการตอ่อายสุญัญา 

 
2.2.4 ขัน้ตอนการด าเนินการ 

การไกลเ่กลีย่ยตุิข้อพิพาทโดยการปรับแก้ไขสญัญาสมัปทาน จะด าเนินการภายหลงัจากที่ได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่จะประชมุในวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิไมน้่อยกวา่ 3 
ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ในขณะเดียวกนั กทพ. จะเสนอให้ 
ครม. พิจารณา หาก ครม. พิจารณาอนมุตัิกลุม่บริษัทฯ และ กทพ. จะด าเนินการเพื่อยกเลกิข้อพพิาททัง้หมดและลงนาม
แก้ไขสญัญาสมัปทาน แตห่าก ครม. ไมอ่นมุตัิ กทพ. ต้องช าระเงินให้แก่ NECL ตามค าสัง่ศาล โดยที่ข้อพิพาทสว่นท่ีเหลอื
จะยงัคงอยูเ่พื่อรอการเจราจาตอ่รองและการตดัสนิตามขัน้ตอนตอ่ไป และบริษัทฯ ต้องเจรจาเพื่อขอแก้ไขและตอ่อายุ
สญัญาสมัปทานตอ่ไป 
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2.3 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 
2.3.1 ข้อดีและประโยชน์ของการเข้าท ารายการ 

(1) กลุม่บริษัทฯ มีความตอ่เนื่องและมัน่คงในการด าเนินธุรกิจจากการตอ่อายสุมัปทานไป และลดความไม่
แนน่อนในการด าเนินธุรกิจจากสมัปทานหลกัที่จะหมดอายภุายในปี 2563 

การยตุข้ิอพิพาทโดยการแก้ไขสญัญาสมัปทานครัง้นี ้ ท าให้กลุม่บริษัทฯ มีความตอ่เนื่องในการด าเนินธุรกิจ
ให้บริการทางพิเศษ โดยกลุม่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากรายได้คา่ผา่นทางและบริหารจดัการทางพิเศษตามสญัญาทาง
ดว่นขัน้ท่ี 2 ตอ่ไปเป็นระยะเวลาอีกประมาณ 37 ปี  ทัง้นี ้ จากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมารายได้คา่ผา่นทางจากสญัญา
สมัปทานโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 ซึง่ประกอบไปด้วย ทางพิเศษเฉลมิมหานคร ทางพิเศษศรีรัช (สว่นเอ) ทางพิเศษศรี
รัช (สว่นบี) และทางพเิศษศรีรัช (สว่นซี) ที่จะครบก าหนดในวนัที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2563 สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เฉลีย่
ประมาณ 6,000 ล้านบาทตอ่ปี (คิดเป็นอตัราเฉลีย่ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้คา่ผา่นทางทัง้หมดจากผลการ
ด าเนินงานปี 2560 ถึงงวด 9 เดอืนปี 2561) หรือถ้าค านวณตามจ านวนปีที่ได้รับการขยายระยะเวลาสมัปทานจะเป็นการ
สร้างมลูคา่รายได้สงูถึงประมาณ 222,000 ล้านบาท ตามการประเมินมลูคา่กรณีพืน้ฐาน ซึง่เป็นรายได้ที่มีสาระส าคญั
อยา่งมากตอ่การด าเนินธุรกิจและจะเป็นแหลง่ทีม่าของกระแสเงินสดที่ส าคญัตอ่การบริหารสภาพคลอ่งของบริษัทฯใน
อนาคต ท าให้การด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ มีความมัน่คงอยา่งตอ่เนื่องและสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะ
ยาว โดยกลุม่บริษัทฯ จะยงัคงเป็นผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนสง่มวลชนด้วยรถไฟฟา้ เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การเดินทางและบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ทัง้นี ้ หากบริษัทฯ ไมเ่ข้าท ารายการในครัง้นี ้ สญัญาสมัปทานโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 จะหมดอายลุง
ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 และกลุม่บริษัทฯ มีความเสีย่งที่อาจจะไมส่ามารถตอ่อายใุนสญัญาสมัปทานดงักลา่วตอ่ไป
ได้อีก ท าให้รายได้ประมาณร้อยละ 60 ของธุรกิจทางพเิศษ (หรือร้อยละ 30 ของรายได้รวมของบริษัทฯ) หายไป  แตร่ายได้
จากโครงการของรถไฟฟา้เส้นทางตา่งๆ และโครงการในอนาคตของ กทพ. (ในกรณีกลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสได้เข้าร่วม
ด าเนินงาน) ก็ยงัไมส่ามารถสร้างรายได้ทนัทีเพื่อมาชดเชยกบัรายได้ที่ขาดหายไปได้ ดงันัน้ การไมเ่ข้าท ารายการในครัง้นี ้
และรอผลการตดัสนิข้อพิพาท อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ความเช่ือมัน่ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานอยา่งมี
สาระส าคญั รวมถึงอาจมีการลดการจ้างงานพนกังานของกลุม่บริษัทฯ ซึง่จะก่อให้เกิดปัญหาสงัคมตามมาอกีด้วย 
 

(2) กลุม่บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการความเสีย่งจากการยตุิข้อพิพาท 

กลุม่บริษัทฯ และ กทพ. มีการตีความที่แตกตา่งกนัในสญัญาสมัปทานท าให้เกิดข้อพิพาทหลายกรณีอยา่ง
ตอ่เนื่องตลอดระยะเวลาสญัญา โดยเฉพาะในเร่ืองการปรับคา่ผา่นทางและทางที่มีลกัษณะแขง่ขนั(โปรดดรูายละเอยีด
เพิ่มเติมได้ที่สว่นท่ี 2 หวัข้อ 2.2.1 ข้อพิพาทตามสญัญาสมัปทาน) โดยทัง้สองฝ่ายตกลงยตุิข้อพพิาทที่ได้มีค าตดัสนิแล้ว 
หรืออยูร่ะหวา่งขัน้ตอนฟอ้งร้องคดีตอ่ศาล การเสนอข้อพิพาทตอ่คณะอนญุาโตตลุาการ และการเสนอข้อพิพาทตอ่คณะผู้
พิจารณาทีเ่กิดขึน้แล้วหรืออาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ในประเด็นเดยีวกนัหรือประเด็นที่เก่ียวเนื่องกนัตามสญัญาเดิมทัง้หมด 
จากข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้มมีลูคา่ 137,517 ล้านบาท บาท ซึง่แบง่เป็นเงินต้นจ านวน 93,325 ล้านบาทและดอกเบีย้จ านวน 
44,192 ล้านบาท โดยค านวณถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่กลุม่บริษัทฯ ไมส่ามารถคาดการณ์ได้วา่ข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้
ทัง้หมดจะสิน้สดุลงเมื่อไร กลุม่บริษัทฯ จะเป็นผู้ชนะคดีหรือไม ่ และไมอ่าจคาดการณ์ได้วา่กลุม่บริษัทฯ จะชนะคดีด้วย
มลูคา่เทา่ไร ได้รับเงินเมื่อไรหรือจะช าระด้วยวิธีใด หรือหากชนะคดีก็อาจจะไมไ่ด้รับช าระหนีต้ามค าพิพากษา เนื่องจาก
คูก่รณีเป็นหนว่ยงานรัฐที่ไมอ่าจฟอ้งบงัคบัยดึทรัพย์หรือมเีหตปัุจจยัภายนอกที่ไมส่ามารถควบคมุได้  ขณะที่ข้อพิพาทท่ีมี
ค าตดัสนิชีข้าดของศาลปกครองสงูสดุเก่ียวกบัทางแขง่ขนัของทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) ระหวา่งปี 2542 - 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 45 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

2543 โดย กทพ. ต้องช าระเงินคา่ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการให้แก่ NECL เป็นจ านวนเงิน 1,790 ล้านบาทพร้อม
ดอกเบีย้ตามที่ก าหนดในสญัญา หรือ 4,318 ล้านบาทเมื่อค านวณถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงันัน้มลูคา่ข้อพิพาทจึงอยู่
ระหวา่ง 4,318 ล้านบาทถึง 137,517 ล้านบาท 

นอกจากนี ้ กลุม่บริษัทฯ และ กทพ. ได้ตกลงแก้ไขสญัญาที่ท าให้เกิดปัญหาการตีความทีต่า่งกนัเพื่อไมใ่ห้เกิดข้อ
พิพาทอีก (ตามรายละเอียดในข้อตอ่ไป) ดงันัน้ การตกลงยตุข้ิอพิพาทจึงเป็นการบริหารความเสีย่งที่เป็นประโยชน์ตอ่ทัง้
สองฝ่าย 
 

(3) การแก้ไขสญัญาสมัปทานสร้างความชดัเจนในการปรับอตัราคา่ผา่นทางในอนาคต ซึง่ในอดีตเคยเป็นข้อ
โต้แย้งกนัมาตลอด  

 เนื่องจากในสญัญาสมัปทานเดมิ ได้ก าหนดให้การปรับอตัราคา่ผา่นทางในแตล่ะครัง้จะค านวณปรับอตัราคา่
ผา่นทางบนพืน้ฐานอตัราเพิ่มดชันีราคาผู้บริโภคส าหรับกรุงเทพมหานครที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ลา่สดุ ซึง่ท าให้ทัง้สอง
ฝ่ายเกิดข้อพิพาทระหวา่งกนัอนัเนื่องมาจากการตีความและความเข้าใจที่ไมเ่หมือนกนั (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่
เอกสารแนบ 2 ที่มาของข้อพิพาท) ทัง้นี ้ภายหลงัจากการแก้ไขสญัญาสมัปทานแล้ว กลุม่บริษัทฯ คาดวา่จะได้รับรายได้ที่
เพิ่มขึน้จากปริมาณรถยนต์ที่มาใช้บริการมากขึน้ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ และ กทพ. ได้มีข้อตกลงให้มีการปรับคา่ผา่นทาง
เพิ่มขึน้แบบคงที่ทกุระยะเวลา 10 ปี ส าหรับรถทกุประเภทตามทีจ่ะได้มีการก าหนดไว้ในสญัญาตอ่ไป โดยไมม่ีการอ้างอิง
กบัดชันีราคาผู้บริโภค อาทิ ส าหรับรถ 4 ล้อ จะมกีารปรับคา่ผา่นทางเป็นจ านวนเงิน 10 บาท ในปี 2571 ปี 2581 และปี 
2591 เป็นต้น (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติม สว่นท่ี 3 หวัข้อ 2.1 อตัราคา่ผา่นทางพเิศษ) ทัง้นีก้ลุม่บริษัทฯจะได้รับประโยชน์
จากการแก้ไขการปรับคา่อตัราคา่ผา่นทางในลกัษณะดงักลา่ว คอื กลุม่บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึน้จากการปรับคา่ผา่นทาง
ทีก่ าหนดให้เพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน อีกทัง้ยงัเป็นการตดัปัญหาการเกิดข้อพิพาทลกัษณะดงักลา่วในอนาคต  
 

(4) กลุม่บริษัทฯ สามารถลดคา่ใช้จา่ยและเวลาที่ใช้ในการด าเนินการที่เก่ียวกบัข้อพิพาท 

จากข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ตัง้แตปี่ 2544 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมทัง้หมด 17 กรณี ท าให้ทัง้สองฝ่ายเสยี
คา่ใช้จา่ย เช่น คา่ใช้จา่ยที่ปรึกษากฎหมาย คา่ใช้จ่ายการด าเนินคดีในศาล และคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง อกีทัง้การเจรจา
เพื่อแก้ไขข้อขดัแย้งเหลา่นีต้้องใช้เวลาเป็นอยา่งมาก โดยข้อพิพาทแรกที่ได้รับค าตดัสนิชีข้าดจากศาลปกครองสงูสดุ คือ 
ข้อพิพาทเก่ียวกบัทางแขง่ขนัทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) ซึง่เร่ิมมีค าเสนอข้อพิพาทตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 
2544 ทัง้สองฝ่ายต้องใช้ระยะเวลานานถงึ 17 ปี จึงจะถือวา่คดเีป็นอนัสิน้สดุ  ดงันัน้ ถ้ากลุม่บริษัทฯ สามารถยตุิข้อพิพาท
ตา่งๆ ได้ทัง้หมดกลุม่ 

บริษัทฯ จะสามารถใช้เวลาในการวางแผนงานและด าเนินธุรกิจได้อยา่งเตม็ที่และมีประสทิธิภาพมากขึน้ และยงัเป็นการลด
คา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวกบัข้อพิพาทและคดีฟอ้งร้องตา่งๆ ซึ่งจะเป็นผลดตีอ่ทัง้กลุม่บริษัทฯ และ กทพ. 

นอกจากนี ้ ยงัชว่ยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดใีนการท างานร่วมกนั สร้างความสมัพนัธ์และการประสานงานท่ีดี
ตอ่ไประหวา่งกลุม่บริษัทฯ และ กทพ. เนื่องจากทัง้สองฝ่ายยงัต้องท างานร่วมกนัตามข้อก าหนดในสญัญาสมัปทานอื่น และ
อาจมีโอกาสที่จะท างานร่วมกนัส าหรับโครงการทางพเิศษในอนาคตของ กทพ. 
 

(5) การแก้ไขสญัญาสมัปทานและการลงทนุเพิ่มเติมมีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ (NPV) เทา่กบั 
28,263 – 33,355 ล้านบาท  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 46 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

  ตามประมาณการผลการด าเนินงานท่ีมีการขยายระยะเวลาของสญัญาสมัปทานออกไป ปรากฏวา่มลูคา่ปัจจบุนั
ของกระแสเงินสดสทุธิเป็นบวกเทา่กบั 28,263 - 33,355 ล้านบาท ซึง่แสดงถึงความคุ้มคา่ในการลงทนุ ถึงแม้วา่จะมีการ
ลงทนุเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการจราจรโดยสร้างทางพิเศษชัน้ท่ี 2 (Double Deck) จากดา่นประชาช่ืนถงึดา่นอโศกรวมถึง
การแก้ปัญหาจดุตดักระแสจราจรและจดุคอขวด เป็นจ านวนเงิน 31,500 ล้านบาท ทัง้นีใ้นการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดสทุธิได้มกีารค านงึถึงต้นทนุอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน รวมถงึ คา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ทางพิเศษและอปุกรณ์ตา่งๆ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 3 หวัข้อ 3.1 การประเมินความเหมาะสมของราคาและ
เง่ือนไขในการท ารายการ) แตผ่ลการด าเนินงานหลกัมาจากทางพิเศษทีม่ีการให้บริการอยูแ่ล้วในปัจจบุนั โดยไม่
จ าเป็นต้องมีการสร้างทางพิเศษใหมท่ัง้หมดแตอ่ยา่งใด 
 

(6) การสร้างทางพเิศษชัน้ท่ี 2 (Double Deck) จะเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อมของประเทศ 
ประกอบกบัการคลอ่งตวัของทางพิเศษ จะชว่ยเพิม่การจราจรและเพิ่มรายได้จากคา่ผา่นทาง  

 การก่อสร้างทางพิเศษชัน้ท่ี 2 (Double Deck) ด้วยเงินลงทนุในการก่อสร้างจ านวน 31,500 ล้านบาทจากดา่น
ประชาช่ืนถึงดา่นอโศก เป็นการแก้ปัญหาจดุตดักระแสจราจรและจดุคอขวด เนื่องจากเส้นทางดงักลา่วมกีารรองรับ
ปริมาณรถจากวงแหวนรอบนอกฝ่ังตะวนัตก (ถนนกาญจนาภิเษก) ปริมาณรถจากทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปาก
เกร็ด) และปริมาณรถจากเส้นทางรอบนอกอื่นๆ ที่มาบรรจบกนัท าให้มีปริมาณการจราจรบนทางพิเศษช่วงในเมืองเกิด
ความแออดัเป็นอยา่งมาก  การกอ่สร้างดงักลา่วผู้ใช้บริการจะสามารถเดินทางได้สะดวก ประหยดัเวลาในการเดินทาง เป็น
การลดการสิน้เปลอืงของการใช้น า้มนั มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ นอกจากนี ้ ผู้ใช้บริการยงัไมต้่องเสยีคา่ผา่นทางในการใช้
บริการทางพิเศษชัน้ท่ี 2 (Double Deck) เพิ่มอีกด้วย ทัง้นีเ้มื่อการจราจรมีความคลอ่งตวัมากขึน้ มแีนวโน้มที่จะมี
ผู้ใช้บริการในระบบทางพิเศษมากขึน้ซึง่เป็นการเพิ่มรายได้คา่ผา่นทางให้กบัระบบทางพิเศษโดยรวมของกลุม่บริษัทฯ 
โดยเฉพาะทางพเิศษศรีรัช ทางพเิศษศรีรัชสว่นดี และทางพเิศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ 
 

(7) เป็นการลดโอกาสคูแ่ขง่ที่จะเข้ามาบริหารจดัการทางพเิศษในสว่นที่จะหมดอายใุนอีก 1 ปีข้างหน้า 

การเข้าท ารายการยตุข้ิอพิพาทกบั กทพ. จึงเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาสญัญาสมัปทานที่มี
นยัส าคญัตอ่บริษัทฯ คือ สญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 (ประกอบด้วย ทางพิเศษเฉลมิมหานคร และทางพิเศษศรีรัช 
(สว่นเอบซีี)) ซึง่สญัญาสมัปทานมีอาย ุ30 ปีและจะหมดอายใุนอกี 1 ปีข้างหน้า คือ ณ สิน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 แม้วา่
อาจจะตอ่สญัญาได้อกี 2 ครัง้ๆ ละ 10 ปี ก็ตาม แตก็่ต้องผา่นการเจรจาในเง่ือนไขที่ทัง้สองฝ่ายสามารถรับเง่ือนไขได้ ซึง่ก็
ยงัไมม่คีวามชดัเจนใดๆ และไมม่ีเหตทุี่จะรับรองได้วา่บริษัทฯจะได้รับการตอ่อายสุมัปทาน ซึ่ง กทพ. ก็มีสทิธิที่จะให้
ผู้ประกอบการรายอื่นที่อาจจะเสนอเง่ือนไขและคา่ตอบแทนที่ดกีวา่บริษัทฯ ดงันัน้ การเข้าท ารายการในครัง้นี ้จงึเสมือนกบั
เป็นการลดโอกาสของคูแ่ขง่ทีจ่ะเข้ามาสูธุ่รกิจการบริหารจดัการการทางพเิศษในอนาคต หรือเป็นการปิดโอกาสไมใ่ห้
ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาเป็นคูแ่ขง่ในธุรกิจนี ้ 

 
2.3.2 ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 

(1) บริษัทฯ จะมีภาระหนีส้นิและดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้จากการกู้ยืมเพือ่ลงทนุ 
การแก้ไขสมัปทานทางดว่นขัน้ท่ี 2 จะมกีารก าหนดเง่ือนไขวา่บริษัทฯ จะต้องลงทนุในโครงการแก้ไขปัญหาจราจร

โดยสร้างทางดว่นชัน้ท่ี 2 รวมถงึการแก้ปัญหาจดุตดักระแสจราจรและจดุคอขวด เป็นมลูคา่การลงทนุ 31,500 ล้านบาท 
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โดยคาดวา่จะมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13,300 ล้านบาทหรือร้อยละ 42 ของเงินลงทนุ และมีแผนการใช้
เงินในช่วงระหวา่งปี 2563 – 2567 ดงันัน้ การกู้ยืมเงินดงักลา่วจะท าให้บริษัทฯ มีภาระหนีส้นิและดอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้ 
 จากงบการเงินรวมงวด 9 เดือนปี 2561 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้จา่ยสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น2 
1.30 เทา่ และมีอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้2.89 เทา่ และมีเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวประมาณ 2,000 ล้าน
บาท ซึง่บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งคงเหลอืและมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงมาโดยตลอด อกีทัง้การกู้ยืมเงินดงักลา่วบริษัทฯ จะมี
การทยอยเบิกใช้ตามความคืบหน้าของการลงทนุในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ดงันัน้ เงินกู้ที่เพิม่ขึน้จะไมม่ีผลกระทบตอ่งบ
การเงินทนัทีทัง้จ านวน ขณะที่บริษัทฯ คาดวา่จะมีผลการด าเนนิงานท่ีดีขึน้ตามความต้องการใช้งานมากขึน้ทัง้ระบบทาง
พิเศษและระบบรถไฟฟา้ การกู้ยมืเงินดงักลา่วจงึคาดวา่จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและสภาพคลอ่งของ 
บริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี ้ อตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้จา่ยสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่วไมเ่กินอตัราสว่นทาง
การเงินตามข้อก าหนด (Financial Covenants) ส าหรับสถาบนัการเงินและข้อก าหนดสทิธิของหุ้นกู้ ของบริษัทฯ ทีก่ าหนด
ไว้ไมเ่กิน 2.5 เทา่ ซึง่บริษัทฯ คาดวา่จะสามารถด ารงสดัสว่นเงินกู้ ได้ตามที่ก าหนด  
 

(2) กลุม่บริษัทฯ เสยีโอกาสที่จะได้คา่ชดเชยจากข้อพิพาทมากกวา่นี ้
กลุม่บริษัทฯ มีข้อพิพาทกบั กทพ. รวมทัง้หมด 17 เร่ือง และมีหนึง่คดีทีม่ีผลการตดัสนิเป็นอนัสิน้สดุแล้วโดย 

NECL ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยเป็นผู้ชนะคดีและ กทพ. ต้องช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้รวมเป็นจ านวนเงิน 4,318 ล้านบาท ซึง่
แบง่เป็นเงินต้นจ านวน 1,790 ล้านบาทและดอกเบีย้จ านวน 2,528 ล้านบาท เมื่อค านวณถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เมื่อ
พิจารณาถึงข้อพิพาทสว่นท่ีเหลอืสว่นใหญ่เป็นกรณีทีก่ลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ฟอ้งร้อง และข้อพิพาทสว่นใหญ่ตามสญัญาทาง
ดว่นขัน้ท่ี 2 ได้ด าเนินการถงึขัน้อนญุาโตตลุาการหรือศาลปกครองกลางโดยบริษัทฯ เป็นผู้ชนะคดี ทัง้นีบ้ริษัทฯ อาจจะเป็น
ผู้ชนะคดีข้อพิพาทสว่นท่ีเหลอืในอนาคต และได้รับคา่ชดเชยจากข้อพิพาทตา่งๆ  ดงันัน้ การยตุิข้อพิพาทท าให้กลุม่บริษัทฯ 
เสยีโอกาสที่จะได้คา่ชดเชยจากข้อพิพาทมากกวา่นี ้อยา่งไรก็ตามขึน้อยูก่บัผลการตดัสนิสดุท้าย 
 

(3) ผลการด าเนินงานของทางพิเศษที่ตอ่อายสุมัปทานออกไป ไมเ่ป็นไปตามที่ประมาณการไว้ 
ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระได้ท าประมาณการผลการด าเนินงานจากการแก้ไขสญัญาสมัปทาน มรีายได้หลกัจาก

คา่ผา่นทางพิเศษโดยมีสมมติฐานตามที่ก าหนดในสญัญา มกีารอ้างองิถึงผลการด าเนินงานในอดตีเพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐาน
ประกอบการก าหนดสมมติฐานส าหรับผลการด าเนินงานในอนาคต ภายใต้ภาวะสถานการณ์ปัจจบุนั อยา่งไรก็ตาม อาจมี
เหตปัุจจยัภายนอกที่สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานท่ีท าให้ผลการด าเนินที่เกิดขึน้จริงไมเ่ป็นไปตามประมาณการท่ี
คาดการณ์ไว้ เช่น โครงการรถไฟฟา้มีการก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการ อาจท าให้ประชาชนมกีารขบัรถน้อยลงและใช้
บริการรถไฟฟา้มากขึน้ รวมถงึ ราคาน า้มนั ความหนาแนน่ของจราจรบนถนน อตัราคา่โดยสารของระบบขนสง่อื่นท่ี
ผู้ โดยสารสามารถเลอืกใช้ได้ เป็นต้น ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีการจดัตัง้หนว่ยงานเพื่อตดิตามผลการด าเนินงานและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึน้ และมกีารปรับเปลีย่นกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 
(4) มตคิณะรัฐมนตรีอาจไมเ่ป็นไปตามกรอบการยตุิข้อพิพาทระหวา่งกลุม่บริษัทฯ และ กทพ. 

                                                           
2 หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จา่ยสทุธิ คือ หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จา่ย หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุชัว่คราวและลกูหนี ้

การค้าภาครัฐ (การรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย) 
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เนื่องจากการเจรจาเพื่อยตุิข้อพิพาทระหวา่งกลุม่บริษัทฯ และ กทพ. ทัง้หมด ในครัง้นีเ้กิดขึน้เนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีเห็นวา่เพื่อบรรเทาความสญูเสยีและความเสยีหายที่จะเกิดขึน้แก่รัฐ และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
สงูสดุของทางราชการ จึงได้มมีตใิห้หนว่ยงานของรัฐด าเนินการเจรจาตอ่รองกบัคูพ่ิพาท ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ และ กทพ. ได้มี
แนวทางสรุปร่วมกนัโดยการขยายอายสุญัญาสมัปทานทัง้ 3 สญัญา ไปจนถึงปี 2600 โดยที่บริษัทฯ จะต้องลงทนุก่อสร้าง
ปรับปรุงทางดว่นขัน้ท่ี 2 มลูคา่ 31,500 ล้านบาท  อยา่งไรก็ตามแนวทางในการยตุิข้อพิพาทดงักลา่วข้างต้น จะต้องได้รับ
การอนมุตัจิาก ครม. ก่อน ซึง่หาก ครม. ไมอ่นมุตัิหรือเปลีย่นแปลงไปจากข้อตกลงที่ได้มีการเจรจาในแนวทางดงักลา่ว 
กทพ. และบริษัทฯ จะต้องตกลงร่วมกนัตอ่ไป 
 
2.4 การวิเคราะห์ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุนในการท ารายการ 

การแก้ไขสมัปทานทางดว่นขัน้ท่ี 2 จะมกีารก าหนดเง่ือนไขวา่บริษัทฯ จะต้องลงทนุในโครงการแก้ไขปัญหาจราจร
โดยการสร้างทางดว่นชัน้ท่ี 2 เป็นมลูคา่การลงทนุรวม 31,500 ล้านบาท ซึง่แหลง่เงินทนุจะมาจาก (ก) เงินกู้ยมืระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน 13,300 ล้านบาท และ (ข) กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 18,200 ล้านบาท คดิเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 42 และร้อยละ 58 ตามล าดบั ซึง่เงินลงทนุดงักลา่วจะทยอยช าระเป็นระยะเวลา 5 ปี ตาม
ระยะเวลาการลงทนุ (ตัง้แตปี่ 2563 - 2567) และจะช าระเป็นจ านวนเงินท่ีไมเ่ทา่กนัในแตล่ะปีขึน้กบังวดการช าระและ
ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง  

ทัง้นี ้ เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเทา่เงินสด เทา่กบั 750.42 ล้านบาท และมเีงินลงทนุชัว่คราวเทา่กบั 1,350.92 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัมกี าไรและกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจในแตล่ะปี เช่น ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานเทา่กบั 
2,975.47 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสทุธิจากการด าเนินงานเทา่กบั 6,083.84 ล้านบาท นอกจากนีส้ าหรับงวด 9 เดือน
แรกของปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานเทา่กบั 2,790.33 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสทุธิจากการ
ด าเนินงานเทา่กบั 5,444.64 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาถึงก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและคา่เสือ่ม (EBITDA) เฉพาะโครงการ
ที่เกิดจากการขยายสญัญาสมัปทานในครัง้นี ้ ในชว่งปี 2563 – 2567 จากประมาณการทางการเงินซึง่จดัท าโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ จะอยูท่ี่ประมาณ 18,756 ล้านบาท  

ดงันัน้ จากการวิเคราะห์ข้างต้นจะเห็นวา่ บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีเพียงพอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
 
2.5 สรุปความสมเหตุสมผลของการท ารายการในครัง้นี ้

จากการวิเคราะห์ข้อดี ประโยชน์ ข้อด้อย และความเสีย่งของการเข้าท ารายการแล้ว ที่ปรึกษาการเงินอิสระเห็นวา่ 
การเข้าท ารายการจะมีประโยชน์ตอ่บริษัทฯ โดยจะสร้างความตอ่เนื่องและความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจทางพิเศษตอ่ไป
ในอนาคต ลดความเสีย่งจากการท่ีรายได้จากธุรกิจทางพิเศษจะลดลงอยา่งมีนยัส าคญัเนื่องจากสมัปทานหลกั จะ
หมดอายใุนอีก 1 ปีข้างหน้า โดยมีความเสีย่งที่จ ากดั และมีความเพียงพอของเงินลงทนุในการด าเนินการ  

ทัง้นี ้ หากบริษัทฯ ไมเ่ข้าท ารายการในครัง้นี ้ สญัญาสมัปทานโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 จะหมดอายลุงใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2563  และกลุม่บริษัทฯ มีความเสีย่งที่อาจจะไมส่ามารถตอ่อายใุนสญัญาสมัปทานดงักลา่วตอ่ไปได้อีก 
ท าให้รายได้ประมาณร้อยละ 60 ของธุรกิจทางพเิศษ (หรือร้อยละ 30 ของรายได้รวมของบริษัทฯ) หายไป  แตร่ายได้จาก
โครงการของรถไฟฟา้เส้นทางตา่งๆ และโครงการในอนาคตของ กทพ. (ในกรณีกลุม่บริษัทฯ มีโอกาสได้เข้าร่วมด าเนินงาน) 
ก็ยงัไมส่ามารถสร้างรายได้ทนัทีเพื่อมาชดเชยกบัรายได้ที่ขาดหายไปได้  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 49 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ในกรณีบริษัทฯ ไมเ่ข้าท ารายการในครัง้นี ้ และรอผลการตดัสนิข้อพิพาท ที่มีมลูคา่สงูถงึ 137,517 ล้านบาท ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แตก็่ยงัมคีวามไมแ่นน่อนวา่กลุม่บริษัทฯ จะชนะคดีหรือไม ่และศาลจะตดัสนิให้ได้คา่ชดเชยจากข้อ
พิพาทในแตล่ะคดีเทา่ใด นอกจากนี ้ ขัน้ตอนการตดัสนิข้อพิพาทและคดีกวา่จะถึงที่สดุจะกินเวลายาวนานมากกวา่ 10 ปี 
และแม้วา่ศาลจะตดัสนิให้กลุม่บริษัทฯ จะชนะคดี ก็มีแนวโน้มสงูว่า กทพ. จะไมช่ าระเงินแก่กลุม่บริษัทฯ เป็นเงินสด  ดงันัน้ 
การไมเ่ข้าท ารายการในครัง้นี ้และรอผลการตดัสนิข้อพิพาท อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ความเช่ือมัน่ ฐานะการเงิน ผล
การด าเนินงานอยา่งมีสาระส าคญั รวมถึงอาจมกีารลดการจ้างงานพนกังานของกลุม่บริษัทฯ ซึง่จะก่อให้เกิดปัญหาสงัคม
ตามมาอีกด้วย 

ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมคีวามเห็นวา่ การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ในครัง้นีม้คีวาม
สมเหตุสมผล 

 
  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 50 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

3. ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

 
3.1 การประเมินความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการท ารายการ 

ตามที่บริษัทฯ และ กทพ. ได้ตกลงที่จะยตุข้ิอพิพาทโดยการแก้ไขสญัญาสมัปทานนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้พิจารณาแนวทางการประเมินความคุ้มคา่ในการลงทนุโดยมคีวามเห็นวา่ วิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธีทีเ่หมาะสม โดยจดัท าประมาณการผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดสทุธิ
ที่ได้รับจากการขยายระยะเวลาสญัญาสมัปทานออกไปสิน้สดุพร้อมกนัถึงวนัท่ี 21 เมษายน 2600 ประกอบด้วยผลการ
ด าเนินงานจากสญัญาสมัปทานทางพิเศษเฉลมิมหานคร ทางพิเศษศรีรัช (สว่นเอบีซ)ี และทางพเิศษศรีรัช (สว่นดี) และทาง
พิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) โดยมีระยะเวลาประมาณการประมาณ 37 ปี ตัง้แตปี่ 2563 - 2600 เพื่อให้สอดคล้อง
กบัระยะเวลาคงเหลอืของสญัญาสมัปทานส าหรับการลงทนุ จากนัน้ค านวณหาอตัราต้นทนุทางการเงินถวัเฉลีย่ถว่ง
น า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้เป็นอตัราสว่นลด  

ทัง้นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท าประมาณการทางการเงิน โดยพิจารณาจากข้อมลูและสมมติฐานการ
ด าเนินธุรกิจที่ได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง การสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง สญัญาที่เก่ียวข้อง 
งบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานแล้วจากผู้สอบบญัชี และเอกสารอืน่ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
พิจารณาการท ารายการ สมมตฐิานและประมาณการทางการเงินรวมถงึข้อมลูที่บริษัทฯ เปิดเผยแก่สาธารณะในเว็บไซต์
ของ ส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (www.set.or.th) เว็บไซต์ของธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย (www.bot.or.th) เว็บไซต์ของการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย (www.exat.co.th) เว็บไซต์ของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม 
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยูบ่นสมมติฐานวา่ข้อมลูและเอกสารส าคญัดงักลา่ว เป็นข้อมลูที่สมบรูณ์
ครบถ้วนและถกูต้อง รวมทัง้พจิารณาจากสถานการณ์ และข้อมลูที่สามารถรับรู้ได้ในปัจจบุนั อยา่งไรก็ตาม ภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมและปัจจยัภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของทางดว่นพิเศษฯ และเป็นสภาวะที่ไม่
สามารถควบคมุได้ รวมทัง้สถานการณ์ภายในของบริษัทฯที่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัและสง่ผลกระทบตอ่
สมมติฐานท่ีถกูก าหนดไว้ ผลตอบแทนโครงการท่ีประเมินได้ตามวิธีนีอ้าจจะเปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนัในอนาคต  

 
(1) ภาพรวมของโครงการฯ 

กลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนสง่มวลชนด้วยรถไฟฟา้ รวมถึงการพฒันาเชิงพาณิชย์ที่
เก่ียวเนื่องกบัระบบทางพิเศษและระบบรถไฟฟา้  ในสว่นของการให้บริการทางพิเศษประกอบด้วย 3 เส้นทางหลกั คือ 

1. ทางพิเศษศรีรัช  ได้แก่ ทางพิเศษศรีรัช สว่นเอ (พระราม 9 - รัชดาภิเษก), สว่นบี (พญาไท - บางโคล)่ และสว่น
ซี (รัชดาภิเษก - แจ้งวฒันะ) รวมถึงการได้รับสว่นแบง่รายได้จากทางพิเศษเฉลมิมหานคร (ทางดว่นขัน้ท่ี 1) ทัง้หมดรวมกนั
อยูภ่ายใต้สญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 หรือเรียกวา่ “สญัญาทางดว่นขัน้ท่ี 2”    

 ส าหรับทางพิเศษสว่นดี (พระราม 9 - ศรีนครินทร์) อยูภ่ายใต้สญัญาเพื่อการตอ่ขยายโครงการระบบทางดว่นขัน้
ที่ 2 สว่นดี  หรือเรียกวา่ ”สญัญาทางดว่นขัน้ท่ี 2 (สว่นดี)” 

2. ทางพเิศษอดุรรัถยา คือเส้นทางบางปะอิน – ปากเกร็ด อยูภ่ายใต้สญัญาโครงการทางดว่นสายบางปะอิน – 
ปากเกร็ด หรือเรียกวา่ “สญัญาทางดว่นอดุรรัถยา” 

3. ทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ อยูภ่ายใต้สญัญาโครงการทางดว่น ศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 51 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ในการท ารายการเพื่อยตุิข้อพิพาทโดยการแก้ไขสญัญานัน้ จะครอบคลมุถึงเฉพาะสญัญาของ 2 เส้นทางหลกั
ตามข้อ 1 และ 2  เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึเส้นทางที่ 3 คือศรีรัช – วงแหวนรอบนอก โดยสญัญาทางดว่นขัน้ท่ี 2 จะครบก าหนด
อายใุนวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 และจะได้รับการตอ่อายไุปถงึวนัที่ 21 เมษายน 2600  สว่นสญัญาทางดว่นขัน้ท่ี 2 (สว่น
ดี) ซึง่จะครบก าหนดอายใุนวนัท่ี 22 เมษายน 2570 และสญัญาทางดว่นสายอดุรรัถยา ซึง่จะครบก าหนดอายใุนวนัท่ี 27 
กนัยายน 2569 จะได้รับการขยายเวลาสมัปทานเพือ่ให้สิน้สดุในวนัเดียวกนั คือ วนัท่ี 21 เมษายน 2600 ดงันัน้การจดัท า
ประมาณการจะเร่ิมตัง้แตว่นัท่ีมกีารขยายระยะเวลาสมัปทาน ถึง วนัสดุท้ายของสมัปทานซึง่ครบก าหนดพร้อมกนั มี
รายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

ทางพิเศษเฉพาะสว่นขยาย
ระยะเวลา 

ผู้ก่อสร้างและบริหาร เร่ิมวนัที่ สิน้สดุวนัที ่ ระยะเวลา
ประมาณ 

การแบง่รายได้ 
(บริษัทฯ : กทพ.) 

1 ทางพิเศษขัน้ที่ 1 กทพ. 1 มี.ค.2563 21 เม.ย.2600 37 ปี 40:60 
2 ทางพิเศษขัน้ที่ 2 สว่นเอบ ี บริษัทฯ 1 มี.ค.2563 21 เม.ย.2600 37 ปี 40:60 
3 ทางพิเศษขัน้ที่ 2 สว่นซี บริษัทฯ 1 มี.ค.2563 21 เม.ย.2600 37 ปี 100:0 
4 ทางพิเศษขัน้ที่ 2 สว่นด ี บริษัทฯ 22 เม.ย.2570 21 เม.ย.2600 30 ปี 100:0 
5 ทางพิเศษอดุรรัถยา (บางปะ

อิน-ปากเกร็ด) 
NECL 

(BEM ถือหุ้น 99.99%) 
27 ก.ย. 2569 21 เม.ย.2600 31 ปี 100:0 

 
 

 
 
 
 
 
 
นอกจากนี ้บริษัทฯต้องลงทนุในการปรับปรุงก่อสร้างทางพเิศษเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพเิศษศรีรัช โดย

เป็นการเพิ่มช่องทางพิเศษเพิ่มขึน้เป็นทางยกระดบัชัน้ท่ี 2 (“Double Deck”) เพื่อการแก้ปัญหาจดุตดักระแสจราจรและจดุ
คอขวด โดยวิธีการแยกผู้ใช้บริการท่ีเดินทางระยะไกลและเดินทางระยะใกล้ออกจากกนั และเพิ่มช่องเก็บคา่ผา่นทางเพื่อ
แก้ปัญหาจราจรตดิขดับริเวณหน้าดา่น พร้อมทัง้ไมม่กีารปรับคา่ผา่นทางเพิ่มในทางเข้า-ออก สว่นที่เช่ือมตอ่กนัทางพิเศษ
ชัน้ท่ี 2 (Double Deck) นี ้ ซึง่มลูคา่การลงทนุประมาณ 31,500 ล้านบาท   

รายละเอียดของการจดัท าประมาณการ เช่น รายได้คา่ผา่นทางและคา่ใช้จา่ย รวมถงึการลงทนุเพิ่มเติม ที่จะ
เกิดขึน้ตลอดอายสุมัปทาน มีดงันี ้
 
(2) รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ 

รายได้คา่ผา่นทางเป็นประมาณการรายได้ทีจ่ดัท าบนพืน้ฐาน การค านวณรายได้มาจากอตัราคา่ผา่นทางพเิศษ
เฉลีย่ของแตล่ะเส้นทาง คณูด้วย ปริมาณเทีย่วของรถที่ใช้ทางดว่นเฉลีย่ตอ่วนัของแตล่ะเส้นทาง และ คณูด้วยจ านวนวนัท า
การเฉลีย่ตอ่ปี (Annualization Factor) ซึง่จ านวนวนัท าการเฉลีย่รายปี มีที่มาจากข้อมลูปริมาณจราจร (จ านวนเที่ยวรถ) 
ในอดีต โดยค านวณจากปริมาณเที่ยวรถรวมตอ่ปี หารด้วยปริมาณเที่ยวรถตอ่วนัท าการเฉลีย่ (Weekday Traffic)  
 

ปี 2563 2569 2570 2600

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 1 มี.ค.2563 มีรายได้จากส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางเกิดข้ึน ส้ินสุดสัญญาฯ 21 เม.ย.2600

ทางพิเศษศรีรัช (ส่วนเอบีซ)ี 1 มี.ค.2563 มีรายได้จากส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางและค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ส้ินสุดสัญญาฯ 21 เม.ย.2600

ทางพิเศษศรีรัช (ส่วนด)ี 22 เม.ย.2570 มีรายได้จากส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางและค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ส้ินสุดสัญญาฯ 21 เม.ย.2600

ทางพิเศษอุดรรัถยา 27 ก.ย.2569 มีรายได้จากส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางและค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ส้ินสุดสัญญาฯ 21 เม.ย.2600



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 52 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

(2.1) อตัราคา่ผา่นทางพเิศษ 
อตัราคา่ผา่นทางระหวา่งปี 2559 - 2561 จะมีอตัราเฉลีย่คอ่นข้างคงที่ และชว่งปีประมาณการมีการปรับราคา

เพิ่มขึน้แบบคงที่ทกุๆ 10 ปี ในอตัรา 5-20 บาทตามประเภทรถยนต์และเส้นทาง (ยกเว้นเส้นทางพเิศษศรีรัช (สว่นซ)ี ซึง่ไมม่ี
การปรับราคาเพิม่ เนื่องจากเป็นระยะทางที่สัน้และมีอตัราคา่ผา่นทางไมม่าก) ซึง่จะมีการปรับในเดือนกนัยายนของปี 
2571, ปี 2581 และปี 2591 การปรับราคาดงักลา่วเป็นไปตามแนวทางการแก้ไขสญัญาสมัปทาน  ในปี 2561 ที่ผา่นมา 
ประเภทรถยนต์ 4 ล้อ รถยนต์ 4-10 ล้อ และรถยนต์มากกวา่ 10 ล้อ มีสดัสว่นของการใช้ทางร้อยละ 98, ร้อยละ 1.8 และ
ร้อยละ 0.2 ตามล าดบั อตัราคา่ผา่นทางเฉลีย่จงึมคีวามใกล้เคยีงกบัคา่ผา่นทางของรถยนต์ประเภท 4 ล้อ โดยมข้ีอมลู
แสดงอตัราคา่ผา่นทางเฉลีย่ย้อนหลงั 3 ปี เปรียบเทียบกบัอตัราคา่ผา่นทางเฉลี่ยทัง้ปีในอนาคต ดงันี ้

    (หน่วย: บาทตอ่เท่ียวรถยนต์) 

ปี 2559 2560 2561 2563F 2571F 2581F 2591F 
o ทางพิเศษขัน้ที่ 1 50.78  50.79  50.74  51.06 54.46 64.66 74.86 
o ทางพิเศษขัน้ที่ 2 สว่นเอบี 49.54  49.66  49.64  50.41 53.77 63.85 73.93 
o ทางพิเศษขัน้ที่ 2 สว่น ซี 13.44  13.39  13.40  13.40 13.40 13.40 13.40 
o ทางพิเศษขัน้ที่ 2 สว่นด ี 25.51  25.50  25.50  25.43 27.12 32.20 37.27 
o ทางพิเศษอดุรรัถยา(บาง
ปะอิน-ปากเกร็ด) 

46.92  46.92  46.70  45.79 47.47 57.55 67.62 

หมายเหต:ุ  
1. ราคาคา่ผ่านทางจะมีการปรับเพิ่มขึน้ในเดือนกนัยายนของปี 2571, 2581 และ 2591 โดยอตัราท่ีแสดงเป็นอตัราเฉล่ียทัง้ปี โดยราคาท่ีแสดง
ในตารางเป็นราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนกักบัราคาเดมิในช่วงเดือนม.ค.ถึง ส.ค. และราคาใหม่ในช่วงเดือน ก.ย.ถึง ธ.ค. 
2. อตัราคา่ผ่านทางเฉล่ียในปี 2562 มีการเปล่ียนแปลงคอ่นข้างน้อยเม่ือเทียบกบัปี 2561 

 
 อตัราคา่ผา่นทางใหมต่ามกรอบข้อตกลงระหวา่ง กทพ. กบับริษัทฯ เป็นไปตามตารางดงันี ้

  (หน่วย: บาทตอ่เท่ียว) 

ประเภทรถ ทางพิเศษ 
ค่าผ่านทางในปัจจุบัน ปีที่ปรับอัตราค่าผ่านทาง 

2561 2571 2581 2591 

4ล้อ 

ทางพิเศษขึน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 สว่นเอบ ี 50 60 70 80 

ทางพิเศษขัน้ที่ 2 สว่นซ ี 15 15 15 15 

ทางพิเศษขัน้ที่ 2 สว่นด ี 25 30 35 40 

ทางพิเศษอดุรรัถยา ชว่งดา่นเมืองทอง-เชียงราก 45 55 65 75 

ทางพิเศษอดุรรัถยา ชว่งดา่นบางปะอิน 55 65 75 85 

6-10ล้อ 

ทางพิเศษขึน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 สว่นเอบ ี 75 90 105 120 

ทางพิเศษขัน้ที่ 2 สว่นซ ี 20 20 20 20 

ทางพิเศษขัน้ที่ 2 สว่นด ี 55 65 75 85 

ทางพิเศษอดุรรัถยา ชว่งดา่นเมืองทอง-เชียงราก 100 115 130 145 

ทางพิเศษอดุรรัถยา ชว่งดา่นบางปะอิน 120 135 150 165 

มากกวา่ 10 ล้อ 

ทางพิเศษขึน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 สว่นเอบ ี 110 130 150 170 

ทางพิเศษขัน้ที่ 2 สว่นซ ี 35 35 35 35 

ทางพิเศษขัน้ที่ 2 สว่นด ี 75 90 105 120 

ทางพิเศษอดุรรัถยา ชว่งดา่นเมืองทอง-เชียงราก 150 170 190 210 
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  (หน่วย: บาทตอ่เท่ียว) 

ประเภทรถ ทางพิเศษ 
ค่าผ่านทางในปัจจุบัน ปีที่ปรับอัตราค่าผ่านทาง 

2561 2571 2581 2591 

ทางพิเศษอดุรรัถยา ชว่งดา่นบางปะอิน 180 200 220 240 

(2.2) ปริมาณเที่ยวของรถยนต์ 
 ปริมาณเทีย่วของรถยนต์มาจากการประมาณการของ กทพ. ซึง่ทัง้สองฝ่ายตกลงเห็นชอบร่วมกนักบัประมาณ
การท่ีน ามาใช้ โดยแสดงปริมาณเทีย่วของรถยนต์ทกุประเภทเฉลีย่ตอ่วนัท างานของเส้นทางตามสญัญาสมัปทานและ
แสดงปริมาณเที่ยวของรถยนต์เฉลีย่ ทกุรอบ 10 ปี ท่ีมีการปรับอตัราคา่ผา่นทางตลอดชว่งประมาณการ ดงันี ้

    (หน่วย: จ านวนเท่ียวรถยนต์) 

ปี 2559 2560 2561 2563F 2571F 2581F 2591F 
o ทางพิเศษขัน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 สว่นเอบีซี 948,927  937,909  932,160  945,671  1,073,890  1,138,257  1,162,580  
o ทางพิเศษขัน้ที่ 2 สว่นด ี 199,785  207,689  213,158  210,482  226,980  234,000  234,000  
o ทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปาก
เกร็ด) 

82,967  87,658  92,594  79,202  94,511  111,084  129,787  

รวมปริมาณเที่ยวรถยนต์เฉล่ียต่อวัน 1,231,679  1,233,256  1,237,912  1,235,355  1,395,382  1,483,341  1,526,366  
หมายเหต:ุ จ านวนเท่ียวข้างต้นเป็นจ านวนเท่ียวเฉล่ียในวนัท าการ (ซึง่ไม่รวมปริมาณเท่ียวรถยนต์ในวนัหยดุ) และประมาณการในปี 2562 การเปล่ียนแปลง
จ านวนเท่ียวไม่มีนยัส าคญั  

 
ปริมาณเทีย่วของรถยนต์ในอดตีมีการเปลีย่นแปลงไมม่ากนกั และคาดวา่จะมีอตัราการเพิ่มคอ่นข้างน้อยในชว่ง

ระหวา่งปี 2563 – 2566 แตห่ลงัจากทีก่ารก่อสร้างทางดว่นชัน้ท่ี 2 ได้เสร็จสิน้แล้ว จะมีพืน้ท่ีส าหรับการเดินทางเพิ่มมากขึน้ 
อตัราการเติบโตของปริมาณเที่ยวของรถยนต์เฉลีย่ตอ่วนัคาดวา่จะอยูร่ะหวา่งร้อยละ 2.5 – 2.7 ในระหวา่งปี 2567 – 2570 
หลงัจากนัน้ปริมาณเที่ยวของรถยนต์นา่จะมีการเติบโตที่น้อยลงมากเหลอืประมาณร้อยละ 0.3 หรือทางพิเศษบางเส้นทาง
อาจไมม่ีอตัราการเพิม่ขึน้ เนื่องจากปริมาณจราจรถึงจดุสงูสดุที่ทางดว่นจะรองรับได้ และอตัราการเติบโตเฉลีย่ 
(Compound Annual Growth Rate “CAGR”) ของปริมาณเที่ยวรถยนต์ตลอดชว่งปีประมาณการอยูท่ี่ร้อยละ 0.6 ขณะที่
ปริมาณเทีย่วของรถยนต์ในอดตีช่วง 15 ปีย้อนหลงัมีอตัรา CAGR อยูท่ี่ร้อยละ 1.72 
 
  ประมาณการรายได้คา่ผา่นทาง ตัง้แตปี่ 2563 – 2600 มดีงันี ้
รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ    (หน่วย: ล้านบาท) 
ปี 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

o ทางพิเศษขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 สว่นเอบีซี 4,797  5,807  5,857  5,907  6,062  6,217  6,372  6,528  6,825  7,591  

o ทางพิเศษขัน้ท่ี 2 สว่นดี 0  0  0  0  0  0  0  1,252  1,983  2,238  

Oทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปาก
เกร็ด) 

0  0  0  0  0  0  341  1,409  1,505  1,799  

รวมรายได้ค่าผ่านทางพิเศษ 4,797  5,807  5,857  5,907  6,062  6,217  6,714  9,189  10,313  11,628  

           

ปี 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 

o ทางพิเศษขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 สว่นเอบีซี 7,644  7,696  7,748  7,801  7,853  7,905  7,974  8,010  8,306  9,069  

o ทางพิเศษขัน้ท่ี 2 สว่นดี 2,246  2,253  2,261  2,269  2,299  2,299  2,299  2,299  2,427  2,681  

o ทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปาก
เกร็ด) 

1,826  1,853  1,881  1,908  1,943  1,979  2,016  2,052  2,145  2,502  

รวมรายได้ค่าผ่านทางพิเศษ 11,715  11,803  11,890  11,977  12,095  12,184  12,289  12,361  12,878  14,253  
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ปี 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

o ทางพิเศษขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 สว่นเอบีซี 9,090  9,127  9,145  9,162  9,218  9,223  9,228  9,233  9,607  10,368  

o ทางพิเศษขัน้ท่ี 2 สว่นดี 2,681  2,681  2,681  2,681  2,681  2,681  2,681  2,681  2,809  3,063  

o ทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปาก
เกร็ด) 

2,548  2,594  2,638  2,690  2,735  2,780  2,827  2,853  2,945  3,341  

รวมรายได้ค่าผ่านทางพิเศษ 14,319  14,403  14,464  14,533  14,635  14,685  14,736  14,767  15,360  16,772  

           

ปี 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600   
o ทางพิเศษขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 สว่นเอบีซี 10,373  10,373  10,373  10,373  10,373  10,373  10,373  3,458    
o ทางพิเศษขัน้ท่ี 2 สว่นดี 3,063  3,063  3,063  3,063  3,063  3,063  3,063  1,021    
o ทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) 3,372  3,404  3,436  3,468  3,500  3,533  3,566  1,189    
รวมรายได้ค่าผ่านทางพิเศษ 16,808  16,840  16,872  16,904  16,936  16,969  17,002  5,667    
หมายเหต:ุ ประมาณการ 37 ปี เร่ิม 1 มีนาคม 2563 จนถึง 21 เมษายน 2600   

 
ทัง้นีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวา่การก าหนดสมมติฐานรายได้คา่ผา่นทางมีความเหมาะสมเพราะ

เป็นการจดัท าโดยอ้างอิงจากประมาณการของ กทพ. และมกีารก าหนดอตัราคา่ผา่นทางโดยอ้างองิจากผลการด าเนินงาน
ที่เกิดขึน้จริงและปรับราคาเพิม่ขึน้ตามแนวทางการแก้ไขของสญัญาสมัปทานเพื่อขยายระยะเวลาของสญัญาโครงการ
ระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2, สญัญาเพื่อการตอ่ขยายโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 (สว่นดี) และสญัญาโครงการทางดว่นสาย
บางปะอิน-ปากเกร็ด 
 
(3) ต้นทุนการด าเนินงาน 
 ต้นทนุการด าเนินงานรวมของทางพิเศษเฉพาะสว่นท่ีมกีารแก้ไขสญัญาสมัปทาน ประกอบด้วย 2 สว่นหลกัคือ 
ต้นทนุงานให้บริการและต้นทนุงานบ ารุงรักษา โดยเป็นต้นทนุที่อ้างอิงจากแผนงานท่ีก าหนดร่วมกนัระหวา่งกลุม่บริษัทฯ 
และ กทพ. สรุปได้ดงันี ้

o ต้นทนุงานให้บริการ ประกอบไปด้วยงานท่ีเก่ียวกบังานจดัเก็บคา่ผา่นทาง งานกู้ภยัและการจราจร ซึง่มี
พนกังานจากทัง้ กทพ. และบริษัทฯ รวมประมาณ 1,400 คน โดยมีการพิจารณาอตัราก าลงัคนตามแผนงาน 
และอตัราการเพิ่มคา่ใช้จ่ายพนกังานเป็นไปตามนโยบายของ กทพ. และของบริษัทฯ นอกจากนัน้ คา่ใช้จา่ยใน
การให้บริการยงัรวมไปถงึคา่สาธารณปูโภคและอื่นๆ เช่น คา่ไฟฟา้บนทางพเิศษ คา่ไฟฟา้และน า้ประปาที่
อาคารดา่น และคา่โทรศพัท์และคา่อินเตอร์เน็ตที่อาคารดา่น คา่แมบ้่าน พนกังานรักษาความปลอดภยั คา่เช่า
เคร่ืองมืออปุกรณ์ คา่วสัดเุปลอืง คา่ใช้จา่ยจะมีอตัราการเพิ่มขึน้เฉลีย่ร้อยละ 2.98 ตามดชันีราคาผู้บริโภคของ
กรุงเทพฯ และเป็นอตัราเติบโตตลอดช่วงปีประมาณการ  

o ต้นทนุงานบ ารุงรักษา เป็นคา่ใช้จา่ยซอ่มแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างทาง งานระบบจดัเก็บคา่ผา่นทาง งานรักษา
ความสะอาดงานอาคารและสวน  งานไฟฟา้บนทางและอาคาร และงานระบบควบคมุจราจรของทางพเิศษ 
โดยแบง่เป็น คา่ใช้จา่ยซอ่มแซมบ ารุงรักษาและการเปลีย่นอปุกณ์ตา่งๆตามรอบระยะเวลา (Periordic 
Maintenance) เช่นทกุรอบ 4 ปี, 5 ปี, 7 ปี, 10 ปี, 15 ปี แล้วแตป่ระเภทอปุกรณ์   และคา่ใช้จา่ยซอ่มแซม
บ ารุงรักษาประจ าปี (Yearly Maintenance) นอกจากนัน้ ยงัมงีานซอ่มบ ารุงรักษารถปฏิบตัิการรวมถงึการ
จดัหาเพื่อใช้ในงานบริการ งานจราจรและงานกู้ภยั คา่เคร่ืองมือเพื่อซอ่ม คา่ใช้คลืน่ความถ่ี คา่ระบบ 
คอมพิวเตอร์เพื่อการซอ่มบ ารุง และ GPS รถยนต์ เป็นต้น ต้นทนุงานสว่นนีม้ีพนกังานรวมประมาณ 400 คน 
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โดยมีการพิจารณาอตัราก าลงัคนตามแผนงาน และอตัราการเพิม่คา่ใช้จ่ายพนกังานเป็นไปตามนโยบายของ
บริษัทฯ สว่นคา่ใช้จ่ายบ ารุงรักษาอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัพนกังานมอีตัราการเพิ่มขึน้เฉลีย่ร้อยละ 2.98 ตอ่ปี ตาม
ดชันีราคาผู้บริโภคของกรุงเทพฯ  และเป็นอตัราเติบโตตลอดช่วงปีประมาณการ  

 
ต้นทุนการด าเนินงาน    (หน่วย: ล้านบาท) 
ปี 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

ต้นทนุงานให้บริการ 749  804  856  911  969  1,231  1,441  2,122  2,360  2,514  

ต้นทนุงานบ ารุงรักษา 1,282  838  597  505  534  656  1,053  1,389  1,738  1,260  
รวมต้นทุนการด าเนินงาน 2,031  1,643  1,452  1,416  1,503  1,887  2,493  3,511  4,099  3,774  

           
ปี 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 

ต้นทนุงานให้บริการ 2,758  2,854  3,041  3,241  3,455  3,768  3,968  4,232  4,470  4,769  

ต้นทนุงานบ ารุงรักษา 1,068  970  1,231  1,422  1,500  2,635  1,935  1,248  1,348  1,625  
รวมต้นทุนการด าเนินงาน 3,826  3,823  4,272  4,663  4,956  6,403  5,903  5,480  5,817  6,394  

           
ปี 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

ต้นทนุงานให้บริการ 5,211  5,445  5,800  6,187  6,606  7,071  7,586  8,102  8,595  9,182  

ต้นทนุงานบ ารุงรักษา 2,110  2,196  2,400  2,661  1,628  1,704  2,122  2,090  2,597  2,602  
รวมต้นทุนการด าเนินงาน 7,321  7,641  8,200  8,848  8,234  8,775  9,707  10,193  11,192  11,784  

           
ปี 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600   
ต้นทนุงานให้บริการ 9,829  10,068  10,323  10,595  10,886  11,197  11,529  3,902    
ต้นทนุงานบ ารุงรักษา 2,070  1,815  1,566  1,705  1,810  1,756  1,889  538    
รวมต้นทุนการด าเนินงาน 11,899  11,883  11,889  12,300  12,696  12,953  13,418  4,440    
หมายเหต:ุ ประมาณการ 37 ปี เร่ิมจาก 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 21 เมษายน 2600    

 

เนื่องจากทางพเิศษมีวนัเร่ิมต้นของการขยายระยะเวลาของสญัญาไมพ่ร้อมกนั ดงัตารางแสดงในหวัข้อ (1) เร่ือง
ภาพรวมโครงการฯ ที่กลา่วถึงไปแล้วข้างต้น จงึสง่ผลให้ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ จะมีอตัราการเพิ่มที่มากขึน้เป็นพิเศษ ใน
ปี 2568 ซึง่ทางยกระดบัชัน้ท่ี 2 (Double Deck) เร่ิมเปิดใช้งาน และปี 2569 และปี 2570 สว่นทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะ
อิน-ปากเกร็ด)และทางพิเศษขัน้ที่ 2 สว่นดี เร่ิมขยายอายสุญัญาเป็นปีแรก ตามล าดบั  โดยตัง้แตปี่ 2571 เป็นต้นไป ซึง่เป็น
ปีที่มีการขยายระยะเวลาสญัญาทกุฉบบั ต้นทนุการด าเนินงานสว่นใหญ่เป็นต้นทนุด้านบคุลากร (รวมทัง้ในสว่นต้นทนุ
ให้บริการและต้นทนุงานบ ารุงรักษา) และต้นทนุอื่นๆ (งานบ ารุงรักษา งานสาธารณสขุ และอื่นๆ) มีสดัสว่นเฉลีย่ร้อยละ 78 
และร้อยละ 22 ของต้นทนุการด าเนินงานรวม ตามล าดบั เปรียบเทียบกบัคา่เฉลีย่ย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2559 – 2561 มีสดัสว่น
ต้นทนุบคุลากรและต้นทนุอื่นๆ อยูท่ี่ร้อยละ 73 และร้อยละ 26 ของต้นทนุการด าเนินงานรวม ตามล าดบั   

คา่ใช้จา่ยอื่นนอกจากต้นทนุบคุคลากร มีอตัราการเพิ่มขึน้ตามดชันีราคาผู้บริโภคของกรุงเทพฯ อยา่งไรก็ตาม 
ต้นทนุงานซอ่มบ ารุงและเปลีย่นอปุกรณ์ตา่งๆ จะมีรอบการเปลีย่นส าคญัๆ ไมเ่หมือนกนั จึงท าให้ต้นทนุสว่นนีม้ีอตัราการ
เพิ่มขึน้และลดลงไมค่งที ่

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การก าหนดสมมติฐานต้นทนุการด าเนินงานมคีวามเหมาะสม เป็นไป
ตามแผนงานท่ีก าหนดร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯ และ กทพ. 
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(4) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเป็นคา่ใช้จา่ยบริหารจดัการสว่นกลาง ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายทีใ่ช้ในการ
สนบัสนนุงานจดัเก็บคา่ผา่นทาง งานกู้ภยัและงานบ ารุงรักษา รวมถึงงานวสัดสุิน้เปลอืงและคา่ประกนัรถตา่งๆ โดยอ้างองิ
จากคา่ใช้จ่ายดงักลา่วเฉลีย่ย้อนหลงั 3 ปี (ปี 2559-2561) และมีสดัสว่นคา่ใช้จ่ายงานสนบัสนนุงานจดัเก็บคา่ผา่นทาง งาน
กู้ภยัและงานบ ารุงรักษา ร้อยละ 94 ของคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารรวม และงานวสัดสุิน้เปลอืงและคา่ประกนัรถตา่งๆ 
ร้อยละ 6 ของคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารรวม และก าหนดอตัราการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายบริหารจดัการสว่นกลางเฉลีย่
ร้อยละ 2.98 ตอ่ปี โดยอ้างอิงจากดชันีราคาผู้บริโภคของกรุงเทพฯและปริมณฑล (“CPI กรุงเทพฯ”) ตลอดช่วงปีประมาณ
การ  นอกจากนี ้ ในชว่งระหวา่งปี 2568 – 2570 เร่ิมเปิดใช้ทางยกระดบัชัน้ท่ี 2 (Double Deck) และมีการประมาณการ
ขยายระยะเวลาสมัปทานจากเส้นทางอื่น ท าให้มีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 264  326  336  346  356  476  542  829  900  927  

           

ปี 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 954  983  1,012  1,042  1,073  1,105  1,138  1,172  1,207  1,243  

           

ปี 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,280  1,318  1,358  1,398  1,440  1,483  1,527  1,572  1,619  1,667  

           

ปี 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600   
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,721  1,741  1,762  1,784  1,806  1,829  1,852  621    
หมายเหต:ุ ประมาณการ 37 ปี เร่ิม 1 มีนาคม 2563 จนถึง 21 เมษายน 2600   

 
(5) ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
  อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคลเทา่กบั ร้อยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
 
 (6) มูลค่าโครงการลงทุน 
 บริษัทฯต้องลงทนุเพิ่มเติมเพื่อปรับโครงสร้างทางพิเศษศรีรัชส าหรับแก้ไขปัญหาการจราจรโดยก่อสร้างทางพิเศษ
ยกระดบัชัน้ท่ี 2 และการแก้ไขปัญหาจดุตดักระแสจราจร 2 จดุบริเวณทางแยกตา่งระดบัมกักะสนั โดยเพิ่มทางเช่ือมอโศก 
– ดินแดง และ ทางเช่ือมดินแดง – อโศก และการแก้ปัญหาการจราจรท่ีเป็นคอขวดโดยการขยายผิวจราจร 2 บริเวณ คอื 
ทางร่วมระหวา่งทางดว่นขัน้ท่ี 2 มุง่หน้าทางดว่นขัน้ท่ี 1 ลงเพลนิจิต และทางร่วมบริเวณทางขึน้ดา่นคลองประปา 2 มุง่หน้า
ทางแยกตา่งระดบัพญาไท โดยแนวทางปรับปรุงระบบทางดว่นให้มีประสทิธิภาพตามหลกัการ Double Deck (ยกระดบัชัน้
ที่ 2) โดยแนวทางการก่อสร้างและการลงทนุได้รับความเห็นชอบร่วมทัง้สองฝ่ายระหวา่ง กทพ. กบับริษัทฯ และมีระยะเวลา
การก่อสร้างประมาณ 5 ปี ระหวา่งปี 2563-2567 มลูคา่การลงทนุ 31,500 ล้านบาท คาดวา่จะเปิดให้บริการได้ในปี 2568 
และมีคา่ก่อสร้างปีที่ 1 ถงึปีที่ 5 เทา่กบั 5,513 ล้านบาท 9,450 ล้านบาท 10,238 ล้านบาท 4,725 ล้านบาท 1,575 ล้านบาท
ตามล าดบั 
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งานก่อสร้างทางพิเศษยกระดับชัน้ที่ 2  
หมวด รายการ  มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)  

1 งานออกแบบและศกึษาสิ่งแวดล้อม  1,590  
2 งานโครงสร้างฐานรากและเคลื่อนย้าย  2,620  
3 งานโครงสร้างยกระดบัและดา่นเก็บเงิน  25,520  
4 งานระบบไฟฟา้เคร่ืองกลและระบบเก็บคา่ผา่นทาง  1,770  

 รวมเงินลงทนุ  31,500  

 
(7) ต้นทุนทางการเงนิของกลุ่มบริษัทฯ 
 บริษัทฯ จะมีการกู้ยมืเพื่อการกอ่สร้างสว่นปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ
ศรีรัช โดยเงินกู้ยืมใหมม่ีสดัสว่นร้อยละ 21 เมื่อรวมกบัภาระหนีเ้ดิมทีเ่ก่ียวข้องกบัทางดว่นและรถไฟฟา้ และมีอตัรา
ดอกเบีย้เฉลีย่ร้อยละ 3.67 ตามแผนงานของบริษัทฯ จะมีการเบิกเงินกู้ ในปี 2563 และเร่ิมช าระเงินต้นในปี 2568 มี
ประมาณการระยะเวลาคืนเงินกู้ยืม 8 ปี 
 

ประเภท ธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท) สัดส่วนเงินกู้ อัตราดอกเบีย้เฉล่ีย 

1.ต้นทนุทางการเงินของ BEM ทางดว่น/รถไฟฟา้ 50,816 79% 2.99% 

2.เงินกู้ยืมใหม่ ทางดว่น 13,336 21% 6.25% 

รวมภาระหนีท้ี่เก่ียวข้องกบัทางดว่นและรถไฟฟา้ 64,152 100% 3.67% 

 
(8) มูลค่าสุดท้ายเม่ือสิน้สุดโครงการฯ 
 ไมม่ี เนื่องจากเป็นการด าเนินธุรกิจภายใต้สญัญาที่มีก าหนดระยะเวลาแนน่อน  
 
สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2563 - 2600 เป็นดงัตอ่ไปนี ้

        (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

รายได้รวม 4,797  5,807  5,857  5,907  6,062  6,217  6,714  9,189  10,313  11,628  

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) 2,502  3,838  4,068  4,145  4,203  3,854  3,679  4,848  5,314  6,927  

ก าไรก่อนดอกเบียและภาษี (EBIT) 2,502  3,838  4,068  4,145  4,203  3,152  2,953  3,835  4,305  5,909  

ก าไรสทุธิ 2,002  3,070  3,255  3,316  3,362  1,897  1,820  2,610  3,069  4,436  

           

ปี 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 

รายได้รวม 11,715  11,803  11,890  11,977  12,095  12,184  12,289  12,361  12,878  14,253  

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสื่อม 6,935  6,997  6,605  6,272  6,066  4,675  5,248  5,709  5,853  6,616  

ก าไรก่อนดอกเบียและภาษี 5,909  5,963  5,563  5,222  5,005  3,607  4,172  4,626  4,780  5,540  

ก าไรสทุธิ 4,519  4,645  4,409  4,177  4,004  2,886  3,338  3,701  3,824  4,432  

           

ปี 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

รายได้รวม 14,319  14,403  14,464  14,533  14,635  14,685  14,736  14,767  15,360  16,772  

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสื่อม 5,718  5,443  4,906  4,287  4,961  4,427  3,502  3,002  2,549  3,321  

ก าไรก่อนดอกเบียและภาษี 4,639  4,362  3,821  3,199  3,866  3,331  2,404  1,903  1,451  2,222  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 58 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ปี 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

ก าไรสทุธิ 3,711  3,489  3,057  2,559  3,093  2,665  1,923  1,523  1,161  1,777  

           

ปี 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600   
รายได้รวม 16,808  16,840  16,872  16,904  16,936  16,969  17,002  5,667    
ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสื่อม 3,189  3,216  3,221  2,820  2,435  2,188  1,732  607    
ก าไรก่อนดอกเบียและภาษี 2,088  2,115  2,120  1,720  1,334  1,087  632  240    
ก าไรสทุธิ 1,670  1,692  1,696  1,376  1,067  870  505  192    
หมายเหต:ุ ปี 2600 มีรายได้ 4 เดือนเน่ืองจากสิน้สดุอายสุมัปทาน 

 
(9) อัตราส่วนลด (Discount Rate) และมูลค่าปัจจุบนักระแสเงนิสุทธิ 

อตัราสว่นลดที่ใช้ในการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการค านวณต้นทนุทางการเงินถวั
เฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างทุนของโครงการฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้ค านวณค่า WACC จากค่าเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของต้นทนุของหนี ้(Kd) และต้นทนุของทนุ (Ke) ของโครงการฯ มี
รายละเอียดการประมาณการอตัราสว่นลด ดงันี ้

WACC =  Ke*E/(D+E)  + Kd*(1-T)*D/(D+E) 
 

Ke  = ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) 
Kd  = ต้นทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกู้ของโครงการฯ 
T  = อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล 
E  = สว่นของผู้ ถือหุ้น หรือเงินลงทนุในสว่นของผู้ ถือหุ้น  
D  = หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ ค านวณได้จาก Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) ดงันี ้

Ke =  Rf + β(Rm - Rf) 
โดยที ่
Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปีซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมเพื่อ

สะท้อนถึงความเสี่ยงในระยะยาวส าหรับโครงการที่มีอายสุมัปทานตัง้แต่ 37 ปี มีค่าเท่ากบั
ร้อยละ 3.31 ตอ่ปี (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบาลที่มีการออกและเสนอขายอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ซึ่งเป็นอัตราของระยะเวลาที่สอดคล้องกับการประเมินมูลค่าโครงการ (ที่มา: 
www.thaibma.or.th) 

Beta (β) = 0.75 เท่า โดยเป็นค่าสมัประสิทธ์ิท่ีเปรียบเทียบกบัดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
อ้างอิงจาก Levered Beta ช่วงระยะเวลาย้อนหลงั 2 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561) ของ BEM ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาดว่าสามารถสะท้อนถึงความเสี่ยงของ
ธุรกิจได้ (ทีม่า: http://www.efinancethai.com/)  

Market Risk (Rm) = อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯถวัเฉลีย่รายเดือนย้อนหลงั 30 ปี ตัง้แต่
เดือนมกราคม 2532 ถึง ธนัวาคม 2561 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 11.91 ตอ่ปี โดยก าหนดชว่งเวลาให้

http://www.thaibma.or.th/
http://www.efinancethai.com/


ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 59 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

เหมาะสมกบัระยะเวลาสมัปทานโดยทัว่ไป 30 ปี สว่นสญัญาสมัปทานสว่นเกิน 30 ปีนัน้ 
ก าหนดให้มีคา่ใช้จา่ยและรายได้คงที่ (ที่มา: http://www.setsmart.com/) 

Kd  = ประมาณการอตัราดอกเบีย้เงินกู้  ที่ร้อยละ 3.67 ต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเฉลี่ยต้นทุนทางการเงิน
เดิมของ BEM กบัต้นทนุการลงทนุเพิ่มเติมเพื่อการก่อสร้างโครงการทางพิเศษยกระดับเพื่อ
การแก้ไขปัญหาการจราจรของทางพิเศษศรีรัช โดยอ้างอิงกบัต้นทนุทางการเงินโดยรวมของ
กลุ่มบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จากอตัราดอกเบีย้เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัจากเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินและภาระหุ้นกู้ตา่งๆ 

D/E Ratio = อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี 1.81 เทา่ ซึง่เทา่กบัประมาณการอตัราสว่น
หนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ BEM โดยอ้างองิภาระเงินกู้ เดิมจากงบการเงิน ณ 
30 กนัยายน 2561 และเงินกู้ ใหมส่ าหรับการก่อสร้างสว่นปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษ 

T = ประมาณอตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล ที่ร้อยละ 20 ตอ่ปี 
 

จากสมมติฐานดงักลา่วจะได้ค่า Ke  เฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 9.76 ต่อปี และ Kd  เฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 3.67 ต่อปี เมื่อ
น ามาค านวณต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (WACC) จะเทา่กบัร้อยละ 5.37 ตอ่ปี ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณ
การโดยอาศยัข้อมลูและสมมติฐานท่ีก าหนดข้างต้น จะสามารถค านวนกระแสเงินสดของโครงการ ได้ดงันี ้ 
 

        (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี x 
(1-อตัราภาษี) 

2,002  3,070  3,255  3,316  3,362  2,522  2,362  3,068  3,444  4,727  

ค่าตดัจ าหน่าย 0  0  0  0  0  702  726  1,013  1,010  1,018  

ค่าใช้จ่ายการลงทนุสทุธิ (5,575) (9,738) (10,822) (5,513) (2,409) 7  0  0  0  0  

กระแสเงินสดของกิจการ  
(Free Cash Flow to the Firm) 

(3,573) (6,668) (7,567) (2,197) 954  3,231  3,088  4,081  4,453  5,745  

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด (3,218) (5,700) (6,139) (1,692) 697  2,241  2,033  2,550  2,640  3,233  

           

ปี 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี x 
(1-อตัราภาษี) 

4,727  4,770  4,451  4,177  4,004  2,886  3,338  3,701  3,824  4,432  

ค่าตดัจ าหน่าย 1,026  1,034  1,042  1,050  1,061  1,068  1,076  1,083  1,073  1,076  

ค่าใช้จ่ายการลงทนุ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

กระแสเงินสดของกิจการ  
(Free Cash Flow to the Firm) 

5,753  5,804  5,493  5,228  5,065  3,954  4,413  4,784  4,897  5,508  

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 3,073  2,942  2,642  2,387  2,195  1,626  1,722  1,772  1,722  1,838  

 

ปี 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี x 
(1-อตัราภาษี) 

3,711  3,489  3,057  2,559  3,093  2,665  1,923  1,523  1,161  1,777  

ค่าตดัจ าหน่าย 1,079  1,082  1,085  1,088  1,095  1,097  1,098  1,099  1,098  1,099  

ค่าใช้จ่ายการลงทนุ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

กระแสเงินสดของกิจการ  
(Free Cash Flow to the Firm) 

4,790  4,571  4,142  3,647  4,188  3,761  3,021  2,622  2,259  2,877  

http://www.setsmart.com/


ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 60 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 1,517  1,374  1,181  987  1,076  917  699  576  471  569  

 

ปี 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600   
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี x 
(1-อตัราภาษี) 

1,670  1,692  1,696  1,376  1,067  870  505  192  
  

ค่าตดัจ าหน่าย 1,101  1,101  1,101  1,101  1,101  1,101  1,101  367    

ค่าใช้จ่ายการลงทนุ 0  0  0  0  0  0  0  0    

กระแสเงินสดของกิจการ  
(Free Cash Flow to the Firm) 

2,771  2,793  2,797  2,476  2,168  1,970  1,606  559  

  
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 520  498  473  397  330  285  220  73               
หมายเหต:ุ กระแสเงินสดของกิจการระหวา่งปี 2563 – 2566 มีค่าเป็นลบเน่ืองจากมีเงินลงทนุในโครงการสร้างทางด่วนชัน้ท่ี 2 เกิดขึน้ 

จากตารางข้างต้นรวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิส าหรับโครงการฯ (Free Cash Flow to the Firm: 
”FCFF”) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 30,725 ล้านบาท หลงัจากหกัมูลค่าการลงทุนแล้ว เป็นกรณีพืน้ฐานของ
โครงการฯ  นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมลูค่าโครงการ
โดยมีการปรับค่าของอตัราส่วนลด (Discount Rate) หรือ WACC ให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้และลดลงร้อยละ 5 ต่อปีจาก
อตัราสว่นลดกรณีพืน้ฐาน (Base Case) และมีการปรับปริมาณเที่ยวของรถยนต์ต่อวนั เพิ่มขึน้หรือลดลงร้อยละ 0.5 ของ
ปริมาณเที่ยวของรถยนต์ตอ่วนัในกรณีพืน้ฐาน โดยมีมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิ สรุปได้ดงันี ้ 
 

มลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิ 
หนว่ย: ล้านบาท 

Discount Rate (ร้อยละตอ่ปี) 
 

ร้อยละ 5.63 
กรณีพืน้ฐาน 
ร้อยละ 5.37 

 
ร้อยละ 5.10 

กรณีเที่ยวของรถยนต์ตอ่วนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.5 29,483 31,363 33,355 
กรณีพืน้ฐาน 28,873 30,725 32,687 
กรณีเที่ยวของรถยนต์ตอ่วนั ลดลงร้อยละ 0.5 28,263 30,087 32,018 

 
  ผลจากการวิเคราะห์ความไว จะได้มลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิอยูใ่นชว่งระหวา่ง 28,263 - 33,355 ล้านบาท  
 
3.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการท ารายการ 

3.2.1 มลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป (หรือมลูคา่ข้อพิพาทท่ีขอยตุิ) 
มลูคา่ตามข้อพิพาท 137,517 ล้านบาทเป็นเพียงการประมาณการของกลุม่บริษัทฯ เทา่นัน้ซึง่ค านวณจากมลูคา่

ฟอ้งร้องตามข้อพิพาทพร้อมดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มลูคา่ดงักลา่วยงัไมม่ีข้อสรุปใดๆ ระหวา่งกลุม่บริษัทฯ 
และ กทพ. หรือมีผลการตดัสนิสดุท้ายวา่กลุม่บริษัทฯจะได้รับการช าระเงินจาก กทพ. การมข้ีอพิพาทจงึไมไ่ด้เป็นการ
รับประกนัวา่กลุม่บริษัทฯ จะเป็นผู้ชนะข้อพิพาทและได้รับช าระเงินทัง้หมดหรือชดเชยด้วยวิธีใดวิธีหนึง่ หรือจะเป็นผู้แพ้ข้อ
พิพาทโดยไมไ่ด้รับช าระเงินใดๆ ข้อพิพาทในแตล่ะกรณียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาตามขัน้ตอนตัง้แตค่ณะชัน้ผู้พิจารณา 
อนญุาโตตลุาการ ศาลปกครองกลาง และขัน้สดุท้ายคือศาลปกครองสงูสดุ ผลการพิจารณาข้อพิพาทจึงยงัมคีวามไม่
แนน่อน ถึงแม้วา่กลุม่บริษัทฯ จะชนะคดใีนระดบัอนญุาโตตลุาการ ก็ไมไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่จะชนะคดใีนชัน้ตอ่ๆ ไป 
หรือหากกลุม่บริษัทฯ สามารถชนะคดีก็อาจจะไมไ่ด้รับช าระหนีต้ามค าพิพากษาเนื่องจากคูก่รณีเป็นหนว่ยงานรัฐที่ไมอ่าจ
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บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 61 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ฟอ้งบงัคบัยดึทรัพย์ หรือมเีหตปัุจจยัภายนอกที่ไมส่ามารถควบคมุได้ นอกจากนี ้ ระยะเวลาการเจรจาตอ่รองและการ
พิจารณาแตล่ะชัน้ มกีารใช้เวลาคอ่นข้างนานกวา่ทีจ่ะถงึค าตดัสนิขัน้สดุท้ายจากศาลปกครองสงูสดุ  

ขณะที่ข้อพิพาทท่ีมคี าตดัสนิชีข้าดของศาลปกครองสงูสดุเก่ียวกบัทางแขง่ขนัของทางพเิศษอดุรรัถยา ระหวา่งปี 
2542 - 2543 โดย กทพ. ต้องช าระเงินคา่ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการให้แก่ NECL เป็นจ านวนเงิน 1,790 ล้าน
บาทพร้อมดอกเบีย้ตามทีก่ าหนดในสญัญา หรือเทา่กบั 4,318 ล้านบาทเมื่อค านวณถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ มลูคา่ข้อพิพาทท่ีบริษัทคาดวา่จะได้รับจงึอยูร่ะหวา่ง 4,318 ล้าน
บาทถึง 137,517 ล้านบาท 

3.2.2 มลูคา่สิง่ตอบแทนที่ได้รับจากสนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป (หรือจากการยตุิข้อพิพาท) 
ในการพิจารณามลูคา่สิง่ตอบแทนท่ีได้รับจากสนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป (หรือจากการยตุิข้อพิพาท) ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระพิจารณาจากการประเมินความคุ้มคา่ในการแก้ไขสญัญาสมัปทาน โดยการท าประมาณการ 37 ปีตาม
ระยะเวลาการขยายอายสุมัปทาน และการลงทนุเพื่อปรับปรุงทางดว่นขัน้ท่ี 2 (Double Deck) รวมถงึการแก้ปัญหาจดุตดั
กระแสจราจรและจดุคอขวด (ทางพิเศษศรีรัช สว่นเอ และบางสว่นของสว่นบี ตัง้แตด่า่นประชาช่ืนถึงดา่นอโศก) จ านวน 
31,500 ล้านบาท ผลปรากฏวา่ได้มลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิ (Net Present Value: NPV) อยูร่ะหวา่ง 28,263 – 
33,355 ล้านบาท 

 
3.2.3 การเปรียบเทยีบมลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป กบัมลูคา่สิง่ตอบแทน 
มูลค่าสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป  
(หรือ มลูคา่ข้อพิพาทท่ีขอยตุิ) 

มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ 
(หรือ มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ (NPV) ของการแก้ไขสญัญา

สมัปทาน อีก 37 ปี และการลงทนุเพื่อปรับปรุงทางดว่นขัน้ท่ี 2 
(Double Deck) มลูคา่ 31,500 ล้านบาท) 

4,318 – 137,517 ล้านบาท* 28,263 - 33,355 ล้านบาท 
หมายเหต:ุ * ค านวณถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย 

- 4,318 ล้านบาท คือ ข้อพิพาทที่มีค าตดัสินชีข้าดของศาลปกครองสงูสดุเก่ียวกบัทางแข่งขนัของทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) 
ระหวา่งปี 2542 - 2543 โดย กทพ. ต้องช าระเงินคา่ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการให้แก่ NECL เป็นจ านวนเงิน 1,790 ล้านบาท
พร้อมดอกเบีย้ตามที่ก าหนดในสญัญา หรือเทา่กบั 4,318 ล้านบาทเม่ือค านวณถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

- 137,517 ล้านบาท คือ มลูคา่ข้อพิพาททัง้หมด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเพียงการประมาณการของกลุม่บริษัทฯ เทา่นัน้ ซึง่ค านวณ
จากมลูคา่เงินต้นตามข้อพิพาทพร้อมดอกเบีย้โดยค านวณถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
จากตารางข้างต้น จะเห็นวา่มลูคา่สิง่ตอบแทนที่ได้รับ (หรือ มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ (NPV) ของการ

แก้ไขสญัญาสมัปทาน อีก 37 ปี และการลงทนุเพื่อปรับปรุงทางดว่นขัน้ท่ี 2 (Double Deck)) มมีลูคา่คอ่นข้างชดัเจนเทา่กบั 
28,263 - 33,355 ล้านบาท แตม่ลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป ตามข้อพิพาทท่ีขอยตุิทัง้หมด มีมลูคา่สงูสดุเทา่กบั 137,517 
ล้านบาท (ค านวณถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) ซึง่จ านวนดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่นน่อนวา่กลุม่บริษัทฯ จะชนะคดใีนอนาคต
หรือไม ่ ศาลจะตดัสนิให้กลุม่บริษัทฯ ได้รับคา่ชดเชยจากข้อพิพาทในแตล่ะคดีเทา่ใด และระยะเวลาและวิธีการท่ี กทพ. จะ
ช าระคา่ชดเชยตามค าสัง่ศาลแกก่ลุม่บริษัทฯ จะเป็นอยา่งไรและเมื่อใด 
 แตห่ากพจิารณาการประเมินความคุ้มคา่ในการแก้ไขสญัญาสมัปทาน โดยการท าประมาณการตามระยะเวลา
การขยายอายสุมัปทาน และการลงทนุเพื่อปรับปรุงทางดว่นขัน้ท่ี 2 (Double Deck) รวมถึงการแก้ปัญหาจดุตดักระแส
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บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 62 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

จราจรและจดุคอขวดจ านวน 31,500 ล้านบาท ผลปรากฏวา่ได้มลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิ (Net Present Value: 
NPV) อยูร่ะหวา่ง 28,263– 33,355 ล้านบาท ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระเห็นว่า การลงทุนในครัง้นีม้ีความ
เหมาะสมเน่ืองจากมี NPV เป็นบวก 
 
 ทัง้นี ้ การประเมินมลูคา่สิง่ตอบแทนท่ีได้รับจดัท าโดยอ้างองิจากสมมตฐิานท่ีได้รับจากกลุม่บริษัทฯ ภายใต้
สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจบุนั ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงใดๆ เก่ียวกบัแผนธุรกิจและนโยบายตา่งๆ ของกลุม่
บริษัทฯ รวมถงึนโยบายของภาครัฐ หรือสภาวะเศรษฐกิจที่เปลีย่นแปลงไป หรือเกิดเหตกุารณ์ที่ไมป่กติ อาจท าให้เกิดความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจากการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัของกลุม่บริษัทฯ หรือเปลีย่นแปลงไปจากประมาณการและตวั
แปรที่ก าหนดไว้ อาจท าให้ประมาณการท่ีก าหนดขึน้ภายใต้สมมติฐานท่ีกลา่วมาข้างต้นเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั 
และอาจสง่ผลกระทบให้มลูคา่ทีป่ระเมินได้เปลีย่นแปลงไปเช่นกนั 
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บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 63 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

4. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

 
ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติพิจารณาอนมุตัใิห้

บริษัทฯ และบริษัท ทางดว่นกรุงเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”) (รวมเรียกวา่ “กลุม่บริษัทฯ”) ยตุิข้อพิพาททัง้หมดกบัการทาง
พิเศษแหง่ประเทศไทย (“กทพ.”) โดยการทบทวนและแก้ไขสญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2, สญัญาเพื่อการตอ่ขยาย
โครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 (สว่นดี) และสญัญาโครงการทางดว่นสายบางปะอิน – ปากเกร็ด ซึง่ในการยตุิข้อพิพาท
ทัง้หมดดงักลา่ว กทพ. และกลุม่บริษัทฯ ตกลงที่จะมกีารขยายระยะเวลาสญัญาสมัปทานและให้บริษัทฯ ลงทนุปรับปรุง
ระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 โดยมีสาระส าคญัที่ กทพ. และกลุม่บริษัทฯ ตกลงกนั ดงันี ้
1. กทพ. และกลุม่บริษัทฯ ตกลงยตุิข้อพิพาทท่ีได้มีค าตดัสนิแล้ว หรืออยูร่ะหวา่งขัน้ตอนฟอ้งร้องคดีตอ่ศาล การเสนอข้อ

พิพาทตอ่คณะอนญุาโตตลุาการ และการเสนอข้อพิพาทตอ่คณะผู้พิจารณาที่เกิดขึน้แล้ว หรืออาจจะเกิดขึน้ในอนาคต
ในประเด็นเดียวกัน หรือประเด็นที่เก่ียวเนื่องกันตามสญัญาเดิมทัง้หมดโดยมีมูลค่าข้อพิพาทพร้อมดอกเบีย้รวม 
137,517 ล้านบาท ซึง่แบง่เป็นเงินต้นจ านวน 93,325 ล้านบาทและดอกเบีย้จ านวน 44,192 ล้านบาท โดยค านวณถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

2. กทพ. และกลุม่บริษัทฯ ตกลงร่วมกนัแก้ไขสญัญาสมัปทานดงันี ้
2.1 ขยายระยะเวลาของสญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2, สญัญาเพื่อการตอ่ขยายโครงการระบบทางดว่นขัน้

ที่ 2 (สว่นดี) และสญัญาโครงการทางดว่นสายบางปะอิน-ปากเกร็ด จากเดิมที่จะครบก าหนดสญัญาในปี 2563 
ปี 2570 และปี 2569 ตามล าดบั ให้สญัญาสิน้สดุวนัที่ 21 เมษายน 2600 

2.2 บริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการให้บริการและบ ารุงรักษาทางด่วนขัน้ที่ 2 และ NECL เป็นผู้ด าเนินการให้บริการและ
บ ารุงรักษาทางดว่นสายบางปะอิน-ปากเกร็ด โดยกลุม่บริษัทฯ ได้รับสว่นแบง่รายได้คา่ผา่นทางตลอดระยะเวลา
ของสญัญา ดงันี ้

• สว่นแบง่รายได้คา่ผา่นทางจากทางดว่นขัน้ท่ี 1 และ 2 เฉพาะโครงขา่ยในเขตเมือง ร้อยละ 40 และรายได้
คา่ผา่นทางทัง้หมดจากทางดว่นขัน้ท่ี 2 (สว่นซ)ี และทางดว่นขัน้ท่ี 2 (สว่นด)ี ซึง่เป็นโครงขา่ยนอกเขตเมือง 

• สว่นแบง่รายได้คา่ผา่นทางทัง้หมดจากทางดว่นสายบางปะอิน-ปากเกร็ด  
2.3 การปรับอตัราค่าผ่านทาง กทพ. และกลุ่มบริษัทฯ ตกลงให้มีการปรับอตัราค่าผ่านทางเพิ่มขึน้แบบคงที่ทกุ

ระยะเวลา 10 ปี ส าหรับรถทกุประเภทตามอตัราที่มีการก าหนดไว้ชดัเจนในทัง้ 3 สญัญา 
2.4 บริษัทฯ มีหน้าที่ลงทนุก่อสร้างทางดว่นชัน้ที่ 2 (Double Deck) จากดา่นประชาช่ืนถึงดา่นอโศก เป็นระยะทาง

ประมาณ 17 กิโลเมตรในเงินลงทนุเท่ากบั 31,500 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขดัภายหลงัรายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ของ กทพ. ได้รับความเห็นชอบ  

 
นอกเหนือจากการพิจารณาเร่ืองข้อดี ข้อด้อยและความเสีย่งของการท ารายการแล้ว ในการพิจารณามลูคา่สิง่

ตอบแทนที่ได้รับจากสนิทรัพย์ทีจ่ าหนา่ยไป (หรือจากการยตุิข้อพิพาท) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากการ
ประเมินความคุ้มคา่ในการแก้ไขสญัญาสมัปทาน โดยการท าประมาณการ 37 ปีตามระยะเวลาการขยายอายสุมัปทาน 
และการลงทนุเพื่อปรับปรุงทางดว่นขัน้ท่ี 2 (Double Deck) รวมถึงการแก้ปัญหาจดุตดักระแสจราจรและจดุคอขวด(ทาง
พิเศษศรีรัช สว่น A และบางสว่นของสว่น B ตัง้แตป่ระชาช่ืนถึงพระราม 9) จ านวน 31,500 ล้านบาท ผลปรากฏวา่ได้มลูคา่
ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิ (Net Present Value: NPV) อยูร่ะหวา่ง 28,263 – 33,355 ล้านบาท 
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การเปรียบเทียบมลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป กบัมลูคา่สิง่ตอบแทน 
มูลค่าสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป  
(หรือ มลูคา่ข้อพิพาทท่ีขอยตุิ) 

มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ 
(หรือ มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ (NPV) ของการแก้ไขสญัญา

สมัปทาน อีก 37 ปี และการลงทนุเพื่อปรับปรุงทางดว่นขัน้ท่ี 2 
(Double Deck) มลูคา่ 31,500 ล้านบาท) 

4,318 – 137,517 ล้านบาท* 28,263 - 33,355 ล้านบาท 
หมายเหต:ุ * มลูคา่สินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป (หรือ มลูคา่ข้อพิพาทที่ขอยตุิ) มีจ านวนระหวา่ง 4,318 – 137,517 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 แตไ่มส่ามารถสรุปได้วา่มลูคา่จริงๆ จะเป็นเทา่ใด เน่ืองจากมีความไมแ่น่นอนวา่กลุม่บริษัทฯ จะชนะคดีหรือไม ่ และศาลจะตดัสนิให้ได้
คา่ชดเชยจากข้อพิพาทในแตล่ะคดีเทา่ใด และเม่ือใด 
โดย 

- 4,318 ล้านบาท คือ ข้อพิพาทที่มีค าตดัสินชีข้าดของศาลปกครองสงูสดุเก่ียวกบัทางแข่งขนัของทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) 
ระหวา่งปี 2542 - 2543 โดย กทพ. ต้องช าระเงินคา่ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการให้แก่ NECL เป็นจ านวนเงิน 1,790 ล้านบาท
พร้อมดอกเบีย้ตามที่ก าหนดในสญัญา หรือเทา่กบั 4,318 ล้านบาทเม่ือค านวณถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

- 137,517 ล้านบาท คือ มลูคา่ข้อพิพาททัง้หมด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเพียงการประมาณการของกลุม่บริษัทฯ เทา่นัน้ ซึง่ค านวณ
จากมลูคา่เงินต้นตามข้อพิพาทพร้อมดอกเบีย้โดยค านวณถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มลูคา่ดงักลา่วยงัไมมี่ข้อสรุปใดๆ ระหวา่งกลุม่ 
บริษัทฯ และ กทพ. หรือมีผลการตดัสินสดุท้ายวา่กลุม่บริษัทฯจะได้รับการช าระเงินจาก กทพ.ถ้าการยตุิข้อพิพาทยงัไมเ่กิดขึน้ มลูคา่ข้อ
พิพาทก็จะถกูค านวณเพ่ิมขึน้ตามเวลาที่เพ่ิมขึน้ถึงวนัที่มีค าตดัสินเป็นอนัสิน้สดุ การมีข้อพิพาทจงึไมไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่กลุม่บริษัทฯ 
จะเป็นผู้ชนะข้อพิพาทและได้รับช าระเงินทัง้หมดหรือชดเชยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือจะเป็นผู้แพ้ข้อพิพาทโดยไมไ่ด้รับช าระเงินใดๆ ข้อ
พิพาทในแตล่ะกรณียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาตามขัน้ตอนตัง้แตค่ณะชัน้ผู้พิจารณา อนญุาโตตลุาการ ศาลปกครองกลางและขัน้
สดุท้ายคือศาลปกครองสงูสดุ ผลการพิจารณาข้อพิพาทจงึยงัมีความไม่แน่นอน ถึงแม้วา่กลุม่บริษัทฯ  จะชนะคดีในระดบั
อนญุาโตตลุาการ ก็ไมไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่จะชนะคดีในชัน้ตอ่ๆ ไป นอกจากนี ้ ระยะเวลาการเจรจาตอ่รองและการพิจารณาแตล่ะชัน้ 
มีการใช้เวลาคอ่นข้างนานกวา่ที่จะถึงค าตดัสินขัน้สดุท้ายจากศาลปกครองสงูสดุ โดยมีรายละเอียดตามหวัข้อ 2.2.1 ข้อพิพาทตาม
สญัญาสมัปทาน ของรายงานฉบบันี ้

 
จากตารางข้างต้น หากเปรียบเทียบมลูคา่สิง่ตอบแทนที่ได้รับจ านวน 28,263 - 33,355 ล้านบาท กบัมลูคา่

สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป ที่ศาลพิพากษาให้บริษัทฯ ชนะคดีแล้ว จ านวน 4,318 ล้านบาท มลูคา่สิง่ตอบแทนที่ได้รับสงูกวา่
มลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป ซึง่มีความเหมาะสม 

แตห่ากเปรียบเทยีบมลูคา่สิง่ตอบแทนท่ีได้รับจ านวน 28,263 - 33,355 ล้านบาท กบัมลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป 
ตามข้อพิพาททัง้หมด จ านวน 137,517 ล้านบาท ซึง่มคีวามไมแ่นน่อนวา่ศาลจะตดัสนิให้กลุม่บริษัทฯ ชนะคดีเป็นจ านวน
เทา่ใด มลูคา่สิง่ตอบแทนที่ได้รับต ่ากวา่มลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป ซึง่ไมเ่หมาะสม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่า มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ (หรือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดสุทธิ (NPV) ของการแก้ไขสัญญาสัมปทาน อีก 37 ปี และการลงทุนเพื่อปรับปรุงทางด่วนขัน้ที่ 2) มีมูลค่าที่
ค่อนข้างชัดเจนเท่ากับ 28,263 - 33,355 ล้านบาท แต่มูลค่าสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป ตามข้อพิพาทที่ขอยุติ
ทัง้หมด มีมูลค่าที่ ไม่แน่นอนระหว่าง 4,318 – 137,517 ล้านบาท ซึ่ งเป็นช่วงที่กว้างมาก และไม่สามารถหา
ข้อสรุปหรือคาดการณ์ค าตัดสินของศาลในอนาคตได้ ทัง้ด้านผลการตัดสิน จ านวนค่าชดเชยที่ศาลตัดสินให้
กลุ่มบริษัทฯ ได้รับ และระยะเวลาและวิธีการที่ กทพ. จะช าระค่าชดเชยตามค าสั่ งศาลแก่กลุ่มบริษัทฯ ดังนัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถเปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไปและมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ
ได้ 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ มคีวามจ าเป็นในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้เนื่องจากสญัญาสมัปทานโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 

2 จะหมดอายลุงภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 และบริษัทฯ มคีวามเสีย่งที่อาจจะไมส่ามารถตอ่อายใุนสญัญาสมัปทาน
ดงักลา่วตอ่ไปได้อีก ท าให้รายได้ประมาณร้อยละ 60 ของธุรกิจทางพิเศษ (หรือร้อยละ 30 ของรายได้รวมของ 
บริษัทฯ) หายไป แตร่ายได้จากโครงการของรถไฟฟา้เส้นทางตา่งๆ และโครงการในอนาคตของ กทพ. (ในกรณีกลุม่บริษัทฯ 
มีโอกาสได้เข้าร่วมด าเนินงาน) ก็ยงัไมส่ามารถสร้างรายได้ทนัทีเพื่อมาชดเชยกบัรายได้ที่ขาดหายไปได้ ดงันัน้ อาจสง่ผล
กระทบในทางลบตอ่ความเช่ือมัน่ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานอยา่งมีสาระส าคญั รวมถึงอาจมกีารลดการจ้างงาน
พนกังานของกลุม่บริษัทฯ ซึง่จะกอ่ให้เกิดปัญหาสงัคมตามมาอกีด้วย 

ในทางกลบักนั หลงัจากการท ารายการในครัง้นี ้ (การยตุิข้อพิพาท) กลุม่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการแก้ไข
สญัญาสมัปทานโดยการขยายอายสุมัปทานออกไป สิน้สดุเดือนเมษายน ปี 2600 ท าให้กลุม่บริษัทฯ มีความตอ่เนื่องในการ
ด าเนินธุรกิจให้บริการทางพิเศษ โดยในสว่นของสญัญาทางดว่นขัน้ท่ี 2 สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เฉลีย่ประมาณ 6,000 
ล้านบาทตอ่ปี หรือถ้าค านวณตามระยะเวลา 37 ปี จะสร้างมลูคา่รายได้สงูถึงประมาณ 222,000 ล้านบาท ตามการ
ประเมินมลูคา่กรณีพืน้ฐาน ซึง่เป็นรายได้ที่มีสาระส าคญัอยา่งมากตอ่การด าเนินธุรกิจและจะเป็นแหลง่ที่มาของกระแสเงิน
สดที่ส าคญัตอ่การบริหารสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ในอนาคต ท าให้การด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ มีความมัน่คงอยา่ง
ตอ่เนื่องและสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ซึง่เมื่อประเมินถึงความคุ้มคา่ในการลงทนุโดยรวมแล้วได้
มลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิเป็นบวก อยูร่ะหวา่ง 28,263 – 33,355 ล้านบาท 

ดงันัน้ เมื่อพิจารณาถึงข้อมลูเร่ืองการวิเคราะห์ข้อดีและประโยชน์ของการเข้าท ารายการ ข้อด้อยและความเสีย่ง
ของการเข้าท ารายการโดยรวมแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากการท ารายการในครัง้นีม้ากกว่า  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควร อนุมัติ การท ารายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ในครัง้นี ้

 
อยา่งไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรจะศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่งๆ ทีแ่นบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการตดัสนิใจส าหรับการลงมต ิ ซึง่การพิจารณาอนมุตัิรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์
ดงักลา่ว ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจและการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - หน้า 66 -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้ท าหน้าที่ศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วด้วยความรอบคอบ ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั 
 
 
 
 
 

(นายจรินทร์  ศกัดิ์ศิริศิลป์)                      (นางสาวจริยา      ปญุญวานิช ) 
               กรรมการ                                     กรรมการ                                   
  

 
 
 

     (นายอรรณพ แสงวณิช) 
     ผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
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บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้ท าหน้าที่ศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วด้วยความรอบคอบตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
 
            ขอแสดงความนบัถือ 
              บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 
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บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 1 หน้า 1 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

เอกสารแนบ 1 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 
1. ข้อมูลบริษัทฯและการด าเนินธุรกิจ 
1.1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

ช่ือบริษัท :   บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ :  ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ และบริหารจดัการโครงการระบบขนสง่มวลชนด้วย

รถไฟฟา้ รวมถงึธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

หมวดธุรกิจ :   ขนสง่และโลจิสติกส์ 

กลุม่อตุสาหกรรม :  บริการ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :  587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสทุธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

วนัจดทะเบียนบริษัท :  30 ธนัวาคม 2558 
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ  

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เกิดขึน้จากการควบบริษัทตามพระราชบญัญตั ิ
บริษัทมหาชนจ ากดั ระหวา่งบริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BECL”) และบริษัท รถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
(“BMCL”) เมื่อวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 และได้รับมาซึง่ทรัพย์สนิ สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทัง้หมดของทัง้สองบริษัท
ดงักลา่วโดยผลของกฎหมาย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 15,285,000,000 บาท 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 15,285,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ การให้บริการทางพิเศษและระบบขนสง่มวลชนด้วยรถไฟฟา้ รวมถงึการพฒันาเชิง
พาณิชย์ ที่เก่ียวเนื่องกบัระบบทางพิเศษและรถไฟฟา้ ซึง่จะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางและ
โครงขา่ยการให้บริการ ทัง้ในระบบทางพิเศษและระบบขนสง่มวลชนด้วยรถไฟฟา้ในอนาคต ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถ
เป็นผู้ด าเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนสง่มวลชนและการคมนาคมชัน้น าในประเทศและในภมูิภาค นอกจากนัน้ ยงั
สามารถตอ่ยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยงัธุรกิจอื่นที่มีอตัราการเติบโต และอตัราผลตอบแทนที่ดีได้ เชน่ โครงการสาธารณปูโภค
พืน้ฐานอื่นๆ การพฒันาเชิงพาณิชย์ หรือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เป็นต้น 
 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
1.2.1 ธุรกิจทางพเิศษ  
1) ทางพิเศษศรีรัช 

ทางพิเศษศรีรัช (สว่นเอบีซ)ี (ทางดว่นขัน้ท่ี 2) ภายใต้สญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 กบัการทางพเิศษแหง่
ประเทศไทย (“กทพ.”) โดยมีระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2533 และ ทางพิเศษศรีรัช (สว่นดี) ภายใต้
สญัญาเพื่อการตอ่ขยายโครงการระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 (สว่นดี) กบั กทพ. โดยมีระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 22 เมษายน 
2540 

บริษัทฯ และ กทพ. ได้ร่วมกนัลงทนุในโครงการระบบทางพเิศษในกรุงเทพและปริมณฑล โดยบริษัทฯ เป็นผู้ลงทนุ
ก่อสร้างและบริหารทางพเิศษศรีรัช ซึง่ประกอบด้วยทางพเิศษ 4 สว่น คือ สว่นเอ (พระราม 9-รัชดาภิเษก) สว่นบี (พญาไท-
บางโคล)่ สว่นซี (รัชดาภิเษก-แจ้งวฒันะ) และสว่นดี (พระราม 9-ศรีนครินทร์) ระยะทางรวม 38.5 กิโลเมตร และ กทพ. ลงทนุ
ก่อสร้างและบริหาร ทางพิเศษเฉลมิมหานคร (ทางดว่นขัน้ท่ี 1) ระยะทาง 27.1 กิโลเมตร 
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     - เอกสารแนบ 1 หน้า 2 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ในสว่นของคา่ผา่นทาง ผู้ใช้ทางพิเศษช าระคา่ผา่นทางทีด่า่นเก็บเงิน ณ จดุขึน้ทางพิเศษ โดย กทพ. เป็นผู้จดัเก็บ
คา่ผา่นทางทัง้หมดแล้วแบง่ให้บริษัทฯ การแบง่รายได้ระหวา่งบริษัทฯ กบั กทพ. เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโครงการ
ระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 ตัง้แตว่นัเปิดใช้งานของพืน้ท่ีสว่นแรก รายได้คา่ผา่นทางจากทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษ
ศรีรัชจะถกูน ามารวมกนัและแบง่ตามเกณฑ์พืน้ท่ี คือ โครงขา่ยในเขตเมือง 9 ปีแรก บริษัทฯ ได้รับสว่นแบง่ร้อยละ 60 กทพ.
ได้รับสว่นแบง่ร้อยละ 40 ส าหรับ 9 ปีสดุท้าย บริษัทฯ ได้รับสว่นแบง่ร้อยละ 40 กทพ. ได้รับสว่นแบง่ร้อยละ 60 และ
ระยะเวลาระหวา่ง 9 ปีแรกและ 9 ปีสดุท้ายได้รับสว่นแบง่ร้อยละ 50 เทา่กนั สว่นโครงขา่ยนอกเขตเมืองคือทางพิเศษศรีรัช 
(สว่นซ)ี และ(สว่นดี) รายได้คา่ผา่นทางเป็นของบริษัทฯ ทัง้หมดตลอดระยะเวลาสญัญา 

 
2) ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
 ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ภายใต้สญัญาสมัปทานการลงทนุออกแบบก่อสร้าง 
บริหารจดัการ ให้บริการและบ ารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กบั กทพ. โดยมี
ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 ธนัวาคม 2555 

บริษัทฯ มีหน้าทีใ่นการออกแบบและก่อสร้าง จดัหาและติดตัง้อปุกรณ์และระบบตา่งๆ ที่เก่ียวข้องและมีหน้าที่ใน
การบริหารจดัการ ให้บริการและบ ารุงรักษาทางพิเศษรวมทัง้การเรียกเก็บคา่ผา่นทางโดยบริษัทฯเป็นผู้ รับภาระในการ
ลงทนุและคา่ใช้จา่ยในการด าเนนิงานทัง้หมดตลอดระยะเวลาสมัปทานและแบง่ผลตอบแทนหรือให้ผลประโยชน์แก่รัฐ
ตามที่ได้ตกลงกนัในสญัญาสมัปทาน 

ลกัษณะของโครงการ เป็นทางยกระดบัขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร มีดา่นเก็บ คา่ผา่นทางพิเศษ
จ านวน 10 ดา่น แนวเส้นทางของโครงการเร่ิมต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกฯ (ถนนกาญจนาภิเษก บริเวณใกล้โรงกรองน า้
มหาสวสัดิ)์ ไปทางทิศตะวนัออกตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้เดมิ และข้ามแมน้่าเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 7 
สิน้สดุโครงการบริเวณสถานกีลางบางซื่อ (จตจุกัร) โดยเช่ือมตอ่ทางพิเศษสายศรีรัชบริเวณสถานีขนสง่ (หมอชิต 2) และลง
สูร่ะดบัดินท่ีบริเวณถนนก าแพงเพชร 2 

ในการบริหารจดัการโครงการนี ้ บริษัทฯเป็นผู้จดัเก็บคา่ผา่นทาง และมีสทิธิที่จะได้รับรายได้คา่ผา่นทางทัง้หมด
และรายได้อื่น(ถ้าม)ี ตลอดระยะเวลาสมัปทาน ซึง่อตัราคา่ผา่นทางและการปรับอตัราคา่ผา่นทางเป็นไปตามที่ตกลงใน
สญัญา ทางพเิศษสายนีเ้ปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 22 สงิหาคม 2559 

 
3) ทางพิเศษอุดรรัถยา 

ทางพิเศษอดุรรัถยา (ทางดว่นสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) โดยด าเนินการผา่น NECL ภายใต้สญัญาโครงการทาง
ดว่นสายบางปะอิน-ปากเกร็ด กบั กทพ. ระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แตว่นัที่ 27 กนัยายน 2539 

NECL เป็นผู้ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอดุรรัถยา ซึง่ประกอบด้วยทางพเิศษ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 แจ้งวฒันะ-
เชียงราก และระยะที่ 2 เชียงราก-บางไทร เช่ือมตอ่กบัทางพิเศษศรีรัชที่บริเวณถนนแจ้งวฒันะมรีะยะทางรวมทัง้สิน้ 32 
กิโลเมตร ส าหรับขาเข้าเมืองผู้ใช้ทางช าระคา่ผา่นทาง ที่ดา่นเก็บเงิน ณ จดุขึน้ทางพเิศษ ส าหรับขาออกจากเมืองช าระคา่
ผา่นทางทีจ่ดุลงทางพเิศษ โดย กทพ. เป็นผู้จดัเก็บคา่ผา่นทางทัง้หมดแล้วสง่มอบให้ NECL รายได้คา่ผา่นทางในสว่นของ 
ทางพิเศษอดุรรัถยาเป็นของ NECL ทัง้หมด 

รายละเอียดของเครือขา่ยที่เช่ือมโยงระบบทางพเิศษสว่นตา่งๆ ดงันี ้
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บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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ระบบทางพิเศษ ระยะทาง (กิโลเมตร) ก่อสร้างและบริหารงานโดย 
1. ทางพิเศษเฉลมิมหานคร (ทางดว่นขัน้ท่ี 1)  
(บางนา-ดินแดง-ดาวคะนอง)  

27.1 กทพ. 

2. ทางพิเศษศรีรัช (ทางดว่นขัน้ท่ี 2)  
 2.1 สว่นในเมือง (ประชาช่ืน-พญาไท-บางโคล-่อโศก)  
 2.2 สว่นนอกเมือง (ประชาช่ืน-แจ้งวฒันะ และ  
 อโศก-ศรีนครินทร์)  

38.5 บริษัทฯ 

3. ทางพิเศษอดุรรัถยา (บางปะอนิ-ปากเกร็ด)  32.0 NECL 
4. ทางพิเศษอตุราภิมขุ (ดอนเมืองโทลล์เวย์)  28.0 บมจ.ทางยกระดบัดอนเมือง 
5. ทางพิเศษฉลองรัชรวมสว่นตอ่ขยาย (รามอินทรา- 
อาจณรงค์ และรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร)  

42.4 กทพ. 

6. ทางพิเศษบรูพาวิถี (บางนา-ชลบรีุ)  56.7 กทพ. 
7. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สขุสวสัดิ)์ และ
ทางหลวงหมายเลข 37 (ช่วงสขุสวสัดิ์-บางขนุเทียน) 
รวมทางเช่ือมตอ่ถนนวงแหวนอตุสาหกรรม  

42.3 กทพ. 

8. ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร  

 8.1 ทางเช่ือมตอ่ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบ
นอกฯ ไปยงัทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุง่ไปทาง
แจ้งวฒันะ)  

16.7 
 

0.36 

บริษัทฯ 
 

บริษัทฯ 

รวมระยะทางทัง้สิน้ 284.06  
 
ส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง 
สว่นแบง่รายได้คา่ผา่นทางส าหรับโครงขา่ยในเขตเมือง ตัง้แตว่นัที่ 1 มีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้รับสว่นแบง่รายได้

คา่ผา่นทางในอตัราร้อยละ 40 และ กทพ. ได้รับสว่นแบง่ร้อยละ 60 ส าหรับโครงขา่ยนอกเขตเมือง บริษัทฯ ได้รับสว่นแบง่
รายได้คา่ผา่นทางทัง้หมด ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญา 

ทางพิเศษ 
ลักษณะ
โครงข่าย 

ระยะทาง
(กม.) 

วันที่เปิด
บริการ 

รายได้ 
การแบ่งรายได้ 
(บริษัท : กทพ.) 

เฉลิมมหานคร  
ดินแดง-ทา่เรือ  
บางนา-ทา่เรือ  
ทา่เรือ-ดาวคะนอง  

 
ในเขตเมือง 
ในเขตเมือง 
ในเขตเมือง 

 
8.9 
7.9 

10.3 

 
4 ม.ค. 2524 
17 ม.ค. 2526 
8 ส.ค. 2530 

 
บริษัทฯ 
และ 
กทพ. 

-9 ปีแรก 60:40 
-ระยะเวลาระหวา่ง 9 ปี
แรกและ 9 ปีสดุท้าย 
50:50 
-9 ปีสดุท้าย 40:60 

ศรีรัช  
สว่นเอ พระราม 9-รัชดาภิเษก  

 
ในเขตเมือง 

 
12.4 

 
2 ก.ย. 2536 

 -9 ปีแรก 60:40 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 1 หน้า 4 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ทางพิเศษ 
ลักษณะ
โครงข่าย 

ระยะทาง
(กม.) 

วันที่เปิด
บริการ 

รายได้ 
การแบ่งรายได้ 
(บริษัท : กทพ.) 

สว่นบี พญาไท-บางโคล ่ ในเขตเมือง 9.4 6 ต.ค. 2539 บริษัทฯ 
และ 
กทพ. 

-ระยะเวลาระหวา่ง 9 ปี
แรกและ 9 ปีสดุท้าย 
50:50 
-9 ปีสดุท้าย 40:60 

สว่นซี รัชดาภิเษก-แจ้งวฒันะ  
 
สว่นดี พระราม 9-ศรีนครินทร์  

นอกเขตเมือง 
 

นอกเขตเมือง 

8.0 
 

8.7 

2 ก.ย. 2536 
ระยะที่หนึง่ 
2 ธ.ค. 2541 
ระยะที่สอง 

1 มี.ค. 2543 

 
 

บริษัทฯ 

 
 
-100 : 0 
 

ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร  

นอกเขตเมือง 
 

16.7 
 

22 ส.ค.2559 
 

บริษัทฯ 
 

-100 : 0 
 

อุดรรัถยา  
แจ้งวฒันะ-เชียงราก  
เชียงราก-บางไทร  

 
นอกเขตเมือง 
นอกเขตเมือง 

 
22 
10 

 
2 ธ.ค. 2541 
1 พ.ย. 2542 

บริษัท
ยอ่ย 

(NECL) 

 
-100 : 0 
 

 
อัตราค่าผ่านทาง 

ทางพิเศษ/ด่านเก็บค่าผ่านทาง 
อัตราค่าผ่านทาง (บาท/เที่ยว) 

4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ 
ทางพิเศษเฉลมิมหานคร (ทางดว่นขัน้ท่ี 1)  50 75 110 
ยกเว้น  
ดา่นอาจณรงค์ 1 (ไปบางนา)  

 

40* 65* 100* 

ทางพิเศษศรีรัช (ทางดว่นขัน้ท่ี 2)  50 75 110 
ยกเว้น 
ดา่นศรีนครินทร์/ดา่นรามค าแหง 
ดา่นพระราม 9 / ดา่นอโศก 3 
ดา่นพระราม 9-1 (ศรีรัช) 

25 55 75 

ดา่นประชาช่ืน (ขาเข้า) 60 90 140 
ดา่นประชาช่ืน (ขาออก) 10 15 30 
ดา่นประชาช่ืน 1 (ขึน้จากถนนประชาช่ืน) 
ดา่นประชาช่ืน 2 (ลงสูถ่นนประชาช่ืน) 
ดา่นงามวงศ์วาน 1 (ขาออก) 
ดา่นงามวงศ์วาน 2 (ขาเข้า) 

15 20 35 

ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร 

50 80 115 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 1 หน้า 5 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ทางพิเศษ/ด่านเก็บค่าผ่านทาง 
อัตราค่าผ่านทาง (บาท/เที่ยว) 

4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ 
ทางพิเศษอดุรรัถยา 45 100 150 
ยกเว้น 
ดา่นเมืองทองธาน ี

35** 90** 140** 

ดา่นบางปะอิน 55 120 180 
หมายเหตุ :  * อตัรานีห้ลงัหกัสว่นลดพิเศษ 10 บาท ส าหรับรถทกุประเภท 

** อตัรานีห้ลงัหกัสว่นลดพิเศษ 10 บาท ส าหรับรถทกุประเภท 

การปรับอตัราคา่ผา่นทางของทางพิเศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรีรัช เป็นไปตามสญัญาโครงการระบบทาง
ดว่นขัน้ท่ี 2 ซึง่มกีารปรับทกุ 5 ปี โดยจะค านวณการปรับอตัราคา่ผา่นทางบนพืน้ฐานของอตัราการเพิ่มของดชันีราคา
ผู้บริโภคส าหรับกรุงเทพฯ ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ลา่สดุ ทัง้นี ้จะปรับอตัราคา่ผา่นทางเป็นจ านวนเตม็ชว่งละ 5 บาท แต่
จะปรับได้ไมเ่กินครัง้ละ 10 บาท ตลอดระยะเวลา 15 ปีแรกของสญัญา ในกรณีทีเ่กิดเงินเฟอ้สงูกวา่ปกติหรือมเีหตสุดุวิสยั 
หรือเหตกุารณ์ทีเ่ป็นข้อยกเว้น บริษัทฯ และ กทพ. สามารถพิจารณาปรับอตัราคา่ผา่นทางตามสมควร โดยมีการปรับอตัรา
คา่ผา่นทางครัง้ลา่สดุ เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2556 และมีก าหนดการปรับอตัราคา่ผา่นทางครัง้ตอ่ไปในวนัท่ี 1 กนัยายน 2561  

การปรับอตัราคา่ผา่นทางของทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามสญัญา
สมัปทานการลงทนุออกแบบก่อสร้าง บริหารจดัการ ให้บริการและบ ารุงรักษาโครงการทางพเิศษ สายศรีรัช-วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร โดยปรับทกุ 5 ปี นบัแตว่นัท่ีเปิดด าเนินการโครงการ ในอตัรา 15 บาท 25 บาท และ 35 บาท ส าหรับ
รถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ และรถมากกวา่ 10 ล้อตามล าดบั ซึง่เป็นไปตามอตัราที่ระบไุว้ในสญัญา  

และทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) การปรับอตัราคา่ผา่นทางจะมีการปรับทกุ 5 ปี โดยจะค านวณการ
ปรับอตัรา คา่ผา่นทางบนพืน้ฐานของอตัราการเพิ่มของดชันีราคาผู้บริโภคส าหรับกรุงเทพฯ ทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย์
ลา่สดุ ทัง้นีจ้ะปรับอตัราคา่ผา่นทางเป็นจ านวนเต็มชว่งละ 5 บาทแตจ่ะปรับได้ไมเ่กินครัง้ละ 15 บาท ตลอดระยะเวลา 15 ปี
แรกของสญัญา โดยมีการปรับคา่ผา่นทางครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2546 และมีการปรับอตัราคา่ผา่นทางครัง้ลา่สดุ
เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ส าหรับครัง้ตอ่ไปมกี าหนดการปรับอตัราคา่ผา่นทางในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561  

แม้วา่ กทพ. ได้ด าเนินการให้มีการออกประกาศกระทรวงคมนาคมในการปรับอตัราคา่ผา่นทางใหมซ่ึง่ลงนามโดย
รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงคมนาคมในฐานะผู้มีอ านาจตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง โดยอตัราคา่ผา่นทางส าหรับทางพเิศษ
เฉลมิมหานครและทางพเิศษศรีรัชมีการปรับเมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2556 และอตัราคา่ผา่นทางส าหรับทางพเิศษอดุรรัถยา
(บางปะอิน-ปากเกร็ด) ซึง่มกีารปรับเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 แตบ่ริษัทและบริษัทยอ่ย (NECL) เห็นวา่ อตัราคา่ผา่น
ทางตามประกาศดงักลา่วยงัคงไมส่อดคล้องกบัข้อสญัญา 

 
1.2.2 ธุรกิจระบบราง  

บริษัทฯ เป็นผู้ รับสมัปทานการให้บริการเดินรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนจ านวน 2 โครงการ จากการรถไฟฟา้ขนสง่
มวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) ได้แก ่
1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน า้เงนิ ประกอบด้วยโครงการรถไฟฟา้มหานครสายเฉลมิรัชมงคล (สถานีหวัล าโพง-สถานีบาง

ซื่อ) ซึง่เป็นโครงการรถไฟฟา้ที่เป็นทางวิง่ใต้ดินสายแรกของไทย มีระยะทางทัง้สิน้ 20 กิโลเมตร เป็นสถานีใต้ดินจ านวน 18 

สถานี เปิดให้บริการเดินรถเมื่อวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2547 และโครงการรถไฟฟา้สายสนี า้เงินสว่นตอ่ขยาย (ช่วงหวัล าโพง-หลกั

สอง และช่วงบางซื่อ - ทา่พระ) โดยโครงการรถไฟฟา้สายสนี า้เงินส่วนตอ่ขยาย มีระยะทางรวม 27 กิโลเมตร เป็นทางวิง่ใต้



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 1 หน้า 6 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ดินประมาณ 5 กิโลเมตร และทางวิ่งยกระดบัประมาณ 22 กิโลเมตร มีสถานีรวมทัง้สิน้ 20 สถานี เป็นสถานีใต้ดิน 4 สถาน ี

และสถานียกระดบั 16 สถาน ี มีจดุเช่ือมตอ่กบัโครงการรถไฟฟา้มหานครสายเฉลมิรัชมงคลท่ีสถานีบางซื่อและสถานีหวั

ล าโพงและเช่ือมตอ่กบัโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่งที่สถานีเตาปนู 

โครงการรถไฟฟา้สายสนี า้เงินสว่นตอ่ขยาย แบง่การด าเนินงานช่วงการจดัหาและติดตัง้อปุกรณ์งานระบบเพื่อ

เปิดให้บริการออกเป็น 3 ช่วงโดย ช่วงที่ 1 สถานีบางซื่อ-สถานเีตาปนู ได้เปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 ช่วงที่ 2 

สถานีหวัล าโพง-สถานีหลกัสอง ภายในเดือนกนัยายน 2562 ช่วงที่ 3 สถานีเตาปนู-สถานีทา่พระ ภายในเดือนมีนาคม 2563 

โดยบริษัทฯ เป็นผู้มีสทิธิในรายได้คา่โดยสาร รวมทัง้การด าเนินกิจกรรมและการพฒันาเชิงพาณิชย์ ซึง่รวมถึงการ
โฆษณา การให้เชา่พืน้ท่ีในโครงการ และธุรกิจให้บริการสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟา้ของ
โครงการรถไฟฟา้สายสนี า้เงิน เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที่เปิดให้บริการครบทัง้สายทาง  

 
2) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม หรือโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง บางใหญ่-ราษฎร์บรูณะ ช่วงบาง

ใหญ่-บางซือ่ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปนู) สญัญาที่ 4 สมัปทานส าหรับการลงทนุ การจดัหาระบบรถไฟฟา้ การ

ให้บริการการเดินรถไฟฟา้และซอ่มบ ารุงรักษา ลกัษณะสญัญาเป็นการร่วมลงทนุแบบ PPP Gross Cost โดย รฟม. เป็นผู้

ลงทนุคา่งานโยธาทัง้หมดและบริษัทฯเป็นผู้ลงทนุคา่งานระบบรถไฟฟา้และขบวนรถไฟฟา้ รวมทัง้ให้บริการการเดิน

รถไฟฟา้และซอ่มบ ารุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการท่ีก าหนดไว้ โดย รฟม. เป็นผู้มีสทิธิในรายได้คา่โดยสารและรายได้

เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพืน้ฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟา้ทัง้หมดและ รฟม.จะทยอยจ่ายคืนคา่

อปุกรณ์งานระบบให้บริษัทเป็นรายเดือนในระยะเวลา 10 ปี และจ้างบริษัทบริหารการเดินรถไฟฟา้และซอ่มบ ารุงรักษา

ตลอดอายสุมัปทาน 30 ปี นบัจากวนัท่ี 4 กนัยายน 2556 

โครงการรถไฟฟา้มหานครสายฉลองรัชธรรม เป็นโครงการรถไฟฟา้ที่เป็นทางวิง่ยกระดบั ระยะทาง 23 กิโลเมตร 
จ านวน 16 สถานี และเช่ือมตอ่กบัโครงการรถไฟฟา้สายสนี า้เงินท่ีสถานีเตาปนู โครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง สว่นนีไ้ด้เปิด
ให้บริการเมื่อวนัท่ี 6 สงิหาคม 2559 

 
1.2.3 ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย คือ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส ์ จ ากดั (“BMN”) เป็นผู้ด าเนินธรุกิจพฒันาเชิง

พาณิชย์ของโครงการรถไฟฟา้สายสนี า้เงิน ได้แก่ 

1) จดัหาและ/หรือจดัท าสือ่โฆษณารูปแบบตา่งๆ ในรถไฟฟา้และในสถานีรถไฟฟา้ 

2) ให้เชา่พืน้ท่ีร้านค้าในสถานีรถไฟฟา้สายสนี า้เงินและพืน้ท่ีชัน้ใต้ดินของอาคารจอดที่สถานีลาดพร้าว 

3) ให้บริการและดแูลรักษาอปุกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟา้ 

นอกจากนี ้ ในสว่นของทางพิเศษ บริษัทฯและ NECL ได้ให้บริษัทเอกชนและบคุคลใช้พืน้ท่ีเพื่อด าเนินการในเชิง

พาณิชย์เพื่อตดิตัง้ปา้ยรายงานสภาพจราจรและปา้ยโฆษณาในรูปแบบตา่งๆ รวมทัง้ให้ใช้พืน้ท่ีร้านค้าบริเวณดา่นเก็บคา่

ผา่นทาง และการด าเนินธุรกิจอื่นๆ เช่น ใช้พืน้ท่ีในเขตทางพิเศษเพือ่ติดตัง้ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นต้น 

 
1.2.4 การลงทุนในบริษัทอื่น 

บริษัทฯ มีเงินลงทนุอยูใ่นบริษัทซึง่ประกอบธุรกิจสาธารณปูโภค ดงันี ้



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 1 หน้า 7 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

1) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (CKP) ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่

ประกอบธุรกิจด้านพลงังาน 

2) บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) (TTW) เป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยน า้ประปาให้กบัการประปา สว่นภมูิภาค และลงทนุใน

บริษัทซึง่ประกอบธุรกิจสาธารณปูโภคอื่น  

 
โครงสร้างรายได้รวม 

โครงสร้างรายได้
รวม 

ด าเนินการ
โดย 

ร้อยละ
การถือ
หุ้น

บริษัท 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ส าหรับรอบปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2558 

ส าหรับรอบปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2559 

ส าหรับรอบปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2560 

ส าหรับรอบปีสิน้สุด 
30 กันยายน 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากธุรกิจ
ทางพิเศษ 

  8,815 67.3 9,301 70.3 9,957 64.7 7,576 50.5 

รายได้คา่ผ่านทาง บริษัท  7,606 58.0 7,978 60.3 8,573 55.7 6,499 43.3 

รายได้คา่ผ่านทาง 
บริษัทยอ่ย 
(NECL) 

99.99 1,209 9.3 1,323 10.0 1,384 9.0 1,077 7.2 

รายได้จากธุรกิจ
ระบบราง 

  2,374 18.1 3,230 24.4 4,521 29.3 3,563 23.8 

รายได้คา่โดยสาร
และคา่บริการ 

บริษัท  2,374 18.1 3,230 24.4 4,521 29.3 3,563 23.8 

รายได้จากธุรกิจ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ 

  549 4.2 573 4.3 675 4.4 493 3.3 

รายได้จากการ
พฒันาเชิงพาณิชย์ 

บริษัท  81 0.6 78 0.6 75 0.5 52 0.4 

รายได้จากการ
พฒันาเชิงพาณิชย์ 

บริษัทยอ่ย 
(BMN) 

65.19 468 3.6 495 3.7 600 3.9 441 2.9 

ก าไรจากเงนิ
ลงทุน 

  1,298 9.9 31 0.2 42 0.3 2,496 16.6 

รายได้อื่น   69 0.5 98 0.8 198 1.3 498 3.3 
รวมรายได้   13,105 100 13,233 100 15,393 100 14,999 100 
หมายเหต ุ:  1/ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 

2/บริษัท (เดิมคือ NECL) ได้เข้าซือ้หุ้น NECL เพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน 2558 สง่ผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทใน NECL 
เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 53.33 เป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 
3/ก าไรจากเงินลงทนุประกอบด้วย ก าไรจากการขายเงินลงทนุใน BMCL TTW และ CKP 
4/รายได้อ่ืนประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ ก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ และรายได้เงินชดเชยความเสียหายจาก
อทุกภยั 

 
1.3 การตลาดและการแข่งขนัของธุรกจิทางพิเศษ 
ลกัษณะลกูค้าและกลุม่เปา้หมายของธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของผู้ใช้ทางพิเศษเฉลมิมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพเิศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ 
และทางพิเศษอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) คือ ผู้ใช้ทางที่มุง่หวงัความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ต้องการร่น
ระยะทางในการเดินทางไปยงัจดุหมาย รวมทัง้ต้องการหลกีเลีย่งปัญหาการจราจรตามเส้นทางปกติที่การจราจรติดขดัใน



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 1 หน้า 8 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

พืน้ท่ีของกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยสามารถจ าแนกลกูค้าซึง่เป็นผู้ใช้ทางตามประเภทของรถที่ใช้ทางพิเศษ ได้แก่ ประเภท
รถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ และรถมากกวา่ 10 ล้อ โดยในปี 2561 มีสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 98.04 ร้อยละ 1.72 และร้อยละ 0.24 
ตามล าดบั ทัง้นีป้ริมาณจราจรตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ที่ใช้ทางพิเศษสามารถจ าแนกตามพืน้ท่ีได้
ดงันี ้

ระบบทางพิเศษ 
ปริมาณจราจรเฉลี่ย 

(เที่ยว/วนั) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. ทางพิเศษเฉลมิมหานคร (ทางดว่นขัน้ท่ี 1) (บางนา-ดิน
แดง-ดาวคะนอง) 

372,759 30.30 

2. ทางพิเศษศรีรัช (ทางดว่นขัน้ท่ี 2) 
2.1 สว่นในเมือง (สว่นเอ และบี) (ประชาช่ืน - พญาไท - บาง
โคล ่- อโศก) 
2.2 สว่นนอกเมือง (สว่นซี) (ประชาช่ืน-แจ้งวฒันะ) 

 
 

322,050 
186,911 

 
 

26.18 
15.20 

3. ทางพิเศษศรีรัช (สว่นดี) (อโศก-ศรีนครินทร์) 201,248 16.36 
4. ทางพิเศษอดุรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) 91,077 7.40 
5. ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกมหานคร 56,090 4.56 

รวมปริมาณจราจรทัง้สิน้ 1,230,135 100.00 
 

เนื่องจากการให้บริการทางพิเศษจดัเป็นการให้บริการด้านสาธารณปูโภคตอ่ประชาชนผู้ใช้ทางที่ต้องการความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัในการเดินทาง ซึง่ถือเป็นลกูค้ากลุม่เปา้หมายของระบบทางพิเศษ กลุม่มลกูค้าจึงมกีาร
กระจายตวัตามจดุหมายการเดินทาง ที่พกัอาศยั สถานท่ีท างาน ดงันัน้ รายได้ของระบบทางพิเศษจึงไมไ่ด้ขึน้อยูก่บับคุคล
ใดบคุคลหนึง่เป็นพิเศษแตอ่ยา่งใด 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนัของธุรกิจทางพเิศษ 
ในปี 2561 สภาพเศรษฐกิจมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องจากปีก่อนสง่ผลรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย 

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดชันผีลผลติอตุสาหกรรมขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.98 จากปีก่อน ซึง่สง่ผลบวกตอ่อตุสาหกรรม
ยานยนต์ทีม่ีการขยายตวัเพิ่มขึน้ตามไปด้วย อกีทัง้สว่นหนึง่เป็นผลมาจากการจ าหนา่ยรถยนต์รุ่นใหมสู่ต่ลาด การสง่เสริม
การขายและสภาพเศรษฐกิจที่ดขีึน้โดยรวมซึง่สง่ผลให้ยอดจองรถยนต์ในงานมหกรรมยานยนต์ ครัง้ที่ 38 มีจ านวนสงูกวา่ 
40,000 คนั โดยสว่นหนึง่มาจากการครบก าหนดของโครงการรถคนัแรกที่ก าหนดไว้ 5 ปี ผู้บริโภคจึงได้มีก าลงัซือ้รถยนต์คนั
ใหมท่ดแทน ประกอบกบัได้รับปัจจยัหนนุจากรถยนต์ที่มกีารสง่เสริมการขาย รวมถึงราคาน า้มนัท่ีทรงตวัเป็นผลให้ยอด
จ าหนา่ยรถยนต์โตขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง (ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม, 25 ธนัวาคม 2561) 

ด้วยปัจจยัดงักลา่วก่อให้เกิดผลกระทบกบัปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีสภาพ
การจราจรตดิขดัอยูแ่ล้วเพิม่มากขึน้ไปอีก ประกอบกบัมีการพฒันาด้านระบบขนสง่มวลชนที่ได้ด าเนินการก่อสร้างเพิ่มอกี
ทัง้การก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค เช่น ระบบไฟฟา้ ระบบประปา ปัญหาการจอดรถกีดขวางและการไมเ่คารพกฎจราจร 
ท าให้ปัญหาการจราจรติดขดัยงัคงเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องและหลกีเลีย่งไมไ่ด้ 

นอกจากนีใ้นปี 2561 จากสถิติการจดทะเบียนรถยนต์สะสมในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครมปีริมาณสะสมถงึ 
10,217,694 คนั และพบวา่มีปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ใหมจ่ านวน 905,593 คนั โดยเฉลีย่มีรถยนต์จดทะเบยีนเฉลีย่



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 1 หน้า 9 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ตอ่วนัประมาณ 1,517 คนั ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่ในปี 2561 จ านวนรถยนต์ที่จดทะเบยีนตอ่วนัเพิ่มขึน้จากปีก่อนมากกวา่ 2 เทา่ 
ในขณะท่ีถนนในกรุงเทพฯมีความยาวเพยีง 5,500 กิโลเมตร สง่ผลให้เกิดปัญหาจราจรสะสมในทกุที่ของเขตกรุงเทพฯ ซึง่มี
ปริมาณรถยนต์เกินกวา่ความจขุองถนนในกรุงเทพฯจะรับได้ สง่ผลให้อตัราความเร็วเฉลีย่ของรถยนต์ในเขตกรุงเทพฯใน
ชัว่โมงเร่งดว่นเช้าอยูท่ี่ 23.69 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง และชัว่โมงเร่งดว่นเย็นอยูท่ี่ 16.12 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง (หนงัสอืพิมพ์
เดลนิิวส์  มกราคม 2562) สง่ผลให้เกิดผลกระทบตอ่การเติบโตของปริมาณการจราจรบนระบบทางพิเศษโดยรวม 

 
1.4 รายชื่อกรรมการ รายชื่อผู้ถอืหุ้น และโครงสร้างและการสัดส่วนถอืหุ้นของบริษัท 
 
รายช่ือกรรมการ 
รายช่ือคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มจี านวน 17 คน ดงันี ้
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1 ดร.วีรพงษ์ รามางกรู ประธานกรรมการบริษัท 
2 นายปลวิ ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3 นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัทฯ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการบริษัทฯ 
กรรมการตรวจสอบ 

5 พลเอกส าเภา ชศูรี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ง  
กรรมการบริษัทฯ 
กรรมการตรวจสอบ 

6 ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการบริษัทฯ 
กรรมการตรวจสอบ 

7 นางวลัลภา อสัสกลุ กรรมการบริษัทฯ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ง 

8 นายสพุงศ์ ชยตุสาหกิจ กรรมการบริษัทฯ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

9 ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต์ กรรมการบริษัทฯ 
10 นายพงษ์สฤษดิ์ ตนัติสวุณิชย์กลุ กรรมการบริษัทฯ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ง 

11 นายวีระพงศ์ ศภุเศรษฐ์ศกัดิ์  กรรมการบริษัทฯ 
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บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 1 หน้า 10 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
12 นายปณิต ตลุย์วฒันจิต กรรมการบริษัทฯ 
13 นายยทุธนา  หยิมการุณ  กรรมการบริษัทฯ 
14 นางณฐมน  บนุนาค กรรมการบริษัทฯ 
15 นายวชิาญ  เอกรินทรากลุ กรรมการบริษัทฯ 
16 ดร. สมบตัิ กิจจาลกัษณ์ กรรมการบริษัทฯ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ง 

17 นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการบริษัทฯ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ง 

 
รายช่ือผู้ ถือหุ้น 
รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 มีดงันี ้
ล าดับ ชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 4,712,121,829 30.83 
2. การรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 1,256,259,584 8.22 
3. ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1,047,025,175 6.85 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  936,724,269 6.13 
5. นายวชิยั วชิรพงศ์ 351,694,457 2.3 
6. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 303,448,709 1.99 
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 288,654,719 1.89 
8. ส านกังานประกนัสงัคม 287,069,500 1.88 
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 257,092,374 1.68 
10. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 200,619,700 1.31 

รวม 9,640,710,316 63.08 

ผู้ถอืหุ้นอื่นๆ 5,644,289,684 36.92 

รวมทัง้หมด 15,285,000,000 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=BEM-R&language=en&country=US


ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 1 หน้า 11 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

 
แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: กลุม่ ช.การชา่ง ประกอบด้วย 

1. บริษัท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) และ 

2. บริษัท ช.การชา่ง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

 

การลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทอื่น 
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในธุรกิจสาธารณปูโภคพืน้ฐานหรือธุรกิจสนบัสนนุท่ีเกือ้หนนุการด าเนินงานของ

บริษัทฯ และสร้างโอกาสและผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ดงันี ้
 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกจิ 
ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนเรียก
ช าระแล้ว 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 

มูลค่าเงนิ
ลงทุนตาม
ราคาทุน 

บริษัทย่อย 
บมจ. ทางดว่นกรุงเทพ
เหนือ 

ก่อสร้างและบริหารทาง
พิเศษอดุรรัถยา 

6,000 5,250 99.99 2,604 

บจก. แบงคอก เมโทร เน็ท
เวิร์คส ์

ด าเนินธุรกิจพฒันาเชิง
พาณิชย์ 

254 254 69.67 177 

บริษัทอื่น 
บมจ. ซีเค พาวเวอร์ ลงทนุถือหุ้นในบริษัทอื่น 

(Holding Company) ซึง่
ประกอบธุรกิจผลติและ
จ าหนา่ยไฟฟา้ 

9,240 7,370 17.83 2,962 

บมจ. ทีทีดบับลวิ ผลติและจ าหนา่ย
น า้ประปา 

3,990 3,990 19.29 4,242 

 

กลุม่ ช.การชา่ง อ่ืนๆ 

บริษัทฯ 

NECL BMN TTW CKP 

31.78% 68.22% 

99.99% 69.67% 19.29% 17.83% 

ธุรกิจก่อสร้างและ 

บริหารทางพิเศษ 

ธุรกิจพฒันา 

เชิงพาณิชย์ 

ธุรกิจผลิตและ 

จ าหน่ายน า้ประปา 

ลงทนุในธุรกิจผลิต 

และจ าหน่ายไฟฟา้ 

ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

ธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนสง่มวลชนด้วยรถไฟฟา้ 

ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์ 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 1 หน้า 12 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

 
1.5 สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 30-ก.ย.-61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4,483.37  5.74 777.00  0.94 2,627.06 2.66 836.79 0.81 
เงินลงทนุชัว่คราว 497.36  0.64 5,941.35  7.18 1,449.46 1.47 1,363.04 1.31 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 84.63  0.11 1,614.56  1.95 426.29 0.43 424.62 0.41 
สว่นของลกูหนีภ้ายใต้สญัญาสมัปทานที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,649.68 1.67 1,649.68 1.59 

ลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทนุที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

564.01  0.72 756.83  0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 239.88  0.31 129.54  0.16 127.58 0.13 143.48 0.14 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,869.26  7.52 9,219.29  11.14 6,280.07 6.35 4,417.61 4.25 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

ลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทนุ - สทุธิจากสว่น
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

756.83  0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ลกูหนีภ้ายใต้สญัญาสมัปทาน - สทุธิจาก
สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 12,510.10 12.65 11,272.84 10.86 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 9,836.59  12.60 9,667.68  11.68 9,592.23 9.70 6,276.41 6.04 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 913.09  1.17 1,237.85  1.50 1,654.86 1.67 7,247.88 6.98 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 120.36  0.15 120.36  0.15 120.36 0.12 120.36 0.12 
อาคารและอปุกรณ์  154.37  0.20 340.73  0.41 361.17 0.37 332.24 0.32 
ต้นทนุโครงการระหวา่งก่อสร้าง 19,600.40  25.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทาง
ดว่น 

20,327.46  26.03 41,551.83  50.19 38,448.87 38.87 36,192.46 34.85 

สิทธิในการใช้พืน้ที่ก่อสร้างทางดว่น 1,320.19  1.69 1,020.62  1.23 719.07 0.73 485.96 0.47 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนภายใต้สญัญา
สมัปทานโครงการรถไฟฟา้สายสีน า้เงนิ 

16,987.64  21.75 16,959.96  20.49 25,954.10 26.24 33,476.29 32.24 

เงินจา่ยลว่งหน้าตามสญัญาก่อสร้างทาง
ดว่น 

398.25  0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทนุโครงการรถไฟฟา้สายฉลองรัชธรรม 271.40  0.35 627.26  0.76 666.74 0.67 647.60 0.62 
คา่ตอบแทนโครงการรถไฟฟา้จา่ยลว่งหน้า 942.25  1.21 1,614.61  1.95 2,487.43 2.51 3,225.97 3.11 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน 36.24  0.05 68.23  0.08 75.26 0.08 88.85 0.09 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 474.86  0.61 201.89  0.24 5.00 0.01 9.97 0.01 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 85.42  0.11 155.26  0.19 44.11 0.04 48.98 0.05 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 72,225.34  92.48 73,566.27  88.86 92,639.30 93.65 99,425.81 95.75 
รวมสินทรัพย์ 78,094.60  100.00 82,785.56  100.00  98,919.37  100.00  103,843.42  100.00 
หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น             

หนีส้ินหมนุเวียน             



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 1 หน้า 13 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 30-ก.ย.-61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 22,410.00  28.70 4,715.78  5.70 3,629.19 3.67 3,222.24 3.10 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 2,579.55  3.30 819.41  0.99 2,107.89 2.13 2,512.55 2.42 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

118.50  0.15 2,066.75  2.50 3,808.76 3.85 3,291.76 3.17 

สว่นของหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่ง
ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 4.81 

รายได้คา่โดยสารรับลว่งหน้า 89.97  0.12 111.97  0.14 138.26 0.14 159.76 0.15 
เงินมดัจ าคา่บตัรโดยสารแบบสะสมมลูคา่ 34.74  0.04 43.31  0.05 54.37 0.05 62.65 0.06 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 306.74  0.39 31.44  0.04 62.13 0.06 85.48 0.08 
ส ารองคา่ทดแทนการจดัหาพืน้ที่ก่อสร้าง
ทางดว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

1,500.00  1.92 1,500.00  1.81 1,600.00 1.62 1,513.02 1.46 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น             

   เงินประกนัผลงาน 161.07  0.21 70.98  0.09 19.92 0.02 32.30 0.03 
   ภาษีมลูคา่เพิ่มค้างจา่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 56.98 0.06 63.79 0.06 
   ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยรอน าสง่ 0.00 0.00 0.00 0.00 94.18 0.10 72.48 0.07 
   อ่ืนๆ 114.15  0.15 198.11  0.24 11.16 0.01 34.37 0.03 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 27,314.72  34.98 9,557.76  11.55 11,582.83 11.71 16,050.38 15.46 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน             

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 
สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่ง
ปี 

17,329.07  22.19 16,952.40  20.48 25,801.11 26.08 17,006.27 16.38 

หุ้นกู้  - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

0.00 0.00 23,167.91  27.99 28,170.62 28.48 33,167.61 31.94 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 0.00 0.00 18.61  0.02 52.95 0.05 30.84 0.03 
ส ารองคา่ทดแทนการจดัหาพืน้ที่ก่อสร้าง
ทางดว่น - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

4,066.67  5.21 2,817.15  3.40 1,411.40 1.43 0.00 0.00 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 237.84  0.30 471.04  0.57 483.79 0.49 557.46 0.54 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 0.00 0.00 0.00 0.00 217.15 0.22 1,399.37 1.35 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 16.27  0.02 17.98  0.02 20.21 0.02 21.22 0.02 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 21,649.85  27.72 43,445.10  52.48 56,157.24 56.77 52,182.77 50.25 
รวมหนีสิ้น 48,964.57  62.70 53,002.86  64.02 67,740.07 68.48 68,233.15 65.71 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น             

   ทนุจดทะเบียน             

      หุ้นสามญั 15,285,000,000 หุ้น มลูคา่
หุ้นละ 1 บาท 

15,285.00  19.57 15,285.00  18.46 15,285.00 15.45 15,285.00 14.72 

   ทนุที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูคา่
แล้ว 

           



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 30-ก.ย.-61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
      หุ้นสามญั 15,285,000,000 หุ้น มลูคา่
หุ้นละ 1 บาท 

15,285.00  19.57 15,285.00  18.46 15,285.00 15.45 15,285.00 14.72 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 5,816.94  7.45 5,816.94  7.03 5,816.94 5.88 5,816.94 5.60 
ก าไรสะสม             

   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 800.49  1.03 928.69  1.12 1,077.49 1.09 1,077.49 1.04 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 7,254.26  9.29 7,763.60  9.38 8,948.48 9.05 11,795.18 11.36 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (113.10) (0.14) (104.97) (0.13) (59.72) (0.06) 1,515.82 1.46 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 29,043.59  37.19 29,689.25  35.86 31,068.19 31.41 35,490.42 34.18 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจ
ควบคมุของบริษัทยอ่ย 

86.44  0.11 93.45  0.11 111.11 0.11 119.85 0.12 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 29,130.03  37.30 29,782.70  35.98 31,179.30 31.52 35,610.27 34.29 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 78,094.60  100.00 82,785.56  100.00 98,919.37 100.00 103,843.42 100.00 

 

งบก าไรขาดทุน 
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 

30-ก.ย.-61 
(มค. - กย.) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้                 

รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ 8,814.59  67.26 9,300.72  70.28 9,956.69  64.68 7,576.15 50.51 

รายได้จากธุรกิจระบบราง 2,373.56  18.11 3,230.06  24.41 4,520.90  29.37 3,562.42 23.75 

รายได้จากธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์ 549.43  4.19 573.35  4.33 675.84  4.39 493.02 3.29 

รายได้อ่ืน               

   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 62.22  0.47 31.09  0.23 0.00 0.00 498.07 3.32 

   ก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทนุ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,496.27 16.64 

   ดอกเบีย้รับ  57.84  0.44 68.20  0.52 175.17  1.14 344.18 2.29 

   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ
ก่อนการควบบริษัท 

1,235.53  9.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   อ่ืนๆ 11.64  0.09 29.97  0.23 64.63  0.42 29.01 0.19 

รวมรายได้ 13,104.81  100.00 13,233.39  100.00 15,393.23  100.00 14,999.11  100.00 

ค่าใช้จ่าย               

ต้นทนุธุรกิจทางพิเศษ 1,239.60  9.46 1,511.96  11.43 1,735.42  11.27 1,349.71 9.00 

ต้นทนุธุรกิจระบบราง 1,444.54  11.02 2,371.42  17.92 3,352.43  21.78 2,630.24 17.54 

ต้นทนุธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์ 210.15  1.60 199.94  1.51 177.15  1.15 129.47 0.86 

คา่ตดัจ าหนา่ยสิทธิในการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางดว่นที่
เสร็จแล้วและคา่ทดแทนการจดัหา
พืน้ที่ก่อสร้างทางดว่น 

3,422.57  26.12 3,470.88  26.23 3,694.89  24.00 2,828.42 18.86 
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     - เอกสารแนบ 1 หน้า 15 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 

30-ก.ย.-61 
(มค. - กย.) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน
ภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการ
รถไฟฟา้สายสีน า้เงิน 

777.58  5.93 440.08  3.33 246.29  1.60 139.32 0.93 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 79.25  0.60 92.54  0.70 95.25  0.62 74.78 0.50 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 1,035.88  7.90 892.09  6.74 1,049.00  6.81 808.66 5.39 

รวมค่าใช้จ่าย 8,209.59  62.65 8,978.92  67.85 10,350.43  67.24 7,960.60 53.07 

ก าไรก่อนสว่นแบง่ก าไรจากเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วม คา่ใช้จา่ยทาง
การเงินและคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

4,895.23  37.35 4,254.47  32.15 5,042.80  32.76 7,038.52 46.93 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท
ร่วม 

461.21  3.52 347.35  2.62 405.92  2.64 338.59 2.26 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

5,356.44  40.87 4,601.82  34.77 5,448.72  35.40 7,377.11 49.18 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 1,934.19  14.76 1,426.03  10.78 1,610.77  10.46 1,443.69 9.63 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,422.25  26.11 3,175.79  24.00 3,837.95  24.93 5,933.42 39.56 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 721.23  5.50 562.93  4.25 695.60  4.52 1,090.94 7.27 

ก าไรส าหรับงวด 2,701.02  20.61 2,612.87  19.74 3,142.35  20.41 4,842.48  32.29 

 
 

งบกระแสเงนิสด 2558 2559 2560 
30 ก.ย.-61 
(มค. - กย.) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,161.54  3,845.33   7,149.51  6,213.53  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (4,732.11) (11,663.25) (2,798.44) (5,264.05)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,676.90  4,111.55  (2,501.01) (2,739.74) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2,106.33 (3,706.37) 1,850.06 (1,790.27) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด  2,377.05  4,483.37  777.00  2,627.06  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 4,483.37  777.00  2,627.06  836.79  

 
ผลการด าเนินงาน 

ใน ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้หลกัจากธุรกิจทางพเิศษจ านวน 9,301 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 70 ของรายได้
รวม เพิ่มขึน้จากปีก่อน 486 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 จากปริมาณการจราจรที่เพิม่ขึน้ในทกุเส้นทาง ส าหรับทางดว่นขัน้ท่ี 1 
และขัน้ท่ี 2 มีปริมาณจราจรเพิม่ขึน้จากเฉลีย่วนัละ 15,000 เทีย่วหรือร้อยละ 1.4 ทางพเิศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 
(SOE) มีปริมาณการจราจรตัง้แตเ่ปิดให้บริการวนัท่ี 22 สงิหาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2559 เฉลีย่วนัละ 39,400 เทีย่วสง่ผลให้
รายได้คา่ผา่นทางในปีนีข้องทางดว่นขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 ซึง่รวมโครงการทางพเิศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก เพิม่ขึน้
จ านวน 371 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ส าหรับสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ปริมาณจราจรเพิ่มขึน้จากปีก่อน
เฉลีย่วนัละ 7,000 เที่ยวหรือร้อยละ 9.4 เนื่องจากการขยายตวัของชมุชนในเขตปริมณฑล ท าให้มีเที่ยวการเดินทางเพิ่มขึน้ 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 1 หน้า 16 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

สง่ผลให้รายได้คา่ผา่นทางเพิม่ขึน้จ านวน 115 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อน บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากธุรกิจ
ระบบรางจ านวน 3,230 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากปีก่อน 856 ล้านบาทจากรายได้คา่โดยสาร
โครงการรถไฟฟา้สนี า้เงินท่ีมีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึน้จากปีก่อนวนัละ 13,400 เที่ยวตอ่วนัหรือร้อยละ 5.1 และจากรายได้
การให้บริการเดินรถไฟฟา้และซอ่มบ ารุงโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่งซึง่เปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 6 สงิหาคม 2559 นอกจากนี ้
ยงัมีรายได้จากการพฒันาเชิงพาณิชย์จ านวน 573 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 24 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.4 จาก
การพฒันาในเชิงพาณิชย์ที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจระบบราง 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้อื่นรวมทัง้สิน้ 129 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีรายได้อื่นจ านวน 1,367 ล้านบาท 
สาเหตทุี่รายได้อื่นลดลงมากเนื่องจากไมม่ีรายการก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุก่อนควบบริษัทเช่นปีก่อน 

ในปี 2559 บริษัทฯ มกี าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 2,606 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิ
จากการด าเนินงานปกติของปี 2558 ที่ไมร่วมรายการพเิศษจากการขายหุ้นบริษัท รถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ก่อน
การควบบริษัท ซึง่มีก าไรสทุธิจากภาษีจ านวน 969 ล้านบาทแล้ว ก าไรเพิ่มขึน้จ านวน 925 ล้านบาทหรือร้อยละ 55 โดย 
บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงานเพิ่มขึน้จ านวน 1,366 ล้านบาท กลา่วคือ รายได้จากธุรกิจทางพิเศษเพิ่มขึน้จ านวน 486 
ล้านบาทหรือร้อยละ 5.5 เนื่องจากปริมาณจราจรทีเ่พิ่มขึน้ในทกุสายทาง รวมถึงการเปิดให้บริการทางพิเศษสายศรีรัช-วง
แหวนรอบนอกเมื่อวนัท่ี 22 สงิหาคม 2559 รายได้จากธุรกิจระบบรางเพิม่ขึน้ จ านวน 856 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.1 
เนื่องจากจ านวนผู้โดยสารท่ีเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟา้และซอ่มบ ารุงรักษาระบบ
รถไฟฟา้โครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง ซึง่เปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 6 สงิหาคม 2559 ในด้านต้นทนุการให้บริการเพิม่ขึน้ตาม
โครงการท่ีเปิดให้บริการเพิม่ 

สว่นของคา่ใช้จา่ยทางการเงิน ภายหลงัจากการเปิดให้บริการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกดอกเบีย้จา่ย
ของเงินกู้ เพื่อการก่อสร้างที่เคยบนัทกึเป็นต้นทนุงาน จะถกูบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุตามมาตรฐานบญัชี ท า
ให้ดอกเบีย้จา่ยเพิ่มขึน้ แตผ่ลจากการปรับลดต้นทนุทางการเงินยงัท าให้ บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลงจากปีก่อน
จ านวน 488 ล้านบาทหรือร้อยละ 25.2 หากเปรียบเทียบก าไรสทุธิปี 2559 จ านวน 2,606 ล้านบาท กบัก าไรสทุธิปี 2558 
จ านวน 2,650 ล้านบาท ซึง่รวมรายการพิเศษจากการขายเงินลงทนุสทุธิจากภาษี จ านวน 969 ล้านบาทแล้ว ก าไรสทุธิจะ
ต ่ากวา่ปีก่อนจ านวน 44 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.7 เนื่องจากไมม่ีรายการลกัษณะดงักลา่วในปี 2559 

 
ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจทางพเิศษจ านวน 9,957 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 656 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 7.1 โดยจ านวน 612 ล้านบาทของรายได้คา่ผา่นทางที่เพิม่ขึน้เป็นรายได้จากทางพิเศษสาย ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
ที่เปิดให้บริการเมื่อเดือนสงิหาคม 2559 ซึง่รายได้คา่ผา่นทางของทางพเิศษสายนีเ้ป็นของบริษัทฯทัง้หมด ในปี 2560 ทาง
พิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกมีปริมาณจราจรเฉลีย่วนัละ 50,000 เที่ยว เพิ่มขึน้ร้อยละ 62.6 เมื่อเทียบกบัเดือนแรกที่
เปิดให้บริการ ในสว่นทางดว่นขัน้ที่ 1 และขัน้ท่ี 2 รายได้ใกล้เคียงกบัปีก่อน ส าหรับทางดว่นสายบางปะอิน-ปากเกร็ด รายได้
คา่ผา่นทางเพิม่ขึน้จากปีกอ่นจ านวน 60 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 เนื่องจากการขยายตวัของชมุชนในเขตปริมณฑลเป็นผล
ให้มีเทีย่วการเดินทางเพิ่มขึน้ บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจระบบรางจ านวน 4,521 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 1,291 
ล้านบาท หรือร้อยละ 40 โดยจ านวน 1,095 ล้านบาทท่ีเพิ่มขึน้เป็นรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟา้และซอ่มบ ารุง
โครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง ซึง่เปิดให้ บริการเมื่อเดือนสงิหาคม 2559 ในสว่นของรายได้คา่โดยสารโครงการรถไฟฟา้สายสี
น า้เงินเพิ่มขึน้จากปีก่อน 196 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 เป็นผลมาจากการเช่ือมตอ่ของโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่งและ
โครงการรถไฟฟา้สายสนี า้เงินเมือ่เดือนสงิหาคม 2560 ท าให้ผู้ โดยสารมีความสะดวกและประหยดัเวลาในการเดินทาง 
สง่ผลให้ปริมาณผู้โดยสารของทัง้สองโครงการเพิ่มขึน้ โดยในเดือนกนัยายน 2560 (1 เดือนหลงัการเช่ือมตอ่) มีปริมาณ
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ผู้โดยสารของสายสนี า้เงินเฉลีย่วนัละ 319,800 เที่ยว เพิม่ขึน้ร้อยละ 13.4 จากเดือนกรกฎาคม 2560 (1 เดือนก่อนการ
เช่ือมตอ่) นอกจากนีย้งัมีรายได้จากการพฒันาเชิงพาณิชย์ในปี 2560 จ านวน 675 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 102 
ล้านบาท หรือร้อยละ 17.8 สว่นใหญ่มาจากการพฒันาเชิงพาณิชย์ที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจระบบราง และเป็นการเพิ่มขึน้มาก
ในสว่นของรายได้จากการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และรายได้จากพืน้ท่ีร้านค้าปลกีซึง่ทางบริษัทยอ่ยได้มีการปรับปรุง
รูปแบบสือ่โฆษณาและร้านค้าปลกีให้ทนัสมยั สอดคล้องกบัวถีิชีวิตของคนรุ่นใหมซ่ึง่เป็นกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 3,123 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปีก่อน 517 
ล้านบาทหรือร้อยละ 19.8 ปัจจยัส าคญัมาจากรายได้ของโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก และรายได้จาก
การให้บริการเดินรถไฟฟา้และซอ่มบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟา้โครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง ซึง่ทัง้สองโครงการเปิดให้บริการ
เมื่อเดือนสงิหาคม 2559 โดยปี 2559 รับรู้รายได้เพียง 5 เดือน ในขณะที่ปี 2560 รับรู้รายได้เต็มปี โดยรายได้สว่นหนึ่งจ านวน 
118 ล้านบาทเป็นการบนัทกึดอกเบีย้รับของลกูหนีค้า่งานระบบรถไฟฟา้ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟา้ฉลองรัช
ธรรมที่ได้รับจากรฟม. โดยดอกเบีย้รับดงักลา่วเป็นจ านวนเทา่กบัดอกเบีย้จา่ยของเงินกู้ ระยะยาวจากธนาคาร เพื่อการ
ลงทนุในโครงการรถไฟฟา้สายฉลองรัชธรรม ซึง่เป็นหนีท้ี่ รฟม. เป็นผู้ รับผิดชอบทยอยช าระคนืเงินต้นและดอกเบีย้ตาม
ข้อก าหนดของสญัญาสมัปทาน ในด้านต้นทนุการให้บริการจ านวน 9,206 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 1,212 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 15.2 ตามโครงการท่ีเปิดให้บริการเพิ่ม 

ส าหรับคา่ใช้จา่ยทางการเงินจ านวน 1,611 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 185 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 13 โดยดอกเบีย้จ่าย 118 ล้านบาทเป็นดอกเบีย้ของโครงการรถไฟฟา้สายฉลองรัชธรรมที่รฟม. เป็นผู้ รับผิดชอบตาม
ข้อก าหนดของสญัญาสมัปทาน เป็นจ านวนเทา่กบัการบนัทกึดอกเบีย้รับข้างต้น สว่นท่ีเหลอื 67 ล้านบาทเป็นดอกเบีย้
เพิ่มขึน้จากเงินกู้ เพื่อการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ที่บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุ
ทัง้จ านวน 

ส าหรับงวด 9 เดือนปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนก าไรจากการโอนเปลีย่น
ประเภทเงินลงทนุ จ านวน 2,804 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 439 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.6 เนื่องจาก
ในปีนีม้ีก าไรจากการขายเงินลงทนุ รวมถึงการรีไฟแนนซ์เงินกู้ยมืระยะยาวโครงการทางพิเศษสาย SOE และหากนบัรวม
ก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุสทุธิจากภาษี จ านวน 2,030 ล้านบาท ก าไรสทุธิเทา่กบั 4,834 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 2,469 ล้านบาท หรือร้อยละ 104.4 

โดยมีรายได้จากธุรกิจทางพเิศษ จ านวน 7,576 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 137 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 ซึง่รายได้สว่น
ใหญ่ที่เพิ่มขึน้เป็นรายได้จากทางพิเศษสาย SOE โดยในงวดเก้าเดือนนี ้ SOE มีปริมาณจราจรเฉลีย่วนัละ 55,038 เที่ยว 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.7 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ในสว่นทางดว่นขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 รายได้คา่ผา่นทาง
ใกล้เคยีงกบัปีก่อน ส าหรับทางพเิศษอดุรรัถยา รายได้คา่ผา่นทางเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.9 เนื่องจากการขยายตวัของชมุชนในเขต
ปริมณฑล เป็นผลให้มีเที่ยวการเดินทางเพิ่มขึน้ ในงวดเก้าเดือนนี ้ ทางพิเศษอดุรรัถยามีปริมาณจราจรเฉลีย่วนัละ 90,024 
เที่ยว เพิม่ขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 5.3 ส าหรับรายได้จากธุรกิจระบบราง ในงวดเก้าเดือนปี 2561 บริษัทฯมี
รายได้จ านวน 3,562 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 162 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 สาระส าคญัจากการเพิ่มขึน้ของรายได้คา่โดยสาร
โครงการรถไฟฟา้สายสนี า้เงิน เป็นผลมาจากการเช่ือมตอ่ของโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่งและโครงการรถไฟฟา้สายสนี า้เงิน
เมื่อเดือน สงิหาคม 2560 ท าให้ผู้ โดยสารมีความสะดวกและประหยดัเวลาในการเดินทาง สง่ผลให้ปริมาณผู้โดยสารของทัง้
สองโครงการเพิ่มขึน้ โดยจ านวนผู้โดยสารของสายสนี า้เงินส าหรับงวดเก้าเดือน ปี 2561 เฉลีย่วนัละ 309,288 เทีย่ว เพิ่มขึน้
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จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 5.5 และจ านวนผู้โดยสารในวนัท างานเฉลีย่วนัละ 357,898 เที่ยว เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.5 
จากปีก่อน 

ในสว่นของดอกเบีย้รับจ านวน 330 ล้านบาท เป็นการบนัทกึดอกเบีย้รับของลกูหนีค้า่งานระบบรถไฟฟา้ตาม
สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟา้สายฉลองรัชธรรม (สายสมีว่ง) ที่ได้รับจาก รฟม. ซึง่เร่ิมบนัทกึตัง้แตไ่ตรมาสที่ 4 ของปี 2560 
เป็นต้นมา โดยดอกเบีย้รับดงักลา่วเป็นจ านวนเทา่กบัดอกเบีย้จา่ยของเงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคารเพื่อการลงทนุ
โครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง ซึง่เป็นหนีท้ี่ รฟม.เป็นผู้ รับผิดชอบทยอยช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามข้อก าหนดของสญัญา
สมัปทาน และในงวดเก้าเดือนนีบ้ริษัทมีก าไรจากการขายเงินลงทนุสทุธิจากภาษี จ านวน 383 ล้านบาท 

ในด้านต้นทนุการให้บริการ จ านวน 7,076 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 163 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 สาระส าคญัจากการ
เพิ่มขึน้ของคา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตามรอบระยะเวลา รวมถงึการเพิม่ขึน้ของคา่ตดัจ าหนา่ยสทิธิในการใช้ประโยชน์บน
งานก่อสร้างทางดว่นและคา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟา้สายสนี า้เงินท่ีเพิ่มขึน้
ตามปริมาณรถและปริมาณผู้โดยสาร ซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายที่ไมใ่ช่เงินสด  

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร จ านวน 884 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 94 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.9 สว่นใหญ่เป็น
คา่ใช้จา่ยด าเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการโครงการใหม ่ ซึง่ไมส่ามารถบนัทกึเป็นต้นทนุตามมาตรฐาน
บญัชีได้ 

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายทางการเงิน จ านวน 1,444 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 320 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.5 สาระส าคญัจาก
การบนัทกึดอกเบีย้จ่ายของเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการลงทนุโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง จ านวน 330 ล้านบาท ซึง่ รฟม. เป็น
ผู้ รับผิดชอบตามข้อก าหนดของสญัญาสมัปทาน โดยดอกเบีย้จา่ยที่บนัทกึนีเ้ป็นจ านวนเทา่กบัการบนัทกึดอกเบีย้รับข้างต้น 
หากไมน่บัรวมรายการนี ้ คา่ใช้จา่ยทางการเงินลดลง จ านวน 10 ล้านบาท จากการช าระคืนเงินต้นและการรีไฟแนนซ์เงิน
กู้ยืมระยะยาวโครงการทางพิเศษสาย SOE เมื่อสิน้ไตรมาสที่ 1 ของปีนี ้สง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุทางการเงินท่ีต า่ลง 
 
ฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 82,786 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,691 ล้าน
บาทเมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2558 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของงานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ซึง่ได้
เปิดให้บริการแล้วในเดือนสงิหาคม 2559 มี หนีส้นิรวมจ านวน 53,003 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,038 ล้าน บาทเมื่อเทียบกบัสิน้ปี 
2558 ซึง่สอดคลอ่งกบัการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพย์ สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 29,783 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 653 ล้านบาทเมื่อ
เทียบกบัสิน้ปี 2558 สาเหตจุากก าไรสทุธิจากการด าเนินงานและลดลงจากการจา่ยเงินปันผลจ านวน 1,834 ล้านบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ รวมจ านวน 98,919 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16,133 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2559 มีหนีส้นิรวมจ านวน 67,740 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 14,737 ล้านบาท หรือร้อยละ 
27.8 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2559 สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 31,179 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,396 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 เมื่อ
เทียบกบัสิน้ปี 2559 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์รวมจ านวน 103,843 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4,924 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 5 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2560 มีหนีส้นิรวม จ านวน 68,233 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 493 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 
เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีที่ผา่นมา สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 35,610 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4,431ล้านบาท หรือร้อยละ 14.2 เมื่อ
เทียบกบัสิน้ปี 2560 

 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 1 หน้า 19 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

 
 

สภาพคลอ่ง 
ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 3,845 ล้านบาท มีกระแสเงินสดใช้ไป

ในกิจกรรมลงทนุจ านวน 11,663 ล้านบาท มาจากหลายกรณี คือ  
(1) ลงทนุในโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบ นอกจ านวน 6,035 ล้านบาท  
(2) ลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราวและลงทนุในบริษัทอื่นจ านวน 5,744 ล้านบาท  
(3) จ่ายคา่อปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสนี า้เงินและเงินลงทนุโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่งสทุธิ จ านวน 

766 ล้านบาท  
(4) ซือ้อปุกรณ์และสนิทรัพย์อื่นสทุธิ จ านวน 277 ล้านบาท และ  
(5) รับเงินจากการขายเงินลงทนุและเงินปันผลจาก TTW และ CKP จ านวน 1,159 ล้านบาท  
ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงินมีกระแสเงินสดได้มา 4,112 ล้านบาท มาจาก  
(1) รับเงินจากการออกหุ้นกู้สทุธิ 23,200 ล้านบาท 
(2) รับเงินกู้ยืมระยะยาวสทุธิ 1,585 ล้านบาท  
(3) จ่ายคืนเงินกู้ยมืระยะสัน้สทุธิ 17,690 ล้านบาท  
(4) จ่ายเงินปันผล 1,834 ล้านบาท และ  
(5) ช าระดอกเบีย้จา่ยและคา่ธรรมเนียมทางการเงินจ านวน 1,149 ล้านบาท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 777 ล้านบาท ลดลงจาก

สิน้ปีก่อนจ านวน 3,706 ล้านบาท  
ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 7,150 ล้านบาท มี กระแสเงินสดใช้ ไป 

ในกิจกรรมลงทนุจ านวน 2,799 ล้านบาทมาจาก  
(1) จ่ายคา่อปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสนี า้เงิน และลงทนุ โครงการรถไฟฟา้สายสมีว่งสทุธิ จ านวน 

8,020 ล้านบาท  
(2) ลงทนุในบริษัทอื่นจ านวน 417 ล้านบาท  
(3) ลงทนุในโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกจ านวน 130 ล้านบาท 
(4) ซือ้อปุกรณ์และสนิทรัพย์อื่นสทุธิ จ านวน 108 ล้านบาท  
(5) รับเงินจากการขายเงินลงทนุชัว่คราวและดอกเบีย้รับ จ านวน 5,325 ล้านบาท และ  
(6) รับเงินปันผล จ านวน 551 ล้านบาท  
ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงินมีกระแสเงินสดใช้ไปจ านวน 2,501 ล้านบาท มาจาก  
(1) จ่ายคืนเงินกู้ยมืระยะสัน้และระยะยาวจ านวน 4,624 ล้านบาท  
(2) จ่ายดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมทางการเงินจ านวน 1,543 ล้านบาท  
(3) จ่ายเงินปันผลจ านวน 1,834 ล้านบาท  
(4) รับเงินจากการออกหุ้นกู้  จ านวน 5,000 ล้านบาท และ  
(5) รับเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 500 ล้านบาท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,627 ล้านบาท เพิม่ขึน้

จากสิน้ปี 2559 จ านวน 1,850 ล้านบาท 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 1 หน้า 20 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มกีระแสเงินสดจากการด าเนินงาน จ านวน 6,214 ล้านบาท 
มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 5,264 ล้านบาท มาจาก  

(1) จ่ายคา่อปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟา้สายสนี า้เงิน จ านวน 8,074 ล้านบาท  
(2) ลงทนุในโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จ านวน 249 ล้านบาท  
(3) ซือ้อปุกรณ์และสนิทรัพย์อื่นสทุธิ จ านวน 42 ล้านบาท  
(4) รับเงินจากการขายเงินลงทนุและดอกเบีย้รับสทุธิ จ านวน 2,607 ล้านบาท และ  
(5) รับเงินปันผล จ านวน 494 ล้านบาท 
ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงิน มีกระแสเงินสดใช้ไป จ านวน 2,740ล้านบาท มาจาก  
(1) จ่ายคืนเงินกู้ยมืระยะยาวสทุธิ จ านวน 9,290 ล้านบาท  
(2) จ่ายเงินปันผล จ านวน 1,987 ล้านบาท  
(3) จ่ายดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมทางการเงิน จ านวน 1,055 ล้านบาท  
(4) จ่ายคืนเงินกู้ยมืระยะสัน้สทุธิ จานวน 408 ล้านบาท และ  
(5) รับเงินจากการออกหุ้นกู้  จ านวน 10,000 ล้านบาท เพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของโครงการทางพิเศษสาย

ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครก่อนก าหนด  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 837 ล้านบาท ลดลงจาก

สิน้ปีก่อน 1,790 ล้านบาท 
  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 2 หน้า 1 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

เอกสารแนบ 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดที่มาของข้อพพิาท 

 
ข้อพพิาทตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2  

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของข้อพิพาท 
วนัเปิดใช้งานของพืน้ที ่
สว่นแรก (Priority 
Component Opening 
Date) ตามสญัญาโครงการ
ระบบทางดว่นขัน้ที่ 2 

ที่มาของข้อพิพาท 
มีสาเหตุมาจากการตีความค านิยามของพืน้ที่
ส่วนแรกไม่เหมือนกัน จึงท าให้การนับวันเปิดใช้
งานของพืน้ที่สว่นแรกแตกตา่งกนั  
“พืน้ทีส่่วนแรก” (Priority Component) 
หมายถึงพืน้ที่ก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 2 “ส่วนเอ” 
และ/หรือ “ส่วนซี” (รวมทัง้ส่วนของ “ส่วนบี” ที่
อยู่ใน “ส่วนของพืน้ที่” เลขที่ 205) ตามที่ระบุใน
เอกสารท้ายสัญญา ซ่ึง “บีอีซีแอล” ได้รับมอบ
ก่อนหรือในวนัที ่1 มีนาคม 2533 
“ วั น เ ปิ ด ใ ช้ ง า น พื้ น ที่ ส่ ว น แ ร ก ”  (Priority 
Component Opening Date) หมายถึง วันที่ที่  
“การก่อสร้างแล้วเสร็จ” ในส่วนของ “พืน้ที่ส่วน
แรก”  
 
บริษัทฯ ถือวา่วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2535 เป็นวนั
เปิดใช้งานของพืน้ที่ส่วนแรก เน่ืองจากบริษัทฯ 
ก่อสร้างทางด่วนในพืน้ที่ส่วนแรก ซึ่งมีการส่ง
มอบเพื่อให้บริษัทฯ ท าการก่อสร้างก่อนหรือใน
วนัที่ 1 มีนาคม 2533 แล้วเสร็จและวิศวกรอิสระ
ได้ท าการรับรองการเเ ล้วเส ร็จเ ม่ือวันที่  13 
พฤศจิกายน 2535  และเม่ือบริษัทฯ ได้ท าการ
ก่อสร้างพืน้ที่ส่วนนัน้แล้วเสร็จ ถือว่าวนัดงักล่าว
เป็นวันเปิดใช้งานของพืน้ที่ส่วนแรกและบริษัทฯ 
จะมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งค่าผ่านทางทัง้ระบบ (ขัน้
ที่ 1 และขัน้ที่ 2) จาก กทพ. ตามสดัส่วนที่ตกลง
กนัไว้ตามสญัญา 
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทฯ ก่อสร้างพืน้ที่ส่วน
แรกของทางดว่นขัน้ที่ 2 แล้วเสร็จตามสญัญาแต ่
กทพ. ยังไม่ได้เปิดให้บริการ ในระหว่างนัน้ทาง
ด่วนขัน้ที่1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบได้เปิด
ให้บริการและมีรายได้ แต ่กทพ. ไมแ่บง่รายได้คา่
ผ่านทางของทางด่วนขัน้ที่  1 ให้บริษัทฯ ตาม
สญัญา 
กทพ. ถือเป็นวนัที่ 2 กันยายน 2536 เน่ืองจากมี
การเปิดใช้ทางดว่นขัน้ที่ 2 โดย กทพ. เร่ิมต้นแบ่ง
สว่นแบง่รายได้คา่ผ่านทางให้แก่บริษัทฯ  

ชัน้อนญุาโตตลุาการ  
บริษัทฯ ได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เพื่อขอ
ส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางที่บริษัทฯ ควรจะได้รับตัง้แต่
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2536 
พร้อมดอกเบีย้ 
กทพ. ได้ยื่นค าคัดค้านว่าคณะอนุญาโตตุลาการไม่มี
อ านาจวินิจฉัย ชีข้าดข้อพิพาทนี ้เน่ืองจาก กทพ. เห็นวา่
เป็นข้อพิพาทอนัเก่ียวกับสญัญาทางปกครองจึงควรอยู่
ในอ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง 
และคัดค้านต่อว่าวันเปิดใช้งานของพืน้ที่ส่วนเเรกไม่ใช่
วันที่บริษัทฯ อ้างถึง และนอกจากนี ้กทพ. โต้เเย้งว่า
บริษัทฯ 
ไม่มีสิทธิที่จะได้รับสว่นแบง่รายได้คา่ผ่านทางตัง้แตว่นัที่ 
2 กันยายน 2536 จนถึงวนัที่ 29 มิถนุายน 2539 ซึ่งเป็น
ชว่งก่อนที่จะมีการเปิดใช้ 
ทางพิเศษศรีรัช ส่วนบี โดย กทพ. ถือว่ายงัไม่มีโครงข่าย
ในเขตเมือง ดังนัน้ การแบ่งรายได้ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในสัญญาจึงยังไม่อาจมีขึน้ได้ บริษัทฯ จึงไม่มี
สิทธิที่จะรับเงินสว่นแบง่รายได้ดงักลา่ว กทพ. จงึขอเรียก
คืนส่วนแบง่รายได้คา่ผ่านทางที่บริษัทฯ ได้รับไปทัง้หมด
ตัง้แต่วันที่ 2 กันยายน 2536 จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 
2539 คืนพร้อมดอกเบีย้ ซึ่งบริษัทฯ ได้แก้ข้อเรียกร้อง
แย้งว่า กทพ. ไม่มีสิทธิที่จะเรียกเงินดังกล่าวคืนจาก 
บริษัทฯ ได้ เน่ืองจากส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับนัน้
เป็นเงินรายได้คา่ผ่านทางที่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา 
บริษัทฯจงึมีสิทธิโดยชอบในคา่ผ่านทางดงักลา่ว 
 
เม่ือวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 คณะอนญุาโตตลุาการได้มี
ค าชีข้าดให้ กทพ. ช าระเงินตามที่บริษัทฯ เรียกร้องพร้อม
ดอกเบีย้ตามสญัญา ซึ่งต่อมา กทพ. ได้มีหนังสือปฏิเสธ
การปฏิบตัิตามค าชีข้าด 
 
ชัน้ศาลปกครอง 
กทพ. ได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลเพิก
ถอนค าชีข้าดฯ หรือมีค าสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามค าชี ้
ขาดฯ ส่วนบริษัทฯ ได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลาง
เพ่ือขอให้ศาลบงัคบัตามค าชีข้าดฯ  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 2 หน้า 2 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของข้อพิพาท 
เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2556 ศาลปกครองกลางได้มีค า
พิพากษายกค าร้องของ กทพ. ที่ขอให้เพิกถอนค าชีข้าดฯ 
และให้บงัคบัตามค าร้องของบริษัทฯ  
เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2556 กทพ. ได้ยื่นอุทธรณ์คดัค้าน
ค าพิพากษาศาลปกครองกลางตอ่ศาลปกครองสงูสดุ  
 
ปัจจุบันคดีอยู่ ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด 

(1) ก า ร อ อ ก ค า สั่ ง
เปลี่ยนแปลงงานโดย กทพ. 
 

ที่มาของข้อพิพาท 
ตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่  2 
ก าหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องก่อสร้างตามแบบที่
ก าหนด และหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ประสงค์ที่จะแก้ไขแบบภายหลงั คูส่ญัญาฝ่ายนัน้
มีหน้าที่ต้องท าหนังสือบอกกล่าวเปลี่ยนแปลง
งาน (NOV) ไปยงัอีกฝ่ายหนึ่ง โดยคูส่ญัญาฝ่ายที่
ได้รับ NOV ต้องตอบกลบัว่ายอมรับหรือคดัค้าน 
และมีการตกลงเร่ืองคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ 
วิศวกรอิสระมีหน้าที่ในการรับรองการเกิดและผล
ของ “ เหตุสุดวิสัย ”  ห รือ  “ เหตุการณ์ที่ เ ป็น
ข้อยกเว้น” ซึ่งการปรับปรุงหรือแก้ไขแบบถือเป็น
เหตกุารณ์ที่เป็นข้อยกเว้น ซึง่วิศวกรอิสระมีหน้าที่
ในการรับรองค่าใช้จ่ายกรณีมีการออกหนังสือ
บอกกลา่วการเปลี่ยนแปลงงานตามสญัญา 
กทพ. ได้มีหนังสือบอกกล่าวเปลี่ยนแปลงงาน 
(NOV) จ านวน 3 ฉบับมายัง บริษัทฯ เพื่อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรูปแบบทัว่ไปของทางขึน้ลงทางด่วน
ให้แตกต่างไปจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดย
วิศวกรอิสระได้รับรองคา่ใช้จา่ยในการก่อสร้างใน
สว่นที่เพ่ิมขึน้จากการด าเนินการตามหนงัสือบอก
กล่าวเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว แต่ทาง กทพ. 
ไม่ได้ช าระเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างดงักล่าว 
ประกอบด้วย 
1) NOV E-24 ให้ปรับปรุงแก้ไขแบบทางด่วนขัน้

ที่ 2 บริเวณ interchange งามวงศ์วาน  
2) NOV E-25 ให้ปรับปรุงแก้ไขแบบทางด่วนขัน้

ที่ 2 บริเวณ interchange แจ้งวฒันะ 
3) NOV E-26 ให้ปรับปรุงแก้ไขแบบทางด่วนขัน้

ที่ 2 บริเวณทางออกจากทางด่วนเชื่อมถนน
พระราม 9  

กทพ. โต้แย้งดงันี ้

ชัน้อนญุาโตตลุาการ 
เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้ยื่นค าเสนอข้อ
พิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้  กทพ.
ชดใช้เงินจากการที่  กทพ. ออกหนังสือบอกกล่าว
เปลี่ยนแปลงงานจ านวน 3 ฉบับ รวมจ านวนเงินค่า
ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 209.1 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบีย้จนถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2552 จ านวน 173.1 
ล้านบาท รวมเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบีย้จ านวน 382.3 
ล้านบาท 
 
เม่ือวนัที่ 20 ธันวาคม 2556 คณะอนญุาโตตลุาการได้มี
ค าชีข้าดฯเป็นเอกฉันท์ให้ กทพ. ช าระค่าก่อสร้างและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามหนังสือบอกกล่าวเปลี่ยนแปลงงาน 
พร้อมดอกเบีย้ ทัง้นี ้กทพ. ได้มีหนังสือปฏิเสธการปฏิบตัิ
ตามค าชีข้าดฯ  
 
ชัน้ศาลปกครอง 
เม่ือวนัที่ 26 มีนาคม 2557 กทพ. ยื่นค าร้องขอเพิกถอน
ค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลาง และเม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นค า
ร้องขอบงัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการต่อ
ศาลปกครองกลาง 
 
ปัจจุบันคดีอยู่ ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 2 หน้า 3 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของข้อพิพาท 
- กทพ. ไม่ต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหาย 
เน่ืองจากบริษัทมีหน้าที่ด าเนินงานและบริหาร
ตลอดจนบ ารุงรักษาโครงการระบบทางด่วน
ขัน้ที่ 2 ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจาก กทพ. 
จนกว่าจะสิน้สุดระยะเวลาของสัญญา ด้วย
คา่ใช้จา่ยและความเสี่ยงภยัของบริษัท  

- การรับรองความเสียหายของวิศวกรอิสระไม่
ผูกพัน กทพ.  เน่ืองจากเห็นว่าการประเมิน
ค่า ใ ช้จ่ายและการก าหนดค่าชดเชยอัน
เ น่ื อ ง ม า จ า ก ห นั ง สื อ บ อ ก ก ล่ า ว ก า ร
เปลี่ยนแปลงงานตามหนังสือของวิศวกรอิสระ
ไมอ่ยูใ่นขอบข่ายหน้าที่ของวิศวกรอิสระ 

(2) การปรับเพิ่มอัตราค่า
ผ่านทางในปี 2546 ของทาง
พิเศษเฉลิมมหานครและทาง
พิเศษศรีรัช 

ที่มาของข้อพิพาท 
ตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่  2  มี
ข้อตกลงก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทฯ และ 
กทพ. ซึง่เป็นคูส่ญัญา ต้องร่วมกนัพิจารณาอตัรา
ค่าผ่านทางที่ต้องปรับขึน้ใหม่ตามขัน้ตอนและ
วิธีการค านวณปรับตามสัญญา โดย กทพ. ใน
ฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐมีหน้าที่ตามสัญญาต้อง
ด าเนินการให้อตัราคา่ผ่านทางที่ปรับขึน้ใหม่มีผล
บงัคบัใช้ ภายใน 6 เดือนนับแต่วนัพิจารณาปรับ
อัตราค่าผ่านทาง ครัง้แรกของสัญญาในวันที่ 1 
มีนาคม 2541  และครัง้ตอ่ไปทกุๆ 5 ปี โดยตกลง
ร่วมกันค านวณปรับอตัราค่าผ่านทางบนพืน้ฐาน
อัตราเพิ่มของดัชนีผู้ บริโภคส าหรับกรุงเทพฯที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ล่าสุด ซึ่งสูงกว่า
ระยะเวลาตัง้แตว่นัที่ก าหนดไว้ในดชันีที่เก่ียวข้อง
ที่ใช้ค านวณปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้สุดท้าย 
และการปรับขึน้อตัราคา่ผ่านทางแตล่ะครัง้จะปัด
เศษขึน้ให้เป็นจ านวนเต็ม 5 บาท แตจ่ะปรับได้ไม่
เกินครัง้ละ 10 บาท ในช่วงระยะเวลา 15 ปีแรก
ของสญัญา 
กทพ. ไม่ได้ด าเนินการปรับอัตราค่าผ่านทางให้
สอดคล้องตามที่ก าหนดในสญัญา บริษัทฯ จึงได้
ด าเนินการเรียกร้องเงินคา่เสียหาย 

ชัน้อนญุาโตตลุาการ 
เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ยื่นค าเสนอข้อ
พิพาทตอ่คณะอนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้
ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ให้แก่บริษัทฯ จากการปรับ
อตัราคา่ผ่านทางที่ไมเ่ป็นไปตามสญัญา 
เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะอนุญาโตตุลาการ
เสียงข้างมากชีข้าดให้ กทพ. ช าระค่าเสียหายพร้อม
ดอกเบีย้ ซึง่ กทพ. ได้มีหนงัสือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิตามค า
ชีข้าดฯ ดงักลา่ว 
ศาลปกครอง 
เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 กทพ. ยื่นค าร้องขอเพิก
ถอนค าชีข้าดฯ ต่อศาลปกครองกลาง และเม่ือวันที่ 12 
กมุภาพนัธ์ 2562  
บริษัทยื่นค าร้องขอบงัคบัตามค าชีข้าดฯ ตอ่ศาลปกครอง
กลาง 
 
ปัจจุบันคดีอยู่ ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง 

(3) การปรับเพิ่มอัตราค่า
ผ่านทางในปี 2551 ของทาง
พิเศษเฉลิมมหานคร และ
ทางพิเศษศรีรัช 
 

ชัน้อนญุาโตตลุาการ 
เม่ือวันที่  13 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ยื่นค าเสนอข้อ
พิพาทตอ่คณะอนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้
ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ให้แก่บริษัทฯ จากการปรับ
อตัราคา่ผ่านทางที่ไมเ่ป็นไปตามสญัญา 
เม่ือวนัที่ 24 ตลุาคม 2561 คณะอนญุาโตตลุาการมีค าชี ้
ขาดให้ กทพ. ช าระคา่เสียหายพร้อมดอกเบีย้  
 
ปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ระหว่างรอผลการเจรจาเพื่อยุติ
ข้อพิพาท 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 2 หน้า 4 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของข้อพิพาท 
(4) การปรับเพิ่มอัตราค่า
ผ่านทางในปี 2556 ของทาง
พิเศษเฉลิมมหานคร และ
ทางพิเศษศรีรัช 

 ชัน้อนญุาโตตลุาการ 
เม่ือวันที่  16 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ยื่นค าเสนอข้อ
พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้ กทพ. 
ชดใช้เงินคา่เสียหายพร้อมดอกเบีย้จากการปรับอตัราค่า
ผ่านทาง 
 
ปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ ระหว่างการพิจารณาในชั ้น
อนุญาโตตุลาการ 

(5) การปรับเพิ่มอัตราค่า
ผ่านทางในปี 2561 ของทาง
พิเศษเฉลิมมหานคร และ
ทางพิเศษศรีรัช 

 ชัน้คณะผู้พิจารณา 
เม่ือวันที่  16 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้เสนอข้อ
พิพาทต่อคณะผู้ พิจารณาเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้
ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้เป็นเงินส่วนตา่งรายได้คา่ผ่าน
ทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม  
 
ปั จ จุบัน ข้อพิพาทอยู่ ร ะห ว่ า งรอยื่ น ต่อคณะ
อนุญาโตตุลาการ 

 
ข้อพพิาทตามสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนด)ี 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของข้อพิพาท 
(1) การปรับเพิ่มอัตราค่า
ผ่ านทางใน ปี  2546 ทาง
พิเศษศรีรัช สว่นดี  

ที่มาของข้อพิพาท 
ตามสัญญาทา งด่ ว น ขั ้น ที่  2  ( ส่ ว น ดี )  มี
สาระส าคญัเก่ียวกบัการปรับอตัราผ่านทางวา่จะ
มีการปรับเป็นครัง้คราว ก าหนดระยะเวลาทุก 5 
ปี โดยตกลงร่วมกนัค านวณปรับอตัราคา่ผ่านทาง
บนพืน้ฐานอัตราเพิ่มของดัชนีผู้ บริโภคส าหรับ
กรุงเทพฯที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ลา่สดุ ซึง่สงู
กว่าระยะเวลาตัง้แต่วันที่ก าหนดไว้ในดัชนีที่
เก่ียวข้องที่ใช้ค านวณปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้
สดุท้าย 
ทัง้นีไ้ด้ก าหนดให้ทางดว่นขัน้ที่ 2 (สว่นดี) มีอตัรา
คา่ผ่านทางส าหรับรถยนต์ 4 ล้อ รถยนต์ 6-10 ล้อ 
และรถยนต์มากกว่า 10 ล้อ และก าหนดให้การ
ปรับอัตราค่าผ่านทางของทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วน
ดี) โดยอตัราคา่ผ่านทางที่ปรับเพ่ิมขึน้นีจ้ะมีผลใช้
บงัคบัภายในก าหนด 6 เดือน นับแต่วนัพิจารณา
ปรับอัตราค่าผ่านทาง การปรับขึน้อัตราค่าผ่าน
ทางรถยนต์ 4 ล้อจะปัดเศษขึน้ให้เป็นจ านวนเต็ม 
5 บาท แต่จะปรับขึน้เกินกว่า 10 บาทไม่ได้  
ในช่วงระยะเวลา 15 ปีแรกของสัญญา ส าหรับ
การปรับขึน้อัตราค่าผ่านทางรถยนต์ประเภทอ่ืน

ชัน้อนญุาโตตลุาการ 
เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯ ยื่นค าเสนอข้อ
พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้ กทพ. 
ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ให้แก่บริษัทฯ จากการ
ปรับอตัราคา่ผ่านทาง 
 
ปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ ระหว่างการพิจารณาในชั ้น
อนุญาโตตุลาการ 

(2) การปรับเพิ่มอัตราค่า
ผ่ านทา ง ใน ปี  2551 ท า ง
พิเศษศรีรัช สว่นดี 

ชัน้อนญุาโตตลุาการ 
เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ยื่นค าเสนอข้อ
พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้ กทพ. 
ชดใช้เงินคา่เสียหายพร้อมดอกเบีย้จากการปรับอตัราค่า
ผ่านทาง  
 
ปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ ระหว่างการพิจารณาในชั ้น
อนุญาโตตุลาการ 

(3) การปรับเพิ่มอัตราค่า
ผ่ านทา ง ใน ปี  2556 ท า ง
พิเศษศรีรัช สว่นดี 

ชัน้อนญุาโตตลุาการ 
เม่ือวันที่  21 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ยื่นค าเสนอข้อ
พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้ กทพ. 
ชดใช้เงินคา่เสียหายพร้อมดอกเบีย้ จากการปรับอตัราคา่
ผ่านทาง  
 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 2 หน้า 5 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของข้อพิพาท 
จะปรับขึน้ตามสดัสว่นที่เพิ่มขึน้ของอตัราคา่ผ่าน
ทางรถยนต์ 4 ล้อ พร้อมปัดเศษขึน้ให้เป็นจ านวน
เต็ม 5 บาท 
กทพ. ไม่ได้ด าเนินการปรับอัตราค่าผ่านทางให้
สอดคล้องตามที่ก าหนดในสญัญา บริษัทฯ  จงึได้
ด าเนินการเรียกร้องเงินคา่เสียหาย 

ปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ ระหว่างการพิจารณาในชั ้น
อนุญาโตตุลาการ 

(4) การปรับเพิ่มอัตราค่า
ผ่ านทางใน ปี  2561 ทาง
พิเศษศรีรัช สว่นดี 

ชัน้คณะผู้พิจารณา 
เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้เสนอข้อ
พิพาทต่อคณะผู้ พิจารณาเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้
ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้เป็นเงินส่วนตา่งรายได้คา่ผ่าน
ทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม  
ปั จ จุบัน ข้อพิพาทอยู่ ร ะห ว่ า งรอยื่ น ต่อคณะ
อนุญาโตตุลาการ 

 
ข้อพพิาทตามสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกร็ด 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของคดี 
(1) ทางแข่ งขันของทาง
พิเศษอุดรรัถยา (ปี 2542 – 
2543) 
คูพ่ิพาท: NECL / กทพ.  

ที่มาของข้อพิพาท  
NECL และ กทพ. พิพาทกนัตามสญัญาโครงการ
ทางดว่นบางปะอิน-ปากเกร็ด เร่ืองทางแข่งขนั ใน
ข้อที่ 16 ที่ระบุว่า “ ถ้าในระหว่างระยะเวลาของ
สญัญา กทพ. หรือรัฐบาล ได้ด าเนินการก่อสร้าง
หรือปรับปรุงถนนหรือทางหลวงจนได้มาตรฐาน
เช่นเดียวกับทางพิเศษ ภายในขอบเขตพื้นที่
ใกล้ เคียงกับทางด่วน และการก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงถนนดงักล่าวมีผลกระทบอย่างแรงตาม
ผนวก XV (Competing Roads and Method of 
Redress)ที่ท าให้ปริมาณการจราจรที่ใช้ทางด่วน 
หรือรายได้ที่จะได้รับจากการใช้ดังกล่าวลดลง
จากประมาณการในภาคผนวก VIII (Forecast 
Traffic Revenue and Cost) กทพ. จะชดเชย
รายได้ค่าผ่านทางส่วนที่ลดลงหรือชดเชยด้วย
วิธีการที่คู่สญัญาเห็นว่าเหมาะสมให้แก่ เอ็นอีซี
แอล ตลอดระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลาของ
สญัญาตามทีร่ะบไุว้ในผนวก XV และหากรายได้
กลบัคงเดิม หรือดีกว่าเดิม คู่สญัญาจะพิจารณา
แก้ไขให้เหมาะสมใหม่ ...” 
 
โดย NECL เห็นว่าการก่อสร้างทางยกระดบัดอน
เมืองโทลล์เวย์ส่วนต่อขยายช่วง อนุสรณ์สถาน
แห่งชาติ – รังสิต มีลักษณะเป็นทางแข่งขันตาม
สญัญา จงึขอให้ กทพ. ชดเชยคา่ผ่านทางในส่วน
ที่ขาดหายไป  
สว่น กทพ. เห็นวา่ การก่อสร้างทางดงักลา่วไม่ได้
มีลกัษณะเป็นทางแข่งขนัตามสญัญา  
 

ชัน้คณะผู้พิจารณา  
เม่ือวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2544 NECL ได้ยื่นค าเสนอข้อ
พิพาทต่อคณะผู้พิจารณาเพื่อเรียกร้องให้ กทพ. ชดเชย
รายได้ค่าผ่านทางที่ขาดไปจากทางที่มีลักษณะแข่งขัน
ตามสัญญาโครงการทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด ซึ่ง
ไมไ่ด้ข้อยตุิในชัน้นี ้
ชัน้อนุญาโตตุลาการ  
เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2547 NECL ได้ยื่นค าเสนอข้อ
พิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดเชยรายได้ที่ขาดไปรายได้  
กทพ. โต้แย้งว่าการก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงการทาง
ยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงระหว่างอนุสรณ์สถาน
ถึงรังสิตนัน้ ไม่เป็นทางที่มีลักษณะแข่งขัน และไม่มี
ผลกระทบอย่างแรงจนท าให้ปริมาณการจราจรที่ใช้ทาง
ดว่นลดลง 
เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 คณะอนุญาโตตลุาการ
ได้มีค าชีข้าดข้อพิพาทให้ กทพ. ช าระเงินพร้อมดอกเบีย้  
ชัน้ศาลปกครอง 
กทพ. ได้ปฏิเสธการปฏิบัติตามค าชี ข้าดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ และยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลาง
เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนค าชีข้าดฯ ส่วนทาง NECL ได้ยื่น
ค าร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้บงัคบัตามค าชีข้าดฯ 
เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556 ศาลปกครองกลางได้มีค า
พิพากษายกค าร้องของ กทพ. ที่ขอให้เพิกถอนค าชีข้าดฯ 
แ ล ะ มีค า พิ พ า กษา ใ ห้ บั ง คับ ต ามค า ชี ข้ า ด ข อ ง
อนญุาโตตลุาการ  
เม่ือวนัที่ 21 กันยายน 2561 ศาลปกครองสงูสดุได้มีค า
พิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลปกครองชัน้ต้น
โดยให้บงัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตลุาการที่
ได้ชีข้าดให้ กทพ. ช าระเงินค่าชดเชยรายได้ที่ลดลงจาก



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 2 หน้า 6 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของคดี 
ประมาณ ให้แก่ NECL พร้อมดอกเบีย้ โดย กทพ. จะต้อง
ปฏิบตัิตามค าพิพากษาให้เสร็จสิน้ภายใน 90 วนันับแต่
วนัที่ศาลปกครองสงูสดุมีค าพิพากษา ซึง่ครบก าหนดเม่ือ
วนัที่ 20 ธันวาคม 2561 
 
ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อยุติในการ
ด าเนินการตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
ตามมติ ครม.  

(2) ทางแข่งขันของทาง
พิเศษอุดรรัถยา (ปี 2544 – 
2561) 
คูพ่ิพาท: NECL / กทพ. 

ที่มาของข้อพิพาท 
ข้อพิพาทนีมี้ประเด็นเก่ียวเน่ืองกับข้อพิพาทปี 
2542-2543 ที่มีค าตดัสินถึงที่สดุแล้ว 
โดย NECL ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยัง กทพ. ให้
ด าเนินการชดเชยผลกระทบจากทางที่มีลกัษณะ
แข่งขันตามสญัญาโครงการทางดว่นบางปะอิน-
ปากเกร็ด ส าหรับปี 2544 ถึงปีปัจจุบัน ซึ่งเป็น
หลกัการเดียวกบัค าพิพากษาลปกครองสงูสดุใน
คดีหมายเลขแดงที่ อ. 932/2561 (ทางแข่งขัน
ของทางพิเศษอดุรรัถยา (ปี 2542 – 2543) และ
ค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการในคดีดงักลา่ว 

 
NECL ด าเนินการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยัง กทพ. ให้
ด าเนินการชดเชยผลกระทบจากทางที่มีลกัษณะแข่งขนั
ตามสัญญาโครงการทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด 
ส าหรับปี 2544 ถึงปีปัจจบุนัเม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2562 
โดยก าหนดระยะเวลาให้ กทพ. ด าเนินการชดเชย
ผลกระทบจากทางที่มีลกัษณะแข่งขัน ภายใน 7 วันนับ
แตว่นัที่ลงในหนงัสือ  
ทัง้นี  ้NECL อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการตามขัน้ตอน
ระงบัข้อพิพาทตามสญัญา 

(3) การปรับเพิ่มอัตราค่า
ผ่านทางในปี 2546 ของทาง
พิเศษอดุรรัถยา 
คูพ่ิพาท: NECL / กทพ. 

ที่มาของข้อพิพาท 
ตามสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-
ปากเกร็ด มีข้อตกลงก าหนดให้การค านวณปรับ
อตัราค่าผ่านทางส าหรับรถยนต์ทกุประเภท เป็น
สิทธิของ NECL ที่จะเป็นผู้พิจารณา โดย กทพ. 
ในฐานะคู่สญัญาฝ่ายรัฐ มีหน้าที่ตามสญัญาต้อง
ด าเนินการให้อัตราค่าผ่านทางที่ NECL  ได้ปรับ
เพิ่มขึน้ใหม่ มีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือนนับแต่
วันพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทาง ครัง้แรกของ
สญัญาในวนัที่ 1 พฤษภาคม 2546 และครัง้ตอ่ๆ 
ไปทุกระยะเวลา 5 ปี โดย NECL จะค านวณ
ปรับอตัราค่าผ่านทางบนพืน้ฐานอตัราเพิ่มดชันี
ราคาผู้ บริโภค ส าหรับกรุงเทพฯ ที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ล่าสดุ พร้อมปรับเป็นจ านวน
เต็มช่วงละ 5 บาท แต่จะปรับได้ไม่เกินครัง้ละ 
15 บาท ตลอดระยะเวลา  15 ปีแรกของ
ระยะเวลาของสญัญา  

กทพ. ไม่ได้ด าเนินการปรับอัตราค่าผ่านทางให้
สอดคล้องตามที่ก าหนดในสญัญา NECL จึงได้
ด าเนินการเรียกร้องเงินคา่เสียหาย 

ชัน้อนุญาโตตุลาการ 
เม่ือวันที่  22 ตุลาคม 2556 NECL ได้ยื่นค าเสนอข้อ
พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้ กทพ. 
ชดใช้เงินคา่เสียหายพร้อมดอกเบีย้ให้แก่ NECL จากการ
ปรับอตัราคา่ผ่านทาง 
 
ปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ ระหว่างการพิจารณาในชั ้น
อนุญาโตตุลาการ 

(4) การปรับเพิ่มอัตราค่า
ผ่านทางในปี  2551 และ 
2556 ของทางพิ เศษอุดร
รัถยา 
คูพ่ิพาท: NECL / กทพ. 

ชัน้อนุญาโตตุลาการ 
เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2561 NECL ได้ยื่นค าเสนอข้อ
พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้ กทพ. 
ชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่ NECL จากการปรับอตัราค่า
ผ่านทางปี 2551 และปี 2556 พร้อมดอกเบีย้ตามสญัญา 
 
ปัจจุบันข้อพิพาทนีอ้ยู่ ระหว่างการพิจารณาในชัน้
อนุญาโตตุลาการ 

  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 2 หน้า 7 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ข้อพิพาทที่ กทพ. เป็นผู้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหาย จ านวน 2 เร่ือง  
ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของข้อพิพาท 

(1) การก่อสร้างทางพิเศษอดุร
รัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) 
สว่นที่ 2 เพ่ือขยายเลน 

ที่มาของข้อพิพาท 
ตามสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปาก
เกร็ด 
ข้อ 8.5“ วนัเร่ิมการก่อสร้างส่วนที ่2  
(ก) เมื่อปริมาณการจราจรบนทางด่วน ซ่ึงมีการ
ช าระค่าผ่านทาง ณ ด่านเก็บเงินผ่านทางทุกด่าน
รวมกันเฉลี่ยเกินกว่า 110,000 คันต่อวันเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 45 วันท าการ 
หรือเมื่อครบระยะเวลา 12  ปี นบัจากวนัเปิดใช้
ทางด่วนส่วนที่ 1 ระยะที่ 1 ทัง้นี้ แล้วแต่เงื่อนไข
ใดจะถึงก่อน โดย NECL จะต้องเร่ิมด าเนินการ
ก่อสร้างขยายทางด่วนส่วนที ่2 จาก 4 ช่องจราจร
เป็น 6 ช่องจราจรตามที่ระบุในภาคผนวก 1 
ภายในระยะเวลา 60 วัน นบัจากที่ครบก าหนด
ตามเงื่อนไขดังกล่าวและจะต้องด าเนินการให้
เสร็จส้ินภายใน 30  เดือน นับแต่วันเ ร่ิมการ
ก่อสร้างดังกล่าว ทั้ง นี้  NECL ยังไ ม่ต้องเ ร่ิม
ด าเนินการก่อสร้างข้างต้น หากปรากฏชัดว่า 
กทพ. ผิดสัญญาจนเป็นเหตุให้  NECL ได้รับ
ผลกระทบทางการเงินตามผนวก 8 อย่างร้ายแรง 
จนไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้...” 
กทพ. เรียกร้องให้ NECL ก่อสร้างทางพิเศษอุดร
รัถยาสว่นที่ 2 ให้แล้วเสร็จ พร้อมช าระคา่ปรับเป็น
รายวนัแก่ กทพ. พร้อมดอกเบีย้ตามสญัญา ตาม
จ านวนวนัที่เกิดความลา่ช้า โดยเร่ิมตัง้แตว่นัที่ครบ
ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  
NECL โต้แย้งว่า กทพ. ผิดสัญญาจากการที่ไม่
ปรับอัตราค่าผ่านทางตามที่  NECL มีสิทธิได้รับ
ตามสัญญา และผิดสัญญาเร่ืองทางที่มีลกัษณะ
แข่งขนั  
เป็นเหตุให้ NECL ได้รับผลกระทบทางการเงิน
อย่างร้ายแรง ดังนัน้  NECL จึงยังไม่มีหน้าที่ต้อง
ก่อสร้างขยายทางพิเศษอดุรรัถยา สว่นที่ 2 

ชัน้อนญุาโตตลุาการ 
เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2559 กทพ. ยื่นค าเสนอข้อ
พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้  
NECL ด าเนินการก่อสร้างทางพิเศษอดุรรัถยา ส่วน
ที่ 2 ตามเงื่อนไขของสัญญาโครงการทางด่วนสาย
บางปะอิน - ปากเกร็ด และให้ชดใช้เงินพร้อม
ดอกเบีย้ตามสญัญา 
 
ปัจจุบันข้อพิพาทนีอ้ยู่ ระหว่างการพิจารณาใน
ชัน้อนุญาโตตุลาการ 

(2) คา่ใช้พืน้ที่ศนูย์ควบคมุ ที่มาของข้อพิพาท 
กทพ. อ้างว่าตามสัญญาโครงการทางด่วนสาย
บางปะอิน – ปากเกร็ด มีเงื่อนไขสัญญาให้ใช้
อาคารและที่ดินของอาคารศนูย์ควบคมุพิเศษอดุร
รัถยา เฉพาะการควบคุมจัดการจราจร จัดรถ
ฉกุเฉิน เก็บรักษาอปุกรณ์และบ ารุงรักษาอปุกรณ์  

ชัน้อนญุาโตตลุาการ 
เม่ือวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2552 กทพ. ยื่นค าเสนอข้อ
พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้  
NECL รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้พืน้ที่อาคาร
ศูนย์ควบคุม ซึ่ง NECL เห็นว่าค่าใช้จ่ายที่  กทพ. 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 2 หน้า 8 -  บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ข้อพิพาท รายละเอียดข้อพิพาท ความคืบหน้าและสถานะของข้อพิพาท 
ส่วน NECL เชื่อว่าอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
อุดรรัถยาถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วน
สายบางปะอิน - ปากเกร็ด ตามที่ กทพ. ตกลงให้ 
NECL มีและสามารถใช้สิทธ์ิตามสัญญาเพ่ือ
ออกแบบและก่อสร้าง ตลอดจนบริหารบ ารุงรักษา
มีก าหนดระยะเวลาของสัญญา NECL จึงมีสิทธิ
โดยชอบตามสัญญาที่จะใช้พืน้ที่อาคารศูนย์
ควบคมุทางพิเศษอดุรรัถยาเพื่อด าเนินการบริหาร
และบ ารุงรักษาทางด่วนสายบางปะอิน - ปาก
เกร็ด ร่วมไปกบัการด าเนินการควบคมุและจดัการ
จราจร และ NECL ไม่ได้ใช้อาคารดังกล่าวเพื่อ
กิจการอ่ืนอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือนอกเหนือไปจาก
สิทธิตามสัญญาของ กทพ. หรือเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กทพ. ถือว่า NECL ผิดสัญญาที่ได้ตกลง
กนั จงึได้ด าเนินการเรียกร้องเงินคา่เสียหาย 

เรียกมานัน้ไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของ
บริษัทยอ่ยตามสญัญา 
 
ปัจจุบันข้อพิพาทนีอ้ยู่ ระหว่างการพิจารณาใน
ชัน้อนุญาโตตุลาการ 

 
 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 2 หน้า 9  -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

สรุปข้อพิพาทตามสัญญา 
(หน่วย: ล้านบาท) 

เลขคดี 

ค่าเสียหาย (เงนิต้น +ดอกเบีย้) 
ความคืบหน้าของข้อพิพาท 

เกี่ยวเน่ือง ระหว่างพิจารณา 

เงนิต้น ดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ 
ระยะเวลาคิด
ดอกเบีย้ 

รวม /1 
การท า
จดหมาย
แจ้ง 

คณะชัน้ผู้
พิจารณา 

อนุญาโตตุลาการ 
ศาล

ปกครอง
กลาง 

ศาล
ปกครอง
สูงสุด 

กลุ่มบริษัทฯฟ้องกทพ. 

 1. สัญญาทางด่วนขัน้ที่ 2: ทางพิเศษศรีรัช (ส่วนเอบีซี) 

1.1 การเปิดใช้พืน้ที่สว่นแรก  
ศาลปกครองสงูสดุ 
คดีด า 1617-
1618/2556 

1,975 3,867 4.65 %-18%  13/11/35 -31/12/61 5,842   
  

บริษัทฯ ชนะคด ี
บริษัทฯ 
ชนะคด ี

ระหวา่ง
พิจารณา 

1.2 การเปลี่ยนแปลงงาน  

ศาลปกครองกลาง 
คดีด า  
กทพ. 421/2557 
บริษัทฯ 1646/2559 

209 282 4.65 %-18%  10/12/52 -31/12/61 491   

  

บริษัทฯ ชนะคด ี
ระหวา่ง
พิจารณา 

  

1.3 การปรับคา่ผ่านทางปี 2546  

ศาลปกครองกลาง 
คดีด า  
กทพ. 821/2559 
บริษัทฯ 250/2562 

4,108 3,119 4.65 %-9.0%  1/9/46-31/12/61 7,227   

  

บริษัทฯ ชนะคด ี
ระหวา่ง
พิจารณา 

  

1.4 การปรับคา่ผ่านทางปี 2551  
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 63/2556 

8,332 3,719 4.65 %-7.0%  1/9/51-31/12/61 12,051   
  

ระหวา่งพิจารณา 
    

1.5 การปรับคา่ผ่านทางปี 2556  
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 55/2561 

13,489 1,972 5.05 %-6.5%  1/9/56-31/12/61 15,461   
  

ระหวา่งพิจารณา 
    



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 2 หน้า 10  -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

สรุปข้อพิพาทตามสัญญา 
(หน่วย: ล้านบาท) 

เลขคดี 

ค่าเสียหาย (เงนิต้น +ดอกเบีย้) 
ความคืบหน้าของข้อพิพาท 

เกี่ยวเน่ือง ระหว่างพิจารณา 

เงนิต้น ดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ 
ระยะเวลาคิด
ดอกเบีย้ 

รวม /1 
การท า
จดหมาย
แจ้ง 

คณะชัน้ผู้
พิจารณา 

อนุญาโตตุลาการ 
ศาล

ปกครอง
กลาง 

ศาล
ปกครอง
สูงสุด 

1.6 การปรับคา่ผ่านทางปี 2561  
คณะผู้พิจารณา 
คดีด า 78/2561 

591 2 5.05% 1/9/61-31/12/61 593   
ระหวา่ง
พิจารณา       

รวม  (1)   28,704 12,961     41,665   593 27,512 7,227 6,333 

 2. สัญญาทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนดี) 

2.1 การปรับคา่ผ่านทางปี 2546  
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 67/2551 

969 721 4.65 %-9.0%  1/9/46-31/12/61 1,690   
  

ระหวา่งพิจารณา 
    

2.2 การปรับคา่ผ่านทางปี 2551  
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 69/2556 

3,776 1,654 4.65 %-7.0%  1/9/51-31/12/61 5,430   
  

ระหวา่งพิจารณา 
    

2.3 การปรับคา่ผ่านทางปี 2556  
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 58/2561 

6,296 893 5.05 %-6.5%  1/9/56-31/12/61 7,189   
  

ระหวา่งพิจารณา 
    

2.4 การปรับคา่ผ่านทางปี 2561  
คณะผู้พิจารณา 
คดีด า 79/2561 

288 1 5.05% 1/9/61-31/12/61 289   
ระหวา่ง
พิจารณา       

รวม (2)   11,329 3,269     14,598   290 14,309     

 3. สัญญาทางด่วนสายอุดรรัถยา  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 2 หน้า 11  -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

สรุปข้อพิพาทตามสัญญา 
(หน่วย: ล้านบาท) 

เลขคดี 

ค่าเสียหาย (เงนิต้น +ดอกเบีย้) 
ความคืบหน้าของข้อพิพาท 

เกี่ยวเน่ือง ระหว่างพิจารณา 

เงนิต้น ดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ 
ระยะเวลาคิด
ดอกเบีย้ 

รวม /1 
การท า
จดหมาย
แจ้ง 

คณะชัน้ผู้
พิจารณา 

อนุญาโตตุลาการ 
ศาล

ปกครอง
กลาง 

ศาล
ปกครอง
สูงสุด 

3.1 เร่ืองทางแข่งขนัระหวา่งปี 
2542 - 2543  

กทพ.  
คดีด า อ.995/2556 
คดีแดง อ.933/2561 
บริษัทฯ 
คดีด า อ.994/2556 
คดีแดง อ.932/2561 

1,790 2,528 6.65 %-11.0%    14/6/43 -31/12/61 4,318 /2    

  

NECL ชนะคดี 
NECL ชนะ

คด ี
NECL ชนะ

คด ี

3.2 การปรับคา่ผ่านทางปี 2546  
เลขคดสีดุท้าย 
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 106/2556 

562 562 6.65% - 9.00% 1/11/46 – 31/12/61 1,124   

  

ระหวา่งพิจารณา 

    

3.3 การปรับคา่ผ่านทางปี 2551 
- 2556  

อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 59/2561 

3,795 1,185 6.65 %-9.0%  1/11/51-31/12/61 4,980   
  

ระหวา่งพิจารณา 
    

3.4 เร่ืองทางแข่งขนัระหวา่งปี 
2544 - 2561  

- 50,290 24,300 6.65 %-11.0%  1/1/44 -31/12/61 74,590 /3  

ยื่นจดหมาย
ให้ กทพ. 

วนัที่ 30 ม.ค. 
2562         

3.5 การปรับคา่ผ่านทางปี 
2561/4 

-           

ยื่นค าขอ
อนญุาโต 

วนัที่ 16 พ.ย. 
2561         

รวม (3.1 – 3.5)   56,437 28,575     85,012 74,590   6,104   4,318 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     - เอกสารแนบ 2 หน้า 12  -   บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากดั   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

สรุปข้อพิพาทตามสัญญา 
(หน่วย: ล้านบาท) 

เลขคดี 

ค่าเสียหาย (เงนิต้น +ดอกเบีย้) 
ความคืบหน้าของข้อพิพาท 

เกี่ยวเน่ือง ระหว่างพิจารณา 

เงนิต้น ดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ 
ระยะเวลาคิด
ดอกเบีย้ 

รวม /1 
การท า
จดหมาย
แจ้ง 

คณะชัน้ผู้
พิจารณา 

อนุญาโตตุลาการ 
ศาล

ปกครอง
กลาง 

ศาล
ปกครอง
สูงสุด 

กทพ.ฟ้องกลุ่มบริษัทฯ 

 หกั: คดีที่ กทพ. มีข้อพิพาทและเรียกค่าเสียหายจาก NECL  

3.6 คา่ใช้พืน้ที่ศนูย์ควบคมุ  
อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 13/2552 

-2 0   14/3/48 - 31/12/61 -2   
  

ระหวา่งพิจารณา 
    

3.7 การก่อสร้างทางพิเศษอดุร
รัถยา สว่นที่ 2 เพ่ือขยายเลน 

อนญุาโตตลุาการ 
คดีด า 8/2559 

-3,142 -614   30/1/59 -31/12/61 -3,756   
  

ระหวา่งพิจารณา 
    

รวม (3.6 – 3.7)   -3,144 -614     -3,758     -3,758     

มูลค่ารวม  (3) สุทธิ 93,325 44,192      74,590 883 44,167 7,227 10,651 

รวมมูลค่าข้อพิพาททัง้หมด (รวม (1), (2), (3)) 137,517 74,590 62,927 

หมายเหตุ:  
1. คา่เสียหายรวม หมายถึง คา่เสียหายที่เป็นเงินต้นจากประเด็นที่เป็นข้อพิพาท รวมถึงดอกเบีย้ที่ค านวณตัง้แตว่นัที่มีการยื่นเสนอข้อพิพาทของแตล่ะกรณี ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  ส าหรับวิธีการค านวณดอกเบีย้เร่ิม

จากกรณีที่มีการผิดนดัช าระหนีเ้งินที่ก าหนดในสญัญาโครงการทางดว่นสายอดุรรัถยาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 4 ตอ่ปี ซึง่จะเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 6 ตอ่ปี หากผิดนดัเกินกวา่ 30 วนั เหนืออตัรา
ดอกเบีย้เงินฝากประจ าส าหรับเงินฝากในกรุงเทพมหานครในวงเงินที่เกินกวา่ 10 ล้านบาทตามที่ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะก าหนดในขณะนัน้ โดยคิดเป็นรายวนันบัจากวนัที่หนีเ้งินถึงก าหนดช าระจนกวา่
คูส่ญัญาฝ่ายทีผิ่ดนดัจะช าระเสร็จสิน้ทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ แตส่ าหรับสญัญาโครงการระบบทางดว่นขัน้ที่ 2 และ สญัญาเพื่อการตอ่ขยายโครงการระบบทางดว่นขัน้ที่ 2 (สว่นดี) ก าหนดให้ชดใช้ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 
2 ตอ่ปี ซึง่จะเพิ่มเป็นร้อยละ 4 ตอ่ปี หากผิดนดัเกินกวา่ 30 วนั โดยที่เง่ือนไขเก่ียวกบัดอกเบีย้อ่ืนเหมือนกนั ทัง้นี  ้การค านวณมลูคา่ข้อพิพาทที่เปิดเผยดงักลา่วเป็นตวัเลขที่จดัท าโดยบริษัทฯ 

2. ข้อพิพาทตามสญัญาทางดว่นอดุรรัถยา เร่ืองทางแข่งขนัระหวา่งปี 2542 - 2543 มีค าตดัสินจากศาลปกครองสงูสดุแล้วโดยมีเงินคา่ชดเชยรายได้เป็นจ านวนเงิน 1,790 ล้านบาทและเม่ือรวมกบัดอกเบีย้ตามที่ก าหนดใน
สญัญาจะเทา่กบั 4,318 ล้านบาท ค านวณถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

3. การค านวณดอกเบีย้ของทางแข่งขนัระหวา่งปี 2544 – 2561 ค านวณถึงวนัที่ 31 ตลุาคม 2561 
4. ตามตารางสรุปมลูคา่ข้อพิพาทข้างต้นไมไ่ด้รวมข้อพิพาทในกรณีการปรับคา่ผ่านทางปี 2561 ของโครงการทางดว่นสายอดุรรัถยา(บางปะอิน-ปากเกร็ด) เน่ืองจากการปรับคา่ผ่านทางส าหรับปี 2561 มีผลวนัที่ 1 

พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในขณะเร่ิมต้นการเจรจากบั กทพ. สรุปตวัเลขกนัก่อนวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดงันัน้จึงยงัไมมี่ตวัเลขสว่นตา่งคา่ผ่านทางที่จะเรียกร้องจาก กทพ. 


