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เรื่ อง

แจงการเขาทําสัญญาการใหบริ การเดิ นรถและซ อมบํารุ งโครงการรถไฟฟ าส วนตอขยายสาย
สี เขียวเหนือและใต

เรี ยน

กรรมการและผูจ ดั การ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอแจงการเขาทําสัญญาทางธุ รกิ จที่
สํา คัญ ของบริ ษ ทั ระบบขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ จํา กัด (มหาชน) (“บี ที เ อสซี ”) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ยอ ยของ
บริ ษทั ฯ ดังนี้
เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2559 บีทีเอสซี และบริ ษทั กรุ งเทพธนาคม จํากัด (“กรุ งเทพธนาคม”) ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นโดยกรุ งเทพมหานคร ไดเขาทําสัญญาการใหบริ การเดินรถและซ อมบํารุ งโครงการ
รถไฟฟาส วนตอขยายสายสี เขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต (รวมทั้งสิ้ น 16 สถานี ระยะทางรวม 18.20
กิโลเมตร) และชวงแบริ่ ง-สมุทรปราการ (รวมทั้งสิ้ น 9 สถานี ระยะทางรวม 12.58 กิโลเมตร) (“โครงการ
รถไฟฟาส วนตอขยายสายสี เขียวเหนื อและใต”) ระยะทางรวม 30.78 กิโลเมตร (“สัญญาการใหบริ การเดิน
รถและซอมบํารุ งโครงการรถไฟฟาส วนตอขยายสายสี เขียวเหนือและใต”) ทั้งนี้ ภายใตสญ
ั ญาการใหบริ การ
เดินรถและซ อมบํารุ งโครงการรถไฟฟาส วนตอขยายสายสี เขียวเหนื อและใต คูสัญญาทั้งสองฝ ายจะเจรจา
ตกลงกําหนดรู ปแบบและแผนการเดินรถ รวมทั้งคาจางในภายหลังภายใตกรอบที่กาํ หนดในสัญญา ซึ่ งเมื่อ
วันที่ 31 มี นาคม 2560 คูสัญญาทั้งสองฝ ายไดบรรลุ ขอ ตกลงในการกําหนดรู ปแบบและแผนการเดิ นรถ
รวมทั้งคาจางดังกลาวแลว
บีทีเอสซี จะเป็ นผูใ หบริ การเดินรถและซอมบํารุ งรักษาโครงการรถไฟฟาส วนตอขยายสายสี เขียว
เหนื อและใต ตั้งแตวนั ที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585 โดยมีมูลคาการวาจางทั้งสิ้ นอยูใน
วงเงิ นประมาณ 161,097 ลานบาท (รวมภาษี มูลคาเพิ่ม) ซึ่ งระยะเวลาการสิ้ นสุ ดสัญญาดังกล าวจะเป็ น
ระยะเวลาเดี ยวกันกับการสิ้ นสุ ดสัญญาการใหบริ การเดิ นรถและซ อมบํารุ งโครงการระบบขนส งมวลชน
กรุ งเทพ (“สัญญาการใหบริ การเดิ นรถและซ อมบํารุ งระยะยาว”) ที่บีทีเอสซี ไดรับการวาจางจากกรุ งเทพ
ธนาคม ใหบริ การเดินรถตั้งแตวนั ที่ 8 พฤษภาคม 2555 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585
ทั้งนี้ หนาที่ของบีทีเอสซี ตามสัญญาการใหบริ การเดินรถและซ อมบํารุ งรถไฟฟาส วนตอขยาย
สายสี เขียวเหนือและใต จะมีลกั ษณะคลายคลึงกับสัญญาการใหบริ การเดินรถและซอมบํารุ งระยะยาว ซึ่ งจะ
รวมถึงแตไมจาํ กัดเพียง การใหบริ การเดินรถ การบริ หาร และการซ อมบํารุ งระบบรถไฟฟา การจัดเก็บคา
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โดยสาร ตลอดจนการจัดหารถไฟฟา ที่บีทีเอสซี ไดจดั ซื้ อรถไฟฟาเพื่อรองรับการใหบริ การเดินรถโครงการ
รถไฟฟาส วนตอขยายสายสี เขียวเหนื อและใต ตามรายละเอียดที่บริ ษทั ฯ ไดแจงใหทราบผานเว็บไซตของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ทั้งนี้ การเขาทําสัญญาการใหบริ การเดิ นรถและซ อมบํารุ งรถไฟฟ าส วนต อขยายสายสี เ ขี ย ว
เหนื อและใต จะสร างกระแสรายไดที่สมํ่าเสมอใหแกบีทีเอสซี เพิ่มเติมจากรายไดจากธุ รกิ จอื่น ซึ่ งคาจาง
ภายใตสัญญาการใหบริ การเดินรถและซ อมบํารุ งรถไฟฟาส วนตอขยายสายสี เขียวเหนื อและใต กําหนดขึ้น
ตามปั จ จัย หลักต า ง ๆ เช น จํา นวนขบวนรถที่ จะใชใ นการใหบ ริ ก ารและตน ทุ นของขบวนรถดังกล าว
ระยะเวลาวิ่ ง ของรถ (Car Kilometer) จํา นวนผูโ ดยสาร อัต ราเงิ น เฟ อ ค า ไฟฟ า ค า ใชจ า ยในการซ อ ม
บํารุ งรักษา เป็ นตน โดยเป็ นสัญญาจางเหมา แตมีการกําหนดวิธีการในการปรับคาจางสําหรับปั จจัยหลักที่มี
การผันแปรไว ซึ่ งจะช วยลดความเสี่ ยงทางการเงินอันเนื่ องมาจากความไมแน นอนของสภาวะเศรษฐกิ จ
ใหแกบีทีเอสซี นอกจากนี้ สัญญาการใหบริ การเดินรถและซอมบํารุ งรถไฟฟาส วนตอขยายสายสี เขียวเหนือ
และใต จะช วยใหกรุ งเทพมหานครสามารถคงมาตรฐานที่ดีในการใหบริ การแกผูโ ดยสาร และทําใหการ
บริ หารโครงการระบบขนส งมวลชนกรุ งเทพมหานครเป็ นไปอยางมีประสิ ทธิ ภาพและมีความปลอดภัย
สู งสุ ด โดยการใหผูท ี่มีประสบการณและความชํานาญเป็ นผูบ ริ หารเพียงรายเดี ยวที่ดูแลจัดการระบบทั้ง
เสนทางเดิมของสัมปทานและส วนตอขยายที่เกี่ยวเนื่ องกัน ซึ่ งจะทําใหประชาชนจะสามารถใชบริ การได
อยางตอเนื่ องและสะดวกรวดเร็ ว และจะก อใหเกิ ดประโยชนสูงสุ ดตอประชาชนและการบริ หารจัดการ
โครงการรถไฟฟาส วนตอขยายสายสี เขียวเหนือและใต เอง
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

__________________________________________
นายคีรี กาญจนพาสน
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร
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