สิ ง่ ที ส่ ่งมาด้วย 8

เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 8 : พิ จารณาการเข้ าท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกันในการ
ว่าจ้าง บริ ษทั ช.การช่ าง จากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริ หารงานซ่ อมบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทาง
โยธาและไฟฟ้ าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงิ น
ตามทีบ่ ริษทั เป็ นผู้รบั สัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินจากการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ตาม
สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งกาหนดให้บริษทั มีหน้าทีอ่ อกแบบ จัดหา
ติดตัง้ ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดินรถไฟฟ้ า รวมถึงการให้บริการเดินรถไฟฟ้ าและซ่อม บารุงรักษางาน
โครงสร้า งพื้น ฐานทางโยธา (ยกเว้น อาคารจอดและจร) และอุ ป กรณ์ ง านระบบ ซึ่ง คาดว่ า จะเปิ ด ให้บ ริก ารเดิน รถ
แบบต่อเนื่องเป็ นโครงข่ายเดียวกัน ภายในเดือนมีนาคม 2563 บริษทั จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการงาน
ซ่อมบารุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้ าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยายเพื่อ
ให้บริการเดินรถไฟฟ้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน
บริษทั พิจารณาแล้วเห็นควรว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางโยธาและไฟฟ้ าเครื่องกลมาทาหน้าทีเ่ ป็ น
ผู้บริห ารงานซ่อมบารุงรักษาฯ โดยจากการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
(“ช.การช่าง”) เป็ นผูบ้ ริหารงานซ่อมบารุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้ าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้ า
สายสีน้ าเงินส่วนต่ อขยายเพิ่มเติมจากสัญญาผู้บริ หารงานซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้ าเครื่องกล
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) พร้อมขยายระยะเวลาสัญญาผู้บริหารงานซ่อมบารุงฯ ในส่วนของ
โครงการสายสีน้าเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ดังกล่าวออกไปอีกให้สน้ิ สุดสัญญาพร้อมกันในคราวเดียว เพื่อให้การดูแล และ
บริหารงานซ่อมบารุงของโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงินทัง้ ระบบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การเข้าทารายการนี้เป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติของบริษทั และไม่มเี งื่อนไขทางการค้า โดยทัวไป
่
ซึง่ มีมูลค่างานเป็ นเงิน 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) ซึง่ ขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 8.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ี
ตัวตนสุทธิของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น ที่เ กิดขึ้นในระหว่ า ง
6 เดือน ก่อนวันทีท่ ่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั จะมีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
การเข้าทารายการครัง้ นี้ ซึง่ มีขนาดรายการร้อยละ 1.86 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ขนาดรายการรวม
จะเท่ากับร้อยละ 10.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการที่มขี นาดของ
รายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงมีหน้าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศ
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุ มตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ทัง้ นี้ โดยมีที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระแสดงความเห็น เกี่ย วกับ ความสมเหตุ ส มผลและประโยชน์ ต่ อ บริษ ัท
ความเป็ น ธรรมของราคา และเงื่อนไขของการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียดสารสนเทศและความเห็นของ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 9
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสีย และ/หรือ
บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันคือนายปลิว ตรีวศิ วเวทย์ นายพงษ์สฤษดิ ์ ตันติสุวณิชย์กุล และนางพเยาว์ มริตตนะพร พิจารณาแล้ว
มีม ติเ ห็น ควรเสนอทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุ น้ เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ ใ ห้บริษัทเข้าท ารายการที่เกี่ย วโยงกัน โดยการว่ าจ้า งบริษัท
ช.การช่าง จากัด (มหาชน) เป็ นผูบ้ ริหารงานซ่อมบารุงรักษาโครงสร้า งพืน้ ฐานทางโยธา และไฟฟ้ าเครื่องกล ของโครงการ
รถไฟฟ้ าสายสีน้าเงิน ในวงเงินรวม 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นในการเข้าทารายการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้างบริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน) เป็ นผูบ้ ริหารงานซ่อมบารุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐานทางโยธา
และไฟฟ้ าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงินในหน้า 9 ข้อ 11.
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