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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 2   :  การว่าจ้างบริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็น
ผูบ้ริหารโครงการ รวมถึงเป็นผูจ้ดัหาและติดตัง้อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน ้าเงิน 

 
 
 
 
 

1. ตามทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ท าสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ กบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2560 ซึ่งในการด าเนินการดงักล่าว ในระยะที ่1 บรษิทัมหีน้าที่ในการจดัหา ตดิตัง้ 
ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดนิรถไฟฟ้าส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย โดยจะต้อง
เชื่อมต่อกบัอุปกรณ์งานระบบของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล เพื่อให้บริการเดินรถได้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดสายทาง ทัง้นี้จะตอ้งด าเนินการใหส้ามารถเปิดใหบ้รกิารเป็นช่วงๆ นับจากวนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งาน 
ดงันี้ 

สถานีหวัล าโพง – สถานีหลกัสอง : ภายใน 30 เดอืน นบัจากวนัที ่รฟม.แจง้ใหเ้ริม่งาน 

สถานีเตาปนู – สถานีท่าพระ  : ภายใน 36 เดอืน นบัจากวนัที ่รฟม.แจง้ใหเ้ริม่งาน 

และเพื่อให้การให้บริการเดนิรถต่อเนื่องทัง้สายทางเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จ าเป็นต้องมีการปรบัปรุงระบบ
รถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล เพื่อรองรบัการเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
ส่วนต่อขยาย รวมถึงจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นภายหลังการเปิด
ใหบ้รกิารครบทัง้สายทาง 

2. การคดัเลอืกผูด้ าเนินการ 

เพื่อเป็นการบรหิารความเสีย่งการในการลงทุนโครงการให้อยู่ภายในงบประมาณไม่ให้เพิม่ขึน้จนกระทบกบั
ผลตอบแทนการลงทุนทีต่อ้งการ และเพื่อใหก้ารด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจงึมนีโยบายใน
การจา้งผูร้บัจา้งด าเนินการในลกัษณะ Lump Sum Turnkey คอื ใหผู้ร้บัจา้งเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัหา ตดิตัง้ และ
ทดสอบอุปกรณ์งานระบบในรูปแบบการเหมารวมแบบเบ็ดเสรจ็ ซึ่งหน้าที่ของผู้รบัจ้างนอกเหนือจากการรบัจ้าง
ด าเนินการในรูปแบบของผู้รบัเหมางานทัว่ไปแล้วยงัต้องรบัผดิชอบในการจดัการบรหิารโครงการ ซึ่งรวมถึงการ
ออกแบบ การประสานงาน การควบคุมงาน การติดตามงาน การตรวจสอบคุณภาพงาน การส่งมอบงาน และการ
รบัประกนัผลงาน  ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัไดด้ าเนินการในลกัษณะน้ีมาโดยตลอดตัง้แต่โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย
เฉลมิรชัมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ สญัญาที่ 4 
สมัปทานส าหรบัการลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงรกัษา 

ดงันัน้บรษิทัจงึไดพ้จิารณาเลอืกวธิดี าเนินการในลกัษณะเดมิทีป่ระสบความส าเรจ็มาแลว้เพื่อใหไ้ดง้านทีม่คีุณภาพ
ในงบประมาณทีแ่น่นอน 

ในการคดัเลอืกผูร้บัจา้งบรษิทัไดพ้จิารณา บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (ช.การช่าง) เป็นผูเ้สนอราคา ดว้ยเหตุผล
ดงันี้ 

(1) ช.การช่าง เป็นบรษิัทรบัเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศ มคีวามช านาญและประสบการณ์ในการเป็น
ผูบ้รหิารโครงการใหญ่ๆ มาหลายโครงการ รวมทัง้เป็นผูบ้รหิารโครงการในการออกแบบ จดัหาและตดิตัง้
อุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง รวมถึง
รบัผดิชอบในการด าเนินการใหม้กีารทดสอบระบบโดยรวม (System Integration) และทดสอบการเดนิรถ  
จนสามารถเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดภ้ายในระยะเวลาที ่รฟม. ก าหนด จงึมปีระสบการณ์ ความรู ้ความช านาญ 
ในระบบรถไฟฟ้าเป็นอย่างด ี
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(2) ช.การช่าง มปีระสบการณ์ด าเนินการสญัญาในลกัษณะ Lump Sum Turnkey ในโครงการรถไฟฟ้าลกัษณะนี้
ใหก้บับรษิทัมาแลว้ โดยไดผ้ลงานทีม่คีุณภาพ แลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลา และงบประมาณทีแ่น่นอน 

การจ้างงานในการจัดหา ติดตัง้ และทดสอบอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าวนี้           
ในปัจจุบันมีเพียงไม่กี่รายในประเทศที่สามารถรับจ้างงานในลกัษณะดังกล่าวได้ เนื่องจากงานมีความ
ซบัซ้อนและจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี รวมทัง้ประสบการณ์ในการออกแบบ การติดตัง้และด าเนินการ
จนกระทัง่สามารถท าใหโ้ครงการรถไฟฟ้าสามารถเปิดใหบ้รกิารกบัประชาชนไดโ้ดยราบรื่น มปีระสทิธภิาพ และ
แลว้เสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด 

(3)   ช.การช่าง เป็นผู้รบัเหมาก่อสร้างงานสญัญาที่ 2 และสญัญาที่ 5 ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วน     
ต่อขยาย ซึง่จะช่วยท าใหส้ามารถเชื่อมโยงงานระบบรถไฟฟ้าดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งงานโยธาได้
อย่างราบรื่น 

(4)   ช.การช่าง เคยเป็นผูบ้รหิารโครงการในการออกแบบ จดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรชัมงคล ซึ่งจะช่วยท าให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้ามหานคร    
สายเฉลิมรัชมงคล กบัอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย เป็นไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(5)   ช.การช่าง เป็นบรษิัทที่มคีวามแขง็แกร่งด้านการเงิน มีฐานะทางการเงินที่มัน่คง มีความสามารถในการ
บรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินงานโครงการขนาดใหญ่ เช่น ความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่งทีเ่กดิจากความล่าชา้ของโครงการ และความเสีย่งทีเ่กดิจากเงนิลงทุนทีส่งู
กว่าทีค่าดการณ์ (Cost Overrun) เป็นตน้ 

(6)  ช.การช่าง เป็นพนัธมติรผู้ร่วมลงทุนในบริษัท ท าให้มคีวามรบัผดิชอบและความผูกพนัในการด าเนินการ
โครงการใหป้ระสบผลส าเรจ็ 

บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ได้เสนอราคาในการจดัหา ติดตัง้ ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดิน
รถไฟฟ้าส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายรวมถึงจดัหาขบวนรถไฟฟ้าเพิม่เตมิและการปรบัปรุง
ระบบรถไฟฟ้าเดมิของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 19,643 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่) โดยมรีะยะเวลาด าเนินการสอดคลอ้งกบัสญัญาสมัปทาน  

3.   การพจิารณามลูค่างาน 

ในการพจิารณาความเหมาะสมของราคางาน บริษทัได้ว่าจา้งบรษิทั อนิฟรา เอเชยี (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็น
วศิวกรอสิระ มชีื่อเสยีงและเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการประเมนิมูลค่าโครงการขนส่งทางรางทีไ่ดร้บัการยอมรบัจาก
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทัง้ในไทยและต่างประเทศ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าบทีเีอส 
โครงการรถไฟ Gold Coast TRT ประเทศออสเตรเลยี เป็นต้น ซึง่บรษิทั อนิฟรา เอเชยี (ประเทศไทย) จ ากดั ได้
ด าเนินการแลว้เสรจ็และจดัท าเป็นรายงานจดัสง่ใหบ้รษิทั โดยราคางานตามขอบเขตของงานในโครงการนี้ เป็นราคา
งานทัง้สิน้ 21,105  ลา้นบาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 

เมื่อเปรยีบเทยีบราคาที่บรษิัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอกบัราคางานซึ่งวศิวกรอิสระได้ประมาณการแล้ว 
พบว่าราคาทีบ่รษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอมามรีาคางานต ่ากว่าราคางานของวศิวกรอสิระ 1,463.16 ลา้นบาท  
คดิเป็นรอ้ยละ 6.93 ซึง่บรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าราคาทีบ่ริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอเป็นราคางาน  
ทีเ่หมาะสม 

 

 



  

 
33 

4.  การปฏบิตัติามกฎระเบยีบเรื่องการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

การว่าจา้งบรษิทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารโครงการ รวมถงึเป็นผูจ้ดัหา และตดิตัง้อุปกรณ์งานระบบ
รถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิถอืเป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัเนื่องจาก 

(1) บรษิทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถอืหุน้ใหญ่ของบรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
โดยขอ้มลูจากสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่27 เมษายน 2560 บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ของ
บรษิทั จ านวน 4,582,121,829 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.98 ของทุนจดทะเบยีน  

(2) นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ช. การช่าง จ ากดั 
(มหาชน)  

(3) นายพงษ์สฤษดิ ์ ตันติสุวณิชย์กุล ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) และด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท  ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน)  

(4) นางพเยาว์  มริตตนะพร ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จ ัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเ ทพ จ ากัด 
(มหาชน) และเป็นคู่สมรสของนายประเสรฐิ  มรติตนะพร ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารอาวุโส 
บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  

การเขา้ท ารายการนี้เป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นธุรกจิปกต ิไม่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ซึง่มมีูลค่าของรายการ
เป็นเงนิ 19,643 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) คดิเป็นรอ้ยละ 66.31 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน
สทุธติามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และเมื่อรวมรายการทีเ่กีย่วโยงกนักบั ช.การช่าง ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
ที่มขีนาดรายการร้อยละ 0.53 (ที่อนุมตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัที่ 30 พฤศจกิายน 
2559) จะมขีนาดรายการที่เกี่ยวโยงกนัรวมไม่เกนิร้อยละ 66.84 ของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ ซึ่งตาม
กฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ กรณีมลูค่าของรายการสงูกว่ารอ้ยละ 3 (29,621.023 ลา้นบาท x 3%= 888.63 ลา้นบาท) 
ต้องไดร้บัอนุมตัิจากทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิทัโดยจะต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

ทัง้นี้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้บรษิัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระเพื่อแสดงความเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบรษิทั ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไข
ของการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยใหส้ง่ความเหน็ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผูถ้อืหุน้ 

5. ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2560 ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการทีบ่รษิทัจะ
เขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัในการว่าจ้างบรษิัท ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บรหิารโครงการ รวมถึงเป็น        
ผูจ้ดัหาและติดตัง้อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ในวงเงนิ 19,643 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่) มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัโดยมเีหตุผลประกอบ ดงันี้ 

(1) มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบรษิัท เนื่องจากบริษัท ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) มศีกัยภาพ 
ประสบการณ์ และความรูค้วามช านาญในการเป็นผูบ้รหิารโครงการในการออกแบบ  จดัหา และตดิตัง้อุปกรณ์
งานระบบโครงการรถไฟฟ้าในลกัษณะ Lump Sum Turnkey ใหก้บับรษิทัมาแลว้ โดยสามารถด าเนินการแลว้
เสรจ็ภายในก าหนดเวลาและงบประมาณ และไดผ้ลงานทีม่คีุณภาพ  

นอกจากนี้ บรษิัท ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) ยงัเป็นผู้รบัเหมาก่อสร้างงานสญัญาที ่2 และสญัญาที ่5 ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย และเคยเป็นผูบ้รหิารโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล 
ซึง่เป็นประโยชน์ต่อบรษิัทท าให้สามารถเชื่อมโยงงานระบบรถไฟฟ้ากบัโครงสร้างงานโยธาได้อย่างราบรื่น 
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และท าให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินทัง้สายทาง เป็นไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(2) ราคาค่างานที่บริษัท ช. การช่าง จ ากัด (มหาชน) เสนอเป็นจ านวนเงิน 19,643 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่)เมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคาที่บรษิัท อนิฟรา เอเชยี (ประเทศไทย) จ ากดั วศิวกรอสิระซึ่งเป็ น
บุคคลภายนอกทีม่คีวามน่าเชื่อถอืไดป้ระมาณการไวท้ีจ่ านวน 21,105 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ราคา
ทีบ่รษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอยงัเป็นราคาทีต่ ่ากว่า จงึเป็นราคาทีม่คีวามสมเหตุสมผล 

(3) บรษิัทได้ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบกรณีเกดิรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งโดย
ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งรายการนี้มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตาม         
งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

6. ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  

เหน็ควรว่าจา้งบรษิทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารโครงการ รวมถงึเป็นผูจ้ดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์งาน
ระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิในวงเงนิ 19,643 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) เน่ืองจาก 

(1) บรษิัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มศีกัยภาพ ประสบการณ์ และความรู้ความช านาญในการเป็นผู้บรหิาร
โครงการในการออกแบบ  จดัหา และติดตัง้อุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าในลกัษณะ Lump Sum 
Turnkey ใหก้บับรษิทัมาแลว้ โดยสามารถด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลาและงบประมาณ และไดผ้ล
งานทีม่คีุณภาพ และยงัเป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้งงานสญัญาที ่2 และสญัญาที ่5 ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
สว่นต่อขยาย และเคยเป็นผูบ้รหิารโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล ซึง่เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัท า
ใหส้ามารถเชื่อมโยงงานระบบรถไฟฟ้ากบัโครงสร้างงานโยธาไดอ้ย่างราบรื่น และท าใหก้ารเชื่อมต่ออุปกรณ์
งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิทัง้สายทางเป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

(2) ราคาค่างานทีบ่รษิทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอเป็นจ านวนเงนิ 19,643 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่)
เป็นราคาทีม่คีวามสมเหตุสมผล 

7. การเขา้ท ารายการกบั ช.การช่าง ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ เขา้ข่ายเป็นการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท        
จดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกรวมกนัว่า “ประกาศ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั”) โดยมวีงเงนิรวมไม่เกนิ 19,643 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) มขีนาดรายการเท่ากบั
รอ้ยละ 66.31 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
(รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3.1 / สารสนเทศ)  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2560 เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2560 โดยซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี และ/หรอื
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัคอื นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยกุ์ล และนางพเยาว ์มรติตนะพร พจิารณาแลว้
มมีตเิหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัดิงันี้ 

(1)  อนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยการว่าจา้งบรษิทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารโครงการ 
รวมถงึเป็นผูจ้ดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า ในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ในวงเงนิ 19,643 ลา้นบาท 
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 

(2) มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอี านาจพจิารณาอนุมตัริายละเอยีดของสญัญา และด าเนินการทีจ่ าเป็นเพื่อการ
ลงนามสญัญาจนเสรจ็การ 

 




