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วันที่ 10 กุมภาพันธ 2560
เรื่อง

การเขาทําสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู (ชวงแคราย – มีนบุรี) และสัญญารวมลงทุนโครงการ
รถไฟฟาสายสีเหลือง (ชวงลาดพราว – สําโรง) กับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย การจัดตั้งบริษัท
รวมทุน และการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย

สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยเรื่องการเขาทําสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
(ชวงแคราย – มีนบุรี) และสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง (ชวงลาดพราว – สําโรง)

อางถึงหนังสือของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ 2251/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม
2559 ซึ่งบริษัทฯ ไดแจงใหทราบผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) วาบริษัทฯ บริษัท ซิโน-ไทย
เอ็ น จี เ นี ย ริ่ ง แอนด คอนสตรั ค ชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) (“STEC”) และบริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ า ราชบุ รี โ ฮลดิ้ ง จํ า กั ด (มหาชน)
(“RATCH”) ในนามของ “กิจการรวมคา บีเอสอาร” เปนผูยื่นขอเสนอที่ดีที่สุดสําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู (ชวง
แคราย – มี น บุ รี ) (“โครงการรถไฟฟ า สายสี ช มพู ”) และโครงการรถไฟฟ า สายสี เ หลื อ ง (ช ว งลาดพร า ว – สํ า โรง)
(“โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง”) ตอการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (“รฟม.”) นั้น
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯ ขอแจงใหทราบวา เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ โครงการรถไฟฟ า สายสี ช มพู แ ละโครงการรถไฟฟ า สายสี เ หลื อ งให สํ า เร็ จ ลุ ล ว งไปด ว ยดี ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 จึงไดมีมติที่สําคัญดังตอไปนี้
1)

อนุมัติใหบริษัทฯ จัดตั้งบริษัทรวมทุนภายใตขอตกลงรวมกันของกิจการรวมคา บีเอสอาร (“บริษัทรวมทุน”)
ซึ่งในเบื้องตนบริษัทฯ คาดวาจะจัดตั้งบริษัทรวมทุนจํานวน 2 บริษัท บริษัทรวมทุนแหงหนึ่งจะเขาทํา
สัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และบริษัทรวมทุนอีกแหงหนึ่งจะเขาทําสัญญารวมลงทุน
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองกับ รฟม. โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท

: บริษัทฯ จะดําเนินการแจงใหทราบผานตลาดหลักทรัพยเมื่อบริษัทรวมทุนทั้ง
สองบริษัทไดจัดตั้งขึ้นแลว

ประเภทธุรกิจ

: บริษัทรวมทุนแหงหนึ่งจะเปนผูประกอบการโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
และบริษัทรวมทุนอีกแหงหนึ่งจะเปนผูประกอบการโครงการรถไฟฟาสายสี
เหลือง
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ทุนและหุน

: 3,500,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 350,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท ทั้งนี้ กอนเริ่มใหบริการการเดินรถโครงการรถไฟฟา
สายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง บริษัทรวมทุนแตละแหงจะมี
ทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล ว ประมาณ 14,000,000,000 – 17,423,000,000
บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวนประมาณ 1,400,000,000 – 1,742,300,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท

โครงสรางการถือหุน : บริษัทฯ จะถือหุนในสัดสวนรอยละ 75, STEC จะถือหุนในสัดสวนรอยละ 15
และ RATCH จะถือหุนในสัดสวนรอยละ 10 ในบริษัทรวมทุนแตละแหง
ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน : STEC และ RATCH ไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และธุรกรรมนี้
ไมใชรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551
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อนุมัติใหเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติการยื่นขอเสนอเขารวมลงทุนโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง (รวมถึงขอเสนอเกี่ยวกับสวนตอขยายของโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง) ของบริษัทฯ (โดยกิจการรวมคาบีเอสอาร) ตอ รฟม.
และใหบริษัทรวมทุนเขาทําสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู รวมถึงสวนตอขยายของโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพู (“ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู”) และสัญญารวมลงทุน
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง รวมถึงสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง (“ธุรกรรมการไดมาซึ่ง
สั มปทานโครงการรถไฟฟ าสายสี เหลื อง”) ตลอดจนเรื่ องอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข อง กั บ รฟม. และมอบหมายให
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการเจรจาตอรองสัญญา
รวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู รวมถึงสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และสัญญารวม
ลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง รวมถึงสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ตลอดจนมีอํานาจ
ดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่อง ในนามของบริษัทรวมทุน เพื่อใหการเขาทําธุรกรรมการไดมาซึ่ง
สัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี ทั้งนี้ โดยพิจารณาความเหมาะสม ประโยชน และผลกระทบใด ๆ ที่อาจมีตอบริษัทฯ และผูถือ
หุนของบริษัทฯ เปนสําคัญ เนื่องจากธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรม
การได มาซึ่ งสั มปทานโครงการรถไฟฟ าสายสี เหลื องนั้ น ถื อเป นการได มาซึ่ งสิ นทรั พย ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปน
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547
(ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย”) ซึ่งมีขนาดรายการตาม
เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 102.31 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได มาซึ่ ง
สินทรัพยของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือน กอนวันที่มีการตกลงเขาทํารายการในครั้งนี้ จะมีขนาด
รายการรวมตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 108.40 โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ สําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งถือเปนรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศเรื่อง
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การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย กลาวคือ เปนรายการซึ่งขนาดของรายการมีมูลคาเทากับรอยละ 100
หรือสูงกวา อยางไรก็ตาม การเขาทําธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรม
การไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองดังกลาว ไมเขาขายเปนการเขาจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพยโดยออมตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เนื่องจากเขาขอยกเวนตามขอ
24 ของประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย กลาวคือ (1) เปนธุรกิจที่มีลักษณะของธุรกิจ
คลายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไมมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ (3) ภายหลังจากการไดมาซึ่งสินทรัพย บริษัทฯ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย และ (4) บริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในคณะกรรมการ
บริษัท ผูถือหุน หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมีหนาที่ตองขออนุมัติการเขาทํา
รายการตอตลาดหลักทรัพย โดยยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหมกับตลาดหลักทรัพย แตบริษัทฯ ยังมี
หนาที่ดังตอไปนี้ (1) เปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองตอตลาดหลักทรัพยตามประกาศเรื่องการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย (2) จัดใหมีการประชุมผูถือหุน
ของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเขาทําธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการ
ไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ จะตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนฐาน
ในการนับคะแนน และ (3) แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาว
รวมทั้ งจั ดส งความเห็ นดั งกล าวต อสํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากั บหลั กทรั พย และตลาดหลั กทรั พย
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย และผูถือหุนของบริษัทฯ
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อนุมัติการแตงตั้งบริษัท แคปปตอล พลัส แอดไวซอรี่ จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินที่อยูในบัญชี
รายชื่อที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทําหนาที่ให
ความเห็นแกผูถือหุนในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเขาทําธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟา
สายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ตามประกาศเรื่องการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารอื่นใดที่จําเปนตามที่หนวยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวของกําหนด

4)

กําหนดวัน เวลา และสถานที่สําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 3 เมษายน
2560 เวลา 14.00 น. ณ หองบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร (BCC Hall) ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
ลาดพราว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อ
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
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วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติการยื่นขอเสนอเขารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู (ชวงแคราย
– มีน บุรี) โครงการรถไฟฟาสายสีเ หลือ ง (ชว งลาดพรา ว – สํา โรง) (รวมถึง ขอเสนอ
เกี่ ย วกั บ ส ว นต อ ขยายของโครงการรถไฟฟ า สายสี ช มพู และโครงการรถไฟฟ า สาย
สีเหลือง) ของบริษัทฯ (โดยกิจการรวมคา บีเอสอาร) ตอการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย และการเขาทําสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู รวมถึงสวน
ตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสาย
สีเหลือง รวมถึงสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ กับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

และกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560
(Record Date) ในวัน ที่ 24 กุม ภาพัน ธ 2560 และวันรวบรวมรายชื่อ ผู ถือ หุน ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ตลอดจนมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาแกไขวาระการ
ประชุม วัน เวลา และสถานที่สําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 ตลอดจนสารสนเทศ
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย
ความเห็นของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ หรือเพื่อใหขอความ และ/หรือ เอกสารดังกลาวมีความ
ชัดเจนมากขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

___________________________________
(นายคีรี กาญจนพาสน)
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
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สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย
เรื่อง การเขาทําสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู (ชวงแคราย – มีนบุรี)
และสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง (ชวงลาดพราว – สําโรง)
ตามที่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดรวมกับบริษัท
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (“STEC”) และบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
(“RATCH”) ในนามของ “กิจการรวมคา บีเอสอาร” ยื่นขอเสนอเขารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู (ชวงแคราย –
มีนบุรี) รวมถึงขอเสนอเกี่ยวกับสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู (“โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู”) และ
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง (ชวงลาดพราว – สําโรง) รวมถึงขอเสนอเกี่ยวกับสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสี
เหลือง (“โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง”) ตอการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (“รฟม.”) และเมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2559 รฟม. ไดมีหนังสือเลขที่ รฟม. 004/3227 และ รฟม. 004/3228 แจงวากิจการรวมคา บีเอสอาร เปนผูยื่น
ขอ เสนอที่ดีที่ สุดสํา หรับ โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู แ ละโครงการรถไฟฟา สายสีเ หลือ งนั้น เพื่อ ใหบ ริษัท ฯ สามารถ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองตอไปได
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 จึงไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จัดตั้งบริษัทรวมทุน
ภายใตขอตกลงรวมกันของกิจการรวมคา บีเอสอาร (“บริษัทรวมทุน”) ซึ่งในเบื้องตนบริษัทฯ คาดวาจะจัดตั้งบริษัทรวม
ทุนจํานวน 2 บริษัท ในสัดสวนการถือหุนระหวางบริษัทฯ STEC และ RATCH ที่รอยละ 75 รอยละ 15 และรอยละ 10
ตามลําดับ โดยบริษัทรวมทุนแหงหนึ่งจะเขาทําสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู (รวมถึงสวนตอขยายของ
โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู) (“ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู”) และบริษัทรวมทุนอีก
แหงหนึ่งจะเขาทําสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง (รวมถึงสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง)
(“ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง”) กับ รฟม. ทั้งนี้ บริษัทรวมทุนทั้งสองแหงจะเขาทํา
สัญญาดังกลาวก็ตอเมื่อ (1) รฟม. ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหเขาทําสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
และสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง และ (2) บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ
ใหเขาทําธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟา
สายสีเหลือง
ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟา
สายสีเหลืองนั้น ถือเปนการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ
ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย”) ซึ่งมี
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 102.31 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือน กอนวันที่มีการตกลงเขาทํารายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมตาม
เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 108.40 โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับงวด 9 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งถือเปนรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพ ย
กลาวคือ เปนรายการซึ่งขนาดของรายการมีมูลคาเทากับรอยละ 100 หรือสูงกวา อยางไรก็ตาม การเขาทําธุรกรรมการ
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ไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองดังกลาว ไม
เขาขายเปนการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) โดยออมตามประกาศเรื่องการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เนื่องจากเขาขอยกเวนตามขอ 24 ของประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
กลาวคือ (1) เปนธุรกิจที่มีลักษณะของธุรกิจคลายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไมมีนโยบาย
จะเปลี่ยนแปลงที่สํา คัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ (3) ภายหลังจากการไดมาซึ่ง สินทรัพ ย บริษัทฯ ยังคงมีคุณ สมบั ติ
เหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย และ (4) บริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในคณะกรรมการ
บริษัท ผูถือหุน หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมีหนาที่ตองขออนุมัติการเขาทํารายการตอตลาด
หลักทรัพย โดยยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหมกับตลาดหลักทรัพย แตบริษัทฯ ยังมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1)

เปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่ง
สัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองตอตลาดหลักทรัพย ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย

(2)

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเขาทําธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟา
สายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดย
บริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มีสวนได
เสียเปนฐานในการนับคะแนน และ

(3)

แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟา
สายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง รวมทั้งจัดสงความเห็นดังกลาวตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย และผูถือหุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่ง
สัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1)

วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟา
สายสีเหลือง จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ (1) รฟม. ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหเขาทําสัญญารวมลงทุนโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพู และสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลื อง และ (2) บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจ าก
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ใหเขาทําธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และ
ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
อนึ่ง กิจการรวมคา บีเอสอาร อยูระหวางการเจรจาสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู รวมถึงสวนตอ
ขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง รวมถึงสวนตอขยาย
ของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง กับ รฟม. และคาดวาจะมีการลงนามในสัญญาดังกลาวภายในไตรมาสที่ 2
ของป 2560
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2)

คูสัญญาที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัทฯ

2.1)

ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
ผูใหสัมปทาน

: การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

ผูรับสัมปทาน

: บริษัทรวมทุนซึ่งจะจัดตั้งขึ้นภายใตขอตกลงรวมกันของกิจการรวมคา บีเอสอาร
โดยจะมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะถือหุนรอยละ 75
และ STEC และ RATCH จะถือหุนรอยละ 15 และรอยละ 10 ตามลําดับ

ความสัมพันธกับบริษัทฯ : รฟม. STEC และ RATCH ไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ
2.2)

ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
ผูใหสัมปทาน

: การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

ผูรับสัมปทาน

: บริษัทรวมทุนซึ่งจะจัดตั้งขึ้นภายใตขอตกลงรวมกันของกิจการรวมคา บีเอสอาร
โดยจะมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะถือหุนรอยละ 75
และ STEC และ RATCH จะถือหุนรอยละ 15 และรอยละ 10 ตามลําดับ

ความสัมพันธกับบริษัทฯ : รฟม. STEC และ RATCH ไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ
ทั้งนี้ ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการ
รถไฟฟาสายสีเหลืองไมใชรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
3)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1)

ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
(1)

ลักษณะโดยทั่วไปของสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
ขอเสนอหลัก

สัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูเปนสัญญาสัมปทานสําหรับการรวมลงทุนระหวางภาครัฐ
และเอกชนในรูปแบบ PPP Net Cost ระยะเวลา 33 ป 3 เดือน โดยภาครัฐเปนผูลงทุนจัดหากรรมสิทธิ์ในที่ดิน
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และเอกชน (บริษัทรวมทุน) เปนผูดําเนินงานออกแบบ และลงทุนคากอสรางงานโยธา งานระบบรถไฟฟา และ
ขบวนรถไฟฟ า รวมทั้ ง ให บ ริ ก ารเดิ น รถไฟฟ า และซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาระบบรถไฟฟ า รางเดี่ ย วแบบ Straddle
Monorail โดยไดรับเงินสนับสนุนคางานโยธาจากภาครัฐ
บริษัท รว มทุ น เป น ผูจั ด เก็ บ รายได ซึ่ ง จะมาจากค า โดยสาร ค า บริการที่จ อดรถ และการพัฒ นาเชิ ง
พาณิชยและกิจกรรมเชิงพาณิชยอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานีรถไฟฟา ขบวนรถไฟฟารางเดี่ยว อาคาร
จอดและจร และทางเชื่อมตออาคารอื่น ๆ ที่เชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู เปนระยะเวลา 30 ป นับจาก
วันที่ไดรับหนังสือรับรองการเริ่มใหบริการเดินรถไฟฟาทั้งระบบ (Commissioning Certificate) หรือหนังสือรับรอง
การเริ่มใหบริการเดินรถไฟฟาในสวนที่เปนสาระสําคัญ (Substantial Commissioning Certificate) จาก รฟม.
เพื่อตอบแทนการไดรับสิทธิตามสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู บริษัทรวมทุนตกลงแบง
เงินรายไดใหแก รฟม. ตลอดระยะเวลาของสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู จํานวนทั้งสิ้น ประมาณ
250,000,000 บาท (“สวนแบงรายไดของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู”) และตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในระบบ
รถไฟฟาสายสีชมพู และบรรดาทรัพยสินที่เกี่ยวของกับโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูที่บริษัทรวมทุนไดจัดหาและ
จัดสรางมาภายใตสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู อาทิ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง ขบวนรถไฟฟา ทาง
เชื่อมอาคารตาง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตามสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ใหแก
รฟม.
ขอเสนอเพิ่มเติม – สวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
ในการยื่นขอเสนอหลักเพื่อเขารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูดังกลาวขางตน กิจการรวมคา
บีเอสอาร ไดยื่นขอเสนอเกี่ยวกับสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ตอ รฟม. เพิ่มเติม โดยไดเสนอ
สรางสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูแยกออกจากเสนทางสายหลัก (Spur-line) เพื่อเชื่อมตอและ
บริการเดินรถไฟฟาระหวางสถานีของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูสูใจกลางเมืองทองธานี ระยะทางประมาณ 2.8
กิโลเมตร ประกอบดวย 2 สถานี สถานีแรกตั้งอยูบริเวณอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร และสถานีที่สองบริเวณริม
ทะเลสาบในเมืองทองธานี โดยกิจการรวมคา บีเอสอาร หรือบริษัทรวมทุน จะเปนผูรับผิดชอบการลงทุนในสวนนี้
เองทั้งหมด
สถานะของสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
ปจจุบัน กิจการรวมคา บีเอสอาร อยูระหวางการเจรจารางสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสี
ชมพูตามที่ระบุในขอกําหนดของโครงการ (Terms of Reference) กับ รฟม. (“รางสัญญารวมลงทุนโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพู”) ดังนั้น สัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูฉบับลงนามจึงอาจมีขอกําหนดและ
เงื่อนไขที่แตกตางไปจากรางสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ จะเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
เปน ผูมีอํา นาจในการเจรจาตอรองสัญ ญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู รวมถึง สว นต อขยายของ
โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ตลอดจนมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่อง ในนามของบริษัทรวมทุน
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เพื่อใหการเขาทําธุรกรรมการได มาซึ่ง สัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูสําเร็จลุลวงไปดวยดี ทั้งนี้ โดย
พิจารณาความเหมาะสม ประโยชน และผลกระทบใด ๆ ที่อาจมีตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ เปนสําคัญ
อนึ่ง เนื่องจากกิจการรวมคา บีเอสอาร ไดยื่นขอเสนอเกี่ยวกับสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสี
ชมพู ตอ รฟม. เพิ่มเติม พรอมกับการยื่นขอเสนอหลักเพื่อเขารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ซึ่งบริษัทฯ
คาดวาขอกําหนดและเงื่อนไขของสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู จะระบุรวมไวในสัญญารวม
ลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู อยางไรก็ดี หากการเจรจาสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูตอง
ลาชาออกไป บริษัทฯ อาจตัดสินใจเขาทําสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูกับ รฟม. กอน โดยไม
รวมรายละเอียดของสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู หากการดําเนินการดังกลาวจะกอใหเกิด
ประโยชนกับบริษัทฯ มากกวา
(2)

ขอบเขตของงานตามสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
ขอเสนอหลัก
หนาที่หลักของบริษัทรวมทุนในฐานะผูรับสัมปทานตามสัญญานี้ สามารถสรุปไดโดยยอดังนี้
งานในระยะที่ 1 ออกแบบและกอสรางงานโยธา สิ่งอํานวยความสะดวก ศูนยซอมบํารุง อาคารจอด
และจร รวมทั้งอาคารตาง ๆ การรื้อยาย และ/หรือ กอสรางใหมของงานสาธารณูปโภค
ที่เกี่ยวของกับโครงการตามสัญ ญารว มลงทุนโครงการรถไฟฟ า สายสีชมพูนี้ ผลิต
จัดหา และติดตั้งอุปกรณงานระบบเครื่องกลและไฟฟา ขบวนรถไฟฟารางเดี่ยว และ
ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการทั้งหมด พรอม
ทั้งการทดสอบแตละระบบ (Individual Testing) ทดสอบระบบโดยรวม (Integrated
Systems Testing) และการทดลองเดินรถ (Trial Run) รวมถึงการฝกอบรม และการ
ถายทอดเทคโนโลยี โดยงานในระยะที่ 1 จะมีระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญา
ทั้งสิ้น 3 ป 3 เดือน นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือแจงใหเริ่มงาน เวนแตจะไดรับการ
ขยายระยะเวลาจาก รฟม. อนึ่ง รฟม. จะออกหนังสือแจงใหเริ่มงานหลังจากการลง
นามในสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
งานในระยะที่ 2 บริหารจัดการการเดินรถ และใหบริการเดินรถไฟฟาตามสัญญารวมลงทุนโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพูอยางตอเนื่อง เรียกเก็บคาโดยสาร กูภัย บํารุงรักษาระบบรถไฟฟา
สายสีชมพู ปรับปรุงอุปกรณและวัสดุตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งงานโครงสรางพื้นฐานทาง
โยธา และอุปกรณงานระบบ รวมทั้งจัดใหมีบุคลากรที่มีความรู และความชํานาญ
ตลอดจนสํารองวัสดุ อุปกรณ และอะไหลที่จาํ เปนและเพียงพอ สําหรับการปฏิบัติตาม
สัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูนี้ โดยงานในระยะที่ 2 จะมีระยะเวลา
การดํ า เนิ น งานตามสั ญ ญาทั้ ง สิ้ น 30 ป นั บ จากวั น ที่ ไ ด รั บ หนั ง สื อ รั บ รองการเริ่ ม
ใหบริการเดินรถไฟฟาทั้งระบบ (Commissioning Certificate) หรือหนังสือรับรองการ
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เริ่มใหบริการเดินรถไฟฟาในสวนที่เปนสาระสําคัญ (Substantial Commissioning
Certificate) จาก รฟม.
ในการนี้ บริษัทรวมทุนจะตองยื่นหลักประกันสัญญาเพื่อเปนหลักประกันในการดําเนินงานตามสัญญา
รวมลงทุนใหแก รฟม. ดังนี้
หลักประกันการดําเนินงานในระยะที่ 1: ในวันที่ทําสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
บริษัทรวมทุนตองสงมอบหลักประกันสัญญาเปนหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงินใหแก รฟม. เปน
จํานวนเงิน 2,500,000,000 บาท ทั้งนี้ รฟม. จะคืนหลักประกันดังกลาวเมื่อบริษัทรวมทุนดําเนินงานใน
ระยะที่ 1 แลวเสร็จ และสามารถเปดใหบริการการเดินรถไฟฟา และ รฟม. ไดออกหนังสือรับรองการเริ่ม
ใหบริการเดินรถไฟฟาทั้งระบบ (Commissioning Certificate) แกบริษัทรวมทุน และบริษัทรวมทุนได
นําหลักประกันการดําเนินงานในระยะที่ 2 มาสงมอบใหแก รฟม. ไวแทนหลักประกันนี้แลว
หลักประกันการดําเนินงานในระยะที่ 2: ในวันที่ รฟม. ออกหนังสือรับรองการเริ่มใหบริการเดินรถไฟฟา
ทั้งระบบ (Commissioning Certificate) และเปนการเริ่มดําเนินงานในระยะที่ 2 บริษัทรวมทุนตองนํา
หลักประกันสัญญาฉบับใหมเปนจํานวนเงิน 750,000,000 บาท มาวางไวกับ รฟม. โดย รฟม. จะคืน
หลักประกันดังกลาวเมื่อบริษัทรวมทุนพนจากขอผูกพันตามสัญญารวมลงทุนแลว
การรับรองการดําเนินงานโดยกิจการรวมคา บีเอสอาร: ในวันที่ทําสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟา
สายสีชมพู บริษัทรวมทุนตองสงมอบหนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทฯ STEC และ RATCH ภายใต
กิจการรวมคา บีเอสอาร ในฐานะผูยื่นขอเสนอเขารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู เพื่อรับรอง
การปฏิบัติหนาที่และความรับผิดของบริษัทรวมทุนภายใตสัญญารวมลงทุนใหแก รฟม. ซึ่งจะมีผล
ตลอดการดําเนินงานในระยะที่ 1 และการดําเนินงานในระยะที่ 2
ขอเสนอเพิ่มเติม – สวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
หนาที่หลักของบริษัทรวมทุนในฐานะผูรับสัมปทาน สามารถสรุปไดโดยยอดังนี้
งานในระยะที่ 1 สรางสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูแยกออกจากเสนทางสายหลัก
(Spur-line) เพื่อเชื่อมตอและบริการเดินรถไฟฟาระหวางสถานีของโครงการรถไฟฟา
สายสีชมพูสูใจกลางเมืองทองธานี ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร ประกอบดวย 2
สถานี สถานีแรกตั้งอยูบริเวณอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร และสถานีที่สองบริเวณริม
ทะเลสาบในเมืองทองธานี โดยคาดวางานในระยะที่ 1 จะมีระยะเวลาการดําเนินงาน
ตามสัญญาทั้งสิ้น 3 ป 3 เดือน นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือแจงใหเริ่มงาน เวนแต
จะไดรับการขยายระยะเวลาจาก รฟม. เชนเดียวกับระยะเวลาตามขอเสนอหลัก
งานในระยะที่ 2 คาดวาจะมีลักษณะเชนเดียวกันกับงานในระยะที่ 2 ของขอเสนอหลัก โดยคาดวาจะมี
ระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญาทั้งสิ้น 30 ป นับจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองการ
เริ่มใหบริการเดินรถไฟฟาทั้งระบบ (Commissioning Certificate) หรือหนังสือรับรอง
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การเริ่มใหบริการเดินรถไฟฟาในสวนที่เปนสาระสําคัญ (Substantial Commissioning
Certificate) จาก รฟม.
(3)

ขนาดของรายการ

ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู เขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตาม
ประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยบริษัทฯ ไดนํามูลคารวมของประมาณการเงิน ลงทุน
สําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ซึ่งรวมถึงสวนตอขยาย และสวนแบงรายไดของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
จํานวนประมาณ 47,564,000,000 บาท มาใชในการคํานวณขนาดรายการ หรือคิดเปนรอยละ 51.65 ตามเกณฑ
มู ลค า รวมของสิ่ง ตอบแทน โดยคํ า นวณจากงบการเงิน รวมของบริษัท ฯ สํา หรับ งวด 9 เดือ นสิ้น สุดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 ดังมีรายละเอียดการคํานวณตอไปนี้
(ก)

เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA)
ไม ส ามารถนํ า เกณฑ ดั ง กล า วมาปรับ ใช ไ ด เนื่ อ งจากเป น ธุ ร กรรมการได ม าซึ่ ง สั ม ปทาน
โครงการรถไฟฟา

(ข)

เกณฑกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ไม ส ามารถนํ า เกณฑ ดั ง กล า วมาปรั บ ใช ไ ด เนื่ อ งจากเป น ธุ ร กรรมการได ม าซึ่ ง สั ม ปทาน
โครงการรถไฟฟา

(ค)

เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน
=
=

มูลคารวมของสิ่งตอบแทนที่จาย x 100
มูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย
47,564,000,000 x 100
92,091,428,000

= ประมาณรอยละ 51.65
(ง)

เกณฑมูลคาหุนที่ออกเพื่อชําระคาสินทรัพย
ไมสามารถนําเกณฑดังกลาวมาปรับใชได เนื่องจากไมมีการออกหลักทรัพยใหม

3.2)

ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
(1)

ลักษณะโดยทั่วไปของสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
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ขอเสนอหลัก
สัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองเปนสัญญาสัมปทานสําหรับการรวมลงทุนระหวาง
ภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ PPP Net Cost ระยะเวลา 33 ป 3 เดือน โดยภาครัฐเปนผูลงทุนจัดหากรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน และเอกชน (บริษัทรวมทุน) เปนผูดําเนินงานออกแบบ และลงทุนคากอสรางงานโยธา งานระบบรถไฟฟา
และขบวนรถไฟฟา รวมทั้งใหบริการเดินรถไฟฟาและซอมบํารุงรักษาระบบรถไฟฟารางเดี่ยวแบบ Straddle
Monorail โดยไดรับเงินสนับสนุนคางานโยธาจากภาครัฐ
บริ ษั ท ร ว มทุน เป น ผูจั ด เก็ บ รายได ซึ่ง จะมาจากค า โดยสาร คา บริ การที่จ อดรถ และการพัฒ นาเชิ ง
พาณิชยและกิจกรรมเชิงพาณิชยอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานีรถไฟฟา ขบวนรถไฟฟารางเดี่ยว อาคาร
จอดและจร และทางเชื่อมตออาคารอื่น ๆ ที่เชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง เปนระยะเวลา 30 ป นับ
จากวันที่ไดรับหนังสือรับรองการเริ่มใหบริการเดินรถไฟฟาทั้งระบบ (Commissioning Certificate) หรือหนังสือ
รับรองการเริ่มใหบริการเดินรถไฟฟาในสวนที่เปนสาระสําคัญ (Substantial Commissioning Certificate) จาก
รฟม.
เพื่อตอบแทนการไดรับสิทธิตามสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง บริษัทรวมทุนตกลง
แบงเงินรายไดใหแก รฟม. ตลอดระยะเวลาของสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง จํานวนทั้งสิ้น
ประมาณ 250,000,000 บาท (“ส ว นแบ ง รายได ข องโครงการรถไฟฟ า สายสี เ หลื อ ง”) และตกลงโอน
กรรมสิทธิ์ในระบบรถไฟฟาสายสีเหลือง และบรรดาทรัพยสินที่เกี่ยวของกับโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองที่บริษัท
รวมทุนไดจัดหาและจัดสรางมาภายใตสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง อาทิ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง
ขบวนรถไฟฟา ทางเชื่อมอาคารตาง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตามสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟา
สายสีเหลืองใหแก รฟม.
ขอเสนอเพิ่มเติม – สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
ในการยื่นขอเสนอหลักเพื่อเขารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองดังกลาวขางตน กิจการรวมคา
บีเอสอาร ไดยื่นขอเสนอเกี่ยวกับสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ตอ รฟม. เพิ่มเติม โดยไดเสนอ
สรางสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองไปทางดานทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร เพื่อ
เชื่อมตอรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเขียว (ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต) ที่กําลังอยูระหวางการดําเนินงาน
กอสราง ประกอบดวย 2 สถานี สถานีแรกอยูประมาณกึ่งกลางของเสนทางสวนตอขยายนี้ และสถานีสุดทาย
บริเวณกอนถึงแยกรัชโยธิน ทั้งนี้ กิจการรวมคา บีเอสอาร หรือบริษัทรวมทุน อยูระหวางเจรจากับ รฟม. เพื่อ
ลงทุนในสวนตอขยายนี้ นอกจากนี้ กิจการรวมคา บีเอสอาร ยังไดเสนอซื้อที่ดินบริเวณที่จะกอสรางศูนยซอม
บํารุงของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง แทน รฟม. ซึ่งจะทําให รฟม. ประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดินใน
สวนนี้ โดยกิจการรวมคา บีเอสอาร หรือบริษัทรวมทุน จะกอสรางอาคารอเนกประสงค ซึ่งประกอบดวย (1) ศูนย
ซอมบํารุง ซึ่งกิจการรวมคา บีเอสอาร หรือบริษัทรวมทุน จะใหสิทธิกับ รฟม. ในการใชพื้นที่ศูนยซอมบํา รุง
ดังกลาว และ (2) พื้นที่เชิงพาณิชย ซึ่งกิจการรวมคา บีเอสอาร หรือบริษัทรวมทุน มีสิทธิที่จะพัฒนาและใชพื้นที่
เชิงพาณิชยทั้งหมด ตลอดจนพื้นที่โดยรอบศูนยซอมบํารุงดังกลาว
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สถานะของสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
ปจจุบัน กิจการรวมคา บีเอสอาร อยูระหวางการเจรจาสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายเหลือง
ตามที่ร ะบุใ นข อ กํ า หนดของโครงการ (Terms of Reference) กับ รฟม. (“ร า งสั ญ ญาร ว มลงทุ น โครงการ
รถไฟฟาสายสีเหลือง”) ดังนั้น สัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองฉบับลงนามจึงอาจมีขอกําหนด
และเงื่อนไขที่แตกตางไปจากรางสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ ไดเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการเจรจาตอรองสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง รวมถึงสวนตอขยายของ
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ตลอดจนมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่จําเปน หรือเกี่ยวเนื่อง ในนามของบริษัทรวม
ทุน เพื่อใหการเขาทําธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองสําเร็จลุลวงไปดวยดี ทั้งนี้ โดย
พิจารณาความเหมาะสม ประโยชน และผลกระทบใด ๆ ที่อาจมีตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ เปนสําคัญ
อนึ่ง เนื่องจากกิจการรวมคา บีเอสอาร ไดยื่นขอเสนอเกี่ยวกับสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสาย
สีเหลือง ตอ รฟม. เพิ่มเติม พรอมกับการยื่นขอเสนอหลักเพื่อเขารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ซึ่ง
บริษัทฯ คาดวาขอกําหนดและเงื่อนไขของสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง จะระบุรวมไวใน
สัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง อยางไรก็ดี หากการเจรจาสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟา
สายสีเหลืองตองลาชาออกไป บริษัทฯ อาจตัดสินใจเขาทําสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองกับ
รฟม. กอน โดยไมรวมรายละเอียดของสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง หากการดําเนินการ
ดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ มากกวา
(2)

ขอบเขตของงานตามสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
หนาที่หลักของบริษัทรวมทุนในฐานะผูรับสัมปทานตามสัญญานี้ สามารถสรุปไดโดยยอดังนี้
งานในระยะที่ 1 ออกแบบและกอสรางงานโยธา สิ่งอํานวยความสะดวก ศูนยซอมบํารุง อาคารจอด
และจร รวมทั้งอาคารตาง ๆ การรื้อยาย และ/หรือ กอสรางใหมของงานสาธารณูปโภค
ที่เกี่ยวของกับโครงการตามสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองนี้ ผลิต
จัดหา และติดตั้งอุปกรณงานระบบเครื่องกลและไฟฟา ขบวนรถไฟฟารางเดี่ยว และ
ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการทั้งหมด พรอม
ทั้งการทดสอบแตละระบบ (Individual Testing) ทดสอบระบบโดยรวม (Integrated
Systems Testing) และการทดลองเดินรถ (Trial Run) รวมถึงการฝกอบรม และการ
ถายทอดเทคโนโลยี โดยงานในระยะที่ 1 จะมีระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญา
ทั้งสิ้น 3 ป 3 เดือน นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือแจงใหเริ่มงาน เวนแตจะไดรับการ
ขยายระยะเวลาจาก รฟม. อนึ่ง รฟม. จะออกหนังสือแจงใหเริ่มงานหลังจากการลง
นามในสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
งานในระยะที่ 2 บริหารจัดการการเดินรถ และใหบริการเดินรถไฟฟาตามสัญญารวมลงทุนโครงการ
รถไฟฟ า สายสี เ หลื อ งอย า งต อ เนื่ อ ง เรี ย กเก็ บ ค า โดยสาร กู ภั ย บํ า รุ ง รั ก ษาระบบ
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รถไฟฟาสายสีเหลือง ปรับปรุงอุปกรณและวัสดุตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งงานโครงสราง
พื้นฐานทางโยธา และอุปกรณงานระบบ รวมทั้งจัดใหมีบุคลากรที่มีความรู และความ
ชํานาญ ตลอดจนสํารองวัสดุ อุปกรณ และอะไหลที่จําเปนและเพียงพอ สําหรับการ
ปฏิบัติตามสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายเหลืองนี้ โดยงานในระยะที่ 2 จะมี
ระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญาทั้งสิ้น 30 ป นับจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองการ
เริ่มใหบริการเดินรถไฟฟาทั้งระบบ (Commissioning Certificate) หรือหนังสือรับรอง
การเริ่มใหบริการเดินรถไฟฟาในสวนที่เปนสาระสําคัญ (Substantial Commissioning
Certificate) จาก รฟม.
ในการนี้ บริษัทรวมทุนจะตองยื่นหลักประกันสัญญาเพื่อเปนหลักประกันในการดําเนินงานตามสัญญา
รวมลงทุนใหแก รฟม. ดังนี้
หลักประกันการดําเนินงานในระยะที่ 1: ในวันที่ทําสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
บริษัทรวมทุนตองสงมอบหลักประกันสัญญาเปนหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงินใหแก รฟม. เปน
จํานวนเงิน 2,500,000,000 บาท ทั้งนี้ รฟม. จะคืนหลักประกันเมื่อบริษัทรวมทุนดําเนินงานในระยะที่
1 แล วเสร็ จ และสามารถเปด ใหบ ริการการเดิน รถไฟฟา และ รฟม. ไดอ อกหนัง สือ รับ รองการเริ่ม
ใหบริการเดินรถไฟฟาทั้งระบบ (Commissioning Certificate) แกบริษัทรวมทุน และบริษัทรวมทุนได
นําหลักประกันการดําเนินงานในระยะที่ 2 มาสงมอบใหแก รฟม. ไวแทนหลักประกันตามขอนี้แลว
หลักประกันการดําเนินงานในระยะที่ 2: ในวันที่ รฟม. ออกหนังสือรับรองการเริ่มใหบริการเดินรถไฟฟา
ทั้งระบบ (Commissioning Certificate) และเปนการเริ่มดําเนินงานในระยะที่ 2 บริษัทรวมทุนตองนํา
หลักประกันสัญญาฉบับใหมเปนจํานวนเงิน 750,000,000 บาท มาวางไวกับ รฟม. โดย รฟม. จะคืน
หลักประกันดังกลาวเมื่อบริษัทรวมทุนพนจากขอผูกพันตามสัญญารวมลงทุนแลว
การรับรองการดําเนินงานโดยกิจการรวมคา บีเอสอาร: ในวันที่ทําสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟา
สายสีเหลืองบริษัทรวมทุนตองสงมอบหนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทฯ STEC และ RATCH ภายใต
กิจการรวมคา บีเอสอาร ในฐานะผูยื่นขอเสนอเขารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง เพื่อรับรอง
การปฏิบัติหนาที่และความรับผิดของบริษัทรวมทุนภายใตสัญญารวมลงทุนใหแก รฟม. ซึ่งจะมีผล
ตลอดการดําเนินงานในระยะที่ 1 และการดําเนินงานในระยะที่ 2
ขอเสนอเพิ่มเติม – สวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
หนาที่หลักของบริษัทรวมทุนในฐานะผูรับสัมปทาน สามารถสรุปไดโดยยอดังนี้
งานในระยะที่ 1 สรางสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองไปทางดานทิศเหนือ ระยะทาง
ประมาณ 2.6 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมตอรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเขียว (ชวงหมอชิต –
สะพานใหม – คูคต) ที่กําลังอยูระหวางการดําเนินงานกอสราง ประกอบดวย 2 สถานี
สถานีแรกอยูประมาณกึ่งกลางของเสนทางสวนตอขยายนี้ และสถานีสุดทายบริเวณ
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กอนถึงแยกรัชโยธิน โดยคาดวางานในระยะที่ 1 จะมีระยะเวลาการดําเนินงานตาม
สัญญาทั้งสิ้น 3 ป 3 เดือน นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือแจงใหเริ่มงาน เวนแตจะ
ไดรับการขยายระยะเวลาจาก รฟม. เชนเดียวกับระยะเวลาตามขอเสนอหลัก
งานในระยะที่ 2 คาดวาจะมีลักษณะเชนเดียวกันกับงานในระยะที่ 2 ของขอเสนอหลัก โดยคาดวาจะมี
ระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญาทั้งสิ้น 30 ป นับจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองการ
เริ่มใหบริการเดินรถไฟฟาทั้งระบบ (Commissioning Certificate) หรือหนังสือรับรอง
การเริ่มใหบริการเดินรถไฟฟาในสวนที่เปนสาระสําคัญ (Substantial Commissioning
Certificate) จาก รฟม.
(3)

ขนาดของรายการ

ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง เขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพย ตาม
ประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยบริษัทฯ ไดนํามูลคารวมของประมาณการเงิน ลงทุน
สําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ซึ่งรวมถึงสวนตอขยาย และสวนแบงรายไดของโครงการรถไฟฟาสายสี
เหลือง จํานวนประมาณ 46,654,000,000 บาท มาใชในการคํานวณขนาดรายการ หรือคิดเปนรอยละ 50.66
ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ดังมีรายละเอียดการคํานวณตอไปนี้
(ก)

เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA)
ไม สามารถนํ า เกณฑดั ง กล า วมาปรับ ใชไ ด เนื่อ งจากเป น ธุ ร กรรมการได มาซึ่ ง สั ม ปทาน
โครงการรถไฟฟา

(ข)

เกณฑกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ไม ส ามารถนํ า เกณฑ ดั ง กล า วมาปรั บ ใช ไ ด เนื่ อ งจากเป น ธุ ร กรรมการได ม าซึ่ ง สั ม ปทาน
โครงการรถไฟฟา

(ค)

เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน
=
=

มูลคารวมของสิ่งตอบแทนที่จาย x 100
มูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย
46,654,000,000 x 100
92,091,428,000

= ประมาณรอยละ 50.66
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(ง)

เกณฑมูลคาหุนที่ออกเพื่อชําระคาสินทรัพย
ไมสามารถนําเกณฑดังกลาวมาปรับใชได เนื่องจากไมมีการออกหลักทรัพยใหม

การรวมขนาดรายการ
เมื่อรวมขนาดของรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสี
ชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง จะมีขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวม
ของสิ่งตอบแทนรวมกันเทากับรอยละ 102.31 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ
ที่เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือน กอนวันที่มีการตกลงเขาทํารายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมตามเกณฑมูลคา
รวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 108.40 โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งถือเปนรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
กลาวคือ เปนรายการซึ่งขนาดของรายการมีมูลคาเทากับรอยละ 100 หรือสูงกวา อยางไรก็ตาม การเขาทํา
ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟา
สายสีเหลืองดังกลาว ไมเขาขายเปนการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยโดยออมตามประกาศเรื่องการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เนื่องจากเขาขอยกเวนตามขอ 24 ของประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย กลาวคือ (1) เปนธุรกิจที่มีลักษณะของธุรกิจคลายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ (2)
บริษัทฯ ไมมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ (3) ภายหลังจากการไดมาซึ่งสินทรัพย
บริษัทฯ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย และ (4) บริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญในคณะกรรมการบริษัท ผูถือหุน หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมีหนาที่ตอง
ขออนุมัติการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพย โดยยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหมกับตลาดหลักทรัพย
4)

รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา

4.1)

ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
โครงการรถไฟฟาสายสีชมพูมีจุดเริ่มตนเชื่อมตอกับแนวเสนทางของโครงการรถไฟฟาสายสีมวง (บาง
ใหญ – บางซื่อ) ชวงบริเวณดานหนาศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี บนถนนรัตนาธิเบศร เลี้ยวซายผานแยกแคราย
เขาถนนติวานนท วิ่งตามถนนติวานนทเลี้ยวขวาที่ทางแยกปากเกร็ด เขาถนนแจงวัฒนะ ผานทางแยกหลักสี่
เชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาสายสีแดง และผานวงเวียนอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ เชื่อมตอกับโครงการ
รถไฟฟาสายสีเขียว จากนั้นวิ่งเขาถนนรามอินทราจนถึงทางแยกมีนบุรี แนวเสนทางจะวิ่งตรงเขาสูถนนสีหบุรานุ
กิจ จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางทิศใต ขามคลองสามวาและขามคลองแสนแสบ มาวิ่งตัดขามถนนรามคําแหง และ
ลอดแนวโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรี (สุวินทวงศ) เขาสถานีมีนบุรีที่เชื่อมตอกับ
โครงการรถไฟฟาสายสีสม ระยะทางรวมทั้งสิ้น 34.5 กิโลเมตร มีสถานีจํานวน 30 สถานี ศูนยซอมบํารุง 1 แหง
และอาคารจอดและจร 1 แหง
นอกจากนี้ กิจการรวมคา บีเอสอาร ไดยื่นขอเสนอเกี่ยวกับสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสี
ชมพูแยกออกจากเสนทางสายหลัก (Spur-line) เพื่อเชื่อมตอและบริการเดินรถไฟฟาระหวางสถานีของโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพูสูใจกลางเมืองทองธานี ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร ประกอบดวย 2 สถานี สถานีแรก
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ตั้งอยูบริเวณอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร และสถานีที่สองบริเวณริมทะเลสาบในเมืองทองธานี โดยสวนตอขยายนี้
จะแยกออกจากสถานีศรีรัช (PK10)
4.2)

ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองมีจุดเริ่มตนที่จุดเชื่อมตอกับระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
(โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินระยะแรก) ที่แยกรัชดา – ลาดพราว ไปตามแนวถนนลาดพราวจนถึงทางแยกบาง
กะป จากนั้นแนวเสนทางจะเบนไปทางทิศใตตามถนนศรีนครินทร เชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาสายสีสม ที่ทาง
แยกลําสาลีเชื่อมตอกับ Airport Rail Link บริเวณทางแยกพระรามเกา ไปตามแนวถนนศรีนครินทร ผานแยก
พัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนถึงแยกศรีเทพา จากนั้นแนวเสนทางจะเบนไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวถนนเทพารักษ ผานจุดเชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ โดย
จุดสิ้นสุดของเสนทางบริเวณสถานีสําโรง ระยะทางรวมทั้งสิ้น 30 กิโลเมตร มีสถานีจํานวน 23 สถานี ศูนยซอม
บํารุง 1 แหงและอาคารจอดและจร 1 แหง
นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดการตอเชื่อมกับโครงการรถไฟฟาเสนทางอื่นมากขึ้น กิจการรวมคา บีเอสอาร ได
เสนอสวนตอขยายเสนทางดานทิศเหนือออกไปอีกเปนระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร ไปตามถนนรัชดาภิเษก
ไปสิ้นสุดบริเวณแยกรัชโยธิน ซึ่งจะเชื่อมตอกับสถานี N10 (บริเวณปากซอยพหลโยธิน 24) ของโครงการรถไฟฟา
สวนตอขยายสายสีเขียว (ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต) ที่กําลังอยูระหวางการดําเนินงานกอสราง โดยเสนอ
ใหมีสถานีรับสงผูโดยสารเพิ่มขึ้นอีก 2 สถานี สถานีแรกอยูประมาณกึ่งกลางของเสนทางสวนตอขยายนี้ และ
สถานีสุดทายบริเวณกอนถึงแยกรัชโยธิน ซึ่งจําเปนตองมีการจัดทําทางเดินเชื่อมตอกับสถานี N10 ของโครงการ
รถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเขียว

5)

มูลคารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชําระเงิน

5.1)

ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
มูลคารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูประกอบดวย
มูลคารวมของประมาณการเงินลงทุนสําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู รวมถึงสวนตอขยาย จํานวนประมาณ
47,314,000,000 บาท และสวนแบงรายไดของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูจํานวนประมาณ 250,000,000 บาท
รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 47,564,000,000 บาท

5.2)

ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
มู ล ค า รวมของสิ่ ง ตอบแทนของธุ ร กรรมการได ม าซึ่ ง สั ม ปทานโครงการรถไฟฟ า สายสี เ หลื อ ง
ประกอบดวย มูลคารวมของประมาณการเงินลงทุนสําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง รวมถึงสวนตอขยาย
จํานวนประมาณ 46,404,000,000 บาท และสวนแบงรายไดของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองจํานวนประมาณ
250,000,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 46,654,000,000 บาท
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6)

มูลคาของสินทรัพยที่ไดมา
บริษัทรวมทุนไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวในการประกอบการโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและโครงการ
รถไฟฟาสายสีเหลือง และในการจัดเก็บรายไดซึ่งมาจากคาโดยสาร คาจอดรถ และการพัฒนาเชิงพาณิชย เปน
ระยะเวลา 30 ป นั บ จากวัน ที่ไ ด รับ หนัง สื อ รับรองการเริ่ม ให บ ริการเดิน รถไฟฟา ทั้ง ระบบ (Commissioning
Certificate) หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการเริ่ ม ให บ ริ ก ารเดิ น รถไฟฟ า ในส ว นที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ (Substantial
Commissioning Certificate) จาก รฟม. โดยตกลงแบงเงินรายไดใหแก รฟม. ตลอดระยะเวลาของสัญญารวม
ลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 250,000,000 บาท และสัญญารวมลงทุนโครงการ
รถไฟฟาสายสีเหลืองจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 250,000,000 บาท
นอกจากนี้ บริ ษั ท ร ว มทุ น ยั ง มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ค า งานโยธาจากภาครั ฐ อี ก จํ า นวน
22,500,000,000 บาท สําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และจํานวน 25,050,000,000 บาท สําหรับโครงการ
รถไฟฟ า สายสี เ หลื อ ง รวมจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 47,550,000,000 บาท ซึ่ ง รฟม. จะทยอยจ า ยให แ กบ ริ ษั ท ร ว มทุน
หลังจาก รฟม. ไดออกหนังสือรับรองการเริ่มใหบริการเดินรถไฟฟาทั้งระบบ (Commissioning Certificate) แลว
โดยแบงจายเปนรายป เปนระยะเวลาไมต่ํากวา 10 ป ซึ่งบริษัทรวมทุนจะบันทึกยอดเงินดังกลาวเปนลูกหนี้ใน
งบดุล โดยยอดเงินดังกลาวจะทยอยลดลงตามจํานวนเงินที่ไดรับจาก รฟม.

7)

เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน
ในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทนสําหรับธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และ
ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง บริษัทฯ (โดยกิจการรวมคา บีเอสอาร) ไดพิจารณา
จาก (1) ประมาณการเงินลงทุนของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ซึ่งเปนไป
ตามขอกําหนดของโครงการ (Terms of Reference) ของ รฟม. ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (ก) คาออกแบบและ
กอสรางงานโยธา สิ่งอํานวยความสะดวก ศูนยซอมบํารุง อาคารจอดและจร รวมทั้งอาคารตาง ๆ การรื้อยาย
และ/หรือ กอสรางใหมของงานสาธารณูปโภคตามที่ระบุในสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และ
สัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง (ข) คาออกแบบ ผลิต จัดซื้อ จัดหา และติดตั้งอุปกรณงานระบบ
เครื่องกลและไฟฟารวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟฟารางเดี่ยว ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและอุปกรณซอมบํารุง พรอมทั้ง
การทดสอบระบบโดยรวม (Integrated Systems Testing) การทดลองเดินรถ (Trial Run) การฝกอบรมและการ
ซอมบํารุง (ค) คาจางที่ปรึกษาของ รฟม. และวิศวกรอิสระ และ (ง) คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง เชน การจัดซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยเพื่อใชในโครงการ
การจั ด ทํ า รายงานการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการ ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม (Environment Impact
Assessment) (ถามี) (2) ประมาณการเงินลงทุนของสวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการ
รถไฟฟาสายสีเ หลือ ง และ (3) สว นแบง รายไดของโครงการรถไฟฟาสายสี ชมพู และโครงการรถไฟฟาสาย
สีเหลือง ซึ่งบริษัทรวมทุนตองชําระใหแก รฟม. ตลอดอายุของสัญญารวมลงทุนดังกลาว

8)

ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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9)

(ก)

การไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสี
เหลืองที่มีอายุสัมปทาน 30 ป จะทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางตอเนื่องถึงป 2593
(ระยะเวลาการดําเนินงานในระยะที่ 1 ทั้งสิ้น 3 ป 3 เดือน บวกกับระยะเวลาการดําเนินงานในระยะที่ 2
ทั้งสิ้น 30 ป)

(ข)

การไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสี
เหลืองจะเพิ่มแหลงที่มาของรายไดใหแกบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญในสัดสวนรอยละ
75 ในบริษัทรวมทุนแตละแหง ซึ่งจะเปนผูรับสัมปทานที่ไดสิทธิแตเพียงผูเดียวในการจัดเก็บรายไดซึ่ง
จะมาจากคาโดยสาร คาจอดรถ และการพัฒนาเชิงพาณิชย เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ป ตามสัญญา
รวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง

(ค)

โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองจะชวยเพิ่มปริมาณผูโดยสารและสราง
รายไดใหแกโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว เนื่องจากโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูมีแผนที่จะสรางสถานี
เชื่อ มตอ (Interchange Station) กับโครงการรถไฟฟา สายสีเขี ยว ชว งหมอชิต – สะพานใหม และ
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองมีแนวเสนทางที่ผานจุดเชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบ
ริ่ง – สมุทรปราการ ดังนั้น โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองจะชวย
เปลี่ ย นถ า ยและส ง ต อ ผู โ ดยสารจากพื้ น ที่ ร อบนอกกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลเข า สู ใ จกลาง
กรุง เทพมหานคร โดยการใชบ ริก ารของโครงการรถไฟฟาสายสีเขีย วที่บ ริษัท ระบบขนสง มวลชน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”) (บริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 97.46) เปนผูใหบริการอยูใน
ปจจุบัน

(ง)

การไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสี
เหลืองจะสนับสนุนและสงเสริมธุรกิจอื่น ๆ ในกลุมบริษัท เนื่องจากการเขาทําธุรกรรมการไดมาซึ่ง
สัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
จะทําใหบริษัทรวมทุนไดมาซึ่งสิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชยและกิจกรรมเชิงพาณิชยอื่น ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานีรถไฟฟา ขบวนรถไฟฟารางเดี่ยว อาคารจอดและจร และทางเชื่อมตออาคารอื่น ๆ
ที่จะชวยสงเสริม สนับสนุน และสรางโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ใหกับธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจบริการที่
กลุมบริษัทดําเนินการอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ โครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟาสาย
สีเหลืองยังสามารถสรางโอกาสใหแกธุรกิจอสังหาริมทรัพยของกลุมบริษัทในการลงทุนในโครงการ
อสังหาริมทรัพยใหม ๆ ตามแนวรถไฟฟาอีกดวย

แหลงเงินทุน
แหลงเงินทุนของธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่ง
สัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง คาดวาจะมาจากแหลงตาง ๆ ดังตอไปนี้
- เงินลงทุนจากบริษัทฯ STEC และ RATCH ตามสัดสวนการลงทุนในบริษัทรวมทุนแตละแหง ในการนี้
บริ ษั ท ฯ จะลงทุ น เป น หุ น ทุ น ในบริ ษั ท ร ว มทุ น แต ล ะแห ง เป น เงิ น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น ประมาณ 10,500,000,000 –
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13,067,250,000 บาท สํ า หรั บ บริ ษั ท ร ว มทุ น ซึ่ ง ประกอบการโครงการรถไฟฟ า สายสี ช มพู และประมาณ
10,500,000,000 – 12,009,750,000 บาท สําหรับบริษัทรวมทุนซึ่งประกอบการโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
โดยเงินลงทุนดังกลาวจะมาจากกระแสเงินสดของกิจการ เงินกูจากสถาบันการเงิน และตลาดตราสารหนี้ เปน
สําคัญ
- เงิ น กู จ ากสถาบั น การเงิ น ต า ง ๆ ให แ ก บ ริ ษั ท ร ว มทุ น ทั้ ง สองแห ง รวมจํ า นวนทั้ ง สิ้ น ประมาณ
67,293,000,000 บาท แบงเปนเงินกูสําหรับบริษัทรวมทุนซึ่งประกอบการโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูจํานวน
ประมาณ 33,356,000,000 บาท และเงินกูสําหรับบริษัทรวมทุนซึ่งประกอบการโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
จํานวนประมาณ 33,937,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษทั ฯ อยูระหวางการเจรจากับสถาบันการเงิน ณ ขณะนี้
- เงินสนับสนุนจากบริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งในเบื้องตน บริษัท บางกอกแลนด จํากัด
(มหาชน) ประสงคจะใหเงินสนับสนุนคากอสรางสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูสูใจกลางเมือง
ทองธานีจํานวนประมาณ 1,250,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ อยูระหวางการเจรจากับบริษัท บางกอกแลนด
จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับขอกําหนดและเงื่อนไขของเงินสนับสนุนดังกลาว
10)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ได มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ละให เ สนอให
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติการยื่นขอเสนอเขารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และ
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง (รวมถึงขอเสนอเกี่ยวกับสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และ
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง) ของบริษัทฯ (โดยกิจการรวมคา บีเอสอาร) ตอ รฟม. และการเขาทําธุรกรรมการ
ไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
ของบริษัทรวมทุน ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ กับ รฟม. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาความ
เปนไปไดและความเหมาะสมของการเขาทําธุรกรรมดังกลาว และเห็นวาการเขาทําธุรกรรมดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน ดวยเหตุผลตาง ๆ ดังตอไปนี้
(ก)

การไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสี
เหลืองที่มีอายุสัมปทาน 30 ป จะทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางตอเนื่องถึงป 2593
(ระยะเวลาการดําเนินงานในระยะที่ 1 ทั้งสิ้น 3 ป 3 เดือน บวกกับระยะเวลาการดําเนินงานในระยะที่ 2
ทั้งสิ้น 30 ป)

(ข)

การไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสี
เหลืองจะเพิ่มแหลงที่มาของรายไดใหแกบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญในสัดสวนรอยละ
75 ในบริษัทรวมทุนแตละแหง ซึ่งจะเปนผูรับสัมปทานที่ไดสิทธิแตเพียงผูเดียวในการจัดเก็บรายไดซึ่ง
จะมาจากคาโดยสาร คาจอดรถ และการพัฒนาเชิงพาณิชย เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ป ตามสัญญา
รวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ดังนั้น เมื่อ
พิจารณาถึงศักยภาพและแนวเสนทางการเดินรถไฟฟาของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและโครงการ
รถไฟฟาสายสีเหลืองแลว จะเห็นไดวาทั้งสองโครงการดังกลาวมีเสนทางการเดินรถที่สามารถเชื่อมตอ
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กับโครงการรถไฟฟาสายอื่น ๆ ซึ่งจะสงผลดีตอจํานวนผูโดยสารที่จะมาใชบริการในสองโครงการ
ดังกลาว
(ค)

โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองจะชวยเพิ่มปริมาณผูโดยสารและสราง
รายไดใหแกโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว เนื่องจากโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูมีแผนที่จะสรางสถานี
เชื่อมตอ (Interchange Station) ระหวางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูกับโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว
ชวงหมอชิต – สะพานใหม และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองมีแนวเสนทางที่ผานจุดเชื่อมตอ กั บ
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ ดังนั้น โครงการรถไฟฟา สายสีชมพู และ
โครงการรถไฟฟ า สายสี เ หลื อ งจะช ว ยเปลี่ ย นถ า ยและส ง ต อ ผู โ ดยสารจากพื้ น ที่ ร อบนอก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเขาสูใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยการใชบริการของโครงการรถไฟฟา
สายสีเขียวที่บีทีเอสซีเปนผูใหบริการอยูในปจจุบัน

(ง)

การไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสี
เหลืองจะสนับสนุนและสงเสริมธุรกิจอื่น ๆ ในกลุมบริษัท เนื่องจากการเขาทําธุรกรรมการไดมาซึ่ง
สัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
จะทําใหบริษัทรวมทุนไดมาซึ่งสิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชยและกิจกรรมเชิงพาณิชยอื่น ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานีรถไฟฟา ขบวนรถไฟฟารางเดี่ยว อาคารจอดและจร และทางเชื่อมตออาคารอื่น ๆ
ที่จะชวยสงเสริม สนับสนุน และสรางโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ใหกับธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจบริการที่
กลุมบริษัทดําเนินการอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ โครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟาสาย
สีเหลืองยังสามารถสรางโอกาสใหแกธุรกิจอสังหาริมทรัพยของกลุมบริษัทในการลงทุนในโครงการ
อสังหาริมทรัพยใหม ๆ ตามแนวรถไฟฟาอีกดวย

(จ)

โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองเปนการขยายฐานโครงขายระบบขนสง
มวลชนทางรางของประเทศไทย ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการสัญจรไปมา
โดยเฉพาะประชาชนในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดนนทบุรี จะสามารถ
เดินทางเขาสูใจกลางกรุงเทพมหานครไดอยางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถชวยแกไข
ปญหาจราจรในพื้นที่ที่โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง สามารถเขาถึงได

ทั้งนี้ คณะกรรมการไดตระหนักถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเกิดจากการเขาทําธุรกรรมการไดมาซึ่ง
สัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง โดย
สามารถสรุปดังนี้
(ก)

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานออกแบบและกอสรางงานโยธา ตลอดจนจัดหาและติดตั้งงานระบบ
รถไฟฟา และขบวนรถไฟฟาลาชาเกินกําหนดระยะเวลา เนื่องจากบริษัทรวมทุนอาจตองทําสัญญากับ
บุคคลภายนอกเพื่อดําเนินงานออกแบบและกอสรางงานโยธา จัดหาและติดตั้งงานระบบรถไฟฟา และ
ขบวนรถไฟฟาของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง โดยการกอสรางและ
จัด หาวั สดุแ ละอุปกรณที่เกี่ย วขอ งจะขึ้น อยูกับความสามารถและความพรอมของบุ คคลภายนอก
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เหลานั้น ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทรวมทุนอาจ
ส ง ผลกระทบต อ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องบริ ษั ท ร ว มทุ น และทํ า ให ร ะยะเวลาในการ
ดําเนินงานตามสัญญารวมลงทุนตองลาชาออกไป อยางไรก็ดี บริษัทฯ (ในนามของบริษัทรวมทุน) จะ
ใชความระมัดระวังอยางดีที่สุดในการคัดเลือกผูจัดจําหนาย และ/หรือ ผูรับจางที่มีประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความนาเชื่อถือที่เหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงานและการปฏิบัติหนาที่ของ
บริษัทรวมทุนตามสัญญารวมลงทุนแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
(ข)

ความเสี่ยงจากความผันผวนหรือการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตนทุน ในการดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสาย
สีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง บริษัทรวมทุนตองแบกรับภาระตนทุนการออกแบบและการ
กอสรางงานโยธา งานระบบรถไฟฟา และขบวนรถไฟฟา ตลอดจนตนทุนการดําเนินงาน ไมวาจะเปน
คาใชจายทางดานการซอมบํารุง ตนทุนคาไฟฟา ตนทุนผลประโยชนและสวัสดิการของพนักงาน เปน
ตน หากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตนทุนดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
รวมทุน อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางไรก็ดี ในรางสัญญารวม
ลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และรางสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองไดกําหนดให
บริ ษั ท ร ว มทุ น สามารถปรั บ อั ต ราค า โดยสารได เ มื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ บ างประการตามที่ กํ า หนดไว
นอกจากนี้ จากประสบการณและความชํานาญในการดําเนินธุรกิจระบบขนสงมวลชนของกลุมบริษัท
ตลอดระยะเวลากวา 17 ป บริษัทฯ (ในนามของบริษัทรวมทุน) จะใชความระมัดระวังอยางดีที่สุดใน
การบริหารจัดการตนทุนในการดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสี
เหลืองใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ

(ค)

ความเสี่ ย งจากการส ง มอบที่ ดิ น ล า ช า เนื่ อ งจาก รฟม. จะจั ด สรรกรรมสิ ท ธิ ที่ ดิ น เพื่ อ ใช ใ นการ
ดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองใหแกบริษัทรวมทุน ดังนั้น
หาก รฟม. ไมสามารถดําเนินการเวนคืน และ/หรือจัดสรรกรรมสิทธิที่ดินดังกลาวใหแกบริษัทรวมทุนได
อาจสงผลกระทบใหระยะเวลาในการดําเนินงานตามสัญญารวมลงทุนตองลาชาออกไป และอาจทําให
ตนทุนการดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองเพิ่มขึ้นเกินกวางบ
ลงทุนที่กําหนดไว

(ง)

ความเสี่ยงจากการเลิกสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และสัญญารวมลงทุนโครงการ
รถไฟฟาสายสีเหลือง ตามรางสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และรางสัญญารวมลงทุน
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง รฟม. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได หากบริษัทรวมทุนกระทําผิดสัญญาใน
สวนที่เปนสาระสําคัญ โดย รฟม. มีสิทธิเลือกซื้อสิ่งปลูกสรางและระบบรถไฟฟา (ถามี) ของโครงการ
ตามที่เห็นวาเปนประโยชนและใชงานไดบางสวนหรือทั้งหมด ทั้งนี้ หาก รฟม. ไมใชสิทธิซื้อสิ่งปลูกสราง
และระบบรถไฟฟาใด ๆ บริษัทรวมทุนในฐานะผูรับสัมปทานอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน
จากการเขาทําธุรกรรมในครั้งนี้ อยางไรก็ดี บริษัทฯ (ในนามของบริษัทรวมทุน) จะใชความระมัดระวัง
อยางดีที่สุดในการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญารวมลงทุน เพื่อปองกันมิใหเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น
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11)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกตางไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามขอ 10
- ไมมี -
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