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เรื อง รายงานรายการเกียวโยงกันในการให้เช่าอาคารสํานักงาน
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ช.การช่ าง จํากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ฯ") ขอรายงานรายการเกี ยวโยงกันระหว่าง
บริ ษทั ฯ กับ บริ ษทั เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ทีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ เป็ นผู ้
ถือหุน้ อยู่ ในการเข้าทํารายการสัญญาเช่าพืEนทีอาคารสํานักงาน ซึ งการลงนามในสัญญาดังกล่าวถือ
เป็ นการทํารายการทีเกียวโยงกันประเภทรายการเกี ยวกับการเช่ า/ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสัEน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื อ งการเปิ ดเผยข้อ มู ล และการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดของการเข้า
ทํารายการดังนีE
1. วัน เดือน ปี ทีมีการตกลงเข้าทํารายการ (วันทําสัญญา)
วันที 1 มกราคม 
2. คูก่ รณี ทีเกียวข้อง
ผูเ้ ช่า : บริ ษทั เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จํากัด
ผูใ้ ห้เช่า : บริ ษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
3. ลักษณะโดยทัว ไปและรายละเอียดของรายการทีเกียวโยงกัน
3.1 บริ ษทั เอกซ์เปอร์ ต ทรานสปอร์ ต จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ทีผถู ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ ได้ตกลงทําสัญญากับบริ ษทั ฯ (เป็ นการทําสัญญาเช่าต่อจากสัญญาเดิม) ดังนีE
3.1.1 สั ญ ญาเช่ า พืE น ที อาคารสํา นัก งานวิริย ะถาวร เลขที 587 ชัEน ที 14 และ 
ถนนสุ ทธิ สารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร มีพEืนทีรวม ,RST.U ตารางเมตร
อัตราค่าเช่าเดือนละ 180,401.76 บาท
3.1.2 สัญญาให้บ ริ การเครื องปรับอากาศและสิ งอํานวยความสะดวกเพือใช้ใน
อาคารตามข้อ 3.1.1ในอัตราเดือนละ 289,544.82 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม 18,942.18 บาท)
มีกาํ หนดระยะเวลาของสัญญาดังกล่าว 3 ปี เริ มจาก 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม T

4. มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของสัญญาเช่าพืEนทีและบริ การของ บริ ษทั เอกซ์เปอร์ ต ทรานสปอร์ต จํากัด
เท่ากับ WX,XW.U บาทต่อเดือน เมือรวมตลอดอายุสัญญา จะมีมูลค่ารวมเท่ากับ 16,XU,RS.UU
บาท ซึ งรายการดังกล่าวถือเป็ นรายการขนาดกลางทีมีมูลค่ามากกว่า 0.03 % แต่น้อยกว่า T % ของ
สิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อคิดเป็ นร้อยละ R.RU ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั
(สิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ณ 30 กันยายน R เท่ากับ ,TR ล้านบาท) โดยเข้าข่ายเป็ น
รายการเช่ า /ให้ เช่ าอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ระยะสัE นไม่ เกิ น 3 ปี ที บ ริ ษ ัท จะต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. รายละเอียดของบุคคลทีเกียวโยงกัน
5.1 บริ ษทั เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ทีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ อยู่ โดย ณ วันที 1 มกราคม  บริ ษทั มหาศิริ สยาม จํากัด ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ
บริ ษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริ ษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) จํานวนร้อยละ 17.30
ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั และถือหุน้ ในบริ ษทั เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จํากัด จํานวนร้อยละ
XR ของทุนจดทะเบียน
5.2 รายชือกรรมการและผูบ้ ริ หารร่ วม และรายละเอียดสัดส่ วนการถือหุน้
ผูถ้ ือหุน้
บจ.มหาศิริ สยาม
นายปลิว ตรี วศิ วเวทย์
นางสาวสุ ภามาส ตรี วศิ วเวทย์
นายณรงค์ แสงสุ ริยะ
นายประเสริ ฐ มริ ตตนะพร
นายสิ ทธิเดช ตรี วศิ วเวทย์
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6. เหตุผลและความจําเป็ นในการทํารายการ
เป็ นการดําเนิ นการต่ออายุสัญญาเช่ าพืEนทีต่อเนื องจากสัญญาเดิม เพือให้การดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ในการให้เช่าสํานักงานสามารถดําเนินการไปได้อย่างต่อเนือง
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ดร. อนุกูล ตันติมาสน์)
กรรมการ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริ หารทัว ไป
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