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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 : รายละเอียดการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)    

เป็นผู้ออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง โครงการขยายก าลังการ
ผลิตน  าประปาในพื นที่  ทุมธานี -รังสิตให้กับบริษัท ประปา
ปทุมธานี จ ากัด  

 

1. ตำมที่บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ท ำกำรศึกษำปริมำณควำมต้องกำรกำรใช้

น้ ำประปำภำยในพื้นที่ให้บริกำรแล้ว พบว่ำภำยในเวลำอันใกล้นี้จะมีปริมำณกำรใช้น้ ำประปำในพื้นที่สูงกว่ำ

ควำมสำมำรถในกำรผลิตน้ ำประปำที่บริษทัมีอยู่ เพื่อลดผลกระทบจำกกำรขำดแคลนน้ ำประปำในอนำคต บริษัท ประปำ

ปทุมธำน ีจ ำกัด จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ลบ.ม./วัน ส ำหรับใน

อนำคต เพื่อให้สำมำรถเริ่มต้นจ่ำยน้ ำให้แก่ผู้ใช้น้ ำได้ทันกับปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น โดยมีก ำลังกำร

ผลิตเริ่มต้นที่ 57,000 ลบ.ม./วัน  

2. กำรคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่ ปทุมธำน-ีรังสิต  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 5/2014 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2557 พิจำรณำเห็นชอบ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติให้ บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด ฐำนะบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
เข้ำท ำสัญญำว่ำจ้ำง บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำ
ในพื้นที่ ปทุมธำนี-รังสิต โดยจะท ำหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนวิศวกรรม ออกแบบ จัดหำและก่อสร้ำง (Engineering 
Procurement and Construction : EPC) ทั้งนี้เนื่องมำจำก 

(1) บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทก่อสร้ำงขนำดใหญ่ และมีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำม

เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรสำธำรณูปโภคขนำดใหญ่หลำยโครงกำร เช่นโครงกำรก่อสร้ำง

ทำงพิเศษ  โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ น้ ำงึม 2 โครงกำรก่อสร้ำงระบบรถไฟฟ้ำ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภำพ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมพร้อมของวิศวกรและทีมงำน ของบริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) 

(2) บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้รับเหมำก่อสร้ำงที่มีประสบกำรณ์ในกำรเป็นผู้รับเหมำก่อสร้ำง จัดหำ และ

ติดตั้งอุปกรณ์ให้แก่โครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำในพ้ืนท่ี สมุทรสำคร – นครปฐม และโครงกำร พื้นที่ปทุมธำนี 

– รังสิต  มำก่อน ซึ่งท ำให้เข้ำใจและสำมำรถด ำเนินกำรโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่ ปทุมธำนี-

รังสิต ได้เป็นอย่ำงดี  

(3) บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทชั้นน ำของประเทศ มีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมั่นคง ท ำให้มีเงินทุนหมุนเวียน

เพียงพอท่ีจะสนับสนุนงำนก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดได้ 

(4) กำรว่ำจ้ำง บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เป็นลักษณะแบบเหมำรวมเบ็ดเสร็จ (Lump Sum Turnkey) ในจ ำนวน

เงินท่ีคงที่ ภำยในเวลำที่ก ำหนดนั้น จะส่งผลให้บริษัท ทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) สำมำรถบริหำรเวลำและต้นทุนของ

โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพ้ืนท่ี ปทุมธำนี-รังสิต ได้อย่ำงค่อนข้ำงแน่นอน  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
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(5) บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) ได้น ำเสนอมูลค่ำส่ิงตอบแทนส ำหรับกำรว่ำจ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลังกำร

ผลิตน้ ำประปำในพ้ืนท่ี ปทุมธำน-ีรังสิต  เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 367.1 ล้ำนบำท ระยะเวลำด ำเนินกำร 12 เดือน เป็น

รำคำที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็นรำคำที่ต่ ำกว่ำรำคำประเมินของที่ปรึกษำทำงด้ำนวิศวกรรม และมีเงื่อนไขกำร

ช ำระเงินเป็นไปตำมธุรกิจปกติ 

โดยบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด จะเริ่มจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรให้บริกำรจ้ำงเหมำแบบ Lump Sum Turnkey 

เพื่อให้กำรก่อสร้ำงส่วนขยำยก ำลังกำรผลิต สำมำรถด ำเนินกำรผลิตน้ ำประปำได้ตำมวัตถุประสงค์และตำมควำมต้องกำรของ

บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด และแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ได้ก ำหนดไว้ในสัญญำ 

3. กำรพิจำรณำมูลค่ำงำน 

บริษัท ประปำปทุมธำน ีจ ำกัด (บริษัทฯ) ได้ว่ำจ้ำงบริษัท เอพซิลอน จ ำกัด เป็นที่ปรึกษำทำงด้ำนวิศวกรรมอิสระ ซึ่งเป็น

บุคคลภำยนอกที่มีควำมน่ำเชื่อถือเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบและประเมินรำคำโดยพิจำรณำจำกค่ำออกแบบ จัดหำ 

ก่อสร้ำงและติดตั้งอุปกรณ์ และควำมสมเหตุสมผลในกำรเข้ำท ำรำยกำร ซึ่งบริษัท เอพซิลอน จ ำกัด ได้พิจำรณำควำม

เหมำะสมของรำคำตำมขอบเขตงำนท่ี บริษัทฯ จะว่ำจ้ำง บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร

ขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพ้ืนท่ี สมุทรสำคร-นครปฐม แล้วเป็นรำคำทั้งสิ้น 367.1 ล้ำนบำท 

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบรำคำที่ บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เสนอกับรำคำงำนซึ่งที่ปรึกษำทำงด้ำนวิศวกรรมอิสระ

ได้ประมำณกำรแล้ว พบว่ำ รำคำที่ที่ปรึกษำทำงด้ำนวิศวกรรมอิสระประเมินเท่ำกับ 378.3 ล้ำนบำท สูงกว่ำรำคำที่ 

บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เสนอเป็นจ ำนวนเงิน 11.2 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.05 

4. ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 4/2014 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2557 ได้
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 

(1) กำรว่ำจ้ำง บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำใน

พื้นที่ ปทุมธำนี-รังสิต โดยจะท ำหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนวิศวกรรม ออกแบบ จัดหำและก่อสร้ำง (Engineering 

Procurement and Construction : EPC) เนื่องจำก บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทก่อสร้ำงขนำด

ใหญ่ และมีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำงโครงกำร

สำธำรณูปโภคขนำดใหญ่หลำยโครงกำร เช่นโครงกำรก่อสร้ำงทำงพิเศษ  โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ น้ ำงึม 2 

โครงกำรก่อสร้ำงระบบรถไฟฟ้ำ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมพร้อมของวิศวกร

และทีมงำน ของบริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) อีกทั้งควำมพร้อมทำงด้ำนกำรเงินท่ีมั่นคง ซึ่งจะท ำให้มั่นใจได้ว่ำ 

บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) จะมีเงินทุนหมุนวียนเพียงพอที่จะสนับสนุนงำนก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จตำมก ำหนด

ได้ 

(2) บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้รับเหมำก่อสร้ำงที่มีประสบกำรณ์ในกำรเป็นผู้รับเหมำก่อสร้ำง จัดหำ และ

ติดตั้งอุปกรณ์ให้แก่โครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำในพ้ืนท่ี สมุทรสำคร – นครปฐม และโครงกำร พื้นที่ปทุมธำนี 
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– รังสิต  มำก่อน ซึ่งท ำให้เข้ำใจและสำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่ 

ปทุมธำน-ีรังสิต  ได้เป็นอย่ำงดี  

(3) รำคำค่ำก่อสร้ำงที่ บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เสนอมำ เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 367.1 ล้ำนบำท เมื่อ

เปรียบเทียบกับรำคำที่ บริษัท เอพซิลอน จ ำกัด ที่ปรึกษำทำงด้ำนวิศวกรรมอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกที่มีควำม

น่ำเชื่อถือได้ประเมินไว้ที่จ ำนวน 378.3 ล้ำนบำท รำคำที่ บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เสนอยังเป็นรำคำที่ต่ ำ

กว่ำ จึงเป็นรำคำที่สมเหตุสมผล 

(4) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมกฏระเบียบกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมกฏหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องโดย

ถูกต้องครบถ้วน 

5. ควำมเห็นของกรรมกำรบริษัท 

(1) กำรว่ำจ้ำง บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำใน

พื้นที่ ปทุมธำนี-รังสิต โดยจะท ำหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนวิศวกรรม ออกแบบ จัดหำและก่อสร้ำง (Engineering 

Procurement and Construction : EPC) เนื่องจำก บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทก่อสร้ำงขนำด

ใหญ่ และมีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำงโครงกำร

สำธำรณูปโภคขนำดใหญ่หลำยโครงกำร เช่นโครงกำรก่อสร้ำงทำงพิเศษ  โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ น้ ำงึม 2 

โครงกำรก่อสร้ำงระบบรถไฟฟ้ำ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมพร้อมของวิศวกร

และทีมงำน ของบริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) อีกทั้งควำมพร้อมทำงด้ำนกำรเงินท่ีมั่นคง ซึ่งจะท ำให้มั่นใจได้ว่ำ 

บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) จะมีเงินทุนหมุนวียนเพียงพอที่จะสนับสนุนงำนก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จตำมก ำหนด

ได้ 

(2) มูลค่ำสัญญำที ่บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เสนอเป็นจ ำนวนเงินท้ังส้ิน 367.1 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบรำคำ

ที่ บริษัท เอพซิลอน จ ำกัด ที่ปรึกษำทำงด้ำนวิศวกรรมอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกที่มีควำมน่ำเชื่อถือได้ประเมินไว้

ที่จ ำนวน 378.3 ล้ำนบำท พบว่ำรำคำที่ บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เสนอต่ ำกว่ำจึงเป็นรำคำที่มีควำม

สมเหตุสมผล  

6. กำรเข้ำท ำสัญญำว่ำจ้ำงให้  บริษัท ช.กำรช่ำงจ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ด ำเนินงำนด้ำนวิศวกรรม ออกแบบ จัดหำและ

ก่อสร้ำง (Engineering Procurement and Construction : EPC) เป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันประเภทรำยกำรที่เกี่ยวกับ

สินทรัพย์หรือบริกำรขนำดใหญ่ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรท ำ

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลและ

กำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่ำ “ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน”) 

ซึ่งเมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันแล้ว รำยกำรที่จะเข้ำท ำมีขนำด

รำยกำรเท่ำกับ 367.1 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.46 ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (Net Tangible Asset : 

NTA) จำกงบกำรเงินรวมของบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ซึ่งมีมูลค่ำของรำยกำร

เป็นเงิน 367.1 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.46 เมื่อเทียบกับมูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตำมของงบกำรเงินรวมของ

บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ซึ่งตำมประกำศรำยกำรเกี่ยวโยงกัน กรณีที่บริษัทหรือ
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บริษัทย่อยของบริษัทท ำรำยกำรที่มีมูลค่ำรำยกำรสูงกว่ำร้อยละ 3 ของ NTA ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (รำยละเอียดปรำกฏตำมสำรสนเทศ) 
 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 5/2014 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2557 โดยไม่รวมกรรมกำรผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน พิจำรณำแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เรื่อง

พิจำรณำอนุมัติดังนี้ 

1) อนุมัติ ให้บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด ฐำนะบริษัทย่อยของบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) เข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยว

โยงกัน โดยกำรว่ำจ้ำง บริษัท ช.กำรช่ำงจ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ด ำเนินงำนด้ำนวิศวกรรม ออกแบบ จัดหำและก่อสร้ำง 

(Engineering Procurement and Construction : EPC) โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่ ปทุมธำนี-

รังสิต ในวงเงิน 367.1 ล้ำนบำท 

2) มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติรำยละเอียดของสัญญำ และ

ด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นเพื่อลงนำมในสัญญำจนเสร็จกำร  

ทั้งนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ได้แต่งตั้ง บริษัททริปเปิ้ลเอพลัส แอดไวเซอรี่ จ ำกัด เป็นที่

ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ เพื่อแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 

และบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด (บริษัทย่อย) ควำมเป็นธรรมของรำคำและเงื่อนไขของกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  


