
หนา 1 จาก 4 

ขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   เลขานุการที่ประชุม ไดจัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 
2/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกรที่ 5 ตุลาคม 2550 และไดดําเนินการตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2550 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการประกอบการประจําป 2550 
ขอเท็จจริงและเหตุผล   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 ไดมีมติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 
2551 และไดแจงใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 
ไดรับทราบวา บริษัทฯ สามารถจายเงินปนผลจากผลการประกอบการประจําป 2550 ในอัตราหุน
ละ 0.15 บาท ในไตรมาสสี่ของป 2551 ซึ่งบริษัทฯ จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
อนุมัติอีกครั้ง ตอมาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลววา
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 724 ลานบาท โดยบริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวจํานวน
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เทากับ 399,000,000 บาท เรียบรอยแลว จึงเห็นควรจายเงินปนผล
ดังกลาวจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนประจําป 2550 ในอัตราหุนละ 0.15 
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 598,500,000 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนใน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรพัย
และตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 โดย
กําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2551 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการวาจางบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ใหดําเนินการกอสรางงาน
โยธาเพื่อขยายกําลังการผลิต  
ขอเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทฯ อยูในระหวางการเจรจาเพื่อเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพิ่ม
ข้ึนกับการประปาสวนภูมิภาค ซึ่งคาดวาจะไดขอสรุปภายในป 2551 และเพื่อการดังกลาวบริษัทฯ 
จะตองดําเนินการกอสรางสวนขยายกําลังการผลิต  ซึ่งบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) จะเปน
ผูดําเนินการกอสรางในสวนของงานโยธาในวงเงินไมเกิน 640 ลานบาท เนื่องจากบริษัท             
ช.การชาง จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากการเจรจาเพื่อเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพิ่มข้ึนกับการประปาสวนภูมิภาคยังไมได
ขอสรุป ดังนั้นการเขาทําสัญญากับบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) จะอยูภายใตเงื่อนไขวา
บริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากการประปาสวนภูมิภาคใหเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพิ่ม
ข้ึนกับประปาสวนภูมิภาคกอน 

สิ่งทีส่งมาดวย 8 



หนา 2 จาก 4 

การเขาทํารายการดังกลาวนี้ เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากบริษัท ช.การชาง จํากัด 
(มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ จึงเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และดวยขนาดของรายการ
คิดเปนรอยละ 12.36 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ 
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่
เกี่ยวโยงกันดังกลาว ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2 และ 3. 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกู 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทฯ จะดําเนินการกอสรางสวนขยายกําลังการผลิตภายหลังจาก 

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพิ่มเติมอีกไมเกิน 100,000 ลบ.ม.ตอวันกับการประปา
สวนภูมิภาคแลว โดยแหลงเงินทุนในการกอสรางดังกลาวจะมาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
และ/หรือการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน 
ซึ่งการที่จะใชแหลงเงินทุนใดอยางไรนั้นขึ้นอยูกับการเห็นชอบของกลุมผูใหกูดวยซึ่งเมื่อวันที่      
25 กันยายน 2551 บริษัทฯ ไดมีหนังสือถึงกลุมผูใหกูเพื่อขออนุมัติในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก 
การขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินตน การลดอัตราดอกเบี้ย การแกไขหรือเปลี่ยนอัตราสวน
ทางการเงินบางประการในสัญญาเงินกู การขออนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูและอายุ
ของหุนกู การปลดภาระการใหการสนับสนุนทางการเงินของผูสนับสนุนทางการเงินทุกรายการ
ปลดหุนที่ติดระยะเวลาที่ถูกหามขาย (silent period) ในสวนที่ไมไดติดจํานํากับผูใหกูของบริษัทฯ 
เปนลําดับแรก และการใชบริการโอนเงินปนผลเขาบัญชีธนาคาร (e-dividend service)  
ทั้งนี้ การระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ดังกลาวจะมีรายละเอียดเบื้องตนดังนี้ 
 

ประเภทตราสารหนี้ : ต๋ัวเงินและ/หรือหุนกูทุกประเภทซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือหรือไมระบุชื่อ ผูถือหุนกูดอยสิทธิ
หรือไมดอยสิทธิ หุนกูมีประกันหรือไมมีประกัน และ/หรือหุน
กูอนุพันธุ  และอาจมีห รือไมมี ผู แทนผูถือหุนกู  ตามที่
กฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกําหนดใหบริษัทออกได 

จํานวนเงินรวมของตราสารหนี้ :   มีเงื่อนไขดังนี้ 
1) หากกลุมผูใหกูอนุมัติขอรองขอของบริษัทฯ ทั้งหมด

ตามหนังสือดังกลาว จํานวนเงินรวมของตราสารหนี้ที่
จะออกไมเกิน 1,500 ลานบาท  

2) หากกลุมผูใหกูไมอนุมัติขอรองขอของบริษัทฯ ขอใดขอ
หนึ่งตามหนังสือดังกลาวจํานวนเงินรวมของตราสารหนี้
ที่จะออกไมเกิน 7,500 ลานบาท 



หนา 3 จาก 4 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย : กรณีหุนกูไมตํ่ากวา 1,000 บาท หรือตามมูลคาหนาตั๋ว ใน
กรณี ต๋ัวเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการ
ผูจัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผูจัดการ
มอบหมายจะกําหนด 

อายุของตราสารหนี้ : ไมเกิน 10 ป นับแตวันออกตั๋วเงินและ/หรือหุนกู  
วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชน

ทั่วไป และ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ 
และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ โดย
อาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวน หรือเสนอขายเปนคราวๆ 
และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) หรือในลักษณะ
อ่ืนใด และอาจออกและเสนอขายแยกตางหาก หรือควบกับ 
หรือพรอมกับหลักทรัพยอ่ืนใดก็ได 

อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนขาย: ข้ึนอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย หรือตาม
ขอตกลงและเงื่อนไขของตั๋วเงินและ/หรือหุนกูที่ออกในคราว
นั้น  

กําหนดไถถอน : ข้ึนอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแตละ
คราว 

การไถถอนกอนครบอายุ : อาจกําหนดใหผูถือต๋ัวเงินและ/หรือหุนกูมีสิทธิหรือไมมีสิทธิ
ขอใหบริษัทไถถอนต๋ัวเงินและ/หรือหุนกูกอนครบกําหนด 
(Put Option) และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนตั๋ว
เงินและ/หรือหุนกูกอนครบกําหนด (Call Option)  

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทไดไถถอนหรือชําระเงินคืนตั๋วเงินและ/หรือ
หุนกูที่ไดออกภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติขางตน บริษัท
สามารถออกตั๋วเงินและ/หรือหุนกูทดแทนเพิ่มเติมอีกได แต
ไมเกินวงเงิน 7,500 ลานบาท 

 
ทั้งนี้ใหคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการ
ผูจัดการไดมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการออกและเสนอขายตั๋วเงินและ/หรือหุนกูที่ยังไมไดกําหนดตามความจําเปนและเห็นสมควรที่
จะตองกําหนดตามกฎหมาย ทั้งปวงตามที่จําเปนและสมควร และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายตั๋วเงินและ/หรือหุนกู   
 



หนา 4 จาก 4 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการอิสระ   
 ขอเท็จจริงและเหตุผล   ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2551 เร่ืองการขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมไดแกไขขอกําหนดในเรื่องโครงสราง
คณะกรรมการ โดยกําหนดใหบริษัทตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน และขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตอง
มีกรรมการอิสระใหเปนไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนดังกลาวกําหนด ซึ่งใน
ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 11 ทาน และเปนกรรมการอิสระ 3 ทาน  ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองแตงตั้ง
กรรมการอิสระเพิ่มข้ึนอีก 1 ทาน เพื่อใหครบตามที่ประกาศดังกลาวกําหนด    
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและ
กรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา       
ดร.ทนง พิทยะ เปนผูมีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ในการเสนอใหที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งใหเปนกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท โดยประวัติ
ยอและขอมูลที่เกี่ยวของของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการและกรรมการอิสระ รวมทั้งนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4 
  

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 


