
 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม 
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  เลขานกุารท่ีประชมุได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2554 และได้ดําเนินการต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด

เรียบร้อยแล้ว  จึงขอนําเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 

2554 ดงัปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรรับรองรายงานการ

ประชมุดงักลา่ว 
 
วาระที่ 2  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณา

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เม่ือเห็นว่ามีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ี

ประชมุทราบในคราวตอ่ไป  

บริษัทฯ มีกําไรจากผลประกอบการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุของงวด  6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 

30 มิถนุายน 2554   ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2011 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฏาคม 2554

จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 

598,500,000 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลแล้วเม่ือวนัท่ี 26 สงิหาคม 2554 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผล

ประกอบการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุของงวด  6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2554  
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารลงทุนในหุ้นของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด   

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   ปัจจบุนั บริษัทฯ มีรายได้สว่นใหญ่มาจากการขายนํา้ประปาและมาจาก

ลูกค้ารายเดียวคือการประปาส่วนภูมิภาคประมาณร้อยละ 94 ดงันัน้เม่ือบริษัทฯต้องการฐาน

รายได้ท่ีสูงขึน้ทุก ๆ ปี  เพ่ือการดํารงการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองนอกเหนือจากธุรกิจ

นํา้ประปา บริษัทฯ ควรพิจารณาการเข้าสูธุ่รกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ซึง่บริษัทฯ มีนโยบายในการ

ขยายธุรกิจไปสูธุ่รกิจพลงังาน ประกอบกบัในเดือนตลุาคม 2566 บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

(บริษัทย่อย) จะต้องโอนทรัพย์สินในการผลิตและส่งนํา้ประปาให้การประปาส่วนภูมิภาคตาม

ข้อกําหนดในสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา ซึ่งจะทําให้ บริษัท ประปา

ปทมุธานี จํากดั ไม่มีรายได้จากการขายนํา้ประปาหลงัจากปีดงักล่าว บริษัทฯ จึงได้พิจารณาว่า

การเข้าไปลงทนุใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (“CKP”) สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ และ

จะช่วยดํารงการเติบโตของบริษัทฯ อย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้ในวนัท่ี 14 กนัยายน 2554 บริษัทฯ ได้

ดําเนินการซือ้หุ้นสามญัของ CKP จากบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) (“CK”) บริษัท ทางดว่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ตอ่มา เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ CKP ได้มีมติอนมุตัิเพิ่มทนุจด

ทะเบียนจาก 100,000,000 บาทเป็น 9,200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 

910,000,000 หุ้นมลูคา่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจะทําการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วให้กบัผู้

ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นการถือหุ้นในปัจจบุนั ทัง้นี ้เงินทนุท่ีได้จากการเพิ่มทนุนัน้ CKP จะนําไปซือ้

หุ้นสามญัของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากดั (“SEAN”) และจากผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนของ 

SEAN ซึง่อยู่ระหว่างการเจรจา โดย CKP มีเป้าหมายท่ีจะเข้าถือหุ้นใน SEAN ประมาณร้อยละ 

55 ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของ SEAN สําหรับเงินส่วนท่ีเหลือจากการเพิ่มทนุ ทาง CKP จะ

นําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป ดงันัน้ เพ่ือเป็นการรักษาสดัส่วนการถือหุ้นใน CKP ของ

บริษัทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ CKP 

จํานวนไม่เกิน 273,000,000 หุ้น ในราคามลูคา่ตราไว้ (10 บาทตอ่หุ้น) คิดเป็นจํานวนเงินรวมไม่

เกิน 2,730,000,000 บาท ซึ่งหากได้รวมกับหุ้ นในปัจจุบันของบริษัท จะมีจํานวนทัง้สิน้ 

276,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินลงทนุเท่ากบั 2,760,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทนุ

จดทะเบียนของ CKP ภายหลงัการซือ้หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว   

เน่ืองจากการเข้าทํารายการดงักลา่วนีเ้ข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจาก CKP มีผู้ ถือหุ้น

และกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยง

กัน และด้วยขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 28.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของ  

บริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ซึ่งจะต้อง

ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้นี ้สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ความเห็นท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ดงักลา่วปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3,  4   และ 5 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  กรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบ

ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุในหุ้นของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด 

ในราคามลูคา่ตราไว้ (10 บาทต่อหุ้น) เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 2,760,000,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นในปัจจบุนัของทนุจดทะเบียนเดิม ซึง่เป็นการซือ้หุ้นสามญัของ CKP จากผู้ ถือหุ้น

ของ CKP ได้แก่ CK BECL และ BLDC จํานวน 3,000,000 หุ้น ในราคา 30,000,000 บาท 

สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ CKP จํานวนไม่เกิน 273,000,000 หุ้น ในมลูคา่ตราไว้ 10 บาท

ตอ่หุ้นคิดเป็นเงินรวมไม่เกิน 2,730,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ เม่ือเปรียบเทียบกับการตกลงทํารายการกับบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ ประโยชน์ท่ี 



 
 

หน้า 3 จาก 3 

มตท่ีิขอจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  อนมุตัิให้บริษัทฯ ลงทนุซือ้หุ้นสามญัในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 

โดยการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ตามสดัสว่นการถือหุ้นจํานวนไม่เกิน 273,000,000 หุ้นมลูคา่รวม

ไม่เกิน 2,730,000,000 บาท และเม่ือรวมกบัการลงทนุซือ้หุ้น CKP ท่ีบริษัทได้มาก่อนหน้านี ้รวม

เป็นจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมด 276,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียนของ CKP 

มลูคา่โครงการนีท้ัง้สิน้ 2,760,000,000 บาท 
 

วาระที่ 4 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 


