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วาระที่ 2

รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล
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วาระที่ 2 : รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล

จายเงินปนผลระหวางกาลจายเงนปนผลระหวางกาล

• 0.15 บาท/หุน (598.5 ลานบาท) สําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของป 2554 

่• จายเมื่อ 26 สิงหาคม 2554
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Thai Tap Water Supply Public Company LimitedThai Tap Water Supply Public Company Limited
The largest privately owned tap water producer in Thailand

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (“CKP”)
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- ขออนมัติเขาซื้อหนสามัญเพิ่มทนที่ออกใหมตามสัดสวนการถือหน - ขออนุมตเขาซอหุนสามญเพมทุนทออกใหมตามสดสวนการถอหุน 

ในบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (CKP) จํานวนไมเกิน 273 ลานหุนๆ ละ 

ป ิ ไ  ิ  ึ่ ื่ ั10 บาท รวมเปนเงินไมเกิน 2,730 ลานบาท ซึงเมือรวมกับการลงทุน

ซื้อหุน CKP ที่บริษัทไดมากอนหนานี้ รวมเปนหุนสามัญ 276 ลานหุน 

้ ้คิดเปน 30 % ของทุนจดทะเบียนของ CKP รวมมูลคาโครงการทั้งสิ้น 

2,760 ลานบาท
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- 14 ก ย 54 บริษัทเขาซื้อหน CKP จาก CK  BECL และ BLDC ใน- 14 ก.ย.54 บรษทเขาซอหุน CKP จาก CK, BECL และ BLDC ใน

ราคา 10 บาท/หุน เปนเงิน 30 ลานบาท ทําใหบริษัท

ื  ป ั  ใ ึ่ ี ีถือหุนเปนสัดสวน 30 % ใน CKP ซึงมีทุนจดทะเบียน 

100 ลานบาท

- 1 พ.ย. 54 CKP เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ลานบาทเปนุ

9,200 ลานบาท เพื่อนําเงินไปซื้อหุนบริษัท เซาทอีสท 

เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด (SEAN) ใหไดประมาณ 55%เอเชย เอนเนอรจ จากด (SEAN) ใหไดประมาณ 55%
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- เพื่อรักษาสัดสวนการถือหน 30% ใน CKP บริษัทตองลงทนใน- เพอรกษาสดสวนการถอหุน 30% ใน CKP บรษทตองลงทุนใน

หุนเพิ่มทุนของ CKP อีกเปนเงินไมเกิน 2,730 ลานบาท

-14 พ.ย. 54 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหนําเสนอขออนุมัติ

การลงทุนดังกลาวจากผูถือหุน
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CKP คือใคร และทําอะไร- CKP คอใคร และทาอะไร

- CKP เปนบริษัทถือหนในบริษัทอื่น (Holding Company)CKP เปนบรษทถอหุนในบรษทอน (Holding Company)

โดยปจจุบันไดลงทุนใน SEAN สัดสวนประมาณ 38% และมีความ

ประสงคที่จะเพิ่มสัดสวนการลงทนใน SEAN เปนประมาณ 55% ประสงคทจะเพมสดสวนการลงทุนใน SEAN เปนประมาณ 55% 
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- SEAN คือใคร และทําอะไร

เดิมเปนผไดรับสัมปทานในการผลิตกร แสไฟฟาจากเขื่อนน้ํางึม 2 - เดมเปนผูไดรบสมปทานในการผลตกระแสไฟฟาจากเขอนนางม 2 

จาก สปป.ลาว และทําสัญญาซื้อ-ขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหง

ไประเทศไทย (EGAT)

- ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานผลิตไฟฟาทุกชนิดุ ุ

- ทุนจดทะเบียน 6,606.75 ลานบาท

- ผถือหนผูถอหุน

เดิม ปจจุบัน

  CK RATCH  BECL อื่นๆ        CKP RATCH BECL อื่นๆ  CK RATCH  BECL อนๆ        CKP RATCH BECL อนๆ

38%   33.33%   16.67%  12%         38%   33.33%   16.67%  12% 
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- เม.ย. 49 SEAN ไดตั้งบริษัทไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด (NN2) ใน สปป. ลาว 

์ ้พรอมโอนสิทธิ์สัญญาสัมปทานฯ สัญญซื้อขายไฟฟาฯ ฯลฯ ใหกับ NN2

- NN2 จึงเปนผูรับสัมปทานในการผลิตกระแสไฟฟาจากเขื่อนน้ํางึม 2ู

- ทุนจดทะเบียน 8,809 ลานบาท

- ผถือหนผูถอหุน

SEAN             รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว

                   75%                           25%                    75%                           25% 
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- โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเขื่อนน้ํางึม 2

• ที่ตั้ง   ลําน้ํางึม เหนอืเขื่อนน้ํางึม 1   ประมาณ 35 กม.

หางจากนครเวียงจันทนไปทางเหนอื ประมาณ 90 กม.

• ขนาด  ยาว 485 ม.  สูง 181 ม.ู

• กําลังการผลิต      615 MW

• ปริมาณไฟฟา      2,218 GWh

• ผูรับซื้อไฟฟา      EGAT

• จุดรับซือ้ไฟฟา      กลางลําน้ําโขง  จว.หนองคายุ

• เริ่มซื้อขายไฟฟา      26 มี.ค. 54

• ระยะเวลาสัมปทาน     25 ป

• รายได            4,000 กวาลานบาท/ป
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- จะหาเงิน 2,730 ลานบาท มาจากไหน?

- กูจากธนาคารพาณิชยทั้ง 100%
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- ลงทุนไปทําไม?

- ขยายธุรกิจของบริษัทไปสูธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานสะอาด

่- กระจายโครงสรางรายไดของบริษัท ลดการพึ่งพารายไดจากแหลงเดียว

- สรางรายไดใหกับบริษัททันที- สรางรายไดใหกบบรษททนท

- ใชศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกรงของบริษัทใหเกิดประโยชนตอผูถือหุน
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- แลวหุนละ 10 บาท แพงไปหรือเปลา?

- ราคาที่เหมาะสมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ุ

ราคาทเหมาะสมทประเมนโดยทปรกษาทางการเงนอสระ

ชวงราคา :       10.08-11.54 บาท

กรณีพื้นฐาน :           10.79 บาท
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่- เปนรายการเกี่ยวโยงกัน!
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