
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที ่1/2546
ของ

บริษัท บานปู จํ ากัด (มหาชน)
บมจ.152

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีท่ี 30 ตุลาคม 2546 เปดประชุมเวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม : ท่ีทํ าการของบริษัทฯ ช้ันท่ี 27 อาคารแกรนดอัมรินทร ทาวเออร เลขที ่1550 ถนนเพชรบุรี

ตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร
ประธานท่ีประชุม: นายชีระ ภาณุพงศ ประธานกรรมการ
ผูเขาประชุม : มีผูเขาประชุม 61 ราย ประกอบดวย

ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 44 ราย  แทนจํ านวนหุน 12,973,418 หุน
ผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 17 ราย แทนผูถือหุน 287 ราย แทนจํ านวนหุน  96,813,217 หุน
รวมทั้งสิ้น 109,786,635 หุน จากหุนที่ออกจ ําหนายแลวท้ังหมด 267,765,795 หุน
คิดเปนรอยละ 41 ของหุนที่ออกจ ําหนายแลวท้ังหมด

ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ

ประธาน กลาวตอนรับผูถือหุนและแนะนํ ากรรมการที่เขารวมประชุม ดังนี้
  1.นายชีระ   ภาณุพงศ ประธานกรรมการ
  2.นายมนัส   ลีวีระพันธุ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
  3.นางสาวสุคนธ   กาญจนาลัย กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
  4.นายชนินท   วองกุศลกิจ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
  5.นายสมดี   เจริญกุล กรรมการ
  6.นายวิฑูรย   วองกุศลกิจ กรรมการ
  7.นายสวัสดิภาพ   กันทาธรรม กรรมการ
  8.นายมนตรี   มงคลสวัสดิ์ กรรมการ
  9.ดร.กอปร   กฤตยากีรณ กรรมการ
10.นายองอาจ   เอื้ออภิญญกุล กรรมการ

กอนเริ่มประชุม ประธานไดชี้แจงถึงขอปฏิบัติสํ าหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการ
ประชุม สิ่งที่สงมาดวยลํ าดบัท่ี 3  ใหผูถือหุนไดรับทราบ โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถาม          รายละเอียดและขอสงสัย
ตางๆ และประธานไดชี้แจงรายละเอียดและตอบค ําถามตางๆ ของผูถือหุนจนผูถือหุนเขาใจโดยตลอดแลว จึงไดเริ่มด ําเนิน
การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปน้ี



!

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจํ าป 2546

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นวา  บริษัทฯไดจัดท ํารายงานการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจํ าป 2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่28 เมษายน 2546 ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม    ดังนั้น ท่ีประชุมผูถือหุน
สมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจํ าป 2546 ดังกลาว  จึงเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจํ าป 2546 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลํ าดบัท่ี 2   ใหที่ประชุมพิจารณา
รับรอง

ประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  และประธานไดชี้แจงรายละเอียดและตอบค ําถาม
ตางๆ  ของผูถือหุนจนผูถือหุนเขาใจโดยตลอดแลว

ที่ประชุมจึงไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจํ าป 2546
ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปน้ี
     ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     รับรองดวยคะแนนเสียง          109,786,635       หุน
     ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมรับรองดวยคะแนนเสียง              -ไมมี-       หุน
     ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                    -ไมมี-       หุน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการขายหุนบริษัท บานปูแกส เพาเวอร จํ ากัด [อนุมัติการจ ําหนายเงินลงทุนทั้งหมดใน
บริษัท ไตร เอนเนอจี ้จํ ากัด]

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา จากการที่บริษัทฯ และ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ จํ ากัด (มหาชน) ไดมีขอตก
ลงเบื้องตนวาในการจ ําหนายเงินลงทุนในบริษทั ไตร เอนเนอจี ้ จํ ากัด โดยการขายหุนสามัญทั้งหมดในบริษัท บานปูแกส
เพาเวอร จํ ากัด (ซ่ึงถือหุนรอยละ 37.5 ในบริษัท ไตร เอนเนอจี ้ จํ ากัด) และการโอนสิทธิเรียกรองในเงินใหกูยืมแกบริษัท
บานปูแกส เพาเวอร จํ ากัด ทั้งสองฝายจะตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนของตนเองกอนที่จะเขาท ํารายการซื้อขายตอกัน

คณะกรรมการมีความเห็นวาผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติการเขาทํ ารายการดังกลาว  เนื่องจากการขาย
หุนดังกลาว จะมีประโยชนตอบริษัทฯ ดังนี้

-ไดรับเงินจากการขายหุนและไดรับชํ าระหนี้คืนเปนเงินรวม 2,100 ลานบาท
-มีก ําไรเบื้องตนประมาณ 600 ลานบาท  
-สามารถนํ าเงินสดที่ไดรับไปลงทุนในโครงการใหมของบริษัทฯได
-มีตัวแทนของบริษทัฯ เปนกรรมการในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ส จํ ากัด (มหาชน) จํ านวน 1 คน

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเขาท ํารายการดังกลาว ดังนี้

(1) วันเดือนปท่ีคาดวาจะเกิดรายการซื้อขาย : คาดวาภายในวันที ่14 พฤศจิกายน 2546
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(2) คูสัญญาที่ซื้อขาย
ผูซ้ือ  : บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ จํ ากัด (มหาชน)
ผูขาย : บริษัท บานปู เพาเวอร จํ ากัด

บริษัท ซินเนอรยี ่เพาเวอร จํ ากัด
ผูถือหุนรายยอยที่ถือหุนรวมกัน 6 หุน
(บริษัทผูขายทั้งสองบริษัทขางตนเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุน
ทางตรงและทางออมรอยละ 99.99)

ความสัมพันธของผูซื้อและผูขาย                   : บริษัทฯ มีการถือหุนทางตรงและทางออมในบริษัท ผลิตไฟฟา
ราชบุรีโฮลด้ิง จํ ากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 14.99 ของหุนท่ี
ออกและจํ าหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮล
ดิ้ง จํ ากัด (มหาชน) แตทั้งนี้ไมถือวาเปนการเขาทํ ารายการกับ
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ และการเปดเผยราย
การที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ
2536

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการซื้อขาย
      ประเภท                                        : บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ จํ ากัด (มหาชน) จะซื้อหุน

สามัญทั้งหมดในบริษัท บานปูแกส เพาเวอร จํ ากัด และใหเงิน
กูยืมแกบริษัท บานปูแกส เพาเวอร จํ ากัด เพ่ือนํ าไปใชคืนหน้ี
เงินทีกูยืมมาจากบริษัท บานปู เพาเวอร จํ ากัด  โดยจํ านวนเงิน
รวมท้ังหมดท่ีจะไดรับจากการขายหุนสามัญท้ังหมดในบริษัท 
บานปูแกส เพาเวอร จํ ากัด และการไดรับคืนหนี้เงินกูยืมหุนจะ
เทากับ 2,100,000,000 บาท (สองพันหน่ึงรอยลานบาท)

(4) รายละเอียดของหุนที่ขาย
ช่ือหลักทรัพย : หุนบริษัท บานปูแกส เพาเวอร จํ ากัด
ช่ือบริษัทผูออกหลักทรัพย : บริษัท บานปูแกส เพาเวอร จํ ากัด
ลักษณะการด ําเนินธุรกิจ : ถือหุนบริษัท ไตร เอนเนอจี ้จํ ากัด รอยละ 37.5 ของหุน

ที่จํ าหนายแลวท้ังหมด (บริษัท ไตร เอนเนอจี ้จํ ากัด ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจํ าหนายไฟฟาในโครงการโรงไฟฟาไตรเอนเนอจี้ 
ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ก ําลังการผลิตขนาด 700
เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง โรงงานตั้งอยูที่
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อํ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี)
ทุนจดทะเบียน : 500,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชํ าระแลว : 500,000,000 บาท
จํ านวนหุนที่จ ําหนาย : 50,000,000 หุน
สัดสวนของหุนที่ถือกอนการขาย : รอยละ 99.99 ของหุนที่จํ าหนายแลวท้ังหมด
สัดสวนของหุนที่ถือหลังการขาย : ไมมี

(5) มูลคารวมของส่ิงตอบแทน : 2,100,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการชํ าระเปนเงินสด

(6) เง่ือนไขท่ีสํ าคัญ

ขณะน้ี บริษัทฯอยูในระหวางขั้นตอนการเจรจาสัญญาซื้อขายในขั้นสุดทายกับบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้
จํ ากัด (มหาชน) ดังนั้น จึงยังมิไดมีการลงนามในสัญญาซื้อขายแตอยางใด  และภายหลังจากการลงนามในสัญญา
ซื้อขายแลว  จะมีขอก ําหนดและเงื่อนไขหลายประการที่จะก ําหนดไวในสัญญาซื้อขายที่จะตองเกิดขึ้นหรือปฏิบัติตาม
โดยคูสัญญาเพื่อใหการซื้อขายหุนดังกลาวส ําเร็จ  ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขส ําคัญ ดังนี้

ก.คณะกรรมการและผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ จํ ากัด (มหาชน) ตองอนุมัติใหบริษัท ผลิต
ไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํ ากัด (มหาชน) ซื้อหุนของบริษัท บานปูแกส เพาเวอร จํ ากัด จากบริษัทยอยของ
บริษัทฯ
ข.บริษัทฯ ตองไดรับความยินยอมจากผูถือหุนรายอื่นในบริษัท ไตร เอนเนอจี ้ จํ ากัด และจากกลุมเจาหนี้
สถาบันการเงินของบริษัท ไตร เอนเนอจี ้ จํ ากัดใหบริษัทฯ ขายหุนของบริษัท บานปูแกส เพาเวอร จํ ากัด
ผานบริษัทยอยใหแกบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ จํ ากัด (มหาชน)
ค.ตองมีการแจงเปนลายลักษณอักษรใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในฐานะคูสัญญาซื้อขายไฟฟา
กับบริษัท ไตร เอนเนอจี ้จํ ากัด ทราบในการขายหุนของบริษัท บานปูแกส เพาเวอร จํ ากัด ใหบริษัท ผลิต
ไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํ ากัด (มหาชน)

หลังจากที่ผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ จํ ากัด (มหาชน) ไดมีมติอนุมัติใหมีการซื้อขายหุนของ
บริษัท บานปูแกส เพาเวอร จํ ากัด แลว คูสัญญาจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป โดย
คาดวาจะสามารถทํ าการโอนหุนและช ําระเงินใหแลวเสร็จไดภายในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2546

ผูถือหุนไดซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ และประธานและประธานเจาหนาที่บริหารไดชี้แจงรายละเอียด
และตอบค ําถามตางๆของผูถือหุนจนผูถือหุนเขาใจโดยตลอดแลว ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการการเขาท ํา
รายการดังกลาว

ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติการการเขาท ํารายการดังกลาวตามที่ประธานเสนอ
ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้



$

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    รับทราบและรับรองดวยคะแนนเสียง           109,786,635      หุน
   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    ไมรับทราบและไมรับรองดวยคะแนนเสียง           -ไมมี-              หุน
   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                                      -ไมมี-              หุน

วาระที่ 3  เรื่องอื่นๆ (ถามี)

ประธานถามวามีผูใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกลาวปด
ประชุม

ปดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ……………….……….ประธานกรรมการ
                     (นายชีระ  ภาณุพงศ)


