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  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั#งที� 1/2553  
ของ 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 
 

  ประชุมเมื
อวันที
 10 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 
กรุงเทพฯ เลขที
 494 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จํากัด 
(มหาชน) เป็นประธานที
ประชุม (“ประธาน”) 

   

นางบุญศิริ จารุศิริ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วัน
กําหนดรายชื
อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที
 20 กรกฎาคม 2553 ซึ
งรวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ
มเติมโดย พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวนัที
 21 กรกฎาคม 2553 ซึ
งเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื
อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ        
ผู้ ถือหุ้น ครั Lงที
 1/2553 โดยมีรายละเอียดดงันี L 

 

              รายชื�อผู้ถือหุ้นรายใหญ่              จาํนวนหุ้นที�ถือ           ร้อยละ 
 

1) บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั        57,744,706               21.25 
2) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY    18,764,109  6.90 
3) LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9          11,318,400  4.16 
4) บริษัท นํ Lาตาลมิตรผล จํากดั             8,053,808  2.96 
5) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON       7,728,417  2.84 
6) บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จํากดั           6,101,600  2.24 
7)     นายอสิระ ว่องกศุลกิจ             5,787,944  2.13  
8)     HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD        5,695,243  2.10 
9)     CHASE NOMINEES LIMITED        5,690,250  2.09 
10)   CHASE NOMINEES LIMITED 1        4,906,650  1.80 
 

 ประธาน แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 311 ราย และผู้ รับมอบฉันทะซึ
งได้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,146 ราย รวมทั Lงหมดเป็นจํานวน 1,457 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 150,944,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
55.55 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้แล้วทั Lงหมดจํานวน 271,747,855 หุ้น  ซึ
งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 ที
กําหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 
25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ
งหนึ
งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Lงหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ
งในสามของจํานวนหุ้นที

จําหน่ายได้ทั Lงหมด  

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนํากรรมการ ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที
เข้าร่วมประชุมเพื
อร่วมชี Lแจง
รายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที
ประชุม นอกจากนั Lน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที
ปรึกษากฎหมายเป็น                     
ผู้สังเกตการณ์ เพื
อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทําหน้าที
จดบนัทกึการประชมุ ดงันี L 
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• การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุ้นที
ลงมติเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

• ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตัิการประชุมเพื
อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื
อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย  

         

หลงัจากนั Lน ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที
ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือเชิญประชุม 
เป็นลําดบั ทั Lงนี L มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ
มขึ Lนหลงัจากเปิดการประชมุ 
 

วาระที� 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 
 

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553       
เมื
อวนัที
 2 เมษายน 2553 และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากการประชุม 14 วนั  
เพื
อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แก้ไขรายงานภายใน 30 วนั นบัจากวนัเผยแพร่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นแก้ไขรายงานการประชุม
ดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จดัทํารายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติ
ของที
ประชุม ซึ
งได้ส่งให้กับผู้ ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดับที
 2 จึงขอเสนอให้ที

ประชมุรับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว  

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม 

และให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม 
 

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 
 

มตทิี�ประชุม รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 
 
วาระที� 2 พจิารณาและอนุมัตใิห้ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 

100) เข้าทําคําเสนอซื �อหุ้นที�เหลือทั �งหมดใน Centennial Coal Company Limited จํานวนร้อยละ 80.1 
และอนุมัติการซื �อหุ้นของ Centennial Coal Company Limited โดย Banpu Minerals (Singapore) Pte. 
Ltd. จาํนวนรวมร้อยละ 19.9 ซึ�งได้ซื �อเมื�อเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2553 
 

ประธานกล่าวสรุปความเป็นมาของการเข้าทําคําเสนอซื Lอหุ้นของ Centennial Coal Company Limited 
(“Centennial”) ซึ
งเป็นบริษัทที
จดัตั Lงขึ Lนตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย โดย Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.  
(BMS) (ซึ
งเป็นบริษัทย่อยที
บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) โดยมีรายละเอียดดงันี L  

จากการที
บริษัทฯ ได้กําหนดแผนกลยทุธ์ ที
จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจถ่านหิน และได้รายงานต่อที
ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้ นประจําปี 2553 นั Lน บริษัทฯ ได้แสวงหาช่องทางการขยายแหล่งทรัพยากรถ่านหินที
 เหมาะสมในหลายภูมิภาค 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าซื Lอหุ้น Centennial เป็นการเปิดโอกาสขยายฐานธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ที

สอดคล้องกบัแผลกลยทุธ์ดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้ซื Lอหุ้น Centennial ในเบื Lองต้นจํานวนรวมร้อยละ 19.9 
เมื
อเดือนพฤษภาคมและมิถนุายน 2553  ต่อมาคณะกรรมการบริษทัได้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้ บริษัทฯ เข้าทําคําเสนอซื Lอ
หุ้นที
เหลือทั Lงหมดใน Centennial จํานวนร้อยละ 80.1 เพื
อให้ได้มาซึ
งหุ้นข้างมาก ทั Lงนี L เพื
อเพิ
มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการและสร้างผลตอบแทนที
คุ้มค่าการลงทนุ 
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สํานกังานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือหุ้น เกี
ยวกับ
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการและความเป็นธรรมของราคา โดยประธานได้ขอให้ตวัแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร 
จํากดั (มหาชน) ให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายการดงักล่าวของบริษัทฯ ต่อที
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นายวรยุทธ วรสุบิน ตัวแทนที
ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความเห็น
เกี
ยวกบัความสมเหตสุมผลของรายการและความยุติธรรมของราคาต่อที
ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี L 
 

ขนาดรายการ 
 

จากขนาดของการเข้าทําการซื Lอหุ้นของ Centennial ในสดัส่วนร้อยละ 14.9 และร้อยละ 5 ตามลําดบั โดยจะมี
การทําคําเสนอซื Lอหุ้นที
เหลือทั Lงหมดในสดัส่วนร้อยละ 80.1 มลูค่ารวมทั Lงหมดประมาณ 66,090 ล้านบาท ทั Lงนี L ขนาดรายการ
ที
ได้มาคิดเป็นร้อยละ 64 ของมลูค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ
งรายการดงักล่าวเกินกว่าร้อยละ 50 จึงต้องขอความเห็นชอบจาก
ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นในการเข้าทํารายการดงักล่าว 
 

วิธีพจิารณาความเป็นธรรมของราคาเสนอซื �อ 
 

ในการพิจารณาความเป็นธรรมของราคาเสนอซื Lอ ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้เปรียบเทียบราคาเสนอซื Lอกับ
ราคาหุ้นสามญัที
คํานวณจากวิธีหลกั 2 วิธี คือวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (discounted cash flow – DCF) และวิธีเปรียบเทียบ
กบับริษัทที
ประกอบกิจการประเภทเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั (market comparables) 

นอกจากนี Lยังได้ใช้วิธีรองคือ พิจารณาอัตราส่วนของมูลค่ากิจการต่อปริมาณสํารองถ่านหินที
พิสูจน์แล้ว 
(EV/reserve) และมูลค่ากิจการต่อปริมาณสํารองถ่านหินเบื Lองต้น (EV/resource) เพื
อประกอบการตดัสินใจด้วย แต่อย่างไร 
ก็ดี วิธีรองทั Lงสองวิธีนี Lไม่สามารถใช้ประกอบการตดัสินใจได้โดยตรง เนื
องจากคุณสมบตัิของถ่านหิน การทําการตลาด และ
กําลงัการผลิตต่อปีของแต่ละเหมืองมีความแตกต่างกนัมาก 
 

วิธีการประเมนิราคา 
 

ในการประเมินราคา ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (DCF) เป็นวิธีหลกัซึ
งจะได้ช่วง
มลูค่าต่อหุ้นอยู่ที
 5.92 – 7.21 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย 

 นอกจากนี Lภทัรได้มีการเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิและอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อกําไรก่อน
ดอกเบี Lย ภาษี และความเสื
อมราคาในปี 2554 และ ปี 2556 และยังได้พิจารณาอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีอีก
ด้วย 

จากการประเมินราคาตามวิธีต่างๆ ราคาที
เหมาะสมของหุ้นจะอยู่ที
ประมาณ  5.99 - 6.97 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย
ต่อหุ้นของ Centennial โดยช่วงราคาดงักล่าวจะครอบคลุมราคาที
ได้จากการประเมินมลูค่าโดยวิธีต่างๆ มากที
สดุ 
 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 
 

ประโยชน์ของการทํารายการ มีดงันี L 
 

1. การเข้าซื Lอ Centennial จะเป็นการช่วยเพิ
มปริมาณทรัพยากรและถ่านหินของบริษัทฯ 
2. ช่วยเพิ
มความหลากหลายของถ่านหินที
สามารถจดัส่งให้กบัลูกค้าได้ 
3. มีโอกาสของการเพิ
มรายได้ของ Centennial เนื
องจากการปรับราคาของถ่านหินตามสญัญาขายถ่านหินในระยะยาว 
4. อาจสามารถเพิ
มประสิทธิภาพการผลิตในเหมืองต่าง ๆ ของ Centennial  
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4. นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า  

• ราคาที
เสนอซื Lอที
 6.20 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อหุ้น ทําไมจึงไม่เป็น 6.00 หากราคาที
เหมาะสมอยู่ระหว่าง  5.99 – 

6.97 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อหุ้น     

• ไม่เห็นการศกึษาของที
ปรึกษาในการประเมินความเสี
ยงด้านสิ
งแวดล้อมที
รัฐบาลออสเตรเลียมีความสนใจผลกระทบ

จากการทําเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่มากน้อยเพียงใด การประเมินอาจไม่ใช่การลดปริมาณคาร์บอนเพียงอย่างเดียว

แต่อาจรวมของเสียอื
นๆ ด้วย บริษัทฯ ควรต้องคํานงึถงึเพราะต้องดําเนินธุรกิจเป็นระยะเวลานาน   
 

นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงเรื
องราคาว่า ราคา 6.20 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อหุ้น เป็นราคาที
บริษัทฯ และที
ปรึกษา
การเงนิที
ออสเตรเลียซึ
งเป็นคนละบริษัทกบัที
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ทําการวิเคราะห์และประเมินราคาโดยใช้ตวัแปร
หลายอย่าง การให้ส่วนต่างและการเจรจาอย่างต่อเนื
อง ทําให้คณะกรรมการบริษัทของผู้ ขายเห็นชอบการทํา tender 
offer อย่างเอกฉันท์  
 

ที
ปรึกษาทางการเงินอสิระ ชี Lแจงเรื
องการศกึษาข้อมลูด้านสิ
งแวดล้อมว่า ได้ทําการตรวจสอบข้อมูลความเสี
ยงในประเด็น
หลัก ประเด็นรองลงมาคือเรื
องสิ
งแวดล้อม โดยได้ทําการสอบถามผู้บริหารของบริษัทฯ ที
ปรึกษาด้านเทคนิค และที

ปรึกษาด้านกฎหมาย และเห็นว่า บริษัท Centennial เป็นบริษัทที
ดําเนินกิจการมานานมีประวตัิที
ดีมาตลอด และไม่พบ
เห็นสิ
งผิดปกติใดๆ ในด้านสิ
งแวดล้อม 

 

นอกจากนั Lน ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ
มเติมในด้านสิ
งแวดล้อมว่า การศึกษาความเสี
ยงด้านสิ
งแวดล้อมต้องดูข้อมูล
ด้วยตนเองว่ามีความเป็นจริงและน่าเชื
อถือได้มากน้อยเพียงใด เพราะข้อมูลในบางประเทศมีความล้าหลังมาก ปัญหา
สิ
งแวดล้อมในบางกรณีเป็นเพียงเรื
องเล็กน้อยแต่อาจขยายตวัและส่งผลที
ไม่คาดคิด ซึ
งควรดแูลให้รอบด้าน 
 

ประธานขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะด้านสิ
งแวดล้อมซึ
งเป็นเรื
องที
สําคัญมากในโลกอนาคต และได้ชี Lแจงเพิ
มเติมว่า 
ราคาที
เสนอ 6.20 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อหุ้น เป็นการพิจารณาในเชิงธุรกิจอย่างรอบด้าน และดําเนินการโดยที
ปรึกษา
ของบริษทัฯ ในประเทศออสเตรเลียที
ทํามานานแล้ว ส่วน ภทัร เป็นที
ปรึกษาทางการเงินอสิระ ได้ทําการศึกษาในภายหลงั 
และเป็นการสอบทานว่าราคาที
บริษัทฯ เสนอมีความสมเหตสุมผล   
 

นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงเพิ
มเติมว่า เมื
อบริษัทฯ ซื Lอหุ้นที
ร้อยละ 14.9 และเพิ
มเติมอีกร้อยละ 5 นั Lน  ยงัไม่มีบริษัท
ภัทร เข้ามาร่วมด้วย แต่ในครั Lงนี Lต้องมีการแต่งตั Lงที
ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทภัทร     
เนื
องจากเป็นบริษัทที
มีการร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศ มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นอิสระ มีขอบข่ายกว้างขวาง        
มีความชํานาญงานและมีชื
อเสียงดี ส่วนเรื
องสิ
งแวดล้อมจากเหมืองถ่านหินนั Lนมีความคล้ายคลึงกับสิ
งที
บริษัทฯ
ดําเนินการอยู่แล้ว คือเป็นเรื
องการผลิตและการขนส่ง จากการที
กฎระเบียบของออสเตรเลียมีความก้าวหน้าและมี
มาตรฐานสงูจงึน่าจะมีความเข้มงวดในการควบคุมและป้องกนัที
ดี บริษัทฯ มีความเชื
อมั
นว่า บริษัท Centennial ที
ก่อตั Lง
ในปี 2532 และ บริษัทฯ ที
ก่อตั Lงในปี 2526 จะมีสิ
งที
สามารถร่วมมือและแลกเปลี
ยนกันได้ ความเสี
ยงด้านต่างๆ ไม่ได้
หายไป แต่ฝ่ายบริหารจะพยายามอย่างเต็มที
ที
จะบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. นางกรุณา อกัษราวุธ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอแนะว่า เพื
อเป็นการให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารควรจะ

พิจารณาการลงทนุในบริษทัผ่านตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศต่างๆ เพื
อกระจายความเสี
ยง 
 

ประธานรับข้อสงัเกตดุงักล่าว และให้ฝ่ายบริหารรับไว้พิจารณาต่อไป 
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6. นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า 

• บริษัท Centennial ปัจจุบนัมีผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น และ dividend yield เป็นเท่าไร เมื
อเปรียบเทียบกบับริษัทฯ 

• หลงัจากการ take over จะบริหารจดัการอย่างไรเพื
อปกป้องและดแูลทรัพย์สินเนื
องจากผู้บริหารอยู่ประเทศไทย 

• การทําคําเสนอซื Lอหุ้นในครั Lงนี Lมีมลูค่าเป็นร้อยละ 60 ของมลูค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ
งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่

มาก จะเป็นความเสี
ยงอย่างไร และมีข้อเสียของการลงทนุอย่างไรบ้าง   

• หลงัจากการ take over ยงัมีการซื Lอขายหุ้น Centennial อยู่ในตลาดจะดแูลอย่างไรในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ประธานชี Lแจงว่า ในเรื
องการบริหารทรัพย์สินที
ลงทนุในต่างประเทศนั Lน บริษัทฯได้ลงทุนในประเทศอินโดนีเซียมากว่า 10 
ปี และมีการลงทนุในประเทศจีน กระบวนการบริหารทรัพย์สินที
อยู่ในต่างประเทศคงเป็นแนวทางที
คล้ายคลึงกนั 
 

ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี Lแจงว่า ในระยะที
ผ่านมาผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของบริษัท Centennial นั Lน ROE (Return on 
Equity) คิดเป็นร้อยละ 11.6 และ ROA (Return on Asset) คิดเป็นร้อยละ 5.9 และทีมงานของฝ่ายบริหาร ชี Lแจงว่า 
Dividend Yield คิดเป็นร้อยละ 4 
 

นายชนินท์  ว่องกศุลกิจ ชี Lแจงว่า บริษัทฯ มีขนาดการผลิตประมาณ 21 ล้านตนัต่อปี และ บริษัท Centennial มีขนาดการ
ผลิตประมาณ 17 – 18 ล้านตนัต่อปี การซื Lอกิจการเป็นการเพิ
มปริมาณสํารองให้มากขึ Lน หากมีผู้มาขายทั Lงร้อยละ 100 ก็
นบัว่าเป็นความเสี
ยงเรื
องทรัพย์สินที
มีขนาดใหญ่ และต้องบริหารจัดการเพื
อลดความเสี
ยงต่อไป การบริหารทรัพย์สินที

อยู่ต่างประเทศมีความยากต่างกนั สําหรับประเทศออสเตรเลียก็เป็นเรื
องที
ฝ่ายบริหารต้องพิสูจน์ตวัเอง ในระยะ 6-7 ปีที

ผ่านมาบริษัทฯ มีชาวต่างชาติมาร่วมงานและมีชาวออสเตรเลียอยู่ในทีมงานบริหารหลายคน ถึงแม้จะกล่าวไม่ได้ว่าทุก
อย่างจะสําเร็จแต่ฝ่ายบริหารจะบริหารจดัการให้ดีที
สุด 

 

นายชนินท์  ว่องกศุลกิจ ชี Lแจงในเรื
องการดําเนินการให้มีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นที
มีเสียงส่วนใหญ่ว่า เงื
อนไขในการทํา tender 

offer กําหนดว่า เมื
อครบกําหนดการเสนอซื Lอ บริษัทฯ จะต้องได้หุ้นเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.1 หลงัจากนั Lน           

จงึพิจารณาวา่จะทําอย่างไร ตลาดหลกัทรัพย์ของออสเตรเลียมีข้อกําหนดเฉพาะสําหรับการได้มาในแต่ละขนาดของการ

ถือหุ้นซึ
งบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตาม 
 

7. นางณฎัณ์ฑมณ ยงค์ธัญโรจน์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า 

• เมื
อได้ซื Lอแหล่งถ่านหินที
บริษัท Centennial แล้วจะทําให้บริษัทฯ มีสดัส่วนตลาดร้อยละเท่าใดของตลาดโลก 

• ขอให้ผู้บริหารตอบแนวทางที
จะบริหารความเสี
ยงของการลงทุนในแต่ละข้อตามที
ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นําเสนอ 

 

ประธานชี Lแจงว่า สดัส่วนการผลิตของบริษัทฯ หลังจากการเข้าซื Lอกิจการแล้วจะเป็นประมาณร้อยละ 5 โดยประเมิน

ว่าการนําเข้าและส่งออกถ่านหินทั
วโลกประมาณ 600 - 700 ล้านตนัต่อปี และผลผลิตรวมบริษัทฯจะเป็นประมาณ 

35 ล้านตนั 
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ประธานชี Lแจงเรื
องการบริหารความเสี
ยงของการลงทุนว่า 
 

• เรื
องหนี Lสินต่อทนุ ฝ่ายบริหารจะบริหารให้อยู่ในอตัราส่วนไม่เกิน 1.75 ต่อ 1 

• เรื
องอตัราแลกเปลี
ยน ฝ่ายบริหารมีการบริหารความเสี
ยงและปรับสดัส่วนให้เหมาะสมอย่างต่อเนื
อง 

• เรื
องการเปลี
ยนนโยบายของประเทศที
ลงทนุ ฝ่ายบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานคอย

ติดตามดแูลอย่างใกล้ชิดเพื
อให้ทนัต่อเหตุการณ์ ประเมินผลกระทบและหาทางแก้ไข 

• เรื
องราคาถ่านหิน ฝ่ายบริหารจะนําเอาราคาตลาดมาใช้เป็นราคาอ้างอิงมากขึ Lนโดยเฉพาะเป็นระยะที
สญัญา

ขายถ่านหินกําลงัจะสิ Lนสดุและต้องมีการต่อรองใหม่ 

• ปริมาณสํารอง (resource และ reserve) ในส่วนของ reserve เป็นส่วนที
เพิ
มขึ Lนอีกประมาณ 400 ล้านตนั ส่วน 

resource ฝ่ายบริหารก็ต้องทําการสํารวจพิสจูน์เพื
อยืนยนัความแน่นอนต่อไป 

• การบริหารงาน ฝ่ายบริหารเห็นว่าเป็นเรื
องที
ละเอียดอ่อน ต้องอาศยัเวลา ปรับเรื
องวฒันธรรม และแผนบริหาร 

ที
เหมาะสมซึ
งจะดปัูจจยัหลายๆ ด้านเป็นองค์ประกอบ 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก 

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า                  
ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควร 

 

1. อนมุตัิให้ BMS เข้าทําคําเสนอซื Lอหุ้นที
เหลือทั Lงหมดใน Centennial จํานวนร้อยละ 80.1 และ หุ้นที
 Centennial 
ออกเพื
อรองรับการใช้สิทธิของ Centennial Options และ Centennial Performance Rights ในช่วงระยะเวลา
เสนอซื Lอ ในราคาหุ้ นละ 6.20 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย คิดเป็นจํานวนเงิน 2,017 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย                  
ซึ
งเทียบเท่ากบัจํานวนเงินประมาณ 55,294 ล้านบาท (ขึ Lนอยู่กบัอตัราแลกเปลี
ยน)  

2. อนมุตัิการซื Lอหุ้นของ Centennial โดย BMS จํานวนรวมร้อยละ 19.9 เมื
อเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2553 
โดยเมื
อวนัที
 6 พฤษภาคม 2553 BMS เข้าซื Lอหุ้นครั Lงแรกใน Centennial ในจํานวนร้อยละ 14.9 โดยชําระ
ค่าตอบแทนทั Lงหมดเป็นจํานวน 282 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย ซึ
งเทียบเท่ากับ 8,055 ล้านบาท (ตามอตัรา
แลกเปลี
ยน 28.548 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย ณ วนัที
 6 พฤษภาคม 2553) และเมื
อวนัที
 15 มิถุนายน 
2553 BMS เข้าซื Lอหุ้นเพิ
มเติมใน Centennial อีกร้อยละ 5.0 โดยชําระค่าตอบแทนทั Lงหมดเป็นจํานวน 98 
ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย ซึ
งเทียบเท่ากบั 2,741 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี
ยน 28.053 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์
ออสเตรเลีย ณ วนัที
 15 มิถุนายน 2553) รวมเป็นจํานวนหุ้น Centennial ที
 BMS ถือครองทั Lงสิ Lนร้อยละ 100 
และ คิดเป็นจํานวนเงนิรวมทั Lงสิ Lน 2,397 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย ซึ
งเทียบเท่ากบั 66,090 ล้านบาท  

3. อนมุตัิให้ BMS เสนอซื Lอเพื
อทําการยกเลิก Centennial Options และ Centennial Performance Rights จากผู้
ถือหลกัทรัพย์ดงักล่าวที
ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงหลกัทรัพย์ดงักล่าวเป็นหุ้น 

โดยกรรมการซึ
งเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ จะดําเนินการลงคะแนนเสียงเห็นชอบในมติดงักล่าวด้วยเช่นกนั 
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ประธานขอบคณุสําหรับข้อเสนอแนะเกี
ยวกบัการเสนอขายหุ้นกู้ ให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะนําไปเป็นข้อพิจารณาเมื
อมี

การออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก 

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพจิารณาลงมติอนุมตัิให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดย
มีรายละเอียดปรากฎในเอกสารเชิญประชมุและตามที
ประธานเจ้าหน้าที
บริหารได้ชี Lแจงเพิ
มเติมตามรายละเอียดข้างต้น 

 ประธานแจ้งให้ที
ประชุมทราบเพิ
มเติมว่า การลงคะแนนเพื
อให้ที
ประชุมมีมติอนุมตัิในวาระนี L ต้องใช้คะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี
ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นที
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 145 

มตทิี�ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ ได้ ตามรายละเอียดที
ประธานเจ้าหน้าที
บริหารได้
เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นที
มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี L 

 

มตทิี�ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที�ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 150,684,868 99.63 
2. ไม่เห็นด้วย 312,100 0.21 
3. งดออกเสียง 241,505 0.16 
 
หมายเหตุ:  ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ
มขึ Lน 2,000 หุ้น นับเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชุม 

ทั Lงหมดจํานวน 151,238,473 หุ้น 
 
วาระที� 4 เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจ้งว่า วาระนี Lกําหนดไว้เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื
อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี Lแจง       
ข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันั Lน จะไม่มีการนําเสนอเรื
องอื
นใดให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมติัและจะไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี L 

ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุปดงันี L 

1. นางสาวรัศมี เหลืองรังรอง ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า หุ้นกู้ ที
ขออนมุตัิจะออกและเสนอขายได้ภายในปีนี Lหรือไม่ และ

เหตุใดจงึมีอายุนาน 15 ปี 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ชี Lแจงวา่ กําหนดการในการออกและเสนอขายในปีนี Lนั Lนอาจจะมีความเป็นไปได้ ขึ Lนอยู่กบัการ

พิจารณาของฝ่ายบริหาร ส่วนเรื
องอายุ 15 ปีนั Lน การลงทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระยะยาว การที
บริษัทฯ

กําหนดในระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี มิได้หมายความว่าจะออกและเสนอขายทั Lงจํานวน ซึ
งจะได้พิจารณากระจายความ

เสี
ยงในการออกหุ้นกู้อย่างเหมาะสม  




