
สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 1 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ประกอบการพิจารณาของผู้ถอืหุ้น 

ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี * 
 
วาระที� 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2553 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เลขานกุารที�ประชมุ ได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 2 เมษายน 2553 
และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องตรงตามมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงขอนําเสนอต่อที�ประชุมวิสามัญ     
ผู้ ถือหุ้น ครั 1งที� 1/2553 เพื�อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุฉบบันี 1 (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2) 
 
วาระที�  2 พิจารณาและอนุมัติให้ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 

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

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
คณะกรรมการบริษัท เห็นเป็นเอกฉนัท์วา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิให้  
 
 1. อนมุตัิให้ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (BMS) เข้าทําคําเสนอซื 1อหุ้นที�เหลอืทั 1งหมดใน 
Centennial Coal Company Limited จํานวนร้อยละ 80.1 และ หุ้นที� Centennial Coal Company Limited ออกเพื�อรองรับ
การใช้สทิธิของ Centennial Options และ Centennial Performance Rights ในช่วงระยะเวลาเสนอซื 1อ ในราคาหุ้นละ 6.20 
ดอลลา่ร์ออสเตรเลยี ตอ่ 1 หุ้น Centennial Coal Company Limited คิดเป็นจํานวนเงิน 2,017 ล้านดอลลา่ร์ออสเตรเลยี ซึ�ง
เทียบเทา่กบัจํานวนเงินประมาณ 55,294 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี�ยนที� 27.416 บาท ตอ่ 1 ดอลลา่ร์ออสเตรเลยี ณ วนัที� 
5 กรกฎาคม 2553)  

 2. อนมุตัิการซื 1อหุ้นของ Centennial Coal Company Limited โดย BMS จํานวนรวมร้อยละ 19.9 เมื�อเดือน
พฤษภาคม และมิถนุายน 2553 โดยเมื�อวนัที� 6 พฤษภาคม 2553 BMS เข้าซื 1อหุ้นครั 1งแรกใน Centennial Coal Company 
Limited ในจํานวนร้อยละ 14.9 โดยตกลงชําระคา่ตอบแทนทั 1งหมดเป็นจํานวน 282 ล้านดอลลา่ร์ออสเตรเลยี ซึ�งเทียบเทา่กบั 
8,055 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี�ยน 28.548 บาท ตอ่ 1 ดอลลา่ร์ออสเตรเลีย ณ วนัที� 6 พฤษภาคม 2553) และเมื�อวนัที� 
15 มิถนุายน 2553 BMS เข้าซื 1อหุ้นเพิ�มเติมใน Centennial Coal Company Limited อีกร้อยละ 5.0 โดยตกลงชําระ
คา่ตอบแทนทั 1งหมดเป็นจํานวน 98 ล้านดอลลา่ร์ออสเตรเลยี ซึ�งเทียบเทา่กบั 2,741 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลี�ยน 28.053 
บาท ตอ่ 1 ดอลลา่ร์ออสเตรเลีย ณ วนัที� 15 มิถนุายน 2553) รวมเป็นจํานวนหุ้นร้อยละ 100 และ คิดเป็นจํานวนเงินรวม
ทั 1งสิ 1น 2,397 ล้านดอลลา่ร์ออสเตรเลยี ซึ�งเทียบเทา่กบั 66,090 ล้านบาท  
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 3. อนมุตัิให้ BMS เสนอซื 1อเพื�อทําการยกเลกิ Centennial Options และ Centennial Performance Rights 
จากผู้ ถือหลกัทรัพย์ดงักลา่วที�ไมไ่ด้ใช้สทิธิแปลงหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นหุ้น 

(รายละเอียดเพิ�มเติมปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3) โดยกรรมการซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ จะดําเนินการ
ลงคะแนนเสยีงเห็นชอบในมติดงักลา่วด้วยเช่นกนั 

 
ทั 1งนี 1 เนื�องจากรายการดงักลา่วเป็นการได้มาซึ�งสนิทรัพย์โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีขนาดรายการตามเกณฑ์

ที�กําหนดสําหรับรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ที�ต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 20/2551 เรื�องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนยัสําคญัที�เข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ ลงวนัที� 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที� 29 
ตลุาคม 2547 ซึ�งจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมต่ํ�ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ที�มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือ
หุ้นที�มีสว่นได้เสยี โดยบริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศเกี�ยวกบัการได้มาซึ�งทรัพย์สนิตามประกาศที�เกี�ยวข้อง (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบั
ที� 3)  พร้อมทั 1งความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่ความเหมาะสมของการเข้าทํารายการและความยุติธรรมของราคา         
(สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4) มาพร้อมกบัหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุฉบบันี 1 

 
วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้  โดยมี รายละเอียด ดงันี 1 
 
3.1 ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบตา่งๆ กนัได้ครั 1งเดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ 1นอยู่

กบัดลุพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินดอลลา่ร์
สหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื�นได้ตามที�บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 20,000  
ล้านบาท หรือในวงเงินไมเ่กินเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุตา่งประเทศอื�นในจํานวนที�เทา่กนัโดย
ใช้อตัราแลกเปลี�ยนในขณะที�มีการเสนอขายหุ้นกู้แตล่ะคราว ภายใต้เงื�อนไขดงันี 1 

 
ประเภท : หุ้ นกู้ ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ หรือไม่มี

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และมีประกนัหรือไม่มีประกัน) ตามความเหมาะสมของ
ตลาดในแตล่ะขณะที�มีการเสนอขายหุ้นกู้  

สกลุเงิน : สกลุเงินบาท ดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกลุเงินตา่งประเทศอื�น 
จํานวนเงิน : จํานวนเงินต้นของหุ้นกู้ ที�จะออกจะไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเงิน

สกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื�นในจํานวนที�
เทา่กนัโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนในขณะที�มีการออกหุ้นกู้แตล่ะคราว 
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การเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด               
ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ไมว่า่จะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั 1ง
เดียวเต็มจํานวน และ/หรือเป็นคราว ๆ ไป และอาจออก และเสนอขาย
เพื�อทดแทนหุ้นกู้ ที�เคยออกและเสนอขายไปแล้ว 

อาย ุ : ไมเ่กิน 15 ปี 
อตัราดอกเบี 1ย : ขึ 1นอยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที�ออกและเสนอขาย 
การชําระคืนเงินต้น : ทยอยคืนเงินต้น หรือชําระงวดเดียวเมื�อครบกําหนด 
สิทธิของบริษัทฯ ในการไถ่
ถ อ น หุ้ น กู้ คื น ก่ อ น ค ร บ
กําหนด (Call Option) 

: บริษัทฯ อาจกําหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้ นกู้ คืนก่อนครบกําหนด 
รวมทั 1งการซื 1อคืนหุ้นกู้ดงักลา่ว 

 

สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ในการไถ่
ถ อ น หุ้ น กู้ คื น ก่ อ น ค ร บ
กําหนด (Put Option) 

: บริษัทฯ อาจกําหนดให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้ นกู้ คืนก่อนครบ
กําหนด ตามเงื�อนไขที�จะได้กําหนดตอ่ไป รวมทั 1งการซื 1อคืนหุ้นกู้ดงักลา่ว   

ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กบัศนูย์ซื 1อขายตราสารหนี 1ไทย หรือศนูย์ซื 1อ
ขายตราสารหนี 1อื�นในตา่งประเทศ 

 
 ในกรณีที�มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ไมว่า่ด้วยกรณีใด รวมทั 1งกรณีที�มีการซื 1อคืนหุ้นกู้คืนหุ้นกู้ดงักลา่ว อนัมีผลให้ต้น
เงินคงค้างของหุ้นกู้ ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ เพิ�มเติมได้อีกภายในวงเงินที�ขออนุมตัิจากที�ประชุม      
ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วข้างต้น 

 
3.2 ให้คณะกรรมการเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือผู้ช่วยประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร – การเงิน มีอํานาจกําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย  วิธีเสนอขาย และรายละเอียด
อื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง การแต่งตั 1งที�ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้แทน     
ผู้ ถือหุ้นกู้  การเข้าทํา ลงนาม แก้ไข เจรจาสญัญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมลู ยื�นเอกสาร
หลกัฐานต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือ และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว 
ตลอดจนการใดๆ ที�เกี�ยวเนื�องตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 
วาระที� 4. เรื�องอื�น (ถ้ามี) 

วาระนี 1กําหนดไว้เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพื�อให้คณะกรรมการได้ชี 1แจงข้อซกัถามหรือข้อสงสยั
ตา่ง ๆ (ถ้ามี) ดงันั 1น จะไมม่ีการนําเสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี 1 


