สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 1
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถอื หุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี *
วาระที 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2553
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เลขานุการทีประชุม ได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ซึงประชุมเมือวันที 2 เมษายน 2553
และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตรงตามมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอนําเสนอต่อทีประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง1 ที 1/2553 เพือพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ทีได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี 1 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2)
วาระที 2 พิจารณาและอนุ มัติให้ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (ซึงเป็ นบริ ษัทย่ อยทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ
100) เข้ าทําคําเสนอซือ* หุ้นทีเหลือทัง* หมดใน Centennial Coal Company Limited จํานวนร้ อยละ 80.1 และ
อนุมัติการซือ* หุ้นของ Centennial Coal Company Limited โดย Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
จํานวนรวมร้ อยละ 19.9 ซึงได้ ซือ* เมือเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2553
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นเป็ นเอกฉันท์วา่ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิให้
1.
อนุมตั ิให้ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (BMS) เข้ าทําคําเสนอซื 1อหุ้นทีเหลือทังหมดใน
1
Centennial Coal Company Limited จํานวนร้ อยละ 80.1 และ หุ้นที Centennial Coal Company Limited ออกเพือรองรับ
การใช้ สทิ ธิของ Centennial Options และ Centennial Performance Rights ในช่วงระยะเวลาเสนอซื 1อ ในราคาหุ้นละ 6.20
ดอลล่าร์ ออสเตรเลีย ต่อ 1 หุ้น Centennial Coal Company Limited คิดเป็ นจํานวนเงิน 2,017 ล้ านดอลล่าร์ ออสเตรเลีย ซึง
เทียบเท่ากับจํานวนเงินประมาณ 55,294 ล้ านบาท (ตามอัตราแลกเปลียนที 27.416 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ ออสเตรเลีย ณ วันที
5 กรกฎาคม 2553)
2.
อนุมตั ิการซื 1อหุ้นของ Centennial Coal Company Limited โดย BMS จํานวนรวมร้ อยละ 19.9 เมือเดือน
พฤษภาคม และมิถนุ ายน 2553 โดยเมือวันที 6 พฤษภาคม 2553 BMS เข้ าซื 1อหุ้นครัง1 แรกใน Centennial Coal Company
Limited ในจํานวนร้ อยละ 14.9 โดยตกลงชําระค่าตอบแทนทังหมดเป็
1
นจํานวน 282 ล้ านดอลล่าร์ ออสเตรเลีย ซึงเทียบเท่ากับ
8,055 ล้ านบาท (ตามอัตราแลกเปลียน 28.548 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ ออสเตรเลีย ณ วันที 6 พฤษภาคม 2553) และเมือวันที
15 มิถนุ ายน 2553 BMS เข้ าซื 1อหุ้นเพิมเติมใน Centennial Coal Company Limited อีกร้ อยละ 5.0 โดยตกลงชําระ
ค่าตอบแทนทังหมดเป็
1
นจํานวน 98 ล้ านดอลล่าร์ ออสเตรเลีย ซึงเทียบเท่ากับ 2,741 ล้ านบาท (ตามอัตราแลกเปลียน 28.053
บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ ออสเตรเลีย ณ วันที 15 มิถนุ ายน 2553) รวมเป็ นจํานวนหุ้นร้ อยละ 100 และ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม
ทังสิ
1 1น 2,397 ล้ านดอลล่าร์ ออสเตรเลีย ซึงเทียบเท่ากับ 66,090 ล้ านบาท

2
3.
อนุมตั ิให้ BMS เสนอซื 1อเพือทําการยกเลิก Centennial Options และ Centennial Performance Rights
จากผู้ถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวทีไม่ได้ ใช้ สทิ ธิแปลงหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหุ้น
(รายละเอียดเพิมเติมปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3) โดยกรรมการซึงเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯ จะดําเนินการ
ลงคะแนนเสียงเห็นชอบในมติดงั กล่าวด้ วยเช่นกัน
ทังนี
1 1 เนืองจากรายการดังกล่าวเป็ นการได้ มาซึงสินทรัพย์โดยบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และมีขนาดรายการตามเกณฑ์
ทีกําหนดสําหรับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ทีต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29
ตุลาคม 2547 ซึงจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือ
หุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย โดยบริ ษัทฯ ได้ แนบสารสนเทศเกียวกับการได้ มาซึงทรัพย์สนิ ตามประกาศทีเกียวข้ อง (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับ
ที 3) พร้ อมทังความเห็
1
นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อความเหมาะสมของการเข้ าทํารายการและความยุติธรรมของราคา
(สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4) มาพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี 1
วาระที 3 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 20,000 ล้ านบาท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกหุ้นกู้ โดยมี รายละเอียด ดังนี 1
3.1 ให้ บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ ครัง1 เดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรื อเป็ นคราวๆ ขึ 1นอยู่
กับดุลพินิจและความจําเป็ นในการใช้ เงินของบริ ษัทฯ โดยจะออกเป็ นสกุลเงินบาท และ/หรื อสกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐอเมริ กา และ/หรื อสกุลเงินต่างประเทศอืนได้ ตามทีบริ ษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 20,000
ล้ านบาท หรื อในวงเงินไม่เกินเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา หรือเงินสกุลต่างประเทศอืนในจํานวนทีเท่ากันโดย
ใช้ อตั ราแลกเปลียนในขณะทีมีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้ เงือนไขดังนี 1
ประเภท

สกุลเงิน
จํานวนเงิน

: หุ้น กู้ทุก ประเภท (ด้ อ ยสิ ท ธิ ห รื อ ไม่ด้ อ ยสิท ธิ มี ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้นกู้หรื อ ไม่ มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรื อไม่มีประกัน) ตามความเหมาะสมของ
ตลาดในแต่ละขณะทีมีการเสนอขายหุ้นกู้
: สกุลเงินบาท ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริกา และ/หรื อ สกุลเงินต่างประเทศอืน
: จํานวนเงิ นต้ นของหุ้นกู้ทีจะออกจะไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท หรื อเงิ น
สกุล ดอลล่า ร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า หรื อ เงิ น สกุล ต่า งประเทศอื นในจํ า นวนที
เท่ากันโดยใช้ อตั ราแลกเปลียนในขณะทีมีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว

3
การเสนอขาย

: เสนอขายต่ อ ประชาชน และ/หรื อ เสนอขายให้ แ ก่ บุค คลในวงจํ า กั ด
ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่วา่ จะเสนอขายภายในประเทศ หรื อต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครัง1
เดียวเต็มจํานวน และ/หรื อเป็ นคราว ๆ ไป และอาจออก และเสนอขาย
เพือทดแทนหุ้นกู้ทีเคยออกและเสนอขายไปแล้ ว
อายุ
: ไม่เกิน 15 ปี
อัตราดอกเบี 1ย
: ขึ 1นอยูก่ บั ความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะทีออกและเสนอขาย
การชําระคืนเงินต้ น
: ทยอยคืนเงินต้ น หรื อชําระงวดเดียวเมือครบกําหนด
สิทธิ ของบริ ษัทฯ ในการไถ่ : บริ ษั ท ฯ อาจกํ า หนดให้ มี สิท ธิ ใ นการไถ่ ถ อนหุ้น กู้ คืน ก่อ นครบกํ า หนด
รวมทังการซื
1
1อคืนหุ้นกู้ดงั กล่าว
ถ อ น หุ้ น กู้ คื น ก่ อ น ค ร บ
กําหนด (Call Option)
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ : บริ ษั ท ฯ อาจกํ า หนดให้ สิท ธิ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้ใ นการไถ่ ถ อนหุ้น กู้ คืน ก่อ นครบ
ถ อ น หุ้ น กู้ คื น ก่ อ น ค ร บ
กําหนด ตามเงือนไขทีจะได้ กําหนดต่อไป รวมทังการซื
1
1อคืนหุ้นกู้ดงั กล่าว
กําหนด (Put Option)
ตลาดรอง
: บริ ษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กบั ศูนย์ซื 1อขายตราสารหนี 1ไทย หรื อศูนย์ซื 1อ
ขายตราสารหนี 1อืนในต่างประเทศ
ในกรณีทีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่วา่ ด้ วยกรณีใด รวมทังกรณี
1 ทีมีการซื 1อคืนหุ้นกู้คืนหุ้นกู้ดงั กล่าว อันมีผลให้ ต้น
เงินคงค้ างของหุ้นกู้ลดลง ให้ บริ ษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิมเติมได้ อีกภายในวงเงินทีขออนุมตั ิจากทีประชุม
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น
3.2 ให้ คณะกรรมการเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร หรื อผู้ช่วยประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร – การเงิน มีอํานาจกําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีเสนอขาย และรายละเอียด
อืน ๆ ทีเกียวข้ อง การแต่งตังที
1 ปรึ กษาทางการเงิน ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ การเข้ าทํา ลงนาม แก้ ไข เจรจาสัญญาและ/หรื อเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ ข้อมูล ยืนเอกสาร
หลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีเกียวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว
ตลอดจนการใดๆ ทีเกียวเนืองตามความเหมาะสมต่อไป
วาระที 4. เรืองอืน (ถ้ ามี)
วาระนี 1กําหนดไว้ เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อสงสัย และ/หรื อ เพือให้ คณะกรรมการได้ ชีแ1 จงข้ อซักถามหรื อข้ อสงสัย
ต่าง ๆ (ถ้ ามี) ดังนัน1 จะไม่มีการนําเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี 1

