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• การแจ้ งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้ งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุ้นทีลงมติเห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
• ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตั ิการประชุมเพือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และเพือให้ เกิดความเป็ นธรรม
แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย
หลังจากนันL ประธานได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม
เป็ นลําดับ ทังนี
L L มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ Lนหลังจากเปิ ดการประชุม
วาระที 1 รั บทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553
ประธานแถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553
เมือวันที 2 เมษายน 2553 และได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากการประชุม 14 วัน
เพือเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แก้ ไขรายงานภายใน 30 วัน นับจากวันเผยแพร่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแก้ ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า เลขานุการบริ ษัทได้ จดั ทํารายงานดังกล่าว ถูกต้ องตรงตามมติ
ของทีประชุม ซึงได้ ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้ อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ ว ตามสิงที ส่งมาด้ วยลําดับที 2 จึงขอเสนอให้ ที
ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถาม
และให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม
ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553
มติทปี ระชุม

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553

วาระที 2 พิจารณาและอนุมัตใิ ห้ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (ซึงเป็ นบริษัทย่ อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ
100) เข้ าทําคําเสนอซือ หุ้นทีเหลือทัง หมดใน Centennial Coal Company Limited จํานวนร้ อยละ 80.1
และอนุมัติการซือ หุ้นของ Centennial Coal Company Limited โดย Banpu Minerals (Singapore) Pte.
Ltd. จํานวนรวมร้ อยละ 19.9 ซึงได้ ซือ เมือเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2553
ประธานกล่าวสรุ ปความเป็ นมาของการเข้ าทํ าคํ าเสนอซือL หุ้นของ Centennial Coal Company Limited
(“Centennial”) ซึงเป็ นบริ ษัททีจัดตังL ขึ Lนตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย โดย Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
(BMS) (ซึงเป็ นบริษัทย่อยทีบริษทั ฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100) โดยมีรายละเอียดดังนี L
จากการทีบริษัทฯ ได้ กําหนดแผนกลยุทธ์ ทีจะมุ่งเน้ นการขยายธุรกิจถ่านหิน และได้ รายงานต่อทีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้ น ประจํ า ปี 2553 นั นL บริ ษั ท ฯ ได้ แ สวงหาช่ อ งทางการขยายแหล่ ง ทรั พ ยากรถ่ า นหิ น ที เหมาะสมในหลายภู มิ ภ าค
คณะกรรมการบริ ษัทมี ความเห็นว่าการเข้ าซือL หุ้น Centennial เป็ นการเปิ ดโอกาสขยายฐานธุรกิ จถ่านหินของบริ ษัทฯ ที
สอดคล้ องกับแผลกลยุทธ์ดงั กล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้ ซื Lอหุ้น Centennial ในเบื Lองต้ นจํานวนรวมร้ อยละ 19.9
เมือเดือนพฤษภาคมและมิถนุ ายน 2553 ต่อมาคณะกรรมการบริษทั ได้ มีความเห็นเป็ นเอกฉันท์ให้ บริ ษัทฯ เข้ าทําคําเสนอซื Lอ
หุ้นทีเหลือทังL หมดใน Centennial จํานวนร้ อยละ 80.1 เพือให้ ได้ มาซึงหุ้นข้ างมาก ทังL นี L เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริ หาร
จัดการและสร้ างผลตอบแทนทีคุ้มค่าการลงทุน
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สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้น เกียวกับ
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการและความเป็ นธรรมของราคา โดยประธานได้ ขอให้ ตวั แทนจาก บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร
จํากัด (มหาชน) ให้ ความเห็นต่อการเข้ าทํารายการดังกล่าวของบริษทั ฯ ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
นายวรยุทธ วรสุบิน ตัวแทนที ปรึ กษาทางการเงินอิสระ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํ ากัด (มหาชน) ได้ ให้ ความเห็น
เกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการและความยุติธรรมของราคาต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี L
ขนาดรายการ
จากขนาดของการเข้ าทําการซื Lอหุ้นของ Centennial ในสัดส่วนร้ อยละ 14.9 และร้ อยละ 5 ตามลําดับ โดยจะมี
การทําคําเสนอซื Lอหุ้นทีเหลือทั Lงหมดในสัดส่วนร้ อยละ 80.1 มูลค่ารวมทังหมดประมาณ
L
66,090 ล้ านบาท ทังL นี L ขนาดรายการ
ทีได้ มาคิดเป็ นร้ อยละ 64 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึงรายการดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 50 จึงต้ องขอความเห็นชอบจาก
ทีประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้ าทํารายการดังกล่าว
วิธีพจิ ารณาความเป็ นธรรมของราคาเสนอซือ
ในการพิจารณาความเป็ นธรรมของราคาเสนอซื Lอ ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ ได้ เปรี ยบเทียบราคาเสนอซื Lอกับ
ราคาหุ้นสามัญทีคํานวณจากวิธีหลัก 2 วิธี คือวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (discounted cash flow – DCF) และวิธีเปรี ยบเทียบ
กับบริษัททีประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้ เคียงกัน (market comparables)
นอกจากนี ยL ัง ได้ ใ ช้ วิ ธี รองคื อ พิ จารณาอัต ราส่ ว นของมูล ค่ ากิ จ การต่ อ ปริ ม าณสํ า รองถ่ า นหิ น ที พิสูจ น์ แ ล้ ว
(EV/reserve) และมูลค่ากิจการต่อปริ มาณสํารองถ่านหินเบื Lองต้ น (EV/resource) เพือประกอบการตัดสินใจด้ วย แต่อย่างไร
ก็ดี วิธีรองทั Lงสองวิธีนี Lไม่สามารถใช้ ประกอบการตัดสินใจได้ โดยตรง เนืองจากคุณสมบัติของถ่านหิน การทําการตลาด และ
กําลังการผลิตต่อปี ของแต่ละเหมืองมีความแตกต่างกันมาก
วิธีการประเมินราคา
ในการประเมินราคา ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ใช้ วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (DCF) เป็ นวิธีหลักซึงจะได้ ช่วง
มูลค่าต่อหุ้นอยู่ที 5.92 – 7.21 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย
นอกจากนี Lภัทรได้ มีการเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิและอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกําไรก่อน
ดอกเบี Lย ภาษี และความเสือมราคาในปี 2554 และ ปี 2556 และยังได้ พิจารณาอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีอีก
ด้ วย
จากการประเมินราคาตามวิธีต่างๆ ราคาทีเหมาะสมของหุ้นจะอยู่ทีประมาณ 5.99 - 6.97 ดอลล่าร์ ออสเตรเลีย
ต่อหุ้นของ Centennial โดยช่วงราคาดังกล่าวจะครอบคลุมราคาทีได้ จากการประเมินมูลค่าโดยวิธีต่างๆ มากทีสุด
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ประโยชน์ของการทํารายการ มีดงั นี L
1.
2.
3.
4.

การเข้ าซื Lอ Centennial จะเป็ นการช่วยเพิมปริมาณทรัพยากรและถ่านหินของบริษัทฯ
ช่วยเพิมความหลากหลายของถ่านหินทีสามารถจัดส่งให้ กบั ลูกค้ าได้
มีโอกาสของการเพิมรายได้ ของ Centennial เนืองจากการปรับราคาของถ่านหินตามสัญญาขายถ่านหินในระยะยาว
อาจสามารถเพิมประสิทธิภาพการผลิตในเหมืองต่าง ๆ ของ Centennial
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4. นางสาวจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถามว่า
• ราคาทีเสนอซื Lอที 6.20 ดอลล่าร์ ออสเตรเลียต่อหุ้น ทําไมจึงไม่เป็ น 6.00 หากราคาทีเหมาะสมอยู่ระหว่าง 5.99 –
6.97 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อหุ้น
• ไม่เห็นการศึกษาของทีปรึกษาในการประเมินความเสียงด้ านสิงแวดล้ อมทีรัฐบาลออสเตรเลียมีความสนใจผลกระทบ
จากการทําเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่มากน้ อยเพียงใด การประเมินอาจไม่ใช่การลดปริมาณคาร์ บอนเพียงอย่างเดียว
แต่อาจรวมของเสียอืนๆ ด้ วย บริษัทฯ ควรต้ องคํานึงถึงเพราะต้ องดําเนินธุรกิจเป็ นระยะเวลานาน
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชีแL จงเรื องราคาว่า ราคา 6.20 ดอลล่า ร์ อ อสเตรเลียต่อหุ้น เป็ นราคาทีบริ ษัทฯ และทีปรึ กษา
การเงินทีออสเตรเลียซึงเป็ นคนละบริษัทกับทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ ทําการวิเคราะห์และประเมินราคาโดยใช้ ตวั แปร
หลายอย่าง การให้ ส่วนต่างและการเจรจาอย่างต่อเนือง ทํ าให้ คณะกรรมการบริ ษัทของผู้ขายเห็นชอบการทํา tender
offer อย่างเอกฉันท์
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี Lแจงเรืองการศึกษาข้ อมูลด้ านสิงแวดล้ อมว่า ได้ ทําการตรวจสอบข้ อมูลความเสียงในประเด็น
หลัก ประเด็นรองลงมาคือเรื องสิงแวดล้ อม โดยได้ ทําการสอบถามผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ที ปรึ กษาด้ านเทคนิค และที
ปรึกษาด้ านกฎหมาย และเห็นว่า บริ ษัท Centennial เป็ นบริ ษัททีดําเนินกิจการมานานมีประวัติทีดีมาตลอด และไม่พบ
เห็นสิงผิดปกติใดๆ ในด้ านสิงแวดล้ อม
นอกจากนั Lน ผู้ถือหุ้นได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพิมเติมในด้ านสิงแวดล้ อมว่า การศึกษาความเสียงด้ านสิงแวดล้ อมต้ องดูข้อมูล
ด้ วยตนเองว่ามีความเป็ นจริ งและน่าเชือถื อได้ มากน้ อยเพียงใด เพราะข้ อมูลในบางประเทศมีความล้ าหลังมาก ปั ญหา
สิงแวดล้ อมในบางกรณีเป็ นเพียงเรืองเล็กน้ อยแต่อาจขยายตัวและส่งผลทีไม่คาดคิด ซึงควรดูแลให้ รอบด้ าน
ประธานขอบคุณสํ าหรับข้ อเสนอแนะด้ านสิงแวดล้ อมซึงเป็ นเรื องทีสําคัญมากในโลกอนาคต และได้ ชีแL จงเพิมเติมว่า
ราคาทีเสนอ 6.20 ดอลล่าร์ ออสเตรเลียต่อหุ้น เป็ นการพิจารณาในเชิงธุรกิจอย่างรอบด้ าน และดําเนินการโดยทีปรึกษา
ของบริษทั ฯ ในประเทศออสเตรเลียทีทํามานานแล้ ว ส่วน ภัทร เป็ นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ ทําการศึกษาในภายหลัง
และเป็ นการสอบทานว่าราคาทีบริษัทฯ เสนอมีความสมเหตุสมผล
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงเพิมเติมว่า เมือบริ ษัทฯ ซื Lอหุ้นทีร้ อยละ 14.9 และเพิมเติมอีกร้ อยละ 5 นันL ยังไม่มีบริษัท
ภัทร เข้ ามาร่ วมด้ วย แต่ในครังL นีตL ้ องมีการแต่งตังL ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัทภัทร
เนืองจากเป็ นบริษัททีมีการร่วมมือกับบริ ษัทต่างประเทศ มีความเป็ นมืออาชี พ มีความเป็ นอิสระ มีขอบข่ายกว้ างขวาง
มีค วามชํ า นาญงานและมี ชื อเสี ย งดี ส่ วนเรื องสิ งแวดล้ อมจากเหมื อ งถ่า นหิ นนันL มี ค วามคล้ ายคลึง กับสิงที บริ ษัท ฯ
ดําเนิ นการอยู่แ ล้ ว คือเป็ นเรื องการผลิตและการขนส่ง จากการที กฎระเบียบของออสเตรเลีย มีความก้ าวหน้ าและมี
มาตรฐานสูงจึงน่าจะมีความเข้ มงวดในการควบคุมและป้องกันทีดี บริ ษัทฯ มีความเชือมันว่า บริ ษัท Centennial ทีก่อตั Lง
ในปี 2532 และ บริษัทฯ ทีก่อตังL ในปี 2526 จะมีสิงทีสามารถร่ วมมือและแลกเปลียนกันได้ ความเสียงด้ านต่างๆ ไม่ได้
หายไป แต่ฝ่ายบริหารจะพยายามอย่างเต็มทีทีจะบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. นางกรุ ณา อักษราวุธ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ เสนอแนะว่า เพือเป็ นการให้ เกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้บริ หารควรจะ
พิจารณาการลงทุนในบริษทั ผ่านตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ เพือกระจายความเสียง
ประธานรับข้ อสังเกตุดงั กล่าว และให้ ฝ่ายบริหารรับไว้ พิจารณาต่อไป
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6. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถามว่า
• บริษัท Centennial ปั จจุบนั มีผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และ dividend yield เป็ นเท่าไร เมือเปรียบเทียบกับบริษัทฯ
• หลังจากการ take over จะบริหารจัดการอย่างไรเพือปกป้องและดูแลทรัพย์สินเนืองจากผู้บริหารอยู่ประเทศไทย
• การทําคําเสนอซื Lอหุ้นในครังL นี Lมีมลู ค่าเป็ นร้ อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึงเป็ นการลงทุนขนาดใหญ่
มาก จะเป็ นความเสียงอย่างไร และมีข้อเสียของการลงทุนอย่างไรบ้ าง
• หลังจากการ take over ยังมีการซื Lอขายหุ้น Centennial อยู่ในตลาดจะดูแลอย่างไรในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ประธานชี Lแจงว่า ในเรืองการบริหารทรัพย์สินทีลงทุนในต่างประเทศนันL บริ ษัทฯได้ ลงทุนในประเทศอินโดนีเซียมากว่า 10
ปี และมีการลงทุนในประเทศจีน กระบวนการบริหารทรัพย์สินทีอยู่ในต่างประเทศคงเป็ นแนวทางทีคล้ ายคลึงกัน
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี Lแจงว่า ในระยะทีผ่านมาผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท Centennial นันL ROE (Return on
Equity) คิดเป็ นร้ อยละ 11.6 และ ROA (Return on Asset) คิดเป็ นร้ อยละ 5.9 และทีมงานของฝ่ ายบริ หาร ชี Lแจงว่า
Dividend Yield คิดเป็ นร้ อยละ 4
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า บริษัทฯ มีขนาดการผลิตประมาณ 21 ล้ านตันต่อปี และ บริษัท Centennial มีขนาดการ
ผลิตประมาณ 17 – 18 ล้ านตันต่อปี การซื Lอกิจการเป็ นการเพิมปริมาณสํารองให้ มากขึนL หากมีผ้ มู าขายทังร้L อยละ 100 ก็
นับว่าเป็ นความเสียงเรื องทรัพย์สินทีมีขนาดใหญ่ และต้ องบริ หารจัดการเพือลดความเสียงต่อไป การบริ หารทรัพย์สินที
อยู่ต่างประเทศมีความยากต่างกัน สําหรับประเทศออสเตรเลียก็เป็ นเรื องทีฝ่ ายบริ หารต้ องพิสูจน์ตวั เอง ในระยะ 6-7 ปี ที
ผ่านมาบริ ษัทฯ มีชาวต่างชาติมาร่ วมงานและมีชาวออสเตรเลียอยู่ในทีมงานบริ หารหลายคน ถึงแม้ จะกล่าวไม่ได้ ว่าทุก
อย่างจะสําเร็จแต่ฝ่ายบริหารจะบริหารจัดการให้ ดีทีสุด
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงในเรื องการดําเนินการให้ มีฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีเสียงส่วนใหญ่ว่า เงือนไขในการทํา tender
offer กําหนดว่า เมือครบกํ าหนดการเสนอซื Lอ บริ ษัทฯ จะต้ องได้ ห้ นุ เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50.1 หลังจากนันL
จึงพิจารณาว่าจะทําอย่างไร ตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียมีข้อกําหนดเฉพาะสําหรับการได้ มาในแต่ละขนาดของการ
ถือหุ้นซึงบริษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตาม
7. นางณัฎณ์ฑมณ ยงค์ธญ
ั โรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถามว่า
• เมือได้ ซื Lอแหล่งถ่านหินทีบริษัท Centennial แล้ วจะทําให้ บริษัทฯ มีสดั ส่วนตลาดร้ อยละเท่าใดของตลาดโลก
• ขอให้ ผ้ ูบริ หารตอบแนวทางทีจะบริ หารความเสียงของการลงทุนในแต่ละข้ อตามทีทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
นําเสนอ
ประธานชี Lแจงว่า สัดส่วนการผลิตของบริษัทฯ หลังจากการเข้ าซื Lอกิจการแล้ วจะเป็ นประมาณร้ อยละ 5 โดยประเมิน
ว่าการนําเข้ าและส่งออกถ่านหินทัวโลกประมาณ 600 - 700 ล้ านตันต่อปี และผลผลิตรวมบริ ษัทฯจะเป็ นประมาณ
35 ล้ านตัน

11

ประธานชี Lแจงเรืองการบริหารความเสียงของการลงทุนว่า
• เรื องหนี Lสินต่อทุน ฝ่ ายบริหารจะบริหารให้ อยู่ในอัตราส่วนไม่เกิน 1.75 ต่อ 1
• เรื องอัตราแลกเปลียน ฝ่ ายบริหารมีการบริหารความเสียงและปรับสัดส่วนให้ เหมาะสมอย่างต่อเนือง
• เรื องการเปลียนนโยบายของประเทศทีลงทุน ฝ่ ายบริ หารธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานคอย
ติดตามดูแลอย่างใกล้ ชิดเพือให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ ประเมินผลกระทบและหาทางแก้ ไข
• เรื องราคาถ่านหิน ฝ่ ายบริ หารจะนําเอาราคาตลาดมาใช้ เป็ นราคาอ้ างอิงมากขึนL โดยเฉพาะเป็ นระยะทีสัญญา
ขายถ่านหินกําลังจะสิ Lนสุดและต้ องมีการต่อรองใหม่
• ปริมาณสํารอง (resource และ reserve) ในส่วนของ reserve เป็ นส่วนทีเพิมขึนL อีกประมาณ 400 ล้ านตัน ส่วน
resource ฝ่ ายบริหารก็ต้องทําการสํารวจพิสจู น์เพือยืนยันความแน่นอนต่อไป
• การบริหารงาน ฝ่ ายบริ หารเห็นว่าเป็ นเรื องทีละเอียดอ่อน ต้ องอาศัยเวลา ปรับเรื องวัฒนธรรม และแผนบริ หาร
ทีเหมาะสมซึงจะดูปัจจัยหลายๆ ด้ านเป็ นองค์ประกอบ
ประธาน ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
เรื องอืนใดอีก
ประธานแถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณารายการดังกล่าวแล้ วมี ความเห็นเป็ นเอกฉันท์ ว่า
ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
1.

อนุมตั ิให้ BMS เข้ าทําคําเสนอซื Lอหุ้นทีเหลือทั Lงหมดใน Centennial จํานวนร้ อยละ 80.1 และ หุ้นที Centennial
ออกเพือรองรับการใช้ สิทธิของ Centennial Options และ Centennial Performance Rights ในช่วงระยะเวลา
เสนอซื อL ในราคาหุ้นละ 6.20 ดอลล่าร์ อ อสเตรเลี ย คิดเป็ นจํานวนเงิน 2,017 ล้ านดอลล่าร์ ออสเตรเลี ย
ซึงเทียบเท่ากับจํานวนเงินประมาณ 55,294 ล้ านบาท (ขึ Lนอยู่กบั อัตราแลกเปลียน)

2.

อนุมตั ิการซื Lอหุ้นของ Centennial โดย BMS จํานวนรวมร้ อยละ 19.9 เมือเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2553
โดยเมือวันที 6 พฤษภาคม 2553 BMS เข้ าซื Lอหุ้นครังL แรกใน Centennial ในจํานวนร้ อยละ 14.9 โดยชําระ
ค่าตอบแทนทังL หมดเป็ นจํานวน 282 ล้ านดอลล่าร์ ออสเตรเลีย ซึงเทียบเท่ากับ 8,055 ล้ านบาท (ตามอัตรา
แลกเปลียน 28.548 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ ออสเตรเลีย ณ วันที 6 พฤษภาคม 2553) และเมือวันที 15 มิถุนายน
2553 BMS เข้ าซื Lอหุ้นเพิมเติมใน Centennial อีกร้ อยละ 5.0 โดยชําระค่าตอบแทนทั Lงหมดเป็ นจํานวน 98
ล้ านดอลล่าร์ออสเตรเลีย ซึงเทียบเท่ากับ 2,741 ล้ านบาท (ตามอัตราแลกเปลียน 28.053 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์
ออสเตรเลีย ณ วันที 15 มิถุนายน 2553) รวมเป็ นจํานวนหุ้น Centennial ที BMS ถือครองทังสิ
L Lนร้ อยละ 100
และ คิดเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
L Lน 2,397 ล้ านดอลล่าร์ออสเตรเลีย ซึงเทียบเท่ากับ 66,090 ล้ านบาท

3.

อนุมตั ิให้ BMS เสนอซื Lอเพือทําการยกเลิก Centennial Options และ Centennial Performance Rights จากผู้
ถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวทีไม่ได้ ใช้ สิทธิแปลงหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหุ้น

โดยกรรมการซึงเป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ จะดําเนินการลงคะแนนเสียงเห็นชอบในมติดงั กล่าวด้ วยเช่นกัน
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ประธานขอบคุณสําหรับข้ อเสนอแนะเกียวกับการเสนอขายหุ้นกู้ให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะนําไปเป็ นข้ อพิจารณาเมือมี
การออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
เรื องอืนใดอีก
ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท โดย
มีรายละเอียดปรากฎในเอกสารเชิญประชุมและตามทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารได้ ชี Lแจงเพิมเติมตามรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานแจ้ งให้ ทีประชุมทราบเพิมเติมว่า การลงคะแนนเพือให้ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิในวาระนี L ต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
L
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 145
มติทปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกหุ้นกู้ได้ ตามรายละเอียดทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารได้
เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํ านวนเสียงทังL หมดของผู้ถือหุ้นที มาประชุม และมี สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี L
มติทลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงทีลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
150,684,868
312,100
241,505

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.63
0.21
0.16

หมายเหตุ: ในวาระนี Lมีผ้ ถู ื อหุ้นเข้ าร่ วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึนL 2,000 หุ้น นับเป็ นจํานวนหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม
ทังหมดจํ
L
านวน 151,238,473 หุ้น
วาระที 4 เรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ประธานแจ้ งว่า วาระนี กL ําหนดไว้ เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ สอบถามข้ อสงสัย หรื อ เพื อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ชีแL จง
ข้ อซักถามหรื อข้ อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ดังนั Lน จะไม่มีการนําเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี L
ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี L
1. นางสาวรัศมี เหลืองรังรอง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถามว่า หุ้นกู้ทีขออนุมตั ิจะออกและเสนอขายได้ ภายในปี นี Lหรื อไม่ และ
เหตุใดจึงมีอายุนาน 15 ปี
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ ชี Lแจงว่า กําหนดการในการออกและเสนอขายในปี นี Lนันอาจจะมี
L
ความเป็ นไปได้ ขึ Lนอยู่กบั การ
พิจารณาของฝ่ ายบริ หาร ส่วนเรื องอายุ 15 ปี นันL การลงทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนระยะยาว การทีบริ ษัทฯ
กําหนดในระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี มิได้ หมายความว่าจะออกและเสนอขายทังจํ
L านวน ซึงจะได้ พิจารณากระจายความ
เสียงในการออกหุ้นกู้อย่างเหมาะสม

