รายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2554
ธนาคารไทยพาณชย' จ)ากด (มหาชน)
วนพธท 16 มนาคม 2554
ณ หอประชมมหศร อาคารส)านกงานใหญ1
เลขท 9 ถนนรชดาภเษก เขตจตจกร กรงเทพมหานคร
นายอานนท ปนยารชน
นายกกรรมการ
เปนประธานทประชม
โดยมกรรมการธนาคารเขารวมประชม ดงน
1. นายมาร!ษ
สมารมภ
2. นายจ!ราย
อ!ศรางก)ร ณ อยธยา
3. นายจอหน ว!ลเลยม แฮนค0อค
4. คณหญ!งชฎา วฒนศ!ร!ธรรม
5. นายโรเบ!รต ราลฟ พารคส
6. รองศาสตราจารยกลภทรา ส!โรดม
7. ม.ร.ว. ด!ศนดดา ด!ศกล
8. ศาสตราจารยว!จารณ พาน!ช
9. นางสาวสภา ป>ยะจ!ตต!
10. นายเทวญ
ว!ช!ตะกล
11. นางกรรณ!กา ชล!ตอาภรณ
12. นายบด!นทร อศวาณ!ชย
ทงน มกรรมการธนาคารทลาประชม 3 ทาน เน@องจากต!ดภารก!จในตางประเทศ ไดแก
1.
3.

นายชมพล ณ ลCาเลยง
นายว!ช!ต สรพงษชย

2. นายสเมธ ตนธวน!ตย

ประธานกลาวขอบคณผ)ถ@อหนทไดมาเขารวมประชมว!สามญผ)ถ@อหนครงน และแจงใหทประชมทราบวา
จC า นวนผ) ถ@ อ หนทมาประชมดวยตนเอง และมอบฉนทะใหผ) อ@ นมาประชมแทนรวม 1,428 ราย ถ@ อ หนรวมกนทงส! น
จCานวน 2,696,013,781 หน เทากบรอยละ 79.31 ของจCานวนหนทจCาหนายแลวทงส!น ครบองคประชมตามขอบงคบของ
ธนาคารแลว จHงขอเป>ดการประชมว!สามญผ)ถ@อหนครงท 1/2554
เร!มประชมเวลา 10.30 น.
ประธานไดแนะนCากรรมการ ทเขารวมการประชมว!สามญผ)ถ@อหนในครงน และใหเลขานการบร!ษทชแจง
ว!ธปฏ!บต!ในการลงคะแนนเสยงในแตละวาระซHงจะถ@อเปนกต!กาในการลงคะแนนเสยงในทประชมสรปสาระสCาคญไดดงน
● ตามขอบงคบของธนาคาร ขอ 38. กCาหนดวาการว!น! จฉยชขาดหร@อลงมต!ของทประชมผ) ถ@อหนให
กระทCาโดยการออกเสยงลงคะแนน และไมวาการลงคะแนนเสยงนนจะกระทCาดวยว!ธใด ใหนบหนHง
หนเปนหนHงเสยงเสมอ
● ในการลงคะแนนเสยงแตละวาระทกวาระ ใหผ) ถ@ อหนทไมเห0 นดวย หร@ อ งดออกเสยง ยกม@ อเพ@ อ
แสดงตวใหเจาหนาทไปรบบตรลงคะแนน ทงน จะถ@อวาผ)ถ@อหนทไมสงบตรลงคะแนนใหเจาหนาท
ออกเสยงเห0นดวย
● ในกรณทผ)รบมอบฉนทะทผ)ถ@อหนไดแสดงความประสงคไวในหนงส@อมอบฉนทะแลววา เห0นดวย
ไมเห0นดวย หร@อ งดออกเสยง ธนาคารไมแจกบตรลงคะแนนใหผ)รบมอบฉนทะในวาระนน เน@องจาก
ธนาคารไดบนทHกคะแนนในวาระดงกลาวไวลวงหนาแลว
● สCาหรบการนบผลลงคะแนนตามวาระการประชมทกCาหนดไวในการประชมว!สามญผ)ถ@อหนครงน
จะแบงเปน 2 ประเภท ไดแก
◦ วาระทตองผานมต!อนมต!ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจCานวนเสยงทงหมดของผ)ถ@อ
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●

●

หนซHงมาประชมและมส!ทธ!ออกเสยงลงคะแนน ไดแกวาระท 1 ธนาคารจะคCานวณฐานคะแนน
เสยงโดยนบเสยงของผ)ถ@อหนทงหมดทมาประชมและมส!ทธ!ออกเสยงลงคะแนนทออกเสยงเห0น
ดวย ไมเห0นดวย และงดออกเสยง
◦ วาระทตองผานมต!อนมต!ดวยคะแนนเสยงขางมากของผ)ถ@อหนซHงมาประชม และออกเสยงลง
คะแนน ไดแกวาระท 2 ธนาคารจะคCานวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะคะแนนเสยงของผ)
ถ@อหนซHงมส!ทธ!ออกเสยงทออกเสยงเห0นดวยและไมเห0นดวยเทานน โดยไมรวมคะแนนเสยง
ของผ)ถ@อหนทงดออกเสยง
การประมวลผลคะแนน จะหกเสยงของ “ผ)ไมมส!ทธ!ออกเสยง” ออกจากฐานผ)มส!ทธ!ออกเสยง
ทงหมด โดยมหลกเกณฑในการพ!จารณาผ)ไมมส!ทธ!ออกเสยงตามทปรากฏในหนงส@อเช!ญประชม
หนาท 7 ถHง 8

ผ)ถ@อหนหร@อผ)รบมอบฉนทะทมความประสงคกลบกอนทการประชมจะส!นสด ใหลงทะเบยน
กลบพรอมกบสงค@นบตรลงคะแนนทยงไมไดใชทหนาประต)ทางออก ดงนน จCานวนผ)ถ@อหน
หร@อผ)รบมอบฉนทะในแตละวาระอาจไมเทากน เน@องจากอาจมผ)ถ@อหนหร@อผ)รบมอบฉนทะ
บางทานเขามาประชมเพ!มเต!มหร@อกลบกอน

ประธานแจงใหทประชมทราบวา ธนาคารไดมอบหมายให บร!ษทกฎหมาย เอสซจ จCากด ทCาหนาทเปนผ)
ตรวจสอบความถ)กตองของการมอบฉนทะ การนบองคประชม และการลงคะแนนเสยง
และประธานเสนอใหทประชมพ!จารณาระเบยบวาระทกCาหนดไวดงตอไปน
วาระท 1

พจารณาอนมตการซอกจการ บรษท ไทยพาณชย'นวยอร'คไลฟ< ประกนชวต จ)ากด (มหาชน)
ประธานขอใหทประชมพ!จารณาอนมต!การซ@อก!จการ บร!ษท ไทยพาณ!ชยน!วยอรคไลฟP ประกนชว!ต จCากด
(มหาชน) ("SCNYL") โดยขอใหกรรมการผ)จดการใหญ (นางกรรณ!กา ชล!ตอาภรณ) เปนผ)นCาเสนอรายละเอยดตอทประชม
กรรมการผ)จดการใหญไดนCาเสนอสรปสาระสCาคญของรายการ เหตผลและขอเท0 จจร!ง ประกอบการ
พ!จารณาตอทประชมดงน
1. สรปสาระสCาคญของรายการ
การซ@อก!จการ SCNYL ทเสนอใหทประชมผ)ถ@อหนพ!จารณาอนมต!ในครงนมรายละเอยดดงน
(1) โดยการซ@ อหน SCNYL จากผ) ถ@ อ หนรายใหญ 2 ราย ไดแก New York Life International,
LLC. (“NYLI”) และบร!ษท พเอ0มซซ (ประเทศไทย) จCากด (“PMCC”) จCานวนรวม 31,475,017 หน ค!ดเปนรอยละ 47.33
ของทนชCาระแลว ในราคา 8,400 ลานบาท หร@อ 266.89 บาทตอหนซHงจะทCาใหสดสวนการถ@อหนของธนาคารเพ!มขHนจาก
รอยละ 47.33 เปนรอยละ 94.66 ของทนชCาระแลว
(2) โดยการทCาคCาเสนอซ@อหนทเหล@อทงหมดจากผ)ถ@อหนรายยอยเพ@อใหเปนไปตามประกาศคณะ
กรรมการกCากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ท กจ.53/2545 เร@อง หลกเกณฑ เง@อนไขและว!ธการในการเขาถ@อ
หลกทรพยเพ@อครอบงCาก!จการ ตลอดจนกฎหมาย ประกาศ ระเบยบ และหลกเกณฑอ@นๆ ทเกยวของกบเร@องดงกลาว
2. เหตผลและขอเท0จจร!งประกอบการพ!จารณามดงน
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2.1 ธรก!จประกนชว!ตในประเทศไทยมอตราการเต!บโตในระดบส)งและยงมศกยภาพในการขยายตว
ไดอกมาก โดยในระหวางปf 2545 ถHง 2553 รายไดเบยประกนภยรบของธรก!จประกนชว!ตในประเทศไทยมอตราเต!บโตส)ง
มาก โดยมอตราเฉลยประมาณรอยละ 12.7 ตอปf
2.2 อตราการทCาประกนชว!ต (อตราสวนเบยประกนภยรบรวมตอผล!ตภณฑมวลรวมประชาชาต! ) ใน
ประเทศไทยยงอย)ในระดบตCาเม@อเปรยบเทยบกบประเทศอ@นในภ)ม!ภาคเอเชย ดงนน ธนาคารคาดวารายไดจากเบย
ประกนชว!ตสามารถขยายตวเพ!มขHนตอเน@องตามการเจร!ญเต!บโตทางเศรษฐก!จของประเทศ
2.3 ชองทางการจCาหนายประกนชว!ตผานธนาคาร (Bancassurance) เปนชองทางหลกททCาให
ธรก!จประกนชว!ตในประเทศไทยเจร!ญเต!บโตขHน โดยความแข0งแกรงของธรก!จประกนชว!ตในปจจบนตองพHงพาชอง
ทางการจCาหนายผานธนาคารมากขHน ทงน 5 ใน 7 อนดบแรกของบร!ษทประกนชว!ตเปนบร!ษททเกยวของกบธนาคาร ซHงม
สวนแบงทางการตลาดรวมกนในปf 2553 เก!นกวารอยละ 39
2.4 SCNYL มผลกCาไรส)ง โดยมอตราผลตอบแทนตอสวนของผ)ถ@อหนประมาณรอยละ 39 และม
อตราการเต!บโตของเบยประกนภยเฉลยประมาณรอยละ 26 ตอปf ตลอดระยะเวลา 3 ปfทผานมา
2.5 การซ@อก!จการ SCNYL สามารถตอบสนองยทธศาสตรของธนาคารทมงเนนการเพ!มรายไดท
ไมใชดอกเบย โดยเปนการรวมชองทางการจCาหนายประกนชว!ตผานธนาคารเขากบระบบเคร@อขายสาขาและระบบ
เทคโนโลยของธนาคาร ทงน งบการเง!นของธนาคารปf 2553 กอนการซ@อก!จการ และประมาณการเสม@อนมการซ@อก!จการ
สามารถเปรยบเทยบไดดงน
งบการเง!นปf 2553 ของธนาคารไทยพาณ!ชย จCากด (มหาชน) (SCB)
SCB กอน
การซ@อก!จการ

(หนวย:พนลานบาท)
รายไดทไมใชดอกเบย
32.7
รายไดรวม
77.2
อตราสวนรายไดทไมใชดอกเบยตอรายไดรวม (รอยละ) 42.3
ส!นทรพยรวม
1,477.0
ทมา :
หมายเหต :

ประมาณการ 1/
SCB เสม@อนม
การซ@อก!จการ
52.4
100.6
52.1
1,537.0

การเปลยนแปลง
(รอยละ)
60.0
30.0
9.8
4.0

งบการเง!น ธนาคารไทยพาณ!ชย จCากด (มหาชน) และการว!เคราะหของธนาคาร
1/ ประมาณการงบการเง!นททCาขHนใหม โดยเสม@อนวาไดมการซ@อหน SCNYL จาก NYLI และบร!ษทในเคร@อ ตงแต 1 มกราคม 2553

ประธานกลาวสรปวาตามทกรรมการผ)จดการใหญนCาเสนอมานน คณะกรรมการไดพ!จารณาแลวเห0นชอบ
ดวยจHงขอใหทประชมผ)ถ@อหนพ!จารณาอนมต!การซ@อก!จการดงกลาว
ผ)ถ@อหนไดสอบถามและใหความเห0น สรปไดดงตอไปน
1. ผ)ถ@อหนสอบถามวา ภายหลงจากทธนาคารทCาคCาเสนอซ@อหนทงหมด (Tender Offer) ของ SCNYL
แลว ธนาคารจะเพ!กถอนหน SCNYL ออกจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยหร@อไม และแสดงความค!ดเห0นทอยากให
คงสถานภาพการเปนบร!ษทมหาชนดงเชนปจจบนไว
3

กรรมการผ)จดการใหญ ชแจงวา ขณะน ธนาคารกCาลงอย)ระหวางทจะดCาเน!นการขอทCาคCาเสนอซ@อหน
ทงหมดของ SCNYL ตามหลกเกณฑของสCานกงาน ก.ล.ต. เทานนและยงไมไดพ!จารณาถHงการเพ!กถอนหน SCNYL ออก
จากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแตอยางใด
2. ผ)ถ@อหนสอบถามวา ธนาคารจะไดรบผลตอบแทนจากการเขาซ@อหน SCNYL เทาใด
กรรมการผ)จดการใหญ ชแจงวาหากธนาคารเขาซ@อหนในครงน จะทCาใหธนาคารมผลกCาไรเพ!มขHนจาก
กCาไรของ SCNYL ซHงในปf 2553 SCNYL มกCาไรสทธ!จCานวน 2,115 ลานบาท อกทงธรก!จประกนชว!ตในอนาคตมแนวโนม
ขยายตวในอตราส)ง จะทCาใหผลประกอบการของ SCNYL เพ!มส)งขHนดวย ซHงจะสงผลดตอธนาคารในทสด
3. ผ)ถ@อหนสอบถามวา ทผานมา NYLI ใหการสนบสนน SCNYL อยางไร และหลงจากทธนาคารเขาซ@อ
หนดงกลาว ธนาคารจะเปลยนแปลงการบร!หารและการจดการหร@อไมอยางไร
กรรมการผ)จดการใหญ ชแจงวา NYLI มความสมพนธทดกบธนาคาร และไดสนบสนนดานธรก!จของ
SCNYL ตลอดระยะเวลาทเขารวมลงทนกบธนาคารกวา 10 ปf ซHงสงผลให SCNYL มผลประกอบการทดตลอดมา
ทงน ภายหลงจากทธนาคารเขาซ@อหน SCNYL ดงกลาวแลว ธนาคารจะแตงตงตวแทนธนาคารเขา
ดCารงตCาแหนงกรรมการผ)จดการใหญ เน@องจากผ)บร!หารปจจบนไดแสดงความประสงคทจะขอลาออก อยางไรก0ตาม
ธนาคารจะยงคงนโยบายทเปนประโยชนตอ SCNYL ตอไป ซHงรวมถHง ยงคงผ)บร!หารอ@นๆ ทมความสCาคญ อาท!ผ)บร!หาร
ดานการเง!น และเทคโนโลยสารสนเทศ เปนตน
4. ผ)ถ@อหนสอบถามวา ธนาคารใชว!ธใดในการกCาหนดราคาซ@อขายหน SCNYL
ผ)ชวยผ)จดการใหญ สายจดการและควบคมบญช (นายเกรยง วงศหนองเตย) ชแจงวา ราคาซ@อขายหน
SCNYL ครงนเปนราคายต!ธรรม ซHงเก!ดจากการเจรจาตอรองระหวางธนาคารและผ)ขายอยางอ!สระโดยทผ)ขายม!ไดมความ
เกยวของใดๆ กบธนาคาร ทงนธนาคารไดพ!จารณาราคาซ@อขายหนครงนดวยว!ธการประเม!นม)ลคาหนหลายว!ธ นอกจากน
กรรมการผ)จดการใหญใหขอม)ลเพ!มเต!มวาราคาซ@อ ขายในครงนเปนราคาททงผ)ซ@อและผ)ขายเห0นวายต!ธรรมและเหมาะสม
จHงตกลงกนไดดวยด
5. ผ)ถ@อหนสอบถามถHงรายละเอยดของการแสดงขอม)ลประมาณการผลประกอบการปf 2553 กรณเสม@อน
มการซ@อก!จการ SCNYL ทรายไดทไมใชดอกเบยของธนาคารเพ!มขHน 2 หม@นลานบาท
ผ)ชวยผ)จดการใหญ สายจดการและควบคมบญช ชแจงวา รายไดทไมใชดอกเบยทเพ!มขHนดงกลาวเก!ด
จากรายไดทเปนเบยประกนภยรบจากธรก!จประกนชว!ต ดงนน เม@อนCามารวมกบรายไดอ@นของธนาคารจะทCาใหรายไดรวม
ของธนาคารเพ!มขHนกวา 2 หม@นลานบาท
6. ผ)ถ@อหนสอบถามวา ผ)ขายทง 2 ราย เปนผ)ถ@อหนของธนาคารหร@อไม
เลขานการบร!ษท (นางศ!ร!บรรจง อทโยภาศ) ชแจงวา ผ)ขายทง 2 รายม!ไดเปนผ)ถ@อหนของธนาคาร
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7. ผ)ถ@ อหนสอบถามวา การเขาซ@ อหน SCNYL ครงน เก!ด จากความประสงคของธนาคารหร@ อ ผ) ขาย
เหตใดผ)ขายจHงย!นยอมขายหน SCNYL ในราคาตCากวาราคาตลาด
ประธาน ชแจงวา การซ@อขายหนดงกลาวเปนความประสงคของทงธนาคารและผ)ขายซH งมความ
สมพนธอนดกบธนาคารตลอดระยะเวลาทไดทCาธรก!จรวมกนมา ทงน การเขาซ@อหนในครงน ธนาคารจะไดรบประโยชน
ตามทกลาวขางตน สCาหรบการตดส!นใจของผ)ขายนน ธนาคารไมสามารถทราบเหตผลในการขายหน SCNYL ของผ)ขาย
ได และขอชแจงใหผ)ถ@อหนเขาใจวา การตดส!นใจลงทนนตงอย)บนพ@นฐานของขอเท0จจร!งของการพฒนาธรก!จของธนาคาร
คณะกรรมการและผ)บร!หารไดพ!จารณาและดCาเน!นการดวยความโปรงใส เปนธรรม และคCานHงถHงผลประโยชนของผ)ถ@อหน
ธนาคารเปนหลกใหญ
8. ผ)ถ@อหนสอบถามวา ธนาคารจะไดรบเง!นปนผลจากผลการดCาเน!นงานในปf 2553 ของ SCNYL หร@อไม
และธนาคารจะรบร)รายไดจากเง!นลงทนใน SCNYL เม@อใด
กรรมการผ)จดการใหญ ชแจงวา ธนาคารจะไดรบเง!นปนผลจากผลการดCาเน!น งานในปf 2553 ของ
บร!ษทหากธนาคารมช@อเปนผ)ถ@อหนของ SCNYL ในวนป>ดสมดทะเบยนเพ@อกCาหนดส!ทธ!ในการรบเง!นปนผล และจะ
สามารถรบร)รายไดของ SCNYL ภายหลงจากทประชมผ)ถ@อหนครงนมมต!อนมต! และธนาคารไดชCาระเง!นคาหนและรบโอน
หนทช@อเรยบรอยแลว
PMCC หร@อไม

9. ผ)ถ@อหนสอบถามวา ราคาทธนาคารจะทCาคCาเสนอซ@อนน ราคาจะส)งกวาราคาทซ@อจาก NYLI และ

ประธาน ชแจงวา ตามหลกเกณฑของสCานกงาน ก.ล.ต. ธนาคารจะตองทCาคCาเสนอซ@อในราคาไมตCา
กวาราคาหน SCNYL ทธนาคารไดมาในระหวางระยะเวลา 90 วนกอนวนทย@นคCาเสนอช@อซHงก0ค@อราคาเดยวกนกบราคาท
ซ@อจาก NYLI และ PMCC
10. ผ)ถ@อหนสอบถามวา การเขาซ@อหน SCNYL จาก NYLI และ PMCC จะกระทบตอสภาพคลองของ
ธนาคารหร@อไมอยางไร
กรรมการผ)จดการใหญ ชแจงวา การเขาซ@อหน SCNYL จาก NYLI และ PMCC จะไมมผลกระทบตอ
สภาพคลองของธนาคาร โดยธนาคารไดเตรยมเง!นเพ@อเขาซ@อหนดงกลาวไวอยางเพยงพอแลว
เม@อไมมคCาถามอ@นใดเพ!มเต!ม ประธานเสนอใหทประชมลงมต!อนมต!การซ@อก!จการ SCNYL
ทประชมพ!จารณาแลว มมต!อนมต!การซ@อก!จการ SCNYL ตามรายละเอยดดงน
1. ใหซอหน SCNYL จากผถอหนรายใหญ# 2 ราย ไดแก# New York Life International, LLC. จ4 า นวน
15,886,267 หน ค; ด เป> น อ? ต รารอยละ 23.89 ของทนช4 า ระแลว และบร; ษ? ท พL เ อM ม ซL ซL (ประเทศไทย) จ4 า ก? ด จ4 า นวน
15,588,750 หน ค;ดเป>นอ?ตรารอยละ 23.44 ของทนช4าระแลว รวมจ4านวนหนท?งส;น 31,475,017 หน ค;ดเป>นอ?ตรารอยละ
47.33 ของทนช4าระแลว ในราคารวม 8,400 ลานบาท หรอ 266.89 บาทต#อหน ตามส?ญญาซอขายหน SCNYL ระหว#าง
ธนาคาร ก?บ NYLI และ PMCC ฉบ?บลงว?นทLU 16 กมภาพ?นธW 2554
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2. ใหท4า ค4า เสนอซอหนท? งหมดของ SCNYL จากผถอหน SCNYL รายอU น เมU อธนาคารไดร? บ โอนหน
SCNYL จากการซอหนด?งกล#าวใน 1 แลว เนUองจากการทLธU นาคารไดร?บโอนหนด?งกล#าวจะท4าใหธนาคารมLหนาทLทU จLU ะตองท4า
ค4าเสนอซอหนส#วนทLUเหลอท?งหมด (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก4าก?บหล?กทร?พยWและตลาดหล?กทร?พยW
ทLU กจ.53/2545 เรUอง หล?กเกณฑW เงUอนไขและว;ธกL ารในการเขาถอหล?กทร?พยWเพUอครอบง4าก;จการ ตลอดจนกฎหมาย ประกาศ
ระเบLยบ และหล?กเกณฑWอนU ๆ ทLเU กLยU วของก?บเรUองด?งกล#าว
โดยทประชมผ)ถ@อหนไดมมต!อนมต!ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจCานวนเสยงทงหมดของผ)ถ@อ
หนซHงมาประชมและมส!ทธ!ออกเสยงลงคะแนน ดงน
เห0นดวย
ไมเห0นดวย
และงดออกเสยง
วาระท 2

จCานวน
จCานวน
จCานวน

2,720,246,757
141,792
13,832,300

เสยง ค!ดเปนรอยละ
เสยง ค!ดเปนรอยละ
เสยง ค!ดเปนรอยละ

99.4889
0.0052
0.5059

พจารณาอนมตใหคณะกรรมการบรหาร หรอประธานกรรมการบรหาร หรอผทคณะกรรมการบรหาร
มอบหมาย มอ)านาจพจารณาและด)าเนนการในเรองทเกยวของ และ/หรอ ต1อเนองกบการซอกจการ
ดงกล1าว

ประธานขอใหทประชมพ!จารณา อนมต!ใหคณะกรรมการบร!หาร หร@อประธานกรรมการบร!หาร หร@อผ)ทคณะ
กรรมการบร!หารมอบหมาย มอCานาจพ!จารณาและดCาเน!นการในเร@องทเกยวของ และ/หร@อ ตอเน@องกบการซ@อก!จการดงกลาว เพ@อ
ใหการดCาเน!นการซ@อก!จการดงกลาวในรายละเอยดทเกยวของสามารถดCาเน!นการไดโดยสะดวกและคลองตว
ผ)ถ@อหนสอบถามวา SCNYL ตองจดประชมผ)ถ@อหนเพ@ออนมต!การซ@อขายหนของ SCNYL หร@อเพ@อทCาคCา
เสนอซ@อหลกทรพยทงหมดของ SCNYL หร@อไม
กรรมการผ)จดการใหญ ชแจงวา การซ@อขายหน SCNYL เปนการตกลงกนระหวางผ)ซ@อและผ)ขาย ซHงเปน
ผ)ถ@อหนของ SCNYL ดงนนจHงไมเกยวของกบ SCNYL แตอยางใด
กรรมการ (คณหญ!งชฎา วฒนศ! ร!ธ รรม) ชแจงเพ!มเต!มวา คณะกรรมการของ SCNYL จะประชมเพ@ อ
พ!จารณาแตงตงทปรHกษาทางการเง!นอ!สระเพ@อใหความเห0นเกยวกบการทCาคCาเสนอซ@อแกผ)ถ@อหนของ SCNYL นอกจากน
คณะกรรมการของ SCNYL จะแสดงความเห0นของคณะกรรมการเกยวกบการทCาคCาเสนอซ@อดงกลาว โดยทงความเห0นของ
ทปรHกษาทางการเง!นอ!สระและความเห0 น ของคณะกรรมการจะไดนCา สงใหผ) ถ@อ หนของ SCNYL เพ@ อใชประกอบการ
พ!จารณาของผ)ถ@อหน SCNYL สCาหรบการทCาคCาเสนอช@อดงกลาว
เม@อไมมคCาถามอ@นใด ประธานเสนอใหทประชมลงมต! อนมต!ใหคณะกรรมการบร!หาร หร@อประธานกรรมการ
บร!หาร หร@อผ)ทคณะกรรมการบร!หารมอบหมาย มอCานาจพ!จารณาและดCาเน!นการในเร@องทเกยวของ และ/หร@อ ตอเน@องกบการซ@อ
ก!จการดงกลาว

ทประชมพ!จารณาแลว มมต!อนมต!ใหคณะกรรมการบร!หาร หร@อประธานกรรมการบร!หาร หร@อผ)ทคณะกรรมการ
บร!หารมอบหมาย มอCานาจพ!จารณาและดCาเน!นการในเร@องทเกยวของ และ/หร@อ ตอเน@องกบการซ@อก!จการดงกลาว เพ@อใหบรรลผล
สCาเร0จดวยด ซHงรวมถHงเร@องตางๆ ดงน
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ก. การดCาเน!นการตาง ๆ ตามเง@อนไขและขอกCาหนดของสญญาซ@อขายหนและสญญาอ@น ๆ ทเกยวของ และ/
หร@อ ตอเน@องกบการซ@อขายหนดงกลาว
ข. การทCาคCาเสนอซ@อหลกทรพยทงหมดของ SCNYL (Tender Offer) การพ!จารณากCาหนดเง@อนไขและ
รายละเอยดทเกยวของในการทCาคCาเสนอซ@อหลกทรพยทงหมดของ SCNYL การแตงตงทปรHกษาทางการเง!นและทปรHกษา
ในดานตาง ๆ ทเกยวของ (หากม)
ค. การต!ดตอประสานงานและการดCาเน!นการทเกยวของกบหนวยงานราชการหร@อหนวยงานทมอCานาจ
ตามทกฎหมายกCาหนด รวมถHงการดCาเน!นการตามหลกเกณฑเง@อนไขและรายละเอยดของกฎหมาย และกฎระเบยบท
เกยวของ ตลอดจนตามความเห0นหร@อแนวปฏ!บต!ของหนวยงานดงกลาว
ง. การดCาเน!นการใด ๆ เพ@อใหเปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบยบทเกยวของทกประการ
โดยทประชมผ) ถ@ อ หนไดมมต! อ นมต! ด วยคะแนนเสยงขางมากของผ) ถ@ อ หนซH งมาประชมและออกเสยง
ลงคะแนน ดงน
เห0นดวย
จCานวน
ไมเห0นดวย
จCานวน
และงดออกเสยง จCานวน

2,722,817,657
6,060
11,403,432

เสยง ค!ดเปนรอยละ
เสยง ค!ดเปนรอยละ
เสยง

99.9998
0.0002

ประธานไดแจงใหผ)ถ@อหนทราบวา วาระการประชมทเสนอพ!จารณาตามทธนาคารไดกCาหนดไวในหนงส@อ
บอกกลาวเช!ญประชมเสร0จส!นแลว ขอเช!ญผ)ถ@อหนสอบถามขอม)ลเพ!มเต!มหร@อแสดงความค!ดเห0นในเร@องตางๆ
เม@อไมมผ)ถ@อหนสอบถามเร@องใดอก ประธานกลาวขอบคณผ)ถ@อหนทไดสละเวลามาประชมและไดเสนอ
ขอค!ดเห0นตาง ๆ ทเปนประโยชนแกทางธนาคาร ซHงคณะกรรมการขอรบไวพ!จารณาและขอขอบคณอยางส)ง นอกจากน
ประธานไดแจงใหผ)ถ@อหนทราบวา เน@องจากผ)ถ@อหนมจCานวนมากขHน ดงนน เพ@ออCานวยความสะดวกใหกบผ)ถ@อหนในการ
ประชมสามญผ)ถ@อหนครงท 188 ในวนท 5 เมษายน 2554 ธนาคารจHงขอเปลยนแปลงสถานทประชม จากหอประชม
มห! ศ ร ธนาคารไทยพาณ! ช ย จC า กด (มหาชน) สC า นกงานใหญ รชโยธ! น เลขท 9 ถนนรชดาภ! เ ษก เขตจตจกร
กรงเทพมหานคร เปนหองแอทธ!น คร!สตล ฮอลล ชน 3 โรงแรม พลาซา แอทธ!น กรงเทพ เอ รอยล เมอร!เดยน เลขท 61
ถนนว!ทย เขตปทมวน กรงเทพมหานคร และขอป>ดประชม
ป>ดประชมเวลา 11.25 น.

นายกกรรมการ
(นายอานนท ปนยารชน)
เลขานการบร!ษท
(นางศ!ร!บรรจง อทโยภาศ)
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