เรียน ท่านผู ้ถือหุ ้น
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (AYUD) จะจัดการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นขึน
้ ในวันที่ 13 พ.ย. 2561
เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นของ AYUD ออกเสียงลงคะแนนสาหรับการเข ้าทาธุรกรรมต่าง ๆ ตามทีเ่ สนอ ซึง่ จะมีผลต่ออนาคต
ของบริษัทฯ ในเชิงกลยุทธ์อย่างมีนัยสาคัญ ดังนัน
้ บริษัทฯ ขอแจ ้งข ้อเท็จจริงทีส
่ าคัญบางประการเพือ
่ ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจของท่าน ดังนี้
ภาพรวมในเชงิ กลยุทธ์ของธุรกรรมตามทีเ่ สนอ
หากธุรกรรมตามทีเ่ สนอได ้รับการอนุมัต ิ จะส่งผลดังนี้
้
- ธุร กิจ ประกันวินาศภั ยของ AYUD จะมีขนาดใหญ่ข น
ึ้ และมีศัก ยภาพในการแข่งขันสูงขึน
้ จากการซือ
กิจการทัง้ หมดจากบริษัท อลิอน
ั ซ์ ประกันภัย จากัด (มหาชน) (AZTH)
- เพิม
่ สัดส่วนการถือหุ ้นของ AYUD ในบริษัทประกันชีวต
ิ ทีม
่ ศ
ี ักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จาก
การได ้มาซึง่ หุ ้นในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวต
ิ จากัด (มหาชน) (AZAY) เพิม
่ เติมอีก 11.8%
และอลิอน
ั ซ์ จะกลายเป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของ AYUD จากการออกหุ ้นใหม่ของ AYUD ให ้อลิอันซ์
้ หุ ้นบางส่วน (PTO)
และบริษัท ซีพอ
ี าร์เอ็น (ประเทศไทย) จากัด (CPRNT) และจากการทาคาเสนอซือ

เกีย
่ วก ับอลิอ ันซ ์
อลิอันซ์เป็ นกลุ่มบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ระดับโลกทีม
่ ป
ี ระสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยมายาวนานกว่า
128 ปี ตลอดจนมีส ถานะทางการเงิน มั่ น คง เทคโนโลยีส าหรั บ ธุ ร กิจ ประกั น ภั ย ศั ก ยภาพและความ
่ วชาญในด ้านผลิตภัณฑ์ พรั่งพร ้อมด ้วยนวัตกรรมทันสมัยสุด ทีค
เชีย
่ รอบคลุมต่อความต ้องการของลูกค ้าที่
หลากหลาย

ประโยชน์จากการเข้าทาธุรกรรมตามทีเ่ สนอ
้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก AZTH จะ
การทีบ
่ ริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด (มหาชน) (SAGI) ซือ
ส่งผลให ้ธุรกิจประกันวินาศภัยของ SAGI มีขนาดใหญ่ขน
ึ้ อย่างมีนัยสาคัญ และตาแหน่งทางการตลาด (Market Position)
่ าดับทีส
่ วชาญและเทคโนโลยีของอลิอันซ์ใน
ของ SAGI จะก ้าวสูล
่ งู ขึน
้ นอกจากนี้ AYUD ยังสามารถใช ้ความเชีย
การเพิม
่ ศักยภาพการแข่งขันของ SAGI ในตลาดธุรกิจประกันภัยวินาศภัยของประเทศไทยได ้อย่างยั่งยืน
้ หุ ้นเพิม
AYUD จะเพิม
่ สัดส่วนการถือหุ ้นใน AZAY เป็ น 32.0% โดยการซือ
่ เติมจากอลิอันซ์ และ CPRNT จานวน
11.8% และจะมีการออกหุ ้นใหม่ของ AYUD เป็ นการตอบแทน ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลาทีผ
่ ่านมา AZAY เป็ นบริษัทที่
มีการเติบโตและมีความสามารถในการทากาไรในประเทศไทยได ้เป็ นอย่างดี ในการนี้ การถือหุ ้นใน AZAY มากขึน
้
ก็จะส่งผลให ้ AYUD มีรายได ้จากเงินปั นผลเพิม
่ มากขึน
้
้ หุ ้นบางส่วน (PTO) โดยอลิอันซ์ และ/
การออกหุ ้น AYUD ใหม่ให ้แก่อลิอันซ์ และ CPRNT และการทาคาเสนอซือ
หรือ บุคคลทีก
่ าหนด จะส่งผลให ้อลิอันซ์เข ้ามาเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจทีแ
่ น่น แฟ้ นยิง่ ขึน
้ และเป็ นความสัมพันธ์ใน
ระยะยาว ทัง้ นี้ การทา PTO จะเกิดขึน
้ ต่อเมือ
่ เงือ
่ นไขบางประการเสร็ จสมบูรณ์ (ซึง่ รวมถึงการทีธ
่ ุรกรรมดังกล่าว
้ หุ ้นใน PTO
ข ้างต ้นได ้รั บอนุ มัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น) ในการนี้ ราคาเสนอขายหุ ้น AYUD ใหม่ และราคาเสนอซือ
้ ขายก่อนการเปิ ดเผยการเข ้าทา
เท่ากับ 53.32 บาทต่อหุ ้น ซึง่ เป็ นราคาทีส
่ งู กว่าราคาหุ ้นของ AYUD ทีม
่ ก
ี ารซือ
ธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เสียงของท่ านมีความสาคัญ
โปรดเขาร
มวิสามัญผูถื
วทานเองหรื
อผานผู
รั
้ วมการประชุ
่
้ อหุ้นดวยตั
้
่
่
้ บมอบฉันทะ

วันที่ 13 พ.ย. 2561
ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี (ถนนพระราม 4)
เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการบริษัทของ AYUD ขอเชิญชวนท่านผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมการประชุมและใช ้สิทธิอ
์ อกเสียงของท่าน
หากท่านมีข ้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณจิรัชฌา รูปเล็ก โทร. 02-657-2977 หรือ jiratcha@ayud.co.th
หรือพิจารณารายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ทีเ่ ว็บไซต์ของ AYUD ที่ http://www.ayud.co.th
ขอแสดงความนับถือ

วิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
กรรมการผู ้อานวยการ และ
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร AYUD

