AYUD เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมพิ จารณาการดาเนิ นการตามแนวทางการทางานร่วมกันในธุรกิ จ
ประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่มอลิ อนั ซ์ 13 พฤศจิ กายนนี้
กรุงเทพฯ — 30 ตุลาคม 2561—บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) หรือ AYUD ได้เรียกประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เพือ่ ร่วมพิจารณาการดาเนินการตามแนวทางการทางานร่วมกัน
ในธุ ร กิจ ประกัน ภัย ในประเทศไทยกับ กลุ่ ม อลิอ ัน ซ์ ซึ่ง รวมถึง การร่ ว มลงมติเ กี่ย วกับ การให้บ ริษัท ศรีอ ยุ ธ ยา
เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด (มหาชน) หรือ SAGI ซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดจากบริษทั อลิอนั ซ์ ประกันภัย หรือ
AZTH และการลงทุนเพิม่ เติมในบริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) หรือ AZAY โดยการซื้อ
หุน้ สามัญใน AZAY เพิม่ เติมจาก Allianz SE และบริษทั ซีพอี าร์เอ็น (ประเทศไทย) จากัด หรือ CPRNT ทัง้ นี้
การเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้
นายวีระพันธุ์ ที ปสุวรรณ ประธานกรรมการ บริ ษทั ศรีอยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) เปิ ดเผย
ว่า การดาเนินการเชิงกลยุทธ์ในครัง้ นี้ เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรทีแ่ นบแน่ นยิง่ ขึ้นในการดาเนินธุรกิจ ทัง้ ในธุรกิจ
ประกันวินาศภัยและประกันชีวติ ซึง่ หากได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ จะทาให้ AYUD สามารถขยายช่องทางและ
เพิม่ โอกาสทางธุรกิจ รวมทัง้ เพิม่ ความแข็งแกร่งในสภาวะตลาดทีม่ กี ารแข่งขันกันสูงมากในปจั จุบนั
การเรียกประชุมครัง้ นี้ จะเป็ นการขอมติเพื่อให้ SAGI ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ AYUD ซื้อและรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดของ AZTH และขยายการดาเนินกิจการประกันภัยทีเ่ กิดจากการรับโอนกิจการให้อยู่ภายใต้บริษทั เดียว ซึ่ง
การซื้อและรับโอนกิจการในครัง้ นี้จะทาให้ SAGI มีขนาดใหญ่ขน้ึ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในลาดับทีส่ ูงขึน้
พร้อมการขยายและเพิม่ เติม ฐานลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีแ ละความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ของกลุ่มอลิอนั ซ์ในการเพิม่
ศักยภาพการแข่งขันของ SAGI ในตลาดประกันวินาศภัยไทย
สาหรับการเพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ของ AYUD อีก 11.8% เป็ นประมาณ 32% ใน Allianz Ayudhya
Assurance PCL จะทาให้ AYUD ได้รบั เงินปนั ผลและมีสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ AZAY เพิม่ ขึน้ ตาม
สัดส่วน โดย AYUD จะออกหุน้ ใหม่ให้กบั Allianz SE และ CPRNT เพือ่ เป็ นการผนึกกาลังทีจ่ ะส่งผลให้มคี วามสาเร็จ
อย่างยังยื
่ น
นอกจากนี้ หากผูถ้ อื หุน้ มีมติยนิ ยอมให้กลุ่มอลิอนั ซ์ทาคาเสนอซื้อหุน้ บางส่วนโดยสมัครใจ (PTO) กลุ่ม
อลิอนั ซ์กย็ นิ ดีทจ่ี ะทา PTO จากผูถ้ อื หุน้ ของ AYUD ในราคาหุน้ ละ 53.32 บาท ซึง่ สูงกว่าราคาซื้อขายของหุน้ AYUD
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปจั จุบนั ทัง้ นี้ หลังจากการดาเนินการตามธุ รกรรมทัง้ หมดเสร็จสิ้น กลุ่ ม
อลิอนั ซ์ จะเป็ น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่สี ุดของ AYUD และจะส่งผลให้กลุ่มอลิอนั ซ์เข้า มาเป็ นพัน ธมิตรทางธุรกิจของ
AYUD ทีแ่ น่นแฟ้นยิง่ ขึน้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว

กลุ่มอลิอนั ซ์เป็ นผูใ้ ห้บริการด้านการเงินระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในการบริการด้านธุรกิจประกันภัยและ
การจัดการทรัพย์สนิ ทัง้ นี้ กลุ่มอลิอนั ซ์มศี กั ยภาพและประสบการณ์ในการรับประกันภัยมายาวนานมากว่า 128 ปี มี
ความเชีย่ วชาญทัง้ ในด้านของผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามซับซ้อนและครอบคลุมต่อความต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้า
และมีเทคโนโลยีและความเชีย่ วชาญต่าง ๆ นอกจากนี้ กลุ่มอลิอนั ซ์ยงั มีสถานะทางการเงินอันมันคงอี
่
กด้วย โดย
AZTH ซึ่งเป็ นบริษทั ทีม่ กี ลุ่มอลิอนั ซ์เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 100 ดาเนินธุรกิจด้านประกันวินาศภัยในประเทศไทยมา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 และ AZAY ซึง่ เป็ นบริษทั ทีม่ กี ลุ่มอลิอนั ซ์เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ดาเนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับการ
รับประกันชีวิตในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2494 โดย AZAY เป็ นบริษัทประกันชีวิตที่มศี กั ยภาพในการเติบโตอย่า ง
ต่อเนื่อง และมีส่วนแบ่งตลาดในธุร กิจประกันชีวิตในด้า นเบี้ยประกันภัย รับโดยตรงอยู่ใ น 10 อันดับแรกมาเป็ น
ระยะเวลายาวนาน ทัง้ นี้ AYUD ได้เข้าลงทุนใน AZAY โดยการถือหุน้ ตัง้ แต่ปี 2545 และในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา AZAY
มีกาไรปี ละไม่ต่ากว่า 1.6 พันล้านบาท และจ่ายเงินปนั ผลให้ AYUD กว่า 1,000 ล้านบาทในช่วงเวลาดังกล่าว
ในขณะเดียวกัน นายวิ โรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อานวยการ บริ ษทั
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด (มหาชน) หรือ SAGI กล่าวว่า การทางานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยใน
ประเทศไทยกับกลุ่ มอลิอนั ซ์ ครัง้ นี้ เป็ นการผนึ กกาลังระหว่ างประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของสองฝ่า ยที่
แตกต่าง แต่สง่ เสริมกันอย่างลงตัว กลุ่มอลิอนั ซ์ มีมาตรฐานการบริหารงานในระดับสากลและมีเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
ส่วน SAGI เป็ นองค์กรทีม่ คี วามโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล มีความแข็งแกร่งด้านการเงิน มีคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายสาขา มีฐานลูกค้าทีเ่ ข้มแข็ง รวมถึงมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั สถาบันการเงินชัน้ นาหลาย
แห่งในประเทศไทย ทัง้ นี้ หากการทาธุรกรรมครัง้ นี้สมั ฤทธิ ์ผล ก็จะเป็ นมิตใิ หม่ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย
และการบริการทีจ่ ะทาให้เราก้าวขึน้ เป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมประกันภัยในระดับประเทศอีกด้วย
ทัง้ นี้ การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ จะจัดขึน้ ในวัน อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี
(ถนนพระราม 4) เวลา 14.00 น. เสียงของท่านมีความสาคัญ จึงขอเรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ด้วยตัวท่านเอง หรือผ่านผูร้ บั มอบฉันทะ เพื่อร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจกาหนดทิศทางและ
อนาคตบริษทั ของท่านไปพร้อมๆ กัน นายวิโรจน์ฯ กล่าวทิง้ ท้าย
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