ที่ ลบ./63/020
3 สิงหาคม 2563
เรื่อง
เรียน

แจ้งมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวัน
ศุกร์ท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนราชดาริ
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังนี ้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
โดยที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ได้มี ม ติ รั บ รองด้ ว ยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉั น ท์ข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
308,780,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
2. รับทราบรายงานประจาปี 2562 ของคณะกรรมการ
3. อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
เจ้าของ และงบกระแสเงินสดสาหรับปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
308,780,894 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
4. อนุ มัติ จัด สรรก าไรประจ าปี 2562 โดยบริ ษั ท มี ก าไรสุท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท หลัง หัก ภาษี เ งิ น ได้จ านวน
189,628,226 บาท คิดเป็ นกาไรต่อหุน้ เท่ากับ 0.53 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกาไรสุทธิเป็ นจานวนเงิน
457,192,291 บาท คิดเป็ นกาไรต่อหุน้ 1.28 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจาปี 2562 จากผลการดาเนินงานและกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ในจานวน 1.50 บาทต่อหุน้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

308,780,999
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000

5. อนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งจานวน
4 ท่าน ได้แก่ นายสุวฒ
ั น์ หลายเจริญทรัพย์ นายลักษณ์ ทองไทย นางวรรณา ธรรมศิรทิ รัพย์ นายยาน-คริสเตียน โรเซอไม
เยอร์ และเลือกตัง้ นายพสุ โลหารชุน เป็ นกรรมการอิสระแทน นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มี มติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ น
รายบุคคล ดังนี ้
รายชื่อ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง บัตรเสีย
นายสุวฒ
ั น์ หลายเจริญทรัพย์
308,780,999 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
นายลักษณ์ ทองไทย
308,780,999 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
นางวรรณา ธรรมศิรทิ รัพย์
308,780,999 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์
308,780,999 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
นายพสุ โลหารชุน
308,780,999 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
6. อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบาเหน็จกรรมการ
ตามที่เสนอ ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็ นต้นไป โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน สาหรับประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน และกรรมการ 35,000 บาท/เดือน
2) เบีย้ ประชุม (จ่ายตามการเข้าร่วมประชุมจริง รวมถึงการร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สาหรับกรรมการ
20,000 บาท/ครัง้ /คน
3) นอกเหนือจากข้อ 1) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ) สาหรับประธานของคณะกรรมการชุดย่อย
22,500 บาท/เดือน และคณะกรรมการชุดย่อย 12,500 บาท/เดือน
4) เงินบาเหน็จ (จัดสรรให้กรรมการตามระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง) สาหรับประธานกรรมการ 912,000 บาท และ
กรรมการ 433,000 บาท
5) ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ
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กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทฯ หรือภายใต้การบริหารที่อยู่ภายใต้นโยบายความเหมาะสมและความประพฤติของ
กลุ่มบริษัทอลิอนั ซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ า
ประชุม ดังนี ้
เห็นด้วย
308,780,999 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
7. อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี ้
แต่งตัง้ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3442 นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่
4906 และนายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4298 จาก PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้ โดยกาหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน และอนุมตั ิ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีในวงเงิน ไม่เกิน 2,190,000 บาท
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
308,780,999 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
8. อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกรรมที่บริษัท จะทาใน
อนาคต โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 1 และเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ข้อ 17 ตาม
รายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์ ข้อ 1 ที่เสนอให้แก้ไข
วัตถุประสงค์ปัจจุบัน
ข้อ 1 ลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์เข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้
ในบริษัท หรือบริษัทมหาชนจากัดอื่น หรือ
เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจากัดความรับผิดในห้าง
หุน้ ส่วนจากัดอื่น

วัตถุประสงค์ทเ่ี สนอแก้ไข
ข้อ 1 ลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์เข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษทั
หรื อ บริษั ท มหาชนจ ากัด อื่ น หรื อ เข้า เป็ น หุ้น ส่ ว น
จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัดอื่น โดยการ
ซื้อ รั บ โอน จั ด หา หรื อ ได้ ม าโดยประการอื่น
และ ขาย จาหน่าย โอนซึ่งหลักทรัพย์หรือตรา
สารทางการเงิน หรือตราสารอื่นใด

วัตถุประสงค์ ข้อ 17 ที่เสนอให้เพิ่มเติม
“ข้อ 17 ซือ้ ขาย ขายลด หรือ จัดจาหน่ายโดยวิธีใดๆ ซึ่ง พันธบัตร หุน้ กู้ หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ตั๋วเงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีสามารถใช้ซือ้ หุน้ สามัญ (วอแรนต์) ตราสารทางการเงิน ตราสารหนี ้ หรือตราสารการเงิน
อื่น หุน้ หุน้ กู้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทที่บริษัท หรือบุคคล
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อื่นเป็ นผูอ้ อก ทาขึน้ ซือ้ หรือจัดหามาโดยทางหนึ่งทางใด เป็ นผูร้ บั อาวัล หรือผูส้ อดเข้าแก้หน้าในตั๋วเงินเป็ นทาง
ค้าปกติ”
และเห็นสมควรอนุมัติให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการ
ใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
308,780,999 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายไบรอัน เจมส์ สมิธ)
กรรมการผูอ้ านวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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