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ที ่ KWG/LC/2019/C013 

วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 

เร่ือง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน ( การรับความ
ช่วยเหลอืทางการเงินจากผู้ ถือหุ้น) การได้มาซึง่สนิทรัพย์ (การซือ้หุ้นสามญัในบริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต 
(ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) และบริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั) การ
เพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 
1/2563  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. สารสนเทศของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึง่สนิทรัพย์ 
2. สรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้นร้อยละ 99.61 ในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศ

ไทย)  จ ากัด (มหาชน) และ 48.86 ในบริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท คงิ ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "KWG") ครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัพธุที่ 4 
ธนัวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Bangkok Room ชัน้ 47 เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่ส าคญัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ให้สตัยาบัน และอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จ ากัด (ผู้ ถือหุ้น และมี

กรรมการร่วมกนั) ซึ่งเป็นการให้สตัยาบนัการขยายวงเงินกู้ยืมออกไปอีกสามเดือนของวงเงินจ านวน 60,000,000 บาท 
(หกสบิล้านบาท) และอนมุตัิการขยายวงเงินกู้ยืมออกไปอีกสามเดือนของวงเงินจ านวน 10,000,000 ล้านบาท (สิบล้าน
บาท) รวมรายการรับความช่วยเหลอืทางการเงินรวม 70,000,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ ซึ่งเมื่อ
รวมรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้มีการให้สตัยาบันและอนุมัติขยายเวลากู้ ยืมเงินในครัง้นีภ้ายในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนแล้ว รายการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ทจ. 
21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์การท ารายการเก่ียวโยงกัน และ ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย
ข้อมลูและปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 วนั เดือน ปี ท่ีมีการตกลงเข้าท ารายการ  
ขยายระยะเวลากู้ยืมของวงเงินกู้ยืมที่ถึงก าหนดวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 และ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2562 
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1.2 ผู้ให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน : บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้ 
บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 38.22 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมี
กรรมการบริษัทคือ นายแอนโทนิโอ ฮาง ตทั ชาน และนายบญุยงค์  ยงค์เจริญรัฐ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท คิง ไว 
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)ด้วย 

1.3 ผู้ รับความช่วยเหลอืทางการเงิน: 
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

1.4 ลกัษณะทัว่ไปของรายการ  
บริษัท ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนใน
กิจการ  

1.5 มลูคา่และขนาดของรายการ 
บริษัทได้รับเงินกู้ยืมแบบไมม่ีหลกัประกนัจ านวนสองวงเงินกู้ยืมรวมเป็นจ านวน 70,000,000.- (เจ็ดสิบล้านบาท) มี
ก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินต้นไมเ่กิน 3 เดือน แตส่ามารถขยายเวลาตอ่ไปได้ครัง้ละ 3 เดือน โดยคิดอตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 4.00 ต่อปี รายการที่เกิดขึน้ในครัง้นีเ้ป็นรายการขยายระยะเวลาการกู้ ยืมเงินของวงเงินรวมข้างต้น  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

ก าหนดเร่ิม – ช าระคืน วงเงินกู้ ยืม 
(บาท) 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

อตัราดอกเบีย้ ดอกเบีย้จ่าย 
(บาท) 

รวมมลูคา่
รายการ (บาท) 

26 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2562 60,000,000 3 4% 604,931.51 604,931.51 
9 กนัยายน -  8 ธนัวาคม 2562 10,000,000 3 4% 99,726.03 704,657.54 

26 พฤศจิกายน  2562 - 25 
กมุภาพนัธ์ 2563 

60,000,0001 3 4% 604,931.51 1,309,589.05 

9 ธนัวาคม 2562 -  8 มีนาคม 2563 10,000,0002 3 4% 99,726.03 1,409,315.08 
หมายเหต ุ1เป็นรายการขยายระยะเวลาการช าระเงินออกไปอีก 3 เดือน ของวงเงินกู้ยืมจ านวน 60,000,000 บาท  
              2เป็นรายการขยายระยะเวลาการช าระเงินออกไปอีก 3 เดือน ของวงเงินกู้ยืมจ านวน 10,000,000 บาท 

 
รายการที่คณะกรรมการมีมติให้สตัยาบนัรับรองการขยายอายสุญัญากู้ยืมเงินของรอบวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
และคณะกรรมการมีมติอนมุตัิให้ขยายอายสุญัญากู้ยืมเงินของรอบวนัที่ 9 ธันวาคม 2562 ซึ่งทัง้สองเป็นรายการรับ
ความช่วยเหลอืทางการเงินโดยมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 0.029 ของสินทรัพย์รวมของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ
ของบริษัทฯ เมื่อรวมรายการรับความช่วยเหลอืทางการเงินภายในรอบระยะ 6 เดือนที่ผา่นมาท าให้มีขนาดรายการที่
เก่ียวโยงกันรวมคิดเป็นร้อยละ 0.059 (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 
2,422,353,000 บาท) ซึง่เกินกวา่ร้อยละ 0.03 ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทฯ แตไ่มเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูค่า
สนิทรัพย์สทุธิ บริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ ขอให้สตัยาบนั และอนมุตัิการ
เข้าท ารายการดงักล่าวจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์การท ารายการเก่ียวโยงกนั และ ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและ
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ปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
 

1.6 บคุลท่ีเก่ียวโยงกนั/ลกัษณะสว่นได้เสยี 
บริษัทรับเงินกู้ยืมจากบริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 38.22 ของทนุ
จดทะเบียนของบริษัท โดยมีบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และ ลกัษณะสว่นได้เสยีดงันี ้ 
- นายแอนโทนิโอ ฮาง ตทั ชาน เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยเป็นกรรมการของบริษัท  
- นายบญุยงค์  ยงค์เจริญรัฐ เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทใน

สดัสว่นร้อยละ 0.92 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  

1.7 ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตผุลและความจ าเป็นแล้ว จึงมีมติเห็นว่าการ
รับความช่วยเหลอืทางการเงินดงักลา่วเป็นรายการที่สมเหตสุมผล และจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศกัยภาพในการ
เติบโตของบริษัทฯ ให้มีความสามารถขยายวงเงินหมนุเวียนในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งอตัราดอกเบีย้ที่บริษัท
รับความช่วยเหลือทางการเงินในครัง้นีเ้ป็นอตัราดอกเบีย้ปกติในตลาดที่บริษัท ท ากับสถาบนัการเงินอื่น จึงมีมติ
เห็นชอบให้สตัยาบนัและ อนุมตัิการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จ ากดั รวม
จ านวน 70,000,000.- บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) ตามที่เสนอข้างต้น ทัง้นีก้รรมการที่มีสว่นได้เสียในการตกลงเพื่อเข้า
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงข้างต้นไมไ่ด้ลงมติในวาระนี ้ 

1.8 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

-ไมม่ี-  

2. อนมุตัิการให้บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จ ากดั ("บริษัทย่อย") ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 เข้าซือ้หุ้นสามญัในบริษัท  
แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) ("แมนูไลฟ์") จ านวน 322,746,861 หุ้น จาก บริษัท แมนูไลฟ์ 
ไฟแนนเชียล เอเชีย จ ากดั ("แมนไูลฟ์เอเชีย") บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จ ากดั ("โอคิวซี") และบริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ("ซีดีเอฟ") (รวมเรียกวา่ “กลุม่แมนไูลฟ์”) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.61 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ
แมนูไลฟ์) และเข้าซือ้หุ้นสามญัในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ("กองทนุแมนไูลฟ์") 
จ านวน 17,200,001 หุ้น จากแมนไูลฟ์เอเชีย (คิดเป็นประมาณร้อยละ 48.86 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทนุ
แมนไูลฟ์) (ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้นสามญัในแมนไูลฟ์ และกองทนุแมนไูลฟ์ ต่อไปจะเรียกว่า "การเข้าท ารายการ") ในราคา
ซือ้ขายรวมเป็นเงิน 1,000,000,000.00 บาท  

การเข้าท ารายการในครัง้นี เ้ข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน  
ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง  
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 
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29 ตลุาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (เรียกรวมกนัวา่ "ประกาศการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์") โดยมีมลูคา่ของ
รายการค านวณจากราคาซือ้ขายเบือ้งต้นของการซือ้หุ้นสามญัในกลุม่แมนไูลฟ์ประเทศไทย ได้แก่ หุ้นสามญัในแมนไูลฟ์ 
จ านวน 322,746,861 หุ้น และหุ้นสามญัในกองทุนแมนไูลฟ์ จ านวน 17,200,001 หุ้น ("หุ้นที่ซือ้ขาย") ซึ่งเป็นเงินทัง้สิน้ 
1,000,000,000.00 บาท เมื่อค านวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากงบการเงินรวมงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ขนาดของรายการจะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15.32 ซึ่งเป็นมูลค่าของรายการสงูสดุตามเกณฑ์มูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตักิารเข้าท ารายการนี ้รายการดงักลา่วจึงเข้าขา่ยเป็นรายการประเภทที่ 2 (รายการมีมลูคา่
เท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 15.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50.00) ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์ฯ") และจดัสง่หนงัสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 สารสนเทศของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) เร่ือง การได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

3. อนุมตัิการเข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้น (แบบมีเง่ือนไขบังคบัก่อน) ส าหรับหุ้นที่ซือ้ขาย ระหว่างบริษัท  คิง ไว แคปปิตอล 
จ ากดั (ในฐานะผู้ซือ้) กบักลุม่แมนไูลฟ์ (ในฐานะผู้ขาย) และ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) (ในฐานะผู้
ค า้ประกันการปฏิบัติตามสญัญาซื อ้ขายหุ้นของบริษัทย่อย) , โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุป
สาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้นร้อยละ 99.61 ในบริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) และร้อย
ละ 48.86 ในบริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

4. อนมุตัิให้บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) เข้าค า้ประกนัการปฏิบตัิการตามสญัญาซือ้ขายหุ้นของบริษัท 
คิง ไว แคปปิตอล จ ากดั อยา่งไรก็ตาม การค า้ประกนัมิได้เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากการ
ค า้ประกันดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กบับริษัท
ยอ่ยของบริษัทฯ โดยไมม่ีบคุคลอื่นท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 10.00 ของหุ้นทัง้หมด 

5. อนมุตัิการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจ
ด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัข้อ 2 และข้อ 4 ข้างต้น 

6. เห็นชอบในเร่ืองตอ่ไปนีแ้ละอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

6.1 การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 13,170,534,700 บาท เป็นจ านวนไม่เกิน 20,670,534,700 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัใหม่ จ านวนไมเ่กิน 750,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเตมิ
หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 

6.2 การจดัสรรหุ้นสามญัใหมจ่ านวนไมเ่กิน 750,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในอตัราการเสนอขาย ไม่ต ่ากว่า 1.7561 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้น
สามญัใหม ่โดยราคาเสนอขายค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั 15 วนัก่อนวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 
2563 (ได้แก่วนัที่ 21 มกราคม 2563 – 11 กุมภาพนัธ์ 2563) และมีสว่นลดเท่ากบัร้อยละ 5.00 ของราคาถัว
เฉลี่ยดงักล่าว ("ราคาเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วน") โดยบริษัทฯ จะแจ้งราคาเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นตาม
สดัสว่น จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ และอตัราสว่นการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม (เดิม : ใหม่)  
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ในวนัที่ 13 
กมุภาพนัธ์ 2563 ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการค านวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการจองซือ้หุ้นสามญัใหมใ่ห้ปัดทิง้ ทัง้นี ้
ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัใหมใ่นจ านวนมากกวา่สทิธิของตนได้ (การจองซือ้หุ้ นเกินสว่น) 

ผู้ ถือหุ้นผู้มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัใหม่จะต้องมีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัศกุร์ที่ 21 กุมภาพนัธ์ 
2563 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัใหมใ่นการเพิ่มทนุครัง้นี ้

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นในราคาเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่น เป็นการเสนอขายหุ้นใน
ราคาต ่ากวา่มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ (หุ้นละ 10.00 บาท) ซึง่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้ น ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในสิง่ที่สง่มาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 

6.3 การขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ ที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.2 
ข้างต้น 

7. อนมุตัิให้จดัการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 10.00 น. 
โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
วาระท่ี 2. พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามญัใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการตามวาระท่ี 2 และ 3 
วาระท่ี 5. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจก าหนดสถานท่ีจดัประชมุ ลงนามหนงัสอืเชิญประชมุ และด าเนินการหรือจดัให้
มีการด าเนินการต่างๆ ในนามของคณะกรรมการตามที่จ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการจดัการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ตามมติของคณะกรรมการข้างต้น 
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8. อนุมตัิให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 19 ธันวาคม 
2562 และมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่พิจารณาและแก้ไขวนัที่ก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่มี
ตอ่บริษัทฯ เป็นส าคญั  
 

9. รับทราบการลาออกของนายไกรสร  ศภุกาญจนกนัติ เลขานกุารบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
ทัง้นีบ้ริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการสรรหาและแต่งตัง้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งบริษัทจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่เลขานกุารบริษัทพ้นจากต าแหน่ง และจะแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทราบเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตัง้เลขานกุารทา่นใหม่แล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

(นายหยูเ่ผิง หวง) 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

สำรสนเทศของ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
เร่ือง กำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครัง้ที่ 9/2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัพธุ ที่ 4 ธนัวาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จ ากดั ("บริษัทย่อย") ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
เข้าซือ้หุ้นสามญัในบริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) ("แมนูไลฟ์") จาก บริษัท แมนูไลฟ์ ไฟแนน
เชียล เอเชีย จ ากดั ("แมนไูลฟ์เอเชีย") บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จ ากดั ("โอคิวซี") และบริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั ("
ซีดีเอฟ") (รวมเรียกวา่ “กลุม่แมนไูลฟ์”) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.61 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของแมนไูลฟ์) และเข้า
ซือ้หุ้นสามญัในบริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ("กองทุนแมนูไลฟ์") จาก บริษัท แมนูไลฟ์ 
ไฟแนนเชียล เอเชีย จ ากดั (คิดเป็นประมาณร้อยละ 48.86 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทนุแมนไูลฟ์) (ธุรกรรมการ
เข้าซือ้หุ้นสามญัร้อยละ 99.61 และ 48.86 ในแมนไูลฟ์ และกองทนุแมนไูลฟ์ ตอ่ไปจะเรียกวา่ "การเข้าท ารายการ") ในราคาซือ้
ขายเบือ้งต้นรวมเป็นเงิน 1,000,000,000.00 บาท 

การเข้าท ารายการเข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ทจ. 20/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
(รวมเรียกวา่ "ประกาศการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์") 

เมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 บริษัทยอ่ยได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้น (แบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน) กบักลุม่แมนไูลฟ์ และ
บริษัทฯ (ในฐานะผู้ค า้ประกันการปฏิบัติตามสญัญาซือ้ขายหุ้นของบริษัทย่อย) ("สญัญาซือ้ขายหุ้น") โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในสิ่งที่สง่มาด้วย 2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้นร้อยละ 99.61 ในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศ
ไทย)  จ ากดั (มหาชน) และร้อยละ 48.86 ในบริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย)  

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรำยกำร 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่  9/2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันพุธ  ที่  4 ธันวาคม 2562 ( "ที่ประชุม
คณะกรรมการ") ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยซือ้หุ้ นสามัญในแมนูไลฟ์  และกองทุนแมนูไลฟ์ จ านวน 
322,746,861 และ 17,200,001 หุ้น (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.61 และ 48.86 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของแมนไูลฟ์ 
และกองทนุแมนไูลฟ์) จากบริษัทในกลุม่แมนไูลฟ์ อนึง่ ในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 ภายหลงัที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ 
อนมุตัิการเข้าท ารายการ บริษัทยอ่ยได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น ซึง่มีเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) กบักลุม่
แมนไูลฟ์ ซึง่การเข้าท ารายการดงักลา่วจะเสร็จสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อกองทนุแมนไูลฟ์ได้รับการอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในการเปลีย่นแปลงผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้น    
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2. คู่สัญญำที่เกี่ยวข้องและควำมสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 
ผู้ซือ้: บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จ ากดั 
ผู้ขำย: 1) บริษัท แมนไูลฟ์ ไฟแนนเชียล เอเชีย จ ากดั  

2) บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จ ากดั และ 
3) บริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้ค ำ้ประกัน: บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ค า้ประกนัการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทลกู
ตามสญัญาซือ้ขายหุ้น) 

ควำมสัมพนัธ์
กับบริษัท: 

1) ผู้ขายไมม่ีความสมัพนัธ์กบับริษัท 
2) บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จ ากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00 อย่างไรก็

ตาม การค า้ประกนัมิได้เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 
31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
เนื่องจากการค า้ประกนัดงักลา่วเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยไม่มีบุคคลอื่นที่เป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 10.00 ของหุ้นทัง้หมด 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรำยกำร 

ภายหลงัจากการลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นและเง่ือนไขบงัคบัก่อนเสร็จสิน้ บริษัทย่อยจะเข้าซือ้ (1) หุ้นสามัญ
ในแมนไูลฟ์ จ านวน 322,746,861 หุ้น จากกลุม่แมนไูลฟ์ และ (2) หุ้นสามญัในกองทนุแมนไูลฟ์ จ านวน 17,200,001 หุ้น จาก
แมนไูลฟ์เอเชีย (รวมเรียกวา่ “หุ้นท่ีซือ้ขาย”) ภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทยอ่ยจะถือหุ้นในแมนไูลฟ์เป็นสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 99.61 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของแมนูไลฟ์ และถือหุ้นในกองทุนแมนูไลฟ์ประมาณร้อยละ 48.86 ของหุ้นที่
จ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของกองทนุแมนไูลฟ์ (ในปัจจบุนั หุ้นสว่นท่ีเหลอืเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 51.14 ของกองทนุแมนไูลฟ์ 
ถือโดยแมนไูลฟ์)  

การค านวณขนาดของรายการ 

ขนาดของรายการ มีมลูคา่เทา่กบัร้อยละ 15.32 ซึ่งเป็นมลูค่าของรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตน
สทุธิ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไมม่ีรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์อื่นท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นวนัท่ีที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิการเข้าท ารายการนี ้รายการดงักล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 (รายการมีมูลค่า
เทา่กบัหรือมากกว่าร้อยละ 15.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50.00) ทัง้นี ้การค านวณอ้างอิงข้อมลูจากงบการเงินรวมงวด 9 เดือน 
สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 ของบริษัทฯ และแมนไูลฟ์ และงบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 
ของกองทนุแมนไูลฟ์ ซึง่ผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชี โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัตอ่ไปนี ้
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เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณขนาดรายการ 

(หนว่ย : ล้านบาท) 

เกณฑ์ที่ใช้ในกำร
ค ำนวณ 

รำยละเอียดกำรค ำนวณ 
มูลค่ำ
รำยกำร 
(ร้อยละ) 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์
ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) = 

NTA ของแมนไูลฟ์ x 99.61% + 
NTA ของกองทนุแมนไูลฟ์ x 48.86% 

 
X 100.00 

NTA ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
 

= 
343.02 x 99.61% + 60.11 x 48.86% 

X 100.00 
2,422.35 

 

15.32 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ 
จากการด าเนินงาน 

= 
ก าไรสทุธิของแมนไูลฟ์ + ก าไรสทุธิของกองทนุแมนไูลฟ์ 

X 100.00 
ก าไรสทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากแมนไูลฟ์และบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุ
ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลงั 

ไมม่ี 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของ 
สิง่ตอบแทน 

= 
มลูคา่สิง่ตอบแทนที่จ่าย 

X 100.00 
สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

= 
1,000.00 

X 100.00 
7,864.91 

 

12.71 

4. เกณฑ์มลูคา่
หลกัทรัพย์ที่ออกเพื่อ
ช าระราคาสนิทรัพย์ 

ไมส่ามารถค านวณได้ เนื่องจากไมม่ีการออกหลกัทรัพย์ใหม ่
ไมม่ี 

 

4. รำยละเอียดของสินทรัพย์ที่ซือ้ 

4.1 รำยละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มำ 

หุ้นสามัญในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 322,746,861 หุ้ น (คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 99.61 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด) และ หุ้นสามญัในบริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั จ านวน 17,200,001 หุ้น (คิดเป็นประมาณร้อยละ 48.86 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด) 

4.2 ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของแมนูไลฟ์ และ กองทุนแมนูไลฟ์ 

4.2.1 แมนไูลฟ์ เดิมจดทะเบียนในช่ือ บริษัท สยาม เซอร์วิส ประกนัชีวิต จ ากดั ในปี พ.ศ. 2494 และได้จดทะเบียน
เปลีย่นช่ือบริษัทเป็น บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั ในปี พ.ศ. 2505 ต่อมาเปลี่ยนเป็น บริษัท อินเตอร์
ไลฟ์ จ ากดั ในปี พ.ศ. 2518 และเป็น บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั ในปี พ.ศ. 2526 หลงัจากนัน้ แมนไูลฟ์ได้แปลง
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สภาพเป็นบริษัทจ ากดัมหาชน ในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ช่ือบริษัทเป็นบริษัท อินเตอร์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) และได้
จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น บริษัท อินเตอร์ ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2539 ต่อมา
เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2548 ในปัจจุบนั แมนูไลฟ์ให้บริการ
ผลติภณัฑ์ประกนัชีวิตที่หลากหลาย ได้แก่ ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ ประกนัชีวิตแบบบ านาญ 
ประกนัชีวิตแบบชัว่ระยะเวลา และประกนัชีวิตแบบยนูิต ลงิค์ 

4.2.2 กองทุนแมนไูลฟ์เร่ิมด าเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2550 โดยก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 20 
ตุลาคม 2549 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจัดการ “กองทุนรวม” และ “กองทุนส่วนบุคคล” จาก
กระทรวงการคลงั ซึง่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4.3 ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว โครงสร้ำงผู้ถอืหุ้น และคณะกรรมกำร 

ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วของ บริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 
ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 แมนูไลฟ์มีทุนจดทะเบียนจ านวน 3,240,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 

324,000,000.00 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หุ้นสามญัทัง้หมดได้รับการช าระและจดัสรรแล้ว 

ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วของ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 กองทนุแมนไูลฟ์มีทนุจดทะเบียนจ านวน 352,000,000.00 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 

35,200,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หุ้นสามญัทัง้หมดได้รับการช าระและจดัสรรแล้ว 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของแมนไูลฟ์ เป็นดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น 
ก่อนเข้ำท ำรำยกำร หลังเข้ำท ำรำยกำร 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จ ากดั 162,117,648 50.04 - - 
2. บริษัท แมนไูลฟ์ ไฟแนนเชียล เอเชีย จ ากดั 154,547,997 47.70 - - 
3. บริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 6,081,216 1.88 - - 
4. ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอื่นๆ  1,253,139 0.38 1,253,139 0.38 
5. บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จ ากดั - - 322,746,861 99.61 

รวม 324,000,000 100.00 324,000,000 100.00 
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ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของกองทนุแมนไูลฟ์ เป็นดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น 
ก่อนเข้ำท ำรำยกำร หลังเข้ำท ำรำยกำร 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
17,999,993 51.14 17,999,993 51.14 

2. บริษัท แมนไูลฟ์ ไฟแนนเชียล เอเชีย จ ากดั 17,200,001 48.86 - - 
3. นางสาวชชัฎดา  เอกะหิตานนท์ 6 0.0000 6 0.0000 
4. บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จ ากดั - - 17,200,001 48.86 

รวม 35,200,000 100.00 35,200,000 100.00 

คณะกรรมการของ บริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการของแมนไูลฟ์ มีทัง้หมด 5 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายโยคิม เวสส์ลิง่ 
2. นายประเสริฐศกัดิ์  ศรีพิพฒัน์ 
3. นางสาวพรนิภา  สร้อยจ าปา 
4. นายสวุิชชา  เนติวิวฒัน์ 
5. นายไมเคิล จอห์น พาร์คเกอร์ 

คณะกรรมการของ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการของกองทนุแมนไูลฟ์ มีทัง้หมด 4 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายเจียนอานี่  เฟียคโก้ 
2. นายไมเคิล จอห์น พาร์คเกอร์ 
3. นางสาวชชัฎดา  เอกะหิตานนท์ 
4. นายไมเคิล  เกรแฮม ร๊ีด 

สรุปตวัเลขทางการเงินท่ีส าคญัของแมนไูลฟ์ ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 และส าหรับไตรมาสที่ 1 - 3 ของปี 2562 
รำยกำร 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
2559 2560 2561 ไตรมำส 1- 3/2562 

รายได้รวม 676.64 964.43 519.13 394,80 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (386.63) (879.59) (83.33) (389.88) 
สนิทรัพย์รวม 4,164.16 4,725.26 5,076.65 4,882.45 
หนีส้นิรวม 4,003.96 4,648.71 4,330.10 4,411.39 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 160.20 76.55 746.55 471.06 

หมายเหต ุ: งบการเงินรวมงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 ของแมนไูลฟ์ ซึง่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชี 
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สรุปตวัเลขทางการเงินท่ีส าคญัของกองทนุแมนไูลฟ์ ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 และส าหรับไตรมาสที่ 1 - 2 ของปี 
2562 

รำยกำร 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

2559 2560 2561 ไตรมำส 1- 2/2562 

รายได้รวม 93.35 99.27 91.19 45.39 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (33.12) (35.76) (52.53) (18.64) 
สนิทรัพย์รวม 116.11 125.64 125.54 104.01 
หนีส้นิรวม 50.15 43.44 45.88 43.00 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 65.96 82.20 79.66 61.01 
หมายเหต ุ: งบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 ของกองทนุแมนไูลฟ์ ซึง่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชี  

5. มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนคือราคาซือ้ขายเบือ้งต้นของหุ้นท่ีซือ้ขาย ซึง่คิดเป็นเงิน 1,000,000,000.00 บาท 

6. มูลค่ำของสินทรัพย์ที่ซือ้มำหรือจ ำหน่ำยไป 

สนิทรัพย์ที่ได้มาในการเข้าท ารายการนี ้คือ หุ้นสามญัในบริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
จ านวน 322,746,861 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.61 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด โดย
มลูคา่ทางบญัชีซึง่ค านวณจากร้อยละ 99.61 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นของแมนไูลฟ์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 เท่ากบัประมาณ 
366.47 ล้านบาท และหุ้นสามญัในบริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
10.00 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 48.86 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด โดยมลูค่าทางบญัชีซึ่งค านวณจากร้อยละ 48.86 
ของสว่นของผู้ ถือหุ้นของกองทนุแมนไูลฟ์ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 เทา่กบัประมาณ 29.81 ล้านบาท 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำสิ่งตอบแทน 

การก าหนดมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนมาจากการเจรจาและการตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯ และผู้ขายตามสญัญา
ซือ้ขายหุ้น โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ รวมถึงมูลค่าสินทรัพย์ ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ศกัยภาพและโอกาสใน
การขยายธุรกิจ และการประเมินมลูคา่โดยที่ปรึกษาทางการเงิน 

มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนของหุ้นที่ซือ้ขายจ านวน 1,000,000,000.00 ล้านบาท พิจารณาจากมลูค่าของแมนไูลฟ์
และกองทนุแมนไูลฟ์ตามสดัสว่นการถือหุ้น มลูคา่ของแมนไูลฟ์และกองทนุแมนไูลฟ์ค านวณจากวิธีทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ของมลูคา่พืน้ฐานของกิจการ (Actuarial Appraisal Approach of Embedded Value : EV) ซึง่ประกอบด้วย มลูคา่สว่นของผู้
ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Net Worth : ANW) และมลูค่าปัจจุบนัของกรมธรรม์ที่มีผลบงัคบัใช้อยู่ (Value of In-force 
Business : VIF) นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ประเมินมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนจากข้อมลูที่บริษัทฯ ได้รับจากการตรวจสอบสถานะ
กิจการ และสมมติฐานของบริษัทฯ เก่ียวกบัการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถในการท าก าไรในกรณีตา่งๆ  
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8. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะเกิดกับบริษัท 
ในปัจจุบนั บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจประกนัวินาศภยั การเข้าท ารายการจึงสง่ผลให้

บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจการให้บริการทางการเงินผ่านแมนไูลฟ์ ซึ่งประกอบธุรกิจประกนัชีวิตในตลาดเอเชียและประเทศ
ไทย และถือเป็นตลาดหลกัส าหรับการขยายการลงทนุอนันอกเหนือจากธุรกิจประกนัวินาศภยัซึ่งด าเนินงานโดยบริษัทย่อยใน
ปัจจุบนั ทัง้นี ้ธุรกิจประกนัชีวิตจะสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่มัน่คงให้แก่บริษัทฯ โดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทประกนั
ชีวิตจะต้องด ารงไว้ซึง่อตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุ (Capital Adequacy Ratio : CAR) ภายใต้กฏเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปสูธุ่รกิจบริหารสนิทรัพย์ในประเทศไทยผา่นกองทนุแมนไูลฟ์ และประกอบธุรกิจ
จดัการกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล ด้วยเหตนุี ้การเข้าท ารายการจะสง่ผลให้บริษัทฯ ขยายการให้บริการทางการเงินที่
ครอบคลมุมากขึน้ นอกจากนี ้ธุรกิจเดิมและธุรกิจใหมข่องบริษัทฯ ก็ยงัสามารถสนบัสนนุซึง่กนัและกนัได้ เช่น สามารถแบ่งปัน
ฐานลกูค้าระหวา่งหนว่ยธุรกิจกนัได้ 

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการสามารถตอบสนองวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (ecosystem) ของ
บริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขยายประเภทการประกอบธุรกิจ แทนที่จะประกอบธุรกิจเพียงธุรกิจเดียว เพื่อลดความเสี่ยงและสร้าง
ผลประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน            

9. แหล่งเงนิทุนส ำหรับกำรเข้ำซือ้กิจกำร 

บริษัทประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอเร่ืองดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญ ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

10. กำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
รายการดงักล่าวจะเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่  2 ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จึงไม่

จ าเป็นต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

11. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรเข้ำท ำรำยกำร 

คณะกรรมการเห็นว่าการเข้าท ารายการเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
บริษัทในระยะยาวตามที่กลา่วไว้ในข้อ 8 ข้างต้น 

นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นวา่การก าหนดราคาซือ้ขายส าหรับการเข้าท ารายการมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัการประเมินราคาของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท 
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12. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ กรรมกำรของบริษัทที่แตกต่ำงจำกควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัท ตำมข้อ 11 
- ไมม่ี - 

 ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป )ประเทศไทย(  จ ำกัด )มหำชน(  

 

(นาย แอนโทนิโอ ฮาง ตทั ชาน) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

(นายหยูเ่ผิง หวง) 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

สรุปสำระส ำคัญของสัญญำซือ้ขำยหุ้นร้อยละ 99.61 ในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชวีติ (ประเทศไทย)  จ ำกดั 
(มหำชน) และร้อยละ 48.86 ในบริษัท หลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

ประเด็น สรุปสำระส ำคัญ 
1. วนัท่ีลงนามในสญัญา 4 ธนัวาคม 2562 
2. คูส่ญัญา ผู้ขาย: 

• บริษัท แมนไูลฟ์ ไฟแนนเชียล เอเชีย จ ากดั  
• บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จ ากดั และ 
• บริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั  
(รวมกนัเรียกวา่ "ผู้ขาย") 

ผู้ซือ้: 
• บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จ ากดั ("ผู้ซือ้") 
ผู้ค า้ประกนั: 
• บริษัท คิง ไว กรุ๊ป(ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) (ในฐานะผู้ค า้ประกนัของผู้ซือ้) 

3. หุ้นท่ีซือ้ขาย ผู้ซือ้และผู้ขายตกลงวา่ หากเง่ือนไขบงัคบัก่อนเสร็จสิน้ (ตามข้อ 5) ผู้ขายตกลงที่จะขายและผู้ซือ้ตกลงที่
จะซือ้  

(1) หุ้นสามญัจ านวน 154,547,997 หุ้นในบริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
("แมนไูลฟ์") ซึง่ถืออยูโ่ดยบริษัท แมนไูลฟ์ ไฟแนนเชียล เอเชีย จ ากดั 

(2) หุ้นสามญัจ านวน 162,117,648 หุ้นในแมนไูลฟ์ ซึง่ถืออยูโ่ดย บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จ ากดั 
(3) หุ้นสามญัจ านวน 6,081,216 หุ้นในแมนไูลฟ์ ซึง่ถืออยูโ่ดย บริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั และ 
(4) หุ้นสามัญจ านวน 17,200,001 หุ้ นในบริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั ("กองทนุแมนไูลฟ์") ซึง่ถืออยูโ่ดย บริษัท แมนไูลฟ์ ไฟแนนเชียล เอเชีย จ ากดั 
(เรียกรวมกนัวา่ "หุ้นท่ีซือ้ขาย") 

ภายหลงัการซือ้ขายหุ้นเสร็จสิน้ ผู้ซือ้จะถือหุ้นเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.61 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดในแมนู
ไลฟ์ และถือหุ้นเป็นสดัสว่นร้อยละ 48.86 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดในกองทนุแมนไูลฟ์ 

4. ราคาซือ้ขาย ราคาซือ้ขายเบือ้งต้นส าหรับหุ้นท่ีซือ้ขาย คิดเป็นเงิน 1,000,000,000.00 บาท 
5. เง่ือนไขบงัคบัก่อน การท ารายการซือ้ขายหุ้นท่ีซือ้ขายอยูข่ึน้อยูก่บัความส าเร็จของเง่ือนไขบงัคบัก่อน ได้แก่ กองทนุแมนไูลฟ์

ได้รับการอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในการเปลี่ยนแปลงผู้
ถือหุ้นใหญ่และกรรมการอนัเนื่องมาจากการซือ้ขายหุ้น 
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(F 53-4) สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน 
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

วันที่ 4 ธันวำคม 2562 

ข้าพเจ้า บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
("ตลำดหลักทรัพย์ฯ") เก่ียวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2562 ("ที่ประชุม
คณะกรรมกำร") ซึง่เก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 ที่จะประชุมในวนัที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2563 ("ที่ประชุมวิสำมัญ ครั้งที่  1/2563") เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  จาก 
13,170,534,700  บาท เป็นจ านวนไม่เกิน 20,670,534,700 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จ านวนไม่เกิน 750,000,000  
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท รวม 7,500,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะ ดงันี ้

กำรเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่ำที่ตรำไว้ 
(บำทต่อหุ้น) 

รวม 
(บำท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั ไมเ่กิน 
7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0  

10.00 
ไมเ่กิน 

7,500,000,000  
หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามญั - - - 
หุ้นบริุมสทิธิ - - -  

2. กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ ำนวนหุ้น 
อัตรำส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

รำคำขำย 
(บำทต่อหุ้น) 

วัน เวลำ จองซือ้ 
และช ำระค่ำหุ้น 

หมำยเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม 
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่
ทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Right Offering ) 

ไมเ่กิน 
750,000,000  

หุ้น 

ไมต่ ่ากวา่ 
1.7561 : 1 

โปรดด ู
หมายเหต ุ

วนัท่ี 13 และ 16 – 
19 มีนาคม 2563 
(รวม 5 วนัท าการ) 

- 
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หมำยเหตุ: 

การจัดสรรหุ้นสามญัใหม่ของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อเสนอ
ขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ในอตัราสว่นไม่ต ่ากว่า 1.7561 หุ้น
สามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาเสนอขาย ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักย้อนหลงั 15 วันก่อนวันที่ 12 
กมุภาพนัธ์ 2563 (ได้แก่วนัท่ี 21 มกราคม 2563 – 11 กุมภาพนัธ์ 2563) และมีสว่นลดเท่ากบัร้อยละ 5.00 ของราคาถวัเฉลี่ย
ดงักลา่ว ("ราคาเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่น") โดยบริษัทฯ จะแจ้งราคาเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่น จ านวนหุ้นเพิ่ม
ทุน และอตัราส่วนการใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม (เดิม : ใหม่)  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบในวนัที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการ
ค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้ โดยผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัใหม่เกินกว่าสิทธิของตนได้ (การจองซื อ้หุ้นเกิน
กว่าสิทธิ) ทัง้นีไ้ด้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ในวนัที่ 21 
กมุภาพนัธ์ 2563  โดยการให้สทิธิดงักลา่วของบริษัทฯ ยงัมีความไมแ่นน่อน เนื่องจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ทั ง้ นี  ้ ห าก ราคา เสนอขายต่อผู้ ถื อหุ้ นตามสัดส่ ว น เ ป็นการ เ สนอขายหุ้ นที่ ร า คาต ่ า กว่ า มูลค่ า หุ้ น 
ที่จดทะเบียนไว้ของบริษัทฯ (หุ้นละ 10.00 บาท) ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา 52 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ  .ศ .  2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีบทบญัญัติถึงกรณีบริษัทซึ่งด าเนินการมาแล้วไม่
น้อยกวา่หนึง่ปี ถ้าปรากฏวา่มีการขาดทนุจะเสนอขายหุ้นต ่ากวา่มลูคา่หุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ก็ได้ แตต้่องได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และก าหนดอตัราสว่นลดไว้แนน่อน บริษัทฯ ได้ด าเนินการมาแล้วไมน้่อยกวา่หนึง่ปีและมีการขาดทนุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิที่ตนได้รับได้ 
หุ้นที่มีการจองซือ้เกินกว่าสิทธิจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิภายหลงัจากที่ได้มีการจัดสรรหุ้น

สามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายที่จองซือ้ตามสทิธิในรอบแรกแล้วเทา่นัน้ 

หลกัเกณฑ์การจดัสรรหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินกวา่สทิธิเป็นดงันี ้

(ก) ในกรณีที่มีจ านวนหุ้นเหลอืมากกวา่จ านวนหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

บริษัทจะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายที่แสดงความประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัใหม่เกินกว่าสิทธิของตน 
และได้ช าระคา่จองซือ้หุ้นดงักลา่วไว้แล้ว 

(ข) ในกรณีที่มีจ านวนหุ้นเหลอืน้อยกวา่จ านวนหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(ข1) ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่แสดงความประสงค์จะจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตน จะได้รับการจัดสรร
หุ้นส่วนเกินสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการ
ค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้) จ านวนหุ้นท่ีจะมีการจดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่
สทิธิจะไมเ่กินกวา่จ านวนหุ้นท่ีได้มีการจองซือ้และช าระคา่ของซือ้หุ้นดงักลา่วไว้แล้ว 

(ข2) บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นภายหลงัจากการจดัสรรตาม 
(ข1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละลายซึ่งยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่น
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การถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วแตล่ะราย (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของ
หุ้นดังกล่าวทิง้) จ านวนของหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะไม่เกินกว่า
จ านวนหุ้นท่ีได้มีการจองซือ้และช าระคา่ของซือ้หุ้นดงักลา่วไว้แล้ว โดยการจดัสรรหุ้นตามข้อ (ข2) 
นี ้ให้ด าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร หรือจนกระทัง่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นเกิน
กว่าสิทธิทกุรายได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัใหม่จนครบถ้วนตามจ านวนที่ได้จองซือ้และช าระค่า
ของซือ้หุ้นดงักลา่วไว้แล้ว 

2.2 แบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) 

- ไมม่ี - 

3. ก ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น/วิสำมัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติกำรเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสำมัญใหม่ 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญั ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ในการนี ้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารได้รับมอบหมายและมอบอ านาจให้ก าหนดสถานที่จัดประชุมวิสามัญ ครัง้ที่ 1/2563 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ น 
(Record Date) ท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงส าหรับการประชมุวิสามญัในวนัพฤหสับดี ท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

4. กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงำนรำชกำรที่ เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข กำรขออนุญำต 
(ถ้ำมี)  
4.1 บริษัทจะด าเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ ครัง้ที่ 1/2563 ในการเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือ 

บริคณห์สนธิข้อที่เก่ียวข้อง และการจดัสรรหุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

4.2 บริษัทจะด าเนินการขอจดทะเบียนการเพิ่มทนุจดทะเบียน การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อที่เก่ียวข้อง และ
การเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้ว ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.3 บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อขอให้สัง่รับหุ้นสามญัใหมห่ลกัทรัพย์จดทะเบียน 

5. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุน และแผนกำรใช้เงนิ 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น (ประมาณร้อยละ 36.28 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 
บาท ทีร่าคาเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นซึง่ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั 15 วนัก่อนวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 
2563 (ได้แก่วนัท่ี 21 มกราคม 2563 – 11 กมุภาพนัธ์ 2563) และมีสว่นลดเท่ากบัร้อยละ 5.00 ของราคาถวัเฉลี่ยดงักลา่ว ใน
กรณีที่หุ้ นสามัญใหม่ดังกล่าวได้รับการจองซือ้ทัง้หมด บริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นจ านวนทัง้สิน้ ไม่ต ่ากว่า 
1,200,000,000 บาท 

บริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้รับ มาเพิ่มทนุให้แก่บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จ ากดั (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ 
ถือหุ้นในสดัส่วนทัง้หมด เพื่อซือ้หุ้นสามญัจ านวน 322,746,861 หุ้น ในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)  จ ากัด 
(มหาชน) (“แมนไูลฟ์”) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.61 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของแมนไูลฟ์) จากบริษัท แมนไูลฟ์ ไฟแนน
เชียล เอเชีย จ ากดั (“แมนไูลฟ์เอเชีย”) บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จ ากดั (“โอคิวซี”) และบริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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(“ซีดีเอฟ”) (รวมเรียกวา่ “กลุม่แมนไูลฟ์”) และซือ้หุ้นสามญัจ านวน 17,200,001  หุ้น ในบริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนู
ไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“กองทนุแมนูไลฟ์”) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 48.86 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดของกองทนุแมนู
ไลฟ์) รายละเอียดเพิ่มดงัแสดงในสิง่ที่สง่มาด้วย 1 สารสนเทศของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

เงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทนุสว่นท่ีเกินกวา่ราคาซือ้ขายเบือ้งต้นหรือราคาซือ้ขายสดุท้าย ส าหรับการเข้าซือ้หุ้น
จ านวนร้อยละ 99.61 ในแมนไูลฟ์ และร้อยละ 48.86 ในกองทนุแมนไูลฟ์ จะน าไปใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ และ/
หรือ ซือ้ทรัพย์สินที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทฯ ซือ้ทรัพย์สินเพิ่มเติม บริษัทฯ จะ
เปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นและด าเนินการอื่นๆ ตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพิ่มทนุโดยการออกหุ้นสามญัใหม่ และจดัสรรหุ้นสามญัใหม่ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในครัง้นีจ้ะท าให้
บริษัทได้มาซึง่หุ้นสามญัในบริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) ไมส่ง่ผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและภาระต้นทนุทางการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่ต้อง
กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน หรือจดัหาแหลง่เงินทนุโดยวิธีอื่น 

นอกจากนี ้บริษัทฯ คาดว่าการซือ้หุ้นในแมนูไลฟ์ และกองทุนแมนูไลฟ์ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน สิง่ที่สง่มาด้วย 1 สารสนเทศของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

7.1 นโยบายเงินปันผล 
ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่เมื่ อผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนได้รับการจด

ทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว อยา่งไรก็ดี ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัมีขาดทนุสะสม จึงสง่ผลให้บริษัทฯ ยงัไม่สามารถจ่ายเงิน
ปันผลได้ หากในอนาคตบริษัทฯ สามารถล้างขาดทุนสะสมได้ ก็จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นได้ตาม
กฎหมาย 

7.2 อื่นๆ 
- ไมม่ี -  

8. รำยละเอียดอื่นใดที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรอนุมัติกำรเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เร่ือง การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
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9. ตำรำงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล ำดับ ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร วัน เดือน ปี 
1. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2562 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ และการจดัสรรหุ้น

เพิ่มทนุ 
4 ธนัวาคม 2562 

2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 
1/2563 (Record Date) 

19 ธนัวาคม 2562 

3. ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิที่เก่ียวข้อง และการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

13 กมุภาพนัธ์ 2563 

4. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัใหมข่องบริษัทฯ  (Record Date) 21 กมุภาพนัธ์ 2563 
5. ยื่นค าขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่ม เติมหนังสือ  

บริคณห์สนธิที่เก่ียวข้อง ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนัหลงัที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ

อนมุตั ิ
6. วนัจองซือ้และช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ วนัท่ี 13 และ 16-19 

มีนาคม 2563  
(รวม 5 วนัท าการ) 

7. บริษัทจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วตอ่กระทรวงพาณิชย์  ภายใน 14 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับช าระคา่หุ้น
สามญัใหมค่รบถ้วน 

หมำยเหตุ: 

คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญ ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเพิ่ม
ทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่ 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป )ประเทศไทย(  จ ำกัด )มหำชน(  

 

(นาย แอนโทนิโอ ฮาง ตทั ชาน) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

(นายหยูเ่ผิง หวง) 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 


