ที่

KWG/LC/2020/C024

วันที่

13 สิงหาคม 2563

เรื่ อง

ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 9/2563 เกี่ ยวกับ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ( การรั บความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ และผู้ถือหุ้น) (แก้ ไขเพิ่มเติม)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรื อ "KWG") ครัง้ ที่ 9/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้ อง Bangkok Room ชัน้ 47 เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้ มีมติที่สาคัญสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ให้ สตั ยาบัน และอนุมตั ิการขยายเวลาวงเงินกู้ยืมออกไปอีกสามเดือนของวงเงินจานวน 60 ล้ านบาท, 10 ล้ านบาท, 18.8
ล้ านบาท, 9 ล้ านบาท, 10.8 ล้ านบาท, 32.7 ล้ านบาท, 18 ล้ านบาท, 3.5 ล้ านบาท, 10 ล้ านบาท, 4.5 ล้ านบาทและ 9
ล้ านบาท รวมจานวน 11 รายการ คิดเป็ นจานวนเงินรวม 186,300,000 บาท และการรับความช่วยเหลือทางการเงินวงเงิน
กู้ยื ม เพิ่ มเติม จ านวน 9 ล้ า นบาท, 10.5 ล้ า นบาท และ 25 ล้ า นบาท รวมจ านวน 3 รายการ คิ ด เป็ นจานวนเงินรวม
44,500,000 บาท จาก บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จากัด (ผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกัน) เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการ ซึง่ เมื่อรวมรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้ มีการอนุมตั ิขยายเวลากู้ยมื เงิน และวงเงินกู้ยืมใหม่ในครัง้
นี ้ รวมทังสิ
้ ้น 230,800,000 บาท ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนแล้ ว รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์การทารายการเกี่ยวโยงกัน และ ประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและปฎิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้ าทารายการ
ขยายระยะเวลากู้ยืมของวงเงินกู้ยืมที่ถึงกาหนดวันที่ 25 พฤษภาคม 2563, 8 มิถุนายน 2563, 20 กรกฎาคม 2563,
6 สิงหาคม 2563, 24 สิงหาคม 2563, 3 มิถุนายน 2563, 17 มิถุนายน 2563, 9 กรกฎาคม 2563, 21 กรกฎาคม
2563, 23 กรกฎาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563 และวงเงินกู้ยืมใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563, 25 มิถนุ ายน
2563 และ 31 กรกฎาคม 2563
1.2 ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน : บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
บริ ษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 38.22 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยมี
กรรมการบริ ษัทคือ นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน และนายบุญยงค์ ยงค์เจริ ญรัฐ ซึ่งเป็ นกรรมการของบริ ษัท คิง ไว
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ด้ วย
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1.3 ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน:
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1.4 ลักษณะทัว่ ไปของรายการ
บริ ษัท ได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริ ษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จากัด เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ
1.5 มูลค่าและขนาดของรายการ
บริ ษัทได้ รับเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน มีกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินต้ นไม่เกิน 3 เดือน แต่สามารถขยายเวลา
ต่อไปได้ ครัง้ ละ 3 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4 ต่อปี รายการที่เกิดขึ ้นในครัง้ นี ้เป็ นรายการขยายระยะเวลา
การกู้ยืมเงิน และวงเงินกู้ยืมใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กาหนดเริ่ม – ชาระคืน

วงเงินกู้ยืม (บาท)

26 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2563
9 มิถนุ ายน – 8 กันยายน 2563
21 กรกฎาคม – 20 ตุลาคม 2563
7 สิงหาคม – 6 พฤศจิกายน 2563
25 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2563
4 มิถนุ ายน – 3 กันยายน 2563
18 มิถนุ ายน – 17 กันยายน 2563
10 กรกฎาคม – 9 ตุลาคม 2563
22 กรกฎาคม – 21 ตุลาคม 2563
24 กรกฎาคม – 23 ตุลาคม 2563
26 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2563
26 พฤษภาคม – 25 สิงหาคม 2563
25 มิถนุ ายน – 24 กันยายน 2563
31 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม 2563
วงเงินกู้ยืมรวม

60,000,0001
10,000,0001
18,800,0001
9,000,0001
10,800,0001
32,700,0001
18,000,0001
3,500,0001
10,000,0001
4,500,0001
9,000,0001
9,000,0002
10,500,0002
25,000,0002
230,800,000

ระยะเวลา
(เดือน)

อัตราดอกเบี ้ย

3

4%

ดอกเบีย้ จ่ ายรวม

ดอกเบี ้ยจ่าย (บาท)
604,931.51
100,821.92
189,545.21
90,739.73
108,887.67
329,687.67
181,479.45
35,287.67
100,821.92
45,369.86
90,739.73
89,753.42
105,863.01
252,054.79
2,325,983.56

หมายเหตุ เป็ นรายการขยายระยะเวลาการชาระเงิ นออกไปอีก 3 เดือน ของวงเงิ นกู้ยืมเดิ ม
2
เป็ นรายการวงเงิ นกู้ยืมใหม่
1

รายการที่คณะกรรมการมีมติให้ สตั ยาบัน และอนุมตั ิให้ ขยายอายุสญ
ั ญากู้ยืมเงิน และอนุมตั ิวงเงินกู้ใหม่ ทังสองเป็
้
น
รายการรั บความช่วยเหลือทางการเงินโดยมีขนาดรายการรวมคิดเป็ นร้ อยละ 0.11 ของสินทรั พย์ รวมของมูลค่า
สินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทฯ เมื่อรวมรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินภายในรอบระยะ 6 เดือนที่ผ่านมาทาให้ มี
ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมคิดเป็ นร้ อยละ 0.159 (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
เท่ากับ 2,212.398 ล้ านบาท) ซึ่งเกินกว่าร้ อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทฯ แต่ไม่เกินร้ อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ บริ ษัทฯ จึงต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ขอให้ อนุมตั ิการเข้ าทา
รายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์
2

การทารายการเกี่ยวโยงกัน และ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและปฎิบตั ิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
1.6 บุคลที่เกี่ยวโยงกัน/ลักษณะส่วนได้ เสีย
บริ ษัทรับเงินกู้ยืมจากบริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ 38.22 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท โดยมีบคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน และ ลักษณะส่วนได้ เสียดังนี ้
- นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยเป็ นกรรมการของบริษัท
- นายบุญยงค์ ยงค์เจริญรัฐ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยเป็ นกรรมการของบริษัท และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
สัดส่วนร้ อยละ 0.92 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
1.7 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็ นแล้ ว จึงมีมติเห็นว่าการ
รับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล และจะเป็ นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการ
เติบโตของบริ ษัทฯ ให้ มีความสามารถขยายวงเงินหมุน เวียนในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งอัตราดอกเบี ้ยที่บริษัท
รับความช่วยเหลือทางการเงินในครัง้ นีเ้ ป็ นอัตราดอกเบี ้ยปกติในตลาดที่บริ ษัท ทากับสถาบันการเงินอื่น จึงมีมติ
เห็นชอบให้ อนุมตั ิการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริ ษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จากัด ตามที่เสนอข้ างต้ น
ทังนี
้ ้กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในการตกลงเพื่อเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงข้ างต้ นไม่ได้ ลงมติในวาระนี ้
1.8 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มีจึงเรี ยนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คิง ไว กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(นายหยู่เผิง หวง)
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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