ที่

KWG/LC/2020/C027

วันที่

17 กันยายน 2563

เรื่อง

ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 11/2563 เกี่ ยวกับ รายการที่เกี่ยวโยงกัน (การรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ )

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "KWG") ครัง้ ที่ 11/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง Bangkok Room ชัน้ 47 เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติท่สี าคัญสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (วงเงินกูย้ ืมใหม่) จานวน 62 ล้านบาท เพื่อให้บริษัท คิง ไว แคปปิ ตอล จากัด
(บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนทัง้ หมด) กูย้ ืมเพื่อนาไปเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และอนุมตั ิการขยายเวลา
วงเงินกูย้ ืมออกไปอีกสามเดือนในจานวน 10 ล้านบาท, 32.7 ล้านบาท, 18 ล้านบาท และ 10.5 ล้านบาท จาก บริษัท
ทอมโม (ประเทศไทย) จากัด (ผูถ้ ือหุน้ และมีกรรมการร่วมกัน) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งเมื่อรวมรายการ
รับความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้มีการอนุมตั ิ ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนแล้ว รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทารายการเกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและปฎิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทารายการ
วงเงินกูย้ ืมใหม่ วันที่ 17 กันยายน 2563
ขยายระยะเวลากูย้ ืมของวงเงินกูย้ ืมที่ถึงกาหนดวันที่ 9 กันยายน 2563, 4 กันยายน 2563, 18 กันยายน 2563 และ
25 กันยายน 2563
1.2 ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 38.22 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมี
กรรมการบริษัทคือ นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน และนายบุญยงค์ ยงค์เจริญรัฐ ซึ่งเป็ นกรรมการของบริษัท คิง ไว
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ด้วย
1.3 ผูร้ บั ความช่วยเหลือทางการเงิน:
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1.4 ลักษณะทั่วไปของรายการ
บริษัท ได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จากัด จานวน 62 ล้านบาท เพื่อให้กยู้ ืมแก่
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บริษัท คิง ไว แคปปิ ตอล จากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนทัง้ หมด) เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
และจานวนเงินกูย้ ืมที่ขยายระยะเวลาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท
1.5 มูลค่าและขนาดของรายการ
บริษัทได้รบั เงินกูย้ ืมแบบไม่มีหลักประกัน จานวน 62 ล้านบาท มีกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินต้น 1 ปี แต่สามารถ
ขยายเวลาต่อไปได้ โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี และจานวนอื่น ๆ มีกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินต้นไม่เกิน
3 เดือน แต่สามารถขยายเวลาต่อไปได้ครัง้ ละ 3 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี รายการที่เกิดขึน้ ในครัง้ นี ้
เป็ นรายการขยายระยะเวลาการกูย้ ืมเงิน และวงเงินกูย้ ืมใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กาหนดเริ่ม – ชาระคืน
9 กันยายน 2563 – 8 ธันวาคม 2563
4 กันยายน 2563 – 3 ธันวาคม 2563
18 กันยายน 2563 – 17 ธันวาคม 2563
25 กันยายน 2563 – 24 ธันวาคม 2563
17 กันยายน 2563 – 16 กันยายน 2564
วงเงินกู้ยืมรวม

วงเงินกูย้ ืม (บาท)
10,000,0001
32,700,0001
18,000,0001
10,500,0001
62,000,0002
133,200,000

ระยะเวลา อัตราดอกเบีย้
3 เดือน
1 ปี

4%
4%
ดอกเบีย้ จ่ายรวม

ดอกเบีย้ จ่าย (บาท)
99,726.03
326,104.11
179,506.85
104,712.33
2,480,000.00
3,190,049.32

หมายเหตุ 1เป็ นรายการขยายระยะเวลาการชาระเงินออกไปอีก 3 เดือน ของวงเงินกูย้ ืมเดิม
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เป็ นรายการวงเงินกูย้ ืมใหม่

รายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิ ให้ขยายอายุสัญญากูย้ ืมเงิน และอนุมัติวงเงินกูใ้ หม่ วันที่ 17 กันยายน 2563
เป็ นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยมีขนาดรายการรวมคิดเป็ นร้อยละ 0.148 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของ
บริษัทฯ เมื่อรวมรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินภายในรอบระยะ 6 เดือนที่ผ่านมาทาให้มีขนาดรายการที่เกี่ยว
โยงกันรวมคิดเป็ นร้อยละ 0.327 (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 2,158.264
ล้านบาท) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
บริษัทฯ จึงต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ขอให้อนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวจาก
คณะกรรมการบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทารายการเกี่ยว
โยงกัน และ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและปฎิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
1.6 บุคลที่เกี่ยวโยงกัน/ลักษณะส่วนได้เสีย
บริษัทรับเงินกูย้ ืมจากบริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 38.22 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท โดยมีบคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน และ ลักษณะส่วนได้เสียดังนี ้
- นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยเป็ นกรรมการของบริษัท
- นายบุญยงค์ ยงค์เจริญรัฐ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยเป็ นกรรมการของบริษัท และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 0.92 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
1.7 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็ นแล้ว จึงมีมติเห็นว่าการ
รับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล และจะเป็ นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการ
เติบโตของบริษัทฯ ให้มีความสามารถขยายวงเงินหมุน เวียนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอัตราดอกเบีย้ ที่บริษัท
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รับความช่วยเหลือทางการเงินในครัง้ นีเ้ ป็ นอัตราดอกเบีย้ ปกติในตลาดที่บริษัท ทากับสถาบันการเงินอื่น จึงมีมติ
เห็นชอบให้อนุมตั ิการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จากัด ตามที่เสนอข้างต้น
ทัง้ นีก้ รรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเพื่อเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงข้างต้นไม่ได้ลงมติในวาระนี ้
1.8 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มีจึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผูล้ งทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(นายหยู่เผิง หวง)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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