ที่

KWG/LC/2021/C013

วันที่

12 พฤษภาคม 2564

เรื่อง

ขอแจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเพิ่มทุนของ
บริษัทย่อย

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "KWG") ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันพุธที่ 12
พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ ห้อง Bangkok Room ชัน้ 47 เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติท่สี าคัญสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
1. ให้สัตยาบันการรับความช่วยเหลือทางการเงิน จานวน 25 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จากบริษัท
ทอมโม(ประเทศไทย) จากัด ("ทอมโม") (ผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกัน) กับบริษัทฯ โดยเมื่อรวมรายการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินที่ได้มีการอนุมตั ิ ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนแล้ว รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทารายการเกี่ ยวโยงกัน และ ประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและปฎิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 วัน เดือน ปี ทีม่ ีการตกลงเข้าทารายการ
วันที่ 25 มกราคม 2564
1.2 ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ทอมโม ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 38.22 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทคือ นายแอนโทนิ
โอ ฮาง ตัท ชาน และนายบุญยงค์ ยงค์เจริญรัฐ ซึ่งเป็ นกรรมการของบริษัท คิง ไว กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ด้วย
1.3 ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน:
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1.4 ลักษณะทั่วไปของรายการ
บริษัทฯ ได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงินจาก ทอมโม รวมเป็ นจานวน 25 ล้านบาทเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการของบริษัท โดยมีระยะเวลาชาระคืนเงินต้น 1 ปี แต่สามารถขยายเวลาต่อไปได้ตามที่จะตกลงกันเมื่อถึง
กาหนดการชาระคืน โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี

1.5 มูลค่าและขนาดของรายการ
บริษัทฯ ได้รบั เงินกูย้ ืมแบบไม่มีหลักประกัน จานวน 25 ล้านบาท มีกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงิน 1 ปี แต่สามารถ
ขยายเวลาต่อไปได้ตามที่จะตกลงกันเมื่อถึงกาหนดการชาระคืน โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี รายการที่
เกิดขึน้ ในครัง้ นีเ้ ป็ นรายการกูย้ ืมเงินใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กาหนดเริ่ม – ชาระคืน
25 มกราคม 2564 – 24 มกราคม 2565
วงเงินกู้ยืมรวม

วงเงินกูย้ ืม
(บาท)
25,000,000
25,000,000

ระยะเวลา

อัตรา
ดอกเบีย้
1 ปี
4%
ดอกเบีย้ จ่ายรวม

ดอกเบีย้ จ่าย (บาท)
1,000,000
1,000,000

รายการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้สตั ยาบันเงินกูย้ ืมรวมเป็ นจานวน 25 ล้านบาท ในวันที่ 25 มกราคม 2564 เป็ น
รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยมีขนาดรายการรวมคิดเป็ นร้อยละ 0.078 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทฯ เมื่อรวมรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินภายในรอบระยะ 6 เดือนที่ผ่านมาทาให้มีขนาดรายการที่เกี่ยว
โยงกันรวมคิดเป็ นร้อยละ 2.308 (มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 1,284.398 ล้าน
บาท) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ บริษัท
ฯ จึ ง ต้อ งเปิ ด เผยข้อ มูล ต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ ขออนุ มัติ การเข้า ท ารายการดัง กล่ า วจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทารายการเกี่ยว
โยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฎิบตั ิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
1.6 บุคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน/ลักษณะส่วนได้เสีย
บริษัทฯ รับเงินกูย้ ืมจาก ทอมโม ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 38.22 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ
โดยมีบคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน และ ลักษณะส่วนได้เสียดังนี ้
- นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยเป็ นกรรมการของบริษัท
- นายบุญยงค์ ยงค์เจริญรัฐ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยเป็ นกรรมการของบริษัท และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ในสัดส่วนร้อยละ 0.92 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
1.7 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็ นแล้ว จึงมีมติเห็นว่าการ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล และจะเป็ นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการ
เติบโตของบริษัทฯ ให้มีความสามารถขยายวงเงินหมุนเวียนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอัตราดอกเบีย้ ที่บริษัท
รับความช่วยเหลือทางการเงินในครัง้ นีเ้ ป็ นอัตราดอกเบีย้ ที่ต่ากว่าการกูย้ ืมกับสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งการกูย้ ืม
ดังกล่าวไม่ตอ้ งวางหลักประกันใดๆ จึงมีมติเห็นชอบให้อนุมตั ิการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท ทอมโม
(ประเทศไทย) จากัด ตามที่เสนอข้างต้น ทั้งนีก้ รรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเพื่อเข้าทารายการที่เกี่ยวโยง
ข้างต้นไม่ได้ลงมติในวาระนี ้
1.8 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่ ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-

2. อนุมตั ิการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของบริษัทย่อย 3 บริษัทได้แก่
- บริษัท เคดับบลิวจี เอ็กซ์พลอร์ จากัด มีมติให้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1,000,000 บาท เป็ น 3,000,000 บาท ซึ่ง
จะมีการเพิ่มทุนจานวน 2,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 20,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
- บริษัท คิง ไว มีเดีย จากัด มีมติให้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1,000,000 บาท เป็ น 4,500,000 บาท ซึ่งจะมีการ
เพิ่มทุนจานวน 3,500,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 35,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
- บริษัท คิง ไว พร๊อพเพอร์ตี ้ จากัด มีมติให้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1,000,000 บาท เป็ น 1,900,000 บาท ซึ่งจะมี
การเพิ่มทุนจานวน 900,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 9,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ทัง้ นีร้ ายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเกณฑ์ท่จี ะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของประกาศของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
(รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่อย่างใด เป็ นการเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่บริษัท
ถือหุน้ ในบริษัทย่อยเพื่อนาเป็ นเงินหมุนเวียนในกิจการ ทัง้ นีท้ ่ีประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อย
จะพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยข้างต้น และดาเนินการอันจาเป็ นและเกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผูล้ งทุนต่อไป

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

-Signed (นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

