ที่ตล. 025/2564
วันที่ 20 กันยายน 2564
เรื่ อง

รายงานความคืบหน้ าเกี่ยวกับเงินให้ ก้ ยู ืมและการเข้ าทําธุรกรรมตีทรัพย์ชําระหนี ้ (เพิ่มเติม)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้ างถึง หนังสือของบริ ษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ที่ ตล. 016/2564 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2564
ตามที่บริ ษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ รายงานความคืบหน้ าเกี่ยวกับเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัท
กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากัด (“KT Land”) ตามหนังสือที่อ้างถึงนัน้ ปั จจุบนั มีความคืบหน้ าดังนี ้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทําธุรกรรม
ตีทรัพย์ชําระหนี ้ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 (“สัญญากู้ยืมเงิน”) กับ KT Land และคูส่ ญ
ั ญาอื่น ๆ
ซึง่ มิใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดย KT Land ได้ เสนอให้ นําหุ้นสามัญจํานวน 646,368 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.60)
้ ้ หุ้นที่จะนํามาตีทรัพย์ชําระ
ในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ ยี่ โฮลดิ ้ง จํากัด (“WEH”) มาตีทรัพย์ชําระหนี ้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ทังนี
หนี ้ดังกล่าวมีมลู ค่า 484.18 บาทต่อหุ้น หรื อมีจํานวนรวมเท่ากับ 312,958,458.24 บาท ซึง่ อ้ างอิงจากราคาประเมินหุ้นใน
WEH ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ประเมินและ ได้ ตรวจสอบสถานะกิจการ โดยบริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จํากัด
ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ สาเหตุที่ใช้ ราคาประเมินเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริ ษัทฯ ใช้ ราคาประเมินที่ตํ่าสุด และบริ ษัทฯเชื่อว่า
ราคาดังกล่าวไม่มีนยั สําคัญกับราคาในปั จจุบนั ภายหลังการโอนตราสารหุ้นวินด์ เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ ้งฯ (WEH) แล้ วบริษัทฯ
จะถือหุ้นสามัญในบริ ษัท วินด์ เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ ้ง จํากัด(WEH) จํานวน 2,146,368 หุ้น หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 1.98
อนึ่ง ยอดหนี ้ที่ค้างชําระตามสัญญากู้ยืมเงิน ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 มีจํานวนเท่ากับ 479,352,507.63 บาท
โดยแบ่ ง ออกเป็ นหนี เ้ งิ น ต้ นจํ า นวน 412,144,693.51 บาท และหนี ด้ อกเบี ย้ ในอั ต ราร้ อยละ 6.00 ต่ อ ปี จํ า นวน
67,207,814.12 บาท ในการนี ้ บริ ษัทฯ คาดว่าธุรกรรมตีทรัพย์ชําระหนี จ้ ะเสร็ จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
และคาดว่าหนี ้ที่คงเหลือภายหลังการเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวจะมีจํานวนประมาณ 167,342,546.77 บาท โดย KT Land
จะยังคงมีหน้ าที่ในการชํ าระหนี ท้ ี่คงเหลือ ตลอดจนดอกเบีย้ สะสมใด ๆ ในหนี ท้ ี่คงเหลือจนกว่าจะชําระจนเต็มจํานวน
อย่างไรก็ดี KT Land อาจนําทรัพย์สินใด ๆ มาเสนอต่อบริ ษัทฯ เพื่อชําระหนีท้ ี่คงเหลือด้ วยการตีทรัพย์ชําระหนีต้ ่อไปได้
ทังนี
้ ้ เงินกู้ยืมตามสัญญาจะครบกําหนดชําระในวันที่ 30 กันยายน 2564 และต้ องขอมติคณะกรรมการว่าจะมีการขยายระ
เวลาการชําระหนี ้ออกไปหรื อไม่ โดยการชําระในส่วนที่เหลือนัน้ จะต้ องมีเงื่อนไขตามแต่ที่บริ ษัทฯ และ KT Land จะตกลง
ร่วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และต้ องขอมติจากคณะกรรมการต่อไป
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เมื่อคํานวณขนาดรายการของธุรกรรมแล้ ว ธุรกรรมไม่เข้ าข่ายรายการที่บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ น
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อ มูล และการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในการได้ ม าหรื อ จํ าหน่ า ยไปซึ่งสิน ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ ายไป”) อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ เห็นสมควรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) เนื่องจากการเข้ าทําธุรกรรมนี ้เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญา
กู้ยืมเงิน ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนให้ ความสนใจมาโดยตลอด

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชํานาญ วังตาล)
กรรมการ

(นายไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์ นนั เดซ)
กรรมการ
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