ที่ ต.3/2559

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่ อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติสาคัญ
ที่ตอ้ งรายงาน ดังนี้
1. อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2558 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิต่อไป
2. อนุ มตั ิให้จดั สรรกาไรไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 8,080,000 บาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ
ของบริ ษ ัท และการจ่ายเงิ น ปั น ผลส าหรับ ผลการดาเนิ น งานปี 2558 ในอัตราหุ ้น ละ 0.05 บาท โดยบริ ษทั ได้
กาหนดการจ่ ายเงิ น ปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิ ในการรั บเงิ นปั นผลดังกล่าวยังต้องรอการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
3. อนุ มตั ิให้บริ ษทั ออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั เพิ่มเติมอีกภายในวงเงินไม่เกิ น 2,000 ล้านบาท (รวมวงเงิ น
เดิมที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 จานวนไม่เกิ น 1,000 ล้านบาท เป็ นจานวนรวมไม่
เกิน 3,000 ล้านบาท)โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ในการดาเนิ นธุรกิจและขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงการไถ่ถอนหุ ้นกูแ้ ละ/หรื อชาระ
หนี้เดิม
ประเภท: หุน้ กูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิหรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ชนิ ดทยอยคืนเงินต้น หรื อ
คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือ
หุน้ กู้ หรื อเป็ นหุ ้นกูอ้ นุพนั ธ์ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั ๆ
จานวน:
มูลค่ารวมของหุ ้นกูท้ ี่ ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ งกาหนดไว้ไม่เกิ น 3,000 ล้านบาท
หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นรู ปแบบต่างๆ ครั้งเดียวหรื อเป็ นคราวๆ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ สามารถออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ พิ่มเติมเพื่อทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้
ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ ้นกูท้ ี่ บริ ษทั ฯ ออกจาหน่ ายแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่วา่ ณ
ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจานวนไม่เกินวงเงินข้างต้น (Revolving Basis)
การเสนอขาย :การเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายในวงจากัด และ/หรื อ
เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนประเภทสถาบันและ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ท้ งั หมดหรื อบางส่วน ซึ่งอาจ
แบ่งเป็ นการเสนอขายในครั้งเดียว หรื อหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั ๆ
อายุ :
สาหรับหุน้ กูร้ ะยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสาหรับหุน้ กูร้ ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี
การไถ่ถอนก่อนกาหนด : ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ี่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูม้ ีอานาจในการกาหนด หรื อ
เปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกูแ้ ต่ละ
ประเภท/แต่ละชนิ ดที่ จะออกในแต่ละครั้ง ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง มูลค่าที่ ตราไว้ ราคา

เสนอขายต่ อหน่ ว ย อัต ราดอกเบี้ ย การแต่ งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ื อ หุ ้ น กู้ วิธีก ารออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนกาหนด และการจดทะเบียนใน
ตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) รวมทั้งให้มีอานาจในการดาเนิ นการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ ยวเนื่ องกับ
การออกและเสนอขายหุ ้นกูน้ ้ นั ๆ ให้สาเร็ จและเป็ นไปตามที่ กฎหมายกาหนด ซึ่ งรวมถึ งมี
อานาจในการแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย การเข้าทาและ ลงนามในสัญญา
Underwriting Agreement ห รื อสั ญ ญ า Placement Agreement และ/ห รื อสั ญ ญ าอื่ น ๆ ที่
เกี่ ย วข้อ ง การจัด ท าและยื่น ค าขอและเอกสารต่ างๆ กับ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ หน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้อ ง และ/หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดที่
เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
4. อนุ มตั ิให้กาหนดวันประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2559 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุ งเทพมหานคร โดย
กาหนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อหุ ้น (Record Date) ที่ มีสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุ มและรั บ เงิ น ปั นผลสาหรับ ผลการดาเนิ น งานปี
2558 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มี นาคม 2559 และรวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันศุกร์ ที่
25 มีนาคม 2559 โดยมีระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558
2. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558
3. พิจารณาอนุ ม ัติงบการเงิ น ประจาปี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2558 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีแล้ว
4. พิ จ ารณาอนุ ม ัติ จัด สรรก าไรไว้เป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมายและจ่ า ยเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานปี 2558
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
6. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
7. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2559
8. พิจารณาอนุ มตั ิ ให้บ ริ ษทั ออกและเสนอขายหุ ้นกู้ของบริ ษ ัทเพิ่มเติ มอี กภายในวงเงิ น ไม่เกิ น 2,000
ล้านบาท (รวมวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 จานวนไม่เกิน 1,000
ล้านบาท เป็ นจานวนรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท)
9. รายงานเพื่อทราบการเสนอชื่อกรรมการ (อิสระ) ของบริ ษทั ตามมาตรา 86 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
10. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จากัด (มหาชน)

(นายพิชยั หมู่พทุ ธรักษ์)
เลขานุการบริ ษทั

