ที่ ต.23/2558

วันที่ 17 ธันวาคม 2558

เรื่ อง แจ้ งการแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) (‘บริ ษัท”) ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7 /2558
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 มีมติสาคัญที่ต้องรายงาน ดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ลาออก 2 ท่าน คือ
1.1 พลเอกวิชิต ยาทิพย์
1.2 นายเรวัติ ฉ่ าเฉลิม อนึ่ง เนื่องจากนายเรวัติเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่น ซึง่ เข้ าข่ายตามมาตรา 86
แห่งพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยมติดงั กล่าวยังต้ องรอการแจ้ งให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
2. อนุมตั ิให้ บริ ษัทซื ้อหุ้น บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“Loxprop”) ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัท จาก บริ ษัท เอกภาวี จากัด (“Ekpavee”) ที่ เป็ น ผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท จานวน 474,000
หุ้น ในราคาหุ้นละ 157 บาท รวมเป็ นเงิน 74.42 ล้ านบาท ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยมีรายละเอียดสาคัญที่ต้องรายงาน ดังนี ้
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ธันวาคม 2558
คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกัน
ผู้ซื ้อ
: บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
ผู้ขาย
: บริ ษัท เอกภาวี จากัด
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : บริ ษัท เอกภาวี จากัด เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (25.79%) ของบริ ษัทฯ
ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ : บริ ษัทซื ้อหุ้นสามัญของ Loxprop จาก บริ ษัท เอกภาวี จากัด ดังนัน้
รายการดังกล่าวเข้ าข่ ายเป็ น รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ภายใต้ ป ระกาศ
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย เรื่ อ งการเปิ ด เผย
ข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบี ยนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ.2546
ขนาดของรายการ
: มูลค่ารายการเท่ากับ 74.42 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.24 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 รายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่า 0.03% แต่น้ อยกว่า
3% ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
สัดส่วนการถื อหุ้นก่อนทารายการ : - บริ ษัท เอกภาวี จากัด ถื อหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 33.59 ของทุนจด
ทะเบียน จานวนหุ้นสามัญ 671,775 หุ้น

- บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 66.41
ของทุนจดทะเบียน จานวนหุ้นสามัญ 1.328,000 หุ้น
สัดส่วนการถื อหุ้นหลังทารายการ : - บริ ษัท เอกภาวี จากัด ถื อหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 9.89 ของทุนจด
ทะเบียน จานวนหุ้นสามัญ 197,775 หุ้น
- บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 90.11
ของทุนจดทะเบียน จานวนหุ้นสามัญ 1,802,225 หุ้น
ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยง :
1. นายไพโรจน์ ล่าซา
2. นายสุกิจ หวัง่ หลี
3. นายธงชัย ล่าซา
4. นายวสันต์ จาติกวณิช
5. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 6. นายสุรช ล่าซา
7. นายเฉลิมโชค ล่าซา
บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการของบริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท เอกภาวี จากัด (กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียหรื อกรรมการที่เกี่ยวโยง
กันไม่เข้ าร่ วมประชุมและงดออกเสียง ในวาระเรื่ องการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันนี ้)
แหล่งเงินทุนที่ใช้
: เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับ : ธุรกิจของ Loxprop เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท และมีแนวโน้ มขยาย
ธุรกิจได้ มากขึ ้น จึงเห็นควรลงทุนเพิ่มเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :
-ไม่มีที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัท
3. อนุมตั ิให้ บริ ษัทขายหุ้น บริ ษัท ชลกิจสากล จากัด (“ชลกิจสากล”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทเกี่ยวข้ องที่บริ ษัทถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 20 ให้ บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน ในราคา 56 ล้ านบาท และหลังการขายหุ้นดังกล่าวจะทาให้ ชลกิจ
สากลสิ ้นสภาพการเป็ นบริ ษัทเกี่ยวข้ องของบริ ษัท ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ธันวาคม 2558
คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกัน
ผู้ซื ้อ
: นายปิ ติพงษ์ ชีรานนท์
ผู้ขาย
: บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : -ไม่มีลัก ษณะทั่วไปของรายการ : บริ ษัท ได้ ข ายหุ้น ทัง้ หมดที่ ถื ออยู่ใน ชลกิ จสากล จ านวน 160,000 หุ้ น
ในราคาหุ้นละ 350 บาท รวมเป็ นเงิน 56 ล้ านบาท ซึง่ ราคาดังกล่าว เป็ น
ราคาที่ สูง กว่าราคาตามบัญ ชี ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 ซึ่ง เท่ ากับ
94.25 บาทต่อหุ้น

ขนาดของรายการ

: เกณฑ์ ที่ ใช้ ในการคานวณขนาดรายการ คือ เกณฑ์ มูล ค่ารวมของสิ่ ง
ตอบแทน เท่ ากับ ร้ อยละ 0.43 (งบการเงิ น งวด 9 เดื อน สิ น้ สุดวัน ที่ 30
กันยายน 2558)
เหตุผลในการขายหุ้น
: บริ ษัทได้ ประโยชน์ จากการขายเงินลงทุน และธุรกิจไม่เป็ นไปตามแผนที่
กาหนดไว้
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับ : กาไรจากการขายเงินลงทุน
การรายงานสารสนเทศตาม 3. รายการดังกล่าวไม่เป็ นรายการที่ เกี่ยวโยงกัน และจากการคานวณพบว่า
ขนาดรายการจาหน่ายไปรวมที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือน มีผลรวมของขนาดรายการมีมลู ค่าต่ากว่าร้ อยละ 15 จึง
ไม่ เข้ าข่ า ยที่ จ ะต้ องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ ก ารได้ มาและจ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ต ามประกาศ
คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน แต่เป็ น การรายงานการเปลี่ ย นแปลงการลงทุน ในบริ ษั ท อื่น ซึ่งมีสัด ส่วนการ
จาหน่ายไปตังแต่
้ ร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทที่ลงทุน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)

(นายพิชยั หมูพ่ ทุ ธรักษ์ )
เลขานุการบริ ษัท

