-ร่าง-

ที่ ต.5/2559

วันที่ 8 มีนาคม 2559

เรื่ อง แจ้งรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอรายงานการอนุมตั ิรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษทั ย่อย ซึ่งมีรายละเอียดที่สาคัญที่ตอ้ งรายงาน ดังนี้
1. รับทราบการรายงานการอนุ มตั ิ การซื้ อที่ ดินเปล่าพร้อมปรับปรุ งที่ ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารของบริ ษทั ย่อยใน
วงเงินไม่เกิน 302 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : มีนาคม 2559
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องกัน
ผูซ้ ้ือ :
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (Loxprop)
ผูข้ าย :
ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาวา เซอร์วสิ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : -ไม่มีลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : Loxprop ซื้ อที่ ดิน เปล่าติ ดอาคารล็อกซเล่ ย ์ สานักงานใหญ่ เนื้ อที่ 1,068
ตารางวา จากบุคคลที่ ไม่มีความเกี่ ยวโยงกัน พร้อมปรับปรุ งที่ ดินเพื่อการ
ก่อสร้างอาคาร ภายในวงเงินไม่เกิน 302 ล้านบาท
ขนาดของรายการ:
เกณฑ์ที่ ใช้ในการคานวณขนาดรายการ คื อ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบ
แทน เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 2.11 (งบการเงิ น ประจ าปี 2558 สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2558)
วัตถุประสงค์:
เพื่อเป็ นการรองรับการขยายพื้นที่ และการทาธุ รกิ จในอนาคต และเป็ นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้อาคารล็อกซเล่ย ์ สานักงานใหญ่
แหล่งเงินทุนที่ใช้:
จากการเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย (ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นเดิ ม), การกู้เงินจาก
สถาบัน การเงิ น และการกู้เงิ น จากผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ ข อง บริ ษ ัท ล็อกซเล่ ย ์
จากัด (มหาชน) (ตามข้อ 2.)
การรายงานสารสนเทศตาม 1. รายการดังกล่าวไม่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจากการคานวณพบว่า
ขนาดรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์รวมที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน มีผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าต่ากว่าร้อยละ
15 จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน
2. รับทราบการกูเ้ งินระหว่าง บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“Loxprop”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั กับ บริ ษทั เอกภาวี จากัด (“Ekpavee”) ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั จานวน 100 ล้านบาท รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่บริ ษทั ย่อยทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดสาคัญที่ตอ้ งรายงาน ดังนี้
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : มีนาคม 2559
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องกัน
ผูก้ ู้
: บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ผูใ้ ห้กู้ : บริ ษทั เอกภาวี จากัด
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : Ekpavee เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่ถือหุน้ บริ ษทั อยูร่ ้อยละ 25.79
Loxprop ถือหุน้ โดย บริ ษทั ร้อยละ 90.13 และ Ekpavee ถือหุน้ ร้อยละ 9.87

ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ : Loxprop กูเ้ งินจาก Ekpavee จานวน 100 ล้านบาท เพื่อนาไปซื้ อที่ดินเปล่าฯ
ติ ด อาคารล็อ กซเล่ ย ์ ส านัก งานใหญ่ เนื้ อ ที่ 1,068 ตารางวา ซึ่ งรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ เข้าข่ายเป็ นรายการที่
เกี่ ยวโยงกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
ราคาที่ ใช้ในการเปรี ย บเที ยบขนาดรายการ : ค านวณเฉพาะดอกเบี้ ย ตลอดระยะเวลาการกู้เงิ น 5 ปี ที่
Loxprop ต้อ งจ่ า ยให้ แ ก่ Ekpavee โดยค านวณจากอัต รา
ดอกเบี้ ย MLR-1.50 % ต่อปี ปั จจุบัน 5.00 % ต่อปี (MLR
BBL ณ 25 ก.พ. 59 = 6.50 % ต่ อ ปี ) (ตามอัต ราดอกเบี้ ย
เดียวกันกับการกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน ข้อ 1.) ซึ่ งคานวณ
ตามอัตราดอกเบี้ยข้างต้น จะมีดอกเบี้ยจ่ายเป็ นเงินประมาณ
5 ล้านบาทต่อปี รวมดอกเบี้ ยจ่ายตลอดระยะเวลาการกูเ้ งิ น
ประมาณ 25 ล้านบาท
ขนาดของรายการ : มูลค่ารายการเท่ากับ 25 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.41 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่า
0.03% แต่นอ้ ยกว่า 3% (งบการเงินประจาปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
อนึ่ ง ในการประชุ ม คณะกรรมการของ บริ ษ ัท ล็อ กซเล่ ย ์ พร็ อ พเพอร์ ต้ ี ดี เวลลอปเม้น ท์ จ ากัด
กรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยหรื อกรรมการที่เกี่ ยวโยงกันไม่เข้าร่ วมประชุมและงดออกเสี ยง ในวาระเรื่ องการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันนี้ ซึ่งได้แก่
1. นายไพโรจน์ ล่าซา
2. นายธงชัย ล่าซา
3.นายสื บตระกูล สุนทรธรรม 4. นายวสันต์ จาติกวณิ ช
5. นายสุรช ล่าซา
6. นายเฉลิมโชค ล่าซา
ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :
-ไม่มีที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษทั
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จากัด (มหาชน)

(นายพิชยั หมู่พทุ ธรักษ์)
เลขานุการบริ ษทั

