ที่ ต.26/2559

วันที่ 22 ธันวาคม 2559

เรื่ อง แจ้ งรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติการซือ้ เงินลงทุนทัง้ หมดใน บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์ เลส ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จากัด
(“LWSI”) จาก บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์ เลส จากัด (มหาชน) (“LW”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยร้ อยละ 85 ของบริ ษัท โดยมีรายละะเอียด
สาคัญที่ต้องรายงาน ดังนี ้
คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกัน
ผู้ซื ้อ
: บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
ผู้ขาย
: บริ ษัท ล็อกซย์ ไวร์ เลส จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : -LW เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 85 นายทองใหญ่ จันทนวัลย์ ถือหุ้น
ร้ อยละ 8 และบริ ษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (“Loxley Inter”)
ถือหุ้นร้ อยละ 6.60
- LWSI เป็ นบริ ษัทย่อยโดยอ้ อมของบริ ษัท ที่ถือหุ้นผ่าน LW ร้ อยละ 85
- Loxley Inter เป็ นบริ ษัทที่ถือหุ้นโดย นายไพโรจน์ ลา่ ซา ร้ อยละ 50 และ
นายธงชัย ลา่ ซา ร้ อยละ 50
(กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียหรื อกรรมการที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้ าร่วมประชุม และงด
ออกเสียงในวาระเรื่ องการทารายการที่เกี่ยวโยงกันนี ้)
ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ : LWSI เป็ นบริ ษัทย่อยร้ อยละ 100 ของ LW รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกันพ.ศ. 2546
มูลค่ารายการ
: ซื ้อในสัดส่วนร้ อยละ 100 จานวน 100,000 หุ้น เป็ นจานวนเงินรวม 18.30 ล้ านบาท
ขนาดของรายการ : มูลค่ารายการเท่ากับ 18.30 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.29 ของมูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายการดังกล่าวมี ขนาดรายการ
มากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3%ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน
2559
แหล่งเงินทุนที่ใช้
: เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
เหตุผลในการซื ้อหุ้น
: เป็ นการปรับโครงสร้ างการบริ หารจัดการในกลุม่ บริ ษัท และจะทาให้ บริ ษัทมีฐาน
ลูกค้ าด้ านเทเลคอมเพิ่มขึ ้น
ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : การลงทุนใน LWSI โดยเป็ นบริ ษัทย่อยโดยตรง จะเป็ นการสร้ างโอกาส
เพิ่มรายได้ ให้ กบั บริ ษัทจากงานโครงการต่าง ที่ LWSI เป็ นผู้ดาเนินงาน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : -ไม่มีที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัท
อนึ่ง ในการซื ้อขายหุ้น LWSI ดังกล่าวได้ ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทของ
LW แล้ วเช่นกันเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียของ LW ได้ แก่ นายธงชัย ล่าซา และนายทองใหญ่
จันทนวัลย์ ซึง่ ทังสองไม่
้
เข้ าร่วมประชุม และงดออกเสียง
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)

(นายพิชยั หมูพ่ ทุ ธรักษ์ )
เลขานุการบริษัท

