ที่ ต.7/2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560

เรื่ อง แจ้ งรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติอนุมตั ิการให้ ก้ ยู ืมเงินจานวน 150 ล้ าน แก่ บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์ เลส จากัด (มหาชน) (“LW”)
ซึง่ รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีรายละะเอียดสาคัญที่
ต้ องรายงาน ดังนี ้
คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกัน
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์ เลส จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : -LW เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 85 นายทองใหญ่ จันทนวัลย์ เป็ น
กรรมการบริ หารของบริษัท และเป็ นกรรมการผู้จดั การของ LW ถือหุ้น
ร้ อยละ 8 และบริ ษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (“Loxley Inter”)
ถือหุ้นร้ อยละ 6.60
- Loxley Inter เป็ นบริ ษัทที่ถือหุ้นโดย นายไพโรจน์ ลา่ ซา (กรรมการของ
บริ ษัท)ร้ อยละ 50 และนายธงชัย ลา่ ซา (กรรมการของบริ ษัท)ร้ อยละ 50
(กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียหรื อกรรมการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทไม่เข้ าร่วม
ประชุม และงดออกเสียงในวาระเรื่ องการทารายการที่เกี่ยวโยงกันนี ้)
ซึง่ รายการดังกล่าวเข้ าข่าย รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันพ.ศ. 2546
ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการและมูลค่ารายการ
LW ขอกู้เงินจานวนเงินรวม 150 ล้ านบาท โดยมีเงื่อนไขการกู้ยมื เงิน ดังนี ้
 เงินกู้ยืมระยะเวลา 1 ปี
 อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ 4% ต่อปี
 LW นาใบหุ้นของบริ ษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ ้ง จากัด (LAH) จานวน 999,998 หุ้น มาจานา
เป็ นหลักประกัน โดย
- LAH เป็ นบริ ษั ท ร่ ว มทุ น ระหว่ า ง LW กั บ AIT ในสัด ส่ ว น 50 : 50 เพื่ อ ลงทุ น ใน
Campana Group Pte. Ltd. (Singapore) เพื่อพัฒนาโครงการ Mythic Submarine
Fibre Optic Cable System ในประเทศพม่า ซึง่ ปั จจุบนั LAH มีทนุ จดทะเบียน และ
ชาระเต็มจานวน 200 ล้ านบาท

- มูลค่ากิ จการของ Campana ภายหลัง COD (Commercial Operation Date) ซึ่ง
ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงิน มีมูลค่าประมาณ 2,142 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อเทียบ
ตามสัดส่วนที่ LW ถืออยูจ่ ะเท่ากับ 190.50 ล้ านบาท
ขนาดของรายการ : มูลค่ารายการเท่ากับ 150 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.41 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่า
0.03% แต่น้อยกว่า 3%ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
เหตุผลในการให้ ก้ เู งิน : เพื่อให้ LW ชาระหนี ้เงินกู้หมุนเวียน ให้ กบั ธนาคาร ชาระหนี ้การค้ า และภาระอื่น ๆ ที่ครบ
กาหนดชาระแล้ ว
ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็ นแล้ วเห็นว่า
การให้ ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็ น
ประโยชน์โดยตรงต่อบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : -ไม่มีที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัท
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)

(นายพิชยั หมูพ่ ทุ ธรักษ์ )
เลขานุการบริษัท

