ที่ ต.26/2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง อนุมตั ิงบการเงินไตรมาส 3/2560 และรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 7/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีสาระสาคัญที่ต้องรายงาน ดังนี ้
1. อนุมตั ิงบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึง่ ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
2. รายงานการเปลี่ยนชื่ อบริ ษั ท และการไม่ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น เพิ่ ม ทุน บางส่วนในบริ ษั ท แอล โซลาร์ 2 จากัด (“L Solar 2”)
(บริ ษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100) โดยเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัท ดีเอ็มพี ฟู้ด จากัด (“DMP Food”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทไม่มี
ความเกี่ยวโยงกัน เข้ าร่วมทุน ร้ อยละ 50 ใน L Solar 2 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วันเดือนปี ที่เกิดรายการ : ตุลาคม 2560
ชื่อบริษัท
ชื่อเดิม
: บริษัท แอล โซลาร์ 2 จากัด
ชื่อใหม่
: บริษัท เลโก99 จากัด (“Lego99”)
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเดิม : 100,000 บาท
ทุนจดทะเบียนใหม่ : 15 ล้ านบาท (เพิ่มทุนจดทะเบียน จานวน 14,900,000.- บาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่ จานวน 14,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกัน
ผู้ซื ้อ
: บริษัท ดีเอ็มพี ฟู้ด จากัด
ผู้ขาย
: บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ ระหว่างกัน : -ไม่ม-ี
ลักษณะทัว่ ไปของรายการ : บริษัทไม่ประสงค์ใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนใน Lego99 จานวน 75,000 หุ้น
ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน 7.50 ล้ านบาท (คานวณจากราคาพาร์ ที่บริษัท
ได้ รับสิทธิในการซื ้อหุ้นในครัง้ นี ้) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนใหม่
ขนาดของรายการ
: เกณฑ์ที่ใช้ ในการคานวณขนาดรายการ คือ เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
เท่ากับร้ อยละ 0.12 (งบการเงิน งวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนทารายการ : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด(มหาชน) จานวน 998 หุ้น (ร้ อยละ 99.99)
นายเฉลิมโชค ลา่ ซา
จานวน
1 หุ้น (ร้ อยละ 0.00)
นายพิบลู พิบลู ธรรม
จานวน
1 หุ้น (ร้ อยละ 0.00)
สัดส่วนการถือหุ้นหลังทารายการ: บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด(มหาชน) จานวน 75,000 หุ้น (ร้ อยละ 50.00)

บริษัท ดีเอ็มพี ฟู้ด จากัด
จานวน 75,000 หุ้น (ร้ อยละ 50.00)
รายชื่อกรรมการบริษัทก่อนทารายการ: 1. พลเอกนิพนธ์ ศิริพร
2. นายเฉลิมโชค ลา่ ซา
3. นายพิบลู พิบลู ธรรม
รายชื่อกรรมการหลังทารายการ :
1. พลเอกนิพนธ์ ศิริพร
2. นายเฉลิมโชด ลา่ ซา
3. นายพิบลู พิบลู ธรรม
4. นายสันทัด ยิ่งยง
5. นายอุดมศักดิ์ แก้ วศิริ
เหตุผลในการสละสิทธิ
: เพื่อเพิ่มผู้ร่วมทุนและแหล่งเงินทุนที่จะขยายธุรกิจต่อไป
รายการดังกล่าวไม่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจากการคานวณพบว่ารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ มีขนาด
รายการรวมที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือน มีผลรวมมูลค่าเกินร้ อยละ 15 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิ โดยมี
มูลค่ารวมร้ อยละ 21.179 (ซึง่ ได้ รวมรายการตามหนังสือที่ 15/2560 ลว. 20 มิถนุ ายน 2560 การขายเงินลงทุนในบริษัท
แอลโซลาร์ 1 จากัด ทีมีขนาดรายการร้ อยละ 21.180 และบริษัทได้ จดั ทาหนังสือเวียนส่งผู้ถือหุ้นแล้ ว ) จึงรายงานมาเพื่อ
ทราบการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในบริษัทอื่น ซึง่ มีสดั ส่วนการจาหน่ายไปตั ้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของบริษัท
ดังกล่าว
3. รายงานการลงทุนของ บริษัท เลโก99 จากัด ในบริษัท เพชรเกษมกรีนโฮลดิ ้ง จากัด ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั ้งหมด
ของบริษัท เพชรเกษมกรีนโฮลดิ ้ง จากัด ซึง่ ถือเป็ นบริษัทร่วมโดยอ้ อมของบริษัทในสัดส่วนร้ อยละ 50 โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
วันเดือนปี ที่เกิดรายการ
: ตุลาคม 2560
ชื่อบริษัท
: บริษัท เพชรเกษมกรีนโฮลดิ ้ง จากัด
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
: เพื่อขยายธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต รับจ้ างผลิต ขายกระแสไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน
: 60 ล้ านบาท จานวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น
: บริษัท เลโก99 จากัด
จานวน 599,998 หุ้น (ร้ อยละ 100.00)
นายสันทัด ยิ่งยง
จานวน
1 หุ้น (ร้ อยละ 0.00)
นายพิบลู พิบลู ธรรม
จานวน
1 หุ้น (ร้ อยละ 0.00)
รายชื่อกรรมการบริษัทเป็ นดังนี ้ : 1. นายสันทัด ยิ่งยง
2. นายพิบลู พิบลู ธรรม
แหล่งเงินทุนที่ใช้
: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
: ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบกาไรและเงินปั นผล
จานวนเงินที่ใช้ ในการคานวณ : 30 ล้ านบาท (ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน Lego99 ร้ อยละ 50)
ขนาดของรายการ
: เกณฑ์ที่ใช้ ในการคานวณขนาดรายการ คือ เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
เท่ากับร้ อยละ 0.202 (งบการเงิน งวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560)

รายการดังกล่า วไม่ เป็ น รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และจากการคานวณพบว่า ขนาดรายการได้ ม ารวมที่ เกิ ดขึน้ ใน
ระหว่าง 6 เดือน มีผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าต่ากว่าร้ อยละ 15 จึงไม่เข้ าข่ายที่จะต้ องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์
การได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน แต่เป็ นการรายงานการลงทุนในบริ ษัท
อื่นซึง่ มีสดั ส่วนการได้ มาตั ้งแต่ร้อยละ10 ของทุนชาระแล้ วของบริษัทดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)

(นายพิชยั หมู่พทุ ธรักษ์ )
เลขานุการบริษัท

