เลขที IR 2019.00051
วันที 8 กุมภาพันธ์ 2562
เรื อง

การเข้ าร่วมลงทุนกับ บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตี 'ส์คอร์ ป (Hankyu
Hankyu Hanshin Properties Corp.)
Corp.

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากมติทีประชุมคณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ
บริ ษัทฯ”)
ฯ ครัง' ที 5/2561 ซึง
ประชุมเมือวันที 14 พฤษภาคม 2561เวลา
2561
10.00 น. ณ ห้ องประชุมวิภาวดี อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ชันที
'  12 เลขที 448
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310 ได้ มีมติเห็นชอบมอบอํอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร
เป็ นผู้ดําเนินการเกี ยวกับเรื องการเข้ าลงทุนในการจัดตังบริ
' ษัทย่อยใหม่ และ/หรื
และ หรื อการลงทุน สําหรับโครงการร่ วมทุน
รวมถึงมีอํานาจดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นหรื อเกียวเนืองกับการจัดตังบริ
' ษัทใหม่ และการลงทุนของบริ ษัทใหม่ เพือรองรับ
การพัฒนาโครงการอสั
ครงการอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคตนัน'
ทีประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครัง' ที 3/2562 เมือวันที 8 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติอนุ
อนุมตั ิการเข้ าร่วมลงทุน และ
ลงนามในสัญญาร่ วมทุน (Joint
Joint Venture Agreement) รวมถึงสัญญาซื 'อขายหุ้น (Share
Share Purchase Agreement)
Agreement และ/
หรื อ สัญญาจองซื 'อหุ้น (Share
Share Subscription Agreement) กับ บริ ษัทฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตี 'ส์ คอร์ ป (Hankyu
Hanshin Properties Corp.) (“ฮัฮันคิว”) ซึงไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ เพือพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม
ร่ วมกันโดยการร่ วมทุนในบริ
บริ ษัทดังต่อไปนี ' (1) บริ ษัทเสนาดีเวลลอปเม้ นท์ เอ13 จํากัด (“เสนา
เสนา เอ13”)(2)
เอ
บริ ษัทเสนาดี
เวลลอปเม้ นท์ เอ14 จํากัด (“เสนา เอ14
14”) (3) บริ ษัทเสนาดีเวลลอปเม้ นท์ เอ16 จํากัด (“เสนา
เสนา เอ16”)
เอ และ (4) บริ ษัท ท่า
พระพร็ อพเพอร์ ตี ' จํากัด (“บจก.ท่ท่ าพระพร็ อพเพอร์ ตี” ) ในสัดส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 51: 49 ดังนันบริ
' ษัทฯ ขอแจ้ งการ
ร่วมลงทุน โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังต่อไปนี '
1. การร่ วมทุนในเสนา เอ13 มีกระบวนการดังนี '
(1) เสนา เอ13 จะเพิมทุนจดทะเบียนขึ 'นอีก 249,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ น
250,000,000 บาท โดยออกหุ้นเพิมทุนจํานวน 2,490,000 หุ้นมู
นมูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
(2) บริ ษัทฯ จะซื 'อหุ้นเพิมทุนใน เสนา เอ13
เอ จํานวน 1,265,001 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.80% ของจํานวนหุ้นเพิม
ทุน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า 126,500,100 บาท
(3) บริ ษัท ฯ จะสละสิทธิ การซือ' หุ้น เพิม ทุน ในเสนา เอ13
เอ
ตามที ไ ด้ รั บจัดสรรตามสั
ด สรรตามสัดส่วนการถื อ หุ้นจํ านวน
1,224,999 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.20 ของจํานวนหุ้นเพิมทุน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า
122,499,900 บาท เพือให้ ฮนั คิวสามารถได้ รับจัดสรรหุ้นเพิมทุนจากเสนา เอ13
เอ ในจํานวน 1,224,999 หุ้น ซึง
ภายหลังจากการเพิมทุนฮันคิวจะถื
จะ อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทังหมดของเสนา
'
เอ
เอ13
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ทังนี
' ' สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในเสนา เอ13
เอ ภายหลังการจองซื 'อหุ้นเพิมทุนและการสละสิทธิ ดงั กล่าวของ
บริ ษัทฯ จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ลดลงจากเดิมทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เป็ นร้ อยละ 51 โดยมี
รายละเอียด ดังนี '
รายการ

ก่ อนการร่ วมทุน

หลังการร่ วมทุน

ชื&อบริษัทร่ วมทุน

: บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ เอ13
เอ จํากัด

ทุนจดทะเบียน

: ทุนจดทะเบีย นแรกตัง' 1,000,000 บาท ทุนจดทะเบียน 250,000,000
,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น
แบ่ ง ออกเป็ นหุ้น สามัญ จํ า นวน
นว 10,000 หุ้นสามัญ จํานวน 2,,500,000 หุ้น
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

โครงสร้ างการถือหุ้น

: บริ ษัทฯ

โครงสร้ างกรรมการ

: 1. นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
2. น.ส. เบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
3. น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ถือหุ้น 100.00%

บริ ษัท เสนา เอชเอชพี 10 จํากัด

บริ ษัทฯ
ฮันคิว
นางสาวเกษรา

ถือหุ้น 51.00%
ถือหุ้น 49.00%
ถือหุ้น 0.00%

1. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
2. นางสาวศิวนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์
3. นายมาซาฮิโกะ โทดะ
4. นายเคอิจิ โอกาโมโตะ

2. การร่ วมทุนในเสนา เอ14 มีกระบวนการดังนี '
(1) เสนา เอ14 จะเพิมทุนจดทะเบียนขึ 'นอีก 699,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ น
700,000,000 บาท โดยออกหุ้นเพิมทุนจํานวน 6,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
(2) บริ ษัทฯ จะซื 'อหุ้นเพิมทุนใน เสนา เอ14
เอ จํานวน 3,560,001 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.93 ของจํานวนหุ้นเพิม
ทุน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า 356,000,100 บาท
(3) บริ ษั ท ฯ จะสละสิท ธิ ก ารซื อ' หุ้น เพิ ม ทุน ในเสนา เอ14
เอ ตามที ไ ด้ รั บ จัด สรรตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น จํ า นวน
3,429,999 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.07 ของจํานวนหุ้นเพิมทุน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า
342,999,900 บาท เพือให้ ฮนั คิวสามารถได้ รับจัดสรรหุ้นเพิมทุนจากเสนา เอ14
เอ ในจํานวน 3,429,999 หุ้น ซึง
ภายหลังจากการเพิมทุนฮันคิวจะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทังหมดของเสนา
'
เอ
เอ14
ทังนี
' ' สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในเสนา
ใ
เอ14 ภายหลังการจองซื 'อหุ้นเพิมทุนและการสละสิทธิ ดงั กล่าวของ
บริ ษัทฯ จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ลดลงจากเดิมทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เป็ นร้ อยละ 51 โดยมี
รายละเอียด ดังนี '
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รายการ

ก่ อนการร่ วมทุน

หลังการร่ วมทุน

ชื&อบริษัทร่ วมทุน

: บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ เอ14
เอ จํากัด

ทุนจดทะเบียน

: ทุนจดทะเบีย นแรกตัง' 1,000,000 บาท ทุนจดทะเบียน 700,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น
แบ่ ง ออกเป็ นหุ้น สามัญ จํ า นวน 10,000 หุ้นสามัญ จํานวน 7,0
,000,000 หุ้น
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

โครงสร้ างการถือหุ้น

: บริ ษัทฯ

โครงสร้ างกรรมการ

: 1. นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
2. น.ส. เบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
3. น.ส. เกษรา
เกษ ธัญลักษณ์ภาคย์

ถือหุ้น 100.00%

บริ ษัท เสนา เอชเอชพี 11 จํากัด

บริ ษัทฯ
ฮันคิว
นางสาวเกษรา

ถือหุ้น 51.00%
ถือหุ้น 49.00%
ถือหุ้น 0.00%

1. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
2. นางสาวศิวนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์
3. นายมาซาฮิโกะ โทดะ
4. นายเคอิจิ โอกาโมโตะ

3. การร่ วมทุนในเสนา เอ16 มีกระบวนการดังนี '
(1) เสนา เอ16 จะเพิมทุนจดทะเบียนขึ 'นอีก 599,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ น
600,000,000 บาท โดยออกหุ้นเพิมทุนจํานวน 5,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
(2) บริ ษัทฯ จะซื 'อหุ้นเพิมทุนใน เสนา เอ16
เอ จํานวน 3,050,001 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.92 ของจํานวนหุ้นเพิม
ทุน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า 305,000,100 บาท
(3) บริ ษั ท ฯ จะสละสิท ธิ ก ารซื อ' หุ้น เพิ ม ทุน ในเสนา เอ16
เอ ตามที ไ ด้ รั บ จัด สรรตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น จํ า นวน
2,939,999 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.08 ของจํานวนหุ้นเพิมทุน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า
293,999,900 บาท เพือให้ ฮนั คิวสามารถได้ รับจัดสรรหุ้นเพิมทุนจากเสนา
จาก
เอ16 ในจํานวน 2,939,999 หุ้น ซึง
ภายหลังจากการเพิมทุนฮันคิวจะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทังหมดของเสนา
'
เอ
เอ16
ทังนี
' ' สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในเสนา เอ16
เอ ภายหลังการจองซื 'อหุ้นเพิมทุนและการสละสิทธิดงั กล่าวของ
บริ ษัทฯ จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ลดลงจากเดิมทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เป็ นร้ อยละ 51 โดยมี
รายละเอียด ดังนี '
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รายการ

ก่ อนการร่ วมทุน

หลังการร่ วมทุน

ชื&อบริษัทร่ วมทุน

: บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ เอ16
เอ จํากัด

ทุนจดทะเบียน

: ทุนจดทะเบี
นจดทะเบีย นแรกตัง' 1,000,000 บาท ทุ น จดทะเบี ย น 600,000,000 บาท แบ่ ง
แบ่ ง ออกเป็ นหุ้น สามัญ จํ า นวน 10,000 ออกเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 6,000,000 หุ้น
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

โครงสร้ างการถือหุ้น

: บริ ษัทฯ

โครงสร้ างกรรมการ

: 1. นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
2. น.ส. เบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
3. น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ถือหุ้น 100.00%

บริ ษัท เสนา เอชเอชพี 9 จํากัด

บริ ษัทฯ
ฮันคิว
นางสาวเกษรา

ถือหุ้น 51.00%
ถือหุ้น 49.00%
ถือหุ้น 0.00%

1. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
2. นางสาวศิวนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์
3. นายมาซาฮิ
าซาฮิโกะ โทดะ
4. นายเคอิจิ โอกาโมโตะ

4. การร่ วมทุนในบจก.ท่ท่ าพระพร็อพเพอร์ ตี  มีกระบวนการดังนี '
บริ ษัทฯ จะจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บจก.ท่
บจก าพระพร็ อพเพอร์ ตี ' จํานวน 1,607,200
,607,200 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ หุ้น
ละ 100 บาท ซึง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ วของ บจก.ท่ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี ' ให้ แก่ ฮัน
คิว ในราคาซื 'อขายหุ้นทังหมด
'
จํานวน 160,720,000
160
บาท
ทังนี
' ' สัดส่วนการถื อหุ้นของบริ ษัทฯ ใน บจก.ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี ' ภายหลังการจํ าหน่ายเงิ นลงทุนในหุ้นสามัญ
ดังกล่าวของบริ ษัทฯ จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ลดลงจากเดิมทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เป็ นร้ อย
ละ 51 โดยมีรายละเอียด ดังนี '
รายการ

ก่ อนการร่ วมทุน

หลังการร่ วมทุน

ชื&อบริษัทร่ วมทุน

: บริ ษัท ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี ' จํากัด

ทุนจดทะเบียน

: ทุนจดทะเบียน 328,000,000 บาท แบ่ง ทุนจดทะเบียน 328,000,000บาท
328,000,000 แบ่งออกเป็ น
ออกเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 3,280,000 หุ้น หุ้นสามัญ จํานวน 3,280,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
100 บาท

โครงสร้ างการถือหุ้น

: บริ ษัทฯ

ถือหุ้น 100.00%

บริ ษัท เสนา เอชเอชพี 8 จํากัด

บริ ษัทฯ
ฮันคิว
นางสาวเกษรา

ถือหุ้น 51.00%
ถือหุ้น 49.00%
ถือหุ้น 0.00%
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รายการ
โครงสร้ างกรรมการ

ก่ อนการร่ วมทุน
: 1. นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
2. น.ส. เบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
3. น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

หลังการร่ วมทุน
1. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
2. นางสาวศิวนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์
3. นายมาซาฮิโกะ โทดะ
4. นายเคอิจิ โอกาโมโตะ

อนึง รายการจองซื 'อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา เอ13,
เอ เสนา เอ14 และเสนา เอ16 ดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มา
ซึง สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ.20/2551 เรืรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญ
ทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึงสินทรัพย์ (รวมทังที
' ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึง
สินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั
รวมทังที
' ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศการได้
ประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปฯ”)
ยไปฯ โดยมีขนาด
รายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 6.64 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทนโดยเป็ นเกณฑ์ทีคํานวณขนาดรายการได้ มาสูงสุด
จากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ทีได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู
การตรวจสอบและสอ
้ สอบบัญชีรับอนุญาต สิ 'นสุดวันที 30 กันยายน
2561 ซึง ถือเป็ นขนาดรายการการได้ มาซึง สินทรัพย์ทีมีขนาดของรายการตํากว่าร้ อยละ 15 จึงไม่เข้ าเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามประกาศเรื องการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์
อย่างไรก็ดีเมือพิจารณารายการได้
ารณารายการ มาซึง สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผา่ นมาจะมีขนาดรายการ
นาด
ได้ มาซึงสินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ 20.30
20 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์
เกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน)
ตอบแทน จึงจัดเป็ นรายการ
ประเภทที 2 ตามประกาศเรื องการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ
ยไปซึงสินทรัพย์ดงั กล่าวคือ ขนาดรายการเกินกว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 50 บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าทีต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
จัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเกียวกับการได้ มาและจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ทังนี
' ' รายการได้
การได้ มาซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ทีคํานวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมาจะมี
ขนาดรายการดังนี '
ที&

รายการได้ มาซึ&งสินทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทย่ อย

1.
2.

อนุมตั กิ ารจัดตังบริ
' ษัทย่อย “เสนา
เสนา เอ 12”
อนุ มั ติ ก ารเข้ าร่ วมลงทุ น และลงนามในสั ญ ญาร่ ว มทุ น (Joint
Venture Agreement) กับ บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตี 'ส์คอร์ ป
(รายการจองซื
รายการจองซื 'อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา เอ11
เอ และเสนา เอ12)

3.
4.

การเข้ าซื 'อหุ้นสามัญของบริ ษัท พราว วานิจ จํากัด
อนุมตั ิการจัดตังบริ
' ษัทย่อย “เสนา
เสนา เอ 13, เสนา เอ 14, เสนา เอ 15

มูลค่ า
ขนาด
วันที&มีมติ
รายการ รายการได้ มา คณะกรรมการบริษัท/
(ล้ านบาท)
(ร้ร้ อยละ)
ยละ
คณะกรรมการบริหาร
1.00
0.01
17 กันยายน 2561
559.00
4.69
5 ตุลาคม 2561

403.04

3.40

30 พฤศจิกายน 2561

4.00

0.03

30 พฤศจิกายน 2561
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ที&

5.
6.
7

รายการได้ มาซึ&งสินทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
และ เสนา เอ 16 ”
อนุมตั กิ ารจัดตังบริ
' ษัทย่อย “เสนา
เสนา เอ 17”
การเข้ าซื 'อหุ้นสามัญของบริ ษัท ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี ' จํากัด
อนุ มั ติ ก ารเข้ าร่ วมลงทุ น และลงนามในสั ญ ญาร่ ว มทุ น (Joint
Venture Agreement) กับ บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตี 'ส์คอร์ ป
(รายการจองซื 'อหุ้นสามั
นสามัญเพิมทุนในเสนา เอ13,
เอ
เสนา เอ14 และ
เสนา เอ16)
รวม

มูลค่ า
รายการ
(ล้ านบาท)

ขนาด
รายการได้ มา
(ร้ร้ อยละ)
ยละ

1.00
654.15
787.50

0.01
5.52
6.64

2,409.69

20.30

วันที&มีมติ
คณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการบริหาร
12 ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562
8 กุมภาพันธ์ 2562

นอกจากนี ' การสละสิทธิการจองซื 'อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา เอ13,
เอ
เสนา เอ14, เสนา เอ16
เอ และจําหน่ายเงิน
ลงทุนในหุ้นสามัญของ บจก.ท่ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี ' เป็ นรายการจําหน่ายไปตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปโดยมี
ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทนเท่ากับร้ อยละ 7.76 โดยอ้ างอิงงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ณ วันที 30 กันยายน 2561 และเมือพิจารณารายการจํ
ารณารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที
ผ่านมาจะมีขนาดรายการจําหน่ายไปรวมเท่ากับร้ อยละ 12.28 ดังนัน' การเข้ าทํารายการจึงไม่เข้ าข่ายรายการทีต้องเปิ ดเผย
ข้ อมูลตามประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์
ทังนี
' ' รายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริ
ของบริ ษัทฯ ทีคํานวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมามี
ขนาดรายการดังนี '

ที&

รายการได้ มาซึ&งสินทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทย่ อย

1. การสละสิทธิการจองซื 'อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา เอ11
2. การสละสิทธิการจองซื 'อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา เอ12
เอ
3. การสละสิทธิการจองซื 'อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา เอ13,
เอ เสนา
เอ14 และเสนา เอ16
4. จําหน่ายเงินลงทุ
งทุนในหุ้นสามัญของ บจก.ท่
บจก าพระพร็ อพเพอร์ ตี '
รวม

มูลค่ า
รายการ
(ล้ าน
บาท)

ขนาด
รายการ
ได้ มา
(ร้ร้ อยละ)
ยละ

195.92
342.86
759.50

11.64
2
2.88
6
6.40

160.72
1,459.00

11.36
12
12.28

วันที&มีมติ
คณะกรรมการ
บริษัท/
คณะกรรมการ
บริหาร
5 ตุลาคม 2561
5 ตุลาคม 2561
8 กุมภาพันธ์ 2562
8 กุมภาพันธ์ 2562
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ทัง' นี ' รายการดัง กล่า วข้ า งต้ น ไม่เ ข้ า ข่า ยหลัก เกณฑ์ ร ายการที เ กี ย วโยงกัน ตามหลัก เกณฑ์ ข องประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551
21
เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน ฉบับลงวันที 31 สิงหาคม
2551 (และตามทีได้ แก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546 (และ
ตามทีได้ แก้ ไขเพิมเติม) เนืองจากฮันคิวไม่ใช่บคุ คลทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ' บริ ษัทฯ มีหน้ าทีต้องรายงานการร่วมทุนดังกล่าว ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื อง
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการเกียวกั
ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน พ.ศ.
พ 2560
ลงวันที 9 ตุลาคม 2560 เนืองจากเป็ นกรณีทีบริ ษัทจดทะเบียนมีการเข้ าร่วมทุนกับบริ ษัทอืนโดยสัดส่วนของการเข้ าร่วมทุน
ตังแต่
' ร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัททีเข้ าร่วมทุน
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ)k
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและเลขานุการบริ ษัท

ส่วนงานกํากับดูแลกิจการ
โทร. 02-541-4642 ต่อ 10406
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สิง ทีสง่ มาด้ วย 1
สารสนเทศการเข้ าทํารายการได้ มาซึ&งสินทรัพย์
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
กรณีการจองซื
จองซือ หุ้นสามัญเพิ&มทุนในบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ เอ13
เอ จํากัด
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ เอ14 จํากัด และบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ เอ16
เอ จํากัด
ตามทีทประชุ
ปี ระชุมคณะกรรมการบริ หาร ครัง' ที 3/2562 เมือวันที 8 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าร่วมลงทุน
และลงนามในสัญญาร่ วมทุน (Joint
Joint Venture Agreement)
Agree
และ/หรื
หรื อ สัญญาจองซือ' หุ้น (Share Subscription
Agreement) กับ บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตี 'ส์ คอร์ ป (Hankyu
Hankyu Hanshin Properties Corp.) (“ฮั
(“ นคิว”) ซึงไม่เป็ น
บุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ เพือพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่ วมกันโดยการร่ วมทุนใน(1)
ใน(1) บริ ษัทเสนาดีเวลลอป
เม้ นท์ เอ13 จํากัด (“เสนา เอ13”)(2)บริ
บริ ษัทเสนาดีเวลลอปเม้ นท์ เอ14
เอ จํากัด (“เสนา เอ14”) (3) บริ ษัทเสนาดีเวลลอป
เม้ นท์ เอ16 จํากัด (“เสนา เอ16”)และ
และ (4) บริ ษัท ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี ' จํากัด (“บจก.ท่ท่ าพระพร็ อพเพอร์ ตี” ) ในสัดส่วน
การร่วมทุนร้ อยละ 51: 49
ทังนี
' ' ในกระบวนการร่
การร่ วมทุนกับฮันคิวข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะต้ องจองซื
จองซื 'อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา เอ13,
เอ เสนา เอ14
และเสนา เอ16 ซึง รายการดังกล่าวเข้
เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที
ทจ. 20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมนันี ยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ (รวมทังที
' ได้
มีการแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของ
บริ ษัท จดทะเบี ยนในการได้ ม าหรื อ จํ าหน่ายไปซึงสินทรั พย์ พ.ศ.2547
พ
(รวมทัง' ทีไ ด้ มี การแก้
ก ารแก้ ไ ขเพิม เติม ) (รวมเรี ยกว่า
“ประกาศการได้
ประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปฯ”)
ยไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 6.64 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบ
แทนโดยเป็ นเกณฑ์ทีคํานวณขนาดรายการได้ มาสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ทีได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ 'นสุดวันที 30 กันยายน 2561 ซึง ถือเป็ นขนาดรายการการได้ มาซึง สินทรัพย์ทีมีขนาดของรายการตํา
กว่าร้ อยละ 15 จึงไม่เข้ าเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศเรื องการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์
อย่างไรก็ดีเมือพิจารณารายการได้
ารณารายการ มาซึง สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผา่ นมาจะมีขนาดรายการ
นาด
ได้ มาซึงสินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ 20.30
20 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์
เกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน)
ตอบแทน จึงจัดเป็ นรายการ
ประเภทที 2 ตามประกาศเรื องการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ดงั กล่าวคือ ขนาดรายการเกินกว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 50 บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าทีต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
จัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเกียวกับการได้ มาและจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ
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สารสนเทศการเข้ าทํารายการได้ มาซึง สินทรัพย์ มีดงั ต่อไปนี '
1. วันเดือนปี ที&ตกลงเข้ าทํารายการ
บริ ษัทฯ จะดําเนินการเข้ าร่วมลงทุนกับฮันคิวภายในปี 2562
2. คู่สัญญาที&เกี&ยวข้ อง และความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
2.1

2.2

ผู้ร่วมลงทุน
บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตี 'ส์ คอร์ ป
(Hankyu
Hankyu Hanshin Properties Corp.)
Corp.

คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
'
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
'

ความสัมพันธ์
ผู้ร่ ว มทุน ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ ดๆ ระหว่ า งกัน และไม่ เ ป็ นบุค คลที เ กี ย วโยงกัน ตามประกาศ
ตามประ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.
ทจ 21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.
พ 2546

3. ลักษณะโดยทั&วไป ประเภท และขนาดของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทั&วไปและประเภทของรายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าร่ วมลงทุน และลงนามในสั
และ
ญญาร่ วมทุน (Joint
Joint Venture Agreement) รวมถึง
สัญญาซื 'อขายหุ้น (Share
Share Purchase Agreement)
Agreement และ/หรื อ สัญญาจองซื 'อหุ้น (Share
Share Subscription Agreement) กับ
บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตี 'ส์ คอร์ ป (Hankyu Hanshin Properties Corp.) (“ฮันคิว”) ซึง ไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน
ของบริ ษัทฯ เพือพัฒนาโครงการคอนโดมิ
รคอนโดมิเนียมร่ วมกันโดยการร่ วมทุนในบริ ษัทดังต่อไปนี ' (1) บริ ษัทเสนาดีเวลลอปเม้ นท์
เอ13 จํากัด (“เสนา เอ13”) (2) บริ ษัทเสนาดีเวลลอปเม้ นท์ เอ14
เอ จํากัด (“เสนา เอ14”) (3) บริ ษัทเสนาดีเวลลอปเม้ นท์
เอ16 จํากัด (“เสนา เอ16”) และ (4) บริ ษัท ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี ' จํากัด (“บจก.ท่ท่ าพระพร็ อพเพอร์ ตี” ) ในสัดส่วนการ
ร่วมทุนร้ อยละ 51: 49 ดังนันบริ
' ษัทฯขอแจ้ งการร่วมลงทุน โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังต่อไปนี '
1. การร่ วมทุนในเสนา เอ13 มีกระบวนการดังนี '
(1) เสนา เอ13 จะเพิมทุนจดทะเบียนขึ 'นอีก 249,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ น
250,000,000 บาท โดยออกหุ้นเพิมทุนจํานวน 2,490,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
(2) บริ ษัทฯ จะซื 'อหุ้นเพิมทุนใน เสนา เอ13
เอ จํานวน 1,265,001 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.80% ของจํานวนหุ้นเพิม
ทุน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า 126,500,100 บาท
(3) บริ ษัท ฯ จะสละสิท ธิ การซือ' หุ้นเพิ มทุน ในเสนา เอ13
เอ
ตามทีไ ด้ รับ จัดสรรตามสัด ส่วนการถื อหุ้น จํ านวน
1,224,999 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.20 ของจํานวนหุ้นเพิมทุน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า
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122,499,900 บาท เพือให้ ฮนั คิวสามารถได้
สา
รับจัดสรรหุ้นเพิมทุนจากเสนา เอ13 ในจํานวน 1,224,999 หุ้น ซึง
ภายหลังจากการเพิมทุนฮันคิวจะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทังหมดของเสนา
'
เอ
เอ13
ทังนี
' ' สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในเสนา เอ13
เอ ภายหลังการจองซื 'อหุ้นเพิมทุนและการสละสิทธิดงั กล่าว
ของบริ ษัทฯ จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯลดลงจากเดิมทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เป็ นร้ อยละ 51
โดยมีรายละเอียดดังนี '
เดิม

ชื&อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน
มหาชน)
นายธีรวัฒน์
ธัญลักษณ์ภาคย์
นางสาวเกษรา
ธัญลักษณ์ภาคย์
นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตี 'ส์ คอร์ ป
(Hankyu
Hankyu Hanshin Properties Corp.)
รวม
2.

ใหม่

จํานวนหุ้น
9,997
1
1
1

ร้ อยละ
99.97
0.01
0.01
0.01

จํานวนหุ้น
1,274,99
1,274,999
1
-

ร้ อยละ
51.00
0.00
-

-

-

1,225,000

49.00

100.00

2,500,,000

100.00

10,000

การร่ วมทุนในเสนา เอ14 มีกระบวนการดังนี '
(1) เสนา เอ14จะเพิ
จะเพิมทุนจดทะเบียนขึ 'นอีก 699,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ น
700,000,000 บาท โดยออกหุ้นเพิมทุนจํานวน 6,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
(2) บริ ษัทฯ จะซื
ะซื 'อหุ้นเพิมทุนใน เสนา เอ14
เอ จํานวน 3,560,001 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.93 ของจํานวนหุ้นเพิม
ทุน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า 356,000,100 บาท
(3) บริ ษั ท ฯ จะสละสิท ธิ ก ารซื อ' หุ้น เพิ ม ทุน ในเสนา เอ14
เอ ตามที ไ ด้ รั บ จัด สรรตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น จํ า นวน
3,429,999 หุ้น หรื อคิ
อคิดเป็ นร้ อยละ 49.07 ของจํานวนหุ้นเพิมทุน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า
342,999,900 บาท เพือให้ ฮนั คิวสามารถได้ รับจัดสรรหุ้นเพิมทุนจากเสนา เอ14
เอ ในจํานวน 3,429,999 หุ้น ซึง
ภายหลังจากการเพิมทุนฮันคิวจะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทังหมดของเสนา
งหมดของเส
'
เอ14

ทังนี
' ' สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในเสนา เอ14
เอ ภายหลังการจองซื 'อหุ้นเพิมทุนและการสละสิทธิดงั กล่าว
ของบริ ษัทฯ จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ลดลงจากเดิมทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เป็ นร้ อยละ 51
โดยมีรายละเอียดดังนี '
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เดิม

ชื&อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน
มหาชน)
นายธีรวัฒน์
ธัญลักษณ์ภาคย์
นางสาวเกษรา
ธัญลักษณ์ภาคย์
นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตี 'ส์ คอร์ ป
(Hankyu
Hankyu Hanshin Properties Corp.)
รวม
3.

ใหม่

จํานวนหุ้น
9,997
1
1
1

ร้ อยละ
99.97
0.01
0.01
0.01

จํานวนหุ้น
3,569,999
,569,999
1
-

ร้ อยละ
51.00
0.00
-

-

-

3,430,000

49.00

100.00

7,000,,000

100.00

10,000

การร่ วมทุนในเสนา เอ16 มีกระบวนการดังนี 
(1) เสนา เอ16 จะเพิมทุนจดทะเบียนขึ 'นอีก 599,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ น
600,000,000 บาท โดยออกหุ้นเพิมทุนจํานวน 5,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
(2) บริ ษัทฯ จะซื 'อหุ้นเพิมทุนใน เสนา เอ16
เอ จํานวน 3,050,001 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.92 ของจํานวนหุ้นเพิม
ทุน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า 305,000,100 บาท
(3) บริ ษัท ฯ จะสละสิทธิ การซือ' หุ้น เพิม ทุน ในเสนา เอ16
เอ
ตามที ไ ด้ รั บจัด สรรตามสัดส่วนการถื อ หุ้นจํ านวน
2,939,999 หุ้นหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.08 ของจํ านวนหุ้นเพิมทุน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า
293,999,900 บาท เพือให้ ฮนั คิวสามารถได้ รับจัดสรรหุ้นเพิมทุนจากเสนา
จากเสน เอ16 ในจํานวน 2,939,999 หุ้น
ซึง ภายหลังจากการเพิมทุนฮันคิวจะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทังหมดของเสนา
'
เอ
เอ16

ทังนี
' ' สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในเสนา เอ16
เอ ภายหลังการจองซื 'อหุ้นเพิมทุนและการสละสิทธิดงั กล่าว
ของบริ ษัทฯ จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ
นของบริ ษัทฯ ลดลงจากเดิมทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เป็ นร้ อยละ51
โดยมีรายละเอียดดังนี '
เดิม

ชื&อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน
มหาชน)
นายธีรวัฒน์
ธัญลักษณ์ภาคย์
า
นางสาวเกษรา
ธัญลักษณ์ภาคย์
นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตี 'ส์ คอร์ ป
(Hankyu
Hankyu Hanshin Properties Corp.)
รวม

ใหม่

จํานวนหุ้น
9,997
1
1
1

ร้ อยละ
99.97
0.01
0.01
0.01

จํานวนหุ้น
3,059,999
,059,999
1
-

ร้ อยละ
51.00
0.00
-

-

-

2,940,000

49.00

100.00

6,000,,000

100.00

10,000
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4. การร่ วมทุนใน บจก.ท่ท่ าพระพร็อพเพอร์ ตี  มีกระบวนการดังนี 
บริ ษัทฯ จะจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บจก.ท่
บจก าพระพร็ อพเพอร์ ตี ' จํานวน 1,607
607,200 หุ้น มูลค่าทีตรา
ไว้ หุ้นละ 100 บาท ซึงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ วของ บจก.ท่
บจก าพระพร็ อพเพอร์ ตี '
ให้ แก่
แก่ ฮันคิว ในราคาซื 'อขายหุ้นทังหมด
'
จํานวน 160,720,000 บาท
ทังนี
' ' สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน บจก.ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี ' ภายหลังการจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ดังกล่าวของบริ ษัทฯ จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ลดลงจากเดิมทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เป็ นร้ อย
ละ 51 โดยมีรายละเอียดดังนี '
เดิม
ใหม่
ชื&อผู้ถอื หุ้น
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน
มหาชน)
3,279,998
100.00
1,672,799
799
51.00
นายธีรวัฒน์
ธัญลักษณ์ภาคย์
1
0.00
นางสาวเกษรา
ธัญลักษณ์ภาคย์
1
0.00
1
0.00
บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตี 'ส์ คอร์ ป
1,607,200
200
49.00
(Hankyu
Hankyu Hanshin Properties Corp.)
รวม
3,280,000
100.00
3,280,000
100.00
3.2

การคํานวณขนาดของรายการ

รายการจองซื 'อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา เอ13,
เอ เสนา เอ14 และเสนา เอ16
เอ ดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ น
รายการได้ มาซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนทีทจ.
จ 20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ (รวมทั
รวมทังที
' ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ พ.ศ.2547
2547 (รวมทังที
' ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศการได้
ประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ าย
ไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 6.64 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทนโดยเป็
อบแทนโดยเป็ นเกณฑ์ทีคํานวณขนาด
รายการได้ มาสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ทีได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ 'นสุด
วันที 30 กันยายน 2561 ซึงถือเป็ นขนาดรายการการได้ มาซึงสินทรัพย์ทีมีขนาดของรายการตํากว่าร้ อยละ 15 จึงไม่
เข้ าเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ข้ อมูลตามประกาศเรื องการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์
อย่างไรก็ดีเมือพิจารณารายการได้
ารณารายการ มาซึง สินทรัพย์ของบริ
ของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมาจะมี
ขนาดรายการได้ มาซึงสินทรัพย์รวมเท่
รวมเท่ากับร้ อยละ 20.30 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์
เกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน)
ตอบแทน จึง
จัดเป็ นรายการประเภทที 2 ตามประกาศเรื องการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ดงั กล่าวคือ ขนาดรายการเกินกว่าร้ อยละ
15 แต่ไม่เกิ น ร้ อยละ 50 บริ ษั ทฯ จึงมีห น้ าที ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ต่อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเกียวกั
ยวกับการได้ มาและจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ
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ทังนี
' ' มีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการดังนี '
- ข้ อมูลทางการเงิน
(หน่วย: ล้ านบาท)
นบาท
บริษัทฯ
เสนา เอ13
13, เสนา เอ14 และ เสนา เอ16
ณ วันที& 30 กันยายน 2561
สินทรัพย์รวม
11,859,440,575
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
12,814,704
เนืองจาก เสนา เอ13
เอ และ เสนา เอ16 เริ ม
หนี 'สินรวม
6,643,264,919
จัดตังเมื
' อ ธันวาคม 2561 และเสนา เอ14
เริ มจัดตังเมื
' อ พฤศจิกายน 2561 จึงยังไม่มี
ส่วนของผู้ถือหุ้นทีไม่มีอํานาจควบคุม
66,362,027
งบการเงิน
สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ*
5,136,998,925
กําไรสุทธิ
594,572,326
*มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์ รวม - สินทรั พย์ ไม่มีตวั ตน –หนี
หนี 'สินรวม – ส่วนผู้ถือหุ้นทีไม่มี
อํานาจควบคุม
- การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์คํานวณเปรี ยบเทียบ
หลักเกณฑ์
การคํานวณ
สัดส่วนการเข้
น
าซื 'อ (51%)x มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
เสนา เอ13, เสนา เอ14 และ เสนา เอ16
สุทธิ (NTA)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทฯ (5,137.00 ล้ านบาท)
สัดส่วนการเข้ าซื 'อ (51%) x กําไรสุทธิของ
เสนา เอ13, เสนา เอ14 และ เสนา เอ16
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิของบริ ษัทฯ (594.57 ล้ านบาท)
มูลค่าสิง ตอบแทนทีชําระให้ (787.50 ล้ านบาท)
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิง ตอบแทน
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (11,859.44 ล้ านบาท)
จํานวนหุ้นทีออกเพือชําระค่าสินทรัพย์
4. เกณฑ์มลู ค่าของ
หลักทรัพย์
จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ วของบริ ษัทฯ
เกณฑ์ สงู สุด

ขนาดรายการ
ไม่สามารถคํานวณได้

ไม่สามารถคํานวณได้
6.64%
ไม่มีการออกหุ้นใหม่
6.64%

นอกจากนี ' การสละสิทธิการจองซื 'อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา เอ13,
เอ
เสนา เอ14, เสนา เอ16
เอ และจําหน่ายเงิน
ลงทุนในหุ้นสามัญของ บจก.ท่ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี ' เป็ นรายการจําหน่ายไปตามประกาศรายการได้ มาหรื
าห อจําหน่ายไปโดยมี
ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทนเท่ากับร้ อยละ 7.76 โดยอ้ างอิงงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ณ วันที 30 กันยายน 2561 และเมือพิจารณารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที
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ผ่านมาจะมีขนาดรายการจําหน่ายไปรวมเท่
ไปรวมเท่ากับร้ อยละ 12.28 ดังนัน' การเข้ าทํารายการจึงไม่เข้ าข่ายรายการทีต้องเปิ ดเผย
ข้ อมูลตามประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์
-

การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์คํานวณเปรี ยบเทียบ กรณีการสละสิทธิจองซื 'อหุ้นสามัญเพิมทุนใน
เสนา เอ13, เสนา เอ14 และเสนา เอ16
หลักเกณฑ์
การคํานวณ
ขนาดรายการ
สัดส่วนหุ้นเพิมทุนทีสละสิทธิ (49%) x มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
เสนา เอ13, เสนา เอ14 และ เสนา เอ16
ไม่สามารถคํานวณได้
สุทธิ (NTA)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทฯ (5,137.00ล้ านบาท)
สัดส่วนหุ้นเพิมทุนทีสละสิทธิ(49%) x กําไรสุทธิของ
เสนา เอ13, เสนา เอ14 และ เสนา เอ16
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
ไม่สามารถคํานวณได้
กําไรสุทธิของบริ ษัทฯ (594.57 ล้ านบาท)
มูลค่าสิง ตอบแทน (759.50 ล้ านบาท)
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของ
6.40%
สิง ตอบแทน
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ(11,859.44ล้
ฯ
านบาท)
จํานวนหุ้นทีออกเพือชําระค่าสินทรัพย์
4. เกณฑ์มลู ค่าของ
ไม่มีการออกหุ้นใหม่
หลักทรัพย์
จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ วของบริ ษัทฯ
เกณฑ์ สงู สุด
6.40%
-

การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์คํานวณเปรี ยบเทียบ กรณีการจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ
บจก.ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตีตี '
หลักเกณฑ์
การคํานวณ
ขนาดรายการ
สัดส่วนการจํ
การจําหน่ายเงินลงทุน (49%) x มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
บจก.ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี '
ไม่สามารถคํานวณได้
สุทธิ (NTA)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทฯ (5,137.00ล้ านบาท)
สัดส่วนการจํ
น าหน่ายเงินลงทุน(49%) x กําไรสุทธิของ
บจก.ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี '
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
ไม่สามารถคํานวณได้
กําไรสุทธิของบริ ษัทฯ (594.57 ล้ านบาท)
มูลค่าสิง ตอบแทน (160.72 ล้ านบาท)
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของ
1.36%
สิง ตอบแทน
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (11,859.44 ล้ านบาท)
จํานวนหุ้นทีออกเพือชําระค่าสินทรัพย์
4. เกณฑ์มลู ค่าของ
ไม่มีการออกหุ้นใหม่
หลักทรัพย์
จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ วของบริ ษัทฯ
เกณฑ์ สงู สุด
1.36%
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ทังนี
' ' การทํารายการดังกล่าวไม่เข้ าข่ายเป็ นการทํารายการทีเกียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที ทจ. 21/2551เนืองจาก
าก ฮันคิว ไม่ใช่บคุ คลทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ ท& ไี ด้ มา
บริ ษัทฯ จะเข้ าซือ' หุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา
ใน
เอ13, เสนา เอ14 และ เสนา เอ16
เอ รวมทัง' หมดจํ านวน
7,875,003 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี '
-

หุ้นสามัญเพิมทุ
ม ทุนของเสนา เอ13
เอ จํานวน 1,265,001 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นค่าหุ้นเพิม
ทุน จํานวน 126,500,100
,100 บาท
หุ้นสามัญเพิมทุนของเสนา เอ14
เอ จํานวน 3,560,001 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นค่าหุ้นเพิม
ทุน จํานวน 356,000,100 บาทและ
หุ้นสามัญเพิมทุ
มทุนของเสนา เอ16
เอ จํานวน 3,050,001หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นค่าหุ้นเพิม
ทุน จํานวน 305,000,100
,000,100 บาท

5. มูลค่ ารวมของสิ&งตอบแทน และเกณฑ์ ท& ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ&งตอบแทน
บริ ษัทฯ จะเข้ าซื 'อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา
ใน
เอ13, เสนา เอ14 และ เสนา เอ16 ทังหมดจํ
'
านวน 7,875,003
หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงินค่าหุ้นเพิมทุน 787,500,300 บาท ซึง เป็ นราคาตามมู
นราคาตามมูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นสามัญของ
เสนา เอ13, เสนา เอ14 และ เสนา เอ16
16
6. ผลประโยชน์ ท& คี าดว่ าจะเกิดกับบริษัทฯ
เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพือขายของเสนา
ขายของ
เอ13, เสนา เอ14,
เสนา เอ16
7. แหล่ งที&มาของเงินทุนในการเข้ าทํารายการ
กระแสเงินสดจากการดําเนินการของบริ ษัทฯ

8. กรรมการที&มีส่วนได้ เสียและ/หรื
และ อเกี&ยวโยงกัน
-ไม่ม-ี

บริษทั เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
448 อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ถ.รัรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20
20 สาย) FAX : 02-541-5164
www.sena.co.th

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี&ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาแล้ วเห็ น ว่ า การเข้ าร่ ว มลงทุ
ม ลงทุ น กั บ ฮั น คิ ว เพื อ พัฒ นาโครงการ
คอนโดมิเนียมร่วมกัน ซึง จะสามารถเพิมรายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ ซึง มีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ และผู้
ถือหุ้น
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื
ของคณะกรรมการตรวจสอบและ หรือกรรมการบริษัท ที&แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้ อ 9
- ไม่มี -
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