เลขที IR 2018.00441
วันที 5 ตุลาคม 2561
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 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 มีมติเห็นชอบมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร
เป็ นผู้ดําเนินการเกี ยวกับเรื องการเข้
เข้ าลงทุนในการจัดตังบริ
< ษัทย่อยใหม่ และ/หรื อการลงทุน สําหรับโครงการร่ วมทุน
รวมถึงมีอํานาจดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นหรื อเกียวเนืองกับการจัดตังบริ
< ษัทใหม่ และการลงทุนของบริ
ของ ษัทใหม่ เพือรองรับ
การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคตนั
นอนาคต น<
ทีป ระชุมคณะกรรมการบริ หาร
หาร ครัง< ที 22/2561 เมือวันที 5 ตุลาคม 2561 ได้ มีมติอนุ
อนุมตั ิการเข้ าร่ วมลงทุน และ
ลงนามในสัญญาร่ วมทุน (Joint
Joint Venture Agreement) และสัญญาจองซื <อหุ้น (Share Subscription Agreement) กับ
บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตี <ส์ คอร์ ป (Hankyu Hanshin Properties Corp.) (“ฮันคิว”) ซึง ไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน
ของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนการร่วมทุนร้ อยละ 51: 49 เพือพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกันโดยการร่ วมทุนในบริ ษัท เสนา
ดีเวลลอปเม้ นท์ เอ11 จํากัด (“เสนา
เสนา เอ11”)
เอ และบริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ เอ12 จํากัด (“เสนา
เสนา เอ12”)
เอ
ในสัดส่วนการ
ร่วมทุนร้ อยละ 51: 49 ดังนันบริ
< ษัทฯ ขอแจ้ งการร่วมลงทุน โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังต่อไปนี <
1. การร่ วมทุนในเสนา เอ 11 มีกระบวนการดังนี <
(1) เสนา เอ11 จะเพิมทุนจดทะเบียนขึ <นอีก 399,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ น
400,000,000 บาท โดยออกหุ้นเพิมทุนจํานวน 3,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
(2) บริ ษัทฯ จะซื <อหุ้นเพิมทุนใน เสนา เอ11
เอ จํานวน 2,030,001 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.88
50. ของจํานวนหุ้นเพิม
ทุน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า 203,000,100 บาท
(3) บริ ษั ท ฯ จะสละสิ
สละสิ ท ธิ ก ารซื อ< หุ้น เพิ ม ทุน ในเสนา เอ11
เอ ตามที ไ ด้ รั บ จัด สรรตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น จํ า นวน
1,959,201 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.10 ของจํานวนหุ้นเพิมทุน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า
195,920,100 บาท เพือให้ ฮัฮนั คิวสามารถได้ รับจัดสรรหุ้นเพิมทุนจากเสนา เอ11 ในจํานวน 1,959,999 หุ้น ซึง
ภายหลังจากการเพิมทุนฮันคิวจะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทังหมดของเสนา
<
เอ
เอ11
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ทังนี
< < สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในเสนา เอ11
เอ ภายหลังการจองซื <อหุ้นเพิมทุนและการสละสิทธิดงั กล่าวของ
บริ ษัทฯ จะทําให้ สัสดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ลดลงจากเดิมทีบ ริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เป็ น ร้ อยละ 51 โดย
มีรายละเอียด ดังนี <
รายการ

ก่ อนการร่ วมทุน

หลังการร่ วมทุน

ชือบริษัทร่ วมทุน

: บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ เอ11
เอ จํากัด

ทุนจดทะเบียน

: ทุนจดทะเบีย นแรกตัง< 1,000,000 บาท ทุนจดทะเบียน 400,000,000
00,000,000บาท แบ่งออกเป็ น
แบ่ ง ออกเป็ นหุ้น สามัญ จํ า นวน 10,000 หุ้นสามัญ จํานวน 4,000,000
4
หุ้น มูลค่าหุ้นละ
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
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 6 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 เอ 12 มีกระบวนการดังนี <
(1) เสนา เอ12 จะเพิมทุนจดทะเบียนขึ <นอีก 699,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ น
700,000,000 บาท โดยออกหุ้นเพิมทุนจํานวน 6,990,000 หุ้นมูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
(2) บริ ษัทฯ จะซื <อหุ้นเพิมทุนใน เสนา เอ12
เอ จํานวน 3,560,001 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.93 ของจํานวนหุ้นเพิมทุน
ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมู
น ลค่า 356,000,100 บาทและ
(3) บริ ษั ท ฯ จะสละสิ
สละสิ ท ธิ ก ารซื อ< หุ้ นเพิ ม ทุน ในเสนา เอ12
เอ ตามที ไ ด้ รั บ จั ด สรรตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น จํ า นวน
3,428,601 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.05 ของจํานวนหุ้นเพิมทุนในราคาหุ้นละ 100 บาทรวมเป็ นมูลค่า
342,860,100 บาท เพือให้ ฮัฮนั คิวสามารถได้ รับจัดสรรหุ้นเพิมทุนจากเสนา เอ12
เอ ในจํานวน 3,429,999 หุ้น ซึง
ภายหลังจากการเพิมทุน ฮันคิวจะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทังหมดของเสนา
<
เอ
เอ12
ทังนี
< < สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในเสนา
ใน
เอ12 ภายหลังการจองซื <อหุ้นเพิมทุนและการสละสิทธิดงั กล่าวของ
บริ ษัทฯ จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ
ของ ษัทฯลดลงจากเดิมทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เป็ นร้ อยละ 51 โดยมี
รายละเอียด ดังนี <

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

รายการ

ก่ อนการร่ วมทุน

หลังการร่ วมทุน

ชือบริษัทร่ วมทุน

: บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ เอ12
เอ จํากัด

ทุนจดทะเบียน

: ทุนจดทะเบีย นแรกตัง< 1,000,000 บาท ทุนจดทะเบียน 700,000,000
00,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น
แบ่ ง ออกเป็ นหุ้น สามัญ จํ า นวน 10,000 หุ้นสามัญ จํานวน 7,000,000
7
หุ้น มูลค่าหุ้นละ
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
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 7 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

อนึง รายการจองซื <อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา
ใน
เอ11 และเสนา เอ12 ดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรัพย์
ของบริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนทีทจ. 20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่าย
เป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ (รวมทังที
< ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.2547
พ
(รวมทังที
< ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (รวมเรี
รวมเรี ยกว่า “ประกาศการได้ มาหรือจําหน่ ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อย
ละ 4.69 ตามเกณฑ์
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทนโดยเป็
ตอบแทนโดยเป็ นเกณฑ์ทีคํานวณขนาดรายการได้ มาสูงสุดจากงบการเงินรวมของ
บริ ษัทฯ ทีได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ <นสุดวันที 30 มิถุนายน 2561 ซึงถือเป็ นขนาด
รายการการได้ มาซึง สินทรัพย์ทมีมี ขี นาดของรายการตํากว่าร้ อยละ 15 จึงไม่เข้ าเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศเรื องการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์และเมื
และเมือพิจารณารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที
ผ่านมาจะมีขนาดรายการจําหน่ายไปรวมเท่ากับร้ อยละ 9.89 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์
เกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน)
ตอบแทน
ดังนันการเข้
< การเข้ าทํารายการจึงไม่เข้ าข่ายรายการทีต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศรายการได้
ตามประกาศ การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์
ทังนี
< < รายการได้
การได้ มาซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ทีคํานวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมาจะมี
ขนาดรายการดังนี <
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มูลค่ า
รายการ
(ล้ านบาท)

ที

รายการได้ มาซึงสินทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทย่ อย

1.
2.

อนุมตั กิ ารจัดตังบริ
< ษัทย่อย 2 บริ ษัท
อนุมตั ิการเข้ าซื <อหุ้นสามัญ ทังหมดของบริ
<
ษัท ราชพฤกษ์ กาญจนา
เกน จํากัด
อนุมตั กิ ารจัดตังบริ
< ษัทย่อย “เสนา
เสนา เอ 9”
อนุมตั กิ ารจัดตังบริ
< ษัทย่อย “เสนา
เสนา เอ 10”
อนุ มั ติ ก ารเข้ าร่ ว มลงทุ น และลงนามในสั ญ ญาร่ ว มทุ น (Joint
Venture Agreement) กับ บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตี <ส์คอร์ ป
อนุมัติก ารเข้ า ซื อ< หุ้น สามัญ ของ บจก.
บจก แอคคิว ท์ และจองซื อ< หุ้น
สามัญเพิมทุนใน บจก. แอคคิวท์
อนุมตั กิ ารจัดตังบริ
< ษัทย่อย “เสนา
เสนา เอ 11”
อนุมตั กิ ารจัดตังบริ
< ษัทย่อย “เสนา
เสนา เอ 12”
อนุ มั ติ ก ารเข้ าร่ ว มลงทุ 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)
รวม

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.00
310.00

ขนาด
รายการ
ได้ มา
(ร้ร้ อยละ)
ยละ
0.02
2
2.89

วันทีมีมติ
คณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการบริหาร

1.00
1.00
254.49

00.01
0
0.01
2
2.13

21 พฤษภาคม 2561
12 มิถนุ ายน 2561
14 มิถุนายน 2561

14.00

0
0.12

5 กรกฎาคม 2561

1.00
1.00
559.00

00.01
0
0.01
4
4.69

5 กรกฎาคม 2561
17 กันยายน 2561
5 ตุลาคม 2561

1,143.49

9
9.89

22 มีนาคม 2561
22 มีนาคม 2561

นอกจากนีนี < การสละสิทธิการจองซื <อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา
ใน
เอ11 และเสนา เอ12 เป็ นรายการจําหน่ายไปตาม
ประกาศรายการได้
ะกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปโดยมี
ยไป
ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ
ของสิงตอบแทนเท่ากับร้ อยละ 4.52
โดยอ้ างอิงงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที 30 มิถุนายน 2561 และเมือพิจารณารายการจําหน่ายไปซึง
สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผา่ นมาจะมีขนาดรายการจําหน่ายไปรวมเท่ากับร้ อยละ 7.09 ดังนัน< การเข้ า
ทํารายการจึงไม่เข้ าข่ายรายการทีต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์
ทังนี
< < รายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ทีคํานวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมามี
ขนาดรายการดังนี <
ที
1.
2.

รายการได้ มาซึงสินทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
การสละสิทธิการจองซื <อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา เอ6
เอ
การจําหน่ายไปซึง หุ้นสามัญของ บจก.
บจก ราชพฤกษ์

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)

244.51
61.74

ขนาด
วันทีมีมติ
รายการ คณะกรรมการบริษัท/
ได้ มา
คณะกรรมการบริหาร
(ร้ร้ อยละ)
ยละ
2.05 14 มิถุนายน 2561
0
0.52
2 สิงหาคม 2561
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ที
3.
4.

รายการได้ มาซึงสินทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
การสละสิทธิการจองซื <อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา เอ11
เอ
การสละสิทธิการจองซื <อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา เอ12
เอ
รวม

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)

195.92
342.86
845.03

ขนาด
วันทีมีมติ
รายการ คณะกรรมการบริษัท/
ได้ มา
คณะกรรมการบริหาร
(ร้ร้ อยละ)
ยละ
1
1.64
5 ตุลาคม 2561
5 ตุลาคม 2561
2
2.88
7
7.09

ทัง< นี < รายการดัดัง 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.
พ 2546 ฉบับลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546 (และ
ตามทีได้ แก้ ไขเพิมเติม) เนืองจากฮันคิวไม่ใช่บคุ คลทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ
งคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีหน้ าทีต้องรายงานการร่ วมทุนดังกล่าว ตามข้ อบังคั
เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข
อนไข และวิธีการเกียวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิ
ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน พ.ศ.
พ
2560 ลงวันที 9 ตุลาคม 2560 เนืองจากเป็ นกรณีทบี ริ ษัทจดทะเบียนมีการเข้ าร่วมทุนกับบริ ษัทอื
ทอืนโดยสัดส่วนของการเข้ า
ร่วมทุนตังแต่
< ร้อยละ10 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัททีเข้ าร่วมทุน
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ)l
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและเลขานุการบริ ษัท

ส่วนงานกํากับดูแลกิจการ
โทร. 02-541-4642 ต่อ 10521
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