เลขที IR2019.00005
วันที 10 มกราคม 2562
เรื อง

แจ้ งการได้ มาซึง หุ้นสามัญและการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ท่าพระพร็อพเพอร์ตี 7 จํากัด (แก้ ไข)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ทีประชุมคณะกรรมการบริ หาร ของ
บริ ษัทฯ ครัง7 ที 2/2562 ประชุมเมือวันที 10 มกราคม 2562 ได้ มีมติอนุมัติให้ บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในหุ้ นสามัญทั 7งหมดของ
บริ ษัท ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี 7 จํากัด (“บจก
บจก.ท่ าพระพร็ อพเพอร์ ตี” ) และการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บจก. ท่า
พระพร็อพเพอร์ ตี 7 บริษทั ฯ จึงขอเผยแพร่สารสนเทศ ตามรายละเอียดดังนี 7
1. การได้ มาซึงหุ้นสามัญทัง หมดของบจก
หมดของบจก.ท่ าพระพร็อพเพอร์ ตี 
บริษทั ฯ ได้ เข้ าซื 7อหุ้นสามัญทั 7งหมด
7งหมดของ บจก.ท่าพระพร็อพเพอร์ ตี 7จํานวน 3,000,000 หุ้ น ในราคาหุ้นละ 100 บาท
ซึง เป็ นราคาตามมูลค่าหุ้นทีตราไว้ รวมเป็ นเงินค่าหุ้นทั 7งสิ 7นจํานวน 300,000,000 บาท (“ราคาซื
ราคาซือ ขายหุ้น”) จาก นางสาว
จิตธิดา กมลสุวรรณ จํานวน 2,999,998 หุ้น และจาก
และจากผู้ถือหุ้นเดิมรายอืนอีก 2 หุ้น โดยผู้ขายไม่ได้ เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
บริ ษัท ฯ ทัง7 นี 7ในการซื อ7 หุ้นของ บจก.ท่ท่าพระพร็ อ พเพอร์ ตี 7 บริ ษัทฯ จะได้ ม าซึงสิ นทรั พย์ หลัก คือ ที ดิน เพือ การพัฒนา
โครงการในอนาคตจํานวน 2 แปลง เนื 7อทีรวมประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา (1,011 ตารางวา) ซึงเป็ นนกรรมสิ
กรรมสิทธิIของ
บจก.ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี 7 ทั 7งนี 7 บริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการซื 7อหุ้นเพือขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 7
(1) วันเดือนปี ทีเกิดรายการ

: วันที 10 มกราคม 2562
: บริษัทฯ เข้ าซื 7อหุ้นสามัญทั 7งหมดของบจก.ท่ท่าพระพร็อพเพอร์ ตี 77จํานวน 3,000,000
หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทั 7งหมด)

(2) ลักษณะโดยทัว ไปของรายการ
(3) รายละเอียดของทรัพย์สินทีได้ มา
- ชือบริษัท
- วันจดทะเบียนจัดตั 7งบริษัท
- ทีตั 7งสานักงาน
- ประเภทธุรกิจ
- ทุนจดทะเบียน

: บริษทั ท่าพระพร็อพเพอร์ ตี 7 จํากัด
: 20 ธันวาคม 2561
: 167 ซอยลาดพร้ าว 91 (เกษร) แขวงคลองเจ้ าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
: ลงทุนในทีดิน
: 300,000,000 บาทแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ
ละ 100 บาท (ชําระเงินเต็มมูลค่าหุ้น)
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- รายละเอียดทีดิน

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

: บจก.ท่าพระพร็อพเพอร์ ตี 7เป็ นเจ้ าของทีดินจํานวน 2 แปลง ตามโฉนดเลขที 964
และ 15995 เฉพาะส่วน เลขทีดิน 141 และ 152 หน้ าสํารวจ 95 และ 2715 ตั 7งอยู่ที
ตําบลบุคคโล (บางนํ 7าชล) อําเภอธนบุรี (บางลําภูล่าง)) กรุงเทพมหานคร เนื 7อทีรวม
ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา (1,011 ตารางวา) ซึง เป็ นทีดินไม่มีสิงปลูกสร้ าง
และทีดินดังกล่าวไม่มีภาระจํานองและภาระผูกพันใดๆ
โครงสร้ างการถื อ หุ้ น ก่ อ นและหลัง : ก่ อนทํารายการ:
น.ส. จิตธิดา กมลสุวรรณ ถือหุ้น จํานวน 2,999,998
99,998 หุ้น คิดเป็ น 99.99%
การทํารายการ
นายนริศ จันทร์ธิดากุล
ถือหุ้น จํานวน 1 หุ้นคิดเป็ น 0.00%
นายศักดิดI า คชสาร
ถือหุ้น จํานวน 1 หุ้นคิดเป็ น 0.00%
หลังทํารายการ:
บริษทั ฯ
ถือหุ้น จํานวน 2,999,998
998 หุ้น คิดเป็ น 99.99%
นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
ถือหุ้น จํานวน 1 หุ้น คิดเป็ น 0.00%
ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
ถือหุ้น จํานวน 1 หุ้น คิดเป็ น 0.00%
โครงสร้ างกรรมการก่ก่อนและหลังการ : ก่ อนทํารายการ:
1. น.ส. จิตธิดา
กมลสุวรรณ
ทํารายการ
หลังทํารายการ:
1. นายธีรวัฒน์
ธัญลักษณ์ภาคย์
2. ดร. เกษรา
ธัญลักษณ์ภาคย์
3. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
มูลค่าของสิงตอบแทน
: หุ้นสามัญของบจก.ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี 7 จํานวน 3,000,000 หุ้นราคาหุ้นละ 100
บาทรวมเป็ นเงินค่าหุ้นทั 7งสิ 7นจํานวน 300,000,000 บาท
ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ รับ
: เพือขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ
แหล่งเงินทุน
: เงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษทั ฯ

2. การให้ห้ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ บจก.ท่ าพระพร็อพเพอร์ ตี 
ภายหลัง จากที บริ
บริ ษัทฯ ได้ เข้ า ซื อ7 หุ้ นสามัญทัง7 หมดของบจก
หมดของบจก.ท่า พระพร็ อ พเพอร์ ตี แล้
แ7 ล้ วบริ ษั ท ฯ จะให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บจก. ท่าพระพร็อพเพอร์ ตี 7ซึ7 ง มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี 7
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(1)

วันเดือนปี ทีเกิดรายการ

: ภายในเดือนมกราคม 2562 ทั 7งนี 7 ภายหลั
หลังจากทีบริษัทฯ เข้ าซื 7อหุ้ นทั 7งหมดของ
บจก.ท่าพระพร็อพเพอร์ ตี 7

(2)

คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ อง

: ผู้ให้ ก้ :ู
ผู้ก้ :ู
ความสัมพันธ์:

(3)

ลักษณะโดยทัว ไปของรายการ
- ประเภทรายการ

:
: รายการช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริ ษัทฯ ให้ บจก.ท่ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี 7 กู้ยืม
เงินจํานวน 354,146,600 บาท
: เพือ นํา ไปชํ าระคื น เงิ นกู้ใ ห้ แ ก่ก รรมการ และ/หรื อผู้ถื อหุ้นเดิม ของ บจก. ท่ า
พระพร็อพเพอร์ ตี 7
: 354,146,600 บาท
: เงินหมุนเวียนของบริษัทฯ
: ร้ อยละ 4.6
: ภายใน 1 ปี
: ชําระทุกเดือน
: ไม่มี

- วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
- จํานวนเงินให้ ก้ ยู ืม
- แหล่งเงินทุน
- อัตราดอกเบี 7ย
- ระยะเวลากําหนดการกู้ยืม
- การชําระดอกเบี 7ย
- หลักประกัน

บริษทั ฯ
บจก.ท่าพระพร็อพเพอร์ ตี 7
ผู้ก้ เู ป็ นบริษทั ย่อยของบริษัทฯ ซึง บริษัทฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วน 99.99%

อนึง รายการซื 7อหุ้นสามัญ และรายการให้
รายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บจก.ท่ท่าพระพร็ อพเพอร์ ตี 7 ดังกล่าว
ข้ างต้ น เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ
ทจ. 20/2551
2551 เรื องหลักเกณฑ์
ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ (รวมทั
รวมทั 7งทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ พ.ศ.. 2547 (รวมทั 7งทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศการได้
ประกาศการได้ มาหรื อ
จําหน่ ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 5.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมของบริ ษัทฯ ทีผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ 7นสุดวันที 30 กันยายน 2561 และเมือนับรวม
ขนาดรายการได้ มาซึง สินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือนจะมีขนาดรายการได้ มาซึง สินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ 13.66 (ขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน
ตอบแทน) ซึง มีขนาดรายการตํากว่าร้ อยละ 15 ดังนั 7น การทํารายการดังกล่าว
จึงไม่เข้ าข่ายทีบริษทั จะต้ องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ของประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไปฯ
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การได้ มาซึง สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ทีคํานวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมาจะมีขนาดรายการดังนี 7
ที

รายการได้ มาซึงสินทรัพย์ ของบริ ษัทและบริษัทย่ อย

1.
2.

อนุมตั ิการจัดตังบริ
7 ษัทย่อย “เสนา
เสนา เอ 12”
อนุ มัติ ก ารเข้ า ร่ ว มลงทุ น และลงนามในสั ญ ญาร่ ว มทุ น (Joint
Venture Agreement) กับ บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตีส7 ์คอร์ ป
(รายการจองซื
รายการจองซื 7อหุ้นสามัญเพิมทุนในเสนา เอ
เอ11 และเสนา เอ12)
การเข้าซื 7อหุ้นสามัญของบริ ษัท พราว วานิจ จํากัด
อนุมตั ิการจัดตั 7งบริ ษัทย่อย “เสนา
เสนา เอ 13, เสนา เอ 14, เสนา เอ 15
และ เสนา เอ 16 ”
อนุมตั ิการจัดตังบริ
7 ษัทย่อย “เสนา
เสนา เอ 17”
การเข้าซื 7อหุ้นสามัญของบริ ษัท ท่าพระพร็อพเพอร์ ตี 7 จํากัด
รวม

3.
4.
5.
6.

มูลค่ า
ขนาด
วันทีมีมติ
รายการ รายการได้ มา คณะกรรมการบริษัท/
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
คณะกรรมการบริหาร
1.00
0.01
17 กันยายน 2561
559.00
4.69
5 ตุลาคม 2561

403.04
4.00

3.40
0.03

30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561

1.00
654.15
1,622.19

0.01
5.52
13.66

12 ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562

ทั 7งนี 7 รายการดังกล่าวข้ างต้ น ไม่เข้ าข่ายรายการทีเกียวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของประก
องประกาศคณะกรรมการกํ
าศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที ทจ.21/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน ฉบับลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (และตามทีได้
แก้ ไขเพิม เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรือง การเปิ ดดเผยข้
เผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษทั จดทะเบียนในรายการที
รายการทีเกียวโยงกัน พพ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที
และตามทีแก้ ไขเพิมเติม) (รวม
เรี ยกว่า “ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน”) เนืองจาก ผู้ขายไม่ใช่บคุ คลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีหน้ าทีต้องรายงานการลงทุนดังกล่าว ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการเกียวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน พพ.ศ. 2560
ลงวันที 2 ตุลาคม 2560 เนืองจากเป็ นนกรณี
กรณีทีบริษัทฯ มีการได้ มาซึง เงินลงทุนในบริษทั อืน ซึง เป็ นนผลให้
ผลให้ บริษัทอืนนั 7นมีสภาพ
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ)I
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารและเลขานุการบริษัท
ส่วนงานกํากับดูแลกิจการ
โทร. 02-541-4642 ต่อ 10406
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