เลขที IR 2018.00465
วันที 16 ตุลาคม 2561
เรื อง

การเพิมทุนในบริ ษัทร่วมทุน

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ
บริ ษัท ฯ”)ครั
ฯ ง; 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 าลงทุนในการจัดตังบริ
; ษัทย่อยใหม่
ยใ และ/หรื
หรื อการลงทุน สําหรับโครงการร่ วมทุน
รวมถึงมีอํานาจดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นหรื อเกียวเนืองกับการจัดตังบริ
; ษัทใหม่ และการลงทุนของบริ ษัทใหม่ เพือรองรับ
การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคตนัน;
ทีประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครัง; 23/2561 ซึง ประชุมเมือวันที 16 ตุลาคม 2561ได้
ได้ มีมติอนุมตั ิการซื ;อหุ้นเพิม
ทุนของบริ ษัท เสนา เอชเอชพี 5 จํากัด ซึง เป็ นบริ ษัทร่วมทุนระหว่างบริ ษัทฯ กับบริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตี ;ส์ คอร์ ป
โดยบริ ษัท เสนา เอชเอชพี 5 จํากัด มีมติให้ เพิมทุนจดทะเบียนจํานวน 300,000,000 บาท จากเดิม 126,000,000 บาท
เป็ น 426,000,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํ านวน 300,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1,000 บาท ทัง; นี ;
คณะกรรมการบริ หารได้
ได้ อนุมตั ิการซื ;อหุ้นเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ จํานวน 153,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1,000 บาท คิดเป็ นเงินลงทุนทังสิ
; ;น 153,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ;
1. ทุนจดทะเบียน
ก่ อนการเพิมทุน
หลังการเพิมทุน

ทุนจดทะเบียน (บาท)
126,000,000
426,000,000

จํานวนหุ้น (หุ้น)
126,000
426,000

มูลค่ าทีตราไว้ (บาท)
1,000
1,000

2. รายละเอียดของ บริษัท เสนา เอชเอชพี 5 จํากัด (หลังการเพิมทุน)
2.1
2.2

ทุนจดทะเบียน 426,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 426,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท
โครงสร้ างการถือหุ้น
ก่ อนการเพิมทุน
หลังการเพิมทุน
ผู้ถอื หุ้น
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
บริ ษัทฯ
64,259
51.00
217,259
51.00
บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็ อพเพอร์ ตี ;ส์ คอร์ ป
61,740
49.00
208,740
49.00
นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
1
0.00
1
0.00
รวม
126,000
100.00
426,000
100.00
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3. แหล่งทีมาของเงินทุนทีใช้ :

เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ

4. วัตถุประสงค์ของการเพิมทุน:

เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ
บริ ษัท เสนา เอชเอชพี 5 จํากัด

ทัง; นี ร; ายการดัง กล่า วไม่ใ ช่ ก ารทํ า รายการเกี ย วโยงของบริ ษั ท ฯ และไม่เ ข้ า ข่า ยที บ ริ ษั ท ฯ จะต้ อ งรายงาน
สารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.
ทจ 20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ า
ข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรั พย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เรื องการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ พ.ศ.2547
พ

จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ)Q
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและเลขานุการบริ ษัท

ส่วนงานกํากับดูแลกิจการ
โทร. 02-541-4642 ต่อ 10521
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