เลขที IR2018.00416
วันที 17 กันยายน 2561
เรื อง

การจัดตังบริ
 ษัทย่อยใหม่

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)”)ครัง ที 5/2561 เมือวันที
14 พฤษภาคม 2561เวลา 10.00 น.ณ
ณ ห้ องประชุมบริ ษัท ชันที
  12 อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ เลขที 448 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310 ได้ มีมีมติเห็นชอบมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หารเป็
าร นผู้ดําเนินการ
เกียวกับเรื องการเข้ าลงทุนในการจัดตังบริ
 ษัทย่อยใหม่รวมถึงมีอํานาจดํดําเนินการใดอันจําเป็ นหรื อเกียวเนืองกับการจัดตัง
บริ ษัทใหม่และการลงทุนของบริ
บริ ษัทใหม่ เพือรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคตนั
นอนาคต น
ทังนี
  ทีประชุ
ป ระชุมคณะกรรมการบริ หาร ครัง ที 20/2561 เมือวันที 17 กันยายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดตังบริ
 ษัท
ย่อยใหม่จํานวน 1บริ ษัท เพือรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดั
ด งนี 
ชือบริษทั :บริ
บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้ นท์ เอ 12 จํากัด (“เสนา เอ 12”)
จํานวนหุ้นสามัญทีลงทุน
มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท)
สัดส่วนของการถือหุ้น
ลักษณะทีเกียวโยงกัน
ขนาดรายการได้ มาซึง สินทรัพย์

รายละเอียดเบื
เบือ งต้ นของ เสนา เอ 12
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน และทุนทีเรียกชําระ
 ทุนจดทะเบียนและทุนทีเรี ยกชําระ
 จํานวนหุ้นสามัญ
 มูลค่าหุ้น
ฐานะของ เสนา เอ 12
โครงสร้ างการถือหุ้น

9,997 หุ้น
999,700 บาท
บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้
น อยละ 99.97 ของทุน
จดทะเบียน
ธุรกรรมนี ไม่ใช่รายการทีเกียวโยงตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.
ทจ 21/2551
ขนาดรายการสูงสุดคํานวณตามเกณฑ์มูลค่า
รวมสิง ตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงิ
นวณจาก
น
สิ นสุดวันที 30มิมิถนุ ายน2561
ายน
เท่ากับ 0.01%
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
1,000,000 บาท
10,000 หุ้น
100 บาทต่อหุ้น
เป็ป็ นบริ ษัทย่อยโดยตรงของบริ
ยโดยตรงของ ษัทฯ

บริษทั เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
448 อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษกก สามเสนนอก
สา
ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20
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รายชือผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้น(หุ้น)

ร้ อยละของทุ
ยละ
นจดทะเบียน(%)

9,997

99.97%

2. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์

1

0.01%

3. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

1

0.01%

4. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์

1

0.01%

10,000

100.00%

รวม

คณะกรรมการบริ ษัท

1. นายธีรวัฒน์
ธัญลักษณ์ภาคย์
2. นางสาวเกษรา
ธัญลักษณ์ภาคย์
3. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์

วัตถุประสงค์ในการลงทุน
แหล่งเงินทุนทีใ ช้

เพือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
เงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนินงานของบริ
งานของ ษัทฯ

อนึ ง รายการจัจัด ตัง เสนา เอ 12 ดัง กล่า วเข้ า ข่ า ยเป็ นรายการได้ ม าซึ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนทีทจ. 20/2551
2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปซึงสินทรัพย์ (รวมทั
รวมทังที
 ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ..ศ.2547 (รวมทังที
 ได้ มีการ
แก้ ไขเพิมเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศการได้
ประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปฯ”)
ยไ
โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 0.01 ตาม
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทนโดยเป็
เป็ นเกณฑ์ทีคํานวณขนาดรายการได้ มาสูสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ทีได้ รับ
การตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2561 ซึงถือเป็ นขนาดรายการการได้ มาซึง
สินทรัพย์ทมี ีขนาดของรายการตํากว่าร้
าร้ อยละ 15จึจึงไม่เข้ าเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศเรื องการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ซึงสินทรัพย์และเมื
และเมือพิจารณารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมาจะมีขนาด
รายการจําหน่ายไปรวมเท่ากับร้ อยละ5.20(ขนาดรายการสู
ยละ
งสุดตามเกณฑ์
เกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน)
ตอบแทน ดังนัน การเข้ าทํา
รายการจึงไม่เข้ าข่ายรายการทีต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศรายการได้
ตามประกาศ การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์

ที

1.
2.
3.

การได้ มาซึง สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ทีคํานวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6เดื
เดือนทีผา่ นมาจะมีขนาดรายการดังนี 
มูลค่ า
ขนาด
วันทีมีมติ
รายการ
รายการ
คณะกรรมการ
รายการได้ มาซึงสินทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
(ล้ านบาท)
ได้ มา
บริษัท/
(ร้ร้ อยละ)
ยละ
คณะกรรมการ
บริหาร
อนุมตั ิการจัดตังบริ
 ษัทย่อย 2 บริ ษัท
2.00
0.02
22 มีนาคม 2561
อนุมัติการเข้ าซือ หุ้นสามัญ ทังหมดของบริ

ษัท ราชพฤกษ์
310.00
2
2.89
22 มีนาคม 2561
กาญจนา เกน จํากัด
อนุมตั ิการจัดตังบริ
 ษัทย่อย “เสนา
เสนา เอ 9”
1.00
0
0.01
21 พฤษภาคม 2561
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ที

รายการได้ มาซึงสินทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทย่ อย

4. อนุมตั ิการจัดตังบริ
 ษัทย่อย “เสนา
เสนา เอ 10”
5. อนุมัติ ก ารเข้ าร่ ว มลงทุน และลงนามในสัญ ญาร่ ว มทุ น
(Joint
Joint Venture Agreement) กับ บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน
พร็ อพเพอร์ ตี ส์คอร์ ป
6. อนุมตั การเข้
กิ ารเข้ าซื อหุ้นสามัญของ บจก.
บจก แอคคิวท์ และจองซื อ
หุ้นสามัญเพิมทุนใน บจก. แอคคิวท์
7. อนุมตั ิการจัดตังบริ
 ษัทย่อย “เสนา
เสนา เอ 11”
8. อนุมตั ิการจัดตังบริ
 ษัทย่อย “เสนา
เสนา เอ 12”
รวม

มูลค่ า
รายการ
(ล้ านบาท)

ขนาด
รายการ
ได้ มา
(ร้ร้ อยละ)
ยละ

1.00
244.51

00.01
2
2.13

วันทีมีมติ
คณะกรรมการ
บริษัท/
คณะกรรมการ
บริหาร
12 มิถนุ ายน 2561
14 มิถนุ ายน 2561

14.00

0
0.12

5 กรกฎาคม 2561

1.00
1.00
574.51

00.01
0
0.01
5
5.20

5 กรกฎาคม 2561
20 กันยายน 2561

ทัง นี  รายการจัด ตัง เสนา เอ 12ไม่
ไม่เ ข้ า ข่า ยหลัก เกณฑ์ ร ายการที เ กี ย วโยงกัน ตามหลัก เกณฑ์ ข องประกาศ
องประก
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.21
21/2551 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)
อนึง บริ ษัทฯ มีหน้ าทีต้องรายงานการจัดตังบริ
 ษัทย่อย ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง
หลักเกณฑ์ฑ์ เงือนไข และวิธีการเกียวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน เนืองจาก
เป็ นกรณีทีบริ ษัทจดทะเบียนได้ มาซึงเงิ
งเงินลงทุนในบริ
ใน ษัทอืนซึงเป็ นผลให้ บริ ษัทอืนนันมี
 สภาพในการเป็
ในการเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทจดทะเบียน
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ)_
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ
บ ริ หารและเลขานุการบริ ษัท
สายกํากับดูแลกิจการ
โทร. 02-541-5014-22 ต่อ 10521
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