เลขที IR2018.00520
วันที 30 พฤศจิกายน 2561
เรื อง

แจ้ งการเข้ าลงทุนในบริ
บริ ษัท พราว วานิจ จํากัด

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติทีทปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ””) ครัง< ที 7/2561 ซึง จัดขึ <น
เมือวันที 13 พฤศจิกายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการเกียวกับการเข้ าลงทุนในบริ
ในบริ ษัท พราว วานิจ จํากัด (“บจก. พราว
วานิจ”) โดยมอบอํานาจให้
ให้ คณะกรรมการบริ หาร มีอํานาจในการพิจารณารายละเอียดและเงือนไขในการเข้ าลงทุน รวมถึง
การลงนามในสัญญาซื <อขายหุ้น สัญญาจองซื <อหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และ/หรื
หรื อสัญญาหรื อเอกสารทางกฎหมายอืนที
เกียวข้ องกับการลงทุนดังกล่าว
ทีประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครัง< ที 29/2561 ซึง ประชุมเมือวันที 30 พฤศจิกายน 2561 ได้ พิจารณารายละเอียด
และเงื
เงือนไขในการลงทุน และมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในหุ้นบจก. พราว วานิจ ในสัดส่วนร้ อยละ 55.00 ของจํานวน
หุ้นทีออกและชําระแล้ วของ บจก. พราว วานิจ (ภายหลังการเพิมทุน) ในมูลค่าเงินลงทุนรวม 403,041,000
40
บาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพือขยายการลงทุ
ารลงทุนในธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัทฯ รวมทังเพื
ง< เพือต่อยอดและสนับสนุนโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แนวราบในต่างจังหวัดของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะลงนามในสัสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ องการกับซื <อหุ้น
และการจองซื <อหุ้นเพิมทุนกับกลุม่ ผู้ถือหุ้นของ บจก. พราววานิจ และ บจก. พราววานิจ ซึงไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของ
บริ ษัทฯ โดยมีกระบวนการในการลงทุ
ลงทุน ดังนี <
1. บริ ษัทฯ จะเข้ าซื <อหุ้นสามัญเดิมของ บจก. พราว วานิจ จํานวน 150,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.71
35 ของจํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ วของ บจก. พราว วานิจ (ก่อนการเพิมทุน)
จากผู้ขาย ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ของ บจก. พราว วานิจ ซึงไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ ในราคา
หุ้นละ 1,486.94 บาท คิดเป็ นมูลค่าการซื <อหุ้นสามัญเดิมรวมจํานวน 223,041,000 บาท
2. บจก.พราว วานิจ จะเพิมทุนจดทะเบียนอีก 180,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 420,000,000 บาท
เป็ น 600,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 180,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 180,000,000 บาท เพือใช้ เป็ นเงินทุนในการดําเนิน
โครงการพัฒนาอสัสังหาริ มทรัพย์
3. บริ ษัทฯ จะเข้ าซื <อหุ้นสามัญเพิมทุนของ บจก. พราว วานิจ จํานวน 180,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ้นเพิมทุนทังหมด
<
ในราคา ้ นละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่าการซื <อหุ้นสามัญ
ในราคาหุ
เพิมทุนรวมจํานวน180,000
000,000 บาท เพือทําให้ บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นข้ างมาก และมีอํานาจควบคุมการ
บริ หารงานของ บจก. พราว วานิจ

ทังนี
< < ภายหลังการซื <อหุ้นสามัญเพิมทุนของ บจก. พราว วานิจ จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน บจก.
พราว วานิจ เพิมขึ <นจากร้ อยละ 35.71
71 เป็ นร้ อยละ 55.00 ของจํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ วของ บจก. พราว วานิจ
อนึง รายการซื <อหุ้นสามัญเดิมและหุ้นสามัญเพิมทุนของ บจก. พราว วานิจ ดังกล่าวข้ข้ างต้ น เข้ าข่ายเป็ นรายการ
ได้ มาซึงสินทรั พย์ ต ามประกาศคณะกรรมการกํ
ามประกาศคณะกรรมการ ากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื องหลัก เกณฑ์ ในการทํารายการที มี
นัยสําคัญทีเข้
เ ข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ (รวมทังที
< ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ
และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ซึง สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั
รวมทังที
< ได้ มีการแก้ ไขเพิม เติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศการได้
ประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไปฯ”)
ยไปฯ โดยมีขนาด
รายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 5.15 ตามเกณฑ์
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (NTA) โดยคํานวณจากงบการเงิ
จากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ทีผ า่ น
การสอบทานจากผู
สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ <นสุดวันที 30 กันยายน 2561 และเมื
เมือนับรวมขนาดรายการได้
รวมขนาดรายกา มาซึงสินทรัพย์
ย้ อนหลัง 6 เดือนจะมี
จะมีขนาดรายการได้ มาซึง สินทรัพย์รวมเท่
วม ากับร้ อยละ 10.38 (ขนาดรายการสู
ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์
ตาม
มูลค่ารวม
ของสิ งตอบแทน) ซึง มีขนาดรายการตํากว่าร้ อยละ 15 ดังนัน< การทํารายการดังกล่าวจึงไม่เข้ าข่ายทีบริ ษัทจะต้ องรายงาน
สารสนเทศตามหลักเกณฑ์ของประกาศการได้
ประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไปฯ
ยไป
ทังนี
< < รายการดังกล่าวข้ างต้ น ไม่เข้ าข่ายรายการทีเกียวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน ฉบับลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (และตามทีได้
แก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษัทจดทะเบียนในรายการที
รายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.
พ 2546 ฉบับลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที
และตามทีแก้ ไขเพิมเติม) (รวม
เรี ยกว่า “ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน”) เนืองจากกลุม่ ผู้ถือหุ้นของ บจก. พราว วานิจ และ บจก. พราว วานิจ ไม่ใช่บคุ คลที
เกียวโยงกันของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีหน้ าทีต้องรายงานการลงทุนดังกล่าว ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการเกียวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิ
ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560
ลงวันที 2 ตุลาคม 2560 เนืองจากเป็ นกรณีทีบริ ษัทฯ มีการได้
าร มาซึง เงินลงทุนในบริ ษัทอืน ซึง เป็ นผลให้ บริ ษัทอืนนันมี
< สภาพ
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี <
1) การซื <อหุ้นสามัญของ บจก. พราว วานิจ
1.1) การซื <อหุ้นสามัญเดิม จํานวน 150,000 หุ้น จากกลุม่ ผู้ถือหุ้นของ บจก. พราว วานิจ ในราคาหุ้นละ 1,486.94 บาท
คิดเป็ นมูลค่ารวม 223,041,000
3,041,000 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.71 ของจํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ วของ บจก.
บจก
พราว วานิจ (ก่ก่อนการเพิมทุน) ตามเงือนไขและข้ อกําหนดของสั
งสัญญาซื <อขายหุ้น ระหว่าง บริ ษัทฯ กับกลุม่ ผู้ถือ
หุ้นของ บจก. พราว วานิจ
ผู้ซื <อ :

บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ขาย :

ผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ของ บจก. พราว วานิจ ซึง มีรายชือดังนี <
1. นายปกรณ์
ปกรณ์

ศังขวณิช
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2. นายภิเษก
3. นางอารี ย์
4. นายภูษิต
5. นางสาวรฏี
นางสาวร รัตน์

ศังขวณิช
ศังขวณิช
ศังขวณิช
ศังขวณิช

ความสัมพันธ์ : ผู้ขายไม่เป็ นบุ
น คคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ ตามประกาศรายการที
รายการทีเกียวโยงกัน
วันชําระค่าหุ้น : ภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีเ งือนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื <อขายหุ้นเสร็ จสมบูรณ์
1.2) การซื <อหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 180,000 หุ้น ในราคาเท่ากับมูลค่าทีตราไว้ ซึงเท่ากับหุ้นละ 1,000 บาท คิด
เป็ นมูลค่ารวม 180,000,000 บาท ตามเงือนไขและข้ อกําหนดของสัญญาจองซื <อหุ้นเพิมทุน ระหว่าง บริ ษัทฯ กับ
กลุม่ ผู้ถือหุ้นของ บจก. พราว วานิจและบจก. พราว วานิจ
ผู้จองซื <อ :
บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ออกหุ้น :
บจก. พราว วานิจ
ความสัมพันธ์ : ผู้ออกหุ้นไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ ตามประกาศรายการที
ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน
วันชําระค่าหุ้น : ชําระค่าหุ้นขันตํ
< าร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกภายใน
ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที
ได้ รับหนังสือแจ้ งสิทธิจองซื <อหุ้นเพิมทุนจากบจก. พราววานิจ ตามสัญญาจองซื <อหุ้นเพิมทุน
ส่วนทีเหลือชําระภายในวันที 30 มิถนุ ายน 2562
2) โครงสร้ างก่อนและหลังการทํารายการ
ก่ อนการทํารายการ
ชือบริ ษัท
: บริ ษัท พราว วานิจ จํากัด
ทุนจดทะเบียน
: ทุน จดทะเบี ย น 420 ล้ า นบาท แบ่ ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 420,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
โครงสร้ างการถือหุ้น : กลุม่ ศังขวณิช ถือหุ้น 100%
โครงสร้ างกรรมการ

: 1. นายภิเษก ศังขวณิช
2. นางสาวรฏีรัตน์ ศังขวณิช
3. นายอํานวย ใจยืน
4. นายกษพล บวรศรี การ
5. นายนิคม อ่อนละมัย

หลังการทํทํารายการ
บริ ษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ทุนจดทะเบียน 600 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ จํ านวน 600,000
600
หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 1,000 บาท
บริ ษัทฯ
ถือหุ้น 55.00%
กลุม่ ศังขวณิช ถือหุ้น 45.00%
1. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
2. ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
3. นางสาวเบญญาลั
เบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
4. นายภิเษก ศังขวณิช
5. นางสาวรฏีรัตน์ ศังขวณิช

หน้ า 3

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

3)

รายละเอียดของ บจก. พราว วานิจ
3.1) ข้ อมู
อมูลการประกอบธุรกิจ (ข้ อมูล ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2561)
ชือบริ ษัท
บริ ษัท พราว วานิจ จํากัด
วันทีจดทะเบียนจัดตังบริ
< ษัท
8 พฤษภาคม 2551
ประเภทธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ปั จจุบนั มีโครงการพัพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือขายประเภทบ้ านเดียวและ
ทาวน์เฮ้ าส์ทีอยูร่ ะหว่างการพัฒนา 4 โครงการ ได้ แก่
1. โครงการเดอะลิฟวิง นารายา 2 อ.เมืองลพบุรี จ..ลพบุรี
2. โครงการบ้ านบูรพา อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี
3. โครงการพราวทาวน์ อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี
4. โครงการพราวฮิลล์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (จัจัดสรรทีดินเปล่า)
ทีตงสํ
ั < านักงาน
79/119 หมู่ 18 หมูมู่บ้านธันยบดี ถนนกาญจนาภิเษก (ทล. 9) ตําบลบาง
แม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว
420,000,000 บาท
จํานวนหุ้นจดทะเบียนและชําระแล้ ว 420,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้
1,000 บาท
3.2) คณะกรรมการ (ข้ข้ อมูล ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2561)
ลําดับที
รายชือ
1
นายภิเษกศังขวณิช
2
นางสาวรฏีรัตน์ ศังขวณิช
3
นายอํานวย ใจยืน
4
นายกษพล บวรศรี การ
5
นายนิคม อ่อนละมัย
3.3)
ลําดับที
1
2
3
4
5

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ถือหุ้น (ข้ อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2561)
รายชือผู้ถอื หุ้น
นายปกรณ์ ศังขวณิช
นายภิเษก ศังขวณิช
นางอารี ย์ ศังขวณิช
นายภูษิต ศังขวณิช
นางสาวรฏีรัตน์ ศังขวณิช
รวม

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
105,000
105,000
105,000
42,000
63,000
420,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
25.00
25.00
25.00
10.00
15.00
100.00
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ข้ อมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ บจก.
บจก พราว วานิจ
4.1) สรุปฐานะการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
หนี <สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ณ วันที 31 ธันวาคม
2558
2559
403.59
668.75
80.13
146.21
323.46
522.54

(หน่วย : ล้ านบาท)
ณ วันที
30 กันยายน 2561
2560
736.38
668.64
266.62
182.40
469.76
486.24

ปี 2558
270.45
250.84
17.04

หน่วย : ล้ านบาท)
(หน่
ปี 2560
ม.ค. - ก.ย. 2561
299.77
256.42
288.79
235.85
7.30
16.53

4.2) ผลการดําเนินงานรวม
งบกําไรขาดทุนรวม
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กําไรสุทธิ

ปี 2559
492.07
355.66
108.78

จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ)Y
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและเลขานุการบริ ษัท

ส่วนงานกํากับดูแลกิจการ
โทร. 02-541-4642 ต่อ 10406
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