เลขที IR2019. 00079
วันที 26 กุมภาพันธ์ 2562
เรื อง

แจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง% ที 1/2562 การจ่ายปั นผล การแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริ ษัท การ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงาน การเพิมทุนและกําหนดการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจําปี 2562

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง ทีสง่ มาด้ วย 1. แบบรายงานการเพิมทุน (แบบ 53-4)
ตามที บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง% ที
1/2562 เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 25622 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัท อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ชันที
%  12 เลขที 448
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทีประชุมมีมติทีเป็ นสาระสําคัญ ดังต่อไปนี %
1.

มีมติอนุมตั ิและให้ นําเสนอต่อทีป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เพือพิ
อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงิ นรวมของบริ
น รวมของบริ ษั ท ฯ และบริ ษัท ย่อย สํา หรั บ รอบบัญชี สิน% สุด วันที 31 ธัน วาคม 2561 ซึง ผ่านการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็
ามเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว

2.

มีมติอนุมตั ิและให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เพือพิจารณาและอนุมตั ิการจ่
าร ายเงินปั นผล
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ญชีสิ %นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี %
2.1 รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื
งกาล อวันที 12 กันยายน 2561 สําหรับผลการดําเนินงาน ตังแต่
% วนั ที 1
มกราคม 2561 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2561 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.109757 บาท
สําหรับหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวน 1,420,637,160 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
% %นประมาณ 155,924,872.77 บาท
2.2 รับทราบการจัจัดสรรกําไรเพือเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 20,367,332.00
00 บาท ซึงเมือรวมกับทุน
สํารองทีได้ จดั สรรไว้ แล้ วทีมีอยู่จํานวน 124,247,929.00 บาท บริ ษัทฯ จะมีทนุ สํารองตามกฎหมายเป็ น
จํานวนทังสิ
% %น 144,615,261.00
144,615,261 บาท ซึง คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2.3 พิจารณาอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงาน งวดวันที 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม
2561 จํานวนประมาณ 384,051,888.40 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราหุ้นละ 0.270310
270310 บาท โดยจ่ายจากกําไร
ของบริ ษัทฯ ทีไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน จํานวนประมาณ 384,051,888.40
40 บาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
หุ้นละ 0.270310 บาท ทังนี
% % บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วรวม 155,924,872.77 บาท หรื อ
คิดเป็ น 0.109757 บาทต่อหุ้น บริ ษัทฯ จึงเสนอจ่
สนอจ่ายเป็ นเงินสดเพิมเติมอีก ประมาณ 228,127,367.71 บาท
คิดเป็ น 0.160553 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกําไรจากกิจการของบริ ษัทฯ ทีไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน
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ทังนี
% % บริ ษัทฯ จะหักภาษี หกั ณ ทีจ่ายสําหรับเงินได้ จากการได้ รับหุ้นปั นผลและเงินปั นผลในอัตราตามที
กฎหมายกําหนด โดยภาษี หกั ณ ทีจ่ายจะถูกหักจากเงินปั นผลทีจ่ายเป็ นเงินสด
โดยให้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที 8 พฤษภาคม 2562 ซึงเป็ นวันให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้น
(Record Date) และจ่ายเงินปั นผลภายในวันที 24 พฤษภาคม 2562 ทังนี
% % การให้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่
แน่นอนเนืองจากต้ องนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เพืออนุมตั ิตอ่ ไป
3.

มีมติอนุมัติและให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2562 เพือพิจารณาแต่งตัง% กรรมการทีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ท่าน กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึง ดังนี %
(1)
(2)
(3)
(4)

นายวิเชียร
พลตํารวจเอกอชิรวิทย์
นายสัมมา
นางวีรพร

รัตนะพีระพงศ์
สุพรรณเภสัช
คีตสิน
ไชยสิริยะสวัสดิW

กรรมการบริ ษัท/กรรมการอิ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษัท/กรรมการอิ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษัท/กรรมการอิ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษัท

อนึง เพือให้ เป็ นไปตามนโยบายการส่
ามนโยบายการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการทีดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัทฯ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิทีจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลทีพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมทีจะเป็ นตัวแทนในการทําหน้ าทีกรรมการบริ ษัทเป็ นการ
ล่วงหน้ า ตังแต่
% วนั ที 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 นัน% ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคล เพือ
เข้ ารับการพิจารณารับเลือกตังเป็
% นกรรมการของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
4.

มีมติอนุมตั ิและให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เพือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2562 ดังนี %
ค่ าตอบแทนกรรมการในรู
ในรูปของเบีย ประชุม
(1) การประชุมคณะกรรมการบริ
กรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
(3) กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

60,000 บาท/ครัง%
40,000 บาท/ครัง%
10,000 บาท/ครัง%
40,000 บาท/ครัง%
20,000 บาท/ครัง%
20,000 บาท/ครัง%
10,000 บาท/ครัง%
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(4) กรรมการบริ หารความเสีย ง
- ประธานกรรมการบริ หารความเสีย ง
20,000 บาท/ครัง%
- กรรมการบริ หารความเสีย ง
10,000 บาท/ครัง%
(5) กรรมการกํากับดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการกํ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
20,000 บาท/ครัง%
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ
10,000 บาท/ครัง%
โดยประมาณการค่
าณการค่าตอบแทนกรรมการทังปี
% 2562 เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
% %นไม่เกิน 3,880,000 บาท
5.

มีมติอนุมตั ิและให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เพือพิจารณาแต่งตัง% นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113
และ/หรื
หรื อ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 แห่ง บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 และพิจารณากําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับรอบปี 2562 ค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิ
มาสและงบการเงินประจําปี รวมเป็ นเงินทังสิ
% %น 2,080,000 บาท

6.

มีมติ
มติอนุมตั ิและให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เพือพิจารณาและอนุ
และอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เพืพือให้ เป็ นไปตามประกาศคณะรั
นไปตามประกาศคณ กษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที 74/2557 เรื อง การประชุม
ผ่านสือ อิเล็กทรอนิกส์ และคําสัง หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที 21/2560 เรื องการแก้
การแก้ ไขเพิมเติมกฎหมาย
เพืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจโดยมีรายละเอียดการแก้ ไขเพิมเติมดังต่อไปนี %

ข้ อ
ข้ อบังคับฉบับปั จจุบัน
22 การประชุ มคณะกรรมการของบริ
ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ให้ จัด ขึ น% ณ
ท้ องที อัน เป็ นที ตัง% สํ า นัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ
จั ง หวั ด ใกล้ เคี ย ง หรื อ ณ ที อื น ใดตามที ป ระธาน
กรรมการ หรื อ ผู้ ซึ ง ได้ รั บ มอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกําหนด

23

ในการเรี ยกประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการหรื อ ผู้ ซึ ง ได้ รั บ มอบหมายจากประธาน
กรรมการจัด ส่ง หนัง สือ นัด ประชุมไปยัง กรรมการไม่
น้ อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี
จําเป็ นรี บด่วนเพือรักษาสิทธิ หรื
หรื อประโยชน์ของบริ ษัท

ข้ อบังคับฉบับแก้ ไขเพิ#มเติม
การประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ให้ จัด ขึ น% ณ
ท้ อ งที อัน เป็ นที ตัง% สํ า นัก งานใหญ่
งานให ข องบริ ษั ท หรื อ
จั ง หวัด ใกล้ เ คี ย ง หรื อ ณ ที อื น ใดตามที ป ระธาน
กรรมการ หรื อ ผู้ ซึ ง ได้ รั บ มอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกําหนด
อนึ ง การประชุ ม คณะกรรมการ หากประธาน
กรรมการหรื อ ผู้ ซึ ง ได้ รั บ มอบหมายจากประธาน
กรรมการเห็ น สมควร จะกํ า หนดให้ กรรมการของ
บริ ษั ท เข้ า ร่ ว มประชุ ม และดํ า เนิ
เ น การใดๆ ในการ
ประชุมดังกล่าวผ่านสือ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ป ร ะ ชุ ม ด้ ว ย ต น เ อ ง ห รื อ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้
ใ ห้ ป ระธานกรรมการหรื อ ผู้ซึ ง ได้ รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการจัด ส่ง หนัง สือ นัด
ประชุชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
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จะแจ้ งการนัด ประชุ ม โดยวิ ธี อื น และกํ า หนดวัน นัด ประชุม เว้ นแต่ในกรณี จําเป็ นรี บด่วนเพือรั กษาสิทธิ
ประชุมเร็ วกว่านันก็
% ได้
หรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธี
อืนและกําหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่านันก็
% ได้
ทังนี
% % หากเป็ นการเรี ยกประชุมคณะกรรมการผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้
24

ในการประชุมคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุม ในการประชุมคณะกรรมการแต่
แต่ละครัง% ไม่ว่าจะเป็ น
ไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนกรรมการทังหมด
%
การประชุ ม ด้ วยตนเองหรื อการประชุ
อการ
ม ผ่ า นสื อ
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ต้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง
หนึง (1/2) ของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
%
งจะครบเป็ น
ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุม ในกรณี ที องค์ประชุม
ประธานกรรมการไม่อ ยู่ใ นที ประชุ
ประชุมหรื อ ไม่สามารถ ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุม ในกรณีที
ปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรื อไม่สามารถ
ทีป ระชุม ถ้ า ไม่มี ร องประธานกรรมการหรื อ มี แ ต่ไ ม่ ปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็
องประธานกร
นประธาน
สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที ไ ด้ ให้ ก รรมการซึง มาประชุ ม ทีประชุม ถ้ า ไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแ ต่ไ ม่
เลือกกรรมการคนหนึง เป็ นประธานในทีประชุม
สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ทีไ ด้ ให้ ก รรมการซึงมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึง เป็ นประธานในทีประชุม
ในกรณี ที มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การดํ า เนิ น การจะต้ อ งเป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ แ ละมาตรฐานการรั ก ษาความมั
ษาค
 น คง
ปลอดภัย ของการประชุ ม ผ่ า นสื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สารกําหนด
หรื อ ตามที ห น่ ว ยงานราชการที เ กี ย วข้ อ งประกาศ
กําหนด
กรรมการบริ ษัทซึงเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่าน
สือ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็ นไปตามเงือนไขที
กล่ า วมาข้ างต้ น ถื อ ว่ า เป็ นการเข้ าร่ ว มประชุ ม อัน
สามารถนับเป็ นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุม
คณะกรรมการผ่า นสือ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ดัง กล่า วมี ผ ล
เช่ น เดี ย วกับ การประชุม ตามวิ ธี ก ารที บัญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
กฎหมายและข้ อบังคับฉบับนี %
30ก ผู้ถือหุ้นซึงถื อหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในห้ า ผู้ถือหุ้นคนหนึงหรื อหลายคนซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
(1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั%
หรื อผู้ถือหุ้น น้ อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
ไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25) คนซึงถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่ ทั ง% หมด อาจเข้ าชื อกั น ร้ องขอเป็ นหนั ง สื อ ให้
น้ อยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่าย คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมือใดก็ได้
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ได้ ทงั % หมด อาจร้ องขอเป็ นหนัง สือให้ ค ณะกรรมการ
เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมือใดก็ได้ โดยในหนังสือ
ร้ องขอนันจะต้
%
องระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุม
ไว้ อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี % ให้ คณะกรรมการจัดให้ มี
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึง (1) เดือนนับ
แต่วนั ทีได้ รับหนังสือร้ องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

โดยในหนังสือร้ องขอนันจะต้
%
องระบุเรื องและเหตุผล
ในการขอให้ เรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี %
ให้ คณะกรรมการจัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ภายในสีสิบห้ า (45) วันนับแต่วันทีได้ รับหนังสือร้ อง
ขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายใน
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
%
ง
เข้ าชื อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอืนๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้น
ตามทีบงั คับไว้ นนจะเรี
ั%
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีสิบ
ห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ในกรณีเช่นนี % ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้ มีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทีปรากฏว่
กฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีเป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครัง% ใด จํานวนผู้
ถือหุ้นซึงมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที
กํ า หนดไว้ ผู้ ถื อ หุ้ นตามวรรคสองต้ องร่ วมกั น
รับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายทีเกิ ดจากการจัดให้ มีการ
ประชุมในครัง% นันให้
% แก่บริ ษัท

ทังนี
% % ให้ บคุ คลทีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบี
ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไปตามคําสัง ของนายทะเบียน และมี
อํานาจดําเนินการตามคําสัง ของนายทะเบียนเพือให้ การจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
7.

มีมติ
มติอนุมัติและให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2562 เพือพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื %อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื
และ อ บริ ษัทย่อย
ครัง% ที 11 (SENA-WK) จํานวนไม่เกิน 3,050,000 หน่วย โดยไม่
ไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี %
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ประเภทและชนิด

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: ใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิ ทีจ ะซื อ% หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ที อ อกให้ แ ก่ ผู้บริ ห ารและ
พนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื
หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง% ที 11 (SENA-WK)
: ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที จ ะซื อ% หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท เสนาดี เ วลลอปเม้ นท์ จํ า กัด
(มหาชน) ชนิดระบุชือผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลียนมือได้ เว้ นแต่เป็ นการโอนทาง
มรดก หรื อการโอนให้ แก่ทายาทหรื อผู้แทนโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อกรณีอืนใดที
คณะกรรมการเห็นสมควร
: 3 ปี นับจากวันทีออกและเสนอขาย
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: ไม่เกิน 3,050,000 หน่วย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีออก
: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
มูล ค่ า การเสนอขายใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ
0 บาท (ศูนย์บาท)
ทังหมด
%
: คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลทีคณะกรรมการบริ หารมอบหมายจะเป็ นผู้กําหนด
วันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ห
วันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ SENA-WK
SENA
ทังนี
% % ภายหลังจากทีบริ ษัทฯ
ได้ รับอนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
: บริ ษัทฯ จะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ SENA-WK
ระยะเวลาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
SENA ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีได้ รับ
อนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้น
: เสนอขายครั
วิธีการเสนอขาย
ขายครั ง% เดียวให้ แ ก่ผ้ ูบริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื
และ อ บริ ษัทย่อ ย
จํานวน 18 ราย ซึ#งมี ผ้ ู บ ริ หารและพนั ก งานที#ได้ รับ สิทธิมากกว่ า 5% ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ SENA-WK จํานวน 7 ราย
และไม่มีกรรมการได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SENA-WK
จัดสรรให้ แก่ผูผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื
และ อบริ ษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับ
ช่วงซื %อหลักทรัพย์
ทัง% นี % จํ า นวนใบสํ าคัญ แสดงสิ ทธิ ที จัดสรรให้ ผ้ ูบริ ห ารและพนัก งานแต่ล ะรายไม่
จําเป็ นต้ องมีจํานวนเท่ากัน ขึน% อยู่กับตําแหน่ง อายุงาน ความรู้ และประสบการณ์
ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติตั งิ าน และศักยภาพหรื อประโยชน์ทีบริ ษัทจะได้ รับ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้ นแต่กรณีทีมีการปรับสิทธิตาม
อัตราการใช้ สิทธิ
เงือนไขการปรับสิทธิ)
จํ า นวนหุ้น ทีจัจัด สรรเพื อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ : ไม่เกิน 3,050,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.21 ของหุ้นที
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SENA-WK
จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง% หมดของบริ ษั ท ฯ ณ วัน ที 26 กุม ภาพัน ธ์ 2562 จํ านวน
1,420,885,114 หุ้น โดยบริ ษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี %ให้ แล้ วเสร็ จตามอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ SENA-WK
: ราคาการใช้ สิทธิ ซื %อหุ้นสามัญในแต่ละครัง% มีรายละเอียดดังนี %
ราคาใช้ สิทธิ
1) ปี ที 1 นับตังแต่
% วนั ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้ สิทธิได้
2) ปี ที 2 นับตังแต่
% วนั ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิราคา ราคา 3.20 บาท
(สามบาทยีสิบสตางค์)
3) ปี ที 3 นับตังแต่
% วนั ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ
แสด ทธิราคา ราคา 3.30 บาท
(สามบาทสามสิบสตางค์)
ทังนี
% % เว้ นแต่กรณีทีมีการปรับสิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ
โดยราคาดังกล่าวถือเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาตํากว่าราคาตลาด ซึง
คํา นวณโดยอ้ า งอิ ง กับ ราคาซื อ% ขายถัว เฉลี ย ถ่ ว งนํ า% หนัก ของหุ้น บริ ษั ท ในตลาด
หลักทรัพย์ 14 วันทําการก่อนวันทีคณะกรรมการมีมติในครัง% นี % (คํานวณจากราคา
ตลาดระหว่างวันที 5 กุมภาพันธ์ – 25 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาหุ้นละ 3.50 บาท)
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: วัน ทํ า การสุด ท้ า ยของทุก สิ น% เดื อ นมิ ถุน ายน และเดื อ นธัน วาคมตลอดอายุข อง
ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเริ มใช้ สิทธิได้
ได้ ตงแต่
ั % ปีที 2 นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ ให้ แ ก่ผ้ ูบริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯและ/หรื
ฯและ อ บริ ษัทย่อ ย (วันกํ าหนดใช้
สิทธิ) ตามเงือนไขดังต่อไปนี %
- หลัง จาก 12 เดื อ นนับ แต่วัน ที ไ ด้ รั บ การจัด สรรผู้ ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ
สามารถใช้ สิทธิได้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของจํานวนใบสํ
นว
าคัญแสดงสิทธิทีได้ รับ
การจัดสรร
- เมือพ้ น 24 เดือนนับแต่วนั ทีได้ รับการจัดสรรผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้ สิทธิได้ โดยไม่จํากัดจํานวนจนกว่าจะครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลือจากการใช้ สิทธิหรื อไม่ถกู ใช้ สิทธิในวันกําหนดการใช้ สิทธิ
ใดๆๆ สามารถสะสมเพือนําไปใช้ สิทธิได้ ในวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง% ต่อๆ ไปได้ ตลอด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ ว
ใบสําคัญแสดงสิทธิใดๆ ทีไม่ถกู ใช้ สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ %นผลไป
วันสุดท้ ายของการใช้ สิทธิ ตรงกับวันทําการสุดท้ ายของวันทีครบกําหนดระยะเวลา
3 ปี นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
: ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิซึงประสงค์ทีจะใช้ สิทธิ ในการซือ% หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ
จะต้ อ งแจ้ ง ความจํ า นงในการใช้ สิ ท ธิ ซื อ% หุ้น สามัญ ตามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ใ น
ระหว่าง 5 วันทําการก่อนวันกํ
นกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง%
ระยะเวลาแสดงความจํ า นงในการใช้ สิท ธิ : ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกําหนดใช้ สิทธิครัง% สุดท้ าย
ครัง% สุดท้ าย
เงื อ นไขสํ า หรั บ การใช้ สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คัญ : ผู้ถือ ใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิ จะต้ อ งมี ส ถานะเป็ นผู้บริ ห ารและพนักงานของบริ ษัท ฯ
แสดงสิทธิ
และ/หรื อบริ ษัทย่อย ณ วันทีใช้ สิทธิ ยกเว้ นในกรณีดงั ต่อไปนี %
- ในกรณี ทีผ้ ูถือใบสําคัญ แสดงสิทธิ พ้นสภาพจากการเป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงาน
ของบริ ษัทฯ และ/หรื
หรื อ บริ ษัทย่อ ย เนื อ งจากการเกษี ยณอายุตามระเบียบของ
บริ ษัทฯ ให้ ผ้ ูบริ หาร หรื อ พนักงานดังกล่าวสามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญ แสดง
แสด
สิทธิได้ จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ รับจัดสรรนัน%
- ในกรณีทีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรมเป็ นบุคคลสาบสูญตามคําสังศาล
เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถและ/หรื
หรื อเสมือนไร้ ความสามารถให้ ทายาทหรื อผู้รับ
มรดกตามพินยั กรรมหรื อผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวสามารถใช้ สิทธิซื %อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ เพียง
เท่าจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีผ้ ูถือ ใบสําคัญแสดงสิทธิผ้ ูนนั % มี สิทธิเฉพาะใน
ส่วนทีครบกําหนดให้ ใช้ สิทธิได้ แล้ วเท่านันโดยจะสามารถใช้
%
สิทธิได้ ในวันกําหนด
ใช้ สิทธิใดๆ จนครบกําหนดอายุของใบสํ
งใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
: - ในกรณี ที ผ้ ู ถื อใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ได้ โอนย้ ายสั ง กั ด หรื อบริ ษั ท ตามที
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ โดยทีผ้ ูบริ หารหรื อ พนักงานดังกล่า วยังคงเป็ น
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ
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ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ตลาดรองของหุ้ น สามัญ ที เ กิ ด จากการใช้ :
สิทธิ
:
การปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่เพื อ รองรั บการ :
ปรับสิทธิ
สิ ท ธิ และประโยชน์ อย่ า งอื นนอกจาก :
ประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ

ผู้บ ริ ห ารหรื อ พนัก งานของบริ ษั ท ฯ และ/หรื
หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ณ วัน ที ใ ช้ สิ ท ธิ ให้
ผู้บริ หารหรื อพนักงานดังกล่าว
าว สามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ จนครบ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ รับจัดสรรนัน%
ในกรณีทีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงานของ
บริ ษัทฯ และ/หรื
หรื อบริ ษัทย่อย ก่อนหรื อในวันกําหนดใช้ สิทธิใดๆ ด้ วยเหตุอืนนอกจาก
ทีระบุไว้ ข้างต้ น ให้ ผ้ บู ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื
และ อบริ ษัทย่อยรายนันไม่
%
สามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทีทียงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ) ทีเหลืออยู่ได้ อีกต่อไป
โดยให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเป็ นอันถูกยกเลิกและสิ %นผลในทันที
บริ ษัทฯ จะไม่นําใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกในครั ง% นีเ% ข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทฯ จะนําหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงทีออกในครัง% นี %เข้ า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลั
ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทฯ จะดําเนินการปรั บราคาการใช้ สิทธิในการซื %อหุ้นสามัญเพิมทุน (Exercise
Price) และ อัตราการใช้ สิทธิในการซื %อหุ้นสามัญเพิมทุน (Exercise Ratio) ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ SENA-WK ในกรณีทีเกิด
เหตุการณ์ ทีกําหนดไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.
ทจ 34/2551
เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื %อหุ้นที
ออกใหม่ แ ละหุ้ นที อ อกใหม่ เ พื อ รองรั บ ใบสํ า คัญ แสดงสิ
แส ท ธิ (“ประกาศ ทจ.
34/2551”) และ/หรื
หรื อ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที เ กี ย วข้ อ งว่ า ต้ อ งมี ก ารปรั บ สิ ท ธิ โดยในส่ ว นของรายละเอี ย ด มอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษัท ฯ เป็ นผู้มี อํ า นาจพิจ ารณากํ าหนดเงื อ นไขและ
รายละเอียดอื นๆ ทีเกียวข้ องกับการปรัรั บ หรื อเปลี ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิแ ละ
ราคาการใช้ สิ ท ธิ ภายใต้ ข้ อ กฎหมาย ประกาศและข้ อ บัง คับ ต่า งๆ ที เ กี ย วข้ อ ง
กํ า หนดไว้ ไ ด้ ต ามที เ ห็น สมควร ทัง% นี % เพื อ รั ก ษาผลประโยชน์ ต อบแทนของผู้ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ SENA-WK ให้ ไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
เมือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามเงือนไขในการ
ปรับสิทธิตามทีกําหนดไว้ ในเงือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ SENA-WK ซึง เป็ นเหตุ
ทีกําหนดไว้ ในข้ อ11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
ไม่มี

ทังนี
% %มอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอํานาจ
ดังต่อไปนี %
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(ก) พิจารณากํกําหนดและแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกําหนด เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื
จะซื %อหุ
% ้ นสามัญของบริ ษัทครัง% ที 11 (SENA-WK) เท่าทีกฎหมายกํ
กฎหมายกําหนดให้ กระทําได้
และอยู่ในส่วนทีไม่ใช่สาระสําคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
วิธีการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้ น
(ข) เข้ าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง
(ค) ลงนามในเอกสารคํ าขออนุญาต คํ าขอผ่อ นผัน ต่า งๆ และหลัก ฐานทีจํ า เป็ นที เ กี ย วข้ อ งกับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื
จะซื %อหุ
% ้ นสามัญของบริ ษัทครัง% ที 11 (SENA-WK) ดังกล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อ และ
การยืนคําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที
เกียวข้ อง และ
(ง) ดําเนินการอืนใดทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื %อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทครัง% ที 11 (SENA--WK) ตามความสมควร
8.

มีมติ
มติอนุมตั ิและให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เพือพิจารณาอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบี
จ
ยนของ
บริ ษัท ฯ ลงจํ า นวน 1,276,965 บาท จากทุนจดทะเบีย นเดิม 1,446,152,603 บาท ให้ เ หลือ ทุนจดทะเบีย น
1,444,875,638 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,444,875,638 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยวิธีการ
ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทีบริ ษัทฯ ยังมิได้ นําออกจําหน่ายซึง เหลือจากการเสนอขายใบสํ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื %อหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ ทีออกให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และ /หรื
หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง% ที 3 (SENA-WC)
จํานวน 968,680 หุ้น และครัง% ที 4 (SENA-WD) จํานวน 21,680 หุ้น และตัดหุ้นสามัญทีเหลือจากการจัดสรรหุ้นปั น
ผลตามมติทีทปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 จํานวน 286,605 หุ้นรวมทัทังสิ
% %น จํานวน 1,276,965 หุ้น มูลค่าที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
เป็ นดังนี %
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

1,444,875,638 บาท

แบ่งออกเป็ น

1,444,875,638 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1.00 บาท
1,444,875,638 หุ้น
- หุ้น

(หนึ
หนึงพันสีร้อยสีสิบสีล้านแปดแสนเจ็ดหมืน
ห้ าพันหกร้ อยสามสิบแปดบาท)
แปด
(หนึ
หนึงพันสีร้อยสีสิบสีล้านแปดแสนเจ็ดหมืน
ห้ าพันหกร้ อยสามสิบแปดหุ
แปด ้ น)
(หนึง บาท)
(หนึ
หนึง พันสีร ้ อยสีส บิ สีล ้ านแปดแสนเจ็ดหมืน
ห้ าพันหกร้ อยสามสิบแปดหุ
แปด ้ น)
(ศูนย์ห้ นุ )
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9.

มีมติ
มติอนุมตั ิและให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เพือพิจารณาให้ เพิมทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ ขึ %นอีก 3,050,000 บาท จากทุ
จาก นจดทะเบียนเดิม 1,444,875,638 บาท เป็ น 1,447,925,638 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 3,050,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพือรองรับ การใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจะซื %อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทีออกให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัท และ/หรื
และ หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง% ที 11
(SENA-WK) และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี %
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

1,447,925,638 บาท

( หนึ ง พัน สี ร้ อยสี สิ บ เจ็ ด ล้ า นเก้ าแสน

สองหมื น ห้ าพัน หกร้ อยสามสิ บ แปด
บาท)
แบ่งออกเป็ น

1,447,925,638 หุ้น

( หนึ ง พัน สี ร้ อยสี สิ บ เจ็ ด ล้ า นเก้ าแสน

สองหมืนห้ าพันหกร้ อยสามสิบแปด หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ

1.00 บาท
1,447,925,638 หุ้น

(หนึง บาท)
(หนึง พันสีร้อยสีสิบเจ็ดล้ านเก้ าแสน

สองหมืนห้ าพันหกร้ อยสามสิบแปด หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น
ทังนี
% %รายละเอียดของการเพิมทุนปรากฏตามสิง ทีสง่ มาด้ วย 1

(ศูนย์ห้ นุ )

10.

มติอนุมตั ิและให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิมทุน จํานวนไม่เกิน
มีมติ
3,050,000 หุ้น เพือรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ
แสดงสิทธิทีจะซื %อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทีออกให้ แก่ผ้ บู ริ หาร
และพนักงานของบริ ษัท และ/หรื
หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง% ที 11 (SENA-WK)

11.

มีมติ
มติอนุมตั ิและให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 พิจารณาอนุ
อนุมตั ิขายสิทธิ ในการซื %อทีดิน
โครงการพัทยาคันทรี คลับ จํานวน 111 แปลง ให้ แก่บริ ษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัทฯในมูลค่ารวม 147..64 ล้ านบาท เพือพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์โดยมีรายละเอียดของรายการ
ดังต่อไปนี %
1. วันทีทํารายการ

2. ผู้เกียวข้ อง

: ภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึง
จะจัดขึ %นในวันที 26 เมษายน 2562 โดยบริ ษัทฯ จะเข้ าทําสัญญาโอนสิ
ญา
ทธิW
ซื %อขายทีดิน กับบริ ษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ภายใน 30 วัน
นับจากได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
: ผู้ขาย: บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน
มหาชน)
ผู้ซื %อ : บริ ษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึง เป็ นบริษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 55
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3. รายละเอียดของรายการ

4. วัตถุประสงค์
5. ผลประโยชน์ทีคาดว่า
บริ ษัทจะได้ รับ

: บริ ษัทฯ จะขายสิ
ขายสิทธิในการซื %อทีดินโครงการพัทยาคันทรี คลับ จํานวน 111
แปลงเนือ% ทีรวม 45-3-18.4ไร่ (หรื อ 18,318.40 ตารางวาให้
ตารางวา แก่ บริ ษั ท
เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ในราคาซื %อขายทัทังหมด
%
147.64 ล้ าน
: เพือรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต
: บริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ ผลตอบแทนจากการขายสิ ท ธิ ที ดิ น ก่ อ นจํ า นวนหนึ ง
สามารถนํามาใช้ หมุนเวียนในธุรกิจได้ และบริ ษัทฯ ยังคงได้ รับส่วนแบ่ง
กําไรจากการพัฒนาโครงการในอนาคตอีกด้ วย

อนึง รายการขายสิ
ขายสิทธิ ในการซื %อทีดินโครงการพัทยาคันทรี คลับให้ แก่ บริ ษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้
วลลอปเ นท์
จํากัด ถือเป็ นรายการจําหน่ายไปตามประกาศของคณะกรรมการกํ
ยไปตาม
ากับตลาดทุนที ทจ.20
20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ใน
การทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ (และตามที
และตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท
จดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.
พ 2547 (และตามที
และตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) โดยมีขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑ์
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทนเท่ากับร้ อยละ 0.49 โดยอ้ างอิงงบการเงิ นรวมของบริ ษัทฯ
สิ %นสุด ณ วันที 31ธันวาคม 2561และเมื
2561และเมือพิจารณารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6
เดือนทีผา่ นมาจะมีขนาดรายการจําหน่ายไปรวมเท่ากับร้ อยละ 1.85 (ขนาดรายการสู
ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์
ตาม
มูลค่ารวมของ
สิ งตอบแทน)ดังนัน% การเข้ าทํารายการจึงไม่เข้ าข่ายรายการทีต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศรายการได้
ตามประกาศ
มาหรื อ
จําหน่ายไปซึง สินทรัพย์
นอกจากนี % รายการดัดังกล่าวข้ างต้ น ไม่เข้ าข่ายหลักเกณฑ์รายการทีเกียวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.
ทจ 21/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน ฉบับลงวันที 31 สิงหาคม
2551 (และตามที
และตามทีได้ แก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.
พ 2546 ฉบับลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546 (และ
ตามทีได้ แก้ ไขเพิมเติม) เนืองจากเป็
งจาก นกรณีทีบริ ษัทฯ ทํารายการกับบริ ษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึงเป็ น
บริ ษัทย่อยทีมีบุคคลเกี ยวโยงกันถือหุ้นไม่เกินกว่า 10% และไม่ได้ เป็ นผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทย่อย ดังนัน%
รายการทีได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์รายการทีเกียวโยงกัน
12.

มีมติอนุมตั ิวนั กําหนดรายชือผู้ถืถือหุ้นทีมีสิทธิในการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันที 13 มีนาคม
2562 และกําหนดประชุ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันศุกร์ ที 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม
เจ้ า พระยาปาร์ ค ห้ องเจ้ า พระยาบอลรู ม (ชัน% 2) เลขที 247 ถนนรั ช ดาภิเ ษก แขวงรั ชดาภิ เษก เขตดิน แดง
กรุงเทพมหานคร 10400 และกําหนดวาระการประชุมเพือจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียน
ดังต่อไปนี %
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วาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
วาระที 1
วาระที 2
วาระที 3
วาระที 4
วาระที 5
วาระที 6
วาระที 7
วาระที 8
วาระที 9
วาระที 10

วาระที 11

วาระที 12

วาระที 13
วาระที 14

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ
ยงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สําหรับ
รอบบัญชีสิ %นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเพือเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561
พิจารณาแต่งตังกรรมการบริ
%
ษัทแทนทีผ้ ทู ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562
พิจารณาแต่งตังผู
% ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจํ
ประจําปี 2562
พิจารณาอนุ
อนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
พิจารณาและอนุมตั ิออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื %อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื
และ อ บริ ษัทย่อย ครัง% ที 11 (SENA
SENA-WK)
พิ จ ารณาอนุมัติ การลดทุ
ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท โดยวิ ธี ตัด หุ้ นจดทะเบี ย นที ยัง มิ ไ ด้ นํ า
ออกจําหน่าย และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท
พิจารณาและอนุมตั ิให้ เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เพือรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิทีจะซื %อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทีออกให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัท และ/หรื
และ อ บริ ษัท
ย่อย ครัง% ที 11 (SENA-WK) และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับ
การเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน เพือรองรั
รองรับ การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ที
จะซื %อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทีออกให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัท และ/หรื
และ อ บริ ษัทย่อย
ครัง% ที 11 (SENA
SENA-WK)
พิจารณาอนุมตั ิขายสิทธิในการซื %อทีดินโครงการพัทยาคันทรี คลับ จํานวน 111 แปลง ให้ แก่
บริ ษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)

อนึง ตามทีบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เป็ นการ
ล่วงหน้ า ตังแต่
% วันที 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามทีได้
เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษัทที http://www.sena.co.th นัน% ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 จึงไม่มีวาระเพิมเติมใดๆ จากผู้ถือหุ้น
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จึงเรียนมาเพือทราบและโปรดเผยแพร่แก่นกั ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ)W
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและเลขานุการบริ ษัท

ส่วนงานกํากับดูแลกิจการ
โทร. 02-541-4642 ต่อ 10406
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สิ#งที#ส่งมาด้ วย 1
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ#มทุน
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
วันที# 26 กุมภาพันธ์ 2562
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติทีประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ครัง% ที
1/2562 เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 9.30 ถึง 12.00 น. เกียวกับการลดทุน การเพิมทุนและการจัดสรรหุ้น
เพิมทุนดังต่อไปนี %
1. การลดทุน / การเพิ#มทุน
ทีประชุมคณะกรรมการได้ มีมติอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เพือพิจารณา
อนุมตั ิการลดทุน / เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ดังนี %
- ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,446,152,603 บาท ให้ เหลือทุนจดทะเบียน 1,444,875,638
บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํ านวน 1,444,875,638 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนทีบริ ษัทฯ ยังมิได้ นําออกจําหน่ายจํานวน 1,276,965 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
- เพิ ม ทุ น จดทะเบี ย นขึ น% อี ก 3,050,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 1,444,875,638
,444,875,638 บาท เป็ น
1,447,925,638 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 3,050,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
การเพิ#มทุน

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น
3,050,000

มูลค่ าที#ตราไว้
(บาทต่
บาทต่ อหุ้น)
1

รวม
(บาท)
3,050,000

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้ เงินทุน
แบบมอบอํานาจทัว ไป
(General Mandate)

หุ้นสามัญ
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

2. การจัดสรรหุ้นเพิ#มทุน
ทีประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญ จํานวน 3,050,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม
3,050,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี %
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2.1
จัดสรรให้ แก่

แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จํานวนหุ้น
อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

เพือรองรับการใช้ สิทธิตาม
ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที จ ะ
ซือ% หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ
ใ ห้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
พนักงานของบริ ษัทฯ และ/
หรื อ บริ ษัทย่อย ครั ง% ที 11
(SENA-WK)

ไม่เกิน
3,050,000 หุ้น

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ และ
ชําระเงินค่ าหุ้น

จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูบ ริ ห าร และ/
และ กําหนดภายหลังเมือได้ รับ
หรื อพนักงานของบริ ษัท และ/
และ อนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้น
หรื อบริ ษั ท ย่ อ ย โดยไม่ คิ ด
มูลค่า
ราคาใช้ สิทธิ
การใช้ สิทธิ ซื %อหุ้นสามัญใน
แต่ละครัง% มีรายละเอียดดังนี %
ปี ที 1 นับตังแต่
% วันออกและ
เสนอขายใบสํ
อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไม่สามารถใช้ สิทธิได้
% วันออกและ
ปี ที 2 นับตังแต่
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคา ราคา 3.20 บาท (สาม
สาม
บาทยีสิบสตางค์)
ปี ที 3 นับตังแต่
% วันออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคา ราคา 3.30 บาท (สาม
สาม
บาทสามสิบสตางค์)
โดยอัตราการใช้ สิทธิเท่ากับ 1
หน่ ว ยใบสํ
บสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
สามารถใช้ สิทธิซื %อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทได้ 1 หุ้น

2.2

จํานวนหุ้นคงเหลือที#ยงั มิได้ จัดสรร
ปั จจุบนั บริ ษัทยังคงมีห้ นุ ทีเหลือจากการเสนอขายใบสํ
จากการ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื %อหุ้นสามัญของ บริ ษัทฯ ที
ออกให้
อกให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื
และ อ บริ ษัทย่อย ครัง% ที 3 (SENA-WC) จํานวน 968,680 หุ้น และครัง% ที
4 (SENA-WD) จํานวน 21,680 หุ้น และตัดหุ้นสามัญทีเหลือจากการจัดสรรหุ้นปั นผลตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 จํานวน 286,605 หุ้น รวมทั
รว งสิ
% %น จํานวน 1,276,965 หุ้น บริ ษัทจะดําเนินการจดทะเบียนลดทุ
นล นตัดหุ้นที
ไม่ได้ จําหน่ายดัดังกล่าวภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึงจะจัด
ขึ %นในวันที 26 เมษายน 2562
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3.

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพื#อขออนุ
ข มัติการเพิ#มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ#มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันศุกร์ ที 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม
เจ้ าพระยาปาร์ ค ห้ องเจ้ าพระยาบอลรูม (ชัน% 2) เลขที 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
10400 โดยกําหนดรายชื
นดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันที 13 มีนาคม 2562
4. การขออนุ ญาตเพิ#ม ทุ น /จัจั ดสรรหุ้ น เพิ# มทุ น ต่ อ หน่ วยงานราชการที# เกี# ยวข้ อ ง และเงื#อ นไข การขอ
อนุญาต (ถ้ ามี)
บริ ษัทจะดําเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิมทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนั
ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ทีเกียวข้ อง และจด
ทะเบียนเปลีย นแปลงทุนชําระแล้ วต่อกระทรวงพาณิชย์
5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ#มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที#เพิ#ม
5.1 เพือรองรั บการใช้ สิทธิ ตามใบสํ
าม าคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื %อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทีออกให้
อก แก่ผ้ บู ริ หารและ
พนักงานของบริ
องบริ ษัทฯ และ/หรื
และ อ บริ ษัทย่อย ครัง% ที 11 (SENA-WK)

6.

ประโยชน์ ท# บี ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิ#มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ#มทุน
6.1 เพือเป็ นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานให้ แก่ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื
และ อ บริ ษัทย่อยและ
เพือให้ ผูผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย มีสว่ นร่วมในการเป็ นเจ้ าของกิจการ ซึง จะส่งเสริ ม
ให้ มีความตังใจในการทํ
%
างาน เพือ ประโยชน์สงู สุดให้ กบั บริ ษัท อันจะส่งผลประโยชน์ทางอ้ อมต่อผู้ถือหุ้น
6.2 เพือเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรือ บริ ษัทย่อย ทํางานร่วมกับบริ ษัทต่อไปในระยะ
ยาว อันจะส่งผลดีตอ่ การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนืองของบริ ษัทในอนาคต รวมทังทํ
% าให้ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
และพนักงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุง่ ไปสูก่ ารสร้ างผลตอบแทนอย่างยัง ยืนแก่บริ ษัท
6.3 เพือเพิมสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
6.4 เพือรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ

7.

ประโยชน์ ท# ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ#มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ#มทุน
7.1 หุ้นสามัญเพิมทุนทีจดั สรรให้
สรร แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื
หรื อ บริ ษัทย่อย เพือเป็ นแรงจูงใจ
ในการสรรหาบุคลากรทีมีคณ
ุ ภาพ เพือมาร่วมงานกับบริ ษัท
7.2 เงินทีได้
ไ ด้ รับจะนําไปใช้ ในการลงทุนขยายกิจการ เพือให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท

8. รายละเอีย ดอื#น ใดที#จําเป็ นสําหรั บผู้ถือหุ้ น เพื#อใช้ ประกอบการตั ดสิน ใจในการอนุ มัติก ารเพิ#มทุ น /
จัดสรรหุ้นเพิ#มทุน
-ไม่ม-ี
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท# คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ#มทุน/จัจัดสรรหุ้นเพิ#มทุน
ลําดับ
1
2
3
4

ขันตอนการดํ
%
าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพืออนุมตั ิให้ เพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน
วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู
ญผู้ ถือหุ้น เพืออนุมตั ใิ ห้ ลดทุน เพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน
จดทะเบี ย นลดทุน จดทะเบี ย น เพิ ม ทุน จดทะเบี ย น และแก้ ไ ขหนัง สื อ
บริ คณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

วัน เดือน ปี
26 กุมภาพันธ์ 2562
13 มีนาคม 2562
2 เมษายน 2562
26
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี %ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชือ.........................................................กรรมการผู
.........................................................กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท
(นายธี
นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์)

ลายมือชือ..........................................................กรรมการผู
...............................
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท
(นางสาวเบญญาลั
นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์)
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