เลขที IR 2018.00518
วันที 26 พฤศจิกายน 2561
เรื อง

การเข้ าร่วมลงทุนและจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ
บริ ษัทฯ”)
ฯ ครัง; ที 7/2561 ซึง
ประชุมเมือวันที 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัท อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ชันที
;  12 เลขที 448
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310 ได้ มีมติเห็นชอบมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร
เป็ นผู้ดําเนินการเกี ยวกับเรื องการเข้
เข้ าลงทุนในการจัดตังบริ
; ษัทย่อยใหม่ และ/หรื อการลงทุน สําหรับโครงการร่ วมทุน
รวมถึงมีอํานาจดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นหรื อเกียวเนืองกับการจัดตังบริ
; ษัทใหม่ และการลงทุนของบริ
ของ ษัทใหม่ เพือรองรับ
การพัฒนาโครงการในอนาคตนัน;
ทีป ระชุมคณะกรรมการบริ หาร ครัง; ที 28/2561 เมือวันที 26 พฤศจิกายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ บริ ษัทฯ ขายหุ้น
สามัญ ที บริ ษั ทฯ ถื อ อยู่ใ น บริ ษั ท เสนา ดี เ วลลอปเม้ นท์ เอ 10 จํ า กัด (“เสนา เอ 10”) ให้ กักับ บริ ษั ท เสนา โซลาร์
เอนเนอร์ ยี จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ
ยของ ษัทฯ จํานวน 5,999 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 59.99 ของหุ้นทังหมดใน
;
เสนา เอ 10
และให้ แก่นายสุเมธ บุญบันดารสุข ซึงไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ จํานวน 4,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 40.00
ของหุ้นทังหมดในเสนา
;
เอ 10 ดังนัน; บริ ษัทฯ ขอแจ้ งการจําหน่ายเงินลงทุนทีบริ ษัทฯ ถืออยู่ในเสนา
เสนา เอ 10 และการร่ วม
ทุนในเสนา เอ 10 ผ่านการถือหุ้นของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังต่อไปนี ;
1. วันทีทํารายการ
2. ผู้เกียวข้ อง

: ภายในไตรมาสที 4 ของปี 2561
: ผู้ขาย: บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน
มหาชน)
ผู้ซื ;อ : 1. บริ ษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ ยีจํจํากัดซึง เป็ นบริษัทย่อยของ บริ ษัท
เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน
มหาชน)
2. นายสุเมธ บุญบันดารสุข
ผู้ซื ;อและผู้ขายไม่มีความสัมพั
มพันธ์ ในลักษณะบุคคลเกียวโยง ตามหลั
ต
กเกณฑ์ที
กํ า หนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ
ตล น ที ท จ. 21/2551 เรื อ ง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที
รทีเกียวโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการ
และต
ตลาดหลักทรั พ ย์ ฯเรื อง การเปิ
เปิ ดเผยข้ อ มูลและการปฏิ
และก
บัติการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื
ประก นๆ ทีเกียวข้ อง
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3. รายละเอียดของรายการ

4.
5.
6.
7.

วัตถุประสงค์การร่วมทุน
ทุนจดทะเบียนของเสนา เอ 10
สัดส่วนการร่วมทุน
รายละเอียดก่อนและหลังการ
ร่วมทุน

รายการ

: บริ ษัทฯ จะจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ เสนา เอ 10 จํานวน 9,999 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ซึงคิดเป็ นสัสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจํานวน
หุ้นทีออกและชําระแล้ วของเสนา เอ 10 ดังนี ;
1. จําหน่ายให้ แก่ บริ ษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ ยีจํากัด จํานวน 5,999 หุ้น
ในราคาซื ;อขายหุ้นทังหมด
;
จํานวน 599,900
900.00 บาท
2. จําหน่ายให้ แก่ นายสุเมธ บุญบันดารสุข จํานวน 4,000 หุ้น ในราคาซื ;อ
ขายหุ้นทังหมด
;
จํานวน 400,000.00 บาท
: เพือรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคตร่ร่วมกัน
: 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 10,000
,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
: บริ ษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ ยี จํากัด 60% : นายสุเมธ บุญบันดารสุข 40%
:

ก่ อนการร่ วมทุน

หลังการร่ วมทุน

ชือบริษัทร่ วมทุน

: บริ ษัท เสนา ดีเวลลอปเม้ นท์ เอ 10 จํากัด

บริ ษัท เสนาสมาร์ ท เพาเวอร์ จํากัด

โครงสร้ างการถือหุ้น

: บริ ษัทฯ

บจก.เสนา
เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ ยี
ถือหุ้น 59.99%
นายสุเมธ บุญบันดารสุข
ถือหุ้น 40.00%
นางสาวเกษรา
เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ถือหุ้น 0.01%

โครงสร้ างกรรมการ

: 1. นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
2. น.ส. เบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
3. น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ถือหุ้น 100.00%

1. นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
2. นายสุเมธ บุญบันดารสุข
3. น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ทังนี
; ; รายการจําหน่ายไปซึง หุ้นสามัญของ เสนา เอ 10 ให้ แก่บริ ษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ ยี จํากัด มีวตั ถุประสงค์เพือ
ประโยชน์ในการบริ
บริ หารจัดการการลงทุน และสอดคลองกั
องกับการจัดโครงสร้ างการลงทุนของกลุม่ บริ ษัท
อนึง รายการจําหน่ายไปซึง หุ้นสามัญของ เสนา เอ 10ให้ แก่ นายสุเมธ บุญบันดารสุข ถือเป็ นรายการจําหน่ายไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.20/2551
ทจ
เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ (และตามที
และตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ พ.ศ.
พ 2547 (และ
ตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์
ตาม
มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (NTA) เท่ากับร้ อยละ
ย 0.01 โดยอ้ างอิง
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งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ;นสุด ณ วันที 30 กันยายน 2561 และเมือพิจารณารายการจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ใน
รอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมาจะมีขนาดรายการจําหน่ายไปรวมเท่ากับร้ อยละ7.09
ยละ
(ขนาดรายการสู
ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์
ตาม
มูลค่า
รวมของสิ งตอบแทน) ดังนัน; การเข้ าทํารายการจึงไม่เข้ าข่ายรายการทีต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศรายการได้
ตามประกาศ
มาหรื อ
จําหน่ายไปซึง สินทรัพย์
อย่างไรก็ดี รายการดัดังกล่าวข้ างต้ น ไม่เข้ าข่ายหลักเกณฑ์รายการทีเกียวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551
21
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) เนืองจาก นายสุเมธ บุญบันดารสุข ไม่ใช่บคุ คลทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ
ตาม อบังคั
งคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีหน้ าทีต้องรายงานการร่ วมทุนดังกล่าว ตามข้
เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข
อนไข และวิธีการเกียวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิ
ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน พ.ศ.
2560 ลงวันที 9 ตุลาคม 2560 เนืองจากเป็ นกรณีทบี ริ ษัทจดทะเบียนมีการเข้ าร่วมทุนกับบริ ษัทอื
ทอืนโดยสัดส่วนของการเข้ า
ร่วมทุนตังแต่
; ร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัททีเข้ าร่วมทุน
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ)U
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและเลขานุการบริ ษัท

ส่วนงานกํากับดูแลกิจการ
โทร. 02-541-4642 ต่อ 10406
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