สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / Enclosure 1
เลขที่ใบจองซื้อ / Subscription Form No………………………………………
ใบจองซื้อ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น /One Subscription Form per one Shareholder Register No. Only

ใบจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริ ษทั เสนา เจ พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
Subscription Form for New Issued Warrant of SENA J PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่จองซื้อ

การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมของ บริ ษทั เสนา เจ พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) จานวน 1,050,000,000 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
Offering for sale to existing shareholders of SENA J PUBLIC COMPANY LIMITED of 1,050,000,000 new warrant,
at the offering price of Baht 0.10 per warrant, at a ratio of 4 existing ordinary shares to 1 new warrant
☐ 6 มิถุนายน 2565 /6 June 2022 ☐ 7 มิถุนายน 2565 /7 June 2022 ☐ 8 มิถุนายน 2565 / 8 June 2022 ☐ 9 มิถุนายน 2565 / 9 June 2022 ☐ 10 มิถน
ุ ายน 2565 /10 June 2022

ข้อมูลผู้จองซื้อใบจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในช่ องด้านล่างนี้ให้ ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber's Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner.

เรี ยน คณะกรรมการ บริษทั เสนา เจ พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) ("บริษัท") / To Board of Directors SENA J PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Company")
ข้าพเจ้า / I/We ☐ นาย/Mr. ☐ นาง / Mrs. ☐ นางสาว / Miss ☐ นิติบุคคล / Company
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้นเลขที่ / Registration No.
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel.
บัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ / ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID No.
ที่อยู่ / Address
ข้าพเจ้ามีหุ้นเดิมของ บริ ษทั เสนา เจ พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) ในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อใบจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ (Record Date) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 จานวน / According to the Record Date on
17 May 2022 to compile the list of shareholders entitled to subscribe for new warrant, I/we own
หุ้น / ordinary share(s), และมีสิทธิในการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน /
and have rights to subscribe for
หุ้น / new warrant(s)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อใบจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เสนา เจ พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) ดังนี้ /
จานวนทีจ่ องซื้อ (ใบสาคัญแสดงสิทธิ) /
จานวนเงินที่ชาระ (บาท) /
I/We wish to subscribe for the newly ordinary share(s) in the Company as follows:

☐ จองซื้อตามสิ ทธิท้ งั จานวน / Subscription for full of the entitlement

No. of shares subscription for (Warrants)

Total Payment Amount (Baht)

โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง / Choose o only one

☐ จองซื้อน้อยกว่าสิ ทธิ / Subscription for less than the entitlement

☐ จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ (ระบุเฉพาะจานวนที่จองเกินสิ ทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)

รวมจองซื้อทั้งสิ้น / Total Subscription
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อใบจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยชาระเป็ น / I/We enclose my/our payment by:
☐ เงินโอนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด เพื่อการจองซื้อ” เลขที่บญ
ั ชี 155-3-00030-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์ เพลส /

Pay-in: Payable to "Globlex Securities Company Limited for Subscription" Account number 155-3-00030-1, Current Account, Siam Commercial Bank Public Company Limited, All Seasons Place Branch
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรใบจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่ งมอบใบจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / If I/We am/are allotted the said
Warrants, I/we agree to have either of the following processed by the Company (Choose only one):

☐ ให้ฝากใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก" และดาเนินการให้ บริ ษทั

นาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ เลขที่

ชื่อ

Issue a warrant certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" for the allotted Shares and assign for Participant name
To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. ("TSD") for my/our securities a/c no.

สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริ ษทั นั้น /
TSD number no.

a/c name

, maintained at said TSD member company.

☐ ให้ฝากใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด" และนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กบ
ั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ที่ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้อหุ้นจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) / Issue a warrant
certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." For the allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600. (Subscriber shall pay the fees as specified by TSD for later
issuance of share certificate.)

☐ ให้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่ อของข้าพเจ้าและจัดส่ งใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ขา้ พเจ้าตามชื่ อที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุ้นทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดี

มอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่
ทุน / Issue a warrant certificate in my/our name for the allotted Warrants and deliver the warrant certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register. I/We agree to have the Company do the necessary
to have the warrant certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the closing date of the subscription period.

ในกรณีที่ตอ้ งมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ขา้ พเจ้าไม่ได้รับการจัดสรร หือไม่รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อ ข้างเจ้ามีความประสงค์ให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้ (เลือกเพียงวิธีเดียวเท่านั้น) (กรณีไม่ระบุถือว่า
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค)
☐ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามข้ าพเจ้ า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ณ วันที่

17 พฤษภาคม 2565 (วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องที่อาจจะเกิดขึ ้น

Issuing a crossed cheque made payable to me/us and delivering it by registered mail according to the registered mailing address as recorded in the shareholders’ registration book of the Company on 17 May 2022 (the Record Date) the subscriber
shall be responsible for related fees which may occur

☐ โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของข้ าเจ้ าตามที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) เฉพาะธนาคารที่กาหนด 9 ธนาคารได้ แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารกรุงเทพ(BBL)
ธนาคารกรุงไทย(KTB) ธนาคารกรุงศรี ฯ (BAY) ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ (LH) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB) ธนาคารยูโอบี (UOB)
Transfer through bank account as recorded in the shareholders’ registration book of the Company on 17 May 2022 (the Record Date) (only 9 specified bank is applied, which are The Siam Commercial Bank PLC. (SCB) Kasikornbank PLC. (KBank)
Bangkok Bank PLC.(BBL) Krungthai Bank PLC. (KTB) Bank of Ayudhya PLC.(BAY) TMBthanachart Bank PLC.(TTB) Land and Houses PLC. (LH) CIMB THAI Bank PLC. (CIMBT) United Overseas Bank Limited (UOB)

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิน้ ี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อย
พร้อมเงินโอนเข้าบัญชี มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการจองซื้อ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อ และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เสนา เจ พร็อพ
เพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription
rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued warrants of SENA J PUBLIC COMPANY LIMITED, including the amendment.

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง ก่อนการตัดสิ นใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ

ลงชื่อ

ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
(
)
ข้าพเจ้าตกลงและให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ทาซ้ า นาข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่หน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามคาขอของข้าพเจ้าและ/หรื อตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้น และข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแก่สถาบันการเงิน(รวมถึงบริ ษทั หลักทรัพย์และ/หรื อนิติบุคคลอื่นใด)ที่ขา้ พเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรื อการระบุตวั ตนของข้าพเจ้าให้แก่ตวั แทนจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฏหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ได้ที่ตวั แทนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ได้ที่ www.globlex.co.th/PDPA
I agree and give my consent to the Company in collecting, processing, using, reproducing, entering into a computer system and/or disclosing my personal information to any entities relevant to carry out according to my request and/or for the above purposes. And, I hereby
give my consent to any financial institution (including securities companies and/or any other legal entity) which I have a financial transaction with to be able to disclose information related to the presence and/or identifying my identity to the subscription agent of the
Company and the Company. This is to comply with the law on anti-money laundering. Personal data protection laws and any other relevant laws. Owners of personal data can learn more about the Company's personal data protection policy at of the subscription agent for
the Company at www.globlex.co.th/PDPA
หมายเหตุ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธหรื อไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลตามที่ระบุเพื่อวัตถุประสงค์ขา้ งต้น บริ ษทั ไม่อาจพิจารณาและ/หรื อไม่อาจ
เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อ ไม่อาจบริ การหรื อทาธุรกรรมให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
ลงชื่อ x_______________________________________________ ผูใ้ ห้ความยินยอม/Consent

x

Please be aware of the risk involved in share investment. Please read the relevant information carefully before subscription.

Note: If the owners of personal data refuses or does not provide the personal data specified for the above purposes, the Company may not

Grantor

(
)
การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน / Suitability Test for warrant subscription
1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ขา้ พเจ้าจะจองซื้อครั้งนี้ / I/We acknowledge risk level of warrant I/we will subscribe for.
ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้ลง
ลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้ อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ขา้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates
consider and/or may not collect, use, disclose personal data and/or may not provide services or transactions to the owner of personal data.

that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this warrant. I will put my signature below to confirm my intention for this warrant subscription. I/We acknowledge that this warrant investment does not
match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.

ลงชื่อ
(

x

ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เสนา เจ พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่ วนนี้ด้วย)
Evidence of receipt of Subscription Form for New Warrants of SENA J PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Company") (Subscriber shall also fill in this section.)

วันที่จองซื้อ / Subscription Date
เลขที่ใบจองซื้อ / Subscription Form No.
ผูจ้ ดั จาหน่ายได้รับเงินจาก / Underwriter received payment from
เพื่อจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน / for subscription of
หุ้น / new warrants in the Company, ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท / at Baht 0.10 per warrant, รวมเป็ นเงิน / totaling of
บาท / Baht โดยชาระเป็ น / made payable by
☐ เงินโอน / Money Transfer
ลงวันที่ / Date
ธนาคาร / Bank
สาขาที่โอน / Branch
โดยหากผูจ้ องซื้อได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
☐ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในนาม "บริ ษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก" เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่
/
Issue a warrant certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" Participant number
Securities trading account number
☐ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในนาม "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด" โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อผูจ้ องซื้อ / Issue a warrant certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." and deposit those shares under
issuer account for my name, account number 600
☐ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในนามผูจ้ องซื้อ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิดการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน / Issue a warrant certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing dateเ จ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ม อ บ อ า น า จ /
Authorized Officer
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื้ อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่ งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 โทร. 0 2009-9000
Remark: If subscriber wishes to amend his/her address given previously, please directly notify the change to the registrar at: Securities Operation
Service, Thailand Securities Depository Co., Ltd. No. 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand

ผู้ฝาก
เลขที่Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน)
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
030
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

236
242
257

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd.

SUB-BROKER
243
245

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จา กัด (มหาชน)
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม(ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z com SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จากัด
Krungthai XSpring Securities Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
518
312
316
330

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BOND

328
329
334
336
337
339
340
343
345
425

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited (CUSTODIAN)
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี)้
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

หมายเหตุ/Notes:
- ผู้จองซื ้อกรุณาแนบใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน มาพร้ อมกับใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนฉบับนีด้ ้ วย / The subscriber please attach the subscription certificate of the right to subscribe for new ordinary shares with this
subscription form for new ordinary shares.
- ผู้จองซื ้อโอนเงินเข้ าบัญชีเดียวกัน ทังกรณี
้ จองซื ้อ ตามสิทธิ หรือต่ากว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร/ The subscriber shall pay only one wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement.
- ถ้ าจานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อนี ้ไม่ตรงตามจานวนเงินที่บริษัทได้ รับชาระ บริษทั จะถือตามจานวนเงินที่ได้ รับชาระเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ จานวนเงินดังกล่าวจะต้ องไม่เกินกว่ามูลค่าหุ้นที่ผ้จู องซื ้อได้ รับจัดสรรทังหมด
้
/ If the share subscription amount stated in
this subscription form for new ordinary shares does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. In this regard, the said payment shall not exceed the value of
the subscription amount that the subscriber is entitled to be allocated.
- ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบใบนาฝากชาระเงินค่าสินค้ าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) หรือใบนาฝาก/โอนเงิน ซึ่งแสดงการชาระเงินเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยครบถ้ วน / The subscriber must attach the Bill Payment Pay-In Slip or pay-in slip
showing full payment for subscription of new ordinary shares.

้ ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) (XR)
้ ท
ิ ธิจองซือ
แจ้งเตือนการใชส

เรือ
่ ง
subject:

บริษ ัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ต ี้ จาก ัด (มหาชน) (SENAJ)
Notification of the subscription for New Issued Warrant (XR) of SENAJ

ตามทีท
่ า่ นได ้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข ้างต ้นไว ้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ ้งให ้ท่าน
ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษ ัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ต ี้ จาก ัด (มหาชน)

SENAJ

วันขึน
้ เครือ
่ งหมายเพือ
่ รับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

13/05/2022

วันปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (Bookclosing Date)

18/05/2022

อัตราส่วน (ratio)
หุ ้นสามัญเดิม (Old) : ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants)

4 (SENAJ) : 1 (SENAJ-W1)

ราคาหน่วย/หุ ้น/บาท (Baht per share)

0.10

้ ระหว่างวันที่ (Subscription Period)
กาหนดวันจองซือ

06/06/2022 - 10/06/2022

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น ท่านมีหุ ้นฝากไว ้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
้ ฯ เพือ
ถ ้าท่านมอบหมายให ้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซือ
่ ใช ้
สิทธิ
้ ฯ ท่านต ้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให ้บริษัทฯ
ในการจองซือ
(Documents Required)

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในว ันที่ (contact within)
06/06/2022

้ ฯ
1. ใบจองซือ
(Registration Form)
้ ฯ
2. ใบรับรองการใช ้สิทธิการจองซือ
**เพิม
่ เติม (Remark) : กรณีบัตรประชาชน
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
ตลอดชีพแนบสาเนาทะเบียนบ ้าน
้ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ ะบุ
3. เช็คชาระการจองซือ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต ้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

หนังสือแจ้ งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ครัง้ ที่ 1 (SENAJ-W1)

ระยะเวลาจองซือ้ วันที่ ระหว่ างวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึง 10 มิถุนายน 2565

คาเตือน: การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ในครัง้ นี ้ เป็ นการ
เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในประเทศ
ไทยและผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ ทัง้ นี ้บริ ษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรื อจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ในการเสนอขายนี ้ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรื อการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นรายนันจะท
้
าให้ หรื ออาจทาให้ บริ ษัทมีหน้ าที่ตามกฎหมายต่า งประเทศ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่นี ้
ไม่ได้ มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ปี 1993 (U.S.
Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะไม่มีการเสนอขายและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ให้ แก่บุคคลอเมริ กัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กาหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) หรื อให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี ้ จะไม่มีการขายหรื อเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ใน
ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้ หรื อในประเทศอื่นใดที่การแจกจ่ายเอกสารเหล่านี ้จะไม่
ถูกต้ องตามกฎหมาย หรื ออาจทาให้ บริษัทมีหน้ าที่ใด ๆ เกินกว่าหน้ าที่ตามกฎหมายไทย โดยการเสนอขายและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในประเทศอื่นใดอาจมีขึ ้นเฉพาะในกรณีที่บริ ษัทได้ รับการยกเว้ นการขอ
อนุญาตและการจดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ที่ SENAJ 006/2565
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งสิทธิการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ที่ออก
และเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SENAJ-W1)
ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1. ใบจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1 (SENAJ-W1)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เสนา เจ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ (SENAJ-W1) ซึง่ ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
3. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้
4. แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
5. ใบนาฝากชาระเงิน (Bill Payment)
6. ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ (SENAJ-W1)
7. หนังสือมอบอานาจสาหรับการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท เสนา เจ พร็ อพ
เพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ (SENAJ-W1)
8. แผนที่สถานที่จองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท เสนา เจ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ (SENAJ-W1)

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้ มีอนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จานวนไม่
เกิน 1,050,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้ มี
มติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ขึ ้นอีก 525,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,100,000,000 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียน จานวน 2,625,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ออก
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Right Offering) ครั ง้ ที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ SENAJ-W1) ทัง้ นี ้ รายละเอียด
เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (SENAJ-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
SENAJ-W1”) ในครัง้ นี ้ มีรายละเอียด ดังนี ้
หน้ า 1

1. รายละเอียดสาคัญเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีออกและ
เสนอขาย
มูลค่ าที่ตราไว้ ของหุ้นรองรั บใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
วิธีการจัดสรรและเสนอขายใบสาคั ญ
แสดงสิทธิ

: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
: ไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย
: 0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
0.10 บาท (สิบสตางค์)
: บริษัทจะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering) ใน
อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
(หากมีเศษจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 ให้ ปัดเศษดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวน)
ในการนี ้ บริ ษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับ
การจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ SENAJ-W1 (Record Date)
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ทัง้ นี ้ ในการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ SENAJ-W1 ผู้ถือหุ้น
เดิ ม ของบริ ษั ท สามารถจองใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ เกิ น สิ ท ธิ ที่
ได้ รับจัดสรรได้ (Excess Rights) และในกรณีที่มีใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ SENAJ-W1 เหลือจากการจัดสรรให้ ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วน
ในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ส่วนที่
เหลือให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นซึ่งแสดงความจานงจองซื ้อเกินสัดส่วนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรื อจนกว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใด
ประสงค์ที่จะจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวอีกต่อไป หาก
ยังคงมีใบสาคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลืออยู่ ตามรายละเอียดดังนี ้
(1) ในกรณี ที่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม จองซื อ้ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ
SENAJ-W1 เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนเป็ นจ านวนน้ อยกว่ า
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ SENAJ-W1 ที่เหลือจากการ
จัด สรรตามสิ ท ธิ บริ ษั ท จะจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ
SENAJ-W1 ส่วนที่เหลือนัน้ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิ ตามที่ระบุในใบจองซือ้ สาหรั บการจองเกินสิทธิ
ดังกล่าว
หน้ า 2

(2) ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ SENAJW1 เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนเป็ นจ านวนมากกว่ า ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ฯ SENAJ-W1 ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตาม
สิ ท ธิ บริ ษั ท จะจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ SENAJ-W1
ส่วนที่เหลือนัน้ ตามสัดส่วนการถื อหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ
SENAJ-W1 ดังกล่าวให้ ดาเนินไปจนกระทัง่ ไม่มีใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 เหลือจากการจัดสรร ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จะคื น เงิ น ค่ า จองซื อ้ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ SENAJ-W1
สาหรับส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมโดยไม่มี
ดอกเบี ย้ ภายใน 7 วั น ท าการนั บ จากวั น ปิ ดรั บ จองซื อ้
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1

1.6
1.7
1.8

การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ SENAJ-W1 ที่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิตาม (1) และ (2) ข้ างต้ นไม่ว่ากรณีใดจะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ูถือ
หุ้นที่จองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 เกินกว่าสิทธิราย
ใดถือหุ้นของบริ ษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ ามผ่านจุดที่
ต้ องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง
หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารในการเข้ าถื อหลัก ทรั พย์ เพื่อ
ครอบงากิจการ และในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือ
หุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท
ในกรณีที่มีใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ SENAJ-W1 คงเหลือจากการ
จองซื อ้ ของผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ไม่ ว่ า กรณี ใ ด ๆ บริ ษั ท จะด าเนิ น การ
ยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทงจ
ั ้ านวน
อัตราการใช้ สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้ น
แต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้ สิทธิ (ต่ อหน่ วย)
: 1.50 บาทต่อหุ้นสามัญใหม่ เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง : 22 มิถนุ ายน 2565
สิทธิ
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1.9

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 2 ปี นับ แต่ วัน ที่ อ อกใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ (วัน ที่ 22 มิ ถุน ายน
2565 ถึ ง วั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2567) ทั ง้ นี ้ ภายหลั ง การออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะไม่มีการขยายอายุใบสาคัญแสดง
สิทธิ
1.10 จานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่อ รองรับ : ไม่ เ กิ น จ านวน 1,050,000,000 หุ้ น คิ ด เป็ นร้ อยละ 25 ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
จ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ า ยได้ แล้ วทั ง้ หมดของบริ ษั ท จ านวน
4,200,000,000 หุ้น
1.11 การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ราคาการใช้ สิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญและอัตราการใช้ สิทธิในการซื ้อ
หุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตลอด
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะดาเนินการปรับราคาการ
ใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี เ้ กิ ด ขึ น้ ทั ง้ นี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไป
กว่าเดิม
1. เมื่อบริ ษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นบริ ษัท อัน
เป็ นผลมาจากการรวมหรื อการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ ออกแล้ ว
ของบริษัท
2. เมื่อบริ ษัทจ่ายปั นผลทัง้ หมดหรื อบางส่วนเป็ นหุ้นให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นของบริษัท
3. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/
หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจากัด ในราคาที่
ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทั
4. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ออกใหม่ โดยกาหนดราคาหรื อคานวณราคาของหุ้น
ที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ดัง กล่ าวต่ ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัท
5. เมื่อบริ ษัทจ่ายปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้ อยละ 90
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้ อ 1 ถึง 5 ทีท่ าให้ ผล
ประโยชน์ ต อบแทนใด ๆ ที่ ผ้ ูถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะ
ได้ รั บ เมื่ อ มี ก ารใช้ สิท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ด้ อ ยไป
กว่าเดิม
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1.12

วิธีการและระยะเวลาการใช้ สิทธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ SENAJ-W1 จะสามารถใช้ สิทธิได้ ทกุ
วันทาการสุดท้ ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคม นับ แต่ วัน ที่ อ อกใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ตลอดอายุข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันกาหนดการใช้ สิทธิ) และวันครบกาหนด
ใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายจะตรงกับวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJW1 มีอายุครบ 2 ปี นับแต่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนั
กาหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษัท ให้ เลื่อนวัน
ก าหนดใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ ดั ง กล่ า วเป็ นวั น ท าการก่ อ นหน้ าวั น
กาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าว

ทัง้ นี ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือจากการใช้ สิทธิ หรื อไม่ถูก ใช้
สิทธิในวันกาหนดการใช้ สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้
สิ ท ธิ ได้ ใ นวัน ก าหนดการใช้ สิท ธิ ค รั ง้ ต่ อ ๆ ไปตลอดอายุข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิแล้ ว ใบสาคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้ สิทธิจะถูกยกเลิก
และสิ ้นผลไป โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
และไม่มีข้อกาหนดเรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้
สิทธิก่อนครบกาหนด
1.13 ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ : ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ SENAJ-W1 ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิใน
สิทธิ
การซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้
สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ น สามัญ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นวัน ท าการของ
บริ ษัท ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5
วันทาการ ก่อนวันกาหนดใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ นการแสดง
ความจานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ แสดงความจานงในการ
ใช้ สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกาหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ใน
กรณี ที่วันแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริษัท ให้ เลื่อนวันแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ น
วันทาการก่อนหน้ า
เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ ว ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิดงั กล่าว
ได้ อีกต่อไป
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1.14

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้
เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”)
1.15 ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิด : บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
จากการใช้ สิทธิ
สิทธิที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 (Record Date)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

3.

การจองซือ้ ใบสาคัญการแสดงสิทธิ
3.1
ระยะเวลาการจองซือ้
ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึง 10 มิถุนายน 2565 ในวันทาการของบริ ษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น.
3.2
วิธีการจองซือ้ และการชาระเงิน
3.2.1 แนวทางการจองซือ้
1)
กรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือต่ากว่ าสิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรร
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์แจ้ งความจานงจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิต ามสิทธิหรื อต่ากว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรจะได้ รับการ
จัดสรรทัง้ จานวนตามที่จองซื ้อ ในกรณีที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิเกิดขึน้ ในขัน้ ตอนของการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง
2)
กรณีจองซือ้ เกินกว่ าสิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรร (Oversubscription)
ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิเกินสิทธิที่ได้ รับจัดสรร โดยแจ้ งความจานงจองซื ้อใบสาคัญ แสดงสิทธิมา
ในคราวเดียวกันกับการจองซื ้อตามสิทธิ และต้ องชาระค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จองซื ้อเกินสิทธิเต็มจานวน ใน
กรณีที่จองซื ้อเกินสิทธิและมิได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะคืน
เงินส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (โดยไม่มีดอกเบี ้ย) ภายใน
7 วันทาการนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ (โปรดดูในรายละเอียดการคืนเงินค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ
ข้ อ 5) โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
กรณีมีใบสาคัญแสดงสิทธิเหลือมากกว่าจานวนความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิทงั ้ หมด
รวมกัน บริ ษัทจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชาระราคาค่าจองซื ้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวทังหมดทุ
้
กรายการตามจานวนที่แสดงความจานงขอจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (ใน
กรณีที่มีเศษทศนิยมของใบสาคัญแสดงสิทธิจากการคานวณให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง)
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-

กรณีที่มีใบสาคัญแสดงสิทธิเหลือน้ อยกว่ าจานวนความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่ าสิทธิทงหมด
ั้
รวมกัน บริ ษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่ าสิทธิแต่ละรายคูณด้ วยจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือ เพื่อให้ ได้ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ผ้ จู องซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่จะได้ รับ
การจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษทศนิยมของใบสาคัญแสดงสิทธิ จากการคานวณให้ ปัดเศษนัน้ ทิง้ ) โดยการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ให้ ดาเนินการไปจนกระทัง่ ไม่มีใบสาคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรร
ทังนี
้ ้ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะไม่เกินจานวนใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ผ้ ถู ือหุ้นนันจองซื
้
้อ และชาระค่าจองซื ้อแล้ ว
อย่างไรก็ดี การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิข้างต้ นไม่ว่ากรณีใด จะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริ ษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ ามผ่านจุดที่ต้องทาคาเสนอ
ขายหลักทรั พย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัด
การถือหุ้นของต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริษทั ซึง่ ปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นของบริษทั ได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และบริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้
ผู้จ องซื อ้ ใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ร ายใดหากการจัด สรรดังกล่ าวท าให้ ห รื อ อาจเป็ นผลให้ เป็ นการกระท าการขัดต่อ
กฎหมายใด หรื อ ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย
3.2.2 วิธกี ารจองซือ้
1) การยื่นเอกสารการจองซือ้
ผู้จองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่ชาระเงินค่าจองซื ้อเรี ยบร้ อยแล้ ว ต้ องนาหลักฐานการชาระเงิน และเอกสารจองซื ้อยื่น
ณ สานักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
2) การจองซือ้ ผ่ านระบบและรั บชาระเงินค่ าใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ผ่ าน
ระบบ Electronic Rights Offering
เลือกจองซื ้อ ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.globlex.co.th (“การจองซื ้อผ่าน
ระบบ E-RO”) ตั ้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้ถือ
หุ้นสามารถติดต่อจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเลือกจองซื ้อ ตามวิธีการดังนี ้
1. ผู้จองซื ้อหุ้นสามารถตรวจสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.globlex.co.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรื อ
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบ
2. ผู้ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ถือ หุ้นจานวนหุ้น เดิม และจานวนหุ้นที่สามารถจองซือ้ ได้ ตามสิ ท ธิ
จากนัน้ คลิก “ยืนยัน”
3. กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนในช่องที่กาหนด
4. ชาระเงินโดยทาการสแกน QR CODE จากระบบ E-RO
5. ตรวจสอบข้ อมูล และ ยืนยันทารายการพร้ อมทังบั
้ นทึก
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6. พิมพ์หลักฐานการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการ
จองซื ้อ
3.2.3

วิธีการชาระเงิน
ผู้ถื อ หุ้น ที่ ป ระสงค์ จะจองซื อ้ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุน จะต้ อ งกรอกรายละเอีย ดให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อผู้จองซื ้อในใบจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยผู้
จองซื ้อหรื อผู้รับมอบอานาจยื่นเอกสารประกอบการจองซื ้อและชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิทธิเต็มตามจานวนที่จอง
ซื ้อ ณ ตัวแทนรับจองซื ้อของบริษัท โดยในการชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ ชาระด้ วย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
1) กรณีชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์ เช็ค หรือ ดราฟต์
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงิน
ได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทาการถัดไป โดยขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
เพื่อการจองซื ้อ” ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2565 ลงวันที่ไม่เกิน 8 มิถุนายน 2565 สามารถเรี ยกเก็บได้ ภายใน 1
วันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ กาหนดให้ ผ้ จู องซื ้อ สัง่ จ่ายเช็ค หรื อเช็คธนาคาร หรื อ ดราฟต์ 1 ฉบับ ต่อใบจองซื ้อใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองซื ้อหุ้น โดยต้ องนาเช็ค เช็คธนาคาร หรื อดราฟต์ผ่านใบ Bill Payment
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ใส่รหัสบริษัท (Com Code) เป็ น 1553000301
2) กรณีชาระเงินด้ วยเงินโอนเข้ าบัญชี
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อโดยชาระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
โปรดชาระเงิน เข้ าบัญชี “บริ ษัทหลักทรั พย์ โกลเบล็ก จากัด เพื่อการจองซื ้อ” โดยชาระผ่านระบบ Bill Payment
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) Com Code 1553000301 (ใช้ แบบฟอร์ ม Bill Payment ตามเอกสารแนบ 5)
ระหว่างวันที่ 6 มิถนุ ายน 2565 ถึง วันที่ 10 มิถนุ ายน 2565 (รวม 5 วันทาการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
3) การชาระผ่ านช่ องทางอินเตอร์ เน็ตของธนาคาร
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อโดยชาระผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) เท่านัน้ เข้ าบัญชี “บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด เพื่อการจองซื ้อ” เลือกช่องทางจ่ายบิล ระบุ
Com Code 1553000301 ใส่ข้อมูลอ้ างอิง 1 (Ref 1) คือ เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 10 หลัก และ ใส่ข้อมูลอ้ างอิง 2
(Ref 2) คือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้ ครบ 10 หลัก
4) การชาระเงินด้ วยการ Scan QR Code
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อโดยชาระผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ตของทุกธนาคาร ใช้ การ
สแกน QR CODE ในระบบการจองออนไลน์ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.globlex.co.th
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ข้ อมูลสาคัญอื่น ๆ
ผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ ามี)
บริษัทงดรับการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และโทรสาร
บริษัทงดรับชาระเงินค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นเงินสด
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ ทาการจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนด้ วยวิธีการอื่นได้ ตามความเหมาะสม
ผู้จองซื ้อจะต้ องทาการชาระเงินค่าจองซื ้อแต่ละครัง้ แยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อโดยฝาก/โอนเงินครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทังกรณี
้
จอง
ซื ้อตามสิทธิหรื อต่ากว่าสิทธิและกรณีจองซื ้อเกินจากสิทธิที่ได้ รับจัดสรร ทังนี
้ ้ ชื่อของผู้ชาระเงินในช่องทางต่างๆ จะต้ องเป็ นชื่อ
เดียวกับผู้จองซื ้อเท่านัน้ โดยในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื ้อจะต้ องทาการ
ชาระเงินค่าจองซื ้อแต่ละครัง้ แยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
3.2

สถานที่ติดต่ อในการจองซือ้
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด (“ตัวแทนรับจองซื ้อ”)
เลขที่ 87/2 ชัน้ 12 อาคารซีอาร์ ซี ออลซีซนั่ ส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ : คุณนงนุช บริบรู ณธนา / คุณชินโชติ ยังรอต
โทรศัพท์ 02-672-5999 ต่อ 2521 , 2525
โดยสามารถนาส่งได้ ในระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึง 10 มิถุนายน 2565 (รวม 5 วันทาการ) ในระหว่างเวลา
9.00 น. ถึง 15.30 น.
สาหรับท่านที่ถือหุ้นในระบบไร้ ใบหุ้น (Script less) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ และ
มีห้ ุนสามัญ บริ ษัท เสนา เจ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ฝากไว้ เพื่อให้ บริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้ ดาเนินการรวบรวม
เอกสารและยื่นเรื่ องให้ แก่บริษัท
** บริ ษัท โดยตัวแทนรับจองซื ้อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนจะไม่รับกำรจองซื ้อหุ้นใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ทีจ่ ะซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนทำงไปรษณีย์ โทรสำร และไม่รับผ่ำนระบบ DSS **

3.3

เงื่อนไขการจองซือ้ อื่นๆ
1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อจะได้ รับหลักฐานการรับฝากการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ลงชื่อรับจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื ้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2) ผู้ถือหุ้นที่มิได้ ใช้ สิทธิจองซื ้อ หรื อมิได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อตามวันและเวลาที่กาหนด หรื อเช็ค หรื อเช็ค
ธนาคารหรื อ ดราฟต์ ที่สงั่ จ่ายไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามวันที่ที่สงั่ จ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนันสละสิ
้
ทธิใน
การจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
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3) ในกรณีชาระค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิด้วยเช็ค หรื อเช็คธนาคาร หรื อ ดราฟต์ ให้ ลงวันที่ตามที่ระบุไว้
เท่านัน้
4) หากจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในใบจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจานวน
เงินที่บริ ษัทได้ รับชาระบริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับจากการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นหลัก
5) หากจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในใบจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้ อยกว่าจานวน
เงินที่บริษัทได้ รับชาระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ ดุลยพินิจในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายตามที่บริ ษัทเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็ น
ผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ ามี)
6) บริษัทงดรับการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และโทรสาร
7) บริษัทงดรับชาระเงินค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นเงินสด
8) บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื ้อ
การชาระเงินค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื ้อ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา
อุปสรรคหรื อข้ อจากัดในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท
9) ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ มได้ รั บ ใบรั บ รองสิ ท ธิ ก ารจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่มทุน
มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถื อหุ้นเดิมจะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื ้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือ
หุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นเดิมได้ รับใบรั บรองสิทธิ การจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสาร
ประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้ หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื อ้ ด้ วยเลขทะเบียนผู้ถื อ หุ้น
หมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้ าด้ วยกันเป็ นรายการเดียวกัน หรื อ ระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื ้อชุดเดียวกัน ผู้
จองซื ้อหุ้นใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนอาจได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ไม่ครบตามสิทธิ ทัง้ หมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่
เห็นสมควร หรื อ ไม่จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นรายดังกล่าว
4. เอกสารที่ใช้ ประกอบในการจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบอานาจจะต้ องนาเอกสารที่ใช้ ในการจองซื ้อดังต่อไปนี ้ พร้ อมชาระเงินเต็มจานวนที่จองซื ้อ ทังใน
้
ส่วนที่จองซื ้อตามสิทธิที่ได้ รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร ไปติดต่อตัวแทนรับจองซื ้อ
ตามที่อยู่ในข้ อ 3.3
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ใบจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมทัง้ ลงลายมือชื่อผู้จองซือ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1)
ผู้ถือหุ้นต้ องระบุจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายต้ องการจองซื ้อตามสิทธิตามจานวนที่ได้ แสดงไว้ ใน
ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ และจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ พร้ อมทัง้
ลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้ อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ ามี)
ทัง้ นี ้ กาหนดให้ ผ้ ูจองซื ้อยื่นใบจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1
ฉบับเท่านัน้
ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นต้ องการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่ าสิทธิ จะต้ องแสดงความจานงในการจองซื ้อใบสาคัญ
แสดงสิทธิตามสิทธิให้ ครบจานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร
หลักฐานการชาระเงิน
หลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อเต็มจานวนที่จองซื ้อ ได้ แก่ ใบนาฝากฉบับจริ ง (Pay-in Slip) (กรณีชาระเงินค่าหุ้น
ด้ วยการโอนเงิน) หรื อเช็ค หรื อเช็คธนาคาร หรื อ ดราฟต์ พร้ อมทังระบุ
้ ชื่อ นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ไว้ ด้านหลังของหลักฐานการชาระเงิน
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทและได้ จัดส่งไปทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือฉบับนีซ้ งึ่ จะระบุจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายมี
สิทธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรกประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่ านัน้
โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ านัน้
พร้ อมรับรองสาเนา
เอกสารประกอบการแสดงตน สาหรับกรณีจองซือ้ แบบยื่นเอกสาร
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ ไม่มีบตั รประจาตัว
ประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทาให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน ปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 หรื อในใบรับรองสิทธิการจองซื ้อใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ ง
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนัน้
ต้ องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ
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นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิ ติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยลายมือชื่อนัน้ ต้ องตรงกับลายมือชื่ อในใบจองซื ้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั ้งบริษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริ ษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับ ตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจ
ลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าวพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องสาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
แล้ วต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทา หรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ
(หากผู้ถือหุ้นได้ มอบอานาจให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นผู้ลงนามในใบจองซื ้อสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนและเอกสารประกอบแทน ต้ องแนบหนังสือมอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้รับมอบอานาจซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง เป็ นเอกสารประกอบการแสดงตนด้ วย)
5.

การคืนเงินค่ าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อการคืนเช็คค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทโดย
ตัวแทนรับจองซื ้อจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื ้อจะคืนเงินค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี ้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยตัวแทนรับจองซื ้อ จะดาเนินการคืนเงินค่า
จองซื ้อ โดยชาระเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้นใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจะโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฎในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) เฉพาะธนาคารที่
กาหนด 9 ธนาคารได้ แก่
(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(2) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
(3) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(4) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
(5) ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
(6) ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
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(7) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
(8) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
(9) ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ในกรณีที่ไม่มีบญ
ั ชีของธนาคารดังกล่าว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื ้อ จะดาเนินการจ่ายเป็ น เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายชื่อผู้
ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั สิ ้นสุดกาหนดระยะเวลาจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดชื่อที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ
วัน Record Date ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะต้ องทาการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตราร้ อยละ
7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรร นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 10 วันทาการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้ มีการชาระคื นตามวิธีการดังกล่าว
ข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับ
เงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยชอบ และผู้จองซื ้อไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ
จากบริษัทอีกต่อไป
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเป็ นเช็ค และไม่ ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซื ้อ และ /หรื อ ค่าใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรี ยกเก็บได้
บริ ษัทจะคืนเช็คดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัด สรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน อัน
เนื่องมาจากเหตุดงั กล่าว โดยผู้จองซื ้อดังกล่าวต้ องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทซึ่งผู้จองซื ้อได้ ดาเนินการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน ภายใน
14 วันทาการนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6.

6.1

วิธีการส่ งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริ ษัทจะดาเนินการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่บุคคลตามรายชื่อผู้ที่ได้ รับ การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิและ
บริษัทจะดาเนินการออกและส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี ้
กรณีท่ผี ้ ไู ด้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ มีบัญชีขายหลักทรัพย์ กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์
กรณีประสงค์จะขอรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในชื่อของผู้จองซื ้อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนหุ้นที่
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6.2

6.3

ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15
วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถ
ขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ได้ จนกว่าจะได้ รับใบสาคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งผู้จองซื ้ออาจได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าทาการ
ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว
กรณีท่ีผ้ ูได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ กับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ สมาชิก
เลขที่ 600
ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั
“บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์จะบันทึกยอดบัญชี
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรเข้ าบัญชีของ บริ ษัท เสนา เจ
พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ภายใน 7 วันทาการ นับ
จากวันปิ ดการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เมื่อผู้จองซื ้อต้ องการขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้
จองซื ้อจะต้ องถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริ ษัทหลักทรั พย์ ซึ่งอาจจะมี
ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรื อบริษัทหลักทรัพย์นนั ้ ๆ กาหนด ในกรณีนี ้ ผู้จอง
ซื ้อจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทันทีที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื ้อได้
ดาเนินการถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
กรณีท่ผี ้ ไู ด้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ กับบริษัทหลักทรัพย์
ในกรณีประสงค์จะฝากใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ จองซื ้อมี
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริ ษัทจะดาเนินการนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้
กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์
จะบันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ภายใน 7
วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อจะสามารถขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทันทีที่ตลาดหลักทรั พย์ ฯ
อนุญาตให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีข้อ 6.3 นี ้ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ไว้ ในบัญชี ของบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ดังกล่ า ว มิ ฉะนัน้ บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ที่จะ
ดาเนินการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ ในชื่อ “บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าฝาก
ไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนาเข้ าบัญชีของ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้
ที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
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สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนได้ ดาเนินการถอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
ผู้ถือหุ้นที่ใช้ สิทธิในการจองซื ้อจะต้ องระบุรหัสบริ ษัทหลั กทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ ด้านหลังใบจอง) ที่ผ้ ถู ือหุ้นมีบญ
ั ชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้ โอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรเข้ า
บัญชีดังกล่าวให้ ถูกต้ อง หากระบุรหัสบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อเลขที่บัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ ไม่ถูก ต้ อง จะทาให้ ไม่
สามารถโอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
การสูญหายของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อความล่าช้ าในการติดตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืน
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้ วน บริษัทขอสงวน
สิทธิในการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยออกหุ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนเข้ าฝากไว้ กบั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ โดยนาเข้ าบัญชีของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้ รับการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิม่
ทุนได้ ดาเนินการถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื ้อใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนัน้ เข้ า
บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7. ข้ อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
โปรดพิจารณาสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
บริ ษัทจึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิ ของท่านในการจองซือ้ ใบสาคั ญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 1 SENAJ-W1 ซึ่งได้ ระบุจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการจองซื ้อไว้ ในใบรับรองสิทธิการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนา
เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 SENAJ-W1 (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
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หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อมายัง เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เสนา เจ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ที่ตั ้ง
สานักงาน 448 อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เบอร์ โทรศัพท์ 0-2897-8888
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ ...........................................................................
(นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์)

ลงชื่อ ...............................................................
(นายปฐมพร ติรณสวัสดิ)์
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