
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 / Enclosure 1 
                                                                                                                                                                                                                              เลขที่ใบจองซ้ือ / Subscription Form No……………………………………… 

ใบจองซ้ือ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเท่านั้น /One Subscription Form per one Shareholder Register No. Only 
                                                                                                                                                     

ใบจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน ของ บริษทั เสนา เจ พร็อพเพอร์ต้ี  จ  ากดั (มหาชน) 
Subscription Form for New Issued Warrant of SENA J PUBLIC COMPANY LIMITED 

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของ บริษทั เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้  จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,050,000,000 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดมิในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

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 

วนัท่ีจองซ้ือ ☐ 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  มิถุนายน  2565 /10  June  2022 

ข้อมูลผู้จองซ้ือใบจองซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง / Subscriber's Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner. 

เรียน คณะกรรมการ บริษทั เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้   จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") / To Board of Directors  SENA J  PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Company") 

ขา้พเจา้ / I/We  ☐  นาย/Mr.  ☐  นาง / Mrs.  ☐  นางสาว / Miss  ☐  นิติบุคคล / Company   

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้นเลขที่ / Registration No.   โทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้/ Tel.   

บตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ / ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID No.   

ที่อยู่ / Address    

ขา้พเจา้มีหุ้นเดิมของ บริษทั เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้  จ ากดั (มหาชน) ในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือใบจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนครั้ งน้ี (Record Date) ณ  วนัที่ 17  พฤษภาคม  2565  จ านวน / 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), และมีสิทธิในการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน /  
and have rights to subscribe for                                                                        หุ้น / new warrant(s) 
ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซ้ือใบจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้  จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี /  

I/We wish to subscribe for the newly ordinary share(s) in the Company as follows: 
จ านวนท่ีจองซ้ือ (ใบส าคญัแสดงสิทธิ) / 

No. of shares subscription for (Warrants) 
จ านวนเงนิที่ช าระ (บาท) / 

Total Payment Amount (Baht) 
☐  จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ านวน / Subscription for full of the entitlement 

☐  จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement 
โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง / Choose o only one   

☐  จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจ านวนท่ีจองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)   
รวมจองซ้ือทั้งส้ิน / Total Subscription   

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือใบจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวโดยช าระเป็น / I/We enclose my/our payment by: 

☐ เงินโอนเขา้บญัชี  “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด เพื่อการจองซ้ือ” เลขที่บญัชี 155-3-00030-1 ประเภทบญัชีกระแสรายวัน  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาออลซีซ่ันส์ 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 

เมื่อขา้พเจ้าได้รับการจดัสรรใบจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว ในการส่งมอบใบจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนขา้พเจ้าตกลงให้บริษทัด าเนินการดังต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) / 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): 

☐  ให้ฝากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามจ านวนท่ีไดร้ับการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ "บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก" และด าเนินการให้ บริษทั   สมาชิกผูฝ้ากเลขที่    

น าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี   ช่ือ   ซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่กบับริษทันั้น / 
Issue a warrant certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" for the allotted Shares and assign for Participant name   TSD number no.   

To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. ("TSD") for my/our securities a/c no.   a/c name  , maintained at said TSD member company. 

☐  ให้ฝากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามจ านวนท่ีไดร้ับการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ "บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั" และน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัท่ี ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) / 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.) 

☐  ให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจ้าและจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้ขา้พเจ้าตามช่ือที่อยู่ที่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจ้ายินดี
มอบหมายให้บริษทัด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจดัท าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
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.  

ในกรณีที่ตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ับการจดัสรร หือไม่รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซ้ือ ขา้งเจา้มีความประสงคใ์ห้คืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงัน้ี  (เลือกเพียงวิธีเดียวเท่านั้น) (กรณีไม่ระบุถือว่า
ด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นดว้ยเช็ค) 
☐   จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามข้าพเจ้า และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ณ วนัที่  17 พฤษภาคม  2565 (วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ทัง้นี ้ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องที่อาจจะเกิดขึน้ 

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 

☐   โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าเจ้าตามที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม  2565 (วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) เฉพาะธนาคารที่ก าหนด 9 ธนาคารได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารกรุงเทพ(BBL) 
ธนาคารกรุงไทย(KTB) ธนาคารกรุงศรีฯ (BAY) ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (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)   
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย
พร้อมเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษทัภายในระยะเวลาการจองซ้ือ ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใช้สิทธิจองซ้ือ และขา้พเจา้ยินยอมรับเงินคืน ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เสนา เจ พร็อพ
เพอร์ตี้  จ ากดั (มหาชน) และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงัดว้ย 

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. 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง ก่อนการตัดสินใจจองซ้ือหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ ลงช่ือ x   ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 

Please be aware of the risk involved in share investment. Please read the relevant information carefully before subscription. ( ) 
ขา้พเจา้ตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษทัในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช ้ท าซ ้า น าขอ้มูลเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้แก่หน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการตามค าขอของขา้พเจ้าและ/หรือตามวตัถุประสงค์
ดงักล่าวขา้งตน้ และขา้พเจา้ขอให้ความยินยอมแก่สถาบนัการเงิน(รวมถึงบริษทัหลกัทรัพยแ์ละ/หรือนิติบุคคลอ่ืนใด)ที่ขา้พเจา้มีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการแสดงตน และ/หรือการระบุตวัตนของขา้พเจา้ให้แก่ตวัแทนจอง
ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัและบริษทัได้ ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบั
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัไดท้ี่ตวัแทนจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัไดท้ี่ 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 หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิเสธหรือไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบเุพื่อวตัถุประสงคข์า้งตน้ บริษทัไม่อาจพิจารณาและ/หรือไม่อาจ
เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือ ไม่อาจบริการหรือท าธุรกรรมให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

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

consider and/or may not collect, use, disclose personal data and/or may not provide services or transactions to the owner of personal data.                                                                                                                                                                                                                 

 

ลงช่ือ x_______________________________________________ ผูใ้ห้ความยินยอม/Consent 

Grantor                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(                                                                                               )                      

การประเมินความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน / Suitability Test for warrant subscription 

1. ขา้พเจา้ไดผ้่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 

2. ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีขา้พเจา้จะจองซ้ือครั้ งน้ี / I/We acknowledge risk level of warrant I/we will subscribe for. 

ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจ้าไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในครั้ งน้ี ขา้พเจ้ายงัยืนยนัและประสงคท่ี์จะจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในครั้ งน้ี และไดล้ง
ลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบว่า การลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนครั้ งน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจ้ายอมรับไดต้ามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates 

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.                                                                                                                     ลงช่ือ x                                                                                                     ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 

                                                                                                                                                                                                                                                                                (                                                                                                           )  
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้  จ ากดั (มหาชน) (บรษิัทฯ) (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

Evidence of receipt of Subscription Form for New Warrants of  SENA J PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Company") (Subscriber shall also fill in this section.) 

วนัที่จองซ้ือ / Subscription Date   เลขที่ใบจองซ้ือ / Subscription Form No.   
ผูจ้ดัจ าหน่ายไดร้ับเงินจาก / Underwriter received payment from    เพ่ือจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน / for subscription of  

  หุ้น / new warrants in the Company, ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท / at Baht 0.10 per warrant, รวมเป็นเงิน / totaling of  บาท / Baht    โดยช าระเป็น / made payable by

 ☐  เงินโอน / Money Transfer 
ลงวนัที่ / Date    ธนาคาร / Bank    สาขาที่โอน / Branch    
โดยหากผูจ้องซ้ือไดร้ับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 

☐  ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในนาม "บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก" เลขที่สมาชิกผูฝ้าก   บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขที ่   / 

Issue a warrant certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" Participant number   Securities trading account number   

☐  ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในนาม "บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั" โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือผูจ้องซ้ือ / 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 

☐  ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัท าการนับแต่ปิดการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน / Issue a warrant certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing dateเ จ้ า ห น้ าที่ ผู ้ รั บ มอบอ าน า จ  / 
Authorized Officer    

หมายเหตุ: หากผูจ้องซ้ือประสงค์จะเปล่ียนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบติัการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด  เลขที่ 93  ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 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 



 

 
BROKER 

ผู้ฝาก
เลขที่Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จ ากัด (มหาชน) 
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จา กัด (มหาชน) 
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน)  
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด  คอม(ประเทศไทย)  จ ากัด 
GMO-Z com SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสิน จ ากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด  
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

225 บริษัทหลกัทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์  อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด 
Krungthai XSpring Securities Company Limited 

  924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 

257 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จ ากัด 
SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd. 

  
 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited (CUSTODIAN) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  

334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน)  
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 

336  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

518 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารสินเอเซีย จ ากัด (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BOND 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลกูค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

หมายเหตุ/Notes:  
- ผู้จองซือ้กรุณาแนบใบรับรองสิทธกิารจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน มาพร้อมกบัใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนฉบบันีด้้วย / The subscriber please attach the subscription certificate of the right to subscribe for new ordinary shares with this 

subscription form for new ordinary shares. 
- ผู้จองซือ้โอนเงนิเข้าบญัชเีดียวกนั ทัง้กรณจีองซือ้ ตามสิทธ ิหรือต ่ากว่าสิทธิ หรือเกนิกว่าสิทธทิี่ได้รับการจดัสรร/ The subscriber shall pay only one  wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement. 
- ถ้าจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซือ้นีไ้ม่ตรงตามจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระ บริษทัจะถือตามจ านวนเงินที่ได้รับช าระเป็นหลกั ทัง้นี ้จ านวนเงนิดงักล่าวจะต้องไม่เกนิกว่ามลูคา่หุ้นที่ผู้จองซือ้ได้รับจดัสรรทัง้หมด / 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. 

- ผู้จองซือ้จะต้องแนบใบน าฝากช าระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) หรือใบน าฝาก/โอนเงิน ซึ่งแสดงการช าระเงนิเพื่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดยครบถ้วน / The subscriber must attach the Bill Payment Pay-In Slip or pay-in slip 
showing full payment for subscription of new ordinary shares. 



เรือ่ง 

  

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้ใบแสดงสทิธฯิ (Warrants) (XR)  

บรษิทั เสนา เจ พร็อพเพอรต์ ี ้จ ากดั (มหาชน) (SENAJ)  

Notification of the subscription for New Issued Warrant (XR) of SENAJ 

ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหท้า่น
ทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บรษิทั เสนา เจ พร็อพเพอรต์ ี ้จ ากดั (มหาชน)  
  

  SENAJ 

 วนัขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XR     13/05/2022 

 วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)    18/05/2022 

 อัตราสว่น (ratio)    
              หุน้สามัญเดมิ (Old) : ใบแสดงสทิธฯิ (Warrants)  

  4 (SENAJ) : 1 (SENAJ-W1) 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.10   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวนัที ่(Subscription Period)     06/06/2022 - 10/06/2022 

 ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ทา่นมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุน้ (shares)  

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใช ้

สทิธ ิ
 ในการจองซือ้ฯ ทา่นตอ้งน าสง่เอกสารดังตอ่ไปนี้ใหบ้รษัิทฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใชส้ทิธกิารจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 
 
          06/06/2022  
 
 
**เพิม่เตมิ (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีนบา้น  

 

 



 

 

 

 
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ครัง้ที่ 1 (SENAJ-W1) 

 
 
 
 

ระยะเวลาจองซือ้ วันท่ี ระหว่างวันท่ี 6 มิถุนายน 2565 ถึง 10 มิถุนายน 2565 
 

 
 
 
 
 
ค าเตือน: การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ในครัง้นี ้เป็นการ
เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศ
ไทยและผู้ ถือหุ้นในต่างประเทศ ทัง้นีบ้ริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ออก
ใหม่ในการเสนอขายนีใ้ห้กบัผู้ ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นรายนัน้จะท าให้หรืออาจท าให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่นี ้
ไม่ได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1993 (U.S. 
Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะไม่มีการเสนอขายและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่
ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่ก าหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) หรือให้แก่ผู้
ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี ้จะไม่มีการขายหรือเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ใน
ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้ หรือในประเทศอื่นใดที่การแจกจ่ายเอกสารเหล่านีจ้ะไม่
ถกูต้องตามกฎหมาย หรืออาจท าให้บริษัทมีหน้าที่ใด ๆ  เกินกว่าหน้าที่ตามกฎหมายไทย โดยการเสนอขายและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศอื่นใดอาจมีขึน้เฉพาะในกรณีที่บริษัทได้รับการยกเว้นการขอ
อนญุาตและการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร 



 

หน้า 1 
 

ที ่SENAJ 006/2565 

  วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

 

เร่ือง  แจ้งสิทธิการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ท่ีออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) (SENAJ-W1)  

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย      1. ใบจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 

1 (SENAJ-W1)  

2. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

(มหาชน) ครัง้ที่ (SENAJ-W1) ซึง่ออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้ 

4. แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) 

5. ใบน าฝากช าระเงิน (Bill Payment) 

6. ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ (SENAJ-W1) 

7. หนงัสือมอบอ านาจส าหรับการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เสนา เจ พร็อพ

เพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ (SENAJ-W1)  

8. แผนที่สถานที่จองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที่ (SENAJ-W1) 

 

ตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่ประชมุ

เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีอนุมตัิให้บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จ านวนไม่

เกิน 1,050,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น และได้มี

มติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึน้อีก 525,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,100,000,000 บาท เป็นทุน

จดทะเบียน จ านวน  2,625,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ที่ออก

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ครัง้ที่ 1 (ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1) ทัง้นี ้รายละเอียด

เก่ียวกบัการออกและเสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (SENAJ-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

SENAJ-W1”) ในครัง้นี ้มีรายละเอียด ดงันี ้
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1. รายละเอียดส าคัญเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1  

1.1 ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ : ระบชุื่อผู้ ถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
1.2 จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและ

เสนอขาย 
: ไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย 

1.3 มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

: 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

1.4      ราคาเสนอขายต่อหน่วย  0.10 บาท (สิบสตางค์) 
1.5      วิธีการจัดสรรและเสนอขายใบส าคัญ

แสดงสิทธิ 
: บริษัทจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 ให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
อตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 4 หุ้น ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
(หากมีเศษจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 ให้ปัดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน)  
 
ในการนี ้บริษัทก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 (Record Date) 
ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565  
 
ทัง้นี ้ในการจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทสามารถจองใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เกินสิทธิที่
ได้รับจดัสรรได้ (Excess Rights) และในกรณีที่มีใบส าคญัแสดง  
สิทธิฯ SENAJ-W1 เหลือจากการจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วน
ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่
เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้เกินสัดส่วนตาม
สดัส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือจนกว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
ประสงค์ที่จะจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวอีกต่อไป หาก
ยงัคงมีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คงเหลืออยู่ ตามรายละเอียดดงันี ้
(1)  ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้ นเดิมจองซื อ้ใบส าคัญแสดงสิท ธิฯ 

SENAJ-W1 เกินกว่าสิทธิของตนเป็นจ านวนน้อยกว่า
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 ที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
SENAJ-W1 ส่วนที่เหลือนัน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซือ้ส าหรับการจองเกินสิทธิ
ดงักล่าว 
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(2)  ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ SENAJ-
W1 เกินกว่าสิทธิของตนเป็นจ านวนมากกว่าใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตาม
สิทธิ บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 
ส่วนที่เหลือนัน้ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
SENAJ-W1 ดงักล่าวให้ด าเนินไปจนกระทัง่ ไม่มีใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 เหลือจากการจดัสรร ทัง้นี ้บริษัท
จะคืนเงินค่าจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 
ส าหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่มี
ดอกเบีย้ภายใน 7 วันท าการนับจากวันปิดรับจองซื อ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 

 
การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิตาม (1) และ (2) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือ
หุ้นที่จองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 เกินกว่าสิทธิราย
ใดถือหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจดุที่
ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ และในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัการถือ
หุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 
ในกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 คงเหลือจากการ
จองซือ้ของผู้ ถือหุ้ นเดิมไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทจะด าเนินการ
ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทัง้จ านวน 

1.6      อัตราการใช้สิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้น
แต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

1.7      ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย)  : 1.50 บาทต่อหุ้นสามญัใหม่ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

1.8     วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: 22 มิถนุายน 2565 
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1.9      อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 22 มิถุนายน 
2565 ถึงวันที่  21 มิถุนายน 2567) ทัง้นี  ้ภายหลังการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่มีการขยายอายใุบส าคญัแสดง
สิทธิ 

1.10   จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

: ไม่ เกินจ านวน 1,050,000,000 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 25 ของ
จ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ายได้แล้วทั ง้หมดของบริษัท จ านวน 
4,200,000,000 หุ้น  

1.11    การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ : ราคาการใช้สิทธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัและอตัราการใช้สิทธิในการซือ้
หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ อาจเปล่ียนแปลงได้ตลอด
อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการ
ใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ ง ดั งต่ อ ไปนี เ้ กิ ดขึ น้  ทั ง้ นี  ้มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ รักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป
กว่าเดิม 
1. เมื่อบริษัทเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อัน

เป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้ว
ของบริษัท 

2. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัท 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั ในราคาที่
ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั 

4. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ออกใหม่ โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้น
ที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง
สิทธิดังกล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษัท 

5. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 
ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ข้อ 1 ถึง 5 ทีท่ าให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะ
ได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยไป
กว่าเดิม 
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1.12     วิธีการและระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 จะสามารถใช้สิทธิได้ทกุ
วันท าการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคม นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัก าหนดการใช้สิทธิ) และวนัครบก าหนด
ใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SENAJ-
W1 มีอายุครบ 2 ปี นบัแต่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนั
ก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวนั
ก าหนดใ ช้ สิทธิค รั ง้ดังก ล่าวเ ป็นวันท าการก่อนหน้าวัน
ก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าว  
 
ทัง้นี ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้
สิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้
สิทธิได้ในวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อ ๆ ไปตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิแล้ว ใบส าคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิก
และสิน้ผลไป โดยบริษัทจะไม่ขยายอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และไม่มีข้อก าหนดเรียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้
สิทธิก่อนครบก าหนด 

1.13    ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ 

: ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิใน
การซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิในวันท าการของ
บริษัท ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 
วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดง
ความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงในการ
ใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ใน
กรณีที่วันแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการ
ของบริษัท ให้เล่ือนวนัแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดงักล่าวเป็น
วนัท าการก่อนหน้า 
 
เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดงักล่าว
ได้อีกต่อไป 
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1.14     ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

1.15     ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่เกดิ
จากการใช้สิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

2.  วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 (Record Date)  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2565  เมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2565 ได้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (Record Date)  ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565  

3.  การจองซือ้ใบส าคัญการแสดงสิทธิ 
 3.1  ระยะเวลาการจองซือ้ 

ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึง 10 มิถุนายน 2565 ในวันท าการของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. 

 3.2 วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิ 
  3.2.1 แนวทางการจองซือ้  
   1) กรณีจองซือ้ตามสทิธิ หรือต ่ากว่าสทิธทิี่ได้รับการจัดสรร 

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์แจ้งความจ านงจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิตามสิทธิหรือต ่ากว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับการ
จัดสรรทัง้จ านวนตามที่จองซือ้ ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิเกิดขึน้ในขัน้ตอนของการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

2)  กรณีจองซือ้เกนิกว่าสทิธทิี่ได้รับการจัดสรร (Oversubscription) 
ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิเกินสิทธิที่ได้รับจดัสรร โดยแจ้งความจ านงจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิมา
ในคราวเดียวกนักบัการจองซือ้ตามสิทธิ และต้องช าระค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จองซือ้เกินสิทธิเต็มจ านวน ใน
กรณีที่จองซือ้เกินสิทธิและมิได้รับการจดัสรรหรือได้รับจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะคืน
เงินส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (โดยไม่มีดอกเบีย้) ภายใน 
7 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ (โปรดดูในรายละเอียดการคืนเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ข้อ 5) โดยมีหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
- กรณีมีใบส าคัญแสดงสิทธิเหลือมากกว่าจ านวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิทัง้หมด

รวมกัน บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระราคาค่าจองซือ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวทัง้หมดทุกรายการตามจ านวนที่แสดงความจ านงขอจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ใน
กรณีที่มีเศษทศนิยมของใบส าคญัแสดงสิทธิจากการค านวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้) 
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- กรณีที่มีใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือน้อยกว่าจ านวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิทัง้หมด
รวมกัน บริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือ เพื่อให้ได้จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่จะได้รับ
การจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษทศนิยมของใบส าคัญแสดงสิทธิจากการค านวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้)  โดยการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้ด าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มีใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการจดัสรร 
ทัง้นี ้จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะไม่เกินจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ผู้ ถือหุ้นนัน้จองซือ้ และช าระค่าจองซือ้แล้ว 

อย่างไรก็ดี การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัท ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจดุที่ต้องท าค าเสนอ
ขายหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ และ ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดั
การถือหุ้นของต่างด้าวตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษทั ซึง่ปัจจบุนัอนญุาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษทัได้ไม่เกนิ
ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด และบริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้
ผู้ จองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อ
กฎหมายใด หรือ ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

 
3.2.2    วิธกีารจองซือ้ 

1) การย่ืนเอกสารการจองซือ้ 
ผู้จองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ช าระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว ต้องน าหลกัฐานการช าระเงิน และเอกสารจองซือ้ยื่น 
ณ ส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั   
  2) การจองซือ้ผ่านระบบและรับช าระเงินค่าใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ผ่าน
ระบบ Electronic Rights Offering 
เลือกจองซือ้ ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.globlex.co.th (“การจองซือ้ผ่าน
ระบบ E-RO”) ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ของวนัที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้ ถือ
หุ้นสามารถติดต่อจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยเลือกจองซือ้ ตามวิธีการดงันี ้ 

1.  ผู้จองซือ้หุ้นสามารถตรวจสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.globlex.co.th โดยกรอกหมายเลขบตัรประชาชน หรือ 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นในการตรวจสอบ  
2.  ผู้ ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นจ านวนหุ้น เดิม และจ านวนหุ้นที่สามารถจองซือ้ได้ตามสิทธิ 
จากนัน้ คลิก “ยืนยนั”  
3. กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนในช่องที่ก าหนด 
4.  ช าระเงินโดยท าการสแกน QR CODE จากระบบ E-RO 
5. ตรวจสอบข้อมลู และ ยืนยนัท ารายการพร้อมทัง้บนัทึก   
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6. พิมพ์หลกัฐานการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนไว้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการ
จองซือ้ 

 
3.2.3  วิธีการช าระเงนิ 

ผู้ ถือหุ้ นที่ประสงค์จะจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อผู้จองซือ้ในใบจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนโดยผู้
จองซือ้หรือผู้ รับมอบอ านาจยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้และช าระเงินค่าใบส าคญัแสดงสิทธิเต็มตามจ านวนที่จอง
ซือ้ ณ ตวัแทนรับจองซือ้ของบริษัท โดยในการช าระเงินค่าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ให้ช าระด้วย
วิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้

  
1) กรณีช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงนิ
ได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั  
เพื่อการจองซือ้” ระหว่างวนัที่ 6 - 8  มิถุนายน 2565 ลงวนัที่ไม่เกิน 8 มิถุนายน 2565 สามารถเรียกเก็บได้ภายใน 1 
วนัท าการถัดไป  ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้จองซือ้ สัง่จ่ายเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ 1 ฉบบั ต่อใบจองซือ้ใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน1 ใบจองซือ้หุ้น โดยต้องน าเช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟต์ผ่านใบ Bill Payment 
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ใส่รหสับริษัท (Com Code) เป็น 1553000301 
 

2) กรณีช าระเงนิด้วยเงนิโอนเข้าบัญชี  
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้โดยช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
โปรดช าระเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด  เพื่อการจองซือ้” โดยช าระผ่านระบบ Bill Payment 
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) Com Code 1553000301 (ใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ตามเอกสารแนบ 5) 
ระหว่างวนัท่ี 6 มิถนุายน 2565 ถึง วนัท่ี 10 มิถนุายน 2565 (รวม 5 วนัท าการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 
 

3) การช าระผ่านช่องทางอนิเตอร์เน็ตของธนาคาร 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้โดยช าระผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ เข้าบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด  เพื่อการจองซือ้” เลือกช่องทางจ่ายบิล  ระบุ 
Com Code 1553000301 ใส่ข้อมูลอ้างอิง 1 (Ref 1) คือ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 10 หลัก และ ใส่ข้อมูลอ้างอิง 2 
(Ref 2) คือ เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ให้ครบ 10 หลกั 
 

4)  การช าระเงนิด้วยการ Scan QR Code 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้โดยช าระผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตของทุกธนาคาร ใช้การ
สแกน QR CODE ในระบบการจองออนไลน์ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.globlex.co.th 
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ข้อมลูส าคญัอื่น ๆ 
- ผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้าม)ี 
- บริษัทงดรับการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทางไปรษณีย์และโทรสาร 
- บริษัทงดรับช าระเงินคา่จองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นเงินสด 
-  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ท าการจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น

สามญัเพิ่มทนุด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม 
ผู้จองซือ้จะต้องท าการช าระเงินค่าจองซือ้แต่ละครัง้แยกตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น โดยผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนครัง้เดียวเต็มจานวนที่จองซือ้โดยฝาก/โอนเงินครัง้เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจอง
ซือ้ตามสิทธิหรือต ่ากว่าสิทธิและกรณีจองซือ้เกินจากสิทธิที่ได้รับจดัสรร ทัง้นี ้ชื่อของผู้ช าระเงินในช่องทางต่างๆ จะต้องเป็นชื่อ
เดียวกับผู้จองซือ้เท่านัน้ โดยในกรณีที่ผู้จองซือ้มีเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้จองซือ้จะต้องท าการ
ช าระเงินค่าจองซือ้แต่ละครัง้แยกตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

 
3.2  สถานที่ติดต่อในการจองซือ้ 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั (“ตวัแทนรับจองซือ้”) 
เลขที่ 87/2  ชัน้ 12 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซัน่ส์ เพลส  ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
ติดต่อ : คณุนงนชุ  บริบรูณธนา / คณุชินโชติ  ยงัรอต 
โทรศพัท์ 02-672-5999  ต่อ 2521 , 2525 
โดยสามารถน าส่งได้ในระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึง 10 มิถุนายน 2565 (รวม 5 วันท าการ) ในระหว่างเวลา 
9.00 น. ถึง 15.30 น.  
ส าหรับท่านท่ีถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Script less) กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ และ
มีหุ้นสามัญ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้ จ ากัด (มหาชน) ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นัน้ด าเนินการรวบรวม
เอกสารและยื่นเร่ืองให้แก่บริษัท 
** บริษัท โดยตวัแทนรับจองซื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจะไม่รับกำรจองซื้อหุ้นใบส ำคญัแสดง
สิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุทำงไปรษณีย์ โทรสำร และไม่รับผ่ำนระบบ DSS ** 

 
3.3  เงื่อนไขการจองซือ้อื่นๆ 

1) ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี
ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้ รับจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อเป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

2) ผู้ ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือมิได้ช าระเงินค่าจองซือ้ตามวันและเวลาที่ก าหนด หรือเช็ค หรือเช็ค
ธนาคารหรือ ดราฟต์ ที่สัง่จ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวนัท่ีที่สัง่จ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ ถือหุ้นรายนัน้สละสิทธิใน
การจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
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3) ในกรณีช าระค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิด้วยเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ ให้ลงวนัท่ีตามที่ระบไุว้
เท่านัน้  

4) หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนมากกว่าจ านวน
เงินที่บริษัทได้รับช าระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นหลกั 

5) หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวน
เงินท่ีบริษัทได้รับช าระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะเป็น
ผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี) 

6) บริษัทงดรับการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทางไปรษณีย์และโทรสาร 
7) บริษัทงดรับช าระเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นเงินสด 
8) บริษัทและบริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้ 

การช าระเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซือ้ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา
อปุสรรคหรือข้อจ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท 

9) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน
มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสาร
ประกอบการจองซือ้ 1  ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ หากผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื อ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ น
หมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้าด้วยกนัเป็นรายการเดียวกนั หรือ ระบขุ้อมลูดงักล่าวในเอกสารประกอบการจองซือ้ชดุเดียวกนั ผู้
จองซือ้หุ้นใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุอาจได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ไม่ครบตามสิทธิทัง้หมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ จองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามที่
เห็นสมควร หรือ ไม่จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นรายดงักล่าว 

 
 4. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบอ านาจจะต้องน าเอกสารท่ีใช้ในการจองซือ้ดงัต่อไปนี ้พร้อมช าระเงินเต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ใน
ส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร ไปติดต่อตวัแทนรับจองซือ้
ตามที่อยู่ในข้อ 3.3 
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4.1  ใบจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน 
พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อผู้จองซือ้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยลาดบัท่ี 1) 
ผู้ ถือหุ้นต้องระบุจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซือ้ตามสิทธิตามจ านวนที่ได้แสดงไว้ใน
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการจองซือ้เกินกว่าสิทธิ พร้อมทัง้
ลงลายมือชื่อ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้จองซือ้ยื่นใบจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 
ฉบบัเท่านัน้ 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่าสิทธิ จะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้ใบส าคญั
แสดงสิทธิตามสิทธิให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร 

4.2  หลักฐานการช าระเงนิ  
หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้เต็มจ านวนที่จองซือ้ ได้แก่  ใบน าฝากฉบบัจริง (Pay-in Slip) (กรณีช าระเงินค่าหุ้น
ด้วยการโอนเงิน) หรือเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ พร้อมทัง้ระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้
ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน 

4.3  ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือฉบบันีซ้ึง่จะระบจุ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมี
สิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

4.4  ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านัน้  
โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ านัน้ 
พร้อมรับรองส าเนา  

4.5  เอกสารประกอบการแสดงตน ส าหรับกรณีจองซือ้แบบย่ืนเอกสาร 
บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ ไม่มีบตัรประจ าตวั
ประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึง่ท าให้ชื่อ/ชื่อสกลุไม่ตรงกบัชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2565 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ให้แนบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ง
เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็นต้น พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
บคุคลธรรมดาที่ไม่มีสญัชาติไทย 
ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือชื่อนัน้
ต้องตรงกบัลายมือชื่อในใบจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ 



 

หน้า 12 
 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลง
นามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยลายมือชื่อนัน้ต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซือ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ และหนงัสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจ
ลงนามของนิติบคุคลดงักล่าวพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
แล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดัท า หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ 
(หากผู้ ถือหุ้นได้มอบอ านาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ลงนามในใบจองซือ้ส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนและเอกสารประกอบแทน ต้องแนบหนงัสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบอ านาจซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง เป็นเอกสารประกอบการแสดงตนด้วย) 
 

5.  การคืนเงนิค่าจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)  
ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือการคืนเช็คค่าจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทโดย
ตวัแทนรับจองซือ้จะด าเนินการดงัต่อไปนี ้
 
บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะคืนเงินคา่จองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรร
หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยตวัแทนรับจองซือ้ จะด าเนินการคืนเงินค่า
จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้นใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจะโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นตามที่ปรากฎในสมดุทะเบยีน
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม  2565 (วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date)) เฉพาะธนาคารที่
ก าหนด 9 ธนาคารได้แก่  

(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
(2) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(3) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
(4) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
(5) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
(6) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
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(7) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
(8) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
(9) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
 

ในกรณีที่ไม่มีบญัชีของธนาคารดงักล่าว บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ จะด าเนินการจ่ายเป็น เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายชื่อผู้
ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุก าหนดระยะเวลาจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามรายละเอียดชื่อที่อยู่ของผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏในบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ 
วนั Record Date ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการ
จดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว บริษัทจะต้องท าการช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการ
จัดสรร นับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลา 10 วันท าการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการช าระคืนตามวิธีการดังกล่าว
ข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วนั Record Date ในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2565 ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับ
เงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจดัสรรโดยชอบ และผู้จองซือ้ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ 
จากบริษัทอีกต่อไป 

 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ช าระเงินค่าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนเป็นเช็ค และไม่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซือ้ และ /หรือ ค่าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามเช็คดงักล่าวไม่สามารถเรียกเกบ็ได้ 
บริษัทจะคืนเช็คดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน อนั
เนื่องมาจากเหตดุงักล่าว โดยผู้จองซือ้ดงักล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตวัแทนการรับจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งผู้จองซือ้ได้ด าเนินการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ภายใน 
14 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 
6.  วิธีการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทจะด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตามรายชื่อผู้ที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและ
บริษัทจะด าเนินการออกและส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดงันี ้

6.1  กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ 
กรณีประสงค์จะขอรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในชื่อของผู้จองซือ้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ี
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ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ภายใน 15 
วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งในกรณีนีผู้้ จองซือ้จะไม่สามารถ
ขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้จนกว่าจะได้รับใบส าคญัแสดง
สิทธิ ซึ่งผู้จองซือ้อาจได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากที่ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทได้รับอนมุตัิให้เข้าท าการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

6.2 กรณีที่ ผู้ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สมาชิก
เลขที่ 600 
ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั 
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีของ บริษัท เสนา เจ 
พร็อพเพอร์ตี ้ จ ากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน 7 วนัท าการ นบั
จากวนัปิดการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน เมื่อผู้จองซือ้ต้องการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้
จองซือ้จะต้องถอนใบส าคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมี
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ๆ ก าหนด ในกรณีนี ้ผู้จอง
ซือ้จะสามารถขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้จองซือ้ได้
ด าเนินการถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแล้ว 

6.3 กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ 
ในกรณีประสงค์จะฝากใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ จองซือ้มี
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ บริษัทจะด าเนินการน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้รับจดัสรรฝากไว้
กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์
จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้จองซือ้ฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน 7 
วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่ในกรณีนีผู้้จองซือ้จะสามารถขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
อนญุาตให้ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 
ในกรณีข้อ 6.3 นีช้ื่อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัชื่อเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในชื่อ “บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าฝาก
ไว้กบั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยน าเข้าบญัชีของ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้ จ ากดั (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้
ที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
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สามัญเพิ่มทุนของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุได้ด าเนินการถอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแล้ว 
 
ผู้ ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซือ้จะต้องระบุรหสับริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลงัใบจอง) ที่ผู้ ถือหุ้นมีบญัชีซือ้
ขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรเข้า
บัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ไม่ถูก ต้อง จะท าให้ไม่
สามารถโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
การสญูหายของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือความล่าช้าในการติดตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุคืน  
 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวน
สิทธิในการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว โดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กบั ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย์ โดยน าเข้าบญัชีของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้ จ ากดั (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการ
จัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่
ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทนุของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิม่
ทนุได้ด าเนินการถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแล้ว 

 
ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนนัน้เข้า
บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้แก่ผู้จองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 
7.  ข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 โปรดพิจารณาส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
 
 บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 SENAJ-W1 ซึ่งได้ระบุจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการจองซือ้ไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เสนา 
เจ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 SENAJ-W1 (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) 
 
 
 
 



 

หน้า 16 
 

 หากมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดต่อมายงั เลขานุการบริษัท บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ที่ตัง้
ส านกังาน 448 อาคารธัญลกัษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศพัท์ 0-2897-8888 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
     

      ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 
 

ลงชื่อ ........................................................................... 
(นางสาวเกษรา ธัญลกัษณ์ภาคย์) 

 
 

ลงชื่อ ............................................................... 
(นายปฐมพร ติรณสวสัดิ)์ 
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