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เลขที่ SN/SET/IR 024/2558
วันที่ 27 ตุลาคม 2558
เรื่อง แจงการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทที่ออกใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2
(SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC)
เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 ของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนซึ่งเขาเงื่อนไข
ที่กําหนดใหบริษัทฯ ตองดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทที่ออกใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2
(SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC)ตามขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ดังนี้
(1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) จํานวน ไมเกิน
262,763,037 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายที่มีสวนลดไมเกินรอยละ 50 ของราคาตลาด และ
มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการพิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและกําหนดวัตถุประสงค
ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
(2) การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูบริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยครั้งที่ 4 (SENA-WD) โดยกําหนดราคาใชสิทธิ 2.85 บาทตอหุนซึ่งถือเปนราคาที่ต่ํา
กวาราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ไดมีมติอนุมัติ
การจัดสรรหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวน
หุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ในอัตราสวน 3.335 หุนเดิม : 1 หุนใหม คิดเปนจํานวนหุน
262,631,721 หุน ในราคาเสนอขาย2.10 บาทตอหุนซึ่งเปนราคาต่ํากวาราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ และ
ไดอนุมัติวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่
14 ตุลาคม 2558
ดังนั้น ราคาตลาดที่ใชในการคํานวณการปรับสิทธิจึงเปลี่ยนแปลงไปจากราคาตลาดที่ใชในการคํานวณเพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เนื่องจากบริษัทฯ ตองคํานวณการปรับสิทธิโดยใชราคาตลาดของหุนสามัญ
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ของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง ราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพยใน
ระยะ 7 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ใชในการคํานวณ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR) กลาวคือ
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ดวยเหตุนี้การปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิที่
คํานวณใหมจึงแตกตางจากการปรับสิทธิที่นําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน กลาวคือ ราคาการใชสิทธิสูงขึ้น
และอัตราการใชสิทธิลดลง
ดังนั้น บริษัทฯ ขอแจงการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ออกใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 1 (SENAWA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC)ดังนี้
(1) การปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่
ออกใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 1 (SENA-WA)
SENA-WA
เดิมกอนการปรับสิทธิ
หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใชสิทธิ
1.714 บาทตอหุน
1.596 บาทตอหุน
อัตราการใชสิทธิ
1 หนวยตอ 1.225 หุน
1 หนวยตอ 1.315 หุน
(2) การปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่
ออกใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)
SENA-WB
เดิมกอนการปรับสิทธิ
หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใชสิทธิ
1.714 บาทตอหุน
1.596 บาทตอหุน
อัตราการใชสิทธิ
1 หนวยตอ 1.225 หุน
1 หนวยตอ 1.315 หุน
(3) การปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่
ออกใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)
SENA-WC
เดิมกอนการปรับสิทธิ
หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใชสิทธิ
2.85 บาทตอหุน
2.654 บาทตอหุน
อัตราการใชสิทธิ
1 หนวยตอ1 หุน
1 หนวยตอ 1.074 หุน
โดยการปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของ SENA-WA, SENA-WB และ SENA-WC จะมีผล
บังคับทันทีตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ซึ่งเปนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR หุน
ของบริ ษั ท ฯ (วั น ที่ ผู ซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ไม ไ ด รั บ สิ ท ธิ จ องหุ น ออกใหม ) และ วั น แรกของการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย
ครั้งที่ 4 (SENA-WD)
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์)
รองกรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัท

