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วันที 24 มิถนุ ายน 2562
เรื อง

แจ้ งการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื (อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ
และ/หรือ บริ ษัทย่อย ครัง( ที 11 (SENA-WK) และการไม่ปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ SENA-WE
WE SENA-WF
SENA SENA-WG
SENA-WH SENA-WI และ SENA-WJ
SENA

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีท ประชุ
ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562ของบริ ษัทเสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน
มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เมือ
วันที 26 เมษายน 2562 ได้ มีมติอนุ
อนุมตั ิให้ จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ
ญแสดงสิทธิ ทีจะซื (อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ูบริ หารและ
พนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื
หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง( ที 11(SENA-WK) จํานวนไม่เกิน 3,050,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่านัน(
ในการนี ( บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่าบริ ษัทฯ ได้ จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื
จะซื (อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื
และ อ บริ ษัทย่อย ครัง( ที 11(SENA-WK) เมือวันที 24 มิถนุ ายน 2562 โดยจัดสรร
ให้ แก่ผูผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื
และ อ บริ ษัทย่อย จํานวนรวม 18 ราย โดยมีมีบคุ คลใดได้ รับการจัดสรร SENAWK เกินกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวน SENA-WK
SENA ทังหมดที
(
ออกและเสนอขายในครัง( นี (จํานวน 7 ราย ทังนี
( ( ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ทีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิและจะครบกําหนดอายุในวันที 23 มิถนุ ายน 2565
โดยราคาการใช้ สทิ ธิอตั ราการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอืน ๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นไปตามที
ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ทุกประการซึง มีรายละเอียดสรุปดังนี (
รายละเอียด

SENA-WK

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท เี สนอขาย

3,050,000 หน่วย

ราคาใช้ สิทธิ

ราคาการใช้ สทิ ธิ ซื (อหุ้นสามัญในแต่ละครัง( มีรายละเอียดดังนี (
ปี ที 1 นับตังแต่
( วนั ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้
ปี ที 2 นับตังแต่
( วนั ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคา 3.20 บาท
ปี ที 3 นับตังแต่
( วนั ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคา 3.30 บาท

อัตราการใช้ สทิ ธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ทังนี
( ( การออกและจัดสรรใบสํ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื (อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ
และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง( ที 11(SENA-WK
WK) จะไม่สง่ ผลกระทบต่ออัตราการใช้ สทิ ธิและราคาการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิทีจะซื (อหุ้นสามัญของบริ ษัททีมีอยูเ่ ดิมเนืองจาก การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ SENA-WK
WK ไม่เป็ นการเสนอขายใน
ราคาทีตํากว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯจึงไม่เข้ าข่ายเงื
เงือนไขทีกําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องดําเนินการปรับสิทธิตาม
ข้ อ 5.1.3 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ SENA-WE
SENA SENA-WF SENA-WG SENA-WH SENA-WI และ SENA-WJ เนืองจาก
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เป็ นกรณีทีบริ ษัทฯออกใบสําคัญแสดงสิ
ญแสดง ทธิใหม่โดยทีราคาเฉลียต่อหุ้นของหุ้นสามัญทีจะออกใหม่
ออกใหม่เพือรองรับการใช้ สิทธิ
ดังกล่าวไม่ตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคาถั
าคาถัวเฉลียถ่วงนํ (าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ทีมีการซือขายในตลาดหลั
(อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
ระหว่าง 7 วัน ทําการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายใบสํ
นแรกของการเสนอขาย าคัญแสดงสิทธิ SENA-WK (วัวันที 24 มิถนุ ายน 2562)
ซึง จากการคํานวณราคาตลาดถัวเฉลี
วเฉลีย ถ่วงนํ (า หนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ระหว่างวันที 13 มิถนุ ายน 2562 ถึงวันที 21
มิถุนายน 2562 ได้ เท่ากับราคาหุ้นละ 3.52 บาท ดังนัน( ราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ ของ
ข ใบสําคัญแสดงสิทธิ
SENA-WE SENA-WF SENA-WG
WG SENA-WH
SENA SENA-WI และ SENA-WJ จึงยังคงเดิม ดังนี (
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
SENA-WE

SENA-WF
SENA-WG

SENA-WH
SENA-WI

SENA-WJ

อัตราใช้ สทิ ธิ (หน่ วยต่ อหุ้น)
ปี ที 2 – 3 1 หน่วยต่อ 1.169 หุ้น
ปี ที 4
1 หน่วยต่อ 1.169 หุ้น
ปี ที 5
1 หน่วยต่อ 1.169 หุ้น
ปี ที 2
1 หน่วยต่อ 1.169 หุ้น
ปี ที 3
1 หน่วยต่อ 1.169 หุ้น
ปี ที 1 – 2
1 หน่วยต่อ 1 หุ้น
ปี ที 3
1 หน่วยต่อ 1 หุ้น
ปี ที 4
1 หน่วยต่อ 1 หุ้น
ปี ที 1
1 หน่วยต่อ 1 หุ้น
ปี ที 2
1 หน่วยต่อ 1 หุ้น
ปี ที 2 – 3
1 หน่วยต่อ 1 หุ้น
ปี ที 4
1 หน่วยต่อ 1 หุ้น
ปี ที 5
1 หน่วยต่อ 1 หุ้น
ปี ที 2
1 หน่วยต่อ 1 หุ้น
ปี ที 3
1 หน่วยต่อ 1 หุ้น

ราคาใช้ สิทธิ (บาทต่ อหุ้น)
ปี ที 2 – 3
2.566 บาทต่อหุ้น
ปี ที 4
2.694 บาทต่อหุ้น
ปี ที 5
2.737 บาทต่อหุ้น
ปี ที 2
2.566 บาทต่อหุ้น
ปี ที 3
2.651 บาทต่อหุ้น
ปี ที 1 – 2
3.00 บาทต่อหุ้น
ปี ที 3
3.15 บาทต่อหุ้น
ปี ที 4
3.20 บาทต่อหุ้น
ปี ที 1
3.00 บาทต่อหุ้น
ปี ที 2
3.10 บาทต่อหุ้น
ปี ที 2 – 3
3.20 บาทต่อหุ้น
ปี ที 4
3.40 บาทต่อหุ้น
ปี ที 5
3.50 บาทต่อหุ้น
ปี ที 2
3.20 บาทต่อหุ้น
ปี ที 3
3.30 บาทต่อหุ้น

จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ)V
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ
บริหารและเลขานุการบริ ษัท
สายกํากับดูแลกิจการ
โทร. 02-541-4642 ต่อ 10406
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