
 

 

 

ที่ ห.ท. /SET/010/2562 

วนัท่ี  21 มีนาคม 2562 

เร่ือง การแจ้งสทิธิและรายละเอียดการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 1 

(SINGER-W1) และ ครัง้ที่ 2 (SINGER-W2) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 2. หนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 1 
(SINGER-W1) และ ครัง้ที่ 2 (SINGER-W2) 

 3. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 1 (SINGER-W1) 
และ ครัง้ที่ 2 (SINGER-W2) 

 4. แบบฟอร์มหนงัสอืมอบอ านาจให้ด าเนินการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ 
5. แผนท่ีแสดงที่ตัง้สถานท่ีรับจองซือ้ 
6. ข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้

หุ้นสามญัของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (SINGER-W1) 
7. ข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้

หุ้นสามญัของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (SINGER-W2) 
 

ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 228 ของบริษัท ซิงเกอร์ประ
เทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562  ได้มีมติอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน
ไม่เกิน 432,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) และรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-W1 และ SINGER-W2 โดย  

(1) จัดหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 216,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 5 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นสามญัเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 
4.89 บาท  

(2) จดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 108,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-W1 ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) โดยไม่
คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สทิธิ 7.00 บาทตอ่หุ้น 



(3) จดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 108,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-W2 ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) โดยไม่
คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สทิธิ 14.00 บาทตอ่หุ้น  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจ านงจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตาม
สดัสว่นได้ ในราคาเสนอขายเดียวกนั และจะได้รับจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตอ่เมื่อมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ
ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิดงักลา่ว ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ตามที่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืแจ้งการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่แนบมาพร้อมนี ้

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญั ครัง้ที่ 1 (SINGER-W1) และ ครัง้ที ่2 (SINGER-W2) ซึง่มีจ านวนตามที่ระบใุนใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยรายละเอียดเก่ียวกับหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ใบส าคญัแสดงสทิธิ ตลอดจนวิธีการจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้นัน้ โปรดพิจารณาจากหนงัสือแจ้งการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 1 (SINGER-W1) และ ครัง้ที่ 2 (SINGER-W2) ที่แนบ
มาพร้อมกบัจดหมายฉบบันี ้(สิ่งที่สง่มาด้วย 3) พร้อมปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้ที่ระบใุนหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทอยา่งครบถ้วน ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ประสงค์ที่จะให้บริษัทสง่
มอบหลกัทรัพย์โดยฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก เลขที่ 600 ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นกรุณากรอก
รายละเอียดเพิ่มเติมและลงนามในเอกสารเพิ่มเติม 3-1 ที่สง่มาพร้อมกนันี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 3) ด้วย  

บริษัทจะเปิดให้มีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ในระหวา่งวนัท่ี 4 ถึง 11 เมษายน 2562 ในระหว่างเวลา 
09.00-15.30 น. ที่บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั ตัง้อยู่ที่ชัน้ 9 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (โปรดพิจารณาแผนที่แสดงที่ตัง้สถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5) 

หากทา่นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ คณุสินีญา นวลแจ่ม โทร 02-680-1327 หรือคณุอริสรา ทองย้อย 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั โทร 02-680-1333 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

  (นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์)  
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 


