
 

 

 
 
 
 
ที ่ห.ท./SET/006/2564 
         1 มีนาคม 2564 
 
เร่ือง แจ้งรายละเอยีดเกีย่วกับการใช้สิทธิคร้ังที ่ 8 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 ทีจ่ะซือ้หุ้น

สามัญของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ตามท่ีบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุน้สามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (“SINGER-W2”) จ านวนทัง้สิน้ 108,000,000 หน่วย โดยไมค่ิดมลูคา่ จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ในอตัราสว่น 2 หุน้สามญั ตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ และเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
รายช่ือเป็นผูถื้อหุน้ ณ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-
W2 ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 

บริษัทฯ ขอแจ้งวันใช้สิทธิคร้ังที ่8 คอืวันที ่31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

1. อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-W2 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทได ้1 หุน้ราคา
การใชส้ิทธิ คือ 14 บาทตอ่หุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงใช้สิทธิ 
วนัท่ี 16-30 มีนาคม 2564 (เฉพาะวนัท าการ) ระหวา่งเวลา 9:00 น. –16:00 น. 

3. สถานทีต่ดิต่อในการใช้สิทธิ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุไดท่ี้บริษัท 
และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้ม)ี หรือดาวนโ์หลดจากเวบ็ไซตข์องบริษัท 
(www.singerthai.co.th) โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุไดท่ี้บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) ตามระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิตามท่ีระบใุนขอ้ 2. ขา้งตน้ 

สถานทีต่ดิต่อในการใช้สิทธิ 
บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 17 ถนนเจริญกรุง แขวง/เขต บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2352-4777 ตอ่ 4201 หรือ 4504 โทรสาร 0-2236-4236 

 

http://www.singerthai.co.th/
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4. วิธีการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ท่ีถือเป็นใบส าคญัแสดงสทิธิและในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์ (Scripless) ท่ี
ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ จะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ โดย
ตอ้งด าเนินการและจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หแ้ก่บริษัทฯ ตามสถานท่ีติดตอ่ขา้งตน้ 

4.1 แบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและ
ครบถว้นทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและสง่ใหแ้ก่บริษัทและ/หรือ
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้ม)ี ภายในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน
การใชส้ิทธิ คือวนัท่ี 16-30 มีนาคม 2564 

4.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ซึง่ผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนท่ีระบใุนแบบแสดงความ
จ านงการใชส้ิทธิ และหนงัสอืมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหมส่  าหรบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมไ่ดใ้ชส้ิทธิ (ถา้มี) และสง่ใหแ้กบ่ริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้
ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้ม)ี 

4.3 ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบใุนใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้ หุน้สามญัเพ่ิมทนุ และสง่
หลกัฐานการช าระเงินใหแ้ก่บรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้ม)ี 
โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้ หุน้ จะตอ้งด าเนินการดงันี ้

4.3.1) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก 
ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จ ากัด (มหาชน) 

บัญชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย ์สาขาเยาวราช 
ชือ่บัญช ี“บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย” 

เลขทีบ่ัญช ี70-0000661-6 

โดยใหแ้นบหลกัฐานการโอนเงินท่ีธนาคารออกให ้พรอ้มระบช่ืุอ-นามสกลุ และเบอร์
โทรศพัทท่ี์สามารถติดตอ่ไวด้ว้ย หรือ 

4.3.2) ช าระเป็นเช็คบคุคล หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทท่ี์สามารถเรียกเก็บไดใ้นเขต
กรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัท่ีแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิในแต่
ละครัง้ โดยเช็คบคุคล หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟตอ้งลงวนัท่ีก่อนวนัก าหนดการ
ใชส้ิทธิในครัง้นัน้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วนัท าการ และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย  

“บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย” 

โดยใหร้ะบช่ืุอ-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท่ี์สามารถติดตอ่ไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย 

หมายเหตุ ลงวันทีเ่ชค็วันสุดท้ายคือ วันที ่ 26 มีนาคม 2564 และกรุณาน าส่ง
เชค็ดังกล่าวถึงบริษัท ภายในเวลา 10:00 น. ของวันที ่26 มีนาคม 2564 
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ทัง้นีก้ารใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว จะสมบรูณก์็ตอ่เมื่อบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้
ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้ม)ี เรียกเก็บเงินดงักลา่วไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบริษัท และ/หรอื 
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้ม)ี เรียกเก็บเงินไมไ่ดด้ว้ยเหตผุลใดๆ ท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของบริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) บริษัทจะถือ
วา่ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นัน้ 
โดยบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) จะจดัสง่ใบส าคญัแสดง
สิทธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรืดราฟตท่ี์เรียกเก็บเงินไมไ่ดค้ืนใหแ้กผู่ถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ แตท่ัง้นีไ้มถื่อเป็นการตดัสิทธิท่ีผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้ตอ่ไป เวน้แตเ่ป็นการใชส้ิทธิใน
ครัง้สดุทา้ย บริษัทจะถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ิทธิซึง่ 
บริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) จะไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ 
และ/หรือคา่เสียหายอื่นใดไมว่า่กรณีใดๆ 

4.4 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่อากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตาม
บทบญัญตัิแห่งประมวลรษัฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

4.5 หลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิ 
1) บคุคลธรรมดาสญัชาติ

ไทย: 
ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือ
ส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจท่ียงัไมห่มดอายุ (ในกรณี
มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท าใหช่ื้อ/ช่ือสกลุ ไมต่รงกบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นตน้) พรอ้มลง
ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (กรณีผูใ้ชส้ิทธิเป็นผูเ้ยาว ์
จะตอ้งแนบหนงัสือยินยอมของบิดาหรือมารดา หรือ
ผูป้กครอง (แลว้แตก่รณี) ส  าเนาบตัรประชาชนของบิดา
หรือมารดาหรือผูป้กครอง และส าเนาทะเบียนบา้นท่ี
ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

2) บคุคลธรรมดาตา่งดา้ว: ส าเนาใบตา่งดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มลง
ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย: ส าเนาหนงัสือรบัรองบริษัท ท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่
เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ พรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจ ท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยู่ในหนงัสือรบัรองบรษัิทนัน้ และเอกสาร
หลกัฐานของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือตาม 1) 
หรือ 2) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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4) นิติบคุคลตา่งดา้ว: ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรือ
หนงัสือรบัรองนิติบคุคล พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจ และเอกสารหลกัฐานของ
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พรอ้มลง
ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งและรบัรองโดย Notary 
public ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อน
วนัก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ 

5) คสัโตเดียน 
(Custodian): 

ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนงัสือแตง่ตัง้ คสั
โตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือ
ตาม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
และรบัรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสาร
นัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ 

 
ทัง้นีห้ากผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไมส่ง่มอบหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามท่ีกลา่วขา้งตน้ 
บริษัทและ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไมป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ อย่างไรก็ตาม 
บริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) สามารถใชด้ลุพินิจในการ
พิจารณาใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดต้ามความเหมาะสม 

4.6 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุจะตอ้งเป็นจ านวนเตม็
เท่านัน้โดยอตัราการใชส้ิทธิเทา่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แต่
กรณีมีการปรบัอตัราการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6 ของขอ้ก าหนด
สิทธิ 

หากมขีอ้สงสยัเก่ียวกบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ กรุณาติดตอ่สอบถามท่ีสถานท่ีติดตอ่ขา้งตน้ใน
วนัและเวลาท าการ ระหวา่งเวลา 09:00 น. –16:00 น. 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ  
  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
   
   
  (นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน)์ 
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

                              


