
 

 

 
 
 
 
ท่ี ห.ท./SET/016/2564 
         2 มิถนุายน 2564 
 
เร่ือง แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิคร้ังท่ี 9 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 ท่ีจะซือ้หุ้น

สามัญของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามที่บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามญัของบริษทัฯ ครัง้ที่ 2 (“SINGER-W2”) จ านวนทัง้สิน้ 108,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ในอัตราสว่น 2 หุน้สามญั ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ และเป็นผูถื้อหุน้ที่มี
รายชื่อเป็นผูถื้อหุน้ ณ ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ SINGER-
W2 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 

บริษัทฯ ขอแจ้งวันใช้สิทธิคร้ังท่ี 9 คือวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-W2 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษิัทได ้1 หุน้ราคา
การใชส้ิทธิ คือ 14 บาทต่อหุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงใช้สิทธิ 
วันที่ 15-29 มิถนุายน 2564 (เฉพาะวันท าการ) ระหว่างเวลา 9:00 น. –16:00 น. 

3. สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุไดท้ี่บริษัท 
และ/หรือตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบริษัท 
(www.singerthai.co.th) โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุไดท้ี่บริษัท 
และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) ตามระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิตามที่ระบใุนขอ้ 2. ขา้งตน้ 

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

 

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

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิและในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์ (Scripless) ที่
ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ โดย
ตอ้งด าเนินการและจดัส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้หแ้ก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อขา้งตน้ 

4.1 แบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุที่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชัดเจนและ
ครบถว้นทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่บริษทัและ/หรอื
ตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) ภายในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน
การใชส้ิทธิ คือวันที่ 15-29 มิถนุายน 2564 

4.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ซึ่งผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความ
จ านงการใชส้ิทธิ และหนงัสอืมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมารบัใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส าหรบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิ (ถา้มี) และส่งใหแ้ก่บรษิัท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้
ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) 

4.3 ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิซือ้ หุน้สามญัเพ่ิมทนุ และส่ง
หลกัฐานการช าระเงินใหแ้ก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) 
โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้ หุน้ จะตอ้งด าเนินการดังนี ้

4.3.1) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์สาขาเยาวราช 
ช่ือบัญชี “บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย” 

เลขท่ีบัญชี 70-0000661-6 

โดยใหแ้นบหลกัฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให ้พรอ้มระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร ์
โทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อไวด้ว้ย หรือ 

4.3.2) ช าระเป็นเชค็บคุคล หรอืแคชเชียรเ์ช็ค หรอื ดร๊าฟท ์ ที่สามารถเรยีกเก็บไดใ้นเขต
กรุงเทพมหานครภายใน 1 วันท าการนบัจากวนัที่แจง้ความจ านงการใชส้ทิธิในแต่
ละครัง้ โดยเช็คบคุคล หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดรา๊ฟท ์ ตอ้งลงวันที่ก่อนวัน
ก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันท าการ และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจา่ย  

“บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย” 

โดยใหร้ะบุชื่อ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย 

หมายเหตุ ลงวันทีเ่ช็ควันสุดท้ายคอื วันที ่25 มถุินายน 2564 และกรุณาน าส่ง
เช็คดังกล่าวถึงบริษัท ภายในเวลา 10:00 น. ของวันที ่25 มถุินายน 2564 



SINGER-W2   หนา้ 3 ของ 4 

ทัง้นีก้ารใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัดังกล่าว จะสมบรูณก็์ต่อเม่ือบริษัท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้
ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) เรียกเก็บเงินดังกล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบริษัท และ/หรอื 
ตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) เรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ที่มิไดเ้กิด
จากความผิดของบริษัทและ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) บริษทัจะถือ
ว่า ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นัน้ 
โดยบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) จะจดัส่งใบส าคญัแสดง
สิทธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรดืราฟตท์ี่เรียกเก็บเงินไม่ไดคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิภายใน 14 วันนบัจากวันก าหนดการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ แต่ทัง้นีไ้ม่ถือเป็นการตดัสิทธิที่ผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นการใชส้ิทธิใน
ครัง้สดุทา้ย บริษัทจะถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ทิธิซึ่ง 
บริษัทและ/หรือตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ 
และ/หรือค่าเสียหายอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใดๆ 

4.4 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ตาม
บทบญัญติัแห่งประมวลรษัฎากรหรอืขอ้บงัคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใชบ้งัคับในการใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

4.5 หลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิ 
1) บุคคลธรรมดาสญัชาติ

ไทย: 
ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอื
ส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอาย ุ (ในกรณี
มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าใหช้ื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารที่ออกโดยหนว่ยงาน
ราชการ เช่น ใบแจง้เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นตน้) พรอ้มลง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (กรณีผูใ้ชส้ิทธิเป็นผูเ้ยาว ์
จะตอ้งแนบหนงัสือยนิยอมของบิดาหรอืมารดา หรอื
ผูป้กครอง (แลว้แต่กรณี) ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา
หรือมารดาหรือผูป้กครอง และส าเนาทะเบียนบา้นที่
ผูเ้ยาวอ์าศัยอยู ่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

2) บุคคลธรรมดาต่างดา้ว: ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง พรอ้มลง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย: ส าเนาหนงัสอืรบัรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ พรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจ ที่มีชื่อ
ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืรบัรองบริษัทนัน้ และเอกสาร
หลกัฐานของกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) 
หรือ 2) พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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4) นิติบคุคลต่างดา้ว: ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรอื
หนงัสือรบัรองนติิบคุคล พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจ และเอกสารหลกัฐานของ
กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พรอ้มลง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งและรบัรองโดย Notary 
public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันก าหนดการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ 

5) คัสโตเดียน 
(Custodian): 

ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนงัสือแต่งตัง้ คัส
โตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อ
ตาม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
และรบัรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสาร
นัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก าหนดการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ 

 
ทัง้นีห้ากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามที่กลา่วขา้งตน้ 
บริษัทและ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ อยา่งไรก็ตาม 
บริษัท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) สามารถใชดุ้ลพินิจในการ
พิจารณาใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดต้ามความเหมาะสม 

4.6 จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสทิธิที่ขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุจะตอ้งเป็นจ านวนเต็ม
เท่านัน้โดยอตัราการใชส้ิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหนว่ยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แต่
กรณีมีการปรบัอัตราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 ของขอ้ก าหนด
สิทธิ 

หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกับการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อขา้งตน้ใน
วันและเวลาท าการ ระหว่างเวลา 09:00 น. –16:00 น. 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

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

                              


