
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ 

ของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SINGER-W2) 

ลงวันท่ี 24 เมษายน 2562 

 

 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 

 



 

 

ข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที่ 2 

 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้ นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  ครัง้ที่  2  

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SINGER-W2”) ที่เสนอขายควบคูก่บัหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น  ออกโดยบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตามมติที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562  โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ดงักลา่ว มีมติอนมุตัิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 432,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 702,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 432,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท และมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 216,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) รวมทัง้มี
มติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 
1 (“SINGER-W1”) จ านวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทครัง้ที่ 2 (“SINGER-W2”) จ านวน 108,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  ครัง้
ที ่2 (“ข้อก าหนดสิทธิ”)  โดยผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตามข้อก าหนดสิทธิ
ทกุประการ และให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดต่าง ๆ ในข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดี
แล้ว รวมทัง้ได้ให้ความเห็นชอบกบัการแตง่ตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิและข้อก าหนดต่าง ๆ ในสญัญาแต่งตัง้
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิด้วย   

ทัง้นี ้ผู้ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อก าหนดสิทธิและสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสทิธิไว้ ณ ส านกังานใหญ่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสทิธิ เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบข้อก าหนดสทิธิและสญัญาต่าง ๆ ดงักลา่วได้ในวนัและเวลาท า
การของบคุคลดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) 

 



ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหนา้ที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 

- 2 - 

ส่วนที่ 1  
สาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกบัใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 
ช่ือ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั 

(มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ SINGER-W2)  

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

วิธีการจดัสรร : บริษัทจะจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม ่และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกิน
จากสิทธิ (Excess Rights) ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรร ต่อ 1 
หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ (2:1) 

หากมีเศษจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ทัง้จ านวน และในกรณีที่มีใบส าคัญแสดง
สทิธิคงเหลอืภายหลงัการจดัสรรบริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดง
สทิธิในสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วตอ่ไป   

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัที่ 15 มีนาคม 2562 (Record 
Date) 

จ านวนที่ออก : ไมเ่กิน 108,000,000 หนว่ย 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0.00 บาท 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้ น 
(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1.00 บาท) เว้นแต่กรณีมีการปรับ
อตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 6 ในกรณีที่มี
เศษของหุ้นจากการใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

ราคาการใช้สทิธิ : 14.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสทิธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 6 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 24 เมษายน 2562  

วนัครบก าหนดอายใุบส าคญั
แสดงสทิธิ 

: วนัท่ี 23 เมษายน 2566  

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 4 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้แรก (24 เมษายน 2562 ถึง  
23 เมษายน 2566) ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่
ขยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 
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จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลง
สภาพ 

: จ านวนหุ้นสามญัที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-W2 
จ านวน 108,000,000 หุ้ น เมื่อรวมกับจ านวนหุ้ นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“SINGER-
W1”)  ที่ เสนอขายพร้อมกันในครั ง้นี อ้ีก  108,000,000 หุ้ น  รวมเ ป็น 
216,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ของบริษัท  (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วของบริษัทค านวณจากหุ้นที่ช าระ
แล้วก่อนการเพิ่มทุน รวมกบัหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือที่ขออนมุตัิจดัสรรในครัง้นี)้ ดงันี ้

  วิธีการค านวณสดัสว่นหุ้นรองรับ: 

จ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

=  216,000,000 /  486,000,000 * 100          =   ร้อยละ  44.44  

ระยะเวลาและก าหนดการใช้
สทิธิ 

: วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรกตรงกับวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 4 ปี
นบัจากวันที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยหากวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายไมต่รงกบัวนัท าการ ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายขึน้มา
เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายเดิม ซึ่งจะ
ตรงกบัวนัท่ี 21 เมษายน 2566 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้
หุ้นรองรับของบริษัทได้ในทกุวนัท าการสดุท้าย ในทกุๆ ไตรมาสของแต่ละปี
ปฏิทิน (กล่าวคือ วนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน 
ธันวาคม) ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ("วันก าหนดการใช้สิทธิ") 
ในกรณีที่วนัใช้สทิธิดงักลา่วไมต่รงกบัวนัท าการ ให้เลื่อนวนัใช้สิทธิดงักลา่ว
เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว 

ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (“ความจ านงในการใช้สิทธิ”) ในระหว่างเวลา  
9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิใน
แต่ละครัง้ รวมถึงการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายให้แสดง
ความจ านงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 5 
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การไมส่ามารถยกเลกิการ
แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิดงักลา่วได้อีกตอ่ไป 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วนันบัจากวนัใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถท าการซื อ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัท 

เหตใุนการต้องปรับราคาการ
ใช้สทิธิ และ/หรืออตัราการใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 6 เมื่อมีเหตกุารณ์ตามที่ก าหนดไว้
ในข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลกัษณะ
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 34/2551 เ ร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่ และหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)  

วตัถปุระสงค์ของการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ และ
ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับ
จากการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุในครัง้นี ้

: บริษัทจะน าเงินทนุที่ได้รับหากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทกุรายใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท ไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอ่ย รวมถึงช าระคืนหนีเ้งินกู้ยมื และเพื่อใช้รองรับการขยาย
ธุรกิจ สินเช่ือรายย่อยแบบมีหลักประกัน สินเช่ือเพื่อสินค้าเชิงพาณิชย์ 
สนิเช่ือบคุคล และสนิเช่ือจ าน าทะเบียนรถ 

ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะพงึ
ได้รับจากการเพิม่ทนุ 

: ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเนื่องจากการท่ีบริษัทน าเงินทนุ
ที่ได้ รับไปขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการด าเนินธุรกิจให้แก่กลุม่บริษัท 
ซึง่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและสง่ผลดีกบัการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิได้รับเงิน
ปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ก าหนดให้จ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม
หลงัจากหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย  
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ส่วนที่ 2 

ข้อก าหนดสิทธิทั่วไป 

1.   ค าจ ากดัความ 

เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ค าและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก าหนดสิทธินี ้ให้มีความหมาย
ดงัตอ่ไปนี ้

"ข้อก าหนดสทิธิ" : หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดง
สทิธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบันี ้ซึ่งมีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

"ใบส าคญัแสดงสทิธิ" : หมายถึง ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซิงเกอร์ประ
เทศไทย จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (SINGER-W2) ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ
และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมี
รายละเอียดตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

"ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ" : หมายถึง เอกสารที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อให้แทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

"บริษัท" หรือ "ผู้ออกใบส าคญั
แสดงสทิธิ" 

: หมายถึง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

“ประกาศ ทจ. 34/2551” : หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง
การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้ นที่ออกใหม่และหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

"วนัท าการ" : หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

"ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ" : หมายถึง ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตามข้อ 3.3 

"สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญั 
แสดงสทิธิ" หรือ "สมดุทะเบียน" 

: หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน 

"สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ" : หมายถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะสิทธิในการซือ้หุ้นรองรับ  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  สิทธิในการ
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ได้รับคา่เสยีหายในกรณีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 

"หุ้นรองรับ" : หมายถึง หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 108,000,000 หุ้น ท่ีจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะออกเพิ่มเติมใน
กรณีมีการปรับสทิธิภายใต้ข้อก าหนดสทิธิ 

“หุ้น” : หมายถึง หุ้นสามญัของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิ” 

: หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สิทธิใน
การซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท สามารถแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.3  

"วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ" : หมายถึง วนัท่ี 24 เมษายน 2562  

"วนัก าหนดการใช้สทิธิ" : ให้มีความหมายตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.1 ของข้อก าหนดสทิธิ 

“ส านกังาน ก.ล.ต.” : หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

"นายทะเบียนใบส าคัญแสดง
สทิธิ" หรือ “นายทะเบียน” 

: หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400   
โทรศพัท์ 0-2009-9000 โทรสาร  0-2009-9991 
และ/หรือ นิติบคุคลใด ๆ ที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสทิธิรายใหมท่ี่รับโอนสทิธิและหน้าที่ของนายทะเบยีน
เก่ียวกบัการเป็นนายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธินี ้

“ตลาดหลกัทรัพย์” : หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

"ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์" : หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

“ระบบ SET PORTAL” : หมายถึง ระบบเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

2.   รายการทั่วไป 

ใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขายตามประกาศ ทจ. 34/2551  
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3.   ใบส าคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.1 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ    
ทุกราย ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ
จะต้องระบช่ืุอ “ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์” เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิ นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิก าหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

3.2  นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะต้องจดัท า
และเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้
หุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกวา่ครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

3.3 ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติ
บคุคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนดงักลา่วที่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย SP) เว้นแต่จะได้มีการโอนใบส าคญัแสดง
สทิธิซึง่สามารถใช้ยนักบัผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิได้ตามข้อ 4.1.1 เกิดขึน้แล้วในวนัก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียนที่เก่ียวข้องข้างต้นซึง่สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแทน  
สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับ
แจ้งเป็นหนงัสือจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนตามที่
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ได้แจ้งตอ่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยจ านวนดงักลา่วจะต้องไมเ่กิน
กว่าจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ที่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียน  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ  

3.4 เมื่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งตอ่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ  นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่
ที่จะต้องออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิที่ ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์
และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิรายดงักลา่วเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้เมื่อได้มีการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิและลงทะเบียนดงักล่าวแล้ว นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะแก้ไขจ านวนรวมของใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหกั
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิออก  ส่วน
จ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ปรากฏในใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม)  
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ให้ถือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบส าคัญแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

4.   การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

4.1 การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี  ้

4.1.1 แบบการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณ์
เมื่อผู้ โอนใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจ้าของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิในจ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดงการ
โอนตอ่เนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) ได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่
ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับริษัท  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบั
บริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิพร้อมทัง้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ผู้ รับโอนใบส าคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนใน
ด้านหลงัของใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะ
ใช้ยนักบับคุคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบส าคญั
แสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

4.1.2 การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะต้องท าตาม
แบบและวิธีการที่นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิก าหนด โดยผู้ ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1.1 พร้อมทัง้หลกัฐานอื่น ๆ ที่
ยืนยนัถึงความถกูต้องและความสมบรูณ์ของการโอนและการรับโอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่นาย
ทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิก าหนดให้แก่นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ  และให้นายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสทิธิออกใบรับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนนัน้ 

4.1.3 นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ พร้อมทัง้รับรองการโอนไว้ในใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับค าขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องในกรณีที่ไม่
ต้องออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัที่นายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสทิธิได้รับค าขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องในกรณีที่ต้องออกใบส าคญัแสดง
สทิธิให้ใหม่ 

4.1.4 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับด าเนินการตามค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบส าคัญแสดงสิทธินัน้จะขัดต่อ
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กฎหมายหรือขดัต่อข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สทิธิจะแจ้งให้ผู้ขอลงทะเบียนทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ได้รับค าขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง 

4.2 ส าหรับการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาด
หลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานก ากบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

5.   วิธีการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 

5.1 วนัก าหนดการใช้สทิธิ 

วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรกตรงกบัวนัที่ 28 มิถนุายน 2562 และวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายคือวนัที่
ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 4 ปีนบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยหากวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายไมต่รงกบัวนัท าการ ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายขึน้มาเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนั
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายเดิม ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 21 เมษายน 2566 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นรองรับของบริษัทได้ในวนัท าการ
สุดท้ายของทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันท าการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน ธนัวาคม) ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ ("วันก าหนดการใช้สิทธิ") ในกรณีที่วนัใช้สทิธิดงักลา่วไม่
ตรงกบัวนัท าการ ให้เลือ่นวนัใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้บริษัทจะไมเ่รียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิ นอกเหนือจากวนัก าหนดการใช้สทิธิที่ระบไุว้ข้างต้น 

5.2 การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบางสว่นก็ได้ ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้
สิทธิภายในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วและให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

5.3 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

5.3.1 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัแตล่ะครัง้ (ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามวิธีการและขัน้ตอนการใช้
สิทธิตามข้อ 5.4 (“ความจ านงในการใช้สิทธิ”) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน
ระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิ”) 
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 ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อ
ก าหนดสิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในการที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท และ
บริษัทจะแจ้งขา่วและรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก าหนดวนัใช้สทิธิ ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารเพื่อการจองซือ้และใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ บคุคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนวันเร่ิม
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

5.3.2 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจ านงตามวิธีการและขัน้ตอนการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 ใน
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
(“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย”) 

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งขา่วและรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก าหนดวนัใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารเพื่อ
การจองซือ้และใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ บคุคลที่บริษัทจะแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดเพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ
ก่อนวนัเร่ิมระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย พร้อมทัง้สง่จดหมายลงทะเบียน
ถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามรายช่ือที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้สุดท้าย โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้ายเป็นเวลา 21 วนัก่อนวนัก าหนด
ใช้สทิธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้ขายชัว่คราว (SP) เพื่อ
ห้ามการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธิ ลว่งหน้า 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 

ในกรณีที่วนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใช่
วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อนวนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนั
เร่ิมปิดสมดุทะเบียนเดิมดงักลา่ว ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสทิธิจะพกัการซือ้ขายจนถึงวนัก าหนดใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย 

5.4 วิธีการใช้สทิธิและขัน้ตอนการใช้สทิธิ  

5.4.1 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ที่บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.singerthai.co.th) โดยสามารถแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ที่บริษัท 

http://www.singerthai.co.th/
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และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ
ใช้สทิธิตามที่ระบใุนข้อ 5.3 ข้างต้น 

ที่อยูบ่ริษัท : 
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
72 อาคารกสท โทรคมนาคม ชัน้ 17 ถนนเจริญกรุง   
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์  02-352-4777 
โทรสาร 02-352-4799 
 

ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้ น (Script) ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้
ใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นหลกัฐานในการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิได้ทนัที 

 
ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ต้องการใช้สทิธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด ดงันี ้

 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก” ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะด าเนินการแจ้งกบัศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท 

 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่
กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคัญ
แสดงสิทธิจาก “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการ
ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ เพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัท 
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ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส าคญัแสดงสทิธิและในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless)) 
ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ โดยต้องด าเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิ ดงันี ้

ก) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชดัเจน 
และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 

ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดง
ความจ านงการใช้สทิธิ และหนงัสอืมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่
ส าหรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ (ถ้ามี) และสง่ให้แก่ บริษัท และ/หรือ ตวัแทน
รับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

ค) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และส่ง
หลกัฐานการช าระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้า
มี) โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้น จะต้อง  

1)  โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
สาขาเยาวราช ช่ือบญัชี “บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย” เลขที่บญัชี 70-0000661-6 โดย
ให้แนบหลกัฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์
โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ไว้ด้วย หรือ  

2)   ช าระเป็นเ ช็คบุคคล แคชเ ชียร์ เ ช็ค  ด ร๊าฟท์  ที่สามารถเ รียกเ ก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัท่ีแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ โดยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวนัท่ีก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิใน
ครัง้นัน้ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บมจ. ซิงเกอร์ประเทศ
ไทย” โดยให้ระบช่ืุอ-นามสกุล และเบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัด้วย 
หรือ  

3)  ช าระโดยวิธีการอื่นตามแตท่ี่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
(ถ้ามี) จะเป็นผู้ก าหนดและแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ หากบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ที่มิได้
เกิดจากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)  
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บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ในครัง้นัน้ โดยบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจดัส่ง
ใบส าคญัแสดงสทิธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ แตท่ัง้นี ้ไม่
ถือเป็นการตดัสิทธิที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้ต่อไป 
เว้นแตเ่ป็นการใช้สทิธิในครัง้สดุท้าย บริษัทจะถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภาพลง
โดยไมม่ีการใช้สทิธิซึง่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะ
ไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายอื่นใด ไมว่า่กรณีใด ๆ  

ง) ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด  (ถ้ามี) 
ตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บงัคบัในการ
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

1)   บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย :  ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ 
หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนช่ือ/
ช่ือสกลุ ซึง่ท าให้ช่ือ/ช่ือสกลุ ไมต่รงกบัใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้แนบเอกสารที่ออก
โดยหนว่ยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง (กรณีผู้ ใช้สิทธิเป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหนงัสือยินยอม
ของ บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี) ส าเนาบตัรประชาชนของ
บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง  และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

2)   บคุคลธรรมดาต่างด้าว :   ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อม
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3)   นิติบคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัทนัน้ และ
เอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

4)   นิติบุคคลต่างด้าว  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ 
หนงัสอืรับรองนิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้
มีอ านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม  1) 
หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง และรับรองโดย Notary public 
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ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้
นัน้ๆ 

5)   คัสโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือ
แตง่ตัง้คสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 
2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง และรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมส่ง่มอบหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิตามที่กลา่วข้างต้น บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)  ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิไมป่ระสงค์จะใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดลุพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสทิธิ ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ได้ตามความเหมาะสม 

5.4.2 จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ 
โดยอตัราการใช้สทิธิเทา่กบัใบส าคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับ
อตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 6 

5.4.3 จ านวนหุ้นสามญัที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ  ซึ่งผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิได้ช าระตามที่กลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้ 
โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจ านวนเต็ม ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิคูณด้วย
อตัราการใช้สทิธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรืออตัราการใช้สทิธิแล้วท าให้มีเศษเหลืออยู่
จากการค านวณดงักลา่ว บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่น า
เศษดงักลา่วมาคิดค านวณและจะช าระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงักลา่วเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อม
เฉพาะคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนั
ก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ
อตัราการใช้สิทธิตามที่ระบใุนเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุ้นสามญัที่จะได้รับจาก
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

5.4.4 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุ้นสามญั โดยจ านวน
หนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม 
ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซือ้หุ้นต ่ากว่า 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สิทธิในการ
ซือ้หุ้นสามญัในครัง้เดียวทัง้จ านวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะ
สามารถใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัโดยไมม่ีการก าหนดจ านวนหุ้นสามญัขัน้ต ่า 

5.4.5 หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รับเอกสารแจ้งความจ านง
ในการใช้สทิธิตามข้อ 5.4.1 จ) ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระไม่ครบ
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ตามจ านวนที่ระบไุว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่า
ข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่
ครบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไมค่รบถ้วนถกูต้องตามบทบญัญตัิแหง่ประมวล
รัษฎากร ข้อบงัคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท า
การแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทและ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิ (ถ้ามี) จะถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้นัน้ 
ๆ และบริษัทและ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจดัสง่เงินที่ได้รับโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และใบส าคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนันบัจากวัน
ก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทและ/หรือ ตวัแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัใหมไ่ด้ ในวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ตอ่ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิ
ครัง้สุดท้าย ให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่
รับผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายอื่นใด ไมว่า่กรณีใด ๆ 

5.4.6 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิช าระเงินในการใช้สทิธิไมค่รบถ้วน บริษัท และ/หรือตวัแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) มีสิทธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งดงัต่อไปนี  ้ตามที่
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะเห็นสมควร 

ก) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้  หากบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ไมไ่ด้รับเงินครบตามจ านวนในการใช้สิทธิ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  
(ถ้ามี) จะถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใช้สทิธิ 
หรือ 

ข)  ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากับจ านวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตาม
ราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

ทัง้นี ้ ในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะด าเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น และการกระท าใด ๆ ของ
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ให้ถือวา่เป็นท่ีสดุ  

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)  จะส่ง
เงินท่ีได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะและใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิโดยจะถือวา่ไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่ว โดยจะสง่คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ โดยไมม่ีดอกเบีย้ 
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ในกรณีตามข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะถือวา่มีการใช้
สทิธิเพียงบางสว่น และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะสง่มอบ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้กบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมเงินสว่นที่
เหลอื (ถ้ามี) โดยไมม่ีดอกเบีย้โดยช าระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของ
ธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคญัสิทธิ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มี
การใช้สทิธิดงักลา่ว ยงัมีผลตอ่ไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย 

5.4.7  ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่สามารถคืนเงินสว่นที่
ไมไ่ด้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัครบก าหนดการใช้
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณ
จากเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธินบัแตว่นัท่ีพ้นก าหนด 14 วนัดงักลา่วจนถึงวนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ได้รับคืน 

อย่างไรก็ดี หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  (ถ้ามี) ได้ท าการสง่เช็ค 
ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือ
ใบส าคญัสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนงัสือแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ
โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

5.4.8  เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้ง
ความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบแสดง
ความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั พร้อมทัง้หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 5.4.1 จ) และ
ช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ จะไม่สามารถ
เพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

5.4.9  เมื่อพ้นก าหนดวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของการใช้สทิธิที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ก าหนดไว้
อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ  และผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิใด ๆ ไมไ่ด้อีก 

5.4.10 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิ เป็นจ านวนมากกวา่จ านวนที่ประสงค์
จะใช้สิทธิ บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะสง่ใบส าคญัแสดง
สทิธิใบใหมโ่ดยมีจ านวนของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว หาก
ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้อยูใ่นระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัครบ
ก าหนดการใช้สทิธินัน้ ๆ และจะท าการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิใบเก่า 
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5.4.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทตอ่กระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รับช าระค่า
หุ้นตามจ านวนที่มีการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ และบริษัทจะด าเนินการให้นายทะเบียนผู้ ถือหุ้ นของบริษัท
จดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้ใช้สทิธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขอให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วัน
ก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

หุ้นสามญัใหมท่ี่ออกเนื่องจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบั
หุ้ นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ  นับตัง้แต่วันที่มีการจดแจ้งช่ือของ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว
เนื่องจากการออกหุ้นสามญัใหม่ จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

5.4.12  ในกรณีที่หุ้ นสามัญที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใ ช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 7 อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจะไมช่ดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้  ถึงแม้ว่าจะมีหุ้น
สามญัเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นบคุคลตา่งด้าวหรือนิติบคุคลต่างประเทศที่ไม่
สามารถใช้สทิธิได้ เพราะถกูจ ากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท 

5.4.13  นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท์  : 0-2009-9000 
โทรสาร  : 0-2009-9991 
Website  : http://www.set.or.th/tsd 
E-mail  : TSDCallCenter@set.or.th 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สญัชาติ และที่อยู่ของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด ในกรณี
ข้อมลูไมต่รงกนั บริษัทจะถือวา่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการ
ลงบนัทึกในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และนายทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะ
เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว  

http://www.set.or.th/tsd
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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5.4.14  วิธีการสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะด าเนินการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตามรายช่ือผู้ ที่ได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิและบริษัทจะด าเนินการออกและสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด 
ดงันี ้

1) กรณีที่ผู้ ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์
หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้ที่
ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบใุนสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ ที่ได้รับการ
จัดสรรจะไม่สามารถขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครัง้นี ใ้นตลาด
หลกัทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลงัจากที่ใบส าคญั
แสดงสทิธิของบริษัทเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

2) กรณีที่ผู้ ที่ ได้ รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์กับบริษัท
หลกัทรัพย์ 

 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่บริษัทนัน้ฝากหลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ผู้ ได้รับจดัสรรฝากไว้ และ
ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่
ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนมุตัิให้ท าการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

 ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรจะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้
ที่ได้รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบส าคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวน
สทิธิที่จะด าเนินการออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรตาม 1) แทน 

3) กรณีที่ผู้ ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 

 บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิฝากไว้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบญัชี
ของบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการ
จดัสรรภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการ



ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหนา้ที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 

- 19 - 

จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิต้องการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะต้องถอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีเลขที่  600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัท
หลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจดัสรรจะสามารถ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้ท าการ
ซือ้ขายใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิได้ด าเนินการถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชีเลขที่ 600 
ดงักลา่วแล้ว 

5.4.15 การสง่มอบหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั สามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดย
ให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะสง่มอบใบหุ้น
ตามจ านวนที่ใช้สทิธิแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือ
ที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัครบ
ก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะ
ไมส่ามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น 
ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนญุาตให้เข้าท าการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั 
แตป่ระสงค์จะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะ
ฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่ในกรณีนี ้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะด าเนินการน า
หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิฝากไว้กบั “บริษัทศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อผู้ ฝาก“และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้ นสามัญที่บริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู ่ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชี
จ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัฝากไว้และออกหลกัฐาน
การฝากให้แก่ผู้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั จะสามารถ
ขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต
ให้หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั เลือกให้บริษัทด าเนินการตามข้อ 
2) ช่ือของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์
ดงักล่าว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นตามข้อ 1) แทน 

3) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่
ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะ
ฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะ
ด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญั ตามจ านวนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วนัท าการนบัจากวัน
ครบก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น
ต้องการขายหุ้น ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี
เลขที่ 600 ดงักลา่ว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียม
ในการด าเนินตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ดงันัน้ 
ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัทท าการซือ้
ขายได้ในตลาดหลกัแหง่ประเทศไทย และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นได้
ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชีเลขที่ 600 ดงักลา่วแล้ว 

6.   เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะด าเนินการปรับ
ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นที่ออกแล้วของ
บริษัทหรือการแบง่แยกหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัท โดยการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะ
มีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทกบักรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

(1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
Price 1  = Price 0 x Par 1 

                   Par 0 
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(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
Ratio 1  = Ratio 0 x Par 0 

                    Par 1 
โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 Par 1 คือ มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

 Par 0  คือ มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

6.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากัด โดย “ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ต ่ากว่าร้อยละ 
90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม ่(วนัแรก
ที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) 
และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด 
(แล้วแตก่รณี)  

ในการนี ้

"ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่"  ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญั หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่พร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขที่
จะต้องซือ้หุ้นดงักลา่วด้วยกนั ให้น าราคาเสนอขายทกุราคามาค านวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ ออก
ใหม ่แตใ่นกรณีที่การเสนอขายดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายในเง่ือนไขที่ต้องซือ้ด้วยกนั ให้น าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต ่า
กวา่ร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท"  ได้ก าหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามัญของบริษัท
ทัง้หมดหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 
15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ (วนั
แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Rights 
Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 
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ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะด าเนินการก าหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทเพื่อใช้ในการค านวณ
แทน 

“ราคายตุิธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

(1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

 MP x (A + B) 

(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรค านวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 

 (A x MP) + BX 

โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 

A คือ จ านวนหุ้ นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่กรณีการเสนอขายหุ้น
สามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่
ออกใหมก่รณีการเสนอหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขาย
หุ้นสามญัให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขาย
ตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

BX คือ จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่ เ กิ ดขึน้จากการออก
หลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) ทัง้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขาย
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือ
บคุคลในวงจ ากดัโดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการซือ้
หุ้นสามญั (“หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญั โดยที่ “ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดงักลา่วต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” 
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การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะ
ไมไ่ด้รับสทิธิในการซือ้หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ที่มีสทิธิแปลงสภาพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการ
ซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้น
เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภาพ / 
เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่
เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (แล้วแตก่รณี) 

“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิ” ค านวณได้จากจ านวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับจากการ
ขายหลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามญั หกัด้วย
คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกบัเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็น
หุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธินัน้ 

อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่พร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขที่
จะต้องซือ้หุ้นดงักลา่วด้วยกนั ให้น าราคาเสนอขายทกุราคามาค านวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออก
ใหม ่แตใ่นกรณีที่การเสนอขายดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายในเง่ือนไขที่ต้องซือ้ด้วยกนั ให้น าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต ่า
กวา่ร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้  

"ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 6.2 ข้างต้น 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ 
ที่ให้สทิธิแปลงสภาพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออก
ใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัส าหรับกรณีที่เป็น
การเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแต่กรณี 

(1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

 [MP x (A + B)] 

(2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 

 [(A x MP) + BX] 

 โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
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MP คือ   ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 
A คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้ นเพื่อสิทธิในการซือ้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / 
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
สทิธิที่จะแปลงสภาพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั 
กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ที่มี
สทิธิที่จะแปลงสภาพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั
ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

BX คือ จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่ เ กิดขึน้จากการออก
หลกัทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิ
ในการซือ้หุ้นสามญั ส าหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขาย
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด รวมกับเงินที่จะ
ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการ
ซือ้หุ้นสามญั 

6.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มี
สทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

(1)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x A 
 (A + B) 

(3) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

 A 

โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ   อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
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A คือ จ านวนหุ้ นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อสทิธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

6.5  เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 70 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (ที่
ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลงัจากหกัขาดทนุสะสม ส ารองตามกฎหมาย สว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษี
เงินได้จากผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มี
สทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลข้างต้นพิจารณาจาก อตัราการจ่ายเงินปันผลเฉลีย่ 3 ปีย้อนหลงั (ตัง้แตปี่ 2558-
2560) ของบริษัทซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 57 และมีสว่นเพิ่มบนอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเกินกวา่ร้อยละ 13  

อตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการด าเนินงาน
ในแตล่ะรอบระยะบญัชี หารด้วยก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลงัจาก
หกัขาดทนุสะสม ส ารองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยและภาษีเงินได้ ของผลการด าเนินงานของ
รอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักลา่วให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหวา่งกาลใน
แตล่ะรอบบญัชีดงักลา่วด้วย  

"ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 6.2 ข้างต้น 

“วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

(1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)] 

 MP 

(2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
 Price 0 คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ   อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คือ   ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 
 D คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
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 R คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 70 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม
ของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลงัจากหกัขาดทนุสะสมและส ารองตาม
กฎหมาย หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

6.6 ในกรณีที่มีเหตกุารณ์อื่นอนัท าให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ เสยีสิทธิและประโยชน์อนัพึงได้  
ซึง่เป็นเหตกุารณ์ที่ไมไ่ด้ก าหนดอยูใ่นข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดงักลา่วข้างต้น ให้เป็นดลุยพินิจของบริษัทวา่จะมีการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ (และ/หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคัญ
แสดงสิทธิ แทนอตัราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไป
กว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุ และให้บริษัทแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ 
และนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวทันทีที่มีเหตุให้ต้องด าเนินการ
เปลีย่นแปลงสทิธิดงักลา่ว หรือก่อนวนัท่ีราคาใข้สทิธิใหม่และอตัราการใช้สทิธิ มีผลบงัคบัใช้ 

6.7 การค านวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็นอิสระต่อกนั และจะ
ค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึน้พร้อมกนัให้
ค านวณการเปลีย่นแปลงเรียงล าดบัดงันี ้คือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6  โดยในแต่ละ
ล าดบัครัง้ที่มีการค านวณการเปลีย่นแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 
5 ต าแหนง่ 

6.8 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น 
ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจากการใช้สิทธิ จะค านวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
(ทศนิยม 5 ต าแหน่ง) คณูกบัจ านวนหุ้นสามญั (จ านวนหุ้นสามญัค านวณได้จาก อตัราการใช้สิทธิใหม่ คูณ
กบัจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่แสดงความจ านงการใช้สิทธิ เมื่อค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้
ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีจ านวนเงินท่ีค านวณได้จากการใช้สทิธิมีเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่ค านวณตามสตูรมี
ราคาต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัทนัน้ บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะปรับราคาการใช้
สทิธิใหมเ่พียงเทา่กบัมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัเทา่นัน้ ส าหรับอตัราการใช้สทิธิใหม่ให้ใช้อตัราการใช้สิทธิที่
ค านวณได้ตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เช่นเดิม 

6.9 บริษัทอาจท าการปรับราคาการใช้สทิธิควบคูก่บัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนการปรับอตัราการใช้
สิทธิก็ได้ ทัง้นี ้หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่อนุมตัิให้ออกหุ้น
รองรับการปรับสทิธินัน้อยา่งเพียงพอตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนญุาต
ให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

6.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 และ/หรือ การออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 6.9 บริษัทจะด าเนินการแจ้งรายละเอียด
เก่ียวกบัการปรับอตัราและราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิทนัทีหรือก่อนวนัที่อตัราหรือราคาใช้สิทธิ
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แปลงสภาพมีผลบงัคบัผา่นระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และแจ้งต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้  และจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไข
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเป็นหนงัสอืจากผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิและจะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท 
และ/หรือ ส านกังานใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
สามารถขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักลา่ว  

7.   ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียดดงันี  ้

7.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่มาแจ้งความ
จ านงที่จะใช้สทิธิในวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ และบริษัทไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้อยา่งครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่ว สามารถค านวณได้ตามที่ก าหนดในข้อ 7.3 ยกเว้นกรณีที่บริษัทไม่สามารถออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิได้เนื่องจากข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนที่มิได้มีสญัชาติไทยตามที่ระบไุว้ในข้อ 
12 ข้างลา่งนี ้ในกรณีนีบ้ริษัทไมม่ีหน้าที่ต้องชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

7.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 7.1 บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัสง่ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิมาแจ้งความจ านงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค านวณนบัแตว่นัท่ีพ้นก าหนด 14 วนัดงักลา่วจนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ได้รับคืนเงินคา่เสยีหาย 

อยา่งไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ท าการสง่เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของ
ธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุใน
หนงัสอืแสดงความจ านงในการใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหาย
คืนแล้วโดยชอบและไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

7.3 การค านวณคา่เสยีหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามข้อ 7.1 มีสตูรการค านวณดงันี ้

ค่าเสียหายต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากับ   B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

 MP  คือ  ราคาปิดของหุ้ นสามัญของบริษัทในวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ซึ่งผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิมาแสดงความจ านงการใช้สทิธิ 

 EP  คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิที่มีการปรับราคาตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ (หากมี) 
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7.4 หากบริษัทได้ท าการชดใช้คา่เสยีหายตามข้อ 7 นีแ้ล้ว ให้ถือเป็นสิน้สดุ 

8.   สิทธิและสภาพของหุ้นรองรับ 

หุ้นสามญัออกใหม่ตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามญัของ
บริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ ซึง่รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่  
ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นบัแต่วนัที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว และนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้
ประกาศวนัก าหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชย์รับจด
ทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว และก่อนวนัที่นายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปัน
ผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้ 

9.  ข้อจ ากัดการโอนหุ้น 

 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ากดั เว้นแตก่ารโอนหุ้นนัน้จะเป็นเหตใุห้ผู้ที่ไม่มีสญัชาติไทยถือหุ้นในบริษัท
เกินกวา่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 

10. สถานภาพของผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

 สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิได้
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนัน้  จนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิ
เช่นเดียวกบัในส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ และสถานภาพดงักลา่วนีจ้ะสิน้สดุลง
ในวนัที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วอนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิดงักลา่วแล้ว 

 ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิในช่วงที่บริษัทยงัไมไ่ด้น าหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุท่ีเกิดขึน้จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ได้ท าการใช้สทิธิแล้วจะได้รับการปรับสทิธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะด าเนินการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหาก
ราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิ (แล้วแตก่รณี) ท่ีได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิอาจได้รับหุ้นสามญัสว่นเพิ่มช้ากวา่หุ้นสามญัที่ได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว ทัง้นีไ้มเ่กิน 45 วนันบั
จากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 

11. ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 

 บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
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12. ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ากัดการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 บริษัทไมม่ีข้อจ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ เว้นแตเ่ป็นกรณีการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ซึง่บริษัทจะปิดสมดุ
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ  (SINGER-W2) 21 วนั ก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะท า
การขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้ขายชัว่คราว (SP) เพื่อห้ามการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ลว่งหน้า 2 วนัท า
การก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(SINGER-W2) ที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนการประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีข้อจ ากัดการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ และมีข้อจ ากดัอนัสืบเนื่องมาจากข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของคนต่าง
ด้าว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ด าเนินการ
ใช้สิทธิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 หากการใช้สิทธิดงักลา่วจะท าให้
สดัสว่นการถือหุ้นของคนต่างด้าวมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด
ตามที่ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท หรือตามสดัสว่นอื่นที่อาจมีการแก้ไขข้อบงัคบัในอนาคต 

(ข) หากข้อจ ากดัตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนตา่งด้าวที่ได้ด าเนินการ
ใช้สิทธิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 และตามหลกัการ “มาก่อนได้ก่อน” 
(First-Come First-Served) ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ตามจ านวนที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสทิธิในการสง่เงินที่เหลือในสว่นที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิที่เป็นคนต่างด้าวดงักลา่ว ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ ทัง้นี ้ตามวิธีการ
และเง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) โดยบริษัท
จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่ในกรณีใดๆ 

(ค) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจาก
บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิได้โดยมีสาเหตมุาจากข้อจ ากดัเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามข้อ 
(ก) ข้างต้น  

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ 

13.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิในเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอย่างชัดแจ้ง หรือ
เร่ืองที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือค าสัง่ที่มีผลบงัคบัทัว่ไปหรือ
ประกาศ หรือข้อบงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง หรือกรณีการปรับสิทธิตามข้อ 6 หรือเร่ืองที่ไม่ท าให้
สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยลง หรือเร่ืองการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง ให้
บริษัทกระท าได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิก่อน  
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13.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 13.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและที่
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 14.6  

13.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดตามประกาศ ทจ. 
34/2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บงัคบักับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท และเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เว้น
แตจ่ะได้รับการผอ่นผนั  

13.4 บริษัท และ/หรือ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่สามารถเสนอให้แก้ไขข้อก าหนดสิทธิในเร่ืองการขยายอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสทิธิ อตัราการใช้สทิธิ และราคาการใช้สทิธิ เว้นแตเ่ป็นกรณีการปรับสทิธิตามข้อ 6  

13.5 บริษัทจะด าเนินการแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ทราบ
ถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจัดส่ง
ข้อก าหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิมีผลบงัคบั และบริษัทจะ
ด าเนินการแจ้งต่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุรายให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด
สทิธิตามที่กลา่วในข้อ 13.1 หรือ 13.2 ผา่นทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ทนัทีหรือก่อน 9 โมงเช้า
ของวนัที่สทิธิมีผลบงัคบัใช้ และจะจดัสง่ข้อก าหนดสทิธิที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มีการเก็บ
รักษาส าเนาข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลง ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท และส านกังานใหญ่ของตวัแทน
รับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนด
สทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลงได้ในวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักลา่ว 

14. การประชุมผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 การเรียกและ/หรือการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

14.1 บริษัทมีสทิธิเรียกการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้ไมว่า่ในเวลาใดๆ ตามที่เห็นสมควร แตบ่ริษัทต้องจดัให้
มีการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วนันบั
แตว่นัเกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อมีเหตุการณ์ส าคญัที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอย่างเป็นนยัส าคญั  หรือ
กระทบตอ่ความสามารถของบริษัทในการปฏิบตัิหน้าที่ตามข้อก าหนดสทิธิ หรือ 

(ข) เมื่อบริษัทหรือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้มีการใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดสิทธิตามข้อ 13  ทัง้นี ้บริษัท และ/หรือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอ
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แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสิทธิในเร่ืองอตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายขุองใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทไมด่ าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ถือใบส าคญัแสดงสทิธิรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้มีการใช้สทิธิ ณ ขณะนัน้ สามารถด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแทนบริษัทได้ 

ในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าอธิบายใน  
ที่ประชมุผู้ ถือในส าคญัแสดงสทิธิได้ 

บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุดงักลา่วเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุจะต้องมีรายช่ือเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียนดงักลา่ว  

14.2 หนงัสอืเชิญประชมุ 

ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ  ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทหรือผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิร้องขอ ให้บริษัทสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ (ระบสุถานท่ีที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ใน
ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคยีงหรือกรุงเทพมหานคร วนัและเวลาที่จะประชมุ 
ผู้ที่ขอให้เรียกประชมุ รวมทัง้เร่ืองที่จะพิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิทุกราย ภายใน 7 วนัหลงัจากปิดสมดุทะเบียน และแจ้งให้นายทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ 
รวมทัง้แจ้งข้อมลูผา่นระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ  

14.3 การมอบฉนัทะ 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ /หรือออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิคราวใด ๆ ก็ได้ โดยผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วจะต้องยื่นหนงัสือมอบฉนัทะ (ซึ่ง
ท าตามแบบที่บริษัท และ/หรือนายทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนด และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้ว) ต่อประธานที่ประชุมหรือบคุคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย
ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

14.4 องค์ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (ถ้ามี) ซึ่งถือใบส าคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจ านวนผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และเป็น
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จ านวนไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ เข้าร่วมประชมุจึงจะครบเป็น
องค์ประชมุ 

ในกรณีที่ได้มีการเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง แตจ่ านวน
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุ ให้ถือวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป ในกรณีที่
การประชมุดงักลา่วจดัขึน้โดยบริษัท  บริษัทจะจดัให้มีการประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัแต่
ไมเ่กิน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีก าหนดเป็นวนัประชมุคราวก่อนโดยปฏิบตัิตามข้อ 14.2  ซึง่ในการประชุมครัง้หลงันี ้
ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในกรณีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีการ
เรียกประชมุใหม ่

14.5 ประธานท่ีประชมุ 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการรายใดราย
หนึง่ของบริษัท หรือบคุคลที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิคดัเลอืก (เรียงตามล าดบัในกรณีที่บคุคลก่อนหน้าไม่เข้า
ร่วมประชมุ) ท าหน้าที่เป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

14.6 มติที่ประชมุ 

มติของที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยใบส าคญั
แสดงสทิธิทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และให้มติ
นัน้มีผลผกูพนัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดไมว่า่จะได้เข้าร่วมประชมุหรือไม่ 

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ถืออยู ่โดยใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมี 1 เสยีง ในกรณีที่คะแนนเสยีงเห็นด้วยและคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยมี
จ านวนเทา่กนั  ให้ประธานท่ีประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้าดเพิ่มขึน้อีก 1 เสยีง 

บริษัทจะด าเนินการแจ้งมตทิี่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ภายในวนัท าการถดัไปนบัแต่
วนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้แจ้งตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ภายในระยะเวลา 15 วนันบัแตว่นัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

14.7 รายงานการประชมุ 

บริษัทจะจดบนัทกึรายงานการประชมุและจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลา
ไมเ่กิน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยให้ประธานที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ครัง้นัน้ ๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชมุ และจดัเก็บรายงานการประชุมไว้กบับริษัท  ทัง้นี ้บริษัทจะ
จดัสง่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่บริษัท
ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทก าหนด 

 





 

  Checklist Warrant-RO 
ส าหรับการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น (“warrant”) และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  
  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษัทมหาชนจ ากดัทีม่ีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไมใ่ช่ บจ.) 
 

รายละเอียดของ warrant   

ช่ือ warrant  (ถ้าม)ี  
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
2 (SINGER-W2) 

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 

วนัท่ีเสนอขาย warrant 24 เมษายน 2562  วนัสิน้สดุอาย ุwarrant 23 เมษายน 2566 

จ านวน warrant ที่เสนอขาย ไมเ่กิน 108,000,000 หนว่ย วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 21 เมษายน 2566 

ราคาทีเ่สนอขาย   0.00 บาท จ านวนหุ้นรองรับ 108,000,000 หุ้น 

อตัราการใช้สทิธิ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย  
มีสทิธิซือ้หุ้น 1 หุ้น 

ราคาใช้สทิธิ 14.00 บาทตอ่หุ้น 

 
  



 

   
 

Checklist 
ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์1 

เอกสาร 
อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

1. ลักษณะของ warrant   
 1.1 สดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับตอ่จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท2 เทา่กบั 

   50%  
 ข้อก าหนดสทิธิ 

สว่นท่ี 1 (หน้า 3) 
รายละเอียดการ
ค านวณหุ้นรองรับ
ตามเอกสารแนบ

ล าดบัท่ี 5 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้ 
              ที่ได้รับผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสอืที่ ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษัทอยูใ่นภาวะทีม่ีความจ าเป็นต้องได้รับความชว่ยเหลอืทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท  
 (3) กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น    
                   โดยรวม  

 

 1.2 มีอายแุนน่อน ซึง่   10 ปี นบัแตว่นัท่ีออก warrant (วนัท่ี 24 เมษายน 2562)  ข้อก าหนดสทิธิ 
สว่นท่ี 1 (หน้า 2) 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใช้สทิธิไว้อยา่งแนน่อน  ข้อก าหนดสทิธิ 
สว่นท่ี 1 (หน้า 2) 

 1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย > 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิ3  ข้อก าหนดสทิธิ 
สว่นท่ี 1 (หน้า 3) 

 1.5 ก าหนดให้มกีารใช้สทิธิซือ้หุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอาย ุwarrant  ข้อก าหนดสทิธิ 
สว่นท่ี 1 (หน้า 3) 

  

                                                           
1  ให้ระบ ุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษัทได้ 
2  วิธีการค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับ :  

((จ านวนหุ้นรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในครัง้นี)้ + (จ านวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน*  
                ซึง่ไม่รวมหุ้นท่ีจดัไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    

                        (จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่รวมจ านวนหุ้นท่ีจะออกใหม่อ่ืนท่ีบริษัท จะเสนอขายควบคูก่บั warrant ในครัง้นี)้ 
 * เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อนึง่ หากในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือมีมตอิอก warrant ในครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้ออกหุ้น

เพิ่มเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพย์แปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน หรือผู้ ถือหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ีอาจท าให้จ านวนหุ้น รองรับ outstanding ท่ี
จะต้องน ามาค านวณเพิ่มขึน้ เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าท่ีก าหนด ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการปรับสิทธิในหลกัทรัพย์แปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน เป็น
ต้น  บริษัทต้องน าหุ้นรองรับท่ีอาจเพิ่มขึน้ดงักล่าวมารวมค านวณด้วย      ทัง้นี ้ CD    = หุ้นกู้ แปลงสภาพ  ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพย์แก่กรรมการหรือ
พนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ตอ่กรรมการหรือพนกังาน 
3 ไม่รวมวนัใช้สทิธิ 



 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้นได้แสดงข้อมลูอยา่งน้อย ดงันี ้   
 2.1 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราที่คาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใช้สทิธิ 
  - ระยะเวลาการใช้สทิธิ  
 - วนัสิน้สดุของการใช้สทิธิ  
 - เหตใุห้ต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อรองรับการปรับสทิธิ 
              - อื่น ๆ (ถ้าม)ี ระบ ุ________ 

 สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
ของหนงัสอืนดั
ประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2562 

 2.2 ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สทิธิครบถ้วน โดยได้ระบ ุ

  (1) price dilution1 

       (2) earnings per share dilution2 หรือ control dilution3 

 สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
ของหนงัสอืนดั
ประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2562 

 2.3 วิธีการจดัสรร warrant   สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
ของหนงัสอืนดั
ประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2562 

 2.4  ข้อมลูอื่นๆ (ถ้ามี) ระบ ุ_________________________________   

3. มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นและอายุมติ   
 3.1 บริษัทได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอยา่งเพยีงพอ    รายงานการ

ประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 

1/2562 วาระท่ี 4 
 3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมต ิ
             (ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัเิมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562) 

 รายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 

1/2562 วาระท่ี 3 

                                                           
1  Price dilution  =      ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย           =     (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สทิธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้   
                                                          จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
2  Earnings per share dilution           =      Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลงัเสนอขาย 
        Earnings per share ก่อนเสนอขาย 
 

 โดย Earnings per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสทุธิ / จ านวนหุ้น paid-up  
             Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 
 

3  Control dilution  =                          จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้     
            จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้



 

4. ข้อก าหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งน้อย ดงันี ้   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 (1) อายขุอง warrant  ระบ ุ4 ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สทิธิซือ้หุ้น 
 (3) อตัราการใช้สทิธิ 
 (4) วิธีการใช้สทิธิของ warrant เช่น ใช้สทิธิได้ทกุวนัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดส าคญัอื่น (ถ้าม)ี ระบ_ุ___________ 

 ข้อก าหนดสทิธิ 
สว่นที่ 1  
(หน้า 2-4) 

 4.2 เหต ุเง่ือนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดตาม warrant  ข้อก าหนดสทิธิ 
(ข้อ 13 หน้า  

29-30) 
 4.3 คา่เสยีหายที่ผู้ ถือ warrant จะได้รับในกรณีที่บริษัทไมส่ามารถจดัให้มี 
หุ้นรองรับได้ ซึง่ต้องไมต่ า่กวา่สว่นตา่งระหวา่งราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกบั 
ราคาใช้สทิธิ 
 

 ข้อก าหนดสทิธิ 
(ข้อ 7  หน้า  

27-28) 

 4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ ถือ warrant  ซึง่มีข้อก าหนดดงันี ้
(1) กรณีมีข้อก าหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ ถือ warrant ใช้สทิธิก่อนก าหนด บริษัท

รับรองวา่ ข้อก าหนดดงักลา่ว 
(ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตแุหง่การเรียกให้ใช้สทิธิก่อนก าหนดดงักลา่วต้อง

อ้างองิเหตกุารณ์หรือการกระท าที่ไมอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุของบคุคลใด ๆ  
(ข) ก าหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้สทิธิเมื่อมเีหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ 
(ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซึง่ท าให้ผู้ ถือ warrant ในทอดตอ่ ๆ ไปทราบถึงข้อก าหนด

ดงักลา่ว 
(2) ก าหนดเหตแุละเง่ือนไขในการปรับสทิธิในกรณีดงัตอ่ไปนีพ้ร้อมกบัระบวุิธีการค านวณ 

(ก) เมื่อมกีารเปลีย่นแปลง par value หุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบง่แยกหุ้น 

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาที่ต ่ากวา่ราคาตลาด1 
(ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาทีต่ ่ากวา่ราคาตลาด1 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ  
      ที่ผู้ ถือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิด้อยไปกวา่เดมิ 
กรณีการปรับสทิธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบสุว่นลดจากราคาตลาด พร้อมกบั
วิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อก าหนดสทิธิแล้ว 
ทัง้นี ้หากบริษัทจะไมด่ าเนินการปรับสทิธิเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตาม (ก)-(ฉ) บริษัทได้รับ
ผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนงัสอืที่_________ ลงวนัท่ี _____ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ข้อก าหนดสทิธิ 
(ข้อ 5.1 หน้า 9) 
บริษัทจะไมเ่รียก
ให้ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิใช้สทิธิ
ได้ก่อนก าหนด 

 
 

ข้อก าหนดสทิธิ 
(ข้อ 6  หน้า  

20-27) 

                                                           
1  คือ การเสนอขายหลกัทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต ่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหต ุ1  





 

หมายเหตุ 1 
การเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  
1. การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% 
2. การเสนอขาย warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกว่า 
10% 
3. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย CD โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกว่า 
10% 
1.  การค านวณราคาเสนอขาย 

 กรณีเสนอขายหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุ 
กรณีเสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 

 กรณีเสนอขายหุ้นควบคูไ่ปกบัใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น ให้ค านวณดงันี  ้
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทัง้นี ้โดยที่ 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุ้น 
  Qs  =  จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายควบคูไ่ปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ท่ีเสนอขายควบคูไ่ปกบัหุ้น 
  Ep  =  ราคาใช้สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นตาม Qw 
 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอตัราแปลงสภาพ 
 
2. การค านวณราคาตลาด ให้ใช้ราคาหนึง่ราคาใดดงัตอ่ไปนี ้  
  2.1 ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิตอ่กนั แตไ่ม่เกิน 15 วนัท าการตดิตอ่กนั ก่อนวนัก าหนดราคา
เสนอขาย 
   (1) ราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียสามารถใช้ราคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซือ้ขายหุ้นในแตล่ะวนัก็ได้ 
  (2) วนัก าหนดราคาเสนอขาย ให้เป็นวนัใดวนัหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมตใิห้เสนอวาระตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัใิห้บริษัทเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับในราคาต ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัใิห้บริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
  (ค) วนัแรกที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุ 
  (ง) วนัท่ีผู้ลงทนุมีสทิธิซือ้หุ้นตาม warrant    
ทัง้นี ้หากไม่ใช้ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบคุวามเหมาะสมและเหตผุลของการไมเ่ลือกใช้ราคาตลาดดงักลา่วให้ชดัเจน
ด้วย 
 2.2 ราคาท่ีก าหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความต้องการซือ้และความต้องการขายหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษัท เช่น การส ารวจความ
ต้องการซือ้หลกัทรัพย์ (book building) เป็นต้น  
  2.3  ราคายตุธิรรมท่ีประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานให้ความเหน็ชอบ  ทัง้นี ้ให้เปิดเผยสมมตฐิานส าคญัท่ีใช้
ประกอบการค านวณราคาตลาดให้เพียงพอและชดัเจนด้วย 

 

  



 

 
เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist การเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น (“warrant”) 
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถอืหุ้น 

 
เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist มี/ไมม่ี หมายเหต ุ

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ (แบบ 81-2) มี เอกสารแนบที่ 1 
2. หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีขออนมุตัิให้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ มี เอกสารแนบที่ 2 
3. มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัใิห้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ มี เอกสารแนบที่ 3 
4. ข้อก าหนดสทิธิ warrant มี เอกสารแนบที่ 4 
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ มี เอกสารแนบที่ 5 
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect มี เอกสารแนบที่ 6 
7. หนงัสอืส านกังานแจ้งการผอ่นผนัการออก warrant ในสดัสว่นท่ีมากกวา่ 50% (ถ้ามี) ไมม่ี -- 
8. หนงัสอืส านกังานแจ้งการผอ่นผนัให้บริษัทไมต้่องด าเนินการปรับสทิธิเมื่อเกิด  
       เหตกุารณ์ตามที่ประกาศก าหนด (ถ้ามี) 

ไมม่ี -- 

 
หมายเหต ุ   
(1) เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถกูต้องของเอกสารทกุหน้า 
พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขาย 
(มาตรา 64 แหง่ พรบ.หลกัทรัพย์ และประกาศวา่ด้วยการยกเว้นการยื่นแบบ filing) 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=27&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
http://www.sec.or.th/laws_notification/file_dw_th/secact_codify.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์


 

เอกสารแนบล าดบัที่ 5 ตาม Checklist ของส านักงาน กลต. 

รายละเอียดการค านวณหุ้นรองรับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมลู บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์  2562 

(วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562) 

 

 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
 
   

486,000,000 หุ้น 

จ านวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน 
ซึง่ไมร่วมหุ้นท่ีจดัไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant 

 

- ไมม่ี - 

จ านวนหุ้นเพ่ิมทนุท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ทัง้หมด 216,000,000 หุ้น แบง่เป็น หุ้นรองรับ SINGER-W1 จ านวน 
108,000,000 หุ้น และหุ้นรองรับ SINGER-W2 จ านวน 108,000,000 
หุ้น โดยบริษัทจะเสนอขาย Warrant ทัง้ 2 รุ่น พร้อมกนั  

 

216,000,000 หุ้น 

จ านวนหุ้นเพ่ือรองรับ การใช้สทิธิ SINGER-W1 และ SINGER-W2  
คิดเป็น  

=   216,000,000   =    44.44%                        
      486,000,000 

 

 

 



 

เอกสารแนบล าดบัที่ 6 ตาม Checklist ของส านักงาน กลต. 

รายละเอียดการค านวณ Dilution Effect บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที่ 1  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  SINGER-W1 และ SINGER-W2 ทัง้จ านวน 

216,000,000 หนว่ย จะไมเ่กิดผลกระทบตอ่การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นขอผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

กรณีที่ 2 

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน จะท าให้สดัสว่นการ
ถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเทา่กบัร้อยละ 30.77 โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

Control Dilution  =  จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้ 

       (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี)้   

 =  216,000,000 =   30.77% 

    (270,000,000+432,000,000) 

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะขอ
อนมุตัิจดัสรรในครัง้นี ้เป็นดงันี ้

Price Dilution   =           ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  –  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

                                                                ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

โดยที ่

P1 = ราคาตลาดหลงัเสนอขาย ค านวณจากสตูร   

 P1 = (P0Q0+PROQRO+PWA1QWA1+PWA2QWA2) / Qo+QRO+QWA1+QWA2 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุ
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2562 (ตัง้แตว่นัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 7 มกราคม 
2562) ซึง่เทา่กบั 6.81 บาท/หุ้น 

PRO = ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุค านวณจากราคาเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนั
ประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2562 (ตัง้แตว่นัที่ 14 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 7 
มกราคม 2562) หกัด้วยสว่นลดร้อยละ 20 ซึง่เทา่กบั 5.45 บาท/หุ้น  



 

PWA1 = ราคาใช้สทิธิของ SINGER-W1 ค านวณจากราคาเฉลีย่ถว่งน า้หนกั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนั
ประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2562 (ตัง้แตว่นัที่ 14 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 7 
มกราคม 2562) บวกสว่นเพิม่ร้อยละ 20 ซึง่เทา่กบั 8.18 บาท/หุ้น 

PWA2 = ราคาใช้สทิธิของ SINGER-W2 ซึง่เทา่กบั 14.00 บาท 

Q0 = จ านวนหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิ เทา่กบั 
270,000,000 หุ้น 

QRO = จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขายในครัง้นี ้เทา่กบั 216,000,000 หุ้น 

QWA1 = จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้สทิธิของ SINGER-W1 เทา่กบั 108,000,000 หุ้น 

QWA2 = จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้สทิธิของ SINGER-W2 เทา่กบั 108,000,000 หุ้น 

ดงันัน้ 

    P1 = (6.81x 270,000,000) + (5.45 x 216,000,000) + (8.18 x 108,000,000) + (14 x 108,000,000) /  
            (270,000,000+216,000,000+108,000,000+108,000,000)                             
    =  7.71 บาท/หุ้น 

และ  Price dilution =     - 13.22 %   

ดงันัน้ ไมม่ี Price Dilution เนื่องจากราคาตลาดภายหลงัการเสนอขายสงูกวา่ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

 

การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทนุจากการด าเนินงาน จึงไมส่ามารถค านวณได้ 

 


