ที่ ห.ท. SET/008/2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง การก าหนดราคาเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น เดิม ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น และ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทชุดที่ 1 และชุดที่ 2
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. สรุปรายละเอียดสาคัญของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
2. สรุปรายละเอียดสาคัญของการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ชุดที่ 1 (SINGER-W1)
3. สรุปรายละเอียดสาคัญของการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ชุดที่ 2 (SINGER-W2)
บริ ษั ท ซิ งเกอร์ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอรายงานมติ ที่ ส าคัญ ของที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 228 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) ในราคาหุ้นละ 4.89 บาท ซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเสนอขายควบคู่กับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน) ชุดที่ 1 (“SINGER-W1”)
และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน) ชุดที่ 2 (“SINGERW2”) และกาหนดให้ วนั ที่ 15 มีนาคม 2562 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทและได้ รับสิทธิจดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record Date) และกาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเป็ นวันที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 รวมทังรายละเอี
้
ยดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอ
ขาย ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1-3 ตามลาดับ
ทัง้ นี ้ การออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิม ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Right
Offering) ควบคู่กบั SINGER-W1 และ SINGER-W2 ดังกล่าว ได้ ผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ ว

สรุปตารางเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ขัน้ ตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี

1. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562

27 กุมภาพันธ์ 2562

2. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 228 เพื่อกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ชุดที่ 1 (SINGER-W1) และชุดที่ 2
(SINGER-W2)
3. วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้ รับสิทธิ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 และ SINGER-W2 (Record Date)
4. วันจองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้น

27 กุมภาพันธ์ 2562

5. วันที่ออก SINGER-W1 และ SINGER-W2
(ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง)

คาดว่าภายใน
เดือนเมษายน 2562

15 มีนาคม 2562
4-11 เมษายน 2562

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

(นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์)
กรรมการผู้จดั การใหญ่

(นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน)
กรรมการ
(ประทับตราของบริ ษัท)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
สรุปรายละเอียดสาคัญของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ของ
บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
เพื่อเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering)
ประเภท

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “SINGER”)
จานวนไม่เกิน 216,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทังนี
้ ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครัง้ นี ้จะเสนอขายควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญ ของบริ ษั ท ชุด ที่ 1 (SINGER-W1) และ ชุด ที่ 2 (SINGER-W2) รายละเอี ย ดของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 และ 3
อัตราส่วนการ
: จั ด ส ร ร หุ้ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น จ า น ว น 216,000,000
หุ้ น เ พื่ อ เ ส น อ ข า ย ใ ห้ แ ก่
จัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วนการจองซื อ้ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้น สามัญใหม่ (หรื อ 1.25 หุ้น
เพิ่มทุน
สามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่) ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรให้ ปัดทิ ้งทังจ
้ านวน ทังนี
้ ้ ผู้
ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจานวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ (รายละเอียด
ตามวิธีการจัดสรร ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง)
ราคาเสนอขาย : ราคาเสนอขายจะเป็ นราคาที่มีส่วนลดไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 แต่ไม่เกินร้ อยละ 20 ของราคา
หุ้นสามัญเพิ่ม
ตลาด โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทหรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทหรื อบุคคลที่
ทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้กาหนดราคาเสนอ
เดิมตามสัดส่วน
ขายในภายหลัง
ทังนี
้ ้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื ้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทย้ อนหลัง
15 วัน ท าการติ ด ต่อ กัน ก่ อ นวัน ที่ มี ม ติ ก าหนดราคาเสนอขายและรายละเอี ย ดทัง้ หมดที่
เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

จานวนหุ้นที่
จัดสรร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 228 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติพิจารณากาหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม ดังนี ้
- ราคาตลาด เท่ากับ 5.55 บาทต่อหุ้น
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เท่ากับ 4.89 บาทต่อหุ้น
ซึง่ เป็ นราคาที่มีสว่ นลดประมาณร้ อยละ 12 จากราคาตลาด
: 216,000,000 หุ้น

จานวนเงินเพิ่ม : ประมาณ 1,177 – 1,324 ล้ านบาท
ทุนรวม (ในกรณี
เนื่องจากบริ ษัทจะกาหนดราคาเสนอขายที่แน่นอนในภายหลัง จานวนเงินเพิ่มทุนรวมข้ างต้ น
ที่มีการจองซื ้อ
จึงคานวณจากราคาซื ้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทย้ อนหลัง 15 วันทา
หุ้นเพิ่มทุนตาม
การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 226 คือ ตังแต่
้ วนั ที่ 14 ธันวาคม 2561
สิทธิครบตามที่
ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 6.81 บาท และมีส่วนลดในช่วงร้ อยละ 10 ถึงร้ อยละ 20
จัดสรร)
ของราคาดังกล่าว
อย่างไรก็ดี เมื่อคานวณจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ 4.89 บาทต่อหุ้น บริ ษัทจะ
ได้ รับเงินเพิ่มทุนรวม (ในกรณีที่มีการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิครบตามที่จดั สรร) ประมาณ
1,056 ล้ านบาท
การดาเนินการ
ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้น
วิธีการจัดสรร
ข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขที่
เกี่ยวข้ อง

: ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคานวณสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นตามอัตรา
การจัดสรรดัง กล่าวข้ างต้ น (หรื อในรอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ) เศษของหุ้น
ดังกล่าวให้ ปัดทิ ้งทังจ
้ านวน
1. ในระหว่างระยะเวลาการจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจานงจองซือ้ หุ้น
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้ รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขาย
เดียวกัน และจะได้ รับจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจาก
การจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทัง้ หมดแล้ ว โดยจะจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่แสดงความจานงจะ
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิ
ดังกล่าว จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร หรื อจนกว่าจะไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดประสงค์ที่
จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป
2. ในกรณีที่มีผ้ ูถือหุ้นเดิมจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ของตนเป็ นจานวนน้ อยกว่า
หุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้ จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนันให้
้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื ้อสาหรับการจองเกินสิทธิดงั กล่าว และชาระค่า
จองซื ้อหุ้นดังกล่าวทังหมดทุ
้
กราย
3. ในกรณี ที่มีผ้ ถู ื อหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจานวนมากกว่า
หุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้ จดั สรรหุ้นส่วนที่เหลือนันตามสั
้
ดส่วนการถือหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดาเนินไปจนกระทัง่
ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญสาหรับส่วนที่ไม่ได้
รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดรับจองซื ้อหุ้น
4. ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเหลือจากการจัดสรรในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะดาเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป

5. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิข้างต้ นไม่วา่ กรณีใดจะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ู
ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือ หุ้นของบริ ษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ ้น
จนถึงหรื อข้ ามผ่านจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือ
หุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ซึ่งปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือ
หุ้นบริษัทได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่ได้ ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
วันกาหนด
: มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทหรื อบุคคลที่ ไ ด้ รั บ
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรื อคณะกรรมการบริหาร เป็ นผู้กาหนดในภายหลัง
มีสิทธิจองซื ้อหุ้น
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 228 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติพิจารณา
สามัญเพิ่มทุน
กาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม ดังนี ้
(Record Date)
- วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้ รับสิทธิจดั สรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ SINGER-W1 และ SINGER-W2 (Record Date) คือ วันที่ 15 มีนาคม 2562
กาหนดวันจอง : มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทหรื อบุคคลที่ ไ ด้ รั บ
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรื อคณะกรรมการบริหารเป็ นผู้กาหนดในภายหลัง
ทุน
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 228 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติพิจารณา
กาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม ดังนี ้
- กาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2562ถึงวันที่ 11 เมษายน
2562
รายละเอียดอื่นๆ : คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรื อคณะกรรมการบริหาร มีอานาจในการ
(1) การกาหนดรายละเอียดที่เกี่ ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
ได้ รับสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญ (Record Date) วันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้ รับสิทธิ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ วัน
กาหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรกและวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย และการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ รวมทังเงื
้ ่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องต่อไป
(2) การลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ครั ง้ นี ้ ซึ่ ง รวมถึ ง การติ ด ต่อ และการยื่ น ค าขออนุญ าต เอกสารและหลัก ฐานดั ง กล่ า วต่อ

หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดง
สิทธิ และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) การแก้ ไขถ้ อยคา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริ คณห์สนธิ
และ/หรื อค าขอต่างๆ และ/หรื อ ดาเนินการใดๆ เพื่ อ ให้ ป ฏิ บัติใ ห้ เป็ น ไปตามคาสั่ง ของนาย
ทะเบียนในการยื่ นจดทะเบีย นเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริ ษั ทฯ ต่อกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์
(4) การดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
สรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน) ชุดที่ 1 (“SINGER-W1”)
ที่เสนอขายควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
บริษัทผู้ออก

: บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “SINGER”)

ประเภทของใบสาคัญแสดง
สิทธิ

: ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามัญ ของบริ ษั ท ซิ ง เกอร์ ป ระเทศไทย จ ากั ด
(มหาชน) ชุดที่ 1 (“SINGER-W1”) ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่ใช้ สิทธิ จองซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess
Rights)

ชนิด

: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จานวนที่ออก

: ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย

อัตราการใช้ สิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับ
อัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

: ราคาการใช้ สิทธิจะเท่ากับ ราคาซื ้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท
ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 บวก
ส่วนเพิ่มร้ อยละ 20 โดยหากราคาที่คานวณได้ มีเศษทศนิยมน้ อยกว่า 0.50 ให้ ปัด
เศษขึ ้นเป็ น 0.50 หรื อหากราคาที่คานวณได้ มีเศษทศนิยมมากกว่า 0.50 ให้ ปัดเศษ
ขึ ้นจนเต็มบาท
ตัวอย่างเช่น หากคานวณได้ 8.35 บาท ราคาใช้สิทธิ จะเท่ากับ 8.50 บาท หรื อ หากคานวณได้
8.85 บาท ราคาใช้สิทธิ จะเท่ากับ 9.00 บาท เป็ นต้น

ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งจะเกิดขึ ้นใน
ภายหลัง
- ราคาการใช้ สิทธิ SINGER-W1 เท่ากับ 7.00 บาทต่อหุ้น คานวณจากราคาซื ้อ
ขายถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทย้ อนหลัง 15 วันทาการ
ติดต่อกัน ก่อนวัน EGM เท่ากับ 5.55 บาทต่อหุ้น บวก ส่วนเพิ่มร้ อยละ 20
และปัดเศษตามสูตรการคานวณ

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีมติให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
คาดว่าจะสามารถออกใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ภายในเดือนเมษายน 2562 ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

ลักษณะการเสนอขาย

: บริ ษัทจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ออกใหม่ และได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ใน
อัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
หากมีเศษจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวให้
ปั ดเศษดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวน และในกรณีที่มีใบสาคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลัง
การจัดสรรบริ ษัทจะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่ วนที่เหลือดังกล่าว
ต่อไป
ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) มี
สิทธิที่จะได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม ตามจานวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เกิน
จากสิทธิที่ได้ รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดตามข้ อกาหนดและวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร มีอานาจในการ
กาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียง วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ รับสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญ (Record Date) วัน
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ วันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรกและวันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ าย รวมทังเงื
้ ่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องต่อไป

วันกาหนดการใช้ สิทธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 สามารถใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้
จานวนได้ ทกุ วันทาการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถนุ ายน เดือนกันยายน หรื อ
เดือนธันวาคม (แล้ วแต่กรณี) ของแต่ละปี ปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสาคัญแสดง

สิทธิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันใช้ สิทธิ)
โดยวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรกจะตรงกับวันทาการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม หรื อ
ของเดือนมิ ถุนายน หรื อเดือนกันยายน หรื อเดือนธันวาคม ภายหลัง จากวันออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันใช้ สิทธิครั ง้ แรก) และวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายจะ
ตรงกับวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย)
ในกรณี ที่วันกาหนดการใช้ สิทธิ ดังกล่าวตรงกับวันหยุ ดของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้ า
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 228 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติ
พิจารณากาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม ดังนี ้
- วันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรกของ SINGER-W1 : วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562
ระยะเวลาการแจ้ งความจานง
ในการใช้ สิทธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 ที่จะใช้ สิทธิ ซื อ้ หุ้นสามัญจะต้ องแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ ง : เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นตามใบสาคัญ
ความจานงในการใช้ สิทธิ
แสดงสิทธิแล้ ว ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจ ะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความจานงใน
การใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป
จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้
: จานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 จานวน
เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
108,000,000 หุ้น เมื่อรวมกับจานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ชุดที่ 2 (“SINGER-W2”) ที่เสนอขายพร้ อมกันใน
ครัง้ นี ้อีก 108,000,000 หุ้น รวมเป็ น 216,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 44.44 ของ
จานวนหุ้นที่ จ าหน่ายได้ แล้ วของบริ ษัท (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ แล้ วของบริ ษัท
คานวณจากหุ้นที่ชาระแล้ วก่อนการเพิ่มทุน รวมกับหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือที่ขออนุมตั จิ ดั สรรในครัง้ นี ้) ดังนี ้
สัดส่วนของใบสาคัญแสดงสิทธิ = 216,000,000 . = 44.44%
270,000,000 + 216,000,000
ดังนัน้ จานวนหุ้นที่จดั สรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
จะไม่เกินกว่าร้ อย
ละ 50 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ตลาดรองของใบสาคัญแสดง
สิทธิ

: บริษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เกิดจากการใช้ สิทธิ

: บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: 1. การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังการออกและเสนอ
ขายหุ้น เพิ่ ม ทุน ควบคู่กับ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะขออนุมัติจัดสรรในครั ง้ นี ้ แบ่ง
ออกเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
(ก) เนื่ อ งจากเป็ นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนและใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หากผู้ถือ
หุ้ นเดิ ม เป็ นผู้ ใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ทั ง้ จ านวนจะไม่ มี
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
(ข) หากบุคคลที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ออกทังจ
้ านวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
Control Dilution = จานวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้ นี ้ .
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะจัดสรรในครัง้ นี ้
+ จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้)
=
216,000,000 .
= 30.77%
(270,000,000+216,000,000+216,000,000)
2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะขออนุมตั จิ ดั สรรในครัง้ นี ้ เป็ นดังนี ้
Price Dilution =
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
โดยที่
P1 = ราคาตลาดหลังเสนอขาย คานวณจากสูตร
P1 = (P0Q0+PROQRO+PWA1QWA1+PWA2QWA2) / Qo+QRO+QWA1+QWA2
P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คานวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก
15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่
8 มกราคม 2562 (ตังแต่
้ วนั ที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม

2562) ซึง่ เท่ากับ 6.81 บาท/หุ้น
PRO = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคานวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่
8 มกราคม 2562 (ตังแต่
้ วนั ที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม
2562) หักด้ วยส่วนลดร้ อยละ 20 ซึง่ เท่ากับ 5.45 บาท/หุ้น
PWA1 = ราคาใช้ สิทธิของ SINGER-W1 คานวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่
8 มกราคม 2562 (ตังแต่
้ วนั ที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม
2562) บวกส่วนเพิ่มร้ อยละ 20 ซึง่ เท่ากับ 8.18 บาท/หุ้น
PWA2 = ราคาใช้ สิทธิของ SINGER-W2 ซึง่ เท่ากับ 14.00 บาท
Q0 = จานวนหุ้นที่มีอยูเ่ ดิมก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 270,000,000 หุ้น
QRO = จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ เท่ากับ
216,000,000 หุ้น
QWA1 = จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้ สิทธิของ SINGER-W1 เท่ากับ
108,000,000 หุ้น
QWA2 = จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้ สิทธิของ SINGER-W2 เท่ากับ
108,000,000 หุ้น
ดังนัน้
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 %

3. การลดลงของส่ วนแบ่ งกาไร (EPS Dilution)
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน จึงไม่สามารถคานวณได้
เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อ
: เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
ปรับสิทธิตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
สิทธิ
ซื อ้ หุ้ นสามั ญ ซึ่ ง เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ 11(4)(ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาต

ให้ เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการออก : บริ ษัทจะนาเงินทุนที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ แ ล ะ
ในครัง้ นี ้ไปใช้ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัท
ประโยชน์ ที่ บริ ษัท จะพึง ได้ รั บ
ย่อย รวมถึงชาระคืนหนีเ้ งินกู้ยืม และเพื่อใช้ รองรับการขยายธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย
จากการจัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุน ใน
แบบมีหลักประกัน สินเชื่ อเพื่อสินค้ าเชิงพาณิชย์ สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อจานา
ครัง้ นี ้
ทะเบียนรถ
ทังนี
้ ้ ในการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 และ SINGER-W2 ในครัง้ นี ้
บริษัทจะได้ รับเงินจานวนประมาณ 2,395 ล้ านบาท หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ
รายใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญครบถ้ วน
การปรั บ สิ ท ธิ ใ บส าคัญ แสดง : บริ ษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
สิทธิ
เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทอันเป็ นผลมาจากการ
รวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น
(2) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
(3) เมื่ อ บริ ษั ท เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ อ อกใหม่ ป ระเภทหุ้ นกู้แปลงสภาพหรื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นใดๆ โดยกาหนดราคาหรื อคานวณราคาของหุ้นที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นนันต
้ ่ากว่าร้ อยละ
90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(5) เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้ อยละ 70 ของกาไรสุทธิของ
งบการเงินรวมหลังหักภาษี เงินได้ สารองตามกฎหมายและสารองอื่นๆ ในแต่ละปี
สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทาให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ
ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับ : ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะได้ รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริ ษัทนาเงินทุนที่ได้ รับ

จากการเพิ่มทุน

อื่นๆ

ไปขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ของบริ ษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริ มสร้ าง
ความแข็งแกร่ งในการดาเนินธุรกิจให้ แก่กลุ่มบริ ษัท ซึ่งจะสร้ างผลตอบแทนที่ดีและ
ส่งผลดีกบั การเติบโตของบริษัทในระยะยาว
: คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร มีอานาจในการ
(1) การกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นครั ง้ นี ้ ซึ่ง รวมถึ ง แต่ไ ม่ จ ากัด เพี ย ง วัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ รับสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญ (Record Date) วันจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้ รับสิทธิจดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น วัน ที่ อ อกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ วัน ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ แรกและวัน
กาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย และการใช้ สิทธิแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญ รวมทังเงื
้ ่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องต่อไป
(2) การลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เ กี่ยวข้ องกับ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้น ควบคู่กับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต เอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญ
แสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) การแก้ ไขถ้ อยคา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ
บริ คณห์สนธิ และ/หรื อคาขอต่างๆ และ/หรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามคาสัง่ ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(4) การดาเนินการใดๆ ตามที่ จ าเป็ นและสมควรเกี่ ยวเนื่ องกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในครัง้ นี ้

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
สรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน) ชุดที่ 2 (“SINGER-W2”)
ที่เสนอขายควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
บริษัทผู้ออก

: บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “SINGER”)

ประเภทของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน) ชุดที่ 2
(“SINGER-W2”) ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และ
ได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights)

ชนิด

: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จานวนที่ออก

: ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย

อัตราการใช้ สิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

: 14.00 บาท

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย

: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

วันที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีมติให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้น
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
คาดว่าจะสามารถออกใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ภายในเดือนเมษายน 2562
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง

อายุของใบสาคัญแสดง : 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัท
สิทธิ
จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

ลักษณะการเสนอขาย

: บริษัทจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
ใหม่และได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่
ได้ รับจัดสรร ต่อ 1หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
หากมีเศษจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวให้ ปัดเศษ
ดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวน และในกรณีที่มีใบสาคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริ ษัท
จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) มีสิทธิที่จะ
ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ เพิ่มเติม ตามจานวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้ รับ
จัดสรร โดยมีรายละเอียดตามข้ อกาหนดและวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ทัง้ นี ้ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร มีอานาจในการ กาหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง วันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่ได้ รับสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญ (Record Date) วันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ราคาเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน วันที่ อ อกใบส าคัญแสดงสิ ทธิ วัน
ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ แรกและวัน ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ สุด ท้ า ย รวมทัง้ เงื่ อ นไขและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องต่อไป

วันกาหนดการใช้ สิทธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 สามารถใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวนได้
ทุกวันทาการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรื อเดือนธันวาคม
(แล้ วแต่กรณี) ของแต่ละปี ปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันใช้ สิทธิ)
โดยวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรกจะตรงกับวันทาการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม หรื อของเดือน
มิถุนายน หรื อเดือนกันยายน หรื อเดือนธันวาคม ภายหลังจากวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
(วั นใช้ สิ ท ธิ ค รั ้ง แรก) และวัน ก าหนดการใช้ สิท ธิ ครั ง้ สุด ท้ า ยจะตรงกับ วัน ครบอายุข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย)
ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้ า
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 228 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติพิจารณา
กาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม ดังนี ้

- วันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรกของ SINGER-W2 : วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562
ระยะเวลาการแจ้ ง
ความจานงในการใช้
สิทธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 ที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้

การไม่ ส ามารถยกเลิ ก : เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
การแจ้ ง ความจ านงใน
แล้ ว ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิดงั กล่าว
การใช้ สิทธิ
ได้ อีกต่อไป
จานวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้
เพื่อรองรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: จ านวนหุ้ นสามั ญ ที่ จั ด สรรไว้ เพื่ อ รองรั บ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ SINGER-W2 จ านวน
108,000,000 หุ้น เมื่อรวมกับจานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ชุ ด ที่ 1 (“SINGER-W1”) ที่ เ สนอขายพร้ อมกั น ในครั ง้ นี อ้ ี ก
108,000,000 หุ้น รวมเป็ น 216,000,000 หุ้น คิด เป็ น ร้ อยละ 44.44 ของจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ แล้ วของบริษัท (จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วของบริ ษัทคานวณจากหุ้นที่ชาระแล้ ว
ก่อนการเพิ่มทุน รวมกับหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถื อที่ ขอ
อนุมตั จิ ดั สรรในครัง้ นี ้) ดังนี ้
สัดส่วนของใบสาคัญแสดงสิทธิ = 216,000,000 . = 44.44%
270,000,000 + 216,000,000
ดังนัน้ จานวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ทงั ้ หมด จะไม่เกินกว่าร้ อยละ 50
ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

ตลาดรองของใบสาคัญ : บริษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แสดงสิทธิ
แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญ : บริ ษัท จะนาหุ้นสามัญที่ เกิ ดจากการใช้ สิทธิ ตามใบส าคัญแสดงสิท ธิ เข้ า จดทะเบีย นเป็ น
เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: 1. การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะขออนุมตั จิ ดั สรรในครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
(ก) เนื่องจากเป็ นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิ

แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวนจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
(ข) หากบุคคลที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออก
ทังจ
้ านวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
Control Dilution = จานวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้ นี ้ .
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะจัดสรรในครัง้ นี ้
+ จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้)
=
216,000,000 .
= 30.77%
(270,000,000+216,000,000+216,000,000)
2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะขออนุมตั จิ ดั สรรในครัง้ นี ้ เป็ นดังนี ้
Price Dilution =
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
โดยที่
P1 = ราคาตลาดหลังเสนอขาย คานวณจากสูตร
P1 = (P0Q0+PROQRO+PWA1QWA1+PWA2QWA2) / Qo+QRO+QWA1+QWA2
P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คานวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 15 วันทา
การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
(ตังแต่
้ วนั ที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562) ซึง่ เท่ากับ 6.81
บาท/หุ้น
PRO = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคานวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 15 วัน
ทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2562 (ตังแต่
้ วนั ที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562) หักด้ วย
ส่วนลดร้ อยละ 20 ซึง่ เท่ากับ 5.45 บาท/หุ้น
PWA1 = ราคาใช้ สิทธิของ SINGER-W1 คานวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 15 วันทา
การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
(ตังแต่
้ วนั ที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562) บวกส่วนเพิ่มร้ อย
ละ 20 ซึง่ เท่ากับ 8.18 บาท/หุ้น

PWA2 = ราคาใช้ สิทธิของ SINGER-W2 ซึง่ เท่ากับ 14.00 บาท
Q0 = จานวนหุ้นที่มีอยูเ่ ดิมก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เท่ากับ 270,000,000 หุ้น
QRO = จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ เท่ากับ 216,000,000
หุ้น
QWA1 = จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้ สิทธิของ SINGER-W1 เท่ากับ 108,000,000
หุ้น
QWA2 = จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้ สิทธิของ SINGER-W2 เท่ากับ 108,000,000
หุ้น
ดังนัน้
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 %

3. การลดลงของส่ วนแบ่ งกาไร (EPS Dilution)
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน จึงไม่สามารถคานวณได้
เหตุในการออกหุ้นใหม่ : เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
เพื่อรองรับการ
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ
เป็ นเหตุการณ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่
ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ : บริ ษัทจะนาเงินทุนที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้
ออก ใบส าคั ญ แสด ง
ไปใช้ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย รวมถึงชาระ
สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ที่
คืนหนี ้เงินกู้ยืม และเพื่อใช้ รองรับการขยายธุรกิจ สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน สินเชื่อ
บริ ษั ท จะพึ ง ได้ รั บ จาก
เพื่อสินค้ าเชิงพาณิชย์ สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อจานาทะเบียนรถ
การจัด สรรหุ้ นเพิ่ ม ทุ น
ทังนี
้ ้ ในการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 และ SINGER-W2 ในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะ
ในครัง้ นี ้
ได้ รับเงินจานวนประมาณ 2,395 ล้ านบาท หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ รายใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญครบถ้ วน

การปรั บสิ ทธิ ใ บส าคัญ : บริ ษั ท จะด าเนิ น การปรั บ ราคาการใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต ราการใช้ สิ ท ธิ เมื่ อ เกิ ด เหตุก ารณ์ ใ ด
แสดงสิทธิ
เหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้
ด้ อยไปกว่าเดิม
(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทอันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อ
แบ่งแยกหุ้น
(2) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นสามัญของบริษัท
(3) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดง
สิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นใดๆ โดยกาหนดราคาหรื อคานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้
แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นนันต
้ ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัท
(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราร้ อยละ 70 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน
รวมหลัง หัก ภาษี เ งิ น ได้ ส ารองตามกฎหมายและส ารองอื่ น ๆ ในแต่ล ะปี ส าหรั บ การ
ดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทาให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือ
ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื อ้ หุ้น จะได้ รับเมื่ อมี การใช้ สิทธิ ต ามใบส าคัญแสดงสิทธิ ด้อยไป
กว่าเดิม
ประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะ : ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะได้ รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริ ษัทนาเงินทุนที่ได้ รับไปขยาย
พึงได้ รับจากการเพิ่มทุน
ธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งใน
การดาเนินธุรกิจให้ แก่กลุ่มบริ ษัท ซึ่งจะสร้ างผลตอบแทนที่ดีและส่งผลดีกับการเติบโตของ
บริษัทในระยะยาว
อื่นๆ

: คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและ/หรื อคณะกรรมการบริหาร มีอานาจในการ
(1) การกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
ได้ รับสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญ (Record Date) วันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้ รับสิทธิ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันกาหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ แรกและวันกาหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย และการใช้ สิทธิ แปลง
สภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ รวมทังเงื
้ ่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้ อง

ต่อไป
(2) การลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในครัง้ นี ้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดง
สิทธิ และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ
(3) การแก้ ไขถ้ อยคา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริ คณห์
สนธิ และ/หรื อคาขอต่างๆ และ/หรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์
(4) การดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้

