
  

 
เลขที.่............................................... 

แบบฟอรม์ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 
บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 หรือ “SINGER-W1” 

 เรียน คณะกรรมการบริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน)                                                                                  วนัทีย่ื่นความจ านง................................................ 
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีด้วยตวับรรจงให้ครบถว้นชดัเจน 
ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ)ิ  
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  เลขประจ าตวัประชาชน 

 นติบิุคคลสญัชาตไิทย        เลขทะเบยีนนติบิุคคล…………………………………………………………       

   บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว  เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ................................................... 
   นติบิุคคลสญัชาตติ่างดา้ว  เลขทะเบยีนนติบิุคคล………………………………….....….………..…. 

ชือ่    นาย   นาง   นางสาว   นติบิุคคล............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได ้ บา้นเลขที.่................................... หมูท่ ี.่................... ตรอก/ ซอย...................................................................................... ถนน................................ ...................................................................  
แขวง/ต าบล........................................................................ เขต/ อ าเภอ................................................................................ จงัหวดั ....................................................................รหสัไปรษณยี์ .....................................  
โทรศพัท.์...............................................................  โทรศพัทเ์คลือ่นที.่.........................................................  อเีมล.์...................................................................................สญัชาต ิ..........................................................  
อาชพี ...................................................................... วนัเกดิ /วนัจดทะเบยีนนติบิุคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)..................../........................./.................เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี......................................................................  
ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย    ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย     หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย   มคีวามประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 
“SINGER-W1” ในอตัราการใชส้ทิธ ิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

กรณถีอืเป็นใบส าคญัแสดงสทิธ ิ กรณถีอืเป็นใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
เลขทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิ เลขทีเ่อกสาร วนัที ่ เลขทีส่มาชกิ 

    

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ ิ(หน่วย) จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ(หุน้) ราคาใชส้ทิธ ิ(บาทต่อหุน้) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) 
  7.00  

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัของบรษิทัตามทีแ่สดงความประสงคข์า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการดงัต่อไปนี้:  (ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธโิปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึง่เทา่นัน้ โปรดท าเครือ่งหมาย  ในชอ่งทีเ่ลอืก)  
   ในกรณีท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย์: 

 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนนิการใหบ้รษิทั………..……………………..……………………….……………… 
สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่……………….. น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์  เลขที ่...……………………………………………….……………..………. 
ชือ่ …………………………………………………………................……………ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ (ชือ่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธติอ้งตรงกบัชือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ มฉิะนัน้จะด าเนนิการออกใบหุน้ในชือ่ 
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิละจดัสง่ใบหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามการใชส้ทิธทิางไปรษณยี์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในสมุดทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ) 

ในกรณีท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย:์ 

 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีอง
บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600 เพือ่ขา้พเจ้า (กรณีเลอืกรบัหุน้เขา้บญัช ี600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผูท้ ีป่ระสงค์จะน าหลกัทรพัย์ฝากเขา้บญัชบีรษิทั  
ผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) เทา่นัน้” เพือ่น าสง่ใหแ้กบ่รษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ย ในกรณไีมจ่ดัท าเอกสารตามที ่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด จะ
ด าเนนิการออกเป็นใบหุน้แทน)  

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ด้รบัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจ้าและจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหข้า้พเจ้าตามชือ่ทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นสมุดทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิภายใน 15 วนัท าการนับจาก
วนัครบก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ โดยขา้พเจ้าอาจได้รบัใบหุน้ภายหลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรบัหุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนและอนุญาตใหท้ าการซื้อ ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยแลว้ 

พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่วโดย   
 แคชเชยีรเ์ชค็                 เชค็บุคคล   ดร๊าฟท ์              
เลขทีเ่ชค็.………………………….......……….............. วนัที…่……………………………........... ..ธนาคาร ……….………….......…………………………….………  สาขา …………………….…….……………………… 
ทีส่ามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นเขตกรงุเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัทีแ่จง้ความจ านงการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ โดยเชค็บุคคล แคชเชยีรเ์ช็ค หรอืดร๊าฟ ไดล้งวนัทีก่อ่นวนัก าหนดการใชส้ทิธไิม่น้อยกวา่ 3 วนัท าการ 
และขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่าย “บมจ.ซิงเกอรป์ระเทศไทย” พรอ้มระบุชือ่-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย 
 เงนิโอนเขา้บญัช ี“บมจ.ซิงเกอรป์ระเทศไทย” เลขทีบ่ญัช ี70-0000661-6 ประเภทออมทรพัย์ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาเยาวราช โดยแนบหลกัฐานการโอนเงนิทีธ่นาคารออกให ้พรอ้มระบุ
ชือ่-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อไวม้าพรอ้มกนันี้ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัและจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญัขา้งต้นนี้ แต่ถ้าหากขา้พเจ้าไม่ส่งใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธติามจ านวนทีร่ะบุไวข้า้งต้น หรอืไม่กรอก
รายละเอยีดในแบบฟอรม์ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธใิหค้รบถว้น หรอืไมปิ่ดอากรแสตมป์ (ถา้ม)ี หรอืไมช่ าระเงนิตามจ านวนในการใชส้ทิธดิงักลา่วใหค้รบถ้วน หรอืไม่น าส าเนาใบน าฝาก (Pay-in Slip) การช าระเงนิตาม
จ านวนในการใชส้ทิธดิงักลา่ว มาถงึตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธขิองบรษิทัภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ หรอื เชค็/ดร๊าฟท์ /ตัว๋แลกเงนิธนาคารทีไ่ด้ส ัง่จ่ายไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ 
ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้รษิทัด าเนนิการตามวธิกีารและเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธขิอง SINGER-W1 

                                                                                                                                     ลงชือ่……….………….......…………………………….………........................ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

                                                                                                                (……….………….......…………………………….………........................) 
 

หลกัฐานการรบัแบบฟอรม์ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ SINGER-W1 (ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตวับรรจงให้ครบถว้นชดัเจน)  

เลขที.่..............................................................................                                                                                                                                       วนัที.่............................................................ 
ขา้พเจา้.................................................................. ...................................................................... ประสงคใ์ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสทิธจิะซือ้หุน้
จ านวน.....................................................หน่วย คดิเป็นจ านวนหุน้ทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธ.ิ......................................................หุน้ ในราคา 7.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ......................................................... บาท 
(............................................................................................................................ ......................................................บาท) 
โดยช าระเป็น   เงนิโอน  แคชเชยีรเ์ชค็    เชค็บุคคล   ดร๊าฟท ์      
เลขทีเ่ชค็........................................................................ วนัที ่ ...................................................................ธนาคาร ............................................................................สาขา .................................................................... 

 โดยหากผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักลา่ว ใหด้ าเนนิการ : 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก.......................................บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์เลขที.่................................................................................... 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้  
 ออกใบหุน้ในนามผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ............................................................................................ 
 
 

 
 
 
 
 
 

   



 

ผูฝ้ากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผูฝ้ากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

BROKER 
002 บรษิทัหลกัทรพัย์ทสิโก ้จ ากดั   

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั   

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
003 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
034 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 บรษิทัหลกัทรพัย์ เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
050 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

CGS-CIMB SECURITIES (Thailand) COMPANY LIMITED 
051 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จ ากดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บรษิทัหลกัทรพัย์ จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PCL. 
010 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  
200 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 
011 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท ์จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร์ จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PCL. 
015 บรษิทัหลกัทรพัย์ แอพเพลิ เวลธ์ จ ากดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  
224 บรษิทัหลกัทรพัย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชาต จ ากดั  (มหาชน)  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 บรษิทัหลกัทรพัย์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั  

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีติี้ จ ากดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพาณชิย์ จ ากดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)      

UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บรษิทัหลกัทรพัย์ อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บรษิทัหลกัทรพัย์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติี้แบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES 

329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพือ่ตราสารหนี้) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดี้ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพือ่รบัฝากทรพัย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพมีอร์แกน เชส (เพือ่คา้ตราสารหนี้) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 

343 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ - เพือ่รบัฝากทรพัย์สนิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY 
SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพือ่ลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 
 



เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสดุท้าย 

บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (SINGER-W1) 

Notification of the Last Exercise (XE) of  SINGER-W1 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED 

  SINGER-W1 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE     31/03/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    02/04/2021 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    
              ใบแสดงสิทธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 
shares)  

  1:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    7.00   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Exercise Date)     08/04/2021 - 22/04/2021 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)  02/04/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          16/04/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

  

 



 

 

 
 
 
 
ที ่ห.ท./SET/007/2564 
         1 มีนาคม 2564 
 
เร่ือง แจ้งรายละเอยีดเกีย่วกับการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย ของใบส าคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 ทีจ่ะซือ้หุน้

สามัญของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ตามท่ีบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุน้สามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (“SINGER-W1”) จ านวนทัง้สิน้ 108,000,000 หน่วย โดยไมค่ิดมลูคา่ จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ในอตัราสว่น 2 หุน้สามญั ตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ และเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
รายช่ือเป็นผูถื้อหุน้ ณ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-
W1 ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 

บริษัทฯ ขอแจ้งวันใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย คอืวันที ่23 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

1. อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทได ้1 หุน้ราคา
การใชส้ิทธิ คือ 7 บาทตอ่หุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงใช้สิทธิ 
วนัท่ี 8-22 เมษายน 2564 (เฉพาะวนัท าการ) ระหวา่งเวลา 9:00 น. –16:00 น. 
 
วันปิดสมุดทะเบยีนเพือ่พักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
วนัท่ี 2-23 เมษายน 2564 
 
วันทีข่อขึน้เคร่ืองหมาย SP  
วนัท่ี 31 มีนาคม ถงึวนัท่ี 23 เมษายน 2564 

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

http://www.singerthai.co.th/
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สถานทีต่ดิต่อในการใช้สิทธิ 
บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 17 ถนนเจริญกรุง แขวง/เขต บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2352-4777 ตอ่ 4201 หรือ 4504  

 
4. วิธีการใช้สิทธิ 

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

4.1 แบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและ
ครบถว้นทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและสง่ใหแ้ก่บริษัทและ/หรือ
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้ม)ี ภายในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน
การใชส้ิทธิ คือวนัท่ี 8-22 เมษายน 2564 

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

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

4.3.1) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก 
ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จ ากัด (มหาชน) 

บัญชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย ์สาขาเยาวราช 
ชือ่บัญช ี“บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย” 

เลขทีบ่ัญช ี70-0000661-6 

โดยใหแ้นบหลกัฐานการโอนเงินท่ีธนาคารออกให ้พรอ้มระบช่ืุอ-นามสกลุ และเบอร์
โทรศพัทท่ี์สามารถติดตอ่ไวด้ว้ย หรือ 
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4.3.2) ช าระเป็นเช็คบคุคล หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรืดราฟตท่ี์สามารถเรียกเก็บไดใ้นเขต

กรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัท่ีแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิในแต่
ละครัง้ โดยเช็คบคุคล หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟตต์อ้งลงวนัท่ีก่อนวนัก าหนดการ
ใชส้ิทธิในครัง้นัน้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วนัท าการ และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย  

“บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย” 

โดยใหร้ะบช่ืุอ-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท่ี์สามารถติดตอ่ไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย 

หมายเหตุ ลงวันทีเ่ชค็วันสุดท้ายคือ วันที ่20 เมษายน 2564 และกรุณาน าส่ง
เชค็ดังกล่าวถึงบริษัท ภายในเวลา 10:00 น. ของวันที ่20 เมษายน 2564 

ทัง้นีก้ารใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว จะสมบรูณก์็ตอ่เมื่อบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้
ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้ม)ี เรียกเก็บเงินดงักลา่วไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบริษัท และ/หรอื 
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้ม)ี เรียกเก็บเงินไมไ่ดด้ว้ยเหตผุลใดๆ ท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของบริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) บริษัทจะถือ
วา่ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นัน้ 
โดยบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) จะจดัสง่ใบส าคญัแสดง
สิทธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรืดราฟตท่ี์เรียกเก็บเงินไมไ่ดค้ืนใหแ้กผู่ถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ แตท่ัง้นีไ้มถื่อเป็นการตดัสิทธิท่ีผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้ตอ่ไป เวน้แตเ่ป็นการใชส้ิทธิใน
ครัง้สดุทา้ย บริษัทจะถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ิทธิซึง่ 
บริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) จะไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ 
และ/หรือคา่เสียหายอื่นใดไมว่า่กรณีใดๆ 

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

4.5 หลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิ 
1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือ

ส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจท่ียงัไมห่มดอายุ (ใน
กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท าใหช่ื้อ/ช่ือสกลุ ไมต่รง
กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารท่ีออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็น
ตน้) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (กรณีผูใ้ช้
สิทธิเป็นผูเ้ยาว ์ จะตอ้งแนบหนงัสือยินยอมของบิดาหรือ
มารดา หรือผูป้กครอง (แลว้แตก่รณี) ส  าเนาบตัร
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ประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครอง และส าเนา
ทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง) 

2) บคุคลธรรมดาตา่งดา้ว: ส าเนาใบตา่งดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มลง
ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย: ส าเนาหนงัสือรบัรองบริษัท ท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้
ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ 
พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจ ท่ีมี
ช่ือปรากฏอยู่ในหนงัสือรบัรองบริษัทนัน้ และเอกสาร
หลกัฐานของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือตาม1) 
หรือ 2) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4) นิติบคุคลตา่งดา้ว: ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรือ
หนงัสือรบัรองนิติบคุคล พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจ และเอกสาร
หลกัฐานของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือตาม 1) 
หรือ 2) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งและ
รบัรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้
ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ 

5) คสัโตเดียน (Custodian): ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนงัสือแตง่ตัง้ คสั
โตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือ
ช่ือตาม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งและรบัรองโดย Notary public ของประเทศท่ี
ออกเอกสารนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิในครัง้นัน้ๆ 

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

4.6 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุจะตอ้งเป็นจ านวนเตม็
เท่านัน้โดยอตัราการใชส้ิทธิเทา่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แต่
กรณีมีการปรบัอตัราการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6 ของขอ้ก าหนด
สิทธิ 
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หากมขีอ้สงสยัเก่ียวกบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ กรุณาติดตอ่สอบถามท่ีสถานท่ีติดตอ่ขา้งตน้ใน
วนัและเวลาท าการ ระหวา่งเวลา 09:00 น.–16:00 น. 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

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

                              


	ใบจองหุ้นแปลงสภาพ SINGER-W1
	รายละเอียดการจองหุ้นแปลงสภาพ SINGER-W1
	หนังสือแจ้งกำหนดการใช้สิทธิจองหุ้นแปลงสภาพ singer-w1

