ที SMT05/2561
วันที 07 ธันวาคม 2561
เรือง แจ้งการใช้สทิ ธิซอ$ื หุน้ สามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ครัง$ ที 3 (28 ธันวาคม 2561)
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ("บริษทั ฯ") ได้ออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ$ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง$ ที 2 (SMT-W2) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ เมือวันที
1 มิถุนายน 2561 จํานวน 209,118,803 หน่วย โดยผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 สามารถใช้สทิ ธิซอ$ื หุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ได้ โดยกําหนดวันใช้สทิ ธิครัง$ แรก คือ วันที 29 มิถุนายน 2561 และวันใช้สทิ ธิครัง$ ต่อๆ ไปในทุกวันทําการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และครัง$
สุดท้ายกําหนดให้ตรงกับวันที 29 พฤษภาคม 2563 ดังนัน$ บริษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกีย วกับการแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิ ธิทจี ะซือ$ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง$ ที 3 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 คือ วันที 28 ธันวาคม 2561 ดังนี$
1. ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญ
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ของวันศุกร์ที 21 - วันพฤหัสบดีที 27 ธันวาคม 2561 (เว้นวันเสาร์และ
อาทิตย์)
2. วันกําหนดการใช้สิทธิ
วันที 28 ธันวาคม 2561
3. อัตราการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ$ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้
4. ราคาใช้สิทธิ
2.10 บาทต่อหุน้
5. เอกสารทีใช้ในการยืนความจํานงในการใช้สิทธิ
ผู้ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิส ามารถขอรับ ใบแจ้ง ความจํ า นงในการใช้ส ิท ธิซือ หุ้น สามัญ ของบริษัท ฯได้
ณ สถานทีต' ดิ ต่อในการใช้สทิ ธิ และ/หรือบริษทั หลักทรัพย์ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
www.starsmicro.com ได้ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ
(ก)

กรณีทใ'ี บสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทต'ี ้องการ
ใช้สทิ ธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื'อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื'อให้ออกใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามทีต' ลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด โดยยื'นต่อบริษทั หลักทรัพย์ทท'ี ําหน้าทีเ' ป็ น
นายหน้าซือ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการแจ้งกับศูนย์

รับฝากหลักทรัพย์เพื'อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือให้ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื'อนําไปใช้
เป็ นหลักฐานประกอบการยื'นใช้สทิ ธิซอื หุน้ สามัญกับบริษทั ฯ หรือตัวแทนเพื'อดําเนินการใช้สทิ ธิตามที'
ระบุไว้ขา้ งต้น
(ข)

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท'ปี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซอื หุ้นสามัญ จะต้องปฏิบตั ติ ามเงื'อนไขการแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิ ธิ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื'อในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซอื หุน้
สามัญ และให้นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิพร้อมกับใบแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิ ธิซอื หุน้ สามัญแก่บริษทั ฯ พร้อมกับชําระเงินตามจํานวนทีใ' ช้สทิ ธิ โดยผูถ้ อื ใบสําคัญแสดง
สิทธิจะต้องปิ ดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยอากร
แสตมป์ หรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ทีใ' ช้บงั คับเกีย' วกับการใช้สทิ ธิจองซือ หุน้ สามัญด้วย (ถ้ามี)
เอกสารและหลักฐานทีผ' ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ้ งส่งมอบให้แก่บริษทั ฯ มีดงั นี
1. ใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซอื หุ้นสามัญที'ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วน
แล้วทุกรายการ
2. ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบทีต' ลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด ที'ระบุว่า
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธินนั  มีสทิ ธิในใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนทีร' ะบุอยู่ในใบแจ้งความจํานง
ในการใช้สทิ ธิซอื หุน้ สามัญ
3. ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สทิ ธิท'รี ะบุในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซอื หุน้ สามัญ โดย
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทป'ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซอื หุน้ สามัญจะต้องชําระเป็ นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์
เช็ค ดร๊า ฟท์ ตั Rวแลกเงินธนาคาร หรือ คําสังจ่
' า ยเงิน ธนาคารที'ส ามารถเรีย กเก็บ ได้ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง และขีดคร่อม
สังจ่
' าย “บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) เพื'อการซือ หุน้ สามัญ” หรือ “Stars
Microelectronics (Thailand) Public Company Limited for Purchase of Ordinary Shares”
หรือโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากชื'อบัญชี “บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
เพื'อการซือ หุน้ สามัญ” หรือ “Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Limited for
Purchase of Ordinary Shares” บัญชีเลขที' 004 1055 799 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซิตี พร้อมนํ าส่งสําเนาใบนํ าฝากเงิน
(Pay-in) ฉบับจริงให้แก่บริษทั ฯ และโปรดระบุช'อื นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทส'ี ามารถติดต่อ
ได้ไว้ดา้ นหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตั Rวแลกเงินธนาคาร หรือใบนําฝากเงิน
4. หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี
4.1 บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4.2 บุคคลต่างด้าว
สําเนาหนังสือเดินทาง
4.3 นิตบิ ุคคลในประเทศ
สํา เนาหนัง สือรับรองบริษัทที'ออกโดยกระทรวงพาณิ ช ย์
ไม่ เ กิน 6 เดือ นก่ อ นวัน กํา หนดการใช้ส ิท ธิ และเอกสาร
หลักฐานของผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื'อตาม 4.1 หรือ 4.2
4.4 นิตบิ ุคคลต่างประเทศ
สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public
หรือหน่วยงานราชการทีม' อี าํ นาจ ทีอ' อกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิ และเอกสารหลักฐานของผูม้ ี
อํานาจลงลายมือชื'อตาม 4.1 หรือ 4.2

หากบริษทั ฯได้รบั ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินไม่ครบตามทีร' ะบุในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซอื
หุน้ สามัญ หรือบริษทั ฯตรวจสอบได้วา่ ข้อความทีผ' ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิ ธิซอื หุน้ สามัญนัน ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือมีอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับและ
กฎหมายต่ างๆ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องหรือชําระเงินให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิครัง นัน ๆ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิครัง นัน ๆ บริษทั ฯจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิใน
ครัง นัน สิน สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ และจะส่งเงินทีบ' ริษทั ฯได้รบั ไว้โดยไม่มดี อกเบีย พร้อมกับใบสําคัญ
แสดงสิท ธิคืนให้แ ก่ผู้ถือ ใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 14 วันนับจากวัน
กําหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง
6. สถานทีติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
586 หมู่ที 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 0-3525-8555
โทรสาร 0-3522-1778
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายยรรยงค์ สวัสดิ)K
รองประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร (สายการเงินและการบริหาร) และเลขานุการบริษทั ฯ
บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

