เลขที่ / No.
แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิ เล็กทรอนิ กส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5 (SMT-W2)
SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHTS TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 5 (SMT-W2)
วันที่ย่นื ความจานงการใช้สทิ ธิ / Date to notify the intention to exercise
ทะเบียนผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่ / Warrant holder registration No.

คณะกรรมการ บริษทั สตาร์ส ไมโครอิ เล็กทรอนิ กส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
The Board of Directors of STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิตบิ คุ คล) / I (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)
นามสกุล / (Surname)
บ้านเลขที่ปัจจุบนั / Address No.
ตรอก / ซอย / Soi
ถนน / Road
แขวง/ตาบล / Sub-District
เขต/อาเภอ / District
จังหวัด / Province
รหัสไปรษณีย์ / Postal Code
โทรศัพท์ / Telephone
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี / Tax ID No.
ประเภทการเสียภาษี / Type of Tax Planning  หักภาษี / tax to be deducted  ไม่หกั ภาษี / tax not to be deducted
โปรดระบุประเภทผู้ใช้สิทธิ ในการจองซื้อหุ้น / Please specify type of subscribers
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจาตัวเลขที่
Thai Individual
Identification No.
 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้าว
ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขบัตรประจาตัวเลขที่
Alien Individual
Alien Card/Passport/ID Card No.
 นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริษทั
Thai Juristic Entity
Company Registration No.
 นิตบิ ุคคลสัญชาติตา่ งด้าว
เลขทะเบียนบริษทั /เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
Alien Juristic Entity
Company Registration No./Tax ID No.
ในฐานะผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน้ สามัญของ บริษทั สตาร์ส ไมโครอิ เล็กทรอนิ กส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
Being the warrant holder of STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่จี ะใช้สทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิ เล็กทรอนิ กส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี้
I hereby intend to exercise the rights to purchase ordinary shares of STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. as follows:
1.
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ขี อใช้สทิ ธิ / Amount of the warrants to exercise
หน่วย / Units
2.
จานวนหุน้ สามัญที่ได้จากการขอใช้สทิ ธิ / Amount of ordinary shares received from the exercise of the warrants
หุน้ / Shares
อัตราการใช้สทิ ธิเท่ากับ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุน้ ละ 2.10 บาทหรือราคาการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิและ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อกาหนดสิทธิ / The exercise ratio is warrant 1 unit (s) : ordinary share 1 share (s) with the exercise price of Baht 2.10 per share or adjusted price as refer in the terms.
3.
รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชาระในการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ / Totaling of payment
บาท / Baht และค่าอากร / and duty stamps
บาท / Baht
4.
ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญดังกล่าว ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดย / I herewith submit for payment of ordinary shares that could be cashed in Bangkok only : by
 เงินโอน / Cash Transfer
 เช็ค / Cheque
 แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque
 ตั ๋วแลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange
สังจ่
่ าย “บมจ. สตาร์ส ไมโครอิ เล็กทรอนิ กส์ (ประเทศไทย) เพื่อการซื้อหุ้นสามัญ” บัญชีเลขที่ 004 1055 799 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซิต้ี / Payable to “Stars
Microelectronics (Thailand) Public Company Limited for Purchase of Ordinary Shares” account No. 004 1055 799, Current Account at TMB Bank Public Company Limited, Sathorn City Tower Branch
เลขที่เช็ค / Cheque No.
วันที่ / Dated
ธนาคาร / Bank
สาขา / Branch
5.
ข้าพเจ้าได้สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญ / I have delivered the warrant certificates จานวน / totaling
ใบ / Certificate (s)
รวมจานวน / Totaling
หน่วย / Unit (s) ตามรายละเอียด ดังนี้ / with the following details:
เลขที่ใบสาคัญ / Warrant Certificate (s) No.
จานวน / Amount
หน่วย / Units
เลขที่ใบสาคัญ / Warrant Certificate (s) No.
จานวน / Amount
หน่วย / Units
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ขี อรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any)
หน่วย / Units
6.
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผูใ้ ช้สทิ ธิในการจองซื้อหุน้ เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
When I receive the above ordinary shares as allotted to me, I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one);
 ให้ออกหุน้ สามัญที่ได้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษทั
เลขที่ผฝู้ าก
(ระบุช่อื ใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏในด้านหลังของแบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สทิ ธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญนี้ ) นาหุน้ นัน้ เข้าฝาก
ไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก เพื่อบัญชีซ้อื ขายหุน้ เลขที่
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริษทั นัน้
Issue ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository CO., LTD. for Depositors” and proceed for
Participant No.
(Please specify a name as mentioned on the back of this subscription form), to deposit those ordinary shares with
Thailand Securities Depository CO., LTD. for securities trading account No.
I have with that company.
 ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชี
ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณี เลือกรับหลักทรัพย์เข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่ มเติ มประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์
ฝากเข้าบัญชีผ้อู อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” เพื่อนาส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ด้วย ในกรณี ไม่จดั ทาเอกสารตามที่ TSD กาหนด บริ ษทั จะดาเนิ นการ
ออกเป็ นใบหุ้นแทน
Issue ordinary share certificates in the name of "Thailand Securities Depository CO., LTD. for Depositors" and deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository CO., LTD. under
Issuer Account for my/our name account number 600. In case of depositing shares in the account member No.600, please fill in and submit “additional documents for securities
subscription for depositing shares to issuer account only” to TSD. In the event that the subscriber does not fill in and provide the form (s) determined by TSD, the company will issue
ordinary share certificates instead.
 ให้ออกใบหุน้ สามัญที่ได้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีท่จี ะมอบหมายให้บริษทั ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุน้ สามัญมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ
นับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ซึ่งข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุ ญาตให้ทาการซื้อขายได้
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Issue ordinary share certificates in my name for the allotted amount of ordinary shares. I hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have ordinary share certificates made
and delivered to me within 15 days after each exercise date. I also acknowledge that I may receive such share certificates after being list and trade in the Stock Exchange of Thailand.
เรียน
To

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุน้ สามัญจานวนดังกล่าว หรือในจานวนที่ท่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการใช้สทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญที่ได้กรอก
รายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อม เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร มาถึงบริษทั ภายในกาหนดเวลาการใช้สทิ ธิในการจองซื้อหุ้น หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร ไม่ผา่ นการชาระเงินจากธนาคารให้ถอื ว่าข้าพเจ้า
แสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สทิ ธิในการจองซื้อหุน้
I hereby undertake to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, if I do not deliver this subscription form which has been completely
filled in and cheque/cashier cheque/bill of exchange/cash to the company within subscription period or cheque/cashier cheque/bill of exchange/cash be refused from that bank, I shall not intend to exercise the
warrants.
ลงชื่อ/Signature
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั มอบอานาจ/Authorized Officer
ลงชื่อ/Signature
ผูใ้ ช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญ/Subscriber
(
)
(
)
หลักฐานการรับฝากการใช้สิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (SMT-W2) / RECEIPT OF SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF THE COMPANY NO. 2 (SMT-W2)
(ผู้ใช้สิทธิ ซื้อหุ้นโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย) / (Subscriber please also fills in this portion)
เลขที่/No.
บริษทั สตาร์ส ไมโครอิ เล็กทรอนิ กส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง)
STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. received money from (Name of subscriber)
เพื่อใช้สทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ของบริษทั สตาร์ส ไมโครอิ เล็กทรอนิ กส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) / For a subscription to exercise of SMT-W2 to purchase of ordinary shares
of STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
จานวนหุน้ สามัญที่ได้จากการขอใช้สทิ ธิ / Amount of ordinary shares received from the exercise of the right
หุน้ / Shares ในราคาหุน้ ละ 2.10 บาท / at the price of Baht
2.10 per share รวมเป็ นเงิน / Totaling amount of Baht
บาท
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ขี อรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any)
หน่วย / Units
ชาระเงินโดย / Payment by
 เงินโอน / Cash Transfer
 เช็ค / Cheque
 แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque
 ตั ๋วแลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange
เลขที่เช็ค / Cheque No.
วันที่ / Dated
ธนาคาร / Bank
สาขา / Branch
จานวนเงิน / Amount of Baht
บาท
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั มอบอานาจ / Authorized Officer
(
)
วันที่

BROKER
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

Company Name
บล. ทิ สโก้ จากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
บล. คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. ดีบีเอส วิ คเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าล์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บล. เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. เมอร์ริล ลิ นซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LTD.
บล. กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD
บล. โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. แอพเพิ ล เวลธ์ จากัด (มหาชน)
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บล. ทรีนีตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.
บล. ไทยพาณิ ชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO., LTD.
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บล. อาร์เอสบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บล. กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

Participant No.
030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

Company Name
บล. ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บล. ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บล. เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES CO., LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บล. เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAY BANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บล. เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES CO., LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
บล. บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LTD.
บล. โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES CO., LTD.
บล. แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บล. เครดิ ต สวิ ส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บล. เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES CO., LTD.
บล. ฟิ นัสเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB BROKER
236
242

301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคาร ทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC CO., LTD.
บล. ซิ ตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LTD.

243
245

CUSTODIAN
ธนาคารซิ ตี้แบงก์ เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES)
329
CITIBANK, N.A. CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน)
334
BANGKOK BANK PUBLIC CO., LTD. - CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
336
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อการชาระราคาหลักทรัพย์)
337
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
339
KASIKORN BANK PUBLIC CO., LTD. – CUSTODIAN
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
340
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) BANK PUBLIC CO,.LTD.
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
343
INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
345
DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO., LTD.

บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ งคอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้ )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK.-BOND
บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC CO., LTD. - CUSTODIAN
ธนาคาร เกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคาร ทิ สโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC CO., LTD. (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้ )
JP MORGAN CHASE BANK (BON TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI PUBLIC CO., LTD.
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
THANACHART BANK PUBLIC CO., LTD. FOR CUSTODIAN
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD. FOR CUSTOMER

