
 

 

 
ที ่SMT04/2565 
   วนัที ่7 มถุินายน 2565 
 
เรื่อง  แจง้การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสทิธ ิSMT-W3 ครัง้ที ่4 (30 มถุินายน 2565)) 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามที ่ บรษิทั สตารส์ ไมโครอเิลก็ทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ") ไดอ้อกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่ 4 (SMT-W3) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่                  
1 กรกฎาคม 2564 จ านวน 209,119,366 หน่วย โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิSMT-W3 สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของ
บรษิทัฯ ได ้ โดยก าหนดวนัใชส้ทิธคิรัง้แรก คอื วนัที ่ 30 กนัยายน 2564 และวนัใชส้ทิธคิรัง้ต่อๆ ไปในทุกวนัท าการ
สดุทา้ยของเดอืนมนีาคม มถุินายน กนัยายน และธนัวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิและครัง้สดุทา้ย
ก าหนดใหต้รงกบัวนัที ่28 มถุินายน 2567 ดงันัน้ บรษิทัฯ ขอแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ
ทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่4 ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิSMT-W3 คอื วนัที ่30 มถุินายน 2565 ดงันี้ 
 

1.  ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถงึ 15.30 น. ในทุกวนัท าการของบรษิทัฯ ระหว่างวนัที ่23 - 29 มถุินายน 2565 

 
2.  วนัก าหนดการใช้สิทธิ 
 วนัที ่30 มถุินายน 2565 
 
3.  อตัราการใช้สิทธิ 
 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ 
 
4.  ราคาใช้สิทธิ 
 4.00 บาทต่อหุน้ 
 
5.  เอกสารท่ีใช้ในการยื่นความจ านงในการใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ฯได้            
ณ สถำนทีต่ดิต่อในกำรใชส้ทิธ ิและ/หรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ุกแห่ง หรอืดำวน์โหลดจำกเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
www.starsmicro.com ไดใ้นระหว่ำงระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ
 

(ก)  กรณีทีใ่บส ำคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีต่อ้งกำร
ใชส้ทิธติอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหรอืเพื่อใหอ้อกใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ฯก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรพัย์ที่ท ำหน้ำที่เป็น
นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้กบัศูนย์
รบัฝำกหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใหอ้อกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อน ำไปใช้

http://www.starsmicroelectronics.com/


 

 

เป็นหลกัฐำนประกอบกำรยื่นใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญักบับรษิทัฯ หรอืตวัแทนเพื่อด ำเนินกำรใชส้ทิธติำมที่
ระบุไวข้ำ้งตน้ 

 

(ข)  ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงค์จะใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั จะต้องปฏบิตัติำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิโดยกรอกรำยละเอยีดและลงลำยมอืชื่อในใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้
สำมญั และใหน้ ำสง่ใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธพิรอ้มกบัใบแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัแก่บรษิทัฯ พรอ้มกบัช ำระเงนิตำมจ ำนวนทีใ่ชส้ทิธ ิโดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธจิะต้องปิดอำกรแสตมป์ให้ถูกต้องตำมบทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมำยรษัฎำกรว่ำด้วยอำกร
แสตมป์ หรอืขอ้บงัคบัหรอืกฎหมำยต่ำงๆ ทีใ่ชบ้งัคบัเกีย่วกบักำรใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สำมญัดว้ย (ถำ้ม)ี 

 

เอกสำรและหลกัฐำนทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธติอ้งสง่มอบใหแ้ก่บรษิทัฯ มดีงันี้ 
1.  ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญัที่ได้กรอกขอ้ควำมถูกต้องชดัเจน และครบถ้วน

แลว้ทุกรำยกำร 
2.  ใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธติำมแบบทีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์ก ำหนด ที่ระบุว่ำ    

ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้มสีทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธติำมจ ำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั 

3.  ช ำระเงนิตำมจ ำนวนในกำรใชส้ทิธทิีร่ะบุในใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั โดย    
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัจะตอ้งช ำระเป็นเงนิโอน เชค็ แคชเชยีร์
เช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ภำยใน 2 วนัท ำกำรนับจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธใินแต่ละครัง้ และขดีคร่อม        
สัง่จ่ำย “บมจ. สตำรส์ ไมโครอเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) เพื่อกำรซือ้หุน้สำมญั” หรอื “Stars 
Microelectronics (Thailand) Public Company Limited for Purchase of Ordinary Shares” 
หรอืโอนเงนิสดเขำ้บญัชเีงนิฝำกชื่อบญัช ี“บมจ. สตำร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 
เพื่อกำรซือ้หุน้สำมญั” หรอื “Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Limited for 
Purchase of Ordinary Shares” บัญชีเลขที่  004 1055 799 ประเภทบัญชีกระแสรำยวัน 
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) สำขำอำคำรสำทร ซติี้ พรอ้มน ำส่งส ำเนำใบน ำฝำก
เงนิ (Pay-in) ฉบบัจรงิใหแ้ก่บรษิัทฯ และโปรดระบุชื่อ นำมสกุล และเบอร์โทรศพัทท์ีส่ำมำรถ
ตดิต่อไดไ้วด้ำ้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ดร๊ำฟท ์ตัว๋แลกเงนิธนำคำร หรอืใบน ำฝำกเงนิ  

4.  หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธ ิพรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้งทุกฉบบั ดงันี้ 
4.1   บุคคลสญัชำตไิทย  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
4.2   บุคคลต่ำงดำ้ว  ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง 
4.3  นิตบิุคคลในประเทศ  ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์     

ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ และเอกสำร
หลกัฐำนของผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อตำม 4.1 หรอื 4.2 

4.4  นิตบิุคคลต่ำงประเทศ  ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบยีนรบัรองโดย Notary Public 
หรอืหน่วยงำนรำชกำรทีม่อี ำนำจ ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อน
วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ และเอกสำรหลกัฐำนของผูม้อี ำนำจ
ลงลำยมอืชื่อตำม 4.1 หรอื 4.2 

 



 

 

หำกบรษิทัฯไดร้บัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหรอืจ ำนวนเงนิไม่ครบตำมทีร่ะบุในใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิือ้
หุน้สำมญั หรอืบรษิทัฯตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธกิรอกลงในใบแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญันัน้ไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกต้อง หรอืมอีำกรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกต้องตำมขอ้บงัคบัและ
กฎหมำยต่ำงๆ ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องหรือช ำระเงินให้ครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธคิรัง้นัน้ๆ หำกผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่ท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธคิรัง้นัน้ๆ บรษิทัฯจะถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใิน
ครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใชส้ทิธิ และจะส่งเงนิทีบ่รษิทัฯไดร้บัไวโ้ดยไม่มดีอกเบีย้พรอ้มกบัใบส ำคญั
แสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 14 วันนับจำกวนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ 
 

6.  สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 
บรษิทั สตารส์ ไมโครอเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
586 หมู่ที ่2 ต าบลคลองจกิ อ าเภอบางปะอนิ พระนครศรอียุธยา 13160 
โทรศพัท ์ 0-3525-8555 ต่อ 322, 330 
Email address: ir@starsmicro.com 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
 (นายยรรยงค ์สวสัดิ)์ 
 กรรมการ และเลขานุการบริษทัฯ 
 บรษิทั สตารส์ ไมโครอเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 


