
ท่ี SMT03/2562 
 วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 
 
เร่ือง  แจง้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 คร้ังสุดทา้ย (28 มิถุนายน 2562) 
 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามท่ี บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (SMT-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ จ านวน 167,295,007 หน่วย (จากจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเสนอขายทั้งหมด 167,295,007 หน่วย) โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 จะครบก าหนดอายใุน
วนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 โดยบริษทัฯ ก าหนดใหว้นัท่ี 28 มิถุนายน 2562 เป็นวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย และสัง่หยดุพกัการซ้ือขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือข้ึนเคร่ืองหมาย SP ตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 ถึง วนัท่ี 28 
มิถุนายน 2562 และใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 ส้ินสุดการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ตั้งแต่วนัท่ี 
29 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป ตามก าหนดการณ์ดงัน้ี 
 

1.  วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย 
 วนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 
 
2.  วนัสุดท้ำยทีส่ำมำรถซ้ือขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 วนัท่ี 4 มิถุนายน 2562 
 
3.  วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 
 ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 เป็นเวลา 

21 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
 
4.  ระยะเวลำกำรหยุดพกักำรซ้ือขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 (ขึน้เคร่ืองหมำย SP) 

บริษทัขอใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์สัง่หยดุพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือข้ึนเคร่ืองหมาย SP บนหลกัทรัพย ์
SMT-W1 ตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 
 

5.  กำรส้ินสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 
ตั้งแต่วนัท่ี 29 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 จะหมดอายแุละส้ินสุดการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 



6.  ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ (คร้ังสุดท้ำย) 
 ระหวา่งวนัท่ี 13 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 ในวนัท าการบริษทัฯ ระหวา่งเวลา 9.00น. – 15.30น. 

 
7.  อตัรำกำรใช้สิทธิ 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.072 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.460 บาทต่อหุน้ 
 
8.  เอกสำรทีใ่ช้ในกำรย่ืนควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯได ้           ณ 
สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ และ/หรือบริษทัหลกัทรัพยทุ์กแห่ง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซตข์องบริษทัฯ 
www.starsmicro.com ไดใ้นระหวา่งระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
 
(ก)  กรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใช้

สิทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นนายหนา้
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์ังกล่าวจะด าเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อน าไปใชเ้ป็น
หลกัฐานประกอบการยื่นใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญักบับริษทัฯ หรือตวัแทนเพ่ือด าเนินการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุ
ไวข้า้งตน้ 

 
(ข)  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านง

ในการใชสิ้ทธิ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
และให้น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัใบแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัแก่บริษทัฯ พร้อมกับช าระเงินตามจ านวนท่ีใช้สิทธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะตอ้งปิดอากรแสตมป์ให้ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าดว้ยอากรแสตมป์ 
หรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัดว้ย (ถา้มี) 

 
เอกสารและหลกัฐานท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งส่งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ มีดงัน้ี 
1.  ใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นแลว้

ทุกรายการ 
2.  ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด ท่ีระบุวา่    ผู ้

ถือใบส าคญัแสดงสิทธินั้นมีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุอยูใ่นใบแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

3.  ช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั โดย    ผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งช าระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์

http://www.starsmicroelectronics.com/


เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง และขีดคร่อม        
สั่งจ่าย “บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)” หรือ “Stars Microelectronics 
(Thailand) Public Company Limited” หรือโอนเงินสดเขา้บญัชีเงินฝากช่ือบญัชี “บมจ. สตาร์ส ไม
โครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)” หรือ “Stars Microelectronics (Thailand) Public Company 
Limited” บัญชีเลขท่ี 574-3-00888-8 ประเภทบัญชีกระแสรายวนั ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาบางปะอิน พร้อมน าส่งส าเนาใบน าฝากเงิน (Pay-in) ฉบบัจริงให้แก่บริษทัฯ และ
โปรดระบุช่ือ นามสกลุ และเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์
ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือใบน าฝากเงิน 

4.  หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั ดงัน้ี 
4.1   บุคคลสญัชาติไทย  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
4.2   บุคคลต่างดา้ว  ส าเนาหนงัสือเดินทาง 
4.3  นิติบุคคลในประเทศ  ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์     

ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ และเอกสาร
หลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม 4.1 หรือ 4.2 

4.4  นิติบุคคลต่างประเทศ  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public หรือ
หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจ ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิ และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านาจลง
ลายมือช่ือตาม 4.1 หรือ 4.2 

 
หากบริษทัฯไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือจ านวนเงินไม่ครบตามท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามญั หรือบริษทัฯตรวจสอบไดว้า่ขอ้ความท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญันั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือมีอากรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัและ
กฎหมายต่างๆ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือช าระเงินใหค้รบถว้นภายในระยะเวลา
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังนั้นๆ หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลา
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังนั้นๆ บริษทัฯจะถือวา่การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลง
โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และจะส่งเงินท่ีบริษทัฯไดรั้บไวโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียพร้อมกบัใบส าคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 
 

6.  สถำนทีต่ดิต่อในกำรใช้สิทธิ 
บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
586 หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน พระนครศรีอยธุยา 13160 
โทรศพัท ์ 0-3525-8555 
โทรสาร   0-3522-1778 
 



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นายยรรยงค ์สวสัด์ิ) 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและการบริหาร กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทัฯ 
 บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 


