
 

No. EC 11/2562 

        10 มิถนุายน 2562 

 

เร่ือง แจ้งก าหนดการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด 

 (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (STAR-W3) ครัง้ที่ 3 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  

 ตามที่บริษัท สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั  (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 3 (STAR-W3) จ านวนไม่เกิน 135,454,748 หน่วย 

โดยก าหนดระยะเวลาใช้สทิธิได้ในวนัท่ี 25 ของเดือน มิถนุายน และ ธนัวาคม ของแตล่ะปีปฏิทินตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง

สทิธิ โดยก าหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ายในวนัที 21 กมุภาพนัธ์ 2563 นัน้ 

 บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการแสดงความจ านงใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (STAR-W3) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ครัง้ที่ 3 ในวนัท่ี 25 มิถนุายน 2562

ดงันี ้

1) ระยะเวลำกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 วนัท่ี 18 – 21 และ 24 มิถนุายน 2562 เวลา 9.30 – 15.30 
2) วันที่ก ำหนดกำรใช้สทิธิ 

 วนัท่ี 25 มถินุายน 2562 
3) อัตรำและรำคำกำรใช้สทิธิ 

 ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคา 4 บาท ตอ่หุ้น 
4) เอกสำรและหลกัฐำนในกำรแสดงควำมจ ำนงใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ 

 4.1) กรณีใช้สทิธิโดยการใช้ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงต้องใช้เอกสารดงัตอ่ไปนี  ้

▪ แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุรายการ 

(แบบฟอร์มแสดงความจ านงสามารถติดตอ่ขอรับได้ที่บริษัท หรือ ดาวน์โหลดผา่นทางเว็บไซต์ของ

บริษัท http://www.staruniversalnetwork.com )  

▪ ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ตาม

จ านวนที่ระบอุยูใ่นแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

บริษัท สตำร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)  57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 

1607A ชัน้ที่ 16 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทร-แฟกซ์ 02-0418162, 02-2549877  เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0107548000242  

 

http://www.staruniversalnetwork.com/


4.2) กรณีการใช้สทิธิในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ต้องการใช้สทิธิต้องแจ้งความจ านง

และกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ตลาด

หลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน 

และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะด าเนินการแจ้งกบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อ

ขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ

ซือ้หุ้นสามญัที่จะยื่นกบับริษัท 

4.3) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

 ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย ต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนและลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

หรือในกรณี     ที่ไม่มีบตัรประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 

หรือส าเนาเอกสารทางราชการ     อื่นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบส าเนา     บตัรประชาชนของผู้ปกครอง ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ เยาว์ 

และ/หรือส าเนาค าสัง่ศาล (ตามแตก่รณี) พร้อมลงนาม      รับรองส าเนาถกูต้อง)     

 ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว ต้องแนบส าเนาใบต่างด้าวหรือหนงัสือเดินทางพร้อมลง

นามรับรอง     ส าเนาถกูต้อง     

 ผู้ จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จด

ทะเบียนกบักระทรวง     พาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง

โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้      และประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบส าเนาบตัรประชาชน 

ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ของ     ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อม

ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง     

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ ต้องแนบส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิและหนงัสอื

รับรองที่รับรอง     โดย Notary Public ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของ     นิติบคุคลนัน้ และประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี และแนบ ส าเนาใบตา่งด้าว 

หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง ของผู้มีอ านาจลงนาม     ของนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
5) วิธีกำรช ำระเงนิ 

 5.1) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ ครัง้เดียว

 เต็มจ านวน โดยผู้ ถือใบ     ส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ น

 สามญัจะต้องช าระเงินเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์  ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารที่สามารถ

 เรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ นบัจาก     วนัที่ใช้สิทธิในแต่ละครัง้  และขีดคร่อม

 เฉพาะสัง่จ่าย     “ บมจ. สตำร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค เพื่อจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน” หรือ   

 5.2) น าฝาก / โอนเงิน สดเข้า บญัชีเงินฝาก ช่ือบญัชี “บมจ. สตำร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค เพื่อจองซือ้

 หุ้น สำมัญเพิ่มทุน”  ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาปาร์คเวนเชอร์     บญัชีเงินฝาก 



  ออมทรัพย์ เลขท่ี 037-2-95752-2      
6) บุคคลและสถำนที่ติดต่อและน ำส่งเอกสำรในกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั 

 ส านกัเลขานกุารบริษัท 

 บริษัท สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน)    

 เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ชัน้ท่ี 16     

 ห้องเลขที่ 1607A  ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  

 กรุงเทพมหานคร 10330      

 โทรศพัท์ 0-2041-8162 

  
7) เงื่อนไขอื่นๆ  

 หากบริษัทฯ ได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิไมค่รบถ้วน หรือจ านวนเงินท่ี

 บริษัทฯ ได้รับช าระ    ไมค่รบตามจ านวนที่ระบไุว้ ในใบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทฯ

 ตรวจสอบได้วา่ข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญั    แสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิกรอกลงในใบแจ้งความ

 จ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง    หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถกูต้องตาม

 ข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่งๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดง    สทิธิจะต้องท าการแก้ไขให้

 ถกูต้อง เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขก่อนการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน    

 ใบส าคญัแสดงสทิธิไมท่ าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือวา่การแจ้งความจ านงใน

 การใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และบริษัทฯ จะจดัสง่เงินท่ีได้รับและใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ    ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ให้ไมว่่าในกรณี

 ใดๆ ทัง้นี ้เง่ือนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อก าหนดสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ 

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

                    ณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรญั 

                 นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ 

            รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 


