
 

No. EC0025/2561 

        18 มิถนุายน 2561 

เร่ือง แจ้งก าหนดการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั 

 (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (STAR-W3) 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  

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

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (STAR-W3) จ านวนไมเ่กิน 135,454,748 หนว่ย 

โดยก าหนดระยะเวลาใช้สทิธิได้ในวนัที่ 25 ของเดือน มิถนุายน และ วนัท่ี 25 ของเดือน ธนัวาคม ของแตล่ะปีปฏิทินตลอดอายุ

ของใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยก าหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ายในวนัที 21 กมุภาพนัธ์ 2563 

 บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการแสดงความจ านงใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เนต็เวิร์ค จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (STAR-W3) (“ใบส ำคัญแสดงสทิธิ”) ครัง้ที่ 1 ในวนัท่ี 25 มิถนุายน 2561 

ดงันี ้

1) ระยะเวลำกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 วนัท่ี 18 – 22 มถินุายน 2561 เวลา 9.30 – 15.30 

2) วันที่ก ำหนดกำรใช้สทิธิ 

 วนัท่ี 25 มิถนุายน 2561 

3) อัตรำและรำคำกำรใช้สทิธิ 

 ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคา 4 บาท ตอ่หุ้น 

4) เอกสำรและหลกัฐำนในกำรแสดงควำมจ ำนงใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ 

 4.1) กรณีใช้สทิธิโดยการใช้ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงต้องใช้เอกสารดงัตอ่ไปนี  ้

� แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สทิธิที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุรายการ 

(แบบฟอร์มแสดงความจ านงใช้สทิธิได้แนบมาพร้อมหนงัสอืนี ้ หรือสามารถติดตอ่ขอรับได้ที่บริษัท 

หรือ ดาวน์โหลดผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.staruniversalnetwork.com )  

� ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ตาม

จ านวนที่ระบอุยูใ่นแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

บริษัท สตำร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)  57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ 

ห้องเลขที่ 1607A ชัน้ท่ี 16 ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

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

 

http://www.staruniversalnetwork.com/


4.2) กรณีการใช้สทิธิในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ต้องการใช้สทิธิต้องแจ้งความจ านง

และกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ตลาด

หลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นตอ่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน 

และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะด าเนินการแจ้งกบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อ

ขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ

ซือ้หุ้นสามญัที่จะยื่นกบับริษัท 

4.3) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

 ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย ต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนและลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

หรือในกรณี     ที่ไมม่ีบตัรประชาชน 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)     

 ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งด้าว ต้องแนบส าเนาใบตา่งด้าวหรือหนงัสอืเดินทางพร้อมลง

นามรับรอง     ส าเนาถกูต้อง     

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลที่จด

ทะเบียนกบักระทรวง     พาณิชย์ ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดย

ผู้มีอ านาจลงนามของนติิบคุคลนัน้      และประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนา

ใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (แล้วแตก่รณี) ของ     ผู้มอี านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมลงนาม

รับรองส 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     วนัที่ใช้สทิธิในแตล่ะครัง้  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) บุคคลและสถำนที่ติดต่อในกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ 

 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, 02-254-9877     โทรสาร 02-041-8162 

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    หรือปิดอากรแสตมป์ไมค่รบถ้วนถกูต้องตาม

 ข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่งๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดง    สทิธิจะต้องท าการแก้ไขให้

 ถกูต้อง เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขก่อนการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน    

 ใบส าคญัแสดงสทิธิไมท่ าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือวา่การแจ้งความจ านงใน

 การใช้สทิธิในครัง้    นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และบริษัทฯ จะจดัสง่เงินท่ีได้รับและใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ    ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ให้ไมว่า่ในกรณี

 ใดๆ ทัง้นี ้เง่ือนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อก าหนดสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ 

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

                    ณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรญั 

                 นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ 

            รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

 



 

     

เลขที่ใบจอง / No.................................. 

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (STAR-W3) 

SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED (STAR-W3) 

 วันที่ย่ืนความจำนงการใช้สิทธ/ิ Date to notify the intention to exercise  18 มิถุนายน 2561  19 มิถุนายน 2561  20 มิถุนายน 2561  21 มิถุนายน 2561  22 มิถุนายน 2561 

 เรียน คณะกรรมการ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

 To The Board of Directors of Star Universal Network Public Company Limited 

 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท)  / I (Mr./Mrs./Miss/Company)........................................................................................................................ที่อยู่ / Address No.......................................................................................................................... 

 ………………………………………………………………………....…………..…....…..…………รหัสไปรษณีย์ / Postal Code ....................................................โทรศัพท์ / Telephone……………………………………………………………………. 

 วัน/เดือน/ปีเกิด / Date of Birth ....................................เพศ / Sex........................สัญชาติ / Nationality...........................อาชีพ / Occupation......................................................เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี/ Tax ID No ...................................................... 

 โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น  O  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / Thai Individual  เลขบัตรประชาชน / Identification No............................................................................................. 

 Please specify type of subscribers O  บุคคลต่างด้าว / Foreign Nationality   หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว / Passport  No..................................................................................... 

     O  นิติบุคคลในประเทศ / Thai Juristic Person  เลขทะเบียนนิติบุคคล / Company Registration No......................................................................... 

     O  นิติบุคคลต่างประเทศ /Foreign Juristic Person เลขทะเบียนนิติบุคคล / Company Registration No......................................................................... 

 ในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร ์ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี้  

 Being the warrant holder, I hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Star Universal Network Public Company Limited as follows: 

 1. จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ / Amount of the warrants to be exercised.........................................................หน่วย / Units 

 2. จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธ ิ/ Amount of the ordinary shares received from the exercise of the warrants ................................................................................หุ้น / Shares 

 อัตราการใช้สิทธิเท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท / The exercise ratio is warrant 1 unit: ordinary share 1 share with the exercise price of Baht 4.00 per share. 

 3. รวมเป็นเงินที่ต้องชำระในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ / Total payment for shares subscription...........................................................บาท / Baht (…………………………….…………………………………………………………………………) 

 4. ข้าพเจ้าได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย / I herewith make the payment for share subscription by O  เงินสด / Cash O  เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / Cheque / Cashier Cheq  O  ดร๊าฟท์ / Draft  

 สั่งจ่าย “บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”  / payable to “Star Universal Network Public Company Limited for share subscription” 

 ลงวันที่ / Date ..........................................เลขที่เช็ค / Cheque No.................................................. ธนาคาร / Bank..........................................................................สาขา / Branch..................................................................  

 (โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คจะต้องสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เท่านั้น) 

 (for Cheque or Cashier Cheque or Draft must be cleared at a clearing house in Bangkok within 21 June 2018.) 

 O  โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”  เลขที่บัญชี 037-2-95752-2  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปาร์ค เวนเชอร์ พร้อมแนบสำเนา Slip การโอนเงินมาพร้อมนี้ด้วย  
      Transfer to saving account name “Star Universal Network Public Company Limited for share subscription” number 037-2-95752-2 , Kasikorn Bank PLC., Park Venture Branch with a copy of pay-in slip enclosed. 

 5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้ / I have delivered the warrant certificates and request to receive the part of warrants that are not exercised back (if any) 

 ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน / Amount of delivered warrants...............................................ใบ / certificate (s) ตามรายละเอียด ดังนี้ / with the following details 

 เลขที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ / Warrant Certificate(s) No.............................................................. จำนวน / Amount ..............................................................หน่วย / Units 

 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of unexercised warrants to be returned (if any)..........................................................หน่วย / Units 

 6. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  

 When I am allotted the abovementioned ordinary shares, I hereby agree to either one of the following acts (Subscriber must choose one) 

 O  ให้ออกหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัท..........................................................................................................................................................  
      สมาชิกผู้ฝากเลขที ่……………………………………………..………………. นำหุ้นนั้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  
      เลขที่ ..……………………………………………..………………. ชื่อ ....................................................................................................................... (ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น)  
      Issue the ordinary shares in the name of ”Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and assign…………………………….………………………………………………………………………. member         

      No……………………….…………. to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited by regulations of SET for securities trading account No ……………………………………………..............  
      Name ....................................................................................................... ( the name that is specified on the ordinary shares will be the same name as a name appearing in the subscription form.) 

 O  ให้ออกหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (การถอน       

เป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด)  
      Issue the allotted ordinary share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account for my        

name-account number 600. (For issuing share certificate later, warrant holder will be subject to issuing fee as determined by Thailand Securities Depository Company Limited) 

 O  ให้ออกหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ใช้สิทธิซื้อหุ้น ตามชื่อ/ที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่        

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
      Issue the allotted ordinary share certificates in my name and deliver the ordinary share certificates to me within 15 business days after the exercise date by registered post. I also agree that I may receive the ordinary shares        

certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing and the trading of the Company’s share on the Stock Exchange of Thailand. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได้แสดงไว้ข้างต้นนี้  แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น 

 มายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงใช้สิทธิ หรือ เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟ  ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

 I hereby undertake and agree to purchase the above number of ordinary shares and agree not to revoke my shares subscription.  If I do not deliver this subscription form, which has been completely filled in, with  the payment to  

 the company within the notification period or cheque / cashier cheque / draft is rejected by the bank, I shall be deem to have not intend to exercise the warrants. 

              ลงชื่อ / signature.......................................................................................ผู้จองซื้อหุ้นสามัญ / subscriber of shares 

                                                                     (                                                      ) 

 หลักฐานการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)       เลขที่ / No..................................... 

RECEIPT OF SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES (SUBSCRIBER PLEASE FILLS IN THIS SECTION) 

 บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจำนง)  .............................................................................................................................................................. 

 Star Universal Network Public Company Limited received money from (Name of subscriber). ................................................................................................................................................... 

 เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ / For a subscription of ordinary shares of the company. 

 จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธ ิ/ Number of ordinary shares received from the exercise of right................................................หุ้น / share รวมเป็นเงิน / total amount of Baht ..............................................................................บาท  
 โดยชำระเป็น / The payment is made by   O  เงินสด / Cash  O  เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / Cheque / Cashier Cheque  O  ดร๊าฟท์ / Draft 

 เลขที่เช็ค / Date ............................................... วันที่ / Date................................................... ธนาคาร / Bank....................................................................................สาขา / Branch............................................................................  

วันที่ย่ืนความจำนงการใช้สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise  18 มิถุนายน 2561  19 มิถุนายน 2561  20 มิถุนายน 2561  21 มิถุนายน 2561  22 มิถุนายน 2561 

     เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ / Authorized Officer.................................................................................   
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ผู้ฝากเลขท่ี 

Paiticipant No.

ชื่อบริษัท 

Company Name

ผู้ฝากเลขท่ี 

Paiticipant No.

ชื่อบริษัท 

Company Name

ผู้ฝากเลขท่ี 

Paiticipant No.

ชื่อบริษัท 

Company Name

BROKER

002 บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC 

CO.,LTD.

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จำกัด 

TRINITY SECURITIES CO.,LTD.

211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD

023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 

SCB SECURITIES CO.,LTD.

213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด  

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

005 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

CIMB SECURITIES INTERNATION PUBLIC CO.,LTD.

026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

224 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

225 บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด 

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) 

ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) 

MERRILL  LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED

SUB-BROKER

236 ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

245 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

301 ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH 

- CUSTODIAN SERVICES

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อตราสารหนี้) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

THE  SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

CIMB  THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

303 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY

329 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

345 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

(CUSTODIAN SERVICES)

304 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน จำกัด 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.

330 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชัน จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. - 

BOND

425 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. (FOR 

CUSTOMERS)

305 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

THE  KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.

334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 

SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. - CUSTODIAN

308 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.

337 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

INDUSTRIAL  AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 

COMPANY LIMITED

339 ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

TISCO BANK PUBLIC CO.,LTD. (CUSTODIAN)

หมายเหตุ/Notes: 

- กรุณาแนบใบรับรองการจองซื้อหุ้น มาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นฉบับน้ีด้วย / Please attach the Subscription Cetificate with this Subscription Form. 

- เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น สำหรับการจองซื้อจากต่างจังหวัดรับเป็นต๋ัวแลกเงินเท่านั้น / The Company accepts only personal cheque or cashier chepue that can be drawn form Bangkok Brances 

only. For Subscription Form upcountry, only bank draft is acceotable. 

- ในกรณีที่เช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรือต๋ัวแลกเงิน ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ถือว่า ข้าพเจ้าสละสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี ้/ If the personal cheque or cashier cheque or bank draft cannot be cleared for whatsoever reason, it is considered 

that I/we have waived my/our subscription rights. 

- ผู้จองซื้อ โปรดสั่งจ่ายเช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรือต๋ัวแลกเงิน รวมเป็นฉบับเดียวกัน ทั้งกรณีจองซื้อ ตามสิทธ ิหรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจากการจัดสรร / The subscriber shall pay in only one personal cheque, cashier cheque or bank draft for subscription according 

to rights or lower than rights or excess of the entitlement. 

- ถ้าจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นนี้ไม่ตรงตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทจะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นหลัก / If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the payment 

received as the intended subscription amount.


