
 
บริษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จํากดั (มหาชน)   

57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขท่ี 1607A ชั้นท่ี 16 ถนนวิทย ุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330  โทร 02-0418162  เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0107548000242  
  

 

No. EC 16/2562  

                11 ธนัวาคม 2562 

  

เร่ือง  แจ้งกําหนดการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) 

รุ่นท่ี 3 (STAR-W3) ครัง้ท่ี 4  

เรียน  กรรมการผู้จดัการ  

  ตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทย 

    

 ตามท่ีบริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 

สามญัของบริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (STAR-W3) จํานวนไมเ่กิน 135,454,748 หนว่ย โดย

กําหนดระยะเวลาใช้สทิธิได้ในวนัท่ี 25 ของเดือน มิถนาุยน และ ธันวาคม ของแตล่ะปีปฏิทินตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ

โดยกําหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 นัน้ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการแสดงความจํานงใช้สทิธิ

ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (STAR-W3) 

(“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) ครัง้ท่ี 4 ในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้

1) ระยะเวลาการแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ  

วนัท่ี 18 – 20 และ 23-24 ธนัวาคม 2562 เวลา 9.30-15.30  

2) วันที่กาํหนดการใช้สทิธิ  วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562  

3) อัตราและราคาการใช้สทิธิ  ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 

หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้นในราคา 4 บาท ตอ่หุ้น 

4) เอกสารและหลกัฐานในการแสดงความจาํนงใช้สทิธิ

ที่จะซือ้หุ้นสาํมัญ 

4.1) กรณีใช้สทิธิโดยการใช้ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบ

แทนใบสาํคญัแสดงต้องใช้เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

 แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิธิท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุรายการ

(แบบฟอร์มแสดงความจํานงสามารถตดิตอ่ขอรับได้ท่ีบริษัท หรือ ดาวน์โหลดผา่นทางเว็บไซต์ของ

บริษัท http://www.staruniversalnetwork.com )   

 ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ตาม

จํานวนท่ีระบอุยูใ่นแบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั

http://www.staruniversalnetwork.com/


 

4.2) กรณีการใช้สทิธิในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีต้องการใช้สทิธิต้องแจ้งความจํานง

และกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามท่ีตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด โดยยื่นตอ่บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน

และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะดําเนินการแจ้งกบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือ

ขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิสาํหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้

สทิธิซือ้หุ้นสามญัท่ีจะยื่นกบับริษัท  

4.3) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  

ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย ต้องแนบสาํเนาบตัรประชาชนและลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง

หรือในกรณี ท่ีไมม่ีบตัรประชาชน ให้แนบสาํเนาทะเบียนบ้าน หน้าท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกัหรือ

สาํเนาเอกสารทางราชการ อ่ืนท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง(กรณีผู้

จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบสาํเนา บตัรประชาชนของผู้ปกครอง สาํเนาทะเบียนบ้านของผู้ เยาว์และ/หรือ

สาํเนาคําสัง่ศาล (ตามแตก่รณี) พร้อมลงนาม รับรองสาํเนาถกูต้อง)      

ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งด้าว ต้องแนบสาํเนาใบตา่งด้าวหรือหนงัสอืเดินทางพร้อมลง

นามรับรอง สาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลท่ีจด

ทะเบียนกบักระทรวง พาณิชย์ ท่ีออกไมเ่กิน 6 เดือน กอ่นวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้

มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี และแนบสาํเนาบตัรประชาชนสาํเนาใบตา่ง

ด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ของ ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาถกูต้อง      

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ ต้องแนบสาํเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิและหนงัสอื

รับรองท่ีรับรอง โดย Notary Public ท่ีออกไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง

โดยผู้มีอํานาจลงนามของ นิติบคุคลนัน้ และประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบ สาํเนาใบตา่งด้าวหรือสาํเนา

หนงัสอืเดินทาง ของผู้มีอํานาจลงนาม ของนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง   

5) วิธีการชาํระเงนิ 

5.1) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สทิธิตามท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ครัง้เดียวเต็ม

จํานวน โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้อง

ชําระเงินเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคาํสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขต

กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทําการ นบัจาก วนัท่ีใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บมจ. สตาร์ 

ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค เพื่อจองซือ้หุ้นสาํมัญเพิ่มทุน” หรือ    

5.2) นําฝาก / โอนเงินสดเข้า บญัชีเงินฝาก ช่ือบญัชี “บมจ. สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค เพื่อจองซือ้หุ้น

สามัญเพิ่มทุน” ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาปาร์คเวนเชอร์ บญัชีเงินฝากออมทรัพย์  

เลขท่ี 037-2-95752-2       



 

6) บุคคลและสถานที่ติดต่อและนําส่งเอกสารในการแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสาํมัญ   

สาํนกัเลขานกุารบริษัท 

บริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ชัน้ท่ี 16 

ห้องเลขท่ี 1607A ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

7) เงื่อนไขอื่นๆ 

หากบริษัทฯ ได้รับหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิไม่

ครบถ้วน หรือจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับชําระ ไมค่รบตามจํานวนท่ีระบไุว้ ในใบแจ้ง

ความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทฯตรวจสอบได้วา่ข้อความท่ีผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิกรอกลงในใบแจ้งความจํานง

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ ไม่

ครบถ้วนถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่งๆ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบ

แทนใบสาํคญัแสดง สทิธิจะต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้อง เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไข

ก่อนการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ หากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดง

สทิธิไมทํ่าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือวา่การแจ้ง

ความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และบริษัทฯ จะ

จดัสง่เงินท่ีได้รับและใบสาํคญัแสดงสทิธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ภายใน 

14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ให้ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้นี ้

เง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปตามข้อกําหนดสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

  

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

        ณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรญั 

                  นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ 

            รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 


