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เร่ือง  แจ้งกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค 

 จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (STAR-W3)   

เรียน       กรรมการผู้จดัการ  

       ตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทย 

    

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

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

กําหนดระยะเวลาใช้สทิธิได้ในวนัท่ี 25 ของเดือน มิถนุายน และ ธนัวาคม ของแตล่ะปีปฏิทินตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ

โดยกําหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 นัน้ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการแสดงความจํานงใช้สทิธิ

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

(“ใบสําคญัแสดงสทิธิ”) ครัง้สดุท้าย ในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 ดงันี ้

1) ระยะเวลาการแสดงความจาํนงการใช้สทิธิ   

วนัท่ี 14 และ 17-20 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 9.30-15.30 น. 

2) วันที่กาํหนดการใช้สทิธิ   

วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563  

3) อัตราและราคาการใช้สทิธิ   

ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้นในราคา 4 บาท ตอ่หุ้น 

4) วันปิดสมุดพักการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ Star-W3   

วนัท่ี 4-21 กมุภาพนัธ์ 2563 

5) ระยะเวลาการหยุดพักการซือ้ขายใบสาํคัญแสดงสทิธิ Star-W3 (ขึน้เคร่ืองหมาย SP) 

 เพ่ือให้สอดคล้องกบัระบบชําระราคา และสง่มอบหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET)  

 บริษัทฯ ขอให้ SET สัง่หยดุพกัการซือ้ขายใบสําคญัแสดงสทิธ์ิ STAR-W3 ตัง้แตว่นัท่ี 12 -21 กมุภาพนัธ์ 2563 

6) การสิน้สภาพของใบสาํคัญแสดงสทิธิ Star-W3  

 ใบสําคญัแสดงสทิธิ Star-W3 จะพ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตัง้แตว่นัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2563 

7) เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจาํนงใช้สทิธิ

ที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

7.1) กรณีใช้สทิธิโดยการใช้ใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบ

แทนใบสําคญัแสดงต้องใช้เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 



 

 

 แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิธิท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุรายการ

(แบบฟอร์มแสดงความจํานงสามารถติดตอ่ขอรับได้ท่ีบริษัท หรือ ดาวน์โหลดผา่นทางเวบ็ไซต์ของ

บริษัท http://www.staruniversalnetwork.com )   

 ใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ตาม

จํานวนท่ีระบอุยู่ในแบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

7.2) กรณีการใช้สทิธิในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานง

และกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิตามท่ีตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน

และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะดําเนินการแจ้งกบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือ

ขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้

สทิธิซือ้หุ้นสามญัท่ีจะย่ืนกบับริษัท  

7.3) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  

ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย ต้องแนบสําเนาบตัรประชาชนและลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง

หรือในกรณี ท่ีไม่มีบตัรประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้าน หน้าท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกัหรือ

สําเนาเอกสารทางราชการ อ่ืนท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง(กรณี

ผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบสําเนา บตัรประชาชนของผู้ปกครอง สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ เยาว์และ/หรือ

สําเนาคําสัง่ศาล (ตามแตก่รณี) พร้อมลงนาม รับรองสําเนาถกูต้อง)      

ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว ต้องแนบสําเนาใบต่างด้าวหรือหนงัสือเดินทางพร้อมลง

นามรับรอง สําเนาถกูต้อง 

ผู้ จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีจด

ทะเบียนกบักระทรวง พาณิชย์ ท่ีออกไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้

มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสําเนาบตัรประชาชนสําเนาใบตา่ง

ด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของ ผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง      

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสําเนาหนังสือบริคณห์สนธิและหนังสือ

รับรองท่ีรับรอง โดย Notary Public ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง

โดยผู้ มีอํานาจลงนามของ นิติบุคคลนัน้ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบ สําเนาใบต่างด้าวหรือ

สําเนาหนงัสือเดินทาง ของผู้ มีอํานาจลงนาม ของนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง   

5) วธีิการชาํระเงนิ 

5.1) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ครัง้เดียวเต็ม

 จํานวน โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

http://www.staruniversalnetwork.com/


 

 

 จะต้องชําระเงินเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บ

 ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทําการ นบัจาก วนัท่ีใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย 

 “บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค เพ่ือจองซือ้หุ้นสาํมัญเพิ่มทุน” หรือ    

5.2) นําฝาก / โอนเงินสดเข้า บญัชีเงินฝาก ช่ือบญัชี “บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค เพ่ือจองซือ้หุ้น

 สามัญเพิ่มทุน” ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาปาร์คเวนเชอร์ บญัชีเงินฝากออมทรัพย์  

 เลขท่ี 037-2-95752-2       

6) บุคคลและสถานที่ตดิต่อและนําส่งเอกสารในการแสดงความจาํนงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสาํมัญ   

 สาํนักเลขานุการบริษัท 

 บริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ชัน้ท่ี 16 

 ห้องเลขท่ี 1607A ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

 กรุงเทพมหานคร 10330 

7) เงื่อนไขอ่ืนๆ 

 หากบริษัทฯ ได้รับหลกัฐานใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิไมค่รบถ้วน หรือจํานวนเงิน

ท่ีบริษัทฯ ได้รับชําระ ไม่ครบตามจํานวนท่ีระบไุว้ ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทฯ

ตรวจสอบได้ว่าข้อความท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจํานง

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ ไมค่รบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ ไม่ครบถ้วนถกูต้องตามข้อบงัคบั

หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดง สิทธิจะต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้อง 

เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขก่อนการใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง

สิทธิไม่ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิใน

ครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะจดัส่งเงินท่ีได้รับและใบสําคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้นี ้

เง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปตามข้อกําหนดสทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิ  

    

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

        ขอแสดงความนบัถือ 

        ณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรญั 

                  นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ 

            รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

เลขานกุารบริษัท 

02-041-8162 


