บริษัท สตำร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน) 57 อาคารปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้ องเลขที่
1607A ชันที
้ ่ 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร-แฟกซ์ 02-0418162, 02-2549877 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0107548000242

No. EC 33/2561
7 ธันวาคม 2561

เรื่ อง

แจ้ งกาหนดการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท สตาร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค จากัด
(มหาชน) รุ่นที่ 3 (STAR-W3) ครัง้ ที่ 2

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท สตาร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท สตาร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 3 (STAR-W3) จานวนไม่เกิน 135,454,748 หน่วย
โดยกาหนดระยะเวลาใช้ สทิ ธิได้ ในวันที่ 25 ของเดือน มิถนุ ายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี ปฏิทินตลอดอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิ โดยกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายในวันที 21 กุมภาพันธ์ 2563 นัน้
บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงความจานงใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
สตาร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (STAR-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
ดังนี ้
1) ระยะเวลำกำรแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
วันที่ 18 – 21 และ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 – 15.30
2) วันที่กำหนดกำรใช้ สทิ ธิ
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
3) อัตรำและรำคำกำรใช้ สทิ ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 4 บาท ต่อหุ้น
4) เอกสำรและหลักฐำนในกำรแสดงควำมจำนงใช้ สทิ ธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญ
4.1) กรณีใช้ สทิ ธิโดยการใช้ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงต้ องใช้ เอกสารดังต่อไปนี ้
▪ แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุกรายการ
(แบบฟอร์ มแสดงความจานงใช้ สิทธิ สามารถติดต่อขอรับได้ ที่บริ ษัท หรื อ ดาวน์โหลดผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัท http://www.staruniversalnetwork.com )
▪ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรั พย์ กาหนด ตาม
จานวนที่ระบุอยูใ่ นแบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

4.2) กรณีการใช้ สทิ ธิในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สทิ ธิต้องแจ้ งความจานง
และกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน
และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้ งกับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อ
ขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสาหรับนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสามัญที่จะยื่นกับบริ ษัท
4.3) หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้ องแนบสาเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
หรื อในกรณี ที่ไม่มีบตั รประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ าน หน้ าที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
หรื อสาเนาเอกสารทางราชการ อื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบสาเนา บัตรประชาชนของผู้ปกครอง สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้เยาว์
และ/หรื อสาเนาคาสัง่ ศาล (ตามแต่กรณี) พร้ อมลงนาม รับรองสาเนาถูกต้ อง)
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว ต้ องแนบสาเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางพร้ อมลง
นามรับรอง สาเนาถูกต้ อง
ผู้จ องซื อ้ ประเภทนิ ติบุคคลที่จ ดทะเบี ยนในประเทศไทย ต้ อ งแนบสาเนาหนัง สือ รั บรองนิติ บุคคลที่จด
ทะเบียนกับกระทรวง พาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี) และแนบสาเนาบัตรประชาชน
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของ ผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล พร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้ องแนบสาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิและหนังสือ
รับรองที่รับรอง โดย Notary Public ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของ นิติบคุ คลนัน้ และประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี) และแนบ สาเนาใบต่างด้ าว
หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีอานาจลงนาม ของนิติบคุ คล พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
5) วิธีกำรชำระเงิน
5.1) ชาระเงิ นตามจานวนในการใช้ สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ ครั ง้ เดียว
เต็มจานวน โดยผู้ถือใบ สาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น
สามัญจะต้ องชาระเงินเป็ นเงินสด เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถ
เรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการ นับจาก วันที่ใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่ จ่าย “ บมจ. สตำร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค เพื่อจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน” หรื อ
5.2) นาฝาก / โอนเงิน สดเข้ า บัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี “บมจ. สตำร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค เพื่อจองซือ้
หุ้น สำมัญเพิ่มทุน” ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาปาร์ คเวนเชอร์ บัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ เลขที่ 037-2-95752-2
6) บุคคลและสถำนที่ติดต่ อในกำรแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสำมัญ
สานักเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท สตาร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 57 อาคารปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชันที
้ ่ 16
ห้ องเลขที่ 1607A ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2041-8162
7) เงื่อนไขอื่นๆ
หากบริ ษัทฯ ได้ รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้ วน หรื อจานวนเงินที่
บริ ษัทฯ ได้ รับชาระ ไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทฯ
ตรวจสอบได้ วา่ ข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้ งความ
จานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อปิ ดอากรแสตมป์ ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตาม
ข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดง สิทธิจะต้ องทาการแก้ ไขให้
ถูกต้ อง
เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขก่อนการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้
หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะถือว่าการแจ้ งความจานงใน
การใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และบริ ษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้ รับและใบสาคัญแสดงสิทธิ
คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ ไม่วา่ ในกรณี
ใดๆ ทังนี
้ ้ เงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามข้ อกาหนดสิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ณัฐพงศ์ ตังเดชะหิ รญ
ั
นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

