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

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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) 

 วันที่ยื่นความจำนงการใช้สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise 

14 ก.พ. 2563/ 14 Feb 2020  17 ก.พ. 2563/ 17 Feb 2020 18 ก.พ. 2563/ 18 Feb 2020 19 ก.พ. 2563/ 19 Feb 2020 20 ก.พ. 2563/ 20 Feb 2020

 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......................................................เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / 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 สตาร์ 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. จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ / 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 หรือแคชเชียร์  เช็คจะต้องสามารถเรียกเก็บได้ภายใน 2 วัน หรือภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 ในกรุงเทพมหานคร เทานั้น) 

(for Cheque or Cashier Cheque or Draft must be cleared at a clearing house in Bangkok within 18 February 2020.) 

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.......................................................................................................................................................... 
  สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ……………………………………………..………………. 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 (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)  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. 

 จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ / 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............................................................................  

วันที่ยื่นความจำนงการใช้สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise 

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

STAR
UNIVERSAL
NETWORK

6 ก.พ. 2563/ 6 Feb 2020   7 ก.พ. 2563/ 7 Feb 2020 11 ก.พ. 2563/ 11 Feb 2020 12 ก.พ. 2563/ 12 Feb 2020 13 ก.พ. 2563/ 13 Feb 2020

6 ก.พ. 2563/ 6 Feb 2020  7 ก.พ. 2563/ 7 Feb 2020 11 ก.พ. 2563/ 11 Feb 2020 12 ก.พ. 2563/ 12 Feb 2020 13 ก.พ. 2563/ 13 Feb 2020

17 ก.พ. 2563/ 17 Feb 2020

14 ก.พ. 2563/ 14 Feb 2020  17 ก.พ. 2563/ 17 Feb 2020  18 ก.พ. 2563/ 18 Feb 2020  19 ก.พ. 2563/ 19 Feb 2020  20 ก.พ. 2563/ 20 Feb 2020  



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 ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ถือว่า ข้าพเจ้าสละสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ / 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 ตามสิทธิ 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.



เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสดุท้าย 

หนังสือแจ้งก าหนดการใช้สิทธิจองหุ้นแปลงสภาพ STAR-W3 

Notification of the Last Exercise (XE) of  STAR-W3 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท สตาร ์ยูนิเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ จ ากดั (มหาชน) 
 STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED 

  STAR-W3 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE     29/01/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    31/01/2020 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    
              ใบแสดงสิทธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 
shares)  

  1:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    4.00   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Exercise Date)     06/02/2020 - 20/02/2020 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)  31/01/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          11/02/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพให้แนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 



Star Universal Network Public Company Limited 57 Park Ventures Ecoplex Building,  

      16th Floor, Unit 1607A, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  

                                            Tel :  +66 2041 8162, +66 2254 9877 Fax : +66 2041 8162  Tax ID : 0107548000242 

 No. EC 001/2563  

                6 มกราคม 2563 

เรือ่ง  แจง้กาํหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท สตาร ์ยนิูเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ 

 จาํกดั (มหาชน) รุน่ท่ี 3 (STAR-W3)  (แกไ้ข) 

เรยีน       กรรมการผูจ้ดัการ  

       ตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 

    

   ตามท่ีบรษัิท สตาร ์ยนิูเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้

หุน้ สามญัของบรษัิท สตาร ์ยนิูเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ จาํกดั (มหาชน) รุน่ท่ี 3 (STAR-W3) จาํนวนไมเ่กิน 135,454,748 หนว่ย โดย

กาํหนดระยะเวลาใชส้ทิธิไดใ้นวนัท่ี 25 ของเดือน มิถนุายน และ ธนัวาคม ของแตล่ะปีปฏิทินตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ

โดยกาํหนดใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2563 นัน้ บรษัิทขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการแสดงความจาํนงใชส้ทิธิ

ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท สตาร ์ ยนิูเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ จาํกดั (มหาชน) รุน่ท่ี 3 (STAR-W3) 

(“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) ครัง้สดุทา้ย ในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2563 ดงันี ้

1) ระยะเวลาการแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ   

วนัท่ี 6 -20 กมุภาพนัธ ์2563 เวลา 9.30-15.30 น. 

2) วันที่กาํหนดการใช้สทิธิ   

วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2563  

3) อัตราและราคาการใช้สทิธิ   

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ในราคา 4 บาท ตอ่หุน้ 

4) วันปิดสมุดพักการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ Star-W3   

วนัท่ี 31 มกราคม - 21 กมุภาพนัธ ์2563 

5) ระยะเวลาการหยุดพกัการซือ้ขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ Star-W3 (ขึน้เคร่ืองหมาย SP) 

 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัระบบชาํระราคา และสง่มอบหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET)  

 บรษัิทฯ ขอให ้SET สั่งหยดุพกัการซือ้ขายใบสาํคญัแสดงสทิธ์ิ STAR-W3 ตัง้แตว่นัท่ี 29 มกราคม  -21 

กมุภาพนัธ ์2563 

6) การสิน้สภาพของใบสาํคัญแสดงสทิธิ Star-W3  

 ใบสาํคญัแสดงสทิธิ Star-W3 จะพน้จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตัง้แตว่นัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2563 

7) เอกสารและหลกัฐานในการแสดงความจาํนงใช้สทิธิ

ที่จะซือ้หุ้นสามัญ 



7.1) กรณีใชส้ทิธิโดยการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธิหรอืใบ

แทนใบสาํคญัแสดงตอ้งใชเ้อกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

 

 

 แบบฟอรม์แสดงความจาํนงการใชส้ทิธิท่ีไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นทกุรายการ

(แบบฟอรม์แสดงความจาํนงสามารถตดิตอ่ขอรบัไดท่ี้บรษัิท หรอื ดาวนโ์หลดผา่นทางเว็บไซตข์อง

บรษัิท http://www.staruniversalnetwork.com )   

 ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด ตาม

จาํนวนท่ีระบอุยูใ่นแบบฟอรม์แสดงความจาํนงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 

7.2) กรณีการใชส้ทิธิในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีตอ้งการใชส้ทิธิตอ้งแจง้ความจาํนง

และกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืเพ่ือใหอ้อกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามท่ีตลาด

หลกัทรพัยก์าํหนด โดยยื่นตอ่บริษัทหลกัทรพัยท่ี์ทาํหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน

และบรษัิทหลกัทรพัยด์งักลา่วจะดาํเนินการแจง้กบับรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือ

ขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรบันาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใช้

สทิธิซือ้หุน้สามญัท่ีจะยื่นกบับรษัิท  

7.3) หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั  

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนและลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

หรอืในกรณี ท่ีไมม่ีบตัรประชาชน ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้น หนา้ท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกัหรือ

สาํเนาเอกสารทางราชการ อ่ืนท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง(กรณี

ผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งแนบสาํเนา บตัรประชาชนของผูป้กครอง สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ยาวแ์ละ/หรอื

สาํเนาคาํสั่งศาล (ตามแตก่รณี) พรอ้มลงนาม รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง)      

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว ตอ้งแนบสาํเนาใบต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางพรอ้มลง

นามรบัรอง สาํเนาถกูตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลท่ีจด

ทะเบียนกบักระทรวง พาณิชย ์ท่ีออกไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผู้

มีอาํนาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราบรษัิท (ถา้มี) และแนบสาํเนาบตัรประชาชนสาํเนาใบตา่ง

ดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของ ผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบุคคล พรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง      

ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือบริคณหส์นธิและหนงัสือ

รบัรองท่ีรบัรอง โดย Notary Public ท่ีออกไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

โดยผูม้ีอาํนาจลงนามของ นิติบุคคลนัน้ และประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบ สาํเนาใบต่างดา้วหรือ

สาํเนาหนงัสอืเดินทาง ของผูม้ีอาํนาจลงนาม ของนิติบคุคล พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง   

5) วิธีการชาํระเงนิ 

http://www.staruniversalnetwork.com/


5.1) ชาํระเงินตามจาํนวนในการใชส้ิทธิตามท่ีระบใุนใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั ครัง้เดียวเต็ม

 จาํนวน โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 

 

 

 จะตอ้งชาํระเงินเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท ์ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาํสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บ

 ไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํการ นบัจาก วนัท่ีใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย 

 “บมจ. สตาร ์ยนิูเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ เพื่อจองซือ้หุ้นสาํมัญเพิ่มทุน” หรอื    

5.2) นาํฝาก / โอนเงินสดเขา้ บญัชีเงินฝาก ช่ือบญัชี “บมจ. สตาร ์ยูนิเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ เพื่อจองซื้อหุ้น

 สามัญเพิ่มทุน” ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปารค์เวนเชอร ์บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ 

 เลขท่ี 037-2-95752-2       

6) บุคคลและสถานทีต่ิดต่อและนําส่งเอกสารในการแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุ้นสาํมัญ   

 สํานักเลขานุการบริษัท 

 บรษัิท สตาร ์ยนิูเวอรแ์ซล เน็ตเวริค์ จาํกดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 57 อาคารปารค์ เวนเชอร ์อีโคเพลก็ซ ์ชัน้ท่ี 16 

 หอ้งเลขท่ี 1607A ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

 กรุงเทพมหานคร 10330 

7) เงือ่นไขอืน่ๆ 

 หากบริษัทฯ ไดร้บัหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิไมค่รบถว้น หรอืจาํนวนเงิน

ท่ีบริษัทฯ ไดร้บัชาํระ ไม่ครบตามจาํนวนท่ีระบุไว ้ในใบแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั หรือบริษัทฯ

ตรวจสอบไดว้า่ขอ้ความท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิกรอกลงในใบแจง้ความจาํนง

ในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญันัน้ ไม่ครบถว้นหรือไมถ่กูตอ้ง หรอืปิดอากรแสตมป์ ไมค่รบถว้นถกูตอ้งตามขอ้บงัคบั

หรือกฎหมายต่างๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดง สิทธิจะตอ้งทาํการแก้ไขใหถู้กตอ้ง 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขก่อนการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดง

สิทธิไม่ทาํการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิใน

ครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ และบริษัทฯ จะจดัสง่เงินท่ีไดร้บัและใบสาํคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนันบัจากวันกาํหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ใหไ้ม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้นี ้

เง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปตามขอ้กาํหนดสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

    

จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ   

        ขอแสดงความนบัถือ 

        ณฐัพงศ ์ตงัเดชะหริญั 

                  นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหิรญั 

            รกัษาการณป์ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 



เลขานกุารบรษัิท 

02-041-8162 
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