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เลขที/่No. ……………….. 
ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (UAC-W2) 

Notification Form for Exercise of Right to Purchase Ordinary Shares of UAC Global Public Company Limited No. 2 (UAC-W2) 

 

 วนัท่ียื่นความจ านงในการใช้สิทธิ / Date of notification of the intention to exercise…………………………………………. 
 เลขทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ / Warrant holder registration no. ……………………………..…………. 
เรียน คณะกรรมการบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
To The Board of Directors of UAC Global Public Company Limited 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)…………………..….……………..…….…..…..………..…… นามสกลุ / (Surname)………………………….…..….…….............. 
วนั/เดือน/ปีเกิด / Birth Date……....../….…....……/…….……..เพศ / Sex…….……...……สญัชาติ / Nationality……………..…..……อาชีพ / Occupation…………….….………………..……………………....... 
บ้านเลขท่ีปัจจบุนั / Address No………………… ตรอก / ซอย / Lane……….…………….……………ถนน / Road………………….…….………แขวง / ต าบล / Sub-District....................................................... 
เขต / อ าเภอ / District…………….……….…………จงัหวดั / Province………………..……………… ประเทศ / Country ………………………… รหสัไปรษณีย์ / Postal Code……………………...……………... 
โทรศพัท์ / Telephone………….………………………... 
โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น / Please specify type of subscriber 

  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย/ Thai Natural Person บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี/ Identification No.………………………………………………………………………................... 
  บคุคลธรรมดาต่างด้าว/ Foreign Natural Person ใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทางเลขท่ี / Alien Certificate / Passport No. .……………………….……………………………….......... 
  นิติบคุคลในประเทศ/ Thai Juristic Person เลขทะเบียนบริษัท/ Company Registration No. ………………………………………………………………….......................... 
  นิติบคุคลต่างประเทศ/ Foreign Juristic Person เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. 
…………………………………….…………………...………………………… 

ในฐานะผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (UAC-W2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะขอใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากัด 
(มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี  ้ / as a holder of UAC-W2, I/We hereby intend to exercise the right to purchase ordinary shares of UAC Global Public Company Limited, with details as stated 
below: 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ / Number of warrants to be exercised………………………………………………………………....………….หน่วย / Units 
 จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ / Number of ordinary shares from the exercise of warrants……………………………………………………………….หุ้น / Shares 
2. อตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 5.55 บาท หรือราคาและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาและอตัราการใช้สิทธิตามท่ี

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิของ UAC-W2 / The exercise ratio is 1 unit of warrant for 1 ordinary shares with the exercise price of Baht 5.55 per share, or adjusted exercise price and exercise 
ratio if there is any adjustment of exercise price and exercise ratio as referred in the Terms and Conditions of UAC-W2.  

3. รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการจองซือ้หุ้นสามญั / Total payment for subscription…………………..………………บาท / Baht 
4. ข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดย / I herewith submit total exercise price by: 

     เช็ค / Cheque                 ดราฟต์ธนาคาร / Bank Draft             
สัง่จ่าย “บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)” / Pay to the order of “UAC Global Public Company Limited” 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No………………….………………วนัท่ี / Date……………………………..ธนาคาร / Bank……….………………………สาขา / Branch………………………………... 
ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ / Collectible within Bangkok area only 
 เงินสด/เงินฝาก เข้าบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาพหลโยธิน เลขท่ี 001-1-54401-2 ช่ือบญัชี “บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)” โดยได้น าส่งต้นฉบบัหลกัฐานการโอน

เงินดังกล่าวให้แก่บริษัทฯมาพร้อมกันนี ้/ Depositing cash to the current account of TMB Bank Public Company Limited, Phaholyothin Branch, account no.001-1-54401-2, account name 
“UAC Global Public Company Limited”. I also submit such evidence of deposit concurrently.   

5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  และขอรับทอนใบส าคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี ้/ I/We deliver the warrant certificate (s) or replacement warrant 
certificate (s) and shall receive a new certificate for the unexercised portion of warrants (if any) as follows: 
สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน / Amount of warrants delivered …………………………………….ใบ / Certificate (s) ตามรายละเอียด ดงันี ้/ with the following details: 
เลขท่ีใบส าคญั / Warrant Certificate (s) No………………………………………………….……จ านวน / Amount……………………………………….… …หน่วย / Units 
เลขท่ีใบส าคญั / Warrant Certificate (s) No……………………………………………….………จ านวน / Amount……………………………………………..หน่วย / Units 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) / Number of unexercised warrants (if any)……………………………………………….หน่วย / Units 

6. หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้(ผู้ จองซือ้หุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / When I receive the ordinary shares as allotted to me, I hereby agree to have 
one of the followings executed (Subscriber must choose one); 
 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท ...................................................... สมาชิกผู้ฝาก

เลขท่ี ............................................. (ระบช่ืุอใดช่ือหนึ่งตามรายช่ือท่ีปรากฏด้านหลงัใบจองซือ้นี)้ น าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ช่ือบญัชี..................................................................... เลขท่ีบญัชี ................................................................................ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนัน้  / Issue a share certificate in the name of 
“Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted shares and arrange for the securities company named ……………………………………………………  
no.…………………………… (Specify the name of one of the securities companies listed on the back of this form), to deposit those shares with Thailand Securities Depository 
Company Limited for my / our securities trading account named………………..……………........ account no.. …………………........………………………which I have with the said 
securities company. 

 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้า
บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า / Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with 
Thailand Securities Depository Company Limited in the account of issuer, member no.600 under my name. 

 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหุ้นให้กบัข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจัดท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้น
ให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัใช้สิทธิ ซึง่อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทนุดังกล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซื อ้ขายได้
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว / Issue a share certificate for the allotted shares in my/our name and deliver it to me/us. I/We hereby authorize the Company to proceed with any 
necessary actions to have the share certificate prepared and delivered to me/us within 15 business days from the relevant Exercise Date. I/we acknowledge that I/we may obtain the 
share certificate after the Stock Exchange of Thailand approves the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 

7. หากข้าพเจ้าช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการดังต่อไปนี ้(ผู้ จองซือ้หุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / If I do not pay the Exercise Price in full, I hereby agree to allow the 
Company to proceed with one of the followings (Subscriber must choose one); 
 ถือวา่การแสดงความจ านงใช้สิทธิครัง้นีส้ิน้สภาพโดยไมม่ีการใช้สิทธิ / Deem that the exercise notice is nullified without any rights being exercised.   
  ถือวา่จ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีจะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สทิธิ ซึง่บริษัทได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนัน้ / Deem that the number of ordinary shares 

subscribed is equal to the number of ordinary shares eligible in accordance with the actual payment the Company receives given the prevailing Exercise Price.   
     ข้าพเจ้าจะช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นี ้หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา

ดังกล่าว ให้ถือว่าการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นีส้ิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ / Ask me/us to pay the remaining balance of the amount I/we wish to exercise within the relevant 
Exercise Period. If the Company does not receive payment within such period, it shall be deemed that the exercise notice is nullified with no exercise of rights having taken place. 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักลา่วตามรายละเอียดและเง่ือนไขข้างต้นนี ้แต่หากเช็ค/ดร๊าฟท์ธนาคารไมผ่่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะ
ใช้สิทธิการจองซือ้หุ้น / I/We hereby undertake to subscribe for the ordinary shares as stated above. However, if cheque/ bank draft is not honored, I/We shall be deemed to have not 
exercised UAC-W2. 

 ลงช่ือ / Signature………..………………………………………………ผู้จองซือ้หุ้นสามญั / Subscriber 
                            (………..………………………………………………) 

UAC-W2 
หลกัฐานการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญั (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในสว่นนีด้้วย) / RECEIPT FORM (SUBSCRIBER PLEASE ALSO FILL IN THIS PORTION) 

เลขท่ี/ No. ……………………………………… วนัท่ี / Date …………………………………. 
บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)  ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)…………………………………………………………….................. ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี ........................................... 
เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน ....................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ ...................บาท เป็นจ านวนเงินรวม...............................................................บาท และมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับ
ทอน (ถ้ามี) จ านวน ....................................................หน่วย / UAC Global Public Company Limited receives money from (name of subscriber) ......………………………………………………........... 
Warrant No. ………..………………………… for a subscription of new ordinary shares of ……………………………………… shares at the exercise price of Baht ………….. per share for the total 
amount of ………………………………………...……Baht and number of warrants that are not exercised (if any)……………………………………………….units 
โดยช าระเงินเป็น / Payment by 
 เช็ค/Cheque  ดร๊าฟท์ธนาคาร/Bank Draft เลขท่ีเช็ค/Cheque No……………….............วนัท่ี/Date................………ธนาคาร/Bank…………..……………สาขา/ Branch…………………………….… 
 เงินสด/เงินฝาก เข้าบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาพหลโยธิน เลขท่ี 001-1-54401-2 / Cash to the current account of TMB Bank Public Company Limited, Phaholyothin 

Branch, account no. 001-1-54401-2 
เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอ านาจ / Authorized Officer…………………………………………………………………. 

(……………..…………………………………………………) 



 

 

BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั 030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั 224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซตีิค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

CUSTODIAN 

301 ธนาคาร ซตีิแ้บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

302 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 330 ธนาคาร ฮ่องกงและเซีย่งไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 

303 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) -ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน)(คสัโตเดีย้น) 

304 ธนาคาร ฮ่องกงและเซีย่งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 336 ธนาคาร เกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

305 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

308 ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ) 

312 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือค้าตราสารหนี)้ 

316 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

320 ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ 345 ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

328 ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 
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