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ท่ี UAC.CS/023/2561                วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 
 
เร่ือง แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เป็นหุ้ นสามัญของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 2 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใคร่ขอแจ้งต่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 เก่ียวกับเวลาและ
ขัน้ตอนในการใช้สิทธิแปลงสภาพ UAC-W2 เป็นหุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 ดงันี ้

1. วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

2. ระยะเวลาการแจ้งความจ านง วนัท่ี 18 - 27 ธนัวาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น. 
  (ยกเว้นวนัเสาร์ วนัอาทิตย์ และวนัหยดุราชการ) 

3.   ราคาการใช้สิทธิ 5.55 บาท (ห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์) ตอ่ 1 หุ้นสามญั  
4.   อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ          ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

ทัง้นี ้ในกรณีมีเศษของจ านวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ให้ตัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 

5. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจ านง 
5.1 แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีกรอกข้อความถูกต้อง ชดัเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ ซึง่

สามารถติดตอ่ขอรับแบบฟอร์มได้ท่ีบริษัท หรือ download ได้ท่ี www.uac.co.th  
5.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
5.3 เอกสารประกอบการช าระเงิน  

5.3.1 กรณีโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร: สามารถช าระโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก ช่ือบญัชี “บริษัท  

ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)” ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน บัญชีกระแส
รายวนั เลขท่ี 001-1-54401-2  โดยแนบต้นฉบบัหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัใช้สิทธิ 

5.3.2 กรณีช าระโดยเช็คหรือดร๊าฟท์ธนาคาร: สามารถช าระโดยเช็คหรือดร๊าฟท์ธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันท าการก่อนวันใช้สิทธิ โดยขีดคร่อมสัง่จ่าย “บริษัท ยูเอซี โกลบอล 
จ ากัด (มหาชน)”  

 ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทเรียกเกบ็เงนิได้แล้วเท่านัน้ 

 

UAC GLOBAL Public Company Limited 
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5.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างด้าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องใน
กรณีเป็นบคุคลธรรมดา ในกรณีท่ีเป็นนิติบคุคล ให้ใช้ส าเนาหนงัสือรับรอง (มีอายไุม่เกิน 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีออก) 
ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส าเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบคุคลรับรองโดย Notary Public 

6. ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ท่ีมีความประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ่ 
คณุสจัจาภรณ์  รัมยประยรู 
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 19 
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร  
เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ 02-936-1701   
โทรสาร  02-936-1700 
Email  sajjaporn@uac.co.th 

 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
(นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและบญัชี 
ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 
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