
 เลขท่ี/No. …………………………… 

วันท่ี/Date…………………………… 

  แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัท วาว แฟคเตอร ์จ ากัด (มหาชน) (W-W2) (ครั�งสุดท้าย –  16 กรกฎาคม 2563)  
Notification Form to Exercise of Right to Purchase Ordinary Share of Wow Factor Public Company Limited (W-W2) (Last Exercise – 16 July 2020) 

เรียน คณะกรรมการบริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากดั (มหาชน)) / To The Board of Directors of Wow Factor Public Company Limited 

ข้าพเจ้า/I/ We ช่ือ  นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss  อ่ืนๆ/Other.……………………………………………………………………………………………. เพศ/Gender  ชาย/Male  หญิง/Female 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย/Thai Domicile Individual     เลขประจ าตวัประชาชน/Personal ID Card  ----
 นิติบคุคลสญัชาติไทย/Thai Juristic            เลขทะเบียนนิติบคุคล/Company Registration No.       …………..............................................................  

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว/Alien Individual      เลขท่ีใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง/Alien Card No./Passport     ............................................................................. 

 นิติบคุคลสญัชาตติา่งด้าว/Alien Juristic            เลขทะเบียนนิติบคุคล/Company Registration No.      ..............................................................................
ท่ีอยู่/Address..................................................................................................................................................................................................................................................... จงัหวดั/Province............................................................................ 

รหสัไปรษณีย์/Postal Code.....................................................โทรศพัท์/Telephone................................................................................อีเมล์/E-Mail ................................................................................................................................................. 
เลขประจ าตวัผ้เูสียภาษี/Tax ID.........................................................................................  ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย/Do Not Deduct Tax        หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย/Deduct Tax at Sour
ce.. ในฐานะผ้ถืูอใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซื ้อห้นุสามญัของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากดั (มหาชน)/hereby being a warrant holder of Wow Factor Public Company Limited      

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สทิธิในการจองซื ้อห้นุสามญัของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้  

  I/We hereby exercise warrant for the subscription of the ordinary shares of Wow Factor Public Company Limited as follows: 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีขอใช้สิทธิ 

Amount of the warrant to exercise 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ 

The allotted ordinary shares 

ราคาการใช้สิทธิหุ้นสามญัหุ้นละ 

at the exercise price of 

อตัราการใช้สิทธิ 

The exercise ratio is 

รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระ 

Totaling of Payment 

หน่วย 

Warrants 

หุ้น 

Shares 
1.00 

บาท 

Baht 
1 : 2.32054 

บาท 

Baht 

 ข้าพเจ้าได้ช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดย I / We herewith submit for payment of the ordinary shares that could be cashed in Bangkok only : s by

 เช็ค/Check   แคชเชียร์เช็ค/Cashier Check   เงินโอน/Money Transfer โดยแนบหลกัฐานการโอนเงิน  , enclosed with the evidence of the fund transfer. รายละเอียดเช็คเลขท่ี/ Cheque No.  … …….………….….….. 

วนัท่ี/Date…………………………....……… ธนาคาร/Bank…………………….……………..………สาขา/Branch…………………..…………………โดยสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้ หุ้นสามัญ (EIC-W2) ของ บมจ.อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส ์”  
บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 617-2-14534-3  ธนาคารกสิกรไทย สาขาออลซีซ่นัส์ เพลส , Payable to “Account for Subscription to Ordinary Shares (EIC-W2) Saving A/C # 617-2-14534-3  at K Bank, All Seasons Place Branch”

ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นและขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี) ดงันี ้

I/We have submitted the warrant certificate and requested for the less warrant certificate,  which are not exercised (If any) as follows: 

1) ใบส าคญัแสดงสิทธิ/Warrant Certificate…………………………………………… ใบ/Certificates  ตามรายละเอียด ดงันี/้detail as follows: 

           เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ/ Warrant No. …………………………….…….....  จ านวนหน่วย/No. of warrants ……………………………….. หน่วย/ Warrants 

           เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ/ Warrant No. …………………………………......  จ านวนหน่วย/No. of warrants ……………………………….. หน่วย/ Warrants          

           รวมใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีสง่มา/ The total number of delivered warrants ……………………………………..หน่วย/ Warrants   

 ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ เลขท่ี/ Substitute Slip No. ……………….……… จ านวน/ Warrant Certificate ……………………...………….. หน่วย/ Warrants 

 หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 

If I/We have been allotted the said ordinary shares, I/We agree to have either of the following executed (Choose only one)

 ออกหุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สทิธินัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้กบับริษัท…………………………………………………………….….. 

     ผู้ฝากเลขท่ี……………… …(ช่ือ บล. และเลขท่ีผู้ฝากปรากฏตามเอกสารท้ายใบจองนี)้  น าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหุ้น 

     เลขท่ี………………………………………… …………. ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 

     Issue the ordinary shares by the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed for……………………………………………………………………………. 

     participant No. ………………………....…(Please specify a name as mentioned on the back of this notification form) to deposit those ordinary shares  with the Stock Exchange of Thailand in accordance  with Thailand  

     Securities Depository Co., Ltd. for security trading account no. …………………………………..…………. I / We have with that company. 

 ออกใบหุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สทิธินัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และสง่มอบใบหุ้นให้ข้าพเจ้าภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้น ตามท่ีอยู่ท่ีระบตุามสมดุทะเบียนผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งข้าพเจ้าตกลงวา่ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจาก  

     ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

      Issue the shares certificate by my/our name and deliver to me/us within 14 days after the exercise date at the address stated in the warrant registrar book. I/We hereby accept that I/We may receive the shares certificate 

      after the newly issued shares are listed on the Stock Exchange of Thailand. 

           ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักลา่ว และจะไมย่กเลิกรายการท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นนี ้แตห่ากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือเงินสดหรือเงินโอนมาถึง

บริษัทภายในก าหนดเวลาการจองซือ้ หรือเช็ค/แคชเชียร์เชค็ ไมผ่า่นการเรียกเก็บให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สทิธิการจองซือ้หุ้น     

          I/We hereby undertake to buy the said ordinary shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this completed subscription form with payment (Check/Cashier 

Check/Cash/Money Transfer) or the Check/Cashier Check has not been honored within the subscription period, I/We shall be deemed to have not exercised my/our subscription right.           

   ลงช่ือ ..................................................................ผู้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญั/Subscriber      

  (…..............………................………………) 

 หลักฐานการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัท วาว แฟคเตอร ์จ ากัด (มหาชน) (W-W2) (ครั�งสุดท้ าย – 16 กรกฎาคม 2563   เลข)  ท่ี/No.………..……….……… 
Receipt for Notification Form for Exercise of Right to Purchase Ordinary Share of  Wow Factor Public Company Limited (W-W2) (Last Exercise – 16 July 2020)        

 วนัท่ี/Date………………………….. 

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ....................................................................................................................................................................................................................................... 

 เพ่ือใช้สทิธิการซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทจ านวนหุ้นสามญัท่ีได้จาการใช้สิทธิ………………………………………………………………หุ้น รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระ……………………..…………………………….บาท 

 โดยช าระเป็น     เช็ค/Check      แคชเชียร์เช็ค/Cashier Check      เงินโอน/Money Transfer 

 รายละเอียดเช็คเลขท่ี………….……………………..……..….…… วนัท่ี………………………….…………………….. ธนาคาร…………....................................…………...….. สาขา ….......…………………………….…....………ไว้เรียบร้อยแล้ว 
Wow Factor Public Company Limited has already received a Cash/Check/Cashier Check//Money Transfer) from Mr./Mrs./Miss/Other…………………………………………………………………………………………………… for 

the exercise of warrants to ordinary shares for the amount of…………………………………………………………shares, total.……..…………………………………………..…………….Baht. The details of Check/Cashier Check is  

No. …………………………………………………. Date………………………………………………………. Bank…………………………………..…………………………. Branch………………………………………………………….……… 

   ……..…………………………………………….…….เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ/Authorized Officer 

ติดต่อ: Contact EIC – คณุธิติกานต์ (Thitikarn)    Tel.  02-093-1681-3 , Fax 02-093-1684  Email : ir@eicasia.net 



BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท 

002 บล. ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030 บล. ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บล. คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032 บล. เค ที บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

KTB SECURITIES COMPANY LIMITED 

004 บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034 บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 บล. เอ อี ซี  จ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บล. ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บล. ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 บล. เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บล. เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 051 บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES COMPANY LIMITED 200 บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

KEM ENG SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บล. กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURTIES (THAILAND) LIMITED 

013 บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บล. เอเชีย เวลท์ จ ากดั  

ASIA WEALTH SECURTIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

014 บล. โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บล. บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บล. แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 บล. ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 229 บล. เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 230 บล. โกลเบล็ก จ ากดั  

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บล. ทรีนีตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บล. แมคควอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บล. ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 247 บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บล. เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บล. ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 บล. กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
AYUDHA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บล. เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บล. ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. – CUSTODY SERVICES 328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือผู้ รับฝากทรัพย์สิน 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้ รับฝากทรัพย์สิน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่งไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP .,LTD.BKK.-BOND 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BANGKOK 334 บล. เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  - CUSTODIAN 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

316 
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 345 ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 

THANACHART PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

326 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)-เพ่ือลกูค้า 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)  




