เอกสำรทัว่ ไป หมำยเลข 7
- สรุ ปข้ อสนเทศ –
ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสาคัญใบแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (UAC-W2)
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

66,759,974 หน่วย

จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สิทธิ

66,759,974 หุ้น

การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัท ตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรำ 10 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
UAC-W2 (ในกรณีที่มีเศษให้ ปัดทิ ้ง) โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
UAC-W2 ในส่วนนี ้ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record
Date คือวันที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2561

ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิรายใหญ่
ชื่อ

ณ วันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

1. กลุ่มชีวะเกตุ
- นำยกิตติ ชีวะเกตุ
- นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ
- นำงสำวอลิสำ ชีวะเกตุ
2. กลุ่มจารุ มโนภาส
- นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส
- นำงสำวนิรนุช จำรุมโนภำส
3. กลุ่มเสรีววิ ัฒนา
- นำงสำวพิมพ์ศิริ เสรี วิวฒ
ั นำ
- นำงสำวพิชญ์สนิ ี เสรี วิวฒ
ั นำ
- นำงวรำณี เสรีวิวฒ
ั นำ
4. กลุ่มโกสียรักษ์ วงศ์
- นำยไพฑูรย์ โกสียรักษ์ วงศ์
- นำงสำวไพลิน โกสียรักษ์ วงศ์
5. กลุ่มเลิศรัชต์ กุล
- นำยเจียรนัย เลิศรัชต์กลุ
- นำงลัดดำ เลิศรัชต์กลุ
6. กลุ่มลัมประเสริฐ
- น.ส.กัลยำ ลัมประเสริ ฐ
- น.ส.มำลี ลัมประเสริ ฐ
- นำยสุรชัย ลัมประเสริ ฐ
7. น.ส.นิรินทร์ จุ้ยอินทร์

37,285,896
32,249,666
2,520,320
2,515,910
4,653,820
3,039,390
1,614,430
4,558,664
2,390,613
2,006,001
162,050
1,800,385
1,800,380
5
1,446,457
1,218,753
227,704
735,446
731,989
2,782
675
672,670
1

ร้ อยละของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ี
ยื่นจดทะเบียนในครัง้ นี ้
55.85
48.31
3.78
3.77
6.97
4.55
2.42
6.83
3.58
3.00
0.24
2.70
2.70
0.00
2.17
1.83
0.34
1.10
1.10
0.00
0.00
1.01

ชื่อ

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

8. กลุ่มเวศย์ วรุตม์
- นำยสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์
- นำยวิโรจน์ เวศย์วรุตม์
9. นายณัฏฐชัย ตัง้ จารุ พงศ์ สกุล
10. นายชัชพล ประสพโชค
11. อื่นๆ
รวม

632,028
628,028
4,000
565,170
444,844
13,964,594
66,759,974

ร้ อยละของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ี
ยื่นจดทะเบียนในครัง้ นี ้
0.95
0.94
0.01
0.85
0.67
20.92
100

หมำยเหตุ: ให้ จดั กลุม่ เพื่อแสดงว่ำเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นเดียวกัน (เช่น นำมสกุลเดียวกัน)
การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
1. วันที่ใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถใช้ สทิ ธิครัง้ แรกได้ ในวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนกันยำยน พ.ศ. 2561 ซึง่ ตรง
กับวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2561 สำหรับกำรใช้ สิทธิในครัง้ ต่อๆไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถใช้ สิทธิ
ได้ ในทุกวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนมีนำคม มิถนุ ำยน กันยำยน และธันวำคม ของแต่ละปี ปฏิทิน ตลอดอำยุที่เหลือของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ส่วนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยคือวันที่ 30 มิถนุ ำยน พ.ศ. 2563 เนื่องจำกวันครบกำหนดอำยุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 (วันที่ 1 กรกฎำคม 2563) เป็ นวันหยุดทำกำรของของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิ หรื อวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย หำกวันใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทำกำรของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อวันหยุดทำกำร
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้ เลือ่ นวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ ำนัน้
2.

การใช้ สิทธิแปลงสภาพแต่ ละครัง้
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท สำมำรถใช้ สทิ ธิบำงส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ ทังนี
้ ้ จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ ต้ องไม่ต่ำกว่ำ 100
หุ้นสำมัญ และจะต้ องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้ แต่ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 มีสทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นต่ำกว่ำ
100 หุ้นสำมัญ จะต้ องใช้ สิทธิ ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ ในครัง้ เดียวทังจ
้ ำนวน โดยอัตรำกำรใช้ สิทธิ เท่ำกับใบสำคัญแสดง
สิทธิ UAC-W2 หนึง่ หน่วยต่อหุ้นสำมัญหนึง่ หุ้น

3.

วันที่แจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้
สิท ธิ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึ ง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 10 วัน ก่ อ นวัน ใช้ สิ ท ธิ ในแต่ละครั ง้ (ต่อ ไปนี เ้ รี ย กว่ำ
“ระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ“) สำหรับกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยกำหนดให้ มีระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยเท่ำกับ 15 วันก่อนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย (ต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ “ระยะเวลาแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย”)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้ องส่งใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิมำยังบริ ษัทภำยในเวลำ 15.00 น. ของวัน
ก่อนวันใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 รำยใดต้ องกำรส่งใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ

2

ด้ วยตนเอง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวจะต้ องติดต่อบริ ษัทในช่วงเวลำ 9.00 - 15.00 น. ในวันทำกำรของบริ ษัท
(ยกเว้ นวันเสำร์ วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) ในช่วงระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทจะแจ้ งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้ สทิ ธิ ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิและ/หรื ออัตรำกำรใช้ สทิ ธิอย่ำงน้ อย 7 วัน
ทำกำรก่อนวันแรกของระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ แต่ละครัง้ ในระบบเผยแพร่ ข้อมูล (ระบบ ELCID/
SETSMART) ของตลำดหลักทรัพย์ ฯ สำหรับกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย บริ ษัทจะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W2 ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน เป็ นกำร
ล่วงหน้ ำภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะไม่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ยกเว้ นเป็ นกรณีกำรใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ ำย ซึ่งบริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำด
หลักทรัพย์ฯ”) จะขึ ้นเครื่ องหมำย SP (ห้ ำมกำรซื ้อขำย) ล่วงหน้ ำ 2 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน หำกวันปิ ดสมุด
ทะเบียนตรงกับวันหยุดทำกำรของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้ เลือ่ น
วันปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ ำนัน้
การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้ สิทธิ
1. บริ ษัทต้ องดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ (กำรปรับสิทธิ) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ไม่ให้ ด้อยไปกว่ำเดิม เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท อันเป็ นผลจำกกำรรวมหุ้นหรื อกำรแบ่งแยกหุ้น สำมัญที่ได้
ออกแล้ วของบริ ษัท
(ข) เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบำงส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(ค) เมื่อบริ ษัทได้ เสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจำกัด ในรำคำต่อหุ้น
ของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัท
(ง) เมื่อบริ ษัทได้ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจำกัด
โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สทิ ธิแปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ ) โดยที่รำคำต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่ำวต่ำกว่ำร้ อยละ
90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัท
(จ) เมื่อบริ ษั ทจ่ำยเงิน ปั นผลเป็ นเงิน ซึ่งเกิ น กว่ำอัตรำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิ หลังหักภำษี เงินได้ ของบริ ษั ทสำหรับ กำร
ดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ สำหรับงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัทตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้ อ (ก) - (จ) ที่จะทำให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UACW2 จะได้ รับเมื่อมีกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม
บริ ษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิ ซึ่งยังคงทำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะซื ้อหุ้น
ได้ รับสิทธิในกำรซื ้อหุ้นรองรับไม่ด้อยไปกว่ำสิทธิที่กำหนดในกรณีตำ่ งๆ ดังกล่ำวข้ ำงต้ นตำมสูตรและวิธีกำรคำนวณดังต่อไปนี ้
(ก) เมื่อบริ ษัทเปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหรื อกำรแบ่งแยกหุ้นสำมัญที่ได้
ออกแล้ วของบริ ษัท
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันที นับตังแต่
้ วนั ที่มีกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้
ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท
3

1. รำคำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 =

Price 0 [ Par 1 ]
[ Par 0 ]

2. อัตรำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ Par 0 ]
[Par1]

โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par1
Par0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ เดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

(ข) เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบำงส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญไม่มีสทิ ธิในกำรรับ
หุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศขึ ้นเครื่ องหมำย XD)
1. รำคำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 =
Price 0 [ A1 ]
[ A1 + B1 ]
2. อัตรำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ A1 + B1 ]
[ A1 ]

โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A1
B1

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นสำมัญเพื่อสิทธิในกำรรับหุ้นปั นผล
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุ้นสำมัญปั นผล
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(ค) เมื่อบริ ษัทได้ เสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจำกัด ในรำคำ
ต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัท

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้
รับสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศขึ ้นเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณี
ที่ เป็ นกำรเสนอขำยให้ ผ้ ูถือหุ้น เดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ที่ ออกใหม่แ ก่
ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณี ที่มีกำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ที่ ออกใหม่พร้ อมกันมำกกว่ำหนึ่งรำคำ ในกำรเสนอขำยในเงื่อนไขที่
จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นำจำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำเฉลี่ ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่
ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่กำรเสนอขำยพร้ อมกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นำจำนวน
หุ้นและรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ” มำคำนวณรำคำเฉลี่ยต่อ
หุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ จำกจำนวนเงินทังสิ
้ ้นที่บริ ษัทจะได้ รับจำกกำรเสนอขำยหุ้น
หักค่ำใช้ จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญทังสิ
้ ้นที่ออกใหม่ในครัง้ นัน้
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” ได้ กำหนดไว้ เท่ำกับ “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของ
บริ ษัท” โดยที่ “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญ

ทัง้ หมดของบริ ษัทหำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัท ที่ทำกำรซื ้อขำยทัง้ หมดในตลำดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันทำกำร (วันที่เปิ ดทำกำรซื ้อขำยของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)) ติดต่อกัน
ก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญของ บริ ษัทไม่มีกำรซื ้อขำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว บริ ษัทจะทำกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ ในกำรคำนวณแทน
คำว่ำ “วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่
ออกใหม่แก่ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
1. รำคำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 =
Price 0 [ (A2x MP) + B2X ]
[ MP (A2 + B2)]
2. อัตรำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ MP (A2 + B2)]
[(A2 x MP) +B2X ]
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โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

A2

คือ

B2

คือ

B2X

คือ

รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญ ของบริ ษัท ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื ้อขำย
หุ้นสำมัญทัง้ หมดของบริ ษัทหำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัทที่
ท ำกำรซื อ้ ขำยทั ง้ หมดในตลำดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (mai) ใน
ระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ
จำนวนหุ้นสำมัญที่ ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณี
เสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ /หรื อวันก่อนวันแรกของ
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ ออกใหม่ กรณี เสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่
ประชำชนและนัก ลงทุ น ทั่วไปและ/หรื อกรณี เสนอขำยหุ้ น สำมัญ
ให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
จำนวนหุ้น สำมัญ ที่ ออกใหม่ที่ เสนอขำยแก่ผ้ ูถื อหุ้น เดิม และ /หรื อ
เสนอขำยแก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรื อกรณี เสนอขำย
หุ้นสำมัญให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
จำนวนเงินที่จะได้ รับภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) จำกกำร
ออกหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ที่มีกำรเสนอขำยให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ /หรื อ
เสนอขำยแก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรื อกรณี เสนอขำย
หุ้นสำมัญให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี

(ง) เมื่อบริ ษัทได้ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจำกัด
โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สทิ ธิแปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ ) โดยที่รำคำต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่ำวต่ำกว่ำร้ อยละ
90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัท

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้
รับสิทธิในกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ
(วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศขึ ้นเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights
Issue) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ แก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรื อกรณี เสนอขำยให้ แก่บุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่
กรณี
รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ จำกจำนวนเงินที่ได้ รับจำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิ
แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ รวมกับเงินที่จะได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพเป็ นหุ้น
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สำมัญหรื อใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ ถ้ ำมีกำรใช้ สิทธิทงหมด
ั้
หำรด้ วยจำนวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับ
กำรใช้ สิทธินนั ้
รำคำตลำดของหุ้ น สำมัญ ของบริ ษั ท และฐำนของมูล ค่ ำหุ้ น ที่ ต รำไว้ ซึ่งจะใช้ เปรี ย บเที ย บให้ มี ค วำมหมำย
เช่นเดียวกับ รำยละเอียดในข้ อ (ค) ข้ ำงต้ น
คำว่ำ “วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ ที่ออก
ใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆที่
ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ แก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรื อ
กรณีเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
1. รำคำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 =
Price 0 [ (A3x MP)+B3X ]
[ MP (A3 + B3) ]
2. อัตรำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 [MP (A3+B3)]
[ (A3x MP)+B3X ]

โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

A3

คือ

B3

คือ

รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื ้อขำย
หุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัทหำรด้ วยจำนวนหุ้น สำมัญของบริ ษัทที่
ท ำกำรซื อ้ ขำยทั ง้ หมดในตลำดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (mai) ใน
ระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ที่ ให้ สิทธิที่จะ
แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ กรณี เสนอ
ขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ก่อนวันแรกของระยะเวลำกำรเสนอ
ขำยหลัก ทรั พ ย์ ที่ ออกใหม่ใดๆ ที่ ให้ สิ ท ธิ ที่ จะแปลงสภำพเป็ น หุ้ น
สำมัญ หรื อให้ สิ ท ธิ ที่ จ ะซือ้ หุ้ น สำมัญ ต่อประชำชนและนัก ลงทุ น
ทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
จำนวนหุ้นสำมัญ ที่ ออกใหม่เพื่ อรองรั บ กำรใช้ สิทธิ ของหลักทรั พ ย์
ใดๆ ซึง่ ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้น
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B3X

คือ

สำมัญ ที่จะเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ /หรื อประชำชนและนัก
ลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
จำนวนเงิน ที่ บริ ษัท จะได้ รับ ภำยหลังจำกกำรหัก ค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี )
จำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ
หรื อให้ สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ ที่ เสนอขำยให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิมและ /หรื อ
เสนอขำยแก่ ป ระชำชนและนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไปและ/หรื อ บุ ค คลใน
วงจำกัด แล้ วแต่กรณี รวมกับเงิ นที่ จะได้ รับจำกกำรใช้ สิท ธิ แ ปลง
สภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อซื ้อหุ้นสำมัญ

(จ) เมื่ อ บริ ษั ท จ่ ำยเงิ น ปั น ผลเป็ น เงิ น เกิ น กว่ำอัต รำร้ อยละ 90 ของก ำไรสุท ธิ ห ลังหัก ภำษี เงิ น ได้ ข องบริ ษั ท สำหรั บ กำร
ดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ สำหรับงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัท ตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรคำนวณอัตรำร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ำยให้ กบั ผู้ถือหุ้นให้ คำนวณโดยนำเงินปั นผลที่จ่ำยออกจริ ง ในรอบระยะเวลำ
บัญชีในแต่ละปี ดงั กล่ำว รวมทังเงิ
้ นปั นผลระหว่ำงกำล หำรด้ วยกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ ของผลกำรดำเนินงำนของ
รอบระยะเวลำบัญชีนนั ้ กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้น
สำมัญไม่มีสทิ ธิในกำรรับเงินปั นผลนัน้ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศขึ ้นเครื่ องหมำย XD)
1. รำคำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 =
Price 0 [ MP - (D - R)]
[ MP ]
2. อัตรำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ MP ]
[ MP - (D - R) ]

โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

D
R

คือ
คือ

รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื ้อขำย
หุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัท หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญของ บริ ษัทที่
ท ำกำรซื อ้ ขำยทั ง้ หมดในตลำดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (mai) ใน
ระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยหำกนำกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ ในอัตรำ
ร้ อยละ 90 มำคำนวณจำกจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล
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รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทและฐำนของมูลค่ำที่ตรำไว้ ซึ่งจะใช้ เปรี ยบเทียบให้ ใช้ และมี
ควำมหมำยเช่นเดียวกับ รำยละเอียดในข้ อ (ค) ข้ ำงต้ น
คำว่ำ “วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล
(ฉ) ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ ใดๆ อันทำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 เสียสิทธิ และผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่
เหตุกำรณ์ ใดๆ นัน้ ไม่ได้ กำหนดอยู่ในข้ อ (ก) ถึง (จ) ให้ บริ ษัทหรื อบริ ษัทอำจแต่งตังที
้ ่ปรึ กษำทำงกำรเงินของบริ ษัทขึ ้น
เพื่อร่ วมกันพิจำรณำกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่อย่ำงเป็ นธรรม และไม่ทำ
ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้ รับผลประโยชน์ด้อยไปจำกเดิม โดยให้ ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนันเป็
้ นที่สดุ และ
ให้ บ ริ ษั ทแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้ วยภำยใน 15 วัน นับ จำกวัน ที่เกิ ด
เหตุกำรณ์ที่ต้องทำให้ ปรับสิทธิ
2. กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิและ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิตำมเงื่อนไขที่ได้ กำหนดไว้ ข้ำงต้ น บริ ษัทจะดำเนินกำรแจ้ งผลกำร
เปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. เพื่อแจ้ งรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิที่กำหนดขึ ้นมำใหม่ รวมทังข้
้ อเท็จจริ งโดยย่อของสำเหตุที่มีกำรปรับสิทธิ
วิธีกำรคำนวณและวันที่ที่กำรปรับสิทธิดงั กล่ำวมีผลใช้ บงั คับ โดยแจ้ งทันทีหรื อก่อนที่อตั รำและรำคำใช้ สิทธิใหม่มีผลบังคับใช้
และบริ ษัทจะแจ้ งรำยละเอียดกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิผ่ำนสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำด
หลักทรัพย์ฯ (ELCID/SETSMART) ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทรำบ
ระยะเวลาห้ ามจาหน่ ายหุ้น (ถ้ ามี) (Silent Period)

จัดทาโดย

ไม่มี

บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อมูลในสรุปข้ อสนเทศฉบับนี ้ครบถ้ วนและเป็ นจริ งทุกประกำร
บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)

.....................................................
(นำยชัชพล ประสพโชค)
กรรมกำร

.....................................................
(นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส)
กรรมกำร
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