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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ 
ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (UAC-W2)  

 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2”) ออกโดย
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน)  (“บริษัท” หรือ "ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ") ตำมมติที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 
เมื่อวนัท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2561 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 จะได้รับสทิธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสทิธิ โดยผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้องผกูพนัตำมข้อก ำหนดสิทธินีท้กุประกำร และให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้รับทรำบและ
เข้ำใจข้อก ำหนดต่ำงๆ ในข้อก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีทุกประกำรแล้ว ทัง้นี ้ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำ
ข้อก ำหนดสิทธิไว้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ขอตรวจสอบส ำเนำ
ข้อก ำหนดสทิธิได้ในวนัและเวลำท ำกำรของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ค ำและข้อควำมตำ่งๆทีใ่ช้อยูใ่นข้อก ำหนดสทิธิให้มีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี ้

ค ำจ ำกัดควำม 

“ข้อก ำหนดสิทธิ” หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ฉบบันี ้(รวมถึงที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) 

“บริษัท” หรือ“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ” หมำยถึง บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

“ใบส ำคัญแสดงสทิธิ UAC-W2” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด 
(มหำชน) ครัง้ที่ 2 (UAC-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสำมัญเดิมของบริษัท ตำม
สดัสว่นกำรถือหุ้น 

“นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

“ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิ UAC-W2” หมำยถึง ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ที่ถกูต้องตำมกฎหมำย 

“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์” หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบุคคลหรือนิติ
บคุคลอื่นท่ีด ำเนินกิจกำรรับฝำกหลกัทรัพย์ได้ตำมกฎหมำยซึง่เข้ำรับท ำหน้ำที่แทน 

“วันทีอ่อกใบส ำคัญแสดงสทิธิ” หมำยถึง วนัท่ี 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

“วันใช้สทิธิ” หมำยถึง วนัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 สำมำรถใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัของ
บริษัทได้ ตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้ใน ข้อ 1.8 

“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ” หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิใน
กำรซือ้หุ้นสำมญัของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิภำยในระยะเวลำ 10 วนัก่อนวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ยกเว้นกำรใช้สทิธิ 

ครัง้สดุท้ำย ก ำหนดให้มีระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยเทำ่กบั 
15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 1.7 
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“วันใช้สทิธิคร้ังแรก” หมำยถึง วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนกันยำยน พ.ศ. 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 
กนัยำยน พ.ศ. 2561 

“วันใช้สทิธิคร้ังสุดท้ำย” หมำยถึง วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

“ประกำศ ทจ.34/2551” ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เร่ืองกำรขออนุญำตและ
กำรอนญุำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

“ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.” หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

“ตลำดหลักทรัพย์ฯ” หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิ” หมำยถึง สมดุทะเบียนหรือแหลง่ข้อมลูทำงทะเบียนซึ่งบนัทึกรำยละเอียดเก่ียวกบั
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เช่น ช่ือ
และที่อยูข่องผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 กำรโอน กำรจ ำน ำ กำรอำยดั กำร
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ใบใหม่ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย
ว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่
เก่ียวข้อง 

“สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ภำยใต้ข้อก ำหนดสิทธินี ้
และ/หรือภำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้อง (ถ้ำมี) อนัรวมถึง (แต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ) สิทธิ
ในกำรเข้ำร่วมประชุมและสิทธิในกำรลงคะแนนเสียงในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิ UAC-W2 

 
1.  รำยละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย 

1.1 ประเภทใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือได้  

1.2 ลักษณะกำรเสนอขำย 

บริษัทจะด ำเนินกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในจ ำนวน 66,761,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรำ 10 หุ้นสำมญัเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 (ในกรณีที่
มีเศษให้ปัดทิง้) โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในกำรรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ในสว่นนี ้จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรำกฏอยู่
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนั Record Date (คือวนัท่ี 7 มีนำคม พ.ศ. 2561)  

1.3 รำคำเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 

ไมม่ีรำคำเสนอขำย (0.00 บำท) 
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1.4 สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 จ ำนวน 1 หนว่ย มีสทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทได้ 1 หุ้น (ยกเว้นกรณีมีกำรปรับ
สิทธิ) ที่รำคำใช้สิทธิ 5.55 บำทต่อหุ้น (โดยมีมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นเท่ำกับ 0.50 บำท) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำใช้
สิทธิ รำคำใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ต่อหน่วยภำยหลงักำรปรับรำคำใช้สิทธิจะไม่ต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไว้
ของหุ้นสำมญัของบริษัท ณ วนัใช้สทิธิที่เก่ียวข้อง 

1.5 จ ำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2561 ได้อนุมตัิส ำรองหุ้นสำมญัจ ำนวน 66,761,000 
หุ้น (มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) ซึง่คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 4 
เมษำยน พ.ศ. 2561 จ ำนวน 667,605,301 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ UAC-W2  

1.6 อำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 

2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 

1.7 วันที่แจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 10 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนี เ้รียกว่ำ 
“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ“) ส ำหรับกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยก ำหนดให้มีระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยเท่ำกบั 15 วนัก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิครัง้สุดท้ำย”) 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้องสง่ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิมำยงับริษัทภำยในเวลำ 15.00 น. ของวนั
ก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หำกผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 รำยใดต้องกำรสง่ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ
ด้วยตนเอง ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะต้องติดต่อบริษัทในช่วงเวลำ 9.00 -15.00 น. ในวันท ำกำรของบริษัท 
(ยกเว้นวนัเสำร์ วนัอำทิตย์ และวนัหยดุรำชกำร) ในช่วงระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

บริษัทจะแจ้งข่ำวเก่ียวกบักำรใช้สิทธิ ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิอยำ่ง น้อย 7 วนั
ท ำกำรก่อนวันแรกของระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิท ธิแต่ละครัง้ ในระบบเผยแพร่ข้อมูล  (ระบบ 
ELCID/SETSMART) ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ส ำหรับกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย บริษัทจะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ตำมรำยช่ือที่ปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 
เป็นกำรลว่งหน้ำภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดสมดุทะเบียน 

1.8 วันที่ใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถใช้สิทธิครัง้แรกได้ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2561 ซึ่งตรง
กบัวนัที่ 28 กนัยำยน พ.ศ. 2561 ส ำหรับกำรใช้สิทธิในครัง้ต่อๆไป ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถใช้สทิธิได้
ในทุกวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอำยุที่เหลือของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 สว่นวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยคือวนัที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 เนื่องจำกวนัครบก ำหนดอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 (วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563) เป็นวนัหยดุท ำกำรของของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
หรือวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ฯ  



บริษัท ยเูอซี  โกลบอล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                          

 

หน้ำที่ 4 

ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ยกเว้นเป็นกรณีกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำย ซึง่บริษัทจะปิดสมดุทะเบียน 21 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย (หรือวนัครบก ำหนดอำย)ุ และตลำดหลกัทรัพย์ฯ จะ
ขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) ลว่งหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน หรือเป็นกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อกำร
ก ำหนดสทิธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ในกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ตำมข้อ 4.1 

ในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย หำกวนัใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือวนัหยดุท ำกำร
ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ให้เลือ่นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำนัน้ 

1.9 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
93 ชัน้ 14 ถนนรัชดำภิเษก  แขวงดินแดง   เขตดินแดง   
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์: 02-009-9999 
Website: https://www.set.or.th/tsd    

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะรับผิดชอบตอ่กำรปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่ในสมดุทะเบียนจะต้อง
ประกอบด้วย ช่ือเต็ม สญัชำติและที่อยู่ของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และรำยละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์จะก ำหนด ในกรณีข้อมลูไมต่รงกนัจะถือว่ำข้อมลูในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 มีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทึก
สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำด
ดงักลำ่ว  

บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 
ทรำบก่อนลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั 

1.10 วิธีกำรและสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ 

1.10.1 สถำนท่ีติดตอ่ในกำรใช้สทิธิ 

ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 1 อำคำร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 19 
ซอยวิภำวดีรังสติ 19 ถนนวิภำวดีรังสติ 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท์ 02-936-1701 ตอ่ 118 
โทรสำร  02-936-1700 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดให้กับผู้ ถือ
ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ  UAC-W2 ท รำบผ่ ำน ระบบ เผยแพ ร่ข้อมู ลข่ ำวสำรของตลำดหลักท รัพ ย์ ฯ 
(ELCID/SETSMART) ตอ่ไป 
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ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญได้ที่บริษัท ใน
ระหว่ำงระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้หรือระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำย 

ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่
ต้องกำรใช้สทิธิต้องแจ้งบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และกรอก
แบบค ำขอเพื่อให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ตำมที่ตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด โดยบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่ำวจะด ำเนินกำรแจ้งศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เพื่ อน ำไปใช้เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญักบับริษัท เพื่อด ำเนินกำรใช้สทิธิตำมที่ระบไุว้ข้ำงต้น 

1.10.2 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท จะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำร
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ โดยด ำเนินกำรและสง่เอกสำรดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัท ตำมสถำนท่ีติดตอ่ข้ำงต้น 

(ก) ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุก
รำยกำร                                      

(ข) ใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ตำมแบบที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
ก ำหนด ซึ่งมีจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิมำกกวำ่หรือเท่ำกบัจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดง
สทิธิ UAC-W2 ที่ระบอุยูใ่นใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

(ค) หนงัสอืมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ใบใหม ่ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ใช้สทิธิ (ส ำหรับผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ซึง่ได้มีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิเพียง
บำงสว่น) 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ต้องช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัสำมำรถช ำระ
เงินโดย 

• โอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำร: สำมำรถช ำระโดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกช่ือบญัชี “บริษัท ยเูอซี 
โกลบอล จ ำกัด (มหำชน)” ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำพหลโยธิน บัญชีกระแสรำยวนั 
เลขที่ 001-1-54401-2  โดยแนบต้นฉบบัหลกัฐำนกำรโอนเงินภำยในวนัใช้สทิธิ 

• ช ำระโดยเช็คหรือดร๊ำฟท์ธนำคำร: สำมำรถช ำระโดยเช็คหรือดร๊ำฟท์ธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ภำยใน 2 วันท ำกำรก่อนวันใช้สิทธิ  โดยขีดคร่อมสัง่จ่ำย “บริษัท ยูเอซี โกลบอล 
จ ำกัด (มหำชน)”  

ทัง้นี ้กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัดงักล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจ ำนวนดงักล่ำวได้แล้วเท่ำนัน้ 
หำกบริษัทเรียกเก็บเงินไม่ได้ตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ UAC-W2 แสดงเจตนำยกเลกิ และบริษัทตกลงให้ถือเป็นกำรยกเลกิกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ แตท่ัง้นี ้ไม่
เป็นกำรตดัสทิธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัในครัง้ตอ่ๆ ไป เว้นแตเ่ป็นกำร
ยกเลิกกำรใช้สิทธิในครัง้สดุท้ำย ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 หมดสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ดงักลำ่วอีกตอ่ไป 
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(ง) หลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิ 

1) บคุคลสญัชำติไทย  ส ำเนำบตัรประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2) บคุคลตำ่งด้ำว  ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง หรือส ำเนำใบตำ่งด้ำว 
พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3) นิติบคุคลในประเทศ ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ภำยในเวลำที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนด พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง และเอกสำรหลกัฐำนของผู้มีอ ำนำจลง
ลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

4) นิติบคุคลตำ่งประเทศ ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย  Notary 
Public ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคบัของบริษัท 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และเอกสำรหลักฐำนของผู้ มี
อ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 2)  พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 

1.10.3 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ที่จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั ไมว่่ำในกรณีใดๆ ต้องไมต่ ่ำกว่ำ 100 
หุ้นสำมญั และจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ แต่ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 มีสิทธิในกำรซือ้
หุ้นต ่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมญั จะต้องใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน โดยอตัรำกำรใช้สิทธิเทำ่กบั
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 หนึง่หนว่ยตอ่หุ้นสำมญัหนึง่หุ้น เว้นแตก่รณีที่มีกำรปรับสทิธิตำม 1.11 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะเป็นผู้ รับภำระค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด (ถ้ำมี) ที่เกิดขึน้อัน
เนื่องจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 เพื่อซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท 

1.10.4 จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกเมื่อมีกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สทิธิซึ่งผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิ UAC-W2 ได้ช ำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะ
ออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 คณูด้วยอตัรำกำรใช้สิทธิ 
หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิแล้ว ท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว 
บริษัทจะไมน่ ำเศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินท่ีเหลอืจำกกำรใช้สทิธิดงักลำ่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิ UAC-W2 โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน  30 วันนับจำกวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มี
ดอกเบีย้ 

1.10.5 หำกบริษัทได้รับหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 หรือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-
W2 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจ ำนวนเงินที่บริษัทได้รับช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 กรอก
ลงในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-
W2 จะต้องท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
UAC-W2 ไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ
ในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ และบริษัทจะจดัสง่เงินท่ีได้รับ และใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 คืน
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใช้สิทธิครัง้นัน้ๆ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ให้ไมว่ำ่ในกรณีใดๆ 
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ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะ
ด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี ้ตำมที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 เลือกไว้ในใบแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั 

(ก) ถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ หรือ 

(ข) ถือวำ่จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเทำ่กบัจ ำนวนที่จะได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สทิธิ ซึง่บริษัท
ได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 

(ค) ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน
ภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ หำกบริษัทไมไ่ด้รับเงินครบตำมจ ำนวนในกำร
ใช้สทิธิภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลง
โดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

ในกรณีที่เป็นกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ให้บริษัทด ำเนินกำรตำมข้อ (ข) เทำ่นัน้ 

ในกรณีตำมข้อ (ก) และ (ค) บริษัทจะสง่เงินท่ีได้รับไว้และใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 หรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งบริษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดงักล่ำวคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใช้สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ 

ในกรณีข้อ (ข) บริษัทจะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 สว่นที่เหลือ (ในกรณีนีบ้ริษัทถือว่ำมีกำรใช้สิทธิ
เพียงบำงส่วน) หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ใบใหม่ที่มีจ ำนวนเท่ำกับหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
UAC-W2 ที่เหลือ คืนให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำก
วนัใช้สทิธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่ำงไรก็ตำม ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ยงัไม่มีกำรใช้สิทธิดงักลำ่ว ยงัมีผล
ใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย ทัง้นี ้ใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำว จะ
หมดอำยลุงเมื่อพ้นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย  

1.10.6 เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมญั ครบถ้วน กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทัง้ใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 (หรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2) ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั และช ำระเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญั
ถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 จะไมส่ำมำรถเพิกถอนกำรใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะ
ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษัท 

1.10.7 เมื่อพ้นก ำหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยแล้ว หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ยงัมิได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของ
กำรใช้สิทธิที่ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 นัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้
สทิธิ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 จะใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเมื่อพ้นก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย    

1.10.8 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 สง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนท่ีประสงค์
จะใช้สทิธิ บริษัทจะสง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ใบใหม ่โดยมีจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-
W2 ที่เหลือ ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ดงักลำ่ว ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำก
วนัใช้สทิธินัน้ๆ และจะยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ใบเก่ำ 

1.10.9 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่
ออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ภำยใน 14 วนันบัตัง้แตว่นัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ และบริษัทจะด ำเนินกำร
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จดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ได้ใช้สิทธินัน้ เป็นผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัท ในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ใช้สทิธิในครัง้นัน้ รวมทัง้ด ำเนินกำรขอจดทะเบียนหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 กบัตลำดหลกัทรัพย์ฯ ไมช้่ำกวำ่ 30 วนันบัจำกวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

1.10.10 ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิมีไมเ่พียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้คำ่ เสยีหำยที่เกิดขึน้
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ อย่ำงไรก็ตำม  บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ในกรณีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้เป็นคนต่ำง
ด้ำวที่ไมส่ำมำรถใช้สทิธิเพรำะถกูจ ำกดัสทิธิตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท 

1.10.11 กำรสง่มอบหุ้นสำมญัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้รับจำกกำรใช้สทิธิ ช่ือที่จะระบใุนใบหุ้นสำมญัจะ
ใช้ช่ือเดียวกบัช่ือที่ปรำกฏอยู่ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั โดยบริษัทจะจดัสง่ใบหุ้นไปยงัผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ตำมที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัใช้สิทธิแต่ละครัง้  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจตกลงกบัผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ลว่งหน้ำให้บริษัทเก็บใบหุ้นสำมญันัน้ไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
UAC-W2 หรือตวัแทนมำรับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องด ำเนินกำรตำมที่ทำงบริษัทก ำหนด และส ำหรับกรณี
ระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) บริษัทจะด ำเนินกำรภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

1.11 เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 

1.11.1 บริษัทต้องด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษำผล ประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้
(ก) เมื่อมีกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท อนัเป็นผลจำกกำรรวมหุ้นหรือกำรแบง่แยก

หุ้นสำมญัที่ได้ออกแล้วของบริษัท 
(ข) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(ค) เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั 

ในรำคำตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมค่ ำนวณได้ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญั
ของบริษัท 

(ง) เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือ
บคุคลในวงจ ำกดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้น
สำมัญ (เช่น หุ้ นกู้ แปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญ) โดยที่รำคำต่อหุ้นของหุ้ น
สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่ำวต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของ
บริษัท 

(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ของบริษัท
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทตลอดอำยใุบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกับข้อ (ก) - (จ) ที่จะท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิ UAC-W2 จะได้รับเมื่อมีกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวำ่เดิม 

บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ ซึง่ยงัคงท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 
ที่จะซือ้หุ้นได้รับสทิธิในกำรซือ้หุ้นรองรับไมด้่อยไปกวำ่สิทธิที่ก ำหนดในกรณีต่ำงๆ ดงักลำ่วข้ำงต้นตำมสตูรและ
วิธีกำรค ำนวณดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้ นสำมัญของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือกำร
แบง่แยกหุ้นสำมญัที่ได้ออกแล้วของบริษัท  

 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตัง้แต่วันที่มีกำร
เปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท  

1. รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 
  Price 1 =           Price 0 [ Par 1 ] 

                                       [ Par 0 ] 

2.   อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
  Ratio 1 = Ratio 0 [ Par 0 ] 
                                                                 [Par1]                 

โดยที่ Price 1 คือ      รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
  Price 0  คือ      รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
 Ratio 1  คือ      อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0  คือ      อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Par1  คือ      มลูคำ่ที่ตรำไว้ใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Par0   คือ      มลูคำ่ที่ตรำไว้เดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

   
(ข) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญั
ไมม่ีสทิธิในกำรรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XD) 
 
1. รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

  Price 1 = Price 0 [     A1     ] 
                  [ A1 + B1 ] 
 

2. อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
  Ratio 1 = Ratio 0     [  A1 + B1  ] 
           [    A1    ] 

 โดยที่ Price 1 คือ     รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
  Price 0 คือ     รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
  Ratio 1 คือ     อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
  Ratio 0 คือ     อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
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 A1  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นสำมญัเพื่อสทิธิในกำรรับหุ้นปันผล   

  B1 คือ      จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล 
 
(ค) เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั 

ในรำคำต่อหุ้ นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ค ำนวณได้ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้ นของหุ้ น
สำมญัของบริษัท 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญั
จะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย 
XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำย
หุ้นสำมญัที่ออกใหม่แก่ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลใน
วงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำหนึ่งรำคำ ในกำรเสนอขำยใน
เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น ำจ ำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำเฉลี่ยต่อ
หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพร้อมกนัดงักลำ่วไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขที่จะต้อง
จองซือ้ด้วยกนั ให้น ำจ ำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญั
ของบริษัท” มำค ำนวณรำคำเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ 

รำคำเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมค่ ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นหกัคำ่ใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้สิน้ท่ีออกใหมใ่นครัง้นัน้ 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” ได้ก ำหนดไว้เท่ำกบั “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัต่อหุ้นของหุ้น
สำมญัของบริษัท” โดยที่ “รำคำตลำดเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” หมำยถึง มลูค่ำ
กำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัทหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัท ที่ท ำกำรซือ้ขำยทัง้หมดใน
ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหวำ่งระยะเวลำ 7 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัของ บริษัทไม่มีกำร
ซือ้ขำยในช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะท ำกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

ค ำวำ่ “วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั
ที่ออกใหม่ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของกำร
เสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหมแ่ก่ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

1. รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
  Price 1 = Price 0 [ (A2x MP) + B2X ] 

        [ MP (A2 + B2)] 
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2. อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
  Ratio 1 = Ratio 0     [ MP (A2 + B2)] 

                  [(A2 x MP) +B2X ] 
  
 โดยที ่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
  Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
   Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
         MP คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” หมำยถึง มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญั

ทัง้หมดของบริษัทหำรด้วยจ ำนวนหุ้ นสำมัญของบริษัทที่ท ำกำรซือ้ขำย
ทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วนัท ำ
กำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

        A2 คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญั
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออก
ใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนและนกัลงทุนทัว่ไปและ/หรือ
กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

   B2 คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ที่เสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมและ/หรือเสนอขำยแก่
ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่บคุคล
ในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

   B2X คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับภำยหลงัจำกกำรหกัค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ที่มีกำรเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้ นเดิมและ/หรือเสนอขำยแก่
ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่บคุคล
ในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

(ง) เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือ
บคุคลในวงจ ำกดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้
หุ้นสำมญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั) โดยที่รำคำต่อหุ้นของหุ้น
สำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักล่ำวต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของ
บริษัท 

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญั
จะไมไ่ด้รับสทิธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ ที่ให้สทิธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สทิธิที่
จะซือ้หุ้นสำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอ
ขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สทิธิ
ที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั แก่ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไปและ/หรือ
กรณีเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 
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 รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกกำรออกหลกัทรัพย์ใดๆ 
ที่มีสิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิ
แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั  ถ้ำมีกำรใช้สิทธิทัง้หมด หำรด้วยจ ำนวนหุ้น
ทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับกำรใช้สทิธินัน้ 

 รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทและฐำนของมลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ ซึง่จะใช้เปรียบเทียบให้มีควำมหมำย
เช่นเดียวกบั รำยละเอียดในข้อ (ค) ข้ำงต้น 

 
ค ำวำ่ “วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์
ที่ออกใหมใ่ดๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้ นสำมัญหรือให้สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญ แก่
ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี  

1. รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
  Price 1 = Price 0  [ (A3x MP)+B3X ]  

                       [ MP (A3 + B3) ] 

2. อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
  Ratio 1 = Ratio 0     [MP (A3+B3)] 
                 [ (A3x MP)+B3X ] 

 
โดยที่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0   คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 MP       คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” หมำยถึง มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญั

ทัง้หมดของบริษัทหำรด้วยจ ำนวนหุ้ นสำมัญของบริษัทที่ท ำกำรซือ้ขำย
ทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วนัท ำ
กำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

 A3     คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นเพื่อกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมญัหรือให้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ ก่อนวนัแรกของระยะเวลำกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ ท่ีให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้ นสำมัญหรือให้สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญ ต่อ
ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

 B3 คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ซึ่งให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั ที่จะเสนอ
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ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไปและ/หรือบคุคล
ในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

 B3X คือ จ ำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับภำยหลงัจำกกำรหกัค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำร
ออกหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สทิธิที่จะ
ซือ้หุ้นสำมญั ที่เสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขำยแก่ประชำชนและ
นกัลงทนุทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี รวมกบัเงินท่ีจะได้รับ
จำกกำรใช้สทิธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือซือ้หุ้นสำมญั 

 
(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ของบริษัท 

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ตลอดอำยุ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

 กำรค ำนวณอตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้นให้ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริง 
ในรอบระยะเวลำบญัชีในแตล่ะปีดงักลำ่ว รวมทัง้เงินปันผลระหวำ่งกำล หำรด้วยก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี
เงินได้ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีนัน้ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิท ธิและอตัรำ
กำรใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปันผลนัน้ (วนัแรกที่
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

1. รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
  Price 1 = Price 0     [ MP - (D - R)] 

                    [       MP      ] 

2. อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
   Ratio 1 = Ratio 0      [        MP        ] 

                     [ MP - (D - R) ] 
 
 โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
    Price 0 คือ       รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
   Ratio 1 คือ       อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
   Ratio 0   คือ       อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
   MP คือ   “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” หมำยถึง มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญั

ทัง้หมดของบริษัท หำรด้วยจ ำนวนหุ้ นสำมัญของ บริษัทที่ท ำกำรซือ้ขำย
ทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วนัท ำ
กำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

   D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
  R            คือ  เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยหำกน ำก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ ในอตัรำร้อยละ 

90 มำค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 
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 รำคำตลำดของหุ้ นสำมัญของบริษัทและฐำนของมูลค่ำที่ตรำไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมี
ควำมหมำยเช่นเดียวกบั รำยละเอียดในข้อ (ค) ข้ำงต้น     

 ค ำวำ่ “วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์ใดๆ อนัท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 เสยีสทิธิและผลประโยชน์ใดๆ อนั
พึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทหรือบริษัทอำจแต่งตัง้ที่
ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทขึน้เพื่อร่วมกันพิจำรณำก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/
หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่อย่ำงเป็นธรรม และไม่ท ำให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้รับ
ผลประโยชน์ด้อยไปจำกเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ และให้บริษัทแจ้งให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงรำยละเอียดดงักลำ่วด้วยภำยใน 15 วนันบัจำกวนัท่ีเกิดเหตกุำรณ์ที่ต้อง
ท ำให้ปรับสทิธิ 

1.11.2 ในกำรปรับสทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 บริษัทจะปรับสทิธิโดยกำรปรับรำคำและอตัรำกำรใช้สทิธิ โดยไม่
มีกำรปรับรำคำใช้สิทธิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิ ทัง้นี ้บริษัท
จะจดัให้มีกำรออกหุ้นใหมเ่พิ่มเตมิรองรับกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้สทิธิ เมื่อมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำใช้สทิธิและ
อตัรำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดสทิธิ 

1.11.3 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สทิธิตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระตอ่กนั และจะ
ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณ์ต่ำงๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของ
บริษัท” ส ำหรับกรณีที่เหตกุำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเรียงตำมล ำดบัดงันี ้คือ (ก) 
(จ) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) โดยในแตล่ะล ำดบัครัง้ที่ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลง ให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิเป็น
ทศนิยม 4 ต ำแหน่งและอตัรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ต ำแหน่ง รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทซึ่งจะใช้
เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ (ค) ข้ำงต้น 

1.11.4 กำรค ำนวณเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงซึง่ท ำ
ให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงูขึน้และ/หรืออตัรำกำรใช้สทิธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่เกิด
จำกกำรใช้สิทธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ของกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
(ทศนิยม 5 ต ำแหนง่ของอตัรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง) ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุ้น ให้ตดัเศษ
ของหุ้นนัน้ทิง้ และหำกรำคำกำรใช้สทิธิหลงักำรเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 4 ต ำแหนง่) คณูกบัจ ำนวนหุ้นสำมญั ใน
กำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิในรอบนัน้ค ำนวณได้เป็นเศษของบำท ให้ตดัเศษของบำททิง้  

1.11.5 ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ที่ค ำนวณตำมสตูรมีรำคำต ่ำ
กวำ่มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญั (Par Value) ของบริษัท ให้ใช้มลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทเป็นรำคำ
ใช้สทิธิ และยงัใช้อตัรำกำรใช้สทิธิตำมที่ก ำหนดในข้อ (ก) ถึง (จ) ตอ่ไป แล้วแตก่รณี  

1.11.6 สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 แสดงควำม
จ ำนงใช้สิทธิ และวนัก่อนที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วอันเนื่องจำกกำรใช้สิทธิ จะมี
สถำนภำพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ยงัไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใช้สทิธิ และสถำนภำพ
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะสิน้สุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วอัน
เนื่องมำจำกกำรใช้สทิธินัน้ 
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ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ได้ด ำเนินกำรน ำหุ้น
สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์  ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ได้ใช้สทิธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะออกหุ้นสำมญัใหม่
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 โดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 
สมควรจะได้รับหำกรำคำที่ได้ปรับใหมน่ัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสำมญัสว่นท่ีเพิ่มใหมอ่ำจได้รับช้ำกวำ่หุ้นสำมญั
ที่ได้รับก่อนหน้ำนี ้แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่มีกำรปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภำยใน 7 วนั
ท ำกำรนบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสทิธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น)  

1.11.7 หุ้นสำมญัใหมท่ี่เกิดจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อนัพึงได้
เหมือนหุ้นสำมญัเดิมที่ออกและเรียกช ำระเต็มมลูค่ำแล้วของบริษัททกุประกำร เมื่อกระทรวงพำณิชย์ได้รับจด
ทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วของบริษัท  

1.11.8 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขที่ได้ก ำหนดไว้ข้ำงต้น  บริษัทจะ
ด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตุผลที่ ต้องมีกำร
เปลี่ยนแปลงดงักล่ำวให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อแจ้งรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิที่
ก ำหนดขึน้มำใหม่ รวมทัง้ข้อเท็จจริงโดยย่อของสำเหตุที่มีกำรปรับสิทธิ วิธีกำรค ำนวณและวนัที่ที่กำรปรับ
สิทธิดังกล่ำวมีผลใช้บังคับ โดยแจ้งทันทีหรือก่อนที่อัตรำ และรำคำใช้สิทธิใหม่มีผลบังคับใช้ และบริษัท
จะแจ้งรำยละเอียดกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิผำ่นสือ่กำรเผยแพร่ข้อมลูของ
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ (ELCID/SETSMART) ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ทรำบ ตำมเวลำและวิธีกำรที่
ระบไุว้ในข้อก ำหนดสทิธินี ้  
 

1.12 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 กรณีที่บริษัทไมส่ำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับ
กำรใช้สทิธิ ตำมรำยละเอียดดงันี ้

1.12.1 บริษัทจะชดใช้คำ่เสยีหำยให้เฉพำะผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ที่มำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในวนั
ใช้สทิธิ ซึง่บริษัทไมส่ำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิได้ในแตล่ะครัง้ ยกเว้นในกรณีที่ก ำหนดไว้ใน
ข้อ 2.3 

1.12.2 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 1.12.1 บริษัทจะช ำระให้เป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ และจะจดัสง่ทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใช้สทิธิ 

1.12.3 กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ตำมข้อ 1.12.1 มีสตูรกำรค ำนวณ
ดงันี ้

คำ่เสยีหำยตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย    =    B x [ MP - Price 1] 

โดยที ่ B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ไม่สำมำรถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึน้ตำมอตัรำกำรใช้สิทธิที่
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

 MP คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้ นสำมัญ
ทัง้หมดของบริษัทหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทที่ท ำกำรซือ้ขำยทัง้หมด
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ในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหวำ่งระยะเวลำ 7 วนัท ำกำรติดตอ่กนั
ก่อนวนัใช้สทิธิ  

 Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำม
เง่ือนไขกำรปรับสทิธิ (หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิ 
ตำมข้อ 1.11)  

 
1.13 มติอนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 

ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ในวนัท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2561 มีมติอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เป็นจ ำนวน 66,761,000 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 
0.50 บำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้ นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วันที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2561 
จ ำนวน 667,605,301 หุ้น  

 
1.14 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 

หลงัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 หมดอำยุลง และยงัมีหุ้นสำมญัที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
คณะกรรมกำรบริษัทจะน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำตำมที่เห็นสมควร ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมกฎหมำย  

 
1.15 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ออกในครัง้นี ้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภำยใน 
30 วนันบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

 
1.16 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 

1.16.1 ลกัษณะส ำคญัของหุ้น 

จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับกำรใช้สทิธิ 66,761,000  หุ้น 

สดัสว่นของจ ำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้สทิธิเมื่อเทียบกบัจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 10  

มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หุ้น 0.50 บำท 

1.16.2 ตลำดรองของหุ้นสำมญัที่รองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะน ำหุ้ นสำมัญที่ได้จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสำมญัดงักลำ่วสำมำรถ 

ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสำมญัเดิมของบริษัท 
 
2. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ 

2.1 ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ำกดั โดยบริษัทจะไม่มีกำรปิดสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สิทธิเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เว้นแต่ในกรณีของกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุด
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ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย หรือเป็นกรณีปิดสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อ
ก ำหนดสทิธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนีบ้ริษัทจะ
ปิดสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นเวลำไมเ่กิน 14 วนั ดงัมีรำยละเอียดตำมข้อ 4.1 

 
2.2 ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญ 

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 10 ระบวุำ่หุ้นของบริษัทสำมำรถโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ำกดั และหุ้นท่ีถือโดยคนตำ่งด้ำวในขณะใด
ขณะหนึ่งต้องมีจ ำนวนรวมกนัไม่เกินกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด กำรโอนหุ้นรำยใดที่จะท ำให้
อตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำวของบริษัทเกินอตัรำสว่นข้ำงต้น บริษัทมีสทิธิปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริษัทรำยได้ 

 
2.3 ข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ของบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 

2.3.1 บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ใช้สทิธิที่มิใช่สญัชำติไทยในกรณีที่กำรออกหุ้นดงักลำ่วท ำให้สดัสว่นกำรถือ
หุ้นของคนที่ไม่ใช่สญัชำติไทยมีเกินกว่ำร้อยละ 49.00 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด ตำมที่ระบุใน
ข้อบงัคบัของบริษัท 

 
2.3.2 หำกข้อจ ำกัดในเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทยในบริษัทท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

UAC-W2 ที่มิใช่สญัชำติไทยที่ได้ด ำเนินกำรใช้สทิธิตำมวิธีกำรใช้สทิธิ ไม่สำมำรถใช้สทิธิได้ตำมจ ำนวนท่ีระบุ
ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิทัง้หมด บริษัทจะคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 และเงินตำมรำคำใช้
สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ไม่ใช่สญัชำติไทย
ดงักลำ่วทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 45 วนั นบัจำกวนัใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

หำกข้อจ ำกัดในเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทยในบริษัทท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W2 ที่มิใช่สญัชำติไทยที่ได้ด ำเนินกำรใช้สทิธิตำมวิธีกำรใช้สทิธิ ไม่สำมำรถใช้สทิธิได้ตำมจ ำนวนท่ีระบุ
ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิบำงส่วน บริษัทจะคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 และเงินที่เหลือตำม
รำคำใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ UAC-W2 ที่ไมใ่ช่สญัชำติไทยดงักลำ่วทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 45 วนั นบัจำกวนัใช้สทิธิใน
ครัง้นัน้ๆ 

 
2.3.3 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ที่มิใช่สญัชำติไทยจะไม่ได้รับกำรชดเชยไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษัท ใน

กรณีที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้โดยมีสำเหตมุำจำกข้อจ ำกัดเร่ืองสดัส่วนกำรถือครองหุ้นของคนต่ำงด้ำวตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ดงัมีรำยละเอียดตำมข้อ 2.3.1 

3. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย 

ไมม่ีกำรก ำหนดรำคำของใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 เนื่องจำกเป็นกำรออกโดยไมค่ดิมลูคำ่ 

4. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 

กำรเรียก และ/หรือกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ให้เป็นไปตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

4.1 บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 หำกมีเหตกุำรณ์ส ำคญัที่อำจกระทบต่อสว่นได้เสียของผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 อยำ่งเป็นนยัส ำคญั หรือตอ่ควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมข้อก ำหนด
สิทธิ รวมทัง้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้ ไม่ว่ำในเวลำใดๆ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
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ข้อก ำหนดสทิธิ หรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 25 รำย ซึง่ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ 
อำจร่วมกันเข้ำช่ือท ำหนังสือขอให้บริษัทด ำเนินกำรเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้ โดยบริษัท
จะต้องเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 
ดงักลำ่วมีค ำขอเป็นหนงัสอืให้บริษัทเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกรณีที่มีกำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิ UAC-W2 บริษัทจะท ำกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสทิธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ในกำรเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดงักล่ำวเป็นระยะเวลำไม่ เกิน 14 วนัก่อน (และรวม) วนัประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 และตลำดหลกัทรัพย์ฯ จะขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) ลว่งหน้ำ 2 วนัท ำกำร
ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 

 4.2 ในกำรเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชุมเนื่องจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W2 ร้องขอหรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดท ำหนงัสือนดัประชุมซึ่งระบุ สถำนที่ วนั 
เวลำ ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเร่ืองที่จะพิจำรณำในที่ประชุม และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  UAC-W2 แต่ละ
รำยตำมรำยช่ือและที่อยู่ที่ปรำกฏอยูใ่นสมดุทะเบียน   ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสทิธิ
ในกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวนัประชุม (ไม่นับวนัที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 4.3 ในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 นัน้ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งมีสิทธิเข้ำประชมุและออก
เสยีงลงคะแนนจะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสยีงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 
ดงักล่ำวจะต้องจัดท ำหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนด และผู้ รับมอบฉันทะ
จะต้องยื่นต้นฉบบัหนงัสอืมอบฉนัทะตอ่ประธำนท่ีประชมุหรือ  ผู้ที่ประธำนที่ประชมุมอบหมำย ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำ
ร่วมกำรประชุม ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 
หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่นในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือ
ใบส ำคญัสทิธิ UAC-W2 คนใดที่มีสว่นได้เสยีในข้อพิจำรณำอนัใดซึ่งที่ประชมุจะพิจำรณำและลงมติ โดยห้ำมมิให้ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 คนนัน้ออกเสยีงลงคะแนนในข้อพิจำรณำข้อนัน้ 

“ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ที่มีสว่นได้เสยี” ตำมข้อนี ้หมำยถงึ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ที่มีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในเร่ืองที่ท่ีประชมุจะพจิำรณำลงมติ 

4.4 ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 มีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ถืออยู่ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้ เป็นประธำนในที่ประชุมไม่มี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนนอกจำกสทิธิที่ตนมีอยูใ่นฐำนะเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 

4.5 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จัดขึน้โดยบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 เป็นผู้จัดประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W2 ลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ประธำนกรรมกำรบริษัท
มอบหมำย โดยที่ทัง้สองกรณี ประธำนที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจำกสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐำนะเป็นผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 
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4.6 องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 
และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 
ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งยงัไม่ได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หำกปรำกฏ
วำ่ เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้ว 45 นำที ยงัมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุไม่
ครบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือวำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป หำกกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 นัน้เป็นกำร
เรียกนดัโดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ให้นดัประชมุใหมภ่ำยในระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจำกวัน
ก ำหนดประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทด ำเนินกำรจดัสง่หนงัสือประชุมไปยงัผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิ UAC-W2 ทุกรำยตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ข้ำงต้น โดยในกรณีนี ้บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียน
ใหม่ และให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มีสิทธิเข้ำประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้ยกเลิกไป เพรำะกำร
ขำดองค์ประชุม เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้ำประชุมที่จดัใหม่นี ้ในกำรประชุมครัง้หลงันีจ้ะต้องมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-
W2 และ/หรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย จึงถือว่ำครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิ UAC-W2 เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุม หรือ ในกรณีที่กำรประชุมซึ่งขำดองค์ประชุมนีเ้ป็นกำรประชุมที่ได้
เรียกประชมุเนื่องจำกกำรประชมุในครัง้ก่อนขำดองค์ประชมุ จะไมม่ีกำรเรียกประชมุใหม่ 

4.7 มติที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วย
ทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งถือโดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

4.8 มติโดยชอบของที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่เรียกประชุม และด ำเนินกำรประชมุโดยชอบมีผลบงัคบั
ใช้และผูกพันผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทุกรำย ไม่ว่ำผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 นัน้จะได้เข้ำร่วม
ประชมุด้วยหรือไมก็่ตำม 

4.9 บริษัทจะด ำเนินกำรจัดท ำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิและเก็บรักษำบนัทึกดงักล่ำวไว้ที่
ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท รำยงำนกำรประชุมที่ได้ลงลำยมือช่ือโดยประธำนให้ถือเป็นหลกัฐำนอนัสมบรูณ์ของกิจกำร
ทัง้หลำยที่ได้ประชมุกนันัน้ และให้ถือวำ่กำรประชมุกิจกำรท่ีประชมุและมติทัง้หลำยได้กระท ำโดยถกูต้อง 

4.10 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัท หรือผู้ เช่ียวชำญอิสระ (ถ้ำ
มี) ของบริษัทที่มีควำมเก่ียวข้องกับเร่ืองที่ที่ประชุมจะพิจำรณำ มีสิทธิที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
UAC-W2 เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยในท่ีประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ได้ 

4.11 บริษัทจะเป็นผู้ออกคำ่ใช้จ่ำยในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 

5. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 

5.1 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธินอกเหนือจำกเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี ้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก      
ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ และที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หน่ึงของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(ก) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิที่เก่ียวข้องกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในประเด็นซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรือไม่ท ำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
UAC-W2 ด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ กฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือค ำสัง่ที่มีผลบังคับของ
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์ฯ   ซึง่มีผลใช้บงัคบั 
หำกได้รับควำมยินยอมจำกผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และได้แจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
แล้วหรือ 

(ข) กำรปรับสทิธิตำมข้อ 1.11  

 5.2 ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 
นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่มีกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

บริษัทซึ่งเป็นผู้ ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อก ำหนดสิทธิผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลกัทรัพย์ฯ (ELCID/SETSMART) โดยทนัทีหลงัจำกที่มีกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ และจะต้องจดัสง่ข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W2 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัที่มีกำร
แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธิ 

ทัง้นี ้กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธิไมว่่ำในกรณีใดๆจะต้องไมเ่ป็นกำรขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 
หรือกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรืออตัรำกำรใช้สิทธิ ยกเว้นกำรปรับสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิที่ระบไุว้ในข้อ 1.11 และ
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมตลอดทัง้ข้อก ำหนดตำม ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ.34/2551  

6. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์ 

บริษัทได้เปิดบญัชีฝำกหลกัทรัพย์กบับริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็น
นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัทและให้บริกำรรับฝำกหลกัทรัพย์ที่จองซือ้ในกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W2 ในครำวนี ้กลำ่วคือ ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถใช้บริกำรของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์
และเข้ำสู่ระบบกำรซือ้ขำยแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทนัที ทัง้นี ้เพื่อให้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรน ำใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W2 เข้ำจดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) สัน้ลง และเพื่อให้ผู้ ที่ได้รับกำรจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทนัทีที่ตลำด
หลกัทรัพย์ฯอนญุำตให้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 เร่ิมท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งต่ำงจำก
กรณีที่ผู้ ที่ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะขอรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนีผู้้ ที่ได้รับกำรจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 จะไม่สำมำรถขำยหลกัทรัพย์ได้ในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จนกวำ่จะได้รับใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 สำมำรถเลอืกให้บริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ใน 3 กรณีดงันี ้

1. ในกรณีที่ผู้ ได้ รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(Scripless System) กลำ่วคือประสงค์ที่จะฝำกไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิ UAC-W2 มีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนีน้ำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัท คือ ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ จะด ำเนินกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรในช่ือของ “บริษัท ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหลกัทรัพย์ที่บริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ฝำกหลกัทรัพย์อยู่ ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแตว่นัปิดกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ และจะออกหลกัฐำนกำรรับ
ฝำกหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดกำรจองซือ้
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หลกัทรัพย์ ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ที่ผู้ ได้รับ
กำรจดัสรรฝำกไว้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 จะสำมำรถขำยหลกัทรัพย์ที่ได้รับกำร
จดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ อนญุำตให้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ท ำ
กำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 เลอืก
ให้บริษัทด ำเนินกำรตำมข้อนี ้ช่ือของผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้องตรงกับช่ือเจ้ำของ
บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 จะฝำกหลกัทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัท
หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ให้แก่ผู้ที่ได้รับกำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ ดงัมีรำยละเอียดตำมข้อ 3. แทน 

2. ในกรณีที่ผู้ ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ไม่ประสงค์จะรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้
บริกำรของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ประสงค์ที่จะฝำกหลกัทรัพย์
ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 บริษัทจะด ำเนินกำรน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ที่ได้รับ
กำรจัดสรรฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดง
สิทธิ UAC-W2 ตำมจ ำนวนที่ผู้ ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 แต่ละรำยได้รับกำรจดัสรรไว้ในบญัชี
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ภำยใน 7 วันท ำกำร นับแต่วนัปิดกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ และออก
หลกัฐำนกำรรับฝำกหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำก
วนัปิดกำรจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 จะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่
ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯอนุญำตให้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W2 เร่ิมท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และถ้ำผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W2 รำยใดต้องกำรถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับกำร
จดัสรรรำยนัน้สำมำรถติดต่อที่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ซึ่งจะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหลกัทรัพย์ตำมอตัรำที่ก ำหนด
โดยศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้กำรถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ฝำกไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 จะต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำร ดังนัน้ ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่น ำฝำกใน
บญัชีดงักลำ่วอำจจะไมส่ำมำรถถอนหลกัทรัพย์ได้ทนัภำยในวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 เร่ิมท ำกำรซือ้ขำยวนั
แรกในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

3. ในกรณีที่ผู้ ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ประสงค์จะขอรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยให้ออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิในช่ือของผู้จองซือ้ (Scrip System) นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิของบริษัทคือ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์
จะท ำกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W2 แต่ละรำย ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่ที่ได้ระบไุว้ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-
W2 จะไมส่ำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้จนกวำ่จะได้รับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลงัจำกที่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ได้รับอนมุตัิจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ
ให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว  

7. ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ข้อก ำหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ไปจนถึง (และรวม) วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย โดย
ข้อก ำหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสทิธินีข้ดัหรือแย้งกบักฎหมำย 



บริษัท ยเูอซี  โกลบอล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                          

 

หน้ำที่ 22 

หรือประกำศใดๆ ที่มีผลใช้บงัคบัตำมกฎหมำยกับใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศ
ดงักลำ่วบงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 แทนข้อควำมของข้อก ำหนดสทิธิเฉพำะในสว่นท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้ 

 

 ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ UAC-W2 

        บริษัท ยเูอซี โกลบอล  จ ำกดั (มหำชน) 
 

   โดย__________________________________________                                                                                                                    
 (นำยชชัพล ประสพโชค) 
 กรรมกำรผู้จดักำร  

 
   โดย.__________________________________________ 
 (นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส) 
 ประธำนเจ้ำหน้ำทีด้่ำนกำรเงินและบญัชี 


