บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMTED

ข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2
(UAC-W2)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญ
ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ครั ง้ ที่ 2 (UAC-W2)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2”) ออกโดย
บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรื อ "ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ") ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2561
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะได้ รับสิทธิตำมที่ได้ กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้ องผูกพันตำมข้ อกำหนดสิทธินี ้ทุกประกำร และให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้ รับทรำบและ
เข้ ำใจข้ อกำหนดต่ำงๆ ในข้ อกำหนดสิทธิเป็ นอย่ำงดีทุก ประกำรแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะจัดให้ มีกำรเก็บรักษำสำเนำ
ข้ อกำหนดสิทธิ ไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ขอตรวจสอบสำเนำ
ข้ อกำหนดสิทธิได้ ในวันและเวลำทำกำรของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
คำและข้ อควำมต่ำงๆทีใ่ ช้ อยูใ่ นข้ อกำหนดสิทธิให้ มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้
คำจำกัดควำม
“ข้ อกำหนดสิทธิ”

หมำยถึง ข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ฉบับนี ้ (รวมถึงที่มีกำร
แก้ ไขเพิ่มเติม)

“บริษัท” หรือ“ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมำยถึง บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)

“ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2”

หมำยถึง ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของ บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด
(มหำชน) ครัง้ ที่ 2 (UAC-W2) ที่จัด สรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสำมัญ เดิม ของบริ ษั ท ตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น

“นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมำยถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“ผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2”

หมำยถึง ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ถกู ต้ องตำมกฎหมำย

“ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ ”

หมำยถึง บริ ษัท ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อบุคคลหรื อนิติ
บุคคลอื่นที่ดำเนินกิจกำรรับฝำกหลักทรัพย์ได้ ตำมกฎหมำยซึง่ เข้ ำรับทำหน้ ำที่แทน

“วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมำยถึง วันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2561

“วันใช้ สทิ ธิ”

หมำยถึง วันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญของ
บริ ษัทได้ ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ใน ข้ อ 1.8

“ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ”

หมำยถึง ระยะเวลำที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งประสงค์จะใช้ สิทธิใน
กำรซื ้อหุ้นสำมัญของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้ องแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิภำยในระยะเวลำ 10 วันก่อนวันใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ นกำรใช้ สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้ ำย กำหนดให้ มีระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยเท่ำกับ
15 วันก่อนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.7
หน้ ำที่ 1

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)

“วันใช้ สทิ ธิครั้ งแรก”

หมำยถึ ง วัน ท ำกำรสุด ท้ ำ ยของเดื อ นกัน ยำยน พ.ศ. 2561 ซึ่งตรงกับ วัน ที่ 28
กันยำยน พ.ศ. 2561

“วันใช้ สทิ ธิครั้ งสุดท้ ำย”

หมำยถึง วันที่ 30 มิถนุ ำยน พ.ศ. 2563

“ประกำศ ทจ.34/2551”

ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่ องกำรขออนุญ ำตและ
กำรอนุญำตให้ เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มี
กำรแก้ ไขเพิ่มเติม)

“สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.”

หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

“ตลำดหลักทรั พย์ ฯ”

หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมำยถึง สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 และผู้ถือ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 เช่น ชื่ อ
และที่อยูข่ องผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 กำรโอน กำรจำนำ กำรอำยัด กำร
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ใบใหม่ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย
ว่ำด้ วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่
เกี่ยวข้ อง

“สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมำยถึง สิทธิ ทงปวงในใบส
ั้
ำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 ภำยใต้ ข้อกำหนดสิทธิ นี ้
และ/หรื อภำยใต้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ำมี ) อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพำะ) สิทธิ
ในกำรเข้ ำร่ วมประชุมและสิทธิในกำรลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W2

1. รำยละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขำย
1.1 ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลีย่ นมือได้
1.2 ลักษณะกำรเสนอขำย
บริ ษัทจะดำเนินกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในจำนวน 66,761,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรำ 10 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 (ในกรณีที่
มีเศษให้ ปัดทิ ้ง) โดยผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในกำรรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในส่วนนี ้ จะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรำกฏอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record Date (คือวันที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2561)
1.3 รำคำเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
ไม่มีรำคำเสนอขำย (0.00 บำท)

หน้ ำที่ 2

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)

1.4 สิทธิในกำรซือ้ หุ้นสำมัญ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทได้ 1 หุ้น (ยกเว้ นกรณีมีกำรปรับ
สิทธิ) ที่รำคำใช้ สิทธิ 5.55 บำทต่อหุ้น (โดยมีมลู ค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นเท่ำกับ 0.50 บำท) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำใช้
สิทธิ รำคำใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ต่อหน่วยภำยหลังกำรปรับรำคำใช้ สิทธิจะไม่ต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้
ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ณ วันใช้ สทิ ธิที่เกี่ยวข้ อง
1.5 จำนวนหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิ
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2561 ได้ อนุมตั ิสำรองหุ้นสำมัญจำนวน 66,761,000
หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท) ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ณ วันที่ 4
เมษำยน พ.ศ. 2561 จำนวน 667,605,301 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท) เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W2
1.6 อำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
1.7 วันที่แจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้
สิ ท ธิ ระหว่ ำ งเวลำ 9.00 น. ถึ ง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 10 วัน ก่ อ นวัน ใช้ สิ ท ธิ ใ นแต่ ล ะครั ง้ (ต่ อ ไปนี เ้ รี ย กว่ ำ
“ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ “) สำหรับกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยกำหนดให้ มีร ะยะเวลำแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยเท่ำกับ 15 วันก่อนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย (ต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ “ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ำย”)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้ องส่งใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิมำยัง บริ ษัทภำยในเวลำ 15.00 น. ของวัน
ก่อนวันใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 รำยใดต้ องกำรส่งใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
ด้ วยตนเอง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่ำวจะต้ องติดต่อ บริ ษั ทในช่วงเวลำ 9.00 -15.00 น. ในวันทำกำรของบริ ษั ท
(ยกเว้ นวันเสำร์ วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) ในช่วงระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทจะแจ้ งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้ สิทธิ ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิและ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิอย่ำงน้ อย 7 วัน
ท ำกำรก่ อ นวั น แรกของระยะเวลำแจ้ งควำมจ ำนงในกำรใช้ สิ ท ธิ แ ต่ ล ะครั ง้ ในระบบเผยแพร่ ข้ อมู ล (ระบบ
ELCID/SETSMART) ของตลำดหลักทรัพย์ ฯ สำหรั บกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย บริ ษัทจะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
เป็ นกำรล่วงหน้ ำภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียน
1.8 วันที่ใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถใช้ สิทธิครัง้ แรกได้ ในวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนกันยำยน พ.ศ. 2561 ซึ่งตรง
กับวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2561 สำหรับกำรใช้ สิทธิในครัง้ ต่อๆไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถใช้ สทิ ธิได้
ในทุกวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม ของแต่ละปี ปฏิทิน ตลอดอำยุที่เหลือของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ส่วนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยคือ วันที่ 30 มิถนุ ำยน พ.ศ. 2563 เนื่องจำกวันครบกำหนดอำยุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 (วันที่ 1 กรกฎำคม 2563) เป็ นวันหยุดทำกำรของของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรื อวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ
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ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจะไม่มี กำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 ยกเว้ นเป็ นกรณี กำรใช้ สิทธิ ครั ง้
สุดท้ ำย ซึง่ บริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย (หรื อวันครบกำหนดอำยุ) และตลำดหลักทรัพย์ฯ จะ
ขึ ้นเครื่ องหมำย SP (ห้ ำมกำรซื ้อขำย) ล่วงหน้ ำ 2 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน หรื อเป็ นกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกำร
กำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ตำมข้ อ 4.1
ในกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย หำกวันใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อวันหยุดทำกำร
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้ เลือ่ นวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ ำนัน้
1.9 นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ชัน้ 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-009-9999
Website: https://www.set.or.th/tsd
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ในสมุดทะเบียนจะต้ อง
ประกอบด้ วย ชื่ อ เต็ ม สัญ ชำติและที่ อยู่ของผู้ถือ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ UAC-W2 และรำยละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์ รับฝำก
หลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่ำข้ อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 มีหน้ ำที่ในกำรแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงหรื อข้ อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึก
สมุด ทะเบี ยนผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิท ธิ และนำยทะเบี ยนใบสำคัญ แสดงสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิ ดพลำด
ดังกล่ำว
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในกำรเปลี่ยนนำยทะเบียนใบสำคัญ แสดงสิทธิ โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2
ทรำบก่อนล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
1.10 วิธีกำรและสถำนที่ติดต่ อในกำรใช้ สิทธิ
1.10.1 สถำนที่ติดต่อในกำรใช้ สทิ ธิ
ฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1 อำคำร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 19
ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 02-936-1701 ต่อ 118
โทรสำร 02-936-1700
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ทมี ก ำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ ติ ดต่อ ในกำรใช้ สิท ธิ บริ ษั ทจะแจ้ งรำยละเอี ยดให้ กับผู้ถื อ
ใบส ำคั ญ แสด งสิ ท ธิ UAC-W2 ทรำบ ผ่ ำ นระบบ เผย แพ ร่ ข้ อมู ล ข่ ำ วสำรของต ลำด หลั ก ทรั พ ย์ ฯ
(ELCID/SETSMART) ต่อไป

หน้ ำที่ 4

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)

ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถขอรับใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญ ได้ ที่ บริ ษั ท ใน
ระหว่ำงระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ แต่ละครัง้ หรื อระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ครัง้
สุดท้ ำย
ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 อยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่
ต้ องกำรใช้ สทิ ธิต้องแจ้ งบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้ ำที่เป็ นนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และกรอก
แบบคำขอเพื่อให้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ตำมที่ตลำด
หลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำรแจ้ งศู นย์ รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ ออก
ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ UAC-W2 หรื อ ใบแทนใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ UAC-W2 เพื่ อ น ำไปใช้ เป็ นหลั ก ฐำน
ประกอบกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญกับบริ ษัท เพื่อดำเนินกำรใช้ สทิ ธิตำมที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น
1.10.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท จะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำร
แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ โดยดำเนินกำรและส่งเอกสำรดังต่อไปนี ้ให้ แก่ บริ ษัท ตำมสถำนที่ติดต่อข้ ำงต้ น
(ก) ใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญที่ได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ อง ชัดเจนและครบถ้ วนแล้ วทุ ก
รำยกำร
(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ
กำหนด ซึ่งมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิมำกกว่ำหรื อเท่ำกับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดง
สิทธิ UAC-W2 ที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ
(ค) หนังสือมอบอำนำจให้ ผ้ อู ื่นมำรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ใบใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ ใช้ สทิ ธิ (สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึง่ ได้ มีกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเพียง
บำงส่วน)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ต้ องชำระเงินตำมจำนวนในกำรใช้ สิทธิตำมที่ระบุในใบแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญสำมำรถชำระ
เงินโดย
• โอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร: สำมำรถชำระโดยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกชื่อบัญชี “บริ ษัท ยูเอซี
โกลบอล จำกัด (มหำชน)” ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) สำขำพหลโยธิ น บัญชีกระแสรำยวัน
เลขที่ 001-1-54401-2 โดยแนบต้ นฉบับหลักฐำนกำรโอนเงินภำยในวันใช้ สทิ ธิ
• ชำระโดยเช็คหรื อดร๊ ำฟท์ธนำคำร: สำมำรถชำระโดยเช็คหรื อดร๊ ำฟท์ธนำคำรที่สำมำรถเรี ยกเก็บได้ ในเขต
กรุ งเทพมหำนคร ภำยใน 2 วันทำกำรก่ อนวันใช้ สิทธิ โดยขีดคร่ อมสัง่ จ่ำย “บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล
จำกัด (มหำชน)”
ทังนี
้ ้ กำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อ บริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงินจำนวนดังกล่ำวได้ แล้ วเท่ำนัน้
หำกบริ ษัทเรี ยกเก็ บเงินไม่ได้ ตำมจำนวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W2 แสดงเจตนำยกเลิก และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นกำรยกเลิกกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่
เป็ นกำรตัดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญในครัง้ ต่อๆ ไป เว้ นแต่เป็ นกำร
ยกเลิกกำรใช้ สิทธิ ในครัง้ สุดท้ ำย ให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หมดสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ดังกล่ำวอีกต่อไป
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(ง) หลักฐำนประกอบกำรใช้ สทิ ธิ
1) บุคคลสัญชำติไทย

สำเนำบัตรประชำชน พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง

2) บุคคลต่ำงด้ ำว

สำเนำหนังสือเดินทำง หรื อสำเนำใบต่ำงด้ ำว
พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง

3) นิติบคุ คลในประเทศ

สำเนำหนังสือ รับ รองนิติ บุค คลที่ มีอำยุไม่เกิ น 6 เดือ น หรื อ
ภำยในเวลำที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด พร้ อม
รับรองสำเนำถูกต้ อง และเอกสำรหลักฐำนของผู้มีอำนำจลง
ลำยมือชื่อตำม 1) หรื อ 2) พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง

4) นิติบคุ คลต่ำงประเทศ

สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนนิ ติบุคคลรับ รองโดย Notary
Public สำเนำหนังสือบริ คณห์ สนธิ และข้ อบังคับของบริ ษัท
พร้ อมรั บ รองส ำเนำถูก ต้ อ ง และเอกสำรหลัก ฐำนของผู้ มี
อำนำจลงลำยมือชื่อตำม 2) พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง

1.10.3 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ต้ องไม่ต่ำกว่ำ 100
หุ้นสำมัญ และจะต้ องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้ แต่ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 มีสิทธิในกำรซื ้อ
หุ้นต่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมัญ จะต้ องใช้ สทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญในครัง้ เดียวทังจ
้ ำนวน โดยอัตรำกำรใช้ สิทธิเท่ำกับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หนึง่ หน่วยต่อหุ้นสำมัญหนึง่ หุ้น เว้ นแต่กรณีที่มีกำรปรับสิทธิตำม 1.11
ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ UAC-W2 จะเป็ น ผู้รั บ ภำระค่ ำ อำกรแสตมป์ หรื อ ภำษี อื่ น ใด (ถ้ ำมี ) ที่ เกิ ด ขึน้ อัน
เนื่องจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เพื่อซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท
1.10.4 จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกเมื่อมีกำรใช้ สิทธิ จะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้ สทิ ธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ UAC-W2 ได้ ชำระตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น หำรด้ วยรำคำกำรใช้ สิทธิในขณะที่มีกำรใช้ สิทธิ นนั ้ โดยบริ ษัทจะ
ออกหุ้นสำมัญเป็ นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 คูณด้ วยอัตรำกำรใช้ สิทธิ
หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิและ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิแล้ ว ทำให้ มีเศษเหลืออยู่จำกกำรคำนวณดังกล่ำว
บริ ษัทจะไม่นำเศษดังกล่ำวมำคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำวคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญ
แสดงสิท ธิ UAC-W2 โดยทำงไปรษณี ย์ ลงทะเบี ย นภำยใน 30 วัน นับ จำกวัน ใช้ สิท ธิ ในแต่ล ะครั ง้ โดยไม่ มี
ดอกเบี ้ย
1.10.5 หำกบริ ษัทได้ รับหลักฐำนประกอบกำรใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิ UACW2 ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถูกต้ อง หรื อจำนวนเงินที่ บริ ษัทได้ รับชำระไม่ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ หรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ ว่ำข้ อควำมที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 กรอก
ลงในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญนันไม่
้ ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UACW2 จะต้ องทำกำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยในระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
UAC-W2 ไม่ทำกำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษัทจะถือว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ
ในครัง้ นันสิ
้ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ และบริ ษัทจะจัดส่งเงินที่ได้ รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 คืน
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้ สิทธิครัง้ นันๆ
้ โดยไม่มี
ดอกเบี ้ยให้ ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ
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ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ UAC-W2 ช ำระจ ำนวนเงิ น ในกำรใช้ สิท ธิ ไม่ค รบถ้ วน บริ ษั ท มี สิท ธิ ที่ จ ะ
ดำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี ้ ตำมที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เลือกไว้ ในใบแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ
(ก) ถือว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ หรื อ
(ข) ถือว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่จองซื ้อมีจำนวนเท่ำกับจำนวนที่จะได้ รับตำมจำนวนเงินในกำรใช้ สทิ ธิ ซึง่ บริ ษัท
ได้ รับชำระไว้ จริ งตำมรำคำกำรใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ หรื อ
(ค) ให้ ผ้ ูถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 ชำระเงินเพิ่มเติมตำมจำนวนที่ประสงค์ จะใช้ สิทธิ ให้ ครบถ้ วน
ภำยในระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ หำกบริ ษัทไม่ได้ รับเงินครบตำมจำนวนในกำร
ใช้ สทิ ธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษัทจะถือว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภำพลง
โดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ
ในกรณีที่เป็ นกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย ให้ บริ ษัทดำเนินกำรตำมข้ อ (ข) เท่ำนัน้
ในกรณีตำมข้ อ (ก) และ (ค) บริ ษัทจะส่งเงินที่ได้ รับไว้ และใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรื อใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งบริ ษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้ สิทธิ ดงั กล่ำวคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้ สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
ในกรณีข้อ (ข) บริ ษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ส่วนที่เหลือ (ในกรณีนีบ้ ริ ษัทถือว่ำมีกำรใช้ สิทธิ
เพียงบำงส่วน) หรื อใบสำคัญ แสดงสิท ธิ UAC-W2 ใบใหม่ที่มีจำนวนเท่ำกับหน่วยของใบสำคัญ แสดงสิท ธิ
UAC-W2 ที่เหลือ คืนให้ กบั ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำก
วันใช้ สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย อย่ำงไรก็ตำม ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ยงั ไม่มีกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำว ยังมีผล
ใช้ ต่อ ไปจนถึ งวัน ใช้ สิท ธิ ครั ง้ สุด ท้ ำ ย ทัง้ นี ้ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ UAC-W2 ที่ ยังไม่มี ก ำรใช้ สิท ธิ ดังกล่ำว จะ
หมดอำยุลงเมื่อพ้ นวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย
1.10.6 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้ งควำม
จำนงกำรใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ ครบถ้ วน กล่ำวคือ ได้ ส่งมอบทัง้ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 (หรื อใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2) ใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ และชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญ
ถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้ สทิ ธิได้ เว้ นแต่จะ
ได้ รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริ ษัท
1.10.7 เมื่อพ้ นกำหนดวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยแล้ ว หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ยังมิได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของ
กำรใช้ สิทธิที่กำหนดไว้ อย่ำงครบถ้ วน ให้ ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 นันๆ
้ สิ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้
สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีกเมื่อพ้ นกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย
1.10.8 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นจำนวนมำกกว่ำจำนวนที่ประสงค์
จะใช้ สทิ ธิ บริ ษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ใบใหม่ โดยมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ UACW2 ที่เหลือ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ดังกล่ำว ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำก
วันใช้ สทิ ธินนๆ
ั ้ และจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ใบเก่ำ
1.10.9 บริ ษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ วของบริ ษัท ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวนหุ้นสำมัญที่
ออกใหม่สำหรับกำรใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ภำยใน 14 วันนับตังแต่
้ วนั ใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ และบริ ษัทจะดำเนินกำร
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จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ได้ ใช้ สิทธิ นนั ้ เป็ นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริ ษัท ในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นตำมจำนวนหุ้นสำมัญที่ใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ รวมทังด
้ ำเนินกำรขอจดทะเบียนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 กับตลำดหลักทรัพย์ฯ ไม่ช้ำกว่ำ 30 วันนับจำกวันใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
1.10.10 ในกรณีที่ห้ นุ สำมัญที่สำรองไว้ เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิมีไม่เพียงพอ บริ ษัทจะดำเนินกำรชดใช้ คำ่ เสียหำยที่เกิดขึ ้น
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทจะไม่ชดใช้ ค่ำเสียหำย
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิ ในกรณีผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธินนเป็
ั ้ นคนต่ำง
ด้ ำวที่ไม่สำมำรถใช้ สทิ ธิเพรำะถูกจำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ระบุในข้ อบังคับของบริ ษัท
1.10.11 กำรส่งมอบหุ้นสำมัญที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้ รับจำกกำรใช้ สทิ ธิ ชื่อที่จะระบุในใบหุ้นสำมัญจะ
ใช้ ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรำกฏอยู่ในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ โดยบริ ษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้
ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ UAC-W2 ตำมที่ อ ยู่ที่ ได้ ระบุ ไว้ ในใบแจ้ ง ควำมจ ำนงในกำรใช้ สิท ธิ ท ำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันใช้ สิทธิแต่ละครัง้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทอำจตกลงกับผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ล่วงหน้ ำให้ บริ ษัทเก็บใบหุ้นสำมัญนันไว้
้ ที่บริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
UAC-W2 หรื อตัวแทนมำรับไปด้ วยตนเองก็ได้ โดยจะต้ องดำเนินกำรตำมที่ทำงบริ ษัทกำหนด และสำหรับกรณี
ระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) บริ ษัทจะดำเนินกำรภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
1.11 เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
1.11.1 บริ ษัทต้ องดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษำผล ประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ไม่ให้ ด้อยไปกว่ำเดิม เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท อันเป็ นผลจำกกำรรวมหุ้นหรื อกำรแบ่งแยก
หุ้นสำมัญที่ได้ 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
ในรำคำต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญ
ของบริ ษัท
(ง) เมื่อบริ ษั ทได้ เสนอขำยหลักทรัพย์ ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมและ/หรื อประชำชนทั่วไป และ/หรื อ
บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สทิ ธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สทิ ธิในกำรซื ้อหุ้น
สำมัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่ จะซือ้ หุ้นสำมัญ ) โดยที่รำคำต่อหุ้น ของหุ้น
สำมัญ ที่ออกใหม่เ พื่อรองรับสิทธิ ดังกล่ำวต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญ ของ
บริ ษัท
(จ) เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ ของบริ ษัท
สำหรับกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ สำหรับงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัทตลอดอำยุใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้ อ (ก) - (จ) ที่จะทำให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W2 จะได้ รับเมื่อมีกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม
บริ ษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ ซึง่ ยังคงทำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
ที่จะซื ้อหุ้นได้ รับสิทธิในกำรซื ้อหุ้นรองรับไม่ด้อยไปกว่ำสิทธิที่กำหนดในกรณีต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ ำงต้ นตำมสูตรและ
วิธีกำรคำนวณดังต่อไปนี ้
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(ก)

เมื่ อบริ ษั ท เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ ต รำไว้ ของหุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท อัน เป็ น ผลมำจำกกำรรวมหรื อกำร
แบ่งแยกหุ้นสำมัญที่ได้ ออกแล้ วของบริ ษัท
กำรเปลี่ ย นแปลงรำคำกำรใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต รำกำรใช้ สิ ท ธิ จ ะมี ผ ลบัง คับ ทัน ที นับ ตัง้ แต่ วัน ที่ มี ก ำร
เปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท
1. รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 =

Price 0 [ Par 1 ]
[ Par 0 ]

2. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ Par 0 ]
[Par1]
โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par1
Par0
(ข)

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ ใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ เดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบำงส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญ
ไม่มีสทิ ธิในกำรรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศขึ ้นเครื่ องหมำย XD)
1. รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 =
Price 0 [ A1 ]
[ A1 + B1 ]
2. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ A1 + B1 ]
[ A1 ]
โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0

คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
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A1
B1
(ค)

คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นสำมัญเพื่อสิทธิในกำรรับหุ้นปั นผล
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสำมัญปั นผล

เมื่อบริ ษัทได้ เสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจำกัด
ในรำคำต่อหุ้นของหุ้น สำมัญ ที่ออกใหม่คำนวณได้ ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญของบริ ษัท
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญ
จะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศขึ ้นเครื่ องหมำย
XR) สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญที่ออกใหม่แก่ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่บคุ คลใน
วงจำกัด แล้ วแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณี ที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ ที่ออกใหม่พร้ อมกันมำกกว่ำหนึ่งรำคำ ในกำรเสนอขำยใน
เงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นำจำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำเฉลี่ยต่อ
หุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพร้ อมกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่จะต้ อง
จองซื ้อด้ วยกัน ให้ นำจำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญ
ของบริ ษัท” มำคำนวณรำคำเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
รำคำเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ จำกจำนวนเงินทังสิ
้ ้นที่ บริ ษัทจะได้ รับจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นหักค่ำใช้ จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญทังสิ
้ ้นที่ออกใหม่ในครัง้ นัน้
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” ได้ กำหนดไว้ เท่ำกับ “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญของบริ ษัท” โดยที่ “รำคำตลำดเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” หมำยถึง มูลค่ำ
กำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัทหำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัท ที่ทำกำรซื ้อขำยทังหมดใน
้
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันทำกำร (วันที่เปิ ดทำกำรซื ้อขำยของตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมัญของ บริ ษัทไม่มีกำร
ซื ้อขำยในช่วงเวลำดังกล่ำว บริ ษัทจะทำกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ ในกำรคำนวณแทน
คำว่ำ “วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ
ที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่แก่ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
1. รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 =
Price 0 [ (A2x MP) + B2X ]
[ MP (A2 + B2)]
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2. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ MP (A2 + B2)]
[(A2 x MP) +B2X ]
โดยที่

(ง)

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

A2

คือ

B2

คือ

B2X

คือ

รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญ
ทัง้ หมดของบริ ษั ท หำรด้ ว ยจ ำนวนหุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท ที่ ท ำกำรซื อ้ ขำย
ทังหมดในตลำดหลั
้
กทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันทำ
กำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณี เสนอขำยหุ้นสำมัญ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อวันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ กรณี เสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อ
กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ที่เสนอขำยแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อเสนอขำยแก่
ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อกรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่บคุ คล
ในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
จำนวนเงินที่จะได้ รับภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) จำกกำรออกหุ้น
สำมัญ ที่ อ อกใหม่ที่ มี กำรเสนอขำยให้ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อเสนอขำยแก่
ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อกรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่บคุ คล
ในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี

เมื่อบริ ษัทได้ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ
บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรซื ้อ
หุ้นสำมัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ ) โดยที่รำคำต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ดงั กล่ำวต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของ
บริ ษัท
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญ
จะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สทิ ธิที่
จะซื ้อหุ้นสำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศขึ ้นเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอ
ขำยให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิ
ที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ แก่ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อ
กรณีเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
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รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ จำกจำนวนเงินที่ได้ รับจำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆ
ที่มีสิทธิ แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ รวมกับเงินที่จะได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิ
แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อใช้ สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ ถ้ ำมีกำรใช้ สิทธิ ทงหมด
ั้
หำรด้ วยจำนวนหุ้น
ทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธินนั ้
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทและฐำนของมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ซึง่ จะใช้ เปรี ยบเทียบให้ มีควำมหมำย
เช่นเดียวกับ รำยละเอียดในข้ อ (ค) ข้ ำงต้ น
คำว่ำ “วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ สำหรับกรณีที่เป็ น
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำย
หลัก ทรั พ ย์ ออกใหม่ใดๆที่ ให้ สิทธิ ที่ จะแปลงสภำพเป็ น หุ้น สำมัญ หรื อ ให้ สิท ธิ ที่ จะซือ้ หุ้ นสำมัญ แก่
ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อกรณีเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
1. รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 =
Price 0 [ (A3x MP)+B3X ]
[ MP (A3 + B3) ]
2. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ 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 สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญ
ทัง้ หมดของบริ ษั ท หำรด้ ว ยจ ำนวนหุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท ที่ ท ำกำรซื อ้ ขำย
ทังหมดในตลำดหลั
้
กทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันทำ
กำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นเพื่อกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้น
สำมัญหรื อให้ สิทธิที่จ ะซื ้อหุ้นสำมัญ กรณีเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/
หรื อ ก่อนวันแรกของระยะเวลำกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้
สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลงสภำพเป็ นหุ้ นสำมั ญ หรื อ ให้ สิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสำมั ญ ต่ อ
ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ ที่จะเสนอ
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B3X

(จ)

คือ

ขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคล
ในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
จำนวนเงินที่ บริ ษัทจะได้ รับภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) จำกกำร
ออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สทิ ธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสำมัญ ที่เสนอขำยให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อเสนอขำยแก่ประชำชนและ
นักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี รวมกับเงินที่จะได้ รับ
จำกกำรใช้ สทิ ธิแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อซื ้อหุ้นสำมัญ

เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิ หลังหักภำษี เงินได้ ของบริ ษัท
สำหรับ กำรดำเนิ น งำนในรอบระยะเวลำบัญ ชี ใดๆ สำหรั บงบกำรเงิ น เฉพำะของบริ ษั ท ตลอดอำยุ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรคำนวณอัตรำร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ำยให้ กบั ผู้ถือหุ้นให้ คำนวณโดยนำเงินปั นผลที่จ่ำยออกจริ ง
ในรอบระยะเวลำบัญชีในแต่ละปี ดงั กล่ำว รวมทังเงิ
้ นปั นผลระหว่ำงกำล หำรด้ วยกำไรสุทธิหลังหักภำษี
เงินได้ ของผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชีนนั ้ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิท ธิ และอัตรำ
กำรใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปั นผลนัน้ (วันแรกที่
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศขึ ้นเครื่ องหมำย XD)
1. รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 =
Price 0 [ MP - (D - R)]
[ MP ]
2. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ 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 สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญ
ทัง้ หมดของบริ ษั ท หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญ ของ บริ ษั ท ที่ทำกำรซือ้ ขำย
ทังหมดในตลำดหลั
้
กทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันทำ
กำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยหำกนำกำไรสุทธิ หลังหักภำษี เงินได้ ในอัตรำร้ อยละ
90 มำคำนวณจำกจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล
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รำคำตลำดของหุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท และฐำนของมูลค่ำที่ ต รำไว้ ซึ่งจะใช้ เปรี ย บเที ย บให้ ใช้ แ ละมี
ควำมหมำยเช่นเดียวกับ รำยละเอียดในข้ อ (ค) ข้ ำงต้ น
คำว่ำ “วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล
(ฉ)

ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันทำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อัน
พึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ ใดๆ นัน้ ไม่ได้ ก ำหนดอยู่ในข้ อ (ก) ถึ ง (จ) ให้ บ ริ ษั ทหรื อ บริ ษั ทอำจแต่งตัง้ ที่
ปรึ กษำทำงกำรเงินของบริ ษัทขึ ้นเพื่อร่ วมกันพิจำรณำกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/
หรื อ อัต รำกำรใช้ สิ ท ธิ ใ หม่ อ ย่ ำ งเป็ นธรรม และไม่ ท ำให้ ผ้ ูถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ UAC-W2 ได้ รั บ
ผลประโยชน์ด้อยไปจำกเดิม โดยให้ ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนันเป็
้ นที่สดุ และให้ บริ ษัทแจ้ งให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้ วยภำยใน 15 วันนับจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ต้อง
ทำให้ ปรับสิทธิ

1.11.2 ในกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 บริ ษัทจะปรับสิทธิโดยกำรปรับรำคำและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ โดยไม่
มีกำรปรับรำคำใช้ สิทธิควบคู่กบั กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้ สิทธิ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จะจัดให้ มีกำรออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ สทิ ธิ เมื่อมีกำรดำเนินกำรปรับรำคำใช้ สทิ ธิและ
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ
1.11.3 กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิตำมข้ อ (ก) ถึง (ฉ) เป็ นอิสระต่อกัน และจะ
คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมลำดับเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ ก่อนหลังเปรี ยบเทียบกับ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของ
บริ ษัท” สำหรับกรณีที่เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเรี ยงตำมลำดับดังนี ้ คือ (ก)
(จ) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครัง้ ที่คำนวณกำรเปลีย่ นแปลง ให้ คงสภำพของรำคำกำรใช้ สิทธิเป็ น
ทศนิยม 4 ตำแหน่งและอัตรำกำรใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 5 ตำแหน่ง รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทซึ่งจะใช้
เปรี ยบเทียบ ให้ ใช้ และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้ อ (ค) ข้ ำงต้ น
1.11.4 กำรคำนวณเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิตำมข้ อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงซึง่ ทำ
ให้ รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่สงู ขึ ้นและ/หรื ออัตรำกำรใช้ สทิ ธิ ลดลง เว้ นแต่กรณีกำรรวมหุ้น ในกรณีที่ห้ นุ สำมัญที่เกิด
จำกกำรใช้ สิทธิ ตำมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ของกำรแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้
(ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง) คำนวณออกมำเป็ นเศษของหุ้น ให้ ตดั เศษ
ของหุ้นนันทิ
้ ้ง และหำกรำคำกำรใช้ สทิ ธิหลังกำรเปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสำมัญ ใน
กำรแสดงควำมจำนงกำรใช้ สทิ ธิในรอบนันค
้ ำนวณได้ เป็ นเศษของบำท ให้ ตดั เศษของบำททิ ้ง
1.11.5 ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิจนเป็ นผลทำให้ รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่ที่คำนวณตำมสูตรมีรำคำต่ำ
กว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญ (Par Value) ของบริ ษัท ให้ ใช้ มลู ค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัทเป็ นรำคำ
ใช้ สทิ ธิ และยังใช้ อตั รำกำรใช้ สทิ ธิตำมที่กำหนดในข้ อ (ก) ถึง (จ) ต่อไป แล้ วแต่กรณี
1.11.6 สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 แสดงควำม
จำนงใช้ สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพำณิ ชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วอันเนื่องจำกกำรใช้ สิทธิ จะมี
สถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ยงั ไม่ได้ แสดงควำมจำนงใช้ สทิ ธิ และสถำนภำพ
ของใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 จะสิน้ สุดลงในวันที่ กระทรวงพำณิ ชย์ รับจดทะเบียนเพิ่ มทุนช ำระแล้ วอัน
เนื่องมำจำกกำรใช้ สทิ ธินนั ้
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ในกรณีที่บริ ษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิในช่วงที่ บริ ษัทยังไม่ได้ ดำเนินกำรนำหุ้น
สำมัญ ที่เกิ ด จำกกำรใช้ สิท ธิ ตำมใบสำคัญ แสดงสิท ธิ UAC-W2 ไปจดทะเบีย นกับ กระทรวงพำณิ ชย์ ผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ได้ ใช้ สทิ ธิแล้ วจะได้ รับกำรปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัทจะออกหุ้นสำมัญใหม่
เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 โดยเร็ วที่สดุ ตำมจำนวนที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
สมควรจะได้ รับหำกรำคำที่ได้ ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ โดยหุ้นสำมัญส่วนที่เพิ่มใหม่อำจได้ รับช้ ำกว่ำหุ้นสำมัญ
ที่ได้ รับก่อนหน้ ำนี ้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำกำร นับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภำยใน 7 วัน
ทำกำรนับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ ใบหุ้น)
1.11.7 หุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะมีสิทธิและได้ รับผลประโยชน์อนั พึงได้
เหมือนหุ้นสำมัญเดิมที่ออกและเรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ วของบริ ษัททุกประกำร เมื่อกระทรวงพำณิชย์ได้ รับจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วของบริ ษัท
1.11.8 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิ ตำมเงื่อนไขที่ได้ กำหนดไว้ ข้ำงต้ น บริ ษัทจะ
ด ำเนิ น กำรแจ้ งผลกำรเปลี่ ย นแปลงโดยบอกถึ ง รำยละเอี ย ดวิ ธี ก ำรค ำนวณและเหตุ ผ ลที่ ต้ องมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อแจ้ งรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิ ที่
กำหนดขึ ้นมำใหม่ รวมทังข้
้ อเท็จจริ งโดยย่อของสำเหตุที่มีกำรปรับสิทธิ วิธีกำรคำนวณและวันที่ที่กำรปรับ
สิทธิ ดังกล่ำวมี ผลใช้ บังคับ โดยแจ้ งทันทีห รื อก่อนที่อัตรำ และรำคำใช้ สิทธิ ใหม่มีผลบังคั บใช้ และบริ ษั ท
จะแจ้ งรำยละเอียดกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิผำ่ นสือ่ กำรเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ (ELCID/SETSMART) ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทรำบ ตำมเวลำและวิธีกำรที่
ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธินี ้
1.12 กำรชดใช้ ค่ำเสียหำยกรณีท่ ีบริษัทไม่ สำมำรถจัดให้ มีห้ ุนสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิ
บริ ษัทจะชดใช้ ค่ำเสียหำยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 กรณีที่บริ ษัทไม่สำมำรถจัดให้ มีห้ นุ สำมัญเพื่อรองรับ
กำรใช้ สทิ ธิ ตำมรำยละเอียดดังนี ้
1.12.1 บริ ษัทจะชดใช้ คำ่ เสียหำยให้ เฉพำะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิในวัน
ใช้ สทิ ธิ ซึง่ บริ ษัทไม่สำมำรถจัดให้ มีห้ นุ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิได้ ในแต่ละครัง้ ยกเว้ นในกรณีที่กำหนดไว้ ใน
ข้ อ 2.3
1.12.2 กำรชดใช้ ค่ำเสียหำยตำมข้ อ 1.12.1 บริ ษัทจะชำระให้ เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้ สทิ ธิ
1.12.3 กำรคำนวณค่ำเสียหำยที่บริ ษัทจะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ตำมข้ อ 1.12.1 มีสตู รกำรคำนวณ
ดังนี ้
ค่ำเสียหำยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x [ MP - Price 1]
โดยที่

B

คือ

MP

คือ

จำนวนหุ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้ มีและ/หรื อเพิ่มขึ ้นตำมอัตรำกำรใช้ สิทธิ ที่
เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นต่อ 1 หน่วย
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญ ของบริ ษัท ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ ขำยหุ้นสำมัญ
ทังหมดของบริ
้
ษัทหำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัทที่ทำกำรซื ้อขำยทังหมด
้
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Price 1

คือ

ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันทำกำรติดต่อกัน
ก่อนวันใช้ สทิ ธิ
รำคำกำรใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 หรื อรำคำกำรใช้ สิทธิ ตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ (หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิและ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิ
ตำมข้ อ 1.11)

1.13 มติอนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท เป็ นจำนวน 66,761,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ
0.50 บำท ซึ่งคิ ดเป็ น ร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษั ท ณ วัน ที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2561
จำนวน 667,605,301 หุ้น
1.14 กำรดำเนินกำรหำกมีห้ ุนสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
หลังจำกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หมดอำยุลง และยังมีห้ นุ สำมัญที่เหลือจำกกำรใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำตำมที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
1.15 ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ เี สนอขำย
บริ ษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ออกในครัง้ นี ้ เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภำยใน
30 วันนับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
1.16 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
1.16.1 ลักษณะสำคัญของหุ้น
จำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้ สทิ ธิ

66,761,000 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้ สทิ ธิเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ ร้ อยละ 10
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ณ วันที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2561
มูลค่ำที่ตรำไว้ ตอ่ หุ้น

0.50 บำท

1.16.2 ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษั ท จะน ำหุ้น สำมัญ ที่ ได้ จำกกำรใช้ สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ UAC-W2 เข้ ำ จดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภำยใน 30 วันนับจำกวันใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ห้ นุ สำมัญดังกล่ำวสำมำรถ
ทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ เช่นเดียวกับหุ้นสำมัญเดิมของบริ ษัท
2. ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และข้ อจำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิ
2.1

ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถโอนได้ โดยไม่มีข้อจำกัด โดยบริ ษัทจะไม่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิท ธิ เพื่อพักกำรโอนใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 เว้ นแต่ในกรณี ของกำรใช้ สิทธิ ค รัง้ สุดท้ ำย ซึ่ง บริ ษัทจะปิ ดสมุด
หน้ ำที่ 16

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย หรื อเป็ นกรณีปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อ
กำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี บ้ ริ ษัทจะ
ปิ ดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นเวลำไม่เกิน 14 วัน ดังมีรำยละเอียดตำมข้ อ 4.1
2.2

ข้ อจำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญ
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 10 ระบุวำ่ หุ้นของบริ ษัทสำมำรถโอนได้ โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ ำวในขณะใด
ขณะหนึ่งต้ องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่ำร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
กำรโอนหุ้นรำยใดที่จะทำให้
อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ ำวของบริ ษัทเกินอัตรำส่วนข้ ำงต้ น บริ ษัทมีสทิ ธิปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริ ษัทรำยได้

2.3

ข้ อจำกัดกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ของบุคคลที่มิใช่ สัญชำติไทย
2.3.1

บริ ษัทจะไม่ออกหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยในกรณีที่กำรออกหุ้นดังกล่ำวทำให้ สดั ส่วนกำรถือ
หุ้นของคนที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยมีเกินกว่ำร้ อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ำยได้ ทงั ้ หมด ตำมที่ระบุใน
ข้ อบังคับของบริ ษัท

2.3.2

หำกข้ อจำกัดในเรื่ องสัดส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยในบริ ษัททำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
UAC-W2 ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยที่ได้ ดำเนินกำรใช้ สทิ ธิตำมวิธีกำรใช้ สทิ ธิ ไม่สำมำรถใช้ สทิ ธิได้ ตำมจำนวนที่ระบุ
ในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิทงหมด
ั้
บริ ษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และเงินตำมรำคำใช้
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย
ดังกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 45 วัน นับจำกวันใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้
หำกข้ อจำกัดในเรื่ องสัดส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยในบริ ษัททำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
UAC-W2 ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยที่ได้ ดำเนินกำรใช้ สทิ ธิตำมวิธีกำรใช้ สทิ ธิ ไม่สำมำรถใช้ สทิ ธิได้ ตำมจำนวนที่ระบุ
ในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิบำงส่วน บริ ษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และเงินที่เหลือตำม
รำคำใช้ สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิ ได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยดังกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 45 วัน นับจำกวันใช้ สทิ ธิใน
ครัง้ นันๆ
้

2.3.3

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยจะไม่ได้ รับกำรชดเชยไม่ว่ำในรู ปแบบใดจำกบริ ษัท ใน
กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้ อจำกัดเรื่ องสัดส่วนกำรถือครองหุ้นของคนต่ำงด้ ำวตำมที่
กำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ดังมีรำยละเอียดตำมข้ อ 2.3.1

3. ที่มำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขำย
ไม่มีกำรกำหนดรำคำของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เนื่องจำกเป็ นกำรออกโดยไม่คดิ มูลค่ำ
4. กำรประชุมผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
กำรเรี ยก และ/หรื อกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ให้ เป็ นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
4.1

บริ ษัทต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หำกมีเหตุกำรณ์สำคัญที่อำจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 อย่ำงเป็ นนัยสำคัญ หรื อต่อควำมสำมำรถของบริ ษัทในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมข้ อกำหนด
สิท ธิ รวมทัง้ มี สิท ธิ เรี ย กประชุม ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ UAC-W2 ได้ ไม่ ว่ำในเวลำใดๆ เพื่ อ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลง
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ข้ อกำหนดสิทธิ หรื อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซึง่ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
รวมกันแล้ วไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 20 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ ณ ขณะนัน้
อำจร่ วมกันเข้ ำชื่อทำหนังสือขอให้ บริ ษั ทดำเนินกำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 ได้ โดยบริ ษั ท
จะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
ดังกล่ำวมีคำขอเป็ นหนังสือให้ บริ ษัทเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ UAC-W2 บริ ษัทจะทำกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในกำรเข้ ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำไม่ เกิน 14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และตลำดหลักทรัพย์ฯ จะขึ ้นเครื่ องหมำย SP (ห้ ำมกำรซื ้อขำย) ล่วงหน้ ำ 2 วันทำกำร
ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
4.2

ในกำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเรี ยกประชุมเนื่องจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
UAC-W2 ร้ องขอหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติให้ เรี ยกประชุม ให้ บริ ษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ซึ่งระบุ สถำนที่ วัน
เวลำ ผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุมและเรื่ องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 แต่ละ
รำยตำมรำยชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏอยูใ่ นสมุดทะเบียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิ
ในกำรเข้ ำร่ วมประชุมไม่ น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม (ไม่นับ วันที่ส่งหนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) ทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน

4.3

ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 นัน้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งมีสิทธิเข้ ำประชุมและออก
เสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ ำประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
ดังกล่ำวจะต้ องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่นำยทะเบี ยนใบสำคัญ แสดงสิทธิ กำหนด และผู้รับมอบฉันทะ
จะต้ องยื่นต้ นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรื อ ผู้ที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำย ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ ำ
ร่ วมกำรประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
หมำยถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบำงส่วนในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ถือ
ใบสำคัญสิทธิ UAC-W2 คนใดที่มีสว่ นได้ เสียในข้ อพิจำรณำอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ โดยห้ ำมมิให้ ผ้ ถู ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 คนนันออกเสี
้
ยงลงคะแนนในข้ อพิจำรณำข้ อนัน้
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มีสว่ นได้ เสีย” ตำมข้ อนี ้ หมำยถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจำรณำลงมติ

4.4

ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหน่วยของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็ นประธำนในที่ประชุมไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจำกสิทธิที่ตนมีอยูใ่ นฐำนะเป็ นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2

4.5

ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จัดขึน้ โดยบริ ษัท ให้ ประธำนกรรมกำรบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริ ษั ท ท ำหน้ ำที่ เป็ น ประธำนที่ ป ระชุม ผู้ถื อใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เป็ นผู้จัดประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
UAC-W2 ลงมติเห็ นชอบคัด เลือก นอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรบริ ษัท หรื อบุค คลที่ป ระธำนกรรมกำรบริ ษั ท
มอบหมำย โดยที่ทงสองกรณี
ั้
ประธำนที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจำกสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐำนะเป็ นผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
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4.6

องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 20
ของจำนวนหน่วยทังหมดของใบส
้
ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งยังไม่ได้ ใช้ สิทธิ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม หำกปรำกฏ
ว่ำ เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ ว 45 นำที ยังมีผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ ำร่วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ ถือว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป หำกกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 นันเป็
้ นกำร
เรี ยกนัดโดยมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ นดั ประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน แต่ ไม่เกิ น 14 วัน นับ จำกวัน
กำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้ บริ ษัทดำเนินกำรจัดส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W2 ทุกรำยตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น โดยในกรณี นี ้ บริ ษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียน
ใหม่ และให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มีสิทธิเข้ ำประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ ยกเลิกไป เพรำะกำร
ขำดองค์ประชุม เป็ นผู้ที่มีสิทธิเข้ ำประชุมที่จดั ใหม่นี ้ ในกำรประชุมครัง้ หลังนี ้จะต้ องมีผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UACW2 และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย จึงถือว่ำครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ผ้ ู ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W2 เป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุม หรื อ ในกรณี ที่กำรประชุมซึ่งขำดองค์ประชุมนี ้เป็ นกำรประชุมที่ได้
เรี ยกประชุมเนื่องจำกกำรประชุมในครัง้ ก่อนขำดองค์ประชุม จะไม่มีกำรเรี ยกประชุมใหม่

4.7

มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วย
ทังหมดของใบส
้
ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

4.8

มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่เรี ยกประชุม และดำเนินกำรประชุมโดยชอบมีผลบังคับ
ใช้ และผูกพันผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 ทุกรำย ไม่ว่ำผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 นัน้ จะได้ เข้ ำร่ วม
ประชุมด้ วยหรื อไม่ก็ตำม

4.9

บริ ษัทจะดำเนินกำรจัดทำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และเก็บรั กษำบันทึกดังกล่ำวไว้ ที่
สำนักงำนใหญ่ของบริ ษัท รำยงำนกำรประชุมที่ได้ ลงลำยมือชื่อโดยประธำนให้ ถือเป็ นหลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำร
ทังหลำยที
้
่ได้ ประชุมกันนัน้ และให้ ถือว่ำกำรประชุมกิจกำรที่ประชุมและมติทงหลำยได้
ั้
กระทำโดยถูกต้ อง

4.10 ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิท ธิ UAC-W2 บริ ษัทหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมำยจำกบริ ษัท หรื อผู้เชี่ยวชำญอิสระ (ถ้ ำ
มี) ของบริ ษัทที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจำรณำ มีสิทธิ ที่จะเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
UAC-W2 เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรื อให้ คำอธิบำยในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้
4.11 บริ ษัทจะเป็ นผู้ออกค่ำใช้ จ่ำยในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
5. กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดสิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
5.1

กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดสิทธินอกเหนื อจำกเหตุ กำรณ์ ดังต่ อไปนี ้ ต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ ำกึ่ง
หนึ่ งของจ ำนวนเสี ย งทั ง้ หมดของผู้ ถือ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ UAC-W2 ซึ่ งมำประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
(ก) กำรแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงข้ อ ก ำหนดสิ ท ธิ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ UAC-W2 ในประเด็ น ซึ่ง เป็ น
ประโยชน์ ต่อผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 หรื อไม่ทำให้ สิทธิ ประโยชน์ ของผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิท ธิ
UAC-W2 ด้ อยลง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตำมบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศ หรื อคำสัง่ ที่มีผลบังคับของ
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สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรื อตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ มีผลใช้ บงั คับ
หำกได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และได้ แจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
แล้ วหรื อ
(ข) กำรปรับสิทธิตำมข้ อ 1.11
5.2

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดส่ งข้ อกำหนดสิทธิท่ แี ก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน นับแต่ วันที่มีกำร
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดสิทธิ
บริ ษั ท ซึ่ง เป็ น ผู้อ อกใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ จ ะแจ้ ง ให้ ผ้ ูถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ UAC-W2 ทรำบถึ งกำรเปลี่ ย นแปลง
ข้ อกำหนดสิทธิ ผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ (ELCID/SETSMART) โดยทันทีหลังจำกที่มีกำร
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดสิทธิ และจะต้ องจัดส่งข้ อกำหนดสิทธิที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
UAC-W2 นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีกำร
แก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกำหนดสิทธิ
ทังนี
้ ้ กำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใดๆจะต้ องไม่เป็ นกำรขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
หรื อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิ ยกเว้ นกำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.11 และ
ต้ อ งไม่ ขัด หรื อ แย้ ง กับ กฎหมำยว่ำ ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ รวมตลอดทัง้ ข้ อ ก ำหนดตำม ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.34/2551

6.

วิธีกำรส่ งมอบหลักทรัพย์
บริ ษัทได้ เปิ ดบัญชีฝำกหลักทรัพย์กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ”) ซึ่งเป็ น
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ให้ แก่ บริ ษัทและให้ บริ กำรรับฝำกหลักทรัพย์ที่จองซื ้อในกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
UAC-W2 ในครำวนี ้ กล่ำวคือ ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
และเข้ ำสู่ระบบกำรซื ้อขำยแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรนำใบสำคัญ
แสดงสิท ธิ UAC-W2 เข้ ำจดทะเบี ย นซื อ้ ขำยในตลำดหลักทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (mai) สันลง
้ และเพื่ อ ให้ ผ้ ูที่ ได้ รับ กำรจัด สรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ ทนั ทีที่ตลำด
หลักทรัพย์ฯอนุญำตให้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เริ่ มทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งต่ำงจำก
กรณี ที่ ผ้ ูที่ ได้ รับ กำรจัด สรรใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ UAC-W2 จะขอรั บ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ซึ่งในกรณี นี ผ้ ้ ูที่ ได้ รับ กำรจัด สรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์ได้ ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จนกว่ำจะได้ รับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถเลือกให้ บริ ษัทดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ใน 3 กรณีดงั นี ้
1. ในกรณี ที่ ผ้ ู ได้ รั บ กำรจั ด สรรใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ UAC-W2 ประสงค์ จ ะใช้ บริ ก ำรของศู น ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์
(Scripless System) กล่ำวคือประสงค์ที่จะฝำกไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซงึ่ ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิ UAC-W2 มีบัญ ชี ซื ้อขำยหลักทรัพย์ อยู่ กรณี นีน้ ำยทะเบียนใบสำคัญ แสดงสิทธิ ของบริ ษัท คือ ศูนย์ รับฝำก
หลักทรัพ ย์ จะดำเนิ น กำรออกใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ตำมจำนวนที่ ได้ รับกำรจัดสรรในชื่ อของ “บริ ษั ท ศูนย์ รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่บริ ษัท
หลักทรัพย์นนฝำกหลั
ั้
กทรัพย์อยู่ ภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วนั ปิ ดกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ และจะออกหลักฐำนกำรรับ
ฝำกหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรจองซื ้อ
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หลักทรัพย์ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ผ้ ไู ด้ รับ
กำรจัดสรรฝำกไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะสำมำรถขำยหลักทรัพย์ที่ได้ รับกำร
จัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ อนุญำตให้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทำ
กำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกรณีที่ผ้ ทู ี่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เลือก
ให้ บริ ษัทดำเนินกำรตำมข้ อนี ้ ชื่ อของผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้ องตรงกับชื่อเจ้ ำของ
บัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ผ้ ไู ด้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะฝำกหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัท
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับกำร
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังมีรำยละเอียดตำมข้ อ 3. แทน
2. ในกรณี ที่ผ้ ไู ด้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W2 ไม่ประสงค์จะรับใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้
บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ประสงค์ที่จะฝำกหลักทรัพย์
ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 บริ ษัทจะดำเนินกำรนำใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ได้ รับ
กำรจัดสรรฝำกไว้ กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดง
สิทธิ UAC-W2 ตำมจำนวนที่ผ้ ไู ด้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 แต่ละรำยได้ รับกำรจัดสรรไว้ ในบัญชี
ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วนั ปิ ดกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ และออก
หลักฐำนกำรรับฝำกหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำก
วันปิ ดกำรจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์ฯอนุญำตให้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
UAC-W2 เริ่ มทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ ม เอ ไอ (mai) และถ้ ำผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
UAC-W2 รำยใดต้ องกำรถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ออกจำกบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้ รับกำร
จัดสรรรำยนันสำมำรถติ
้
ดต่อที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหลักทรัพย์ตำมอัตรำที่กำหนด
โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ กำรถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ฝำกไว้ ในบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 จะต้ องใช้ เวลำในกำรดำเนินกำร ดังนัน้ ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่นำฝำกใน
บัญชีดงั กล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหลักทรัพย์ได้ ทนั ภำยในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เริ่ มทำกำรซื ้อขำยวัน
แรกในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
3. ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิในชื่อของผู้จองซื ้อ (Scrip System) นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทคือ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
จะทำกำรส่งมอบใบสำคัญ แสดงสิทธิ ตำมจำนวนที่ได้ รับกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ
UAC-W2 แต่ละรำย ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมชื่อและที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UACW2 จะไม่สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ จนกว่ำจะได้ รับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอำจจะได้ รับภำยหลังจำกที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้ รับอนุมตั ิจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ
ให้ เข้ ำทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ ว
7.

ผลบังคับของข้ อกำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้ บังคับ
ข้ อกำหนดสิทธินี ้จะมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ไปจนถึง (และรวม) วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย โดย
ข้ อกำหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้ อกำหนดสิทธินี ้ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมำย
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หรื อประกำศใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตำมกฎหมำยกับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ให้ ใช้ ข้อควำมตำมกฎหมำยหรื อประกำศ
ดังกล่ำวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 แทนข้ อควำมของข้ อกำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนที่ขดั หรื อแย้ งกันนัน้

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
โดย__________________________________________
(นำยชัชพล ประสพโชค)
กรรมกำรผู้จดั กำร
โดย.__________________________________________
(นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส)
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีด่ ้ ำนกำรเงินและบัญชี
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