
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2  
(UAC-W2) ที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น 
 
ผู้ออกและเสนอใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
ที่อยู่ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เลขที่ 1 อำคำร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 19 ซอยวิภำวดีรังสติ 19 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวง

จตจุกัร เขตจตจุกัร กทม.  10900 
ประเภทและชนิดของใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
ครัง้ที่ 2 (“UAC-W2”) ชนดิระบช่ืุอผู้ ถือและเปลีย่นมือได้  

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 2 ปีนบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำย 
จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่ออก
และเสนอขาย 

ไมเ่กิน 66,761,000 หนว่ย 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เตรียมไว้
รองรับการใช้สิทธิของ UAC-W2 

ไมเ่กิน 66,761,000 หุ้น (ที่มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) ซึ่งคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 
ของจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัท จ ำนวน  667,605,301 หุ้น  
ทัง้นี ้จ ำนวนหุ้นส ำรองเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้อง
ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  โดยเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หนว่ยละ 0 บำท (ศนูย์บำท) 
วิธีการจดัสรร บริษัทจะด ำ เนินกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ  UAC-W2 ในจ ำนวนไม่ เ กิน 

66,761,000 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรำยช่ือปรำกฏในวนัก ำหนดรำยช่ือ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 คือวนัท่ี 7 มีนำคม 2561 
ในอตัรำสว่น  10 หุ้นเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) 
ทัง้นี ้ภำยหลงักำรค ำนวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-
W2 ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้ทัง้จ ำนวน  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่เหลือจำกกำร
จัดสรรทัง้หมด บริษัทจะท ำกำรยกเลิกใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ส่วนที่เหลือ
จ ำนวนดงักลำ่ว 

อัตราการใช้สทิธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมญั 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลงัตำม
เง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 

ราคาใช้สิทธิ 5.55 บำท ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ รำคำใช้สิทธิของ UAC-W2 ต่อหน่วย
ภำยหลงักำรปรับรำคำใช้สทิธิจะไมต่ ่ำกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ วนัท ำกำรสดุท้ำยของทกุไตรมำส (เดือนมีนำคม หรือเดือนมิถนุำยน หรือเดือนกนัยำยน 
หรือเดือนธนัวำคม) ของแตล่ะปีปฏิทิน ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ใดๆ สำมำรถสะสมเพื่อน ำไปใช้สิทธิได้ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปได้ตลอด
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ แต่หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิแล้ว 
ใบส ำคญัแสดงสทิธิใดๆ ที่ไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 
วนัสดุท้ำยของกำรใช้สิทธิจะตรงกบัวนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 มีอำยคุรบ 2 ปี 
นบัแต่วนัที่ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัใช้สิทธิ

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 
                                



ครัง้สุดท้ำยดงักล่ำวตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย
ดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยดงักลำ่ว 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการ
ใช้สิทธิ 

ภำยในระยะเวลำ 10 วันก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้  ตลอดอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการ
ใช้สิทธิครัง้สุดท้าย 

ไมน้่อยกวำ่ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

เงื่อนไขส าหรับการใช้สทิธิตาม
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

เป็นไปตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญที่จะก ำหนดภำยหลังจำกได้รับอนุมัติจำกที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

เมื่อมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขของกำรปรับสิทธิตำมที่
ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตกุำรณ์ตำมที่
ระบใุนประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือประกำศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

วันที่ออกและระยะเวลาการเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมให้แล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำ 1 ปีนบัจำกวนัท่ีได้รับอนมุตัิให้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยให้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือคณะกรรมกำร
บริหำรมอบหมำย เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดเง่ือนไขและรำยละเอียดตอ่ไป 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำยในครัง้นีท้ัง้หมดเข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจาก
การใช้สิทธิ 

บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำย
ในครัง้นีเ้ข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 

เมื่อผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิแล้ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมส่ำมำรถยกเลกิกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สทิธิดงักลำ่วได้อีกตอ่ไป 

นายทะเบียนของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ หุ้นสำมญัที่ออกตำมกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 จะมีสิทธิและสภำพ
หุ้นเทำ่เทียมกบัหุ้นสำมญัเดิมของบริษัททีอ่อกไปก่อนหน้ำทกุประกำร 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสทิธิ บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใด
เหตกุำรณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม 

(1) เมื่อมีกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท อนัเป็นผลจำก
กำรรวมหุ้นหรือกำรแบง่แยกหุ้น 

(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั ในรำคำตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมค่ ำนวณได้
ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 

(3) เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือ



ประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแปลง
สภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั (เช่น หุ้นกู้แปลง
สภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั) โดยที่รำคำต่อหุ้นของหุ้น
สำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักลำ่วต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 

(4) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(5) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวำ่อตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิหลงั

หกัภำษีเงินได้ของบริษัทส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ 
ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 

(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบัข้อ (1) - (5) ที่จะท ำให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 จะได้รับเมื่อมีกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวำ่เดิม 

ทัง้นี ้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรและ/หรือบคุคล
ที่คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย เป็นผู้ พิจำรณำ
ก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในกำรปรับหรือกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำ
กำรใช้สทิธิและรำคำใช้สทิธิ 

เงื่อนไขอื่นๆ ให้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรและ/หรือบคุคลที่
คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย เป็นผู้มีอ ำนำจในกำร
ก ำหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่ง
รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียงมีอ ำนำจในกำรเจรจำ ตกลง ลงนำมในสญัญำเอกสำรต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ด ำเนินกำรตำ่งๆ ที่จ ำเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบักำรออกและเสนอ
ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2  ซึง่รวมถึงกำรน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 และ
หุ้นสำมัญที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ เข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลอดจนกำรขออนญุำตตอ่
หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ำมี) 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น (1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 
ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจนครบทัง้
จ ำนวน แตผู่้ใช้สทิธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสดัสว่นกำรถือ
หุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม โดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสดัสว่นกำรถือหุ้นลดลงประมำณร้อยละ 
9.09 เมื่อเทียบกบัสดัสว่นกำรถือหุ้นก่อนกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

(2) ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 
กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท จะไมม่ีผลกระทบตอ่รำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจำกรำคำ
ใช้สทิธิ (Exercise Price) ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิสงูกวำ่รำคำตลำด  
(หมำยเหต:ุ รำคำหุ้นสำมญัของบริษัทก่อนกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
และใบส ำคญัแสดงสทิธิที่น ำใช้ในกำรค ำนวณผลกระทบด้ำนรำคำ ได้แก่ รำคำถวั
เฉลีย่ 7 วนัท ำกำรก่อนวนัประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งมีรำคำเท่ำกบั 4.54 บำท



ตอ่หุ้น  
(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก าไร (Earnings per Share Dilution) 

ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจนครบทัง้
จ ำนวน แตผู่้ใช้สทิธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสดัสว่นกำรถือ
หุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม โดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสดัสว่นกำรถือหุ้นลดลงประมำณร้อยละ 
9.09 เมื่อเทียบกบัสดัสว่นกำรถือหุ้นก่อนกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 


