สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4
รายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2
(UAC-W2) ที่ออกและเสนอขายแก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ผู้ออกและเสนอใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
ที่อยู่ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เลขที่ 1 อำคำร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 19 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง
จตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ประเภทและชนิดของใบสาคัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
แสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 2 (“UAC-W2”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลีย่ นมือได้
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
2 ปี นับจำกวันที่ออกและเสนอขำย
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ อี อก
ไม่เกิน 66,761,000 หน่วย
และเสนอขาย
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เตรียมไว้ ไม่เกิน 66,761,000 หุ้น (ที่มลู ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท) ซึ่งคิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 10
รองรับการใช้ สิทธิของ UAC-W2
ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จำนวน 667,605,301 หุ้น
ทังนี
้ ้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้ อง
ไม่เกินร้ อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท โดยเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้ องกำหนด
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
หน่วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท)
วิธีการจัดสรร
บริ ษั ท จะด ำเนิ น กำรจั ด สรรใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ UAC-W2 ในจ ำนวนไม่ เ กิ น
66,761,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ที่มีรำยชื่อปรำกฏในวันกำหนดรำยชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 คือวันที่ 7 มีนำคม 2561
ในอัตรำส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ ปัดทิ ้ง)
ทังนี
้ ้ ภำยหลังกำรคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UACW2 ในกรณีที่มีเศษให้ ปัดทิ ้งทังจ
้ ำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่เหลือจำกกำร
จัด สรรทัง้ หมด บริ ษั ท จะท ำกำรยกเลิก ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ UAC-W2 ส่ว นที่ เ หลื อ
จำนวนดังกล่ำว
อัตราการใช้ สทิ ธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลังตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)
ราคาใช้ สิทธิ
5.55 บำท ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำใช้ สิทธิ รำคำใช้ สิทธิของ UAC-W2 ต่อหน่วย
ภำยหลังกำรปรับรำคำใช้ สทิ ธิจะไม่ต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ
วันทำกำรสุดท้ ำยของทุกไตรมำส (เดือนมีนำคม หรื อเดือนมิถนุ ำยน หรื อเดือนกันยำยน
หรื อเดือนธันวำคม) ของแต่ละปี ปฏิทิน ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือจำกกำรใช้ สิทธิหรื อไม่ถูกใช้ สิทธิ ในวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ
ใดๆ สำมำรถสะสมเพื่อนำไปใช้ สิทธิ ได้ ในวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ครัง้ ต่อๆ ไปได้ ตลอด
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ห ำกครบกำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้ ว
ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกู ใช้ สทิ ธิจะถูกยกเลิกและสิ ้นผลไป
วันสุดท้ ำยของกำรใช้ สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 มีอำยุครบ 2 ปี
นับแต่วนั ที่ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ใช้ สิทธิ

ระยะเวลาแสดงความจานงในการ
ใช้ สิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจานงในการ
ใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
เงื่อนไขสาหรับการใช้ สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ครั ง้ สุดท้ ำยดังกล่ำวตรงกับวันหยุดทำกำรของบริ ษัท ให้ เลื่อนวันใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ ำย
ดังกล่ำวเป็ นวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยดังกล่ำว
ภำยในระยะเวลำ 10 วัน ก่ อ นวัน ก ำหนดกำรใช้ สิท ธิ ใ นแต่ ละครั ง้ ตลอดอำยุข อง
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย

เป็ นไปตำมข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิ และหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือ
ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สำมัญ ที่ จ ะก ำหนดภำยหลัง จำกได้ รั บ อนุมัติ จ ำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่ เพื่อ
เมื่อมีกำรปรับรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิตำมเงื่อนไขของกำรปรับสิทธิตำมที่
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ กำหนดในข้ อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็ นเหตุกำรณ์ตำมที่
ระบุในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนหรื อประกำศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
วันที่ออกและระยะเวลาการเสนอ บริ ษัทจะดำเนินกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมให้ แล้ วเสร็ จ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยให้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและ/หรื อ
คณะกรรมกำรบริ หำรและ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษัทและ/หรื อคณะกรรมกำร
บริ หำรมอบหมำย เป็ นผู้พิจำรณำกำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดต่อไป
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยในครัง้ นี ้ทังหมดเข้
้
ำจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก บริ ษัทจะนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำย
การใช้ สิทธิ
ในครัง้ นี ้เข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ งความ เมื่อผู้ถื อใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้ แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ซื อ้ หุ้นตำม
จานงในการใช้ สทิ ธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้ งควำมจำนง
ในกำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำวได้ อีกต่อไป
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดง
บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สิทธิ
สิทธิและผลประโยชน์ อ่ ืนๆ
หุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะมีสิทธิและสภำพ
หุ้นเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญเดิมของบริ ษัททีอ่ อกไปก่อนหน้ ำทุกประกำร
การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ ใด
เหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ไม่ให้ ด้อยไปกว่ำเดิม
(1) เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท อันเป็ นผลจำก
กำรรวมหุ้นหรื อกำรแบ่งแยกหุ้น
(2) เมื่อบริ ษัทได้ เสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อประชำชนทัว่ ไป
และ/หรื อบุคคลในวงจำกัด ในรำคำต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้
ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัท
(3) เมื่อบริ ษัทได้ เสนอขำยหลักทรัพย์ ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อ

เงื่อนไขอื่นๆ

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น

ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิแปลง
สภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ (เช่น หุ้นกู้แปลง
สภำพ หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ ) โดยที่รำคำต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่ำวต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำด
ต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัท
(4) เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบำงส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(5) เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลัง
หักภำษี เงินได้ ของบริ ษัทสำหรับกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ
สำหรับงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัทตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ
(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้ อ (1) - (5) ที่จะทำให้ ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะได้ รับเมื่อมีกำรใช้ สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม
ทังนี
้ ้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและ/หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรและ/หรื อบุคคล
ที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท และ/หรื อ คณะกรรมกำรบริ ห ำรมอบหมำย เป็ นผู้พิ จ ำรณำ
กำหนดเงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในกำรปรับหรื อกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ
กำรใช้ สทิ ธิและรำคำใช้ สทิ ธิ
ให้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและ/หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรและ/หรื อบุคคลที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทและ/หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรมอบหมำย เป็ นผู้มีอำนำจในกำร
กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงมีอำนำจในกำรเจรจำ ตกลง ลงนำมในสัญญำเอกสำรต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ ำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับกำรออกและเสนอ
ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึง่ รวมถึงกำรนำใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และ
หุ้นสำมัญที่ ออกเนื่อ งจำกกำรใช้ สิท ธิ ต ำมใบสำคัญ แสดงสิทธิ เข้ ำ จดทะเบี ยนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลอดจนกำรขออนุญำตต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ำมี)
(1) ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณี ที่ มีก ำรใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่ มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิท ธิ จ นครบทัง้
จำนวน แต่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิมิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นลดลงประมำณร้ อยละ
9.09 เมื่อเทียบกับสัดส่วนกำรถือหุ้นก่อนกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
(2) ผลกระทบด้ านราคา (Price Dilution)
กำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัท จะไม่มีผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจำกรำคำ
ใช้ สทิ ธิ (Exercise Price) ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิสงู กว่ำรำคำตลำด
(หมำยเหตุ: รำคำหุ้นสำมัญของบริ ษัทก่อนกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
และใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำใช้ ในกำรคำนวณผลกระทบด้ ำนรำคำ ได้ แก่ รำคำถัว
เฉลีย่ 7 วันทำกำรก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่งมีรำคำเท่ำกับ 4.54 บำท

ต่อหุ้น
(3) ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งของกาไร (Earnings per Share Dilution)
ในกรณี ที่ มีก ำรใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่ มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิท ธิ จ นครบทัง้
จำนวน แต่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิมิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นลดลงประมำณร้ อยละ
9.09 เมื่อเทียบกับสัดส่วนกำรถือหุ้นก่อนกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ

