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- สรุปข้อสนเทศ – 

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระส าคัญใบแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (UAC-W2) 

 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ 66,759,974 หนว่ย 

จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 66,759,974 หุ้น 

การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตำมสดัส่วน
กำรถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรำ 10 หุ้นสำมญัเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W2 (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W2 ในสว่นนี ้เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนั Record 
Date คือวนัท่ี 7 มีนำคม พ.ศ. 2561  

ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิรายใหญ่ ณ วนัท่ี 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 ชื่อ จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ ร้อยละของใบส าคัญแสดงสทิธิที่

ยื่นจดทะเบียนในครัง้นี ้
1. กลุ่มชวีะเกตุ 37,285,896 55.85 

 - นำยกิตติ ชีวะเกต ุ 32,249,666 48.31 
 - นำงสำวชวษิศำ ชีวะเกต ุ 2,520,320 3.78 
 - นำงสำวอลสิำ ชีวะเกต ุ 2,515,910 3.77 

2. กลุ่มจารุมโนภาส 4,653,820 6.97 
 - นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส 3,039,390 4.55 
 - นำงสำวนิรนชุ จำรุมโนภำส 1,614,430 2.42 

3. กลุ่มเสรีววิัฒนา 4,558,664 6.83 
 - นำงสำวพิมพ์ศิริ เสรีวิวฒันำ 2,390,613 3.58 
 - นำงสำวพิชญ์สนิี เสรีวิวฒันำ 2,006,001 3.00 
 - นำงวรำณี เสรีวิวฒันำ 162,050 0.24 

4. กลุ่มโกสียรักษ์วงศ์ 1,800,385 2.70 
 - นำยไพฑรูย์ โกสยีรักษ์วงศ์ 1,800,380 2.70 
 - นำงสำวไพลนิ โกสยีรักษ์วงศ์ 5 0.00 

5. กลุ่มเลิศรัชต์กุล 1,446,457 2.17 
 - นำยเจียรนยั เลศิรัชต์กลุ 1,218,753 1.83 
 - นำงลดัดำ เลศิรัชต์กลุ 227,704 0.34 

6. กลุ่มลัมประเสริฐ 735,446 1.10 
 - น.ส.กลัยำ ลมัประเสริฐ 731,989 1.10 
 - น.ส.มำล ีลมัประเสริฐ 2,782 0.00 
 - นำยสรุชยั ลมัประเสริฐ 675 0.00 

7. น.ส.นิรินทร์ จุ้ยอินทร์ 672,670 1.01 

           เอกสำรทัว่ไป หมำยเลข  7 
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 ชื่อ จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ ร้อยละของใบส าคัญแสดงสทิธิที่
ยื่นจดทะเบียนในครัง้นี ้

8. กลุ่มเวศย์วรุตม์ 632,028 0.95 
 - นำยสทุธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ 628,028 0.94 
 - นำยวิโรจน์ เวศย์วรุตม์ 4,000 0.01 

9. นายณัฏฐชัย ตัง้จารุพงศ์สกุล 565,170 0.85 
10. นายชัชพล ประสพโชค 444,844 0.67 
11. อื่นๆ 13,964,594 20.92 

               รวม 66,759,974 100 

หมำยเหต:ุ ให้จดักลุม่เพื่อแสดงวำ่เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดียวกนั (เช่น นำมสกลุเดยีวกนั)  

การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

1. วันที่ใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 สำมำรถใช้สทิธิครัง้แรกได้ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2561 ซึง่ตรง
กบัวนัที่ 28 กนัยำยน พ.ศ. 2561 ส ำหรับกำรใช้สิทธิในครัง้ต่อๆไป ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 สำมำรถใช้สิทธิ
ได้ในทกุวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนมีนำคม มิถนุำยน กนัยำยน และธนัวำคม ของแตล่ะปีปฏิทิน ตลอดอำยทุี่เหลอืของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 สว่นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยคือวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 เนื่องจำกวนัครบก ำหนดอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 (วนัที่ 1 กรกฎำคม 2563) เป็นวนัหยดุท ำกำรของของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สทิธิ หรือวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

ในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย หำกวนัใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือวนัหยดุท ำกำร
ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ให้เลือ่นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำนัน้ 

2.  การใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครัง้ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท สำมำรถใช้สทิธิบำงสว่นหรือทัง้หมดก็
ได้ ทัง้นี ้จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั ไม่วำ่ในกรณีใดๆ ต้องไมต่ ่ำกวำ่ 100 
หุ้นสำมญั และจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเทำ่นัน้ แตใ่นกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 มีสทิธิในกำรซือ้หุ้นต ่ำกวำ่ 
100 หุ้นสำมญั จะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน โดยอตัรำกำรใช้สิทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดง
สทิธิ UAC-W2 หนึง่หนว่ยตอ่หุ้นสำมญัหนึง่หุ้น 

3.  วันที่แจ้งความจ านงการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 10 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ 
“ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ“) ส ำหรับกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยก ำหนดให้มีระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยเทำ่กบั 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย (ต่อไปนีเ้รียกวำ่ “ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิครัง้สุดท้าย”) 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 จะต้องสง่ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิมำยงับริษัทภำยในเวลำ 15.00 น. ของวนั
ก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 รำยใดต้องกำรสง่ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ
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ด้วยตนเอง ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วจะต้องติดต่อบริษัทในช่วงเวลำ 9.00 - 15.00 น. ในวนัท ำกำรของบริษัท 
(ยกเว้นวนัเสำร์ วนัอำทิตย์ และวนัหยดุรำชกำร) ในช่วงระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

บริษัทจะแจ้งข่ำวเก่ียวกบักำรใช้สทิธิ ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สทิธิอยำ่งน้อย 7 วนั
ท ำกำรก่อนวันแรกของระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้  ในระบบเผยแพร่ข้อมูล (ระบบ ELCID/ 
SETSMART) ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ส ำหรับกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิ UAC-W2 ตำมรำยช่ือที่ปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน เป็นกำร
ลว่งหน้ำภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดสมดุทะเบียน 

ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ยกเว้นเป็นกรณีกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำย ซึ่งบริษัทจะปิดสมดุทะเบียน  21 วนัก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำด
หลกัทรัพย์ฯ”) จะขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) ลว่งหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน  หำกวนัปิดสมดุ
ทะเบียนตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ให้เลือ่น
วนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำนัน้ 

 

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ  

1.  บริษัทต้องด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ (กำรปรับสทิธิ) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้
(ก) เมื่อมีกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท อนัเป็นผลจำกกำรรวมหุ้นหรือกำรแบ่งแยกหุ้นสำมญัที่ได้

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

ของหุ้นสำมญัที่ออกใหมค่ ำนวณได้ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 
(ง) เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด 

โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั) โดยที่รำคำต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิดงักลำ่วต ่ำกว่ำร้อยละ 
90 ของรำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 

(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินได้ของบริษัทส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบัข้อ (ก) - (จ) ที่จะท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-
W2 จะได้รับเมื่อมีกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวำ่เดิม 

บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ ซึ่งยงัคงท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะซือ้หุ้ น
ได้รับสทิธิในกำรซือ้หุ้นรองรับไมด้่อยไปกวำ่สทิธิที่ก ำหนดในกรณีตำ่งๆ ดงักลำ่วข้ำงต้นตำมสตูรและวิธีกำรค ำนวณดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) เมื่อบริษัทเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือกำรแบง่แยกหุ้นสำมญัที่ได้
ออกแล้วของบริษัท  

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตัง้แต่วนัท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้
ของหุ้นสำมญัของบริษัท  
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1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 
  Price 1 =           Price 0 [ Par 1 ] 

                                       [ Par 0 ] 

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

โดยท่ี Price 1 คือ      รำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง  
  Price 0  คือ      รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง  
 Ratio 1  คือ      อตัรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 0  คือ      อตัรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

 Par1  คือ      มลูคำ่ท่ีตรำไว้ใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 

 Par0   คือ      มลูคำ่ท่ีตรำไว้เดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
   

(ข) เม่ือบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัไมม่ีสทิธิในกำรรับ
หุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

 

1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
  Price 1 = Price 0 [     A1     ] 

                  [ A1 + B1 ] 
 

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

 โดยท่ี Price 1 คือ     รำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 

  Price 0 คือ     รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง  

  Ratio 1 คือ     อตัรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง  

  Ratio 0 คือ     อตัรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง  

 A1  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นสำมญัเพ่ือสิทธิในกำรรับหุ้นปันผล   

  B1 คือ    จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล 
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(ค) เม่ือบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั ในรำคำ
ตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหมค่ ำนวณได้ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้
รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพย์ฯ ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณี
ท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้ นเดิม  (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่แก่
ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

อนึ่ง ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำหนึ่งรำคำ ในกำรเสนอขำยในเง่ือนไขท่ี
จะต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้น ำจ ำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ี
ออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำยพร้อมกันดงักล่ำวไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น ำจ ำนวน
หุ้นและรำคำเสนอขำยท่ีต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” มำค ำนวณรำคำเฉลี่ยต่อ
หุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ 

รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้น
หกัคำ่ใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้สิน้ท่ีออกใหมใ่นครัง้นัน้ 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” ได้ก ำหนดไว้เท่ำกบั “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของ
บริษัท” โดยท่ี “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” หมำยถงึ มลูคำ่กำรซือ้ขำยหุ้นสำมญั
ทัง้หมดของบริษัทหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัท  ท่ีท ำกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai)) ติดต่อกนั
ก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

ในกรณีท่ีไมส่ำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” เน่ืองจำกหุ้นสำมญัของ บริษัทไม่มีกำรซือ้ขำยใน
ช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะท ำกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณแทน 

ค ำวำ่ “วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัท่ีออกใหม่
ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ี
ออกใหมแ่ก่ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

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

        [ MP (A2 + B2)] 
 

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

                  [(A2 x MP) +B2X ] 
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 โดยท่ี Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 

  Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

  Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 

   Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

         MP คือ “รำคำตลำดของหุ้ นสำมัญของบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำย
หุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัทหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทท่ี
ท ำกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ใน
ระหวำ่งระยะเวลำ 7 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

        A2 คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้ น เพ่ือสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ กรณี
เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของ
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่
ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขำยหุ้ นสำมัญ
ให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

   B2 คือ จ ำนวนหุ้ นสำมัญท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมและ /หรือ
เสนอขำยแก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขำย
หุ้นสำมญัให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

   B2X คือ จ ำนวนเงินท่ีจะได้รับภำยหลงัจำกกำรหักค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำร
ออกหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ท่ีมีกำรเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิมและ /หรือ
เสนอขำยแก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขำย
หุ้นสำมญัให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

(ง) เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด 
โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั) โดยที่รำคำต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิดงักลำ่วต ่ำกว่ำร้อยละ 
90 ของรำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้
รับสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั 

(วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพย์ฯ ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights 

Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั แก่ประชำชนและนกัลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่
กรณี 

รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกกำรออกหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีมีสิทธิ
แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้น
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สำมญัหรือใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั  ถ้ำมีกำรใช้สิทธิทัง้หมด หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหม่เพ่ือรองรับ
กำรใช้สิทธินัน้ 

รำคำตลำดของหุ้ นสำมัญของบริษัทและฐำนของมูลค่ำหุ้ นท่ีตรำไว้  ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้มีควำมหมำย
เช่นเดียวกบั รำยละเอียดในข้อ (ค) ข้ำงต้น 
 

ค ำว่ำ “วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออก
ใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั  ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์ดงักล่ำวให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆท่ี
ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั  แก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือ
กรณีเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี  

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

                       [ MP (A3 + B3) ] 

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

 

โดยท่ี Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 

 Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง  
 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 0   คือ อตัรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

 MP       คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำย
หุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัทหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทท่ี
ท ำกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ใน
ระหวำ่งระยะเวลำ 7 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

 A3     คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะ
แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั  กรณีเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของระยะเวลำกำรเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ  ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุ้ น
สำมัญหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสำมัญ  ต่อประชำชนและนักลงทุน
ทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

 B3 คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทรัพย์
ใดๆ ซึง่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
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สำมญั ท่ีจะเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชำชนและนัก
ลงทนุทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

 B3X คือ จ ำนวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้จ่ำย  (ถ้ำมี) 
จำกกำรออกหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั
หรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสำมัญ  ท่ีเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้ นเดิมและ/หรือ
เสนอขำยแก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลใน
วงจ ำกัด แล้วแต่กรณี  รวมกับเงินท่ีจะได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลง
สภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือซือ้หุ้นสำมญั 

 
(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ของบริษัท ส ำหรับกำร

ด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ  

กำรค ำนวณอตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้นให้ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริง ในรอบระยะเวลำ
บญัชีในแต่ละปีดงักลำ่ว รวมทัง้เงินปันผลระหว่ำงกำล หำรด้วยก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ของผลกำรด ำเนินงำนของ
รอบระยะเวลำบญัชีนัน้ กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้น
สำมญัไมม่ีสทิธิในกำรรับเงินปันผลนัน้ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

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

                    [       MP      ] 

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

                     [ MP - (D - R) ] 
 

 โดยท่ี  Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 

    Price 0 คือ       รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

   Ratio 1 คือ       อตัรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 

   Ratio 0   คือ       อตัรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

   MP คือ   “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำย
หุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัท หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของ บริษัทท่ี
ท ำกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ใน
ระหวำ่งระยะเวลำ 7 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

   D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

  R            คือ  เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำยหำกน ำก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินได้ ในอตัรำ
ร้อยละ 90 มำค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
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 รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทและฐำนของมูลค่ำที่ตรำไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมี
ควำมหมำยเช่นเดียวกบั รำยละเอียดในข้อ (ค) ข้ำงต้น     

 ค ำวำ่ “วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อนัท ำให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อนัพึงได้ โดยที่
เหตุกำรณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทหรือบริษัทอำจแต่งตัง้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทขึน้
เพื่อร่วมกนัพิจำรณำก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิใหมอ่ย่ำงเป็นธรรม และไม่ท ำ
ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจำกเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ และ
ให้บริษัทแจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้วยภำยใน  15 วันนับจำกวันที่เกิด
เหตกุำรณ์ที่ต้องท ำให้ปรับสทิธิ 

2. กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขที่ได้ก ำหนดไว้ข้ำงต้น  บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งผลกำร
เปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตผุลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. เพื่อแจ้งรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิที่ก ำหนดขึน้มำใหม่ รวมทัง้ข้อเท็จจริงโดยย่อของสำเหตทุี่มีกำรปรับสิทธิ 
วิธีกำรค ำนวณและวนัที่ที่กำรปรับสิทธิดงักลำ่วมีผลใช้บงัคบั โดยแจ้งทนัทีหรือก่อนที่อตัรำและรำคำใช้สิทธิใหมม่ีผลบงัคบัใช้ 
และบริษัทจะแจ้งรำยละเอียดกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิผ่ำนสื่อกำรเผยแพร่ข้อมลูของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ (ELCID/SETSMART) ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ทรำบ 

ระยะเวลาห้ามจ าหน่ายหุ้น (ถ้ามี) (Silent Period) ไมม่ี 

 

จัดท าโดย  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อมลูในสรุปข้อสนเทศฉบบันีค้รบถ้วนและเป็นจริงทกุประกำร 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

..................................................... ..................................................... 
(นำยชชัพล ประสพโชค) (นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส) 

กรรมกำร กรรมกำร 

 


