
 

เลขท่ี ............................................................................................................................................................ 

ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญของ บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
(ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่2 (UPA-W2)) 

วันทีย่ืน่ความจ านงการใช้สิทธิ……………………………………………………………………………… 
เลขทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเลขที่……………………………………………………………...... 

เรยีน  คณะกรรมการ บริษัท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ผู้ทีป่ระสงคจ์ะใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัท ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) โปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นล่างนีด้ว้ยตวับรรจงใหค้รบถ้วนชัดเจน 

ขา้พเจา้ (โปรดระบปุระเภทผูป้ระสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั) 

   บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขที่บตัรประจ าตัวประชาชน ……………..………….………     บคุคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดินทาง   ............................................................................ 

   นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนนิติบุคคล …………….............................................    นิติบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย เลขทะเบยีนนิติบุคคล   .........................................................................................……… 

ชื่อ   นาย   นาง   นางสาว   อื่น ๆ ................................................................................................................................. .......................................................... เพศ  ชาย   หญิง  

วนั/เดือน/ปีเกิด (ปี พ.ศ.) .....................................................  สญัชาติ   ..................................................... อาชพี   ..................................................................... โทรศพัท ์  ………………………….................................    

โทรศพัทม์อืถือ   ………………………….................................   เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี ……………………………………………………ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย    ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย   หกัภาษี ณ ที่จ่าย 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดเ้ลขท่ี   .......................... หมู่ที่   ................ ตรอก/ซอย   ................................................... ถนน   .............................................. แขวง/ต าบล   ................................................................................. 

เขต/อ าเภอ   ......................................................... จงัหวดั   ....................................................... รหสัไปรษณีย ์  ...................................... อีเมล ์.................................................................................................... .......... 

มีความประสงคท์ี่จะใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุน้สามญัของบริษัท (“หุน้สามญั”) จ านวน ……………………………………………………. หน่วย ในอตัราการใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุได ้1  หุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กรณีถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ กรณีถือเป็นใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
จ านวนหุ้น 

เลขท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิ เลขท่ีเอกสารการถอนหลกัทรพัย ์ วนัท่ี เลขท่ีบริษัทสมาชิกผูฝ้ากหลกัทรพัย ์

     

  ราคาใชส้ทิธิ (บาทต่อหุน้) 0.50 

  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท)  

หากขา้พเจ้าไดร้ับการจัดสรรหุน้สามัญของบริษัทตามทีแ่สดงความประสงคข์า้งตน้ ขา้พเจ้าตกลงใหด้ าเนินการดงัตอ่ไปนี:้ (ผู้ประสงคจ์ะใช้สิทธิโปรดเลือกวิผีใดวิธีหน่ึงเทา่น้ัน) 

 เขา้บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์: ใหอ้อกหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนั้นไวใ้นชื่อ  "บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก" และด าเนินการให ้บริษัท.........................................................
สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี   น าหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บั  บริษัท  ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ชื่อ ............................................................................................... 
เลขท่ี ……....…………………….…………  ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผูป้ระสงคจ์ะใชส้ทิธิตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้สามญัในชื่อผูป้ระสงคจ์ะใชส้ทิธิแทน)  

 เขา้บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย:์ ใหน้ าหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัการจัดสรรฝากไวก้บั บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเป็น
ใบหุน้สามญัในภายหลงัผูป้ระสงคจ์ะใชส้ทิธิจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) กรณีเลอืกรับหุน้สามญัโดยวิธีนี ้โปรดกรอกขอ้มูลและลงนามเอกสารเพิ่มเติมส าหรับ
การด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) ตามที่ TSD ก าหนดดังนี ้1) แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) 2) แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)  เพื่อน าสง่ใหแ้ก่บริษัท ศูนยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ย (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหลกัทรพัยเ์ข้าบญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) ในกรณี
ไม่ไดก้รอกขอ้มลูตามที่ก  าหนด หรือหากมีขอ้บง่ชีว้่าท่านอาจเป็นบคุคลสหรฐัฯ และจะด าเนินการออกเป็นใบหุน้ในชื่อผูจ้องซือ้แทน โดยจดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดท้ี่ระบไุวข้า้งตน้) บริษัทฯ จะ
ไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผูถ้ือหุน้สามญัไม่สามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัที่หุน้สามญัเพิ่มทนุเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

 ออกใบหุน้ : ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้และจดัสง่ใบหุน้สามญัทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบไุวข้า้งตน้ โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายใหบ้ริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อใหก้าร
จดัท าใบหุน้สามญั และสง่มอบใบหุน้สามญัใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนับจากวันครบก าหนดการใชส้ิทธิแต่ละครัง้ที่เกี่ยวขอ้ง (บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถขายหุน้สามัญที่ได้รบัจดัสรรไดท้นัวนัที่
หุน้สามญัเพิ่มทนุเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ) 

พรอ้มกนันีข้า้พเจา้ขอสง่เงินค่าจองซือ้หลกัทรพัยด์งักลา่วโดย 

 เงินโอน เขา้บญัชีชื่อ “บญัชีจองซือ้หุน้เพิ่มทนุของ บมจ. ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย” ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขา อาคารคิวเฮา้ส ์ลมุพนิี  เลขท่ีบญัชี: 227-3-01684-0 

  เช็ค    ดราฟต ์เลขท่ี ………………………………………… วนัท่ี …………………………………………………ธนาคาร   ............................................................   สาขา   .................................................................... 

(กรณีเป็นเช็ค หรือดราฟตจ์ะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการ ก่อนวนัใชส้ทิธิแต่ละครัง้) 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญจ านวนดังกลา่วและจะไม่ยกเลกิการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญขา้งตน้นี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่สง่ใบแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัทที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้น
เรียบรอ้ย หรือ ไม่ส่งใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนท่ีระบุไวข้า้งตน้ หรือไม่กรอกรายละเอียดในใบแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัทใหค้รบถว้น หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถา้มี) 
หรือช าระจ านวนเงินค่าหุน้ และ/หรือ ภาษีไม่ครบถว้นตามจ านวนในการใชส้ิทธิ ภายในก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิแต่ละครัง้ ขา้พเจา้ยินยอมใหบ้ริษัทด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดว่า
ดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิและผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (UPA-W2) ส าหรบัผูถ้ือหุน้เดิม 

                           ลงชื่อ   ...................................................................................................     ผูจ้องซือ้                                 
                     (..................................................................................) 

  

หลักฐานการรับใบแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิของ UPA-W2 (ผู้ประสงคจ์ะใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญโปรดกรอกขอ้ความในส่วนนีด้ว้ยตวับรรจงใหค้รบถ้วนชัดเจน) 

เลขท่ี   ..........................................................................      วนัท่ียื่นความจ านงการใชส้ทิธิ …………………………...………………………………… 

ขา้พเจา้  นาย   นาง   นางสาว   อื่น ๆ………………………………………………………………….. มีความประสงคจ์ะใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อซือ้หุน้สามญัของบริษัท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย  
จ ากดั (มหาชน) จ านวน ………………………………. หุน้ ในราคาหุน้ละ  0.50 บาท รวมเป็นเงิน ………………………………………. บาท (………………………………………………………………………………….บาท) 

โดยช าระเป็น  เงินโอน  เช็ค   ดราฟต ์ เลขท่ี ………………………………..……… ลงวนัท่ี …………………………………ธนาคาร   ......................................................... สาขา   .................................................. 
หากไดร้บัจดัสรรหุน้สามญั ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษัทด าเนินการสง่มอบหุน้ดังนี  ้

 น าหุน้สามญัเขา้ฝากในนาม  "บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก"  เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก  บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขท่ี ………………………….……………………………....… 

 น าหุน้สามญัเขา้ฝากในบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 

 ออกใบหุน้สามญัในนามของผูป้ระสงคจ์ะใชส้ทิธิ และจดัสง่ใบหุน้สามญัที่ไดร้บัจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบไุวข้า้งตน้ 

          เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ   .......................................................................................... 



BROKER 
ผูฝ้ากเลขที่ ชื่อบริษัท ผูฝ้ากเลขที่ ชื่อบริษัท 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
002 บริษัทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ากดั   032 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบเีอสที จ  ากดั (มหาชน) 

  TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED    KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน) 034 บริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

  PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบเีอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   038 บริษัทหลกัทรพัย ์บยีอนด ์จ ากดั (มหาชน) 

  DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

  LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 050 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  

  KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั 

  CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 052 บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  

  ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  
010 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั   200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED    MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

  KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES  (THAILAND)  LIMITED 
013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  213 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 

  KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 
014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  221 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์ จ ากดั (มหาชน) 

  CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 
015 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 224 บริษัทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

  KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บริษัทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษัทหลกัทรพัยซ์ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED      CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั      229 บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

  YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED    JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    
022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี ้จ ากดั 230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

  TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED   GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บริษัทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  SCB SECURITIES COMPANY LIMITED   CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) 
026 บริษัทหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)      244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

  UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั 

  RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
029 บริษัทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 248 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีิโก ้จ  ากดั 

  KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED   KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

  I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
  TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 
  CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  334 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
  THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
  BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั  337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.   TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  339 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
  THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
  STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

316 ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 350 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั 
  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ  425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
  DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES     KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 









เรือ่ง 
 
subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญั (XE) ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ คร ัง้สดุทา้ย 

บรษิทั ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชยี จ ากดั (มหาชน) (UPA-W2) 
Notification of the Last Exercise (XE) of  UPA-W2 

ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหท้า่น
ทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บรษิทั ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชยี จ ากดั (มหาชน) 

 UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED 
  UPA-W2 

 วันขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XE    04/01/2023 

 วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)   06/01/2023 

 อัตราสว่น (Exercise ratio)   
              ใบแสดงสทิธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 

shares) 

  1:1 

 ราคาหน่วย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))   0.50   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวันที ่(Exercise Date)     12/01/2023 - 26/01/2023 

 วันทีบั่นทกึการยกเลกิการรับฝาก (Delisting Date)  06/01/2023 

 ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   

 (Your existing shares as bookclose date) 
  .......(2).......   หุน้ (shares) 

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใชส้ทิธ ิ

 ในการจองซือ้ฯ ท่านตอ้งน าสง่เอกสารดังต่อไปนี้ใหบ้รษัิทฯ 

 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ 
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ 
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 

  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 

 
          17/01/2023 

 
 

**เพิม่เตมิ (Remark) : **กรณีบัตรประชาชน

ตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีนบา้น** 

 

 



    บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จ ากดั(มหาชน)     

                                      United  Power  of  Asia  Public Company Limited      

เลขที่  127  อาคารเกษร ทาวเวอร์  ชั้นที่ 28  ห้องเลขที่ เอ,บี,ดี/1  ถนนราชดำริห์  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรงุเทพมหานคร  10330 
No.  127,  Gaysorn Tower  Building,  Floor 28,  Room no. A,B,D/1,  Ratchadamri Rd.,  Lumphini,  Pathum Wan,  Bangkok  10330               
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แจ้งการใชส้ิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายของผู้ถือใบสาคัญแสดงสทิธิ UPA-W2 

วันที่ 4 มกราคม 2566 

 

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ UPA-W2 (ครั้งสุดท้าย) 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบแสดงความจำนงในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 

 

ตามที่บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“UPA-W2”) จำนวน 2,021,723,842 หน่วย เมื่อวันที่ 28 

มกราคม 2565 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UPA-W2 ดังกล่าว จะสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในวันสุดท้ายของแต่

ละไตรมาสในปี 2565 จนถึงวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันที่  27 มกราคม 2566 และในกรณีที่วัน

กำหนดการใช้สิทธิใดๆ ตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น 

บริษัทมีความประสงค์จะขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งสุดท้าย ของใบสำคัญแสดง

สิทธิ UPA-W2 ดังนี้ 

1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.-15.30 น. 

2. วั น ก ำห น ด ก าร ใช้ สิ ท ธิ แ ป ล งส ภ าพ       
ครั้งสุดท้าย 

วันที่ 27 มกราคม 2566 

3. อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการ
ปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

4. ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการ
ใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

5. วันปิดสมุดพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 
(UPA-W2) 

วันที่ 6 มกราคม - วันที่ 27 มกราคม 2566 

6. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิ UPA-W2 (ขึน้เคริ่องหมาย SP) 

เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (UPA-W2) โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP 
(ห้ามซ้ือขาย) 2 วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน โดยจะขึ้นเครื่องหมาย SP 
ในวันที่ 4 มกราคม - วันที่ 27 มกราคม 2566 

7. การสิ้นสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 27 มกราคม 2566 ใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด 



    บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จ ากดั(มหาชน)     

                                      United  Power  of  Asia  Public Company Limited      

เลขที่  127  อาคารเกษร ทาวเวอร์  ชั้นที่ 28  ห้องเลขที่ เอ,บี,ดี/1  ถนนราชดำริห์  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรงุเทพมหานคร  10330 
No.  127,  Gaysorn Tower  Building,  Floor 28,  Room no. A,B,D/1,  Ratchadamri Rd.,  Lumphini,  Pathum Wan,  Bangkok  10330               
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(มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2) จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2566 
เป็นต้นไป 

8. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ เลขานุการบริษัท 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)  
127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ เอ,บี,ดี/1 ถนนราชดำริห์ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท ์ 0-2677-7151 
โทรสาร 0-2677-7152 

9.    วิธีใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขภายใน

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อในการใช้

สิทธิ 

(ก) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลง
นามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัทในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 
ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการ
ใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.unitedpowerofasia.com) ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความ
จำนงในการใช้สิทธิ  

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลง
ลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจ
ให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)  

• ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น

หลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันท ี

• ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิซื้อ

หุ้นสามัญต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทน

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าท่ีเป็นนายหน้าซื้อ

ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ เพ่ือขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐาน

ประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

(ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้ 

• ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟท์ธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ 

ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. ยูไนเต็ด 

เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย”  
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ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ชำระเงินด้วยวิธีนี้ ต้องยื่นเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในระหว่างเวลา 9.00 น. -15.30 น. ของวันที่ 12 มกราคม - วันที่ 23 มกราคม 2566 และ 9.00 น. -

11.00 น. ของวันที่ 24 มกราคม 2566 

• ชำระดว้ยการโอนเงินสดเข้าบัญชี ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝาก/โอนเงิน 

 ชื่อบัญชี:  “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย”    

 ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน  

 ธนาคาร:   ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

 สาขา:  อาคารควิเฮ้าส์ ลุมพินี  

 เลขที่บัญชี:  227-3-01684-0  

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ชำระเงินด้วยวิธีนี้ สามารถยื่นเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใน

ระหว่างเวลา 9.00 น. -15.30 น. ของวันที่ 12 มกราคม - วันที่ 26 มกราคม 2566 

(ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ 

(1) บุคคลสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อ
สกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2) บุคคลต่างด้าว สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาบัตรหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง 

(3) นิติบุคคลในประเทศ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวันที่ยืน่แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น 
และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มี
อำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(4) นิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจด
ทะเบียนจัดตั้ง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น
โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้น
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สามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง 

(5) คัสโตเดียน (Custodian) สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออก
เอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่
กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(จ) วิธีการในการส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดง

สิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุในข้อ 7.5 ของกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UPA-W2) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม โดยในกรณีที่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้

ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องกรอก

ข้อมูล ในเอกสารดังต่อไปนี้ คือ “เอกสารแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ” ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคล และ”แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” ในกรณีนิติ

บุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และแนบมาพร้อมกับเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UPA-W2 สามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขอื่นได้จากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและ

หน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UPA-W2) สำหรับ   

ผู้ถือหุ้นเดิม 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
( นายวิชญ์ สุวรรณศรี ) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)  
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