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ที่  UPA  020-2565 

วันที่ 15 กันยายน 2565 

 

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ 

เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2) 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

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 ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าน้ัน 

บริษัทมีความประสงค์จะขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

UPA-W2 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังน้ี 

1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 23 และ 26-29 กันยายน 2565  

ในระหว่างเวลา 9.00 น.-15.30 น. 

2. อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการ
ปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

3. ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการ
ใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

4. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ เลขานุการบริษัท 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)  

127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้นที่  28 ห้องเลขที่  เอ,บี ,ดี/1 ถนนราชดำริห์ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท์ 0-2677-7151 

โทรสาร 0-2677-7152 
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5. วิธีใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ  

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขภายใน

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อในการใช้

สิทธ ิ

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

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

• ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสทิธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผูถ้ือใบสำคัญแสดงสิทธสิามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธเิป็น

หลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธไิด้ทันท ี

• ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิซื้อ

หุ้นสามัญต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอ เพ่ือขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพ่ือให้ออกใบแทน

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อ

ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ เพ่ือขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐาน

ประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัท เพ่ือดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

(ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ํากว่า 100 หุ้น หรือ
ทวีคูณของ 100 หุ้น ยกเว้นกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่ํากว่า 100 หุ้น จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน 

(ง) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ดังน้ี 

• ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟท์ธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ 

ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยลงวันที่ 23 และ 26 - 27 กันยายน 2565 และขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชี  

“บัญชีจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของ บมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย”  

ทั้งน้ี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ชำระเงินด้วยวิธีน้ี ต้องยื่นเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในระหว่างเวลา 9.00 น. -15.30 น. ของวันที่ 23 , 26 กันยายน 2565 และ 9.00 น. -11.00 น. ของวันที่ 

27 กันยายน 2565 
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• ชำระด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชี ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝาก/โอนเงิน 

 ชื่อบัญชี:  “บัญชีจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของ บมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย”    

 ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน  

 ธนาคาร:   ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

 สาขา:  อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  

 เลขที่บัญชี:  227-3-01684-0  

ทั้งน้ี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น

จากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือ

กฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ชำระเงินด้วยวิธีน้ี สามารถยื่นเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างเวลา

9.00 น. -15.30 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2565 และ 26 - 29 กันยายน 2565 

(จ) 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 
ก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทน้ัน 
และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มี
อำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(4) นิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลน้ันจด
ทะเบียนจัดต้ัง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารน้ัน
โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง 
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(5) คัสโตเดียน (Custodian) สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออก
เอกสารน้ัน โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหนังสือแต่งต้ังคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่
กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(ฉ) วิธีการในการส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดง

สิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุในข้อ 7.5 ของกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UPA-W2) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม โดยในกรณีที่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้

ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องกรอก

ข้อมูล ในเอกสารดังต่อไปน้ี คือ “เอกสารแบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ” ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

บุคคลเท่าน้ัน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และแนบมาพร้อมกับเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UPA-W2 สามารถศึกษารายละเอียดและเง่ือนไขอื่นได้จากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและ

หน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UPA-W2) สำหรับผู้

ถือหุ้นเดิม 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 

( นายวิชญ์ สุวรรณศรี ) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)  

 

 


