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30 กนัยายน 2563 

 
เรือ่ง แจง้สทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุซึง่ออกโดยบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. หนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ บรษัิท ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
3. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บรษัิท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)  
4. แบบฟอรม์การช าระเงินผา่น Bill Payment 
5. แบบฟอรม์หนงัสอืมอบอ านาจใหด้  าเนินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ 
6. แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บง่ชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐัฯ (บคุคลและนิตบิคุคล) 
7. แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนติิบคุคล 
8. แผนท่ีของสถานท่ีตดิตอ่รบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ดว้ยที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ของ บริษัท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 4,000,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขาย
แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัรา 1.66750004375 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุน 
(โดยเศษของหุน้ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไปใหปั้ดขึน้ และต ่ากวา่ 0.5 ใหปั้ดทิง้) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.15 บาท ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมมีสทิธิ
จองซือ้หุน้เพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่ก าหนดไวไ้ด ้โดยแสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) โดยผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้เกินกวา่สทิธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ (Oversubscription) ก็
ต่อเมื่อมีหุน้ที่เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแลว้เท่านัน้ ทัง้นี ้โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม ในหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่
สง่มาดว้ย 2)  

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิ  
การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุซึ่งออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (สิ่งที่สง่มาดว้ย 1) โดยรายละเอียด
เก่ียวกบัหุน้สามญัเพิ่มทนุ ตลอดจนวิธีการจองซือ้และช าระเงินคา่จองซือ้นัน้ โปรดพิจารณาจากหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบรษัิท (สิง่ที่สง่มาดว้ย 2) 

จากขอ้มูลขา้งตน้ บริษัทขอแจ้งใหท้ราบว่า บริษัทจะเปิดใหม้ีการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าว ในระหว่างวนัที่  
8 - 15 ตลุาคม 2563 ในวนัและเวลาท าการ ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. ที่บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 
444 ชัน้ 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330 (โปรดพิจารณาแผนที่ของสถานที่ติดตอ่
รบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 8) 

หากท่านผูถ้ือหุน้มีความประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามใน  
ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่แนบมาพรอ้มกบัจดหมายฉบบันี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ย  3) พรอ้มปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้ที่
ระบใุนหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทอย่างครบถว้น ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญั 
 
 



           

บริษทั  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

 United Power of Asia Public Company Limited         

เลขที ่ 1  อาคารคิวเฮ้าส์  ลมุพินี  ชั้นที่ 11  ห้องเลขที่  1103  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120 
No. 1  Q-House  Lumpini  Building,  Floor 11,  Room No. 1103,  South  Sathon  Rd.,  Thung Maha Mek,  Sathon,  Bangkok  10120               

Te l :  0 2 - 677 - 7151 - 2       Fa x :  02 - 677 - 7155  

 

 
เพิ่มทนุในครัง้นี ้ประสงคท์ี่จะใหบ้รษัิทสง่มอบหลกัทรพัยโ์ดยฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ขอให้
ทา่นผูถื้อหุน้ทัง้ทา่นที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล กรุณากรอกรายละเอียดเพิ่มเติมและลงนามในเอกสารแบบสอบถามเพื่อหา
ขอ้บง่ชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐัฯ (บคุคลและนิติบคุคล) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 6) นอกจากนี ้ส  าหรบัทา่นผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบคุคล กรุณากรอก
แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล (สิง่ที่สง่มาดว้ย 7) 

ทัง้นี  ้บริษัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที ่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ ่มทนุ ( Record Date)  
ในวนัที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ สามารถตรวจสอบจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ไดร้บัการจดัสรร
ไดภ้ายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.unitedpowerofasia.co.th    

หากท่านมีขอ้สงสยัเพิ่มเติม กรุณาติดต่อไดท้ี่ คณุจุฬากูล ภมูิอ่อน บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์: 02-680-0843 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 

 
ขอแสดงความนบัถือ 
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นายกวิน เฉลมิโรจน ์

ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

http://www.unitedpowerofasia.co.th/

