เลขที่ใบจอง____________________________
แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (UPA-W1)
NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
วันที่ยื่นความจานงในการใช้สิทธิ................................................................
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่........................................................
เรียน

คณะกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) ................................................................................นามสกุล………….………..........................................................เพศ.............................................
บ้านเลขที่.................................................. หมูท่ .่ี ........................................ ตรอก/ซอย .........................................................................ถนน…….....................................................................................
แขวง/ตาบล ......................................................................เขต/อาเภอ ............................................................ จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์................................................
ประเทศ.................................................โทรศัพท์........................................................................................สัญชาติ............................................................. อาชีพ............................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี............................................................. ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
โปรดระบุประเภทผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้น
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 บุคคลต่างด้าว
นิติบุคคลสัญชาติไทย
นิติบุคคลต่างด้าว

เลขบัตรประจาตัวเลขที่..........................................................................................................................................................
ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประจาตัวเลขที่............................................................................................................
เลขทะเบียนบริษัท....................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนบริษัท / เลขบัตรประจาตัวเลขที่.........................................................................................................................................

ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (UPA-W1) ข้าพเจ้า มีความประสงค์ ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด
เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ...............................................................................หน่วย
2. จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ...........................................................................................หุ้น อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท
หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อั ตราการใช้สิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
3. รวมเป็นเงินที่ต้องชาระในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ........................................................................................................บาท
4. ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ที่สามารถเรียกเก็บในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นภายใน วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ภายในวันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย โดย
 เช็ค/แคชเชียร์เช็ค
 ดร๊าฟท์
เลขที่เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์.............................................. วันที.่ .......................................... ธนาคาร...................................................... สาขา..............................................................................
และขีดคร่อมเฉพาะเช็คสั่งจ่าย “บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) (“United Power Of Asia Public Company Limited”)
5.

ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและขอรับใบทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน...............................................ใบ จานวน .............................................................................................หน่วย ตามรายละเอียดดังนี้
เลขที่ใบสาคัญหรือใบแทนใบสาคัญ.............................................................................จานวน.............................................................................................หน่วย
เลขที่ใบสาคัญหรือใบแทนใบสาคัญ.............................................................................จานวน.............................................................................................หน่วย
เลขที่ใบสาคัญหรือใบแทนใบสาคัญ.............................................................................จานวน.............................................................................................หน่วย
รวมจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิส่งมา.......................................................................................................หน่วย
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)....................................................................................................หน่วย
6. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ ง)
ให้ออกหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้บริษัท....................................................................................
สมาชิ ก ผู้ ฝ ากเลขที่ . .................................น าหุ้ น นั้ น เข้ า ฝากไว้ กั บ บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด เพื่ อ ผู้ ฝ าก เพื่ อ เข้ า บั ญ ชี ซื้ อ ขายเลขที่
.......................................................................................ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น
ให้ฝากหุ้นสามัญ ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ ในภายหลังผู้จองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริษัทดาเนินการใดๆ เพื่อจะทาให้การจัดทาใบสาคัญแสดงสิทธิ และการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ
มาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว หรือในจานวนที่ท่านจัดสรรให้และจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อม เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟ มาถึงบริษัทภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิหรือ เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟ ไม่ผ่านการ
ชาระเงินจากธนาคารให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะซื้อหุ้น
ลงชื่อ................................................................................................................ผู้จองซื้อหุ้นสามัญ
(......................................................................................................................)


หลักฐานการรับฝากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (UPA-W1) (ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)
เลขที่ใบจอง______________________________________

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบแจ้งความจานง)..................................................................................................................................................................
เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ...........................................................................
หุน้ ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงิน...............................................................บาท โดยชาระเป็น
 เช็ค/แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์
เลขทีเ่ ช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟ........................................................ วันที.่ .......................................... ธนาคาร............................................................ สาขา..................................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจ .........................................................................................
วันที่..........................................................................................

