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เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสดุท้าย 

บริษัท ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) (SUPER-W4)   

Notification of the Last Exercise (XE) of  SUPER-W4 

      ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้
ท่านทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
 SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

  SUPER-W4 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE     06/08/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    10/08/2020 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    
              ใบแสดงสิทธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 
shares)  

  1:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    2.49   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Exercise Date)     07/08/2020 - 30/08/2020 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)  10/08/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

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

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          12/08/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  
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ที บจ 016/2563 

12 มิถุนายน 2563

เรือง แจ้งกําหนดการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที 4 (SUPER-W4) – ใช้สิทธิครงัที 12

(“วนัใช้สิทธิครงัสดุท้าย”) แก้ไขระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ รุ่นที

4 (SUPER-W4) จํานวน 5,469,683,077 หน่วย ซึงมีกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิในวันทําการสดุท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ เดือน

พฤษภาคม เดือนสงิหาคม และ เดือนพฤศจิกายนของทกุปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยการใช้สิทธิในครังที 12 เป็นการใช้

สิทธิครงัสดุท้าย ซงึบริษัทกําหนดเป็นวนัที 31 สิงหาคม 2563 และใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญดังกล่าวจะสินสภาพลง โดยไม่

สามารถนํามาใช้สิทธิได้ต่อไปนบัตังแต่วันที 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกียวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ รุ่นที 4 (SUPER-W4)           

ครงัสดุท้าย ดังต่อไปนี

1. วันทีบริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสังห้ามการซือขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (ขึนเครืองหมาย SP)

ตงัแต่วันที 6 – 31 สิงหาคม 2563   

2. วันทีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (21 วันก่อนวันใช้สิทธิครังสุดท้าย)

ตงัแต่วันที 10 – 31 สิงหาคม 2563

3. ระยะเวลาให้ยืนแสดงความจํานงการใช้สิทธิ (15 วันทําการก่อนวันใช้สิทธิครังสุดท้าย)

ตงัแต่วันที 7  – 30 สงิหาคม 2563 เฉพาะวนัทําการเวลา 08.30 – 15.30 น.

4. วันกําหนดใช้สิทธิครังสุดท้าย

วนัที 31 สงิหาคม 2563

5. อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซอืหุ้นสามัญเพิมทนุได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.49 บาท

เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ

6. การสนิสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ SUPER-W4 จะหมดอายุและสนิสดุจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ตงัแต่วันที 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
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7. สถานทตีิดต่อในการใช้สิทธิและรับใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ คือ

บริษัท สํานักงานทีปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จํากดั

เลขที  223/96 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชนั 21 ถนนสรรพาวธุ

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ :  02-720-7797, 02-720-7708

โทรสาร :  02-720-7808

E:mail : super.subscription@gmail.com

ผู้ประสานงาน : คุณฐานิดา มีใส/คุณกรกมล หลวงวิรัญ/คุณวลยัพร ลีลา

8. วิธีการชําระเงนิในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเลอืกชําระเงินได้ตามวิธีการดงัต่อไปนี

8.1 สามารถชําระเป็น เช็ค, ดร๊าฟท์, ตัวแลกเงนิธนาคาร หรือคําสงัจ่ายเงนิของธนาคาร

ทีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพฯ ภายใน 2 วนัทําการก่อนวนัใช้สิทธิ โดยขีดคร่อม   

สงัจ่าย  “บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน)”

(Super Energy Corporation Public Company Limited)

หมายเหตุ  ลงวันทีเช็ควันสดุท้ายคือ วนัที 26 สงิหาคม 2563 และกรุณานําส่งเช็คดังกล่าวถึงบริษัท

ภายในเวลา 12.00 น. ของวนัที 26 สงิหาคม 2563

8.2 สามารถโอนเงินสดเข้าบัญชีเงนิฝาก

ชือบญัชี “บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน)”

(Super Energy Corporation Public Company Limited)

บัญชีเลขที 180-0-17364-4  ประเภทออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสรรพาวุธ 

พร้อมนําส่งสาํเนาใบนําฝากเงินให้แก่บริษัท

(สามารถโอนเงินได้ตงัแต่วันที 7  – 30 สงิหาคม 2563)
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9. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

ผู้ทีประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องดําเนินการและจดัสง่เอกสารดังต่อไปนีให้แก่บริษัท ตามสถานทีติดต่อข้างต้น

9.1 แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ทีได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ          

โดยสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซอืหุ้นสามัญฯ ได้ทีตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือ

Download ได้ที www.supercorp.co.th

9.2 ใบสําคัญแสดงสทิธิทีจะซือหุ้นสามัญ หรือ ใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั

ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิทีอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคัญแสดง

สิทธิเป็นหลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิได้ทนัที  

ในกรณีของใบสําคัญแสดงสทิธิทีอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องแจ้งความ

จํานงและกรอกแบบใบคําขอให้ถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามทีตลาดหลกัทรัพย์

กําหนดโดยยืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์ทีทําหน้าทีเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท

หลกัทรัพย์ดังกล่าวจะดําเนินการแจ้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือขอถอนใบสําคัญ

แสดงสทิธิหรือใบแทน ใบสําคญัแสดงสทิธิสําหรับนํามาใช้ เป็นหลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ

9.3 สําเนาใบนําฝากเงิน/เอกสารการชําระเงิน

9.4 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย:

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้านหน้าทีมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลกั

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซือเป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผู้ปกครอง และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ เยาว์ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)

9.5 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว:

สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง

9.6 นิติบคุคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย:

สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลทีจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และ

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลง

นามของนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง

9.7 นิติบคุคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ:

สําเนาเอกสารการจดทะเบียนทีรับรองโดย Notary Public ทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมลง

นามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลง นามของนิติบุคคลนันและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และสําเนาใบ

ต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถูกต้อง

9.8 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสทิธิทีใช้สิทธิซอืหุ้นสามัญจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอืน (ถ้ามี) ตาม

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ทีใช้บังคับในการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญตาม

ใบสําคัญแสดงสทิธิ



หน้า 4 จาก 4

ด้วยบริษัทได้นําระบบการจองซือหุ้นเพิมทุนผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลกัทรัพย์ผ่านช่องทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ของ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“TSD”) มาใช้เพือเพิมประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกแก่

ผู้ถือหลกัทรัพย์ โดยจัดให้มีช่องทางการจองซือหุ้นเพิมทุนผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลกัทรัพย์

เพิมเติมอีก 1 ช่องทางผ่านสมาชิกผู้ฝาก (บริษัทหลกัทรัพย์หรือคสัโตเดียน)  ทังนี บริษัทได้มอบหมายให้ TSD จัดส่งข้อมูลทีเกียวข้อง

กับการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลกัทรัพย์แต่ละรายทีได้รับการจัดสรรผ่านสมาชิกผู้ฝากซึงเป็นตัวแทนทีผู้ ถือหลักทรัพย์ฝาก

หลักทรัพย์ไว้กับบุคคลดังกล่าว ดังนัน หากท่านประสงค์จะจองซือหลักทรัพย์และ/หรือใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์           

ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียนทีท่านฝากหลักทรัพย์ข้างต้นไว้ เป็นผู้บันทึกการจองสิทธิผ่านระบบได้ 

โดยไม่ต้องแนบสําเนาเอกสารแสดงตัวตนแต่อย่างใด (ดรูายละเอียดเพิมเติมได้ที www.set.or.th\tsd)”

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนบัถือ

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)

ประธานคณะกรรมการ



เลขที...........................................................

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ซปุเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน จํากดั (มหาชน) วนัทียีนความจํานงการใช้สทิธิ............................................................

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)...................................................................................................................................อยู่บ้านเลขที...............................................หมู่ท.ี...........................................................

ตรอก/ซอย.....................................................ถนน..................................................แขวง/ตําบล..........................................................เขต/อําเภอ.......................................................จังหวัด.........................................

รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัท.์........................................เพศ.......................สญัชาต.ิ........................อาชีพ........................................................เลขประจําตวัผู้เสยีภาษี......................................................

โปรดระบปุระเภทผู้จองซือหุ้น

o บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประชาชนเลขท.ี............................................................................ o นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท...........................................................................................

o บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว ใบต่างด้าว......................................................................................... o นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบียนบริษัท.....................................................................................

ในฐานะผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซอืหุ้นสามัญเพมิทนุของ บริษัท ซปุเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน จํากดั (มหาชน) รุ่นที 4 (SUPER-W4)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทจีะใช้สทิธิในการจองซือหุ้นสามัญของ บริษัท ซปุเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน จํากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี

. จํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธิทีขอใช้สทิธิ

(หน่วย)

อตัราการใช้สทิธิ

(วอแรนท์ : หุ้น)

. จํานวนหุ้นสามัญทีได้จากการขอใช้สทิธิ 

(หุ้น)

ราคาใช้สทิธิซือหุ้นสามัญ 

(บาท/หุ้น)

. รวมเป็นเงินทต้ีองชําระในการจองซือหุ้นสามัญ 

(บาท)
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4. ข้าพเจ้าได้ชําระเงินค่าจองซือ หุ้นสามัญดงักล่าวโดย

o เงินโอน เข้าบญัชี “บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชนั จํากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาถนนสรรพาวุธ เลขทบีัญชี 180-0-17364-4

o เงินสด          o เช็ค o แคชเชียร์เช็ค          o ตวัแลกเงินธนาคาร o อืน .ๆ.......................................................................

สงัจ่าย “บริษัท ซปุเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน))” 

เลขทีเช็ค....................................................................ลงวันท.ี..................................................ธนาคาร............................................................................สาขา....................................................................................

5. ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิทจีะซือหุ้นสามญั/ ใบแทนใบสาํคญัคญัแสดงสทิธิ และขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี) ดงันี

o สง่มอบใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิเลขที...............................................................................จํานวน..............................................................................หน่วย

o สง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิจํานวน.......................................ใบ ตามรายละเอียด ดงันี

เลขทีใบสาํคญัแสดงสทิธิ...........................................................................................................จํานวน..............................................................................หน่วย

เลขทีใบสาํคญัแสดงสทิธิ...........................................................................................................จํานวน..............................................................................หน่วย

รวมจํานวนของใบสาํคญัแสดงสทิธิทีสง่มอบ........................................................................................................................................................................หน่วย

จํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธิทีขอรับทอน (ถ้ามี).......................................................................................................................................................หน่วย

6. วิธีการรับใบสาํคญัแสดงสทิธิสว่นทีขอรับทอน (ถ้ามี)

o ให้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิสว่นทีขอรับทอนนนั ไว้ในชือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท.........................................................................................................จํากดั

ผู้ฝากเลขที................................................นําใบสาํคญัแสดงสทิธินนัเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือบญัชีซือขายหุ้นเลขท.ี.....................................................ซึงข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนนั

o ให้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิสว่นทีขอรับทอนนนั ไว้ในชือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําใบสาํคญัแสดงสทิธินนัเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้าบญัชี

ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท ี600 เพือข้าพเจ้า

o ให้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิสว่นทีขอรับทอนนนั ไว้ในชือของข้าพเจ้า และสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัทีใช้สทิธิซือหุ้น ตามทีอยู่ทีระบตุามสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นซึงข้าพเจ้าตกลงว่า

ข้าพเจ้าอาจได้รับใบสาํคญัแสดงสทิธิหลงัจากทีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ทําการซือขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปน ี(เลอืกข้อใดข้อหนึง)

o ให้ออกหุ้นสามัญทีได้รับจัดสรรนนั ไว้ในชือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท...........................................................................................................................จํากดั

ผู้ฝากเลขที.................................................นําหุ้นนนัเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือบญัชีซือขายหุ้นเลขท.ี...........................................................................ซึงข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนนั

o ให้ออกหุ้นสามัญทีได้รับจัดสรรนนั ไว้ในชือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นนนัเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์

สมาชิกเลขท ี600 เพือข้าพเจ้า

o ให้ออกหุ้นสามัญทีได้รับการจัดสรรนนั ไว้ในชือของข้าพเจ้า และสง่มอบใบหุ้นมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัทีใช้สทิธิซือหุ้น ตามทีอยู่ทีระบตุามสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นซึงข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับใบ

หุ้นหลงัจากทีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ทําการซือขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซอิหุ้นสามัญจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการทีได้แสดงไว้ข้างต้นนี แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่แบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือหุ้นสามัญของบริษัททีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย

พร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตวัแลกเงินธนาคาร/เงินสด มาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตวัแลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดง

เจตนาไม่ประสงค์ใช้สทิธิการจองซิอหุ้น

ลงชือ................................................................................................ผู้แสดงความจํานง

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน จํากดั (มหาชน) เลขที...........................................................

ได้รับเงินจาก (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)....................................................................................................................................................................................เพือจองซือหุ้นสามัญตามใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัท

จํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธิทีขอใช้สทิธิ

 (หน่วย)

อตัราการใช้สทิธิ

(วอแรนท์ : หุ้น)

จํานวนหุ้นสามัญทีได้จากการขอใช้สทิธิ 

(หุ้น)

ราคาใช้สทิธิซือหุ้นสามัญ 

(บาท/หุ้น)

รวมเป็นเงินทีต้องชําระในการจองซอืหุ้นสามัญ 

(บาท)
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พร้อมกนันีได้รับการชําระเงินค่าจองซือหุ้นโดย o เงินโอน o เงินสด          o เช็ค o แคชเชียร์เช็ค          o ตวัแลกเงินธนาคาร o อืนๆ......................................................................

เลขทีเช็ค....................................................................ลงวันท.ี..................................................ธนาคาร............................................................................สาขา....................................................................................

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปน ี(เลือกข้อใดข้อหนึง)

o ให้ออกหุ้นสามัญทีได้รับจดัสรรนนั ไว้ในชือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพอืผู้ฝาก” เลขทีสมาชิกผู้ฝากเลขที............................................บญัชีซือขายหุ้นเลขท.ี...................................................

o ให้ออกหุ้นสามัญทีได้รับจดัสรรนนั ไว้ในชือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท ี600 เพอืข้าพเจ้า

o ให้ออกหุ้นสามัญทีได้รับการจัดสรรนนั ไว้ในชือของข้าพเจ้า และสง่มอบใบหุ้นมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัทีใช้สทิธิซือหุ้น

เจ้าหน้าทีผู้รับมอบอํานาจ......................................................................................

แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพมิทุนของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ีคอร์เปอเรชนั จํากัด (มหาชน)

รุ่นท ี4 หรือ “SUPER-W4” (สําหรับการใช้สิทธิครังสุดท้าย)



รายชอืสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด*

BROKER

ผู้ฝากเลขที ชือบริษัท ผู้ฝากเลขที ชือบริษัท

002 บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากดั 032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากดั  (มหาชน) 034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน)

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด ์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน)

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จํากดั  (มหาชน) 050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากดั 052 บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากดั 200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์  จํากดั (มหาชน)

015 บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) 224 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จํากดั (มหาชน)

016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากดั  (มหาชน) 225 บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั

019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิต ีจํากัด 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากดั

023 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั

026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั  (มหาชน) 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จํากดั

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 248 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากดั

029 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน)

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน)

SUB-BROKER

ผู้ฝากเลขที ชือบริษัท ผู้ฝากเลขที ชือบริษัท

236 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคีอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)

257 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จํากดั

CUSTODIAN

ผู้ฝากเลขที ชือบริษัท ผู้ฝากเลขที ชือบริษัท

301 ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกงิคอร์ปอเรชัน จํากัด (เพือตราสารหนี)

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) - ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 334 บริษัทหลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คสัโตเดยีน)

304 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน)

305 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จํากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือค้าตราสารหนี)

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สิน 345 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพือลูกค้า)

* ข้อมลู ณ วนัที 17 มกราคม 2563


