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

 
 

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน)       วนัท่ีย่ีนความจํานงการใช้สทิธิ............................................................ 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)...................................................................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............................................หมู่ท่ี............................................................ 

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

รหสัไปรษณีย์...............................โทรศพัท์.........................................เพศ.......................สญัชาติ.........................อาชีพ........................................................เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี...................................................... 

โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น  

 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประชาชนเลขท่ี.............................................................................  นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนบริษัท........................................................................................... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว ใบต่างด้าว.........................................................................................  นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนบริษัท..................................................................................... 

ในฐานะผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะใช้สทิธิในการจองซือ้ หุ้นสามญัของ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

1. จํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีขอใช้สทิธิ 

 (หน่วย) 

อตัราการใช้สทิธิ 

(วอแรนท์ : หุ้น) 

2. จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สทิธิ 

(หุ้น) 

ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  

(บาท/หุ้น) 

3. รวมเป็นเงินท่ีต้องชําระในการจองซือ้หุ้นสามญั 

(บาท) 

 1 : 10.07440  0.948  

4. ข้าพเจ้าได้ชําระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามญัดงักลา่วโดย 

 เงินโอน เข้าบญัชี  “บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จาํกัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาถนนสรรพาวธุ เลขท่ีบญัชี 180-0-17364-4    

 เงินสด           เช็ค           แคชเชียร์เช็ค           ตัว๋แลกเงินธนาคาร           อื่นๆ........................................................................ 

สัง่จ่าย “บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จาํกัด (มหาชน)”  

เลขท่ีเช็ค....................................................................ลงวนัท่ี...................................................ธนาคาร............................................................................สาขา.................................................................................... 

5. ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั/ ใบแทนใบสาํคญัคญัแสดงสทิธิ และขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี) ดงันี ้

 สง่มอบใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิเลขท่ี.......................................................จํานวน.......................................................................หน่วย 

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

เลขท่ีใบสาํคญัแสดงสทิธิ...................................................................................จํานวนหน่วย..............................................................หน่วย 

เลขท่ีใบสาํคญัแสดงสทิธิ...................................................................................จํานวนหน่วย..............................................................หน่วย 

รวมจาํนวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ส่งมอบ.................................................................................................................................หน่วย 

จํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี).......................................................................................................................หน่วย 

6. วิธีการรับใบสาํคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) 

 ให้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท...................................................................................................จํากดั 

ผู้ฝากเลขท่ี................................................นําใบสําคญัแสดงสทิธินัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื่อบญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี.................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 

 ให้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้า

บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 

 ให้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และส่งมอบใบสาํคญัแสดงสทิธิมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้น ตามท่ีอยู่ท่ีระบตุามสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้นซึง่ข้าพเจ้าตกลง

ว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับใบสาํคญัแสดงสทิธิหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนและอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปนี ้(เลอืกข้อใดข้อหนึง่) 

 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท......................................................................................................................จํากดั 

ผู้ฝากเลขท่ี.................................................นําหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื่อบญัชีซือ้ ขายหุ้นเลขท่ี.......................................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 

 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 

สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 

 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และส่งมอบใบหุ้นมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้น ตามท่ีอยู่ท่ีระบตุามสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้นซึง่ข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับ

ใบหุ้นหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนและอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซิอ้หุ้นสามัญจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน

เรียบร้อย พร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร/เงินสด มาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารให้ถือว่า

ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สทิธิการจองซิอ้หุ้น 

        ลงชื่อ................................................................................................ผู้แสดงความจํานง  

 

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

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)........................................................................................................................เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัท 

จํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีขอใช้สทิธิ 

 (หน่วย) 

อตัราการใช้สทิธิ 

(วอแรนท์ : หุ้น) 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สทิธิ  

(หุ้น) 

ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  

(บาท/หุ้น) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องชําระในการจองซือ้หุ้นสามญั  

(บาท) 

 1 : 10.07440  0.948  
 

พร้อมกนันีไ้ด้รับการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นโดย   เงินโอน           เงินสด           เช็ค           แคชเชียร์เช็ค           ตัว๋แลกเงินธนาคาร           อื่นๆ...................................................................... 

เลขท่ีเช็ค....................................................................ลงวนัท่ี...................................................ธนาคาร............................................................................สาขา.................................................................................... 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปนี ้(เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝากเลขท่ี............................................บญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี.................................................... 

 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 

 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ ไว้ในชือ่ของข้าพเจ้า และสง่มอบใบหุ้นมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้น      

        

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจ...................................................................................... 

แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จาํกัด (มหาชน) “SUPER-W2”  

(สําหรับการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย)  
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               Request for Securities Withdrawal / Transfer Form 

,�
�-. / Date___________________________ 

 �	
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 I/We _________________________________________________ ����������� / Account No.___________________________ 
�� !
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hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows : 
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 Transfer securities via the TSD System         :  Participant Name                        Participant No. 
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 Transfer securities to other accounts in TISCO Securities 
 

� P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
 Withdraw securities in the form of a certificate 
 

� (L�2R / Other__________________________________________________________________________________________________________ 
 

)2!�2��� / on  ................................................................................. 
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�(&�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 / P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
Transfer via the TSD / Transfer to other accounts within TISCO Securities / Withdraw in form of a Certificate 
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Securities Name 
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Cost/ Unit 
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Reason for the withdrawal / transfer 
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 
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#$ H
c##��2�.��"Q20
2!2�&+2 / I/We would like to pay the fee amounting to  _____________________________ �
�/1. / Baht by 

� �&+2%1 / ��e  / �&+2/(2 (Cash / Cheque / Money Transfer) � P(2
ก������&+2K
ก�(&�	
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 (Withdraw from my cash deposit account) 
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Fee                                                                          Receipt No.                                                                                          Date 
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