
WARRANTS RS-W3                                                                                             เลขที�    .............................................................................................................. 
  

แบบแสดงความจาํนงในการใช้สิทธขิองใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื *อหุ้นสามญัของบริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) หรือ RS-W3 
    ครั �งที	 ..............................................  วนักําหนดการใช้สทิธิ ..................................................... 
  วนัที	ยื	นความจํานงการใช้สทิธิ ...............................................          ทะเบยีนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเลขที	 ..................................................... 
  
เรียน   คณะกรรมการ  บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

 ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื �อหุ้น) 

�   บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย เลขประจําตวับตัรประชาชน�-����-�����-��-� �   บคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งด้าว เลขที	ใบตา่งด้าว/หนังสือเดนิทาง   .................................. 
�   นิตบิคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิตบิคุคล                      ................................................................................. �   นิตบิุคคลสญัชาติตา่งด้าว เลขทะเบยีนนิตบิคุคล   ........................................................                   
ชื	อ � นาย � นาง� นางสาว� นิตบิคุคล ................................................................... นามสกลุ   ........................................................................................................................... 
วนั/เดอืน/ปีเกิด   ................................... เพศ   ................................................... สญัชาติ   .............................................. อาชีพ   ....................................................................................................................    
บ้านเลขที	   ........................................... หมู่ที	   .................................................. ตรอก/ซอย   .......................................... ถนน   .................................................. แขวง/ตาํบล   ........................................ 
เขต/อําเภอ   ......................................... จงัหวดั   ............................................... รหัสไปรษณีย์   ...................................... โทรศพัท์(บ้าน)   ....................................    โทรศพัท์(มือถือ)   ..................................  
ในฐานะผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที	จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที	จะขอใช้สิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญัของบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี �        
จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดง

สิทธิที	ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
จํานวนหุ้นสามญัที	ได้ 
จากการขอใช้สิทธิ (หุ้น) 

อตัราการใช้สิทธิ 
ราคาใช้สิทธิ 
(บาทตอ่หุ้น) 

รวมเป็นเงินทั �งสิ �น (บาท) จํานวนเงิน (ตวัอกัษร) 

  
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ตอ่ หุ้นสามญั 1.0047 หุ้น 12.4419   

ทั �งนี � ข้าพเจ้าได้ส่งใบสําคญัแสดงสทิธิ /ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสําคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดงันี � 
  (1)   ใบสําคญัแสดงสิทธิที	ได้สง่          เลขที	                       ....................................................................................................     จํานวน      ................................................................................     หน่วย 
      เลขที	                       ...........................................................................................   จํานวน      ........................................................................     หน่วย 
                            รวมจํานวน      .....................................................................     หน่วย 
 (2)   จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิที	ได้รับทอน        ...........................................................................................    หน่วย (ถ้ามี) 
 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดงักล่าวแล้ว  ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํเนินการดงัตอ่ไปนี � :  (ผู้จองซื �อโปรดเลือกวธีิใดวธีิหนึ	งเท่านั �น)  

�    นําหุ้นเข้าบญัชีซื �อขายหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนที	ได้รับการจดัสรรนั �นไว้ในชื	อ "บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื	อผู้ฝาก" และดาํเนินการให้................................................ 

...................................................สมาชิกผู้ฝากเลขที	 ��� นําหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั   เพื	อเข้าบัญชีซื �อขายหลกัทรัพย์ เลขที	  …………................………....……… 

 ชื	อ   ......................................................................................................................................................(ชื	อผู้จองซื �อหุ้นต้องเป็นชื	อเดียวกนักบัชื	อบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์เท่านั �น)  

� นําหุ้นเข้าฝากบญัชีของผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนที	ได้รับการจดัสรรนั �นไว้ในชื	อ “บริษัทศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั โดยนําเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที	 600(การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลงั ผู้จองซื �อหุ้นจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามที	 บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนดไว้) 

� รับเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนที	ได้รับการจดัสรรนั �นไว้ในชื	อของข้าพเจ้า และจดัส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื	อที	อยู่ที	ระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดย
ข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดาํเนินการใดๆ เพื	อทําให้สามารถจดัทําใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นแก่ข้าพเจ้าโดยเร็ว แตไ่ม่เกิน 15 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ ซึ	งข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้น 
หลงัจากที	ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และอนุญาตให้ทําการซื �อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

พร้อมกนันี �ข้าพเจ้าขอส่งเงินคา่จองหุ้นสามญัดงักล่าวโดย                                                             
�   เงินโอน  เข้าบัญชีเงินฝาก ชื	อบัญชี  “บญัชีจองซื �อหุ้นสามญัเพิ	มทนุ บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)” บญัชีเลขที	 128-4-09990-8 ประเภทบญัชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนดนิแดง 

�   เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค)               �   เช็คบคุคล               �   ดราฟต ์
เลขที	เช็ค   ........................................................   วนัที	   .....................................................................   ธนาคาร   ...............................................................................   สาขา   ...................................................... 
โดยสั	งจ่าย  “บัญชีจองซื *อหุ้นสามญัเพิ�มทุน บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)”  
(กรณีเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัQวแลกเงินหรือคาํสั	งจ่ายเงินของธนาคารจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทําการนบัจากวนัใช้สิทธิแตล่ะครั �ง) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื �อหุ้นสามญัจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที	ได้แสดงไว้ข้างต้นนี �   แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทที	ได้กรอกรายละเอียด
ครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมชําระเงินค่าจองซื �อหุ้นมายงับริษัทภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือ เช็ค/  แคชเชียร์เช็ค/ ดราฟต์ ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร   ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้
สิทธิการจองซื �อหุ้นสามัญของบริษัท 

  ลงชื	อ   ...........................................................................................     ผู้จองซื �อหุ้นสามญั 

                                 (.................................................................................) 
 
 
 
 วนัที	   ...............................................................................       เลขที	   ................................................................................ 
          บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื	อตามใบจอง)     .................................................................................................................................................................................................................. 
 ทะเบยีนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเลขที	   ...................................................   ในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ	มทนุจํานวน   .................................................................   หุ้น   ราคาหุ้ นละ     12.4419       บาท            
 เป็นจํานวนเงินรวม                            ............................................   บาท        และมีใบสาํคญัแสดงสิทธิที	ขอรับทอน (ถ้ามี)  จํานวน      .................................หน่วย 
         โดยชําระเป็น �   เงินโอน             �      แคชเชียร์เช็ค                                 �      เช็คบคุคล            �   ดร๊าฟท์ 
 เลขที	เช็ค   ........................................................   ลงวนัที	   ...................................................................   ธนาคาร   ................................................................................   สาขา   ........................................................ 
 ผู้จองซื �อต้องการให้ดาํเนินการสง่มอบหุ้นสามญัดงันี � 

�    นําหุ้นเข้าฝากบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื �อ ที	มีอยู่กบับริษัทซึ	งมีเลขที	สมาชิกผู้ฝากเลขที	   ..........................................................   บัญชีซื �อขายหลกัทรัพย์เลขที	 ................................................................... 

�     ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที	 600”  

�    ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื �อ        
       เจ้าหน้าที	ผู้ รับมอบอํานาจ   .............................................................................................. 

 

หลักฐานการรับแบบแสดงความจาํนงในการใช้สิทธขิอง RS-W3 (ผู้จองซื *อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี *ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 



BROKER

ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพย์ทิสโก ้จํากดั  032 บริษทัหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บริษทัหลกัทรัพย์ คนัทรี� กรุ๊ป จํากดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บริษทัหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั  038 บริษทัหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บริษทัหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย์ ไอรา่ จํากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษทัหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

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

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บริษทัหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 052 บริษทัหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากดั  200 บริษทัหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์กมิเอ็ง(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

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

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

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

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษทัหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย์ เมอร์ช ั�น พาร์ทเนอร์  จํากดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษทัหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากดั 224 บริษทัหลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษทัหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บริษทัหลกัทรัพย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั     229 บริษทัหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษทัหลกัทรัพย์ ทรีนิตีe  จํากดั 230 บริษทัหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จํากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั 244 บริษทัหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บริษทัหลกัทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย์ เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) จํากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บริษทัหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย์ เคที ซีมโิก ้จํากดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บริษทัหลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษทัหลกัทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จํากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย์ เพื�อธุรกจิหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย์ ซิตีeคอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

   

   

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

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

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮอ่งกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิeงคอร์ปอเรช ั�น จํากดั (เพื�อตราสารหนีe )

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพย์สิน 334 บริษทัหลกัทรัพย์ เพื�อธุรกจิหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดีeยน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮอ่งกงและเซี�ยงไฮ ้แบงกิeง คอร์ปอเรช ั�น จํากดั 336 ธนาคารเกยีรตินาคิน จํากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

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

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จํากดั (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพย์สิน)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จํากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื�อคา้ตราสารหนีe )

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

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

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื�อรับฝากทรัพย์สิน 345 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพื�อลูกคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)  


