
WARRANTS RS-W4                                                                                             เลขท่ี    .............................................................................................................. 
  

แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 หรือ RS-W4 
    ครัง้ที่ ..............................................  วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ ..................................................... 
  วนัท่ีย่ืนควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ ...............................................          ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเลขท่ี ..................................................... 
  
เรียน   คณะกรรมกำร  บริษัท อำรเ์อส จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”)  

 ขำ้พเจำ้ (โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือ้หุน้) 

   บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย เลขประจ ำตวับตัรประชำชน----    บคุคลธรรมดำสญัชำติต่ำงดำ้ว เลขท่ีใบต่ำงดำ้ว/หนงัสอืเดินทำง   .................................. 
   นิติบคุคลสญัชำติไทย เลขทะเบยีนนิติบุคคล                      .................................................................................    นิติบคุคลสญัชำติต่ำงดำ้ว เลขทะเบยีนนิติบุคคล   ........................................................                    
ชื่อ  นำย  นำง นำงสำว นิติบคุคล .................................................................................. นำมสกลุ   ........................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด   ................................... เพศ   ................................................... สญัชำติ   .............................................. อำชีพ   ................................................................................................. ...................    
บำ้นเลขที่   ........................................... หมู่ที่   .................................................. ตรอก/ซอย   .......................................... ถนน   .................................................. แขวง/ต ำบล   ........................................ 

เขต/อ ำเภอ   ......................................... จงัหวดั   ............................................... 
รหสัไปรษณีย ์  
...................................... โทรศพัท(์บำ้น)   ....................................    โทรศพัท(์มือถือ)   ..................................  

ในฐำนะผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคท์ี่จะขอใชส้ทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัของบริษัท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้       

จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ขอใชส้ทิธิ (หน่วย) 

จ ำนวนหุน้สำมญัที่ได ้
จำกกำรขอใชส้ทิธิ (หุน้) 

อตัรำกำรใชส้ทิธิ 
รำคำใชส้ทิธิ 
(บำทต่อหุน้) 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บำท) จ ำนวนเงิน (ตวัอกัษร) 

  
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้สำมญั 1 หุน้ 29   

ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้ไดส้ง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ /ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ และขอรบัทอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ถำ้มี) ดงันี  ้
  (1)   ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดส้ง่          เลขท่ี                       ....................................................................................................     จ ำนวน      ................................................................................     หน่วย 
      เลขท่ี                       .........................................................................................     จ ำนวน      ........................................................................     หน่วย 
                            รวมจ ำนวน    .......................................................................     หน่วย 
 (2)   จ  ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัทอน        ...........................................................................................    หน่วย (ถำ้มี) 
 

หำกขำ้พเจำ้ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ดงักลำ่วแลว้  ขำ้พเจำ้ตกลงใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้:  (ผูจ้องซือ้โปรดเลอืกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่ำนัน้)  

    น ำหุน้เขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องตนเอง : ใหอ้อกใบหุน้ตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ "บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก" และด ำเนินกำรให.้............................................... 
...................................................สมำชิกผูฝ้ำกเลขท่ี  น ำหุน้เขำ้ฝำกไวก้บั บริษัท ศนูยร์ับฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั   เพื่อเขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์เลขท่ี  …………................………....……… 

 ช่ือ   ......................................................................................................................................................(ช่ือผูจ้องซือ้หุน้ตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ท่ำนัน้)  

 น ำหุน้เขำ้ฝำกบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์: ใหอ้อกใบหุน้ตำมจ ำนวนท่ีไดร้บักำรจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษัิทศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั” และน ำหุน้เขำ้ฝำกไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั โดยน ำเขำ้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขท่ี 600(กำรขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภำยหลงั ผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมตำมที่ บริษัทศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ก ำหนดไว)้ 

 รับเป็นใบหุน้ : ใหอ้อกใบหุน้ตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรรนั้นไวใ้นชื่อของขำ้พเจำ้ และจัดส่งใบหุน้ใหข้ำ้พเจำ้ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัทำงไปรษณียล์งทะเบียน โดย
ขำ้พเจำ้ยินดีมอบหมำยใหบ้ริษัทด ำเนินกำรใดๆ เพื่อท ำใหส้ำมำรถจดัท ำใบหุน้ และสง่มอบใบหุน้แก่ขำ้พเจำ้โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ ซึ่งขำ้พเจำ้ตกลงว่ำ ขำ้พเจำ้อำจไดร้บัใบหุน้ 
หลงัจำกที่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รบัหลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และอนญุำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

พรอ้มกนันีข้ำ้พเจำ้ขอสง่เงินค่ำจองหุน้สำมญัดงักลำ่วโดย                                                             
   เงินโอน  เขำ้บญัชีเงินฝำก ชื่อบญัชี  “บญัชีจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ บริษัท อำรเ์อส จ ำกดั (มหำชน)” บญัชีเลขท่ี 128-4-09990-8 ประเภทบญัชีสะสมทรพัย ์ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) สำขำถนนดินแดง 

   เช็คธนำคำร (แคชเชียรเ์ช็ค)                  เช็คบคุคล                  ดรำฟต ์
เลขท่ีเช็ค   ........................................................   วนัท่ี   ............................................ .........................   ธนำคำร   ...............................................................................   สำขำ   .................................................. .... 
โดยสั่งจ่ำย  “บัญชีจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน บริษัท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน)”  
(กรณีเป็นเช็ค ดรำฟต ์ตั๋วแลกเงินหรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำรจะตอ้งสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำกส ำนกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหำนครภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัจำกวนัใชส้ทิธิแต่ละครัง้) 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองและตกลงว่ำจะซือ้หุน้สำมญัจ ำนวนดังกล่ำว และจะไม่ยกเลกิรำยกำรที่ไดแ้สดงไวข้ำ้งตน้นี ้   แต่หำกขำ้พเจำ้ไม่สง่แบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบริษัทที่ไดก้รอกรำยละเอียด
ครบถว้นเรียบรอ้ยพรอ้มช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้มำยงับริษัทภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ หรือ เช็ค/  แคชเชียรเ์ช็ค/ ดรำฟต ์ไม่ผ่ำนกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร   ใหถ้ือว่ำขำ้พเจำ้แสดงเจตนำไม่ประสงคใ์ช้
สทิธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัของบริษัท 

  ลงชื่อ   ...........................................................................................     ผูจ้องซือ้หุน้สำมญั 

                                 (.................................................................................) 
 
 
 
 วนัท่ี   ...............................................................................       เลขท่ี   ................................................................................ 
          บริษัท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัเงินจำก (ชื่อตำมใบจอง)     ................................................................................................................................................................................................ .................. 
 ทะเบยีนผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิเลขท่ี   ...................................................   ในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน   ........................................ .........................   หุน้   รำคำหุน้ละ     29       บำท            
 เป็นจ ำนวนเงินรวม                            ............................................   บำท        และมีใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอรบัทอน (ถำ้มี)  จ  ำนวน      .................................หน่วย 
         โดยช ำระเป็น    เงินโอน                   แคชเชียรเ์ช็ค                                       เช็คบคุคล               ดร๊ำฟท ์
 เลขท่ีเช็ค   ........................................................   ลงวนัท่ี   ...................................................................   ธนำคำร   ................................................................................   สำขำ   ........................................................ 
 ผูจ้องซือ้ตอ้งกำรใหด้ ำเนินกำรสง่มอบหุน้สำมญัดงันี ้

    น ำหุน้เขำ้ฝำกบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ ที่มีอยู่กบับริษัทซึ่งมีเลขท่ีสมำชิกผูฝ้ำกเลขที่   ..........................................................   บญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ลขท่ี ................................................................... 
     ออกใบหุน้ในนำม “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั” โดยเขำ้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขท่ี 600”  

    ออกใบหุน้ในนำมผูจ้องซือ้        
       เจำ้หนำ้ที่ผูร้บัมอบอ ำนำจ   ..............................................................................................  

หลักฐานการรับแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิของ RS-W4 (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 
 
 
 



 

BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ  ากดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

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

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)

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

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน)

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

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ  ากดั

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

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ  ากดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั   200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

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

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั

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

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั

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

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ  ากดั (มหาชน)

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

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ  ากดั 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั

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

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ  ากดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ  ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ  ากดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั

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

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั

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

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั

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

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

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

   

   

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

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

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

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

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

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

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

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

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

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

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

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

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

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

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

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

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

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

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้)

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


