
  

แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) (RWI-W1) 
ครั้งที่ ครั้งสุดท้าย วันก าหนดการใช้สิทธ ิ 29 มิถุนายน 2561  

วันที่ย่ืนความจ านงการใชส้ิทธ ิ  ทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเลขที ่   
     

เรียน คณะกรรมการ บรษิัท ระยองไวร ์อินดัสตรสี ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)    

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น)     

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจ าตัวประชาชน - - - -   บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขท่ีใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง  

 นิติบุคคลสัญชาตไิทย เลขทะเบียนนิติบคุคล   นิติบุคคลสัญชาตติ่างด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล  

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล                                                                                                                  นามสกุล  

วัน/เดือน/ปเีกิด  เพศ  สัญชาต ิ  อาชพี  

บ้านเลขท่ี  หมู่ท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน  แขวง/ต าบล  

เขต/อ าเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์ (บ้าน)  โทรศัพท์ (มือถือ)  

ในฐานะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะขอใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

จ านวนหุ้นสามัญที่ได ้
จากการขอใช้สิทธิ (หุน้) 

อัตราการใช้สิทธิ 
ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) จ านวนเงิน (ตวัอกัษร) 

 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น 1.60   

ท้ังน้ี ข้าพเจ้าได้ส่งใบส าคัญแสดงสิทธิและขอรับทอนใบส าคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังน้ี 

 (1) ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้ส่ง เลขท่ี  จ านวน  หน่วย 
   เลขท่ี  จ านวน  หน่วย 
     รวมจ านวน  หน่วย 
 (2) จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับทอน  หน่วย 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี : (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) 

 น าหุ้นเข้าบัญชซีื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรไว้ในชือ่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท  

สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  น าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบญัชซีื้อขายหลักทรัพย์ เลขท่ี  

ชื่อ  (ชื่อผู้จองซือ้หุ้นต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชือ่บัญชซีื้อขายหลักทรัพย์เท่าน้ัน) 

 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ออกใบหุ้นตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดย
น าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 (การถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนดไว้) 

 รับเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจดัส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชือ่ท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดมีอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้สามารถ
จัดท าใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นแก่ข้าพเจ้าโดยเร็ว แตไ่มเ่กิน 15 วันท าการ นับจากวันก าหนดการใช้สิทธ ิซึ่งข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และอนุญาตให้ท าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

พร้อมกันน้ีข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัดังกล่าวโดย 

 เงินโอน เข้าบัญชเีงินฝากชื่อ  “บรษิัท ระยองไวร ์อินดัสตรสี์ จ ากัด (มหาชน) (RWI-W1)”  ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขาช่องนนทร ี บญัชอีอมทรพัย์ เลขท่ี 028-2-58111-5   

 เชค็ธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค)                                             เช็คบุคคล                                     ดร๊าฟท์ 

เลขท่ีเชค็  วันท่ี  ธนาคาร  สาขา  

 
“บริษัท ระยองไวร ์อินดัสตรีส ์จ ากัด (มหาชน) (RWI-W1)”  

(กรณีเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ต๋ัวแลกเงินธนาคารหรือค าสั่งจ่ายเงินของธนาคารโดยเช็คจะต้องลงวันที่ก่อนวันที่ใช้สิทธิ 2 วันท าการ และสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาที่ก าหนด) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นสามัญจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได้แสดงไว้ข้างต้นน้ี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมช าระเงินค่าจองซื้อ
หุ้นมายังบริษัทภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรับการจองซื้อ ลงชื่อ  ผู้จองซื้อหุ้นสามัญ 

(  ) (  ) 
      

 

หลักฐานการใช้สิทธจิองซ้ือหุ้นสามัญ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

วันท่ี   เลขท่ี   

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน)  ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)  

ทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเลขท่ี  ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน  หุ้น ราคาหุ้นละ 1.60 บาท 

เป็นจ านวนเงินรวม  บาท  และมีใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี)  จ านวน  หน่วย 

 โดยช าระเป็น      เงินโอน  แคชเชียร์เช็ค  เช็คบุคคล  ดร๊าฟท์ 

เลขท่ีเช็ค  ลงวันท่ี  ธนาคาร  สาขา  

ผู้จองซื้อต้องการให้ด าเนินการส่งมอบหุ้นสามัญดังน้ี 

 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ ท่ีมีอยู่กับบริษัทซึ่งมีเลขท่ีสมาชิกผู้ฝากเลขท่ี   บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขท่ี  

 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600”  

 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ  เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ   

     โดยสั่งจ่าย 

เลขที่............................... 



 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท 

002 บล. ทิสโก้ จ ากัด  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030 บล. ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

003 บล. คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 032 บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 033 บล. ฟินันซ่า จ ากัด 

FINANSA SECURITIES LTD. 

005 บล. ซิกโก้ จ ากัด (มหาชน) 
SICCO SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 034 บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 

006 บล. ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 038 บล. ยูไนเต็ด จ ากัด (มหาชน) 

UNITED SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

007 บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 048 บล. ไอร่า จ ากัด 

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บล. เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 200 บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

MAY BANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 

010 บล. เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 211 บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LTD. 

011 บล. กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 213 บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จ ากัด 

CIMB-GK SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD 221 บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด  

MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

014 บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 224 บล. บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

015 บล. สินเอเซีย จ ากัด 
ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED 225 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 บล. ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 229 บล. เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บล. เกียรตินาคิน จ ากัด 
KIATNAKIN SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บล. โกลเบล็ก จ ากัด  

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บล. ทรีนีตี้ จ ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บล. ทีเอ็มบี แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

TMB MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บล. ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 247 บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD. 

026 
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

248 บล. เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 924 บล. ฟินัสเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

029 บล. กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
AYUDHA SECURITIES PUBLIC CO., LTD.   

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC CO., LTD. 243 บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด 

TSFC SECURITIES LIMITED 

242 บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A.- CUSTODY SERVICES 328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 330 

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสาร
หน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK.-BOND 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงก้ิง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. BKK. 334 บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (คัสโตเดี้ยน) 

TFSC SECURITIES LIMITED-CUSTODIAN 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  เพื่อการช าระราคาหลักทรัพย ์
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  336 ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

311 ธนาคารเครดิน อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนดอ์ินเวสเมนท์แบงค์ 
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) BANK PUBLIC CO,.LTD. 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 

JP MORGAN CHASE BANK 

315 ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์ 
SIAM CITY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 341 บง. สินอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK OF CHIAN (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

CIMB THAI PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 344 บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

PST FOR CUSTODIAN 

324 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 345 

ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
FORCUSTODIAN 

326 ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH 410 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เพื่อบริหารเงิน 

BANK OF AYUDHA PUBLIC CO., LTD. FOR TREASURY 
 


