
  

แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (GSTEEL-W1) 
ครัง้ท่ี  วนัก าหนดการใช้สิทธิ   

วนัท่ียื่นความจ านงการใช้สิทธิ  ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี   
     

เรียน คณะกรรมการ บริษัท จ ีสตลี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)    
ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น)     

 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน - - - -   บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนงัสอืเดินทาง  

 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนนิติบุคคล   นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนนิติบคุคล  

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล                                                                                                                  นามสกลุ  

วนั/เดือน/ปีเกิด  เพศ  สญัชาติ      อาชีพ  

บ้านเลขที่  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย      ถนน  แขวง/ต าบล  

เขต/อ าเภอ  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   โทรศพัท์ (บ้าน)  โทรศพัท์ (มือถือ)  

ในฐานะผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอใช้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จ ีสตลี จ ากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้ 
จากการขอใช้สิทธิ (หุ้น) 

อตัราการใช้สิทธิ 
ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
(บาท) 

จ านวนเงิน (ตวัอกัษร) 

      

ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ(ถ้ามี) ดงันี  ้

ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ส่งมอบ จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) 
(หน่วย) เลขที่ จ านวน (หน่วย) 

    
วิธีการรับใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) 

 ให้ออกใบหุ้นตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท  

สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  น าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าฝากเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี  

ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้   

 ให้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอรับทอนไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขท่ี 600 (การถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงั ผู้จองซือ้จะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนดไว้) 
 ให้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจดัสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้: (ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 

 น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท  

สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  น าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี  

ชื่อ  (ชื่อผู้จองซือ้หุ้นต้องเป็นชื่อเดียวกนักบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เท่านัน้) 

 น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ : ให้ออกใบหุ้นตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 (การถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงั ผู้จองซือ้จะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนดไว้) 
 รับเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อทีอ่ยู่ที่ระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้
สามารถจดัท าใบหุ้น และสง่มอบใบหุ้นแก่ข้าพเจ้าโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ ซึง่ข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบยีนและอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    พร้อมกนันีข้้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดย 

 เงินโอน เข้าบญัชีเงินฝากชื่อ  “บญัชีจองซือ้หุ้นเพิม่ทนุ บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน)”  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  สาขา ปาโซ่ ทาวเวอร์ บญัชี กระแสรายวัน เลขที่ 245-3-00218-2 
 เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค)          เช็คบคุคล              ดร๊าฟท์                                                  

       เลขท่ีเช็ค    วนัท่ี  ธนาคาร  สาขา  

 (กรณีเป็นเชค็ แคชเชียร์เชค็ ต๋ัวแลกเงนิธนาคารหรือค าส่ังจ่ายเงนิของธนาคารโดยเชค็จะต้องสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครัง้) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อม
ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นมายงับริษัทภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ท่ีไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรับการจองซือ้ ลงชื่อ  ผู้จองซือ้หุ้นสามญั 

(  ) (  ) 
      

 

หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญ บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) - โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย 

วนัท่ี    เลขท่ี   

บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน)  ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)  

ทะเบยีนผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเลขท่ี  ในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน  หุ้น  ราคาหุ้นละ  บาท 

เป็นจ านวนเงินรวม  บาท  และมีใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)  จ านวน  หน่วย 

 โดยช าระเป็น      เงินโอน  แคชเชียร์เช็ค  เช็คบคุคล  ดร๊าฟท์ 

เลขท่ีเช็ค  ลงวนัท่ี  ธนาคาร  สาขา  

ผู้จองซือ้ต้องการให้ด าเนินการสง่มอบหุ้นสามญัดงันี ้
 น าหุ้นเข้าฝากบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ ที่มีอยู่กบับริษัทซึง่มีเลขท่ีสมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี  

 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600”  

 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้                             เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ  

     โดยส่ังจ่าย   “บญัชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ บริษัท จ ีสตีล จ ากดั (มหาชน)” 

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

GSteel
 



 

 
BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ทสิโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

029 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 

034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND)  LTD. 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

015 บริษัทหลกัทรัพย์ สินเอเซีย จ ากดั 
ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลกัทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
TMB MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จ ากดั 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 

247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนตีิ ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 

248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 

924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

  

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซตีิค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซตีิแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 

329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 

334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

311 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์ 
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 

339 ธนาคาร ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือค้าตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

341 บริษัทเงินทนุ สินอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC CO.,LTD. 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

324 ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited 

345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

326 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

410 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) – เพ่ือบริหารเงิน 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

 


