GSteel แบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญของ บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) (GSTEL-W2)

เลขที่...............................

ครัง้ ที่
วันที่ยื่นความจานงการใช้ สิทธิ

วันกาหนดการใช้ สิทธิ
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่

เรียน คณะกรรมการ บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง

นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล
ชื่อ

นาย

นาง

นางสาว

นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว เลขทะเบียนนิติบคุ คล

นิติบคุ คล

นามสกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

เพศ

สัญชาติ

อาชีพ

บ้ านเลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตาบล

เขต/อาเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ (บ้ าน)

โทรศัพท์ (มือถือ)

ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะขอใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ขอใช้ สิทธิ (หน่วย)

จานวนหุ้นสามัญที่ได้
จากการขอใช้ สิทธิ (หุ้น)

ราคาใช้ สิทธิ
(บาทต่อหุ้น)

อัตราการใช้ สิทธิ

รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
(บาท)

จานวนเงิน (ตัวอักษร)

ข้ าพเจ้ าได้ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ(ถ้ ามี) ดังนี ้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ส่งมอบ
เลขที่

จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ขี อรับทอน (ถ้ ามี)
(หน่ วย)

จานวน (หน่ วย)

วิธีการรับใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)
ให้ ออกใบหุ้นตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัท
สมาชิกผู้ฝากเลขที่
นาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าฝากเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ เลขที่
ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนั ้น
ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอนไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัท ผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 (การถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื ้อจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนดไว้ )
ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ : (ผู้จองซื ้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
นาหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ ออกใบหุ้นตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัท
นาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ เลขที่
สมาชิกผู้ฝากเลขที่
ชื่อ
(ชื่อผู้จองซื ้อหุ้นต้ องเป็ นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เท่านั ้น)
นาหุ้นเข้ าฝากบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ ออกใบหุ้นตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (การถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื ้อจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนดไว้ )
รับเป็ นใบหุ้น : ให้ ออกใบหุ้นตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และจัดส่งใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อทีอ่ ยู่ที่ระบุไว้ ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริ ษัทดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้
สามารถจัดทาใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นแก่ข้าพเจ้ าโดยเร็ ว แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ ซึง่ ข้ าพเจ้ าตกลงว่า ข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย พร้ อมกันนี ้ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย
เงินโอน เข้ าบัญชีเงินฝากชื่อ “บัญชีจองซื ้อหุ้นเพิม่ ทุน บริ ษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขา ปาโซ่ ทาวเวอร์ บัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 245-3-00218-2
เช็คธนาคาร (แคชเชียร์ เช็ค)
เช็คบุคคล
ดร๊ าฟท์
โดยสั่งจ่ าย “บัญชีจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)”
เลขที่เช็ค
วันที่
ธนาคาร
สาขา
(กรณีเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือคาสั่งจ่ ายเงินของธนาคารโดยเช็คจะต้ องสามารถเรียกเก็บได้ ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้ สิทธิแต่ ละครัง้ )

กรณีที่จานวนเงินที่จะใช้ ในการชาระค่าจองซื ้อ ตั ้งแต่ 700,000 บาท ขึ ้นไป โปรดระบุ ผู้ได้ รับผลประโยชน์ที่แท้ จริ ง ตามประเภทของผู้จองซื ้อ
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นบุคคลธรรมดา
ตนเอง
บุคคลอื่น โปรดระบุ ......................................................................

ในกรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นนิติบคุ คล โปรดระบุ .....................................................................

ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซื ้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได้ แสดงไว้ ข้างต้ นนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรี ยบร้ อยพร้ อม
ชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นมายังบริษัทภายในระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ หรื อ เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ ทีไ่ ม่ผ่านการเรี ยกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรับการจองซื ้อ

(

ลงชื่อ

)

ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญ

(

)



หลักฐานการใช้ สิทธิจองซือ้ หุ้นสามัญ บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) - โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย
วันที่

เลขที่

บริ ษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่
เป็ นจานวนเงินรวม

ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
บาท

หุ้น

และมีใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)
โดยชาระเป็ น
เงินโอน

เลขที่เช็ค
ลงวันที่
ผู้จองซื ้อต้ องการให้ ดาเนินการส่งมอบหุ้นสามัญดังนี ้
นาหุ้นเข้ าฝากบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ ที่มีอยู่กบั บริ ษัทซึง่ มีเลขที่สมาชิกผู้ฝากเลขที่

บาท

จานวน

แคชเชียร์ เช็ค

ธนาคาร
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ

หน่วย
เช็คบุคคล

สาขา

ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600”
ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ

ราคาหุ้นละ

ดร๊ าฟท์

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026

ชื่อบริษัท

ผู้ฝากเลขที่
027

บริษัทหลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จากัด
ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ทรี นติ ี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

029
030
032
034
048
200
211
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242

301
302
303
304
305
308
312
316
320
326
328

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
CUSTODIAN
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

243
245

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

