
                                      สิ�งที�สง่มาด้วย 2 

 

ใบจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน ของบริษัท จี เจ สตีล จาํกัด (มหาชน)
                          การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ จํานวนไมเ่กิน 11,560,347,263 หุ้น มลูค่าหุ้นที�ตราไว้ หุ้นละ 0.96 บาท                         เลขที�ใบจอง………………………. 
                            ราคาเสนอขายหุ้นละ  0.13  บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น ในอตัรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.83 หุ้นใหม ่

วนัที�จองซื !อ 22 เมษายน 2562   23 เมษายน 2562  24 เมษายน 2562  25 เมษายน 2562  26 เมษายน 2562   

ข้อมูลผู้จองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง  
เรียน    คณะกรรมการบริษัท จี เจ สตีล จาํกัด (มหาชน)(“บริษัท”) 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล)……………………………………...…………......…...………............................................เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขที�  ..………................................................ 
บตัรประจําตวัประชาชน/ใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที� ..........................................เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี...........................................ที�อยูใ่ห้เป็นไปตามที�ปรากฏใน
ฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 27 มีนาคม 2562 ซึ�งบริษัทได้รับจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั (“ฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท”)  
ที�อยูต่ามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบคุคล (กรณีไมต่รงกบัที�อยูปั่จจบุนั) ..................................................................................................................……………………………..…............................. 
ชื�อกรรมการที�มีอํานาจลงนาม (สําหรับกรณีนิติบคุคล) .................................................................................................................................................................................................................... 
ที�อยูปั่จจบุนัของกรรมการที�มีอํานาจลงนาม..................................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท์ที�ติดต่อได้.................................  โทรศพัท์เคลื�อนที� ......................................................มีความประสงค์ขอจองซื !อหุ้นและขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ดงันี ! 

รายละเอียดการจองซื �อ ราคาต่อหุ้น (บาท) จาํนวนหุ้นที�จองซื �อ (หุ้น) รวมเป็นเงินทั �งสิ �น (บาท) 

£ จองซื !อน้อยกวา่สิทธิ 

0.13 

  

£ จองซื !อตามสิทธิทั !งจํานวน   

£ จองซื !อเกินกวา่สิทธิ   

รวม   

พร้อมกนันี ! ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซื !อหุ้นสามญัดงักลา่วโดยชาํระแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)  
เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เพื�อการจองซื �อหุ้น” เลขที�บัญชี 049-3-14340-9 (ธุรกิจ) ตามรายละเอียดดงันี ! 
¨  เงินโอน  ¨  เช็คบคุคล ¨  แค็ชเชียร์เช็ค ¨ ดร๊าฟท์ เลขที�เช็ค ………………………..ลงวนัที� (ไมเ่กิน 24 เมษายน 2562) ……………………ธนาคาร/สาขา.................................................... 
เช็คสั�งจ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เพื�อการจองซื !อหุ้น” (กําหนดการรับจองซื �อด้วยเช็ค/แค็ชเชียร์เช็ค /ดร๊าฟ รับจองถึง วันที� 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00–

15.30 น.เท่านั �น) (ในกรณีฝากชําระค่าจองซื !อหุ้นด้วยเช็ค หรือแค็ชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถทราบผลการเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน ระยะเวลารับจอง
ซื !อหุ้น)  
 

เมื�อข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่ว ในการสง่มอบหุ้น ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดําเนินการดงัต่อไปนี ! (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ�งเทา่นั !น) 
¨ ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรรนั !นไว้ในชื�อ“บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก” (TSD) และดําเนินการให้บริษัท .................................................. 

สมาชิกผู้ฝากเลขที� ..................นําหุ้นเข้าฝากไว้กบั TSD เพื�อเข้าบญัชีซื !อขายหลกัทรัพย์ เลขที�...................................................ซึ�งข้าพเจ้ามีอยูก่บับริษัทนั !น  
¨ ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรรนั !นไว้ในชื�อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” (TSD) และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั TSD โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ 

สมาชิกเลขที� 600 เพื�อข้าพเจ้า กรุณากรอก “เอกสารเพิ�มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ที�ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account)เท่านั !น” เพื�อนําสง่
ให้ TSD ในกรณีไมจ่ดัทําเอกสารตามที� TSD กําหนดจะดําเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงั ผู้จองซื !อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที� TSD กําหนด) 
“บริษัทขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี�ว่าท่านอาจเป็นบคุคลสหรัฐฯ และจะออกเป็นใบหลกัทรัพย์แทน” 

¨ ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนที�ได้รับจดัสรรนั !นไว้ในชื�อของข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื�อที�อยูใ่นฐานทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยข้าพเจ้ายินดี
มอบหมายให้บริษัทดําเนินการใดๆ เพื�อให้การจดัทําใบหุ้นและสง่มอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนั นบัจากวนัปิดการจองซื !อหุ้นซึ�งบริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขายหุ้น
ได้ทนัวนัทําการแรกของการซื !อขาย 

ในกรณีที�จํานวนเงินที�จะใช้ในการชําระค่าจองซื !อ ตั !งแต่ 100,000 บาท ขึ !นไป หากผู้ ได้รับผลประโยชน์ที�แท้จริง* ไมใ่ช่ผู้จองซื !อ โปรดระบ ุ.................................................................................... 
*ผู้ ได้รับผลประโยชน์ที�แท้จริง   หมายถึง   บคุคลธรรมดาผู้ เป็นเจ้าของที�แท้จริง หรือมีอํานาจควบคมุการทําธุรกรรมของลกูค้า  หรือบคุคลที�ลกูค้าทําธุรกรรมแทน รวมถึงบคุคลผู้ ใช้อํานาจควบคมุนิติบคุคล
หรือผู้ ที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย  ตามกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัลกูค้าที� เกี�ยวข้อง 

ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบถ้วนตามจํานวนหุ้นที�จองซื !อ หรือชําระเงินเกินกวา่หลกัทรัพย์ที�จองซื !อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการคืนเงินสว่นต่างที�ไมไ่ด้รับการจดัสรร โดย
ไมมี่ดอกเบี !ย และไมมี่ค่าเสียหายใดๆ ดงัต่อไปนี ! 
กรณีเป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โอนเงินผ่านระบบอตัโนมติั (ATS)เข้าบญัชีข้าพเจ้าตามฐานข้อมลูที�ได้แจ้งไว้กบับริษัทฯ  
กรณีไมไ่ด้เป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายข้าพเจ้า และจดัสง่ตามชื�อที�อยูที่�ปรากฏตามทะเบียนผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัสิ !นสดุการจองซื !อ (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องซึ�งผู้จองต้องรับผิดชอบ เมื�อนําเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะซื !อหุ้นเพิ�มทนุจํานวนดงักลา่วหรือในจํานวนที�ท่านจดัให้และจะไมย่กเลิกการจองซื !อหุ้นเพิ�มทนุนี !แต่หากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบจองซื !อหุ้นเพิ�มทนุที�ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน 
และเอกสารประกอบการจองซื !อที�ถกูต้องเรียบร้อย พร้อมชําระเงินค่าจองซื !อมาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาการจองซื !อ หรือหากเช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค ที�สั�งจ่ายแล้วนั !นไมผ่า่นการชําระเงินจาก
ธนาคารให้ถือวา่ข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื !อหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว 

ข้าพเจ้าได้อ่านหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือแจ้งการ
จดัสรรและสารสนเทศดงักลา่วและที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติมในภายหน้าอีกด้วย 

ลงชื�อ.....…......…................................................................. ผู้จองซื !อหุ้น 

          ( .....…......….......................................................... ) 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ยอ่มมีความเสี�ยง และก่อนตดัสินใจจองซื !อหลกัทรัพย์ ควรศึกษาข้อมลูอยา่งรอบคอบ   “กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน มิฉะนั !นอาจถกูตดัสิทธิการจองซื !อ”          

หลักฐานการรับจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน ของ บริษัท จี เจ สตีล จาํกัด (มหาชน) (ผู้จองซื �อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี �ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

วนัที�จองซื !อ  เมษายน 2562         เมษายน 2562    4 เมษายน 2562    5 เมษายน 2562      6 เมษายน 2562                     เลขที�ใบจอง……………................................. 

บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื�อตามใบจอง) ......................……………..............................................................เพื�อจองซื !อหุ้นเพิ�มทนุของ บมจ. จี เจ สตีล รวมจํานวน 
................................... หุ้น ในราคาหุ้นละ  0.13  บาท รวมเป็นเงิน ...............................................................บาท  
โดยชําระแบบBill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ SCBด้วย เงินโอนเข้าบญัชี   เช็คบคุคล  แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์  เลขที�เช็ค .........................วนัที� .........................ธนาคาร/สาขา................. 

ออกใบหลกัทรัพย์ในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก”สมาชิกผู้ฝากเลขที�...........................บญัชีซื !อขายหลกัทรัพย์ เลขที�................................... 
ออกใบหลกัทรัพย์ในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 เพื�อผู้จองซื !อ  
ออกใบหลกัทรัพย์ ในนามผู้จองซื !อ 

กรณีไมไ่ด้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ หรือได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ไมค่รบตามจํานวนหลกัทรัพย์ที�จองซื !อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปนี !  
กรณีเป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โอนเงินผ่านระบบอตัโนมติั (ATS)เข้าบญัชีข้าพเจ้าตามฐานข้อมลูที�ได้แจ้งไว้กบับริษัทฯ  
กรณีไมไ่ด้เป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายข้าพเจ้า และจดัสง่ตามชื�อที�อยูที่�ปรากฏตามทะเบียนผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัสิ !นสดุการจองซื !อ (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องซึ�งผู้จองต้องรับผิดชอบ เมื�อนําเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 

เจ้าหน้าที�ผู้ รับเอกสารการจอง ......................................................................... 

** ตวัแทนรับจองซื !อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ งดรับการยื�นเอกสารการจองซื !อทางไปรษณีย์ และห้ามยื�น/ฝากเอกสารการจองซื !อไว้กบัธนาคารที�ทา่นชําระเงินโดยเด็ดขาด ** 

ใบจองซื !อ " ใบ 

ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านั !น 



 

BROKER 

ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบรษิทั ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบรษิทั 

002 บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั 032 บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

003 บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี! กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 034 บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

004 บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั 038 บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) 

005 บรษัิทหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 048 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) 

006 บรษัิทหลกัทรัพย ์ภัทร จํากดั (มหาชน) 050 บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จํากดั 

007 บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 051 บรษัิทหลกัทรัพย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน ์จํากดั 

008 บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเชยี พลสั จํากดั 052 บรษัิทหลกัทรัพย ์จเีอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั 

010 บรษัิทหลกัทรัพย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จํากดั 200 บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

011 บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 211 บรษัิทหลกัทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากดั  

013 บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 213 บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเชยี เวลท ์จํากดั 

014 บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 221 บรษัิทหลกัทรัพย ์เมอรช์ั!น พารท์เนอร ์จํากดั (มหาชน)  

015 บรษัิทหลกัทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จํากดั (มหาชน) 224 บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน)  

016 บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 225 บรษัิทหลกัทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั  

019 บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั 229 บรษัิทหลกัทรัพย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากดั 

022 บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี" จํากดั 230 บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั 

023 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั 244 บรษัิทหลกัทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 

026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

247 บรษัิทหลกัทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 

027 บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 248 บรษัิทหลกัทรัพย ์เคท ีซมีโิก ้จํากดั 

029 บรษัิทหลกัทรัพยก์รงุศร ีจํากดั (มหาชน) 924 บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

030 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน)   

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก ้จํากดั (มหาชน) 243 บรษัิทหลกัทรัพย ์เพื!อธรุกจิหลกัทรัพย ์จํากดั (มหาชน) 

242 บรษัิทหลกัทรัพย ์ซติี"คอรป์ (ประเทศไทย) จํากดั 245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติี"แบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮอ่งกงและเซยีงไฮแ้บงกิ"งคอรป์อเรชนัจํากดั (เพื!อตราสารหนี") 

303 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) (ผูร้บัฝากทรัพยส์นิ) 334 บรษัิทหลกัทรัพย ์เพื!อธรุกจิหลกัทรัพย ์จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดี"ยน) 

304 ธนาคารฮอ่งกงและเซยีงไฮ ้แบงกิ"ง คอรป์อเรชนั จํากดั 336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

305 ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

308 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทสิโก ้จํากดั (มหาชน) (เพื!อรบัฝากทรัพยส์นิ) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื!อคา้ตราสารหนี") 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จํากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ  
(เพื!อรับฝากทรัพยส์นิ) 

345 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

328 ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) (เพื!อลกูคา้) 

 

หมายเหต ุ

- กรุณาแนบใบรับรองการจองซื  อหุ้น มาพร้อมใบจองซื  อฉบบันี  ด้วย 

- ผู้จองซื  อจะต้องแนบใบนําฝากชําระเงินค่าสนิค้าและบริการ(Bill PaymentPay-in Slip) ให้ครบถ้วนตามจํานวนเงินที"โอน 

- ถ้าจํานวนหุ้นที"ระบไุว้ในใบจองซื  อไมต่รงตามจํานวนเงินที"บริษัทได้รับชําระ บริษัทจะถือตามจํานวนเงินที"ได้รับชําระเป็นหลกั  

- หากผู้จองซื  อประสงค์จะเปลี"ยนแปลงที"อยู ่โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดสง่หลกัฐานไปที"ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เลขที" 93 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2009-9000 

 

 



ใบนําฝากชําระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) 
สาํหรับจองซื  อหุ้นสามญัเพิ!มทนุของ /  

For share subscription 

  บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) / G J Steel Plc. 

บล.อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited  

    

  

เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี  0107547000796     

โทรศพัท์  02-088-9999 โทรสาร 02-108-0999   วนัที! (DATE) 

    สาขาผู้ รับฝาก (Branch) 

เพื!อเข้าบัญชี  บล.อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เพื!อการจองซื "อหุ้น 

Deposit to RHB Securities (Thailand) PCL. for Shares Subscription 

ชดุแจ้งการชําระเงิน
 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 

Siam Commercial Bank

  

   

Account no. 049-3-14340-9 (ธุรกิจ) / 049-3-

14340-9 (Business)  

วนัที รับจอง 22 – 26 เมษายน 2562 / Subscription 

period April 22 - 26, 2019  

 

(กรณีเป็นเช็ค ลงวนัที  ไม่เกิน  24 เมษายน 2562 ทราบผลการ
เรียกเก็บเงินได้จากสาํนกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน

ระยะเวลารับจองซื "อหุ้น  / Cheque must be dated by no later 

than  April 24, 2019) 

Name 

ชื อลกูค้า 

สาํหรับลกูค้า / For C
ustom

e
r 

Ref.1 

เลขทะเบยีนผู้ ถือใบสาํคญั 

แสดงสทิธิ / Registration No.  

Ref.2 

เลขที บตัรประชาชนหรือ  
เลขที หนงัสอืเดินทาง/ 
ID or Passport Number 

  

¨ เงินสด / CASH หมายเลขเช็ค / Cheque No. ชื อธนาคาร-สาขา / Bank –Branch เช็คลงวนัที  / Due Date สาํหรับเจ้าหน้าที ธนาคาร 

¨ เช็ค / CHEQUE       
  

  

......................................................... 
ผู้ รับเงิน 

จํานวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)   

จํานวนเงินเป็นตวัอกัษร / Amount  in Words   

ชื อผู้ นําฝาก / Deposit By โทรศพัท์/ Telephone 

ใบนําฝากชําระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) 
สาํหรับจองซื "อหุ้นสามญัเพิ มทนุของ /  

For share subscription 

  บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) / G J Steel Plc. 

บล.อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited  

  

  

เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี  0107547000796     

โทรศพัท์  02-088-9999 โทรสาร 02-108-0999   วนัที  (DATE) 

    สาขาผู้ รับฝาก (Branch) 

เพื!อเข้าบัญชี  บล.อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เพื!อการจองซื "อหุ้น 

Deposit to RHB Securities (Thailand) PCL. for Shares Subscription 

ชดุแจ้งการชําระเงิน
 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 

Siam Commercial Bank 

  

  

เลขที!บัญชี 049-3-14340-9 (ธุรกิจ) / 049-3-

14340-9 (Business)  

วนัที รับจอง 22 – 26 เมษายน 2562 / Subscription 

period April 22 - 26, 2019  
 

(กรณีเป็นเช็ค ลงวนัที  ไม่เกิน  24 เมษายน 2562 ทราบผลการ
เรียกเก็บเงินได้จากสาํนกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน

ระยะเวลารับจองซื "อหุ้น  / Cheque must be dated by no later 

than  April 24, 2019) 

Name 

ชื อลกูค้า 

สาํหรับธนาคาร / For B
ank 

Ref.1 

เลขทะเบยีนผู้ ถือใบสาํคญั 

แสดงสทิธิ/     
Registration No.  

Ref.2 

เลขที บตัรประชาชนหรือ  
เลขที หนงัสอืเดินทาง/ 
ID or Passport Number 

  

¨ เงินสด / CASH หมายเลขเช็ค / Cheque No. ชื อธนาคาร-สาขา / Bank –Branch เช็คลงวนัที  / Due Date สาํหรับเจ้าหน้าที ธนาคาร 

¨ เช็ค / CHEQUE       
  

  

......................................................... 
ผู้ รับเงิน 

จํานวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)   

จํานวนเงินเป็นตวัอกัษร / Amount  in Words 

  

ชื อผู้ นําฝาก / Deposit By โทรศพัท์/ Telephone 


