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

แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เดอะ สตีล จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“THE-W2”) 
วนัท่ีย่ืนความจํานง............................................ 

ข้อมูลผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้น (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
     

เรียน คณะกรรมการ บริษัท เดอะ สตลี จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ข้าพเจ้า    นาย    นาง    นางสาว    นิติบคุคล  ....................................................................................................................................  เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เลขท่ี ( 10 หลกั) ......................................................... 

  บตัรประจําตวัประชาชน  -   -    - -   ใบต่างด้าว   หนงัสือเดินทาง   เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี .................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน / สถานท่ีตัง้ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ......................................  โทรศพัท์ .......................................................... โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ............................................................... 

ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ (ห้ามใช้ตู้ ป.ณ.)   เหมือนกบัท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน / สถานท่ีตัง้   อ่ืนๆ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................... วนั/เดือน/ปี เกิด (ปีพ.ศ.) ..................../....................../.................... 

ในฐานะผู้ ถือ THE-W2 มีความประสงค์ท่ีจะขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท ในอตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 4 หน่วย ต่อ หุ้นสามญั 1 หุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 
จาํนวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่จะได้รับ 

จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จาํนวนเงนิ (ตัวอักษร) 

  3.50   

ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และขอรับทอนใบสําคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดงันี ้

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที่ส่งมอบ จาํนวนหน่วยของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) 
(หน่วย) เลขที่ จาํนวน (หน่วย) 

                                                                           
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปนี ้: (ผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่เท่านัน้ โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีเลือก) 

   นําหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท........................................................ 

        สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ................................. นําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี ......................................................................................................... 

        ช่ือ................................................................................................. ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ (ช่ือผู้ใช้สิทธิซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะดําเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผู้ใช้สิทธิซือ้แทน) 

 นําหุ้นเข้าฝากบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ : ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงั ผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั กําหนดไว้) (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (สาํหรับบุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้
ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และ “แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนําส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (“TSD”) ทัง้นี ้ในกรณีไม่จัดทาํ
เอกสารตามที่ TSD กาํหนด หรือมีข้อบ่งชีว่้าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะดาํเนินการออกใบหุ้นและจัดส่งตามที่อยู่ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
แทน) 

   ขอรับใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และจดัส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดําเนินการใดๆ เพ่ือให้การ
จดัทําใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้นภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว     

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิดงักล่าวโดย 

   เงินโอน เข้าบญัชีเงินฝากช่ือ  “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท เดอะ สตลี จาํกัด (มหาชน)”  ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน)  สาขาพุทธมณฑล สาย 4 บัญชีกระแสรายวัน   เลขที่ 261-1-07888-1  
   เช็คธนาคาร /แคชเชียร์เช็ค            เช็คบคุคล               ดร๊าฟท์                  โดยส่ังจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ บริษัท เดอะ สตีล จาํกัด (มหาชน) 

     เลขท่ีเช็ค ................................................................ วนัท่ี .......................................... ธนาคาร ...........................................................................  สาขา .................................................................................................     
 (ในกรณี เช็คธนาคาร / แคชเชียร์เช็ค เช็คบุคคล หรือ ดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเกบ็เงนิได้จากสาํนักหกับัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทาํการ) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้หุ้นสามญัจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน
เรียบร้อย  พร้อมชําระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นมายงับริษัทภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ท่ีไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิในการ
ซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท 

                                                                                                                                                                                                  ลงช่ือ .....................................................................................ผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้น 

                                                                                                                                                                                                            (....................................................................................)     
     

 

หลักฐานการรับแบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิของ THE-W2 (ผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) 
เลขท่ี ...............................................................                                                                                                                                                                          วนัท่ี ................................................................................. 
บริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน)  ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ................................................................................................................................. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ( 10 หลกั)............................................................ 
เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท จํานวน ........................................................................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงิน ........................................................................................ บาท 
โดยชําระเป็น   เงินโอน   แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคาร   เช็คบคุคล   ดร๊าฟท์  เลขท่ีเช็ค ........................................... ลงวนัท่ี .................................. ธนาคาร ....................................... สาขา........................................ 
  ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก ................................................ บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ...................................................................................... 
  ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า 
  ออกใบหุ้นในนามผู้ใช้สิทธิซือ้ และส่งมอบภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนักําหนดใช้สิทธิ 

                              เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจ................................................................................ 



 

 
 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั  032 บริษัทหลกัทรัพย์  เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 034 บริษัทหลกัทรัพย์  ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 038 บริษัทหลกัทรัพย์  เออีซ ีจํากดั (มหาชน) 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 048 บริษัทหลกัทรัพย์  ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 050 บริษัทหลกัทรัพย์  เอเอสแอล จํากดั 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั 051 บริษัทหลกัทรัพย์  เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอม็โอ – แซต คอม (ประเทศไทย) จํากดั 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จํากดั 200 บริษัทหลกัทรัพย์  เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์  ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

013  บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 213 บริษัทหลกัทรัพย์  เอเชีย เวลท์ จํากดั  

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 221 บริษัทหลกัทรัพย์  เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 

015 บริษัทหลกัทรัพย์  แอพเพิล เวลธ์ จํากดั 224 บริษัทหลกัทรัพย์  บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 225 บริษัทหลกัทรัพย์  ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 229 บริษัทหลกัทรัพย์  เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จํากดั 230 บริษัทหลกัทรัพย์  โกลเบลก็ จํากดั  

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 244  บริษัทหลกัทรัพย์  แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 247 บริษัทหลกัทรัพย์  เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 248 บริษัทหลกัทรัพย์  เคที ซีมิโก้ จํากดั 

029 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรัพย์  ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

030 บริษัทหลกัทรัพย์  ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน)   

SUB BROKER 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์  เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 

242  บริษัทหลกัทรัพย์  ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  
(เพ่ือตราสารหนี)้ 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) – ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 334 บริษัทหลกัทรัพย์  เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 336 ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  337 ธนาคาร ทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  339 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือค้าตราสารหนี)้ 

316 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน)  343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 345 ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน)  

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 

 



เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสดุท้าย 

บริษัท เดอะ สตลี จ ากดั (มหาชน) (THE-W2)   

Notification of the Last Exercise (XE) of  THE-W2 

      ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้
ท่านทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

 บริษัท เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

  THE-W2 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE     25/03/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    27/03/2020 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    
              ใบแสดงสิทธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 
shares)  

  4:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    3.50   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Exercise Date)     02/04/2020 - 16/04/2020 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)  27/03/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          07/04/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 
 

 



 

 

 

THE  002/2563 

 วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2563    

เร่ือง แจ้งก าหนดการใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ THE-W2 (ครัง้สดุท้าย)  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ตามที่ บริษัท เดอะ สตีล จ ากัด (มหาชน) ได้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท เดอะ 

สตีล จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2,199,960,720 หน่วย โดยมีก าหนดใช้สิทธิในวนัท าการสดุท้ายของเดือนเมษายน และ

ตลุาคมของแตล่ะปี ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 3 ปี (วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 17 เมษายน 2563) 

 บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  

THE-W2 ครัง้สดุท้าย ดงันี ้

1. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ  

วนัท่ี 2 – 16 เมษายน 2563 เวลา 9.00-15.30 น. (เฉพาะวนัท าการ) 

2. วนัก าหนดการใช้สทิธิแปลงสภาพครัง้สดุท้าย     

วนัท่ี 17 เมษายน 2563 

3. อตัราการใช้สทิธิ    

4 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่ 1 หุ้นสามญั 

4. ราคาการใช้สทิธิ    

3.50 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

5.    วนัปิดสมดุพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ (THE-W2) 

วนัท่ี 27 มีนาคม  – 17 เมษายน 2563 

6. ระยะเวลาการหยดุพกัการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธิ THE-W2 (ขึน้เคร่ืองหมาย SP) 

วนัท่ี 25 มีนาคม  – 17 เมษายน 2563 

7. การสิน้สภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิ  

ใบส าคัญแสดงสิทธิ THE-W2 จะหมดอายุและสิน้สุดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

ตัง้แตว่นัท่ี 18 เมษายน 2563 

8. วิธีการช าระเงิน 

ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนใบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะ

ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั จะต้องช าระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ แคชเชียร์เช็ค หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคารท่ีสามารถเรียก

เก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันท าการ นับจากวันที่ในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย  

 
 
 
        

 
 
   

บรษิทั เดอะ สตลี จ ำกดั (มหำชน) 

THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

        
1401  ถนนเอกชยั แขวงบำงบอนใต ้เขตบำงบอน กรงุเทพฯ  10150  

1401  Ekkachai Road  Bangbon Tai  Bangbon  Bangkok   10150 
TEL :  0-2894-8889-90 FAX : 0-2408-0272-4  

 



“บัญ ชี จองซื อ้ หุ้ น เพิ่ ม ทุน  บ ริ ษั ท  เด อะ  สตี ล  จ ากั ด  (มหาชน )”  ห รือ  “THE STEEL PLC. FOR SHARE 

SUBSCRIPTION” ประเภทบญัชี กระแสรายวนั เลขที่ 261-1-07888-1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาพทุธมณฑลสาย 4 

พร้อมน าส่งส าเนาใบน าฝากเงินให้แก่บริษัทฯ ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้

เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ 

9. เอกสารที่ใช้ยื่นแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิ 

9.1  ใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วนแล้วทกุรายการพร้อม

ลงนามโดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิขอรับได้ที่บริษัท หรือ download ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิได้ที่ 

www.thesteel.co.th 

9.2  ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ตามจ านวนที่ระบอุยู่ใน

ใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

9.3  หลกัฐานประกอบการจองซือ้ตามประเภทของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงันี ้

 (1)  บคุคลสญัชาติไทย :  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 (2)  บคุคลตา่งด้าว : ส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือใบตา่งด้าว พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

       (3)  นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือน

ก่อนวนัใช้สิทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลง

ลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

       (4)  นิติบคุคลตา่งประเทศ : ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือ

รับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public ของ

ประเทศนัน้ๆ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลง

ลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

       (5)  คสัโตเดียน (Custodian): ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสาร

นัน้ พร้อมทัง้หนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียนและเอกสารหลักฐานของผู้ มีอ านาจลง

ลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

10. สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ 

บริษัท เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) (ฝ่ายเลขานกุารบริษัท) 

1401 ถนนเอกชยั แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

โทรศพัท์ 02-8948889-90 โทรสาร 02-4080272-4 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายบญุชยั  จิระพงษ์ตระกลู) 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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