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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของ 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2562 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

(ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) 

ชั้น 10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท์ 0-2088-9797  โทรสาร 0-2088-965

GJS 



                  บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน) 
     G J Steel Public Company Limited 

ทะเบียนเลขท่ี 0107538000401 

ส านกังานใหญ่ :  88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร (66) 02-267-8222  แฟ็กซ์ (66) 02-267-9048-9 
Head Office :  88 PASO Tower,  24th Floor,  Silom Road,  Suriyawong, Bangrak,  Bangkok 10500,  Thailand  Tel: (66) 02-267-8222  Fax: (66) 02-267-9048-9 

โรงงาน :  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา ชลบุรี 20230 โทร (66) 038-345-950  แฟ็กซ์ (66) 038-345-693 
Factory :  Hemaraj Chonburi Industrial Estate,  358 Moo 6,  Highway 331,  Bowin, Sriracha,  Chonburi 20230,  Thailand  Tel: (66) 038-345-950  Fax: (66) 038-345-693 

GJS 
Quality Steel by Quality People 

ที่ GJS OD-13/2562 

 วันที่ 5 เมษายน 2562 

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 3. ใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าและบริการ เพื่อเข้าบัญชี “บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” 
 4. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น า

หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) 
 5. แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล 
 6. แผนที่สถานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 7. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้มีมติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 11,560,347,263 หุ้น 
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.96 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ
อยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.83 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.13 บาท ที่มีรายชื่อ
ปรากฏอยู่ในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 และก าหนดวันจองซื้อและรับช าระ
เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในคร้ังนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน
ได้ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิจะ
ได้รับการจัดสรรทั้งจ านวน  

2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก
แล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ านงจองซื้อเกินสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุ้น โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อ
หุ้นรายนั้นๆ ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบริษัทจะด าเนินการ
จดัสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือไม่สามารถ
จัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้น
ดังกล่าวอีกต่อไป  

3) หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นจากข้อ 1) และ 2) บริษัทจะด าเนินการลดทุน
จดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป 



 

ที่ GJS OD-13/2562 เร่ือง แจ้งสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรร
ดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็น
ผลให้ต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจ านงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผล
ให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ถือหุ้นรายนั้นถือหุ้นของบริษัท รวมกันมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องท าค า เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ”) เว้น
แต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศเก่ียวกับการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท ซึ่งได้ระบุ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และบริษัทได้
ก าหนดรายละเอียดการออกและเสนอขายพร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในหนังสือข้อสนเทศการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่แนบมาพร้อมนี้ 

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อ กรุณาติดต่อไปยังบริษัท
หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชั้น 10 อาคารสาทร 
สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2088-9917 
(คุณชาลิสา) 0-2088-9614 (คุณชุมาวดี) 0-2088-9916 (คุณพรพรรณ) 0-2088-9856 (คุณขวัญชัย) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(นางสาวพรรณี ตานะประทีปกลุ) 
เลขานุการบริษัท 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ของ 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 
 
  



 

หน้า 1 จาก 24 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

1. ชื่อและที่ต้ังของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ: บริษัท จี เจ สตลี จ ากัด (มหาชน) 

ที่ตั้ง: เลขท่ี 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ช้ัน 24 ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ์ เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท:์  0-2267-8222 โทรสาร:  0-2267-9048 

เว็บไซต:์   www.gjsteel.co.th 

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและการประชมุผู้ถือหุ้นที่มมีติให้จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 

กาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562  เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2562  

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ประเภทของหุ้น หุ้นสามญั 
ทุนช าระแล้วเดิม 16,109,896,704 บาท 
ทุนที่จะช าระเพิ่ม 11,490,928,047.36 บาท 
วิธีการจัดสรร (1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิ

จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิได ้(Oversubscription) โดยก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถอืหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record  Date) ในวันที ่27 มีนาคม 2562 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
GJS-W3 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
GJS-W4   

จ านวนหุ้นท่ีจัดสรร (1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั จ านวนไม่เกิน 11,560,347,263 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.96 บาท 

(2) จัดสรรเพื่อรองรับการปรบัสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธ ิGJS-W3  
จ านวนไม่เกิน 230,536,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท 

(3) จัดสรรเพื่อรองรับการปรบัสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธ ิGJS-W4  
จ านวนไม่เกิน 178,832,536 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท 

อัตราส่วน จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม อัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.83 หุ้นใหม่ (กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัด
เศษนั้นท้ิง) โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจ านวนท่ีเกินกว่าสิทธิของตนได้ 

ราคาต่อหุ้น 0.13 บาท  

ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น 
และช าระเงิน 

วันท่ี 22 ถึง 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 
 



หน้า 2 จาก 24 

วิธีการช าระเงิน เงินโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้ใบน าฝากช าระค่า
สินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) วันท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.  
ถึง 26 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. 
เช็คบุคคล / เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ต๋ัวแลกเงิน (ดร๊าฟท์) 
เช็คลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 24 เมษายน 2562 
การช าระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ต้องช าระโดยใช้ใบน าฝากช าระค่าสินค้าและ
บริการ (Bill payment Pay-in Slip) ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2562 
และ สามารถเรียกเก็บเงินจากส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อ
เท่านั้น (โปรดระบุช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้สั่งจองไว้ด้านหลังเช็คด้วย) 
**ขอสงวนสิทธิไม่รับช าระเงินค่าหุน้สามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด   

สถานท่ีรับจองซื้อ ฝ่ายปฏิบตัิการหลักทรัพย์   
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“ตัวแทนการรับจองซ้ือหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุน”) ช้ัน 10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2088-9917 (คุณชาลิสา) 0-2088-9614 (คุณชุมาวดี) 
0-2088-9916 (คุณพรพรรณ) 0-2088-9856 (คุณขวัญชัย)  

เงื่อนไขอื่นๆ - หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วน
ที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ านงจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อหุ้นรายนั้นๆ ในราคา
เดียวกันกับราคาที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบริษัทจะด าเนินการจัดสรรหุ้นท่ีเหลือ
จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทนุเหลือจากการจัดสรรอีก หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจาก
เป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป 

- บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก  

- ผู้ถือหุ้นท่ียื่นความจ านงในการจองซื้อและได้ช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้วจะยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากผู้จองซื้อ
ไม่สามารถน าส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถ
จ่ายช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาจองซื้อ 

- ถ้าจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อไม่ตรงตามจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระ บริษัทจะ
ถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นหลัก 

- งดรับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร และห้ามฝาก
เอกสารการจองซื้อและหลักฐานการช าระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาด ด้วยธนาคารมี
หน้าท่ีเพียงน าเงินของท่านฝากเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเท่านั้น 

 - ช่ือผู้ถือหุ้นที่ได้ท าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และช่ือเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
จะต้องเป็นช่ือเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจะไม่สามารถเข้าบัญชีได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในนามของผู้จองซื้อ และส่งมอบใบหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือ ที่อยู่ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2562 ซึ่งบริษัท
จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันในวันท าการแรกของ
การซื้อขาย 
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เงื่อนไขอื่นๆ (ต่อ) - โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะน าหุ้นเข้าบัญชีให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง 
จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจสูญหาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียด
ดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนไว้ในนามของผู้จองซื้อ และส่งมอบใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือ ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตาม
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2562 ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันในวันท าการแรกของการซื้อขาย 

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ที่ได้มีการกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและแนบเอกสารตามข้อ 5.4 แล้วเท่าน้ัน 

- ในกรณีการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิท าให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้น
รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรร
ดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อกฏหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
ของต่างประเทศ หรือเป็นผลให้ต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากท่ีต้องด าเนินการตาม
กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฏหมายไทย  

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อและการช าระเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเง่ือนไขอื่นๆในการจองซื้อตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา 
อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ 
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันท่ี 27 มีนาคม 2562   

5. ก าหนดการจองซ้ือ วธิีการจองซ้ือ และ การช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
 5.1 ระยะเวลาการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

วันท่ี 22 ถึง 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

5.2 สถานที่รับจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ติดต่อยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและ
หลักฐานการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 ) ได้ที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุในข้อ 3 เท่านั้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ด าเนินการรวบรวมเอกสาร และยื่น
เรื่องให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะไม่รับเอกสารการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทาง
ไปรษณีย์ หรือโทรสาร 
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5.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

1) กรณีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน - ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร 
ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรร
ทั้งจ านวน 

2) กรณีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน - เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร 
ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนใน
รอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ านงจองซื้อเกินสัดส่วนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มี  
ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ 
ผู้ถือหุ้น บริษัทจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นท่ีไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป 

นอกจากน้ี ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการ
จัดสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของ
ต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจ านงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้น
และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ถือหุ้นรายนั้นถือหุ้นของบริษัท รวมกันมากกว่า 25% ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง า
กิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศ
เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

5.4 วิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
5.4.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลใบจองซื้อ
หุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล 
(ถ้ามี) พร้อมท้ังแนบใบรับรองการจองซื้อหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ/ชื่อสกุล ซึ่งท าให้ช่ือ/ชื่อสกุลของผู้ถือ
หุ้นท่ีต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ตรงกับข้อมูลรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท 
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ให้แนบเอกสารแสดงการเปลี่ยน ช่ือ/ช่ือสกุล เช่น 
หนังสือรับรอง ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

ลายมือช่ือท่ีรับรองส าเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ 

ทั้งนี้ ก าหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้น 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้น 1 ฉบับเท่านั้น และแนบ
เอกสารดังต่อไปนี้  
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ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและ
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนาบัตรที่ทางราชการ
ออกให้ พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบหนังสือแสดง
ความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน  
3 เดือน) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราส าคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล และส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้
มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จะต้องแนบหนังสือ
ที่มีค าสั่ง/มติให้ท าธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม 

ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้อง
แนบหนังสือแสดงความจ านงในการท าธุรกรรมหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือแสดง
การจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้งหรือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม และ
เอกสารหลักฐานการได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี) 

ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบส าเนา
หนงัสือแสดงถึงสถานภาพความเป็นนิติบุคคล หรือส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หรือ หนังสือ
รับรองการจดทะเบียนบริษัท รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ เอกสารที่แสดง
ถึงสถานที่ตั้งนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 
และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนาม 
และส าเนาหนังสือมอบอ านาจ พร้อมตัวอย่างลายมือช่ือ ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองโดย
รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐในประเทศท่ีจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตประกอบการ ออกให้ หรือ ที่องค์กร
ที่น่าเชื่อถือรับรองว่าเป็นเอกสารมีสถานะเท่ากับเอกสารต้นฉบับจริง และการออกเอกสารนั้น กระท า
ไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันท่ียื่นใบจองซื้อ   

ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ CUSTODIAN มาจองซื้อหุ้นต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้ CUSTODIAN 
ด าเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารการจองซื้อหุ้นจะลงนามโดย CUSTODIAN และจะต้องมี
หนังสือของ CUSTODIAN ที่ระบุว่าผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุขอ 
ผู้มีอ านาจลงนามพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอีก 1 ฉบับ 

5.4.2 ผู้จองซื้อต้องช าระเงินค่าจองซื้อเตม็จ านวนท่ีจองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการช าระเงินดังนี ้

โอนเงินสด : โดยใช้ ใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) ช าระเงิน
ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 
049-3-14340-9 (ธุรกิจ) ช่ือบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เพ่ือการจองซ้ือหุ้น” หรือ “RHB Securities (Thailand) PCL. For Shares Subscription” 
โดยก าหนดการรับเอกสารการจองซื้อหุ้น โดยวิธีการโอนเงินสด ในวันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2562 
เวลา 9.00 ถึง 15.30 น. 
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โอนด้วยเช็ค : การโอนด้วยเช็ค ผู้จองซื้อจะต้องน าเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 24 เมษายน 2562 น าฝาก
เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ เข้าบัญชีกระแสรายวัน เลขท่ีบัญชี 
049-3-14340-9 (ธุรกิจ) ช่ือบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เพ่ือการจองซ้ือหุ้น” หรือ “RHB Securities (Thailand) PCL. For Shares Subscription” 
โดยใช้ ใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) ภายในวันท่ี 22 เมษายน 
2562 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. และเช็ค
ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อ
เท่านั้น โดยก าหนดการรับเอกสารการจองซื้อหุ้นโดยวิธีการโอนด้วยเช็ค ในวันที่ 22 ถึง 24 เมษายน 
2562 เวลา 9.00 ถึง 15.30 น.  

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหาก
จากจ านวนเงินค่าจองซ้ือหุ้น 

ผู้จองซื้อต้องน าใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
เท่านั้น ประกอบด้วย 

(ก)  ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(ข)  ใบรับรองการจองซื้อหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้น) 

(ค)  เอกสารแสดงตน อย่างใดอย่างหน่ึง (ตามที่ระบุในข้อ 5.4.1) 

(ง)  กรณีผู้จองซื้อที่เลือกฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี Issuer Account : A/C 600 ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้ 

- เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท 
ผู้ออกหลักทรัพย์  

- แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล 

(จ)  หลักฐานการช าระเงิน ตามข้อ 5.4.2 

มายื่นความจ านงขอจองซื้อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการช าระเงินได้ที่ส านักงานของ
ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 
ตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 3 ทั้งนี้ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะไม่รับจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ และทาง
โทรสาร 

ด้วยบริษัทได้น าระบบการจองซื้อและ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ของบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) (“ระบบ Digital Subscription System”) มาใช้กับการจองซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ช่องทาง ภายใต้ระบบ Digital Subscription ดังกล่าว ผู้ถือหลักทรัพย์
สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ผ่านสมาชิกผู้ฝาก (Broker/Custodian) 
ซึ่งเป็นตัวแทนที่ท่านเปิดบัญชีซื้อขายหรือฝากหลักทรัพย์ไว้ โดยมีวิธีการจองซื้อ และ/หรือการใช้สิทธิแปลง
สภาพหลักทรัพย์ ท้ังนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ TSD จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
หลักทรัพย์แต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรผ่านสมาชิกผู้ฝากซึ่งเป็นตัวแทนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ฝากหลักทรัพย์ไว้กับ
บุคคลดังกล่าว ดังนั้น หากท่านประสงค์จะจองซื้อหลักทรัพย์และ/หรือใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรั พย์ ท่าน
สามารถแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์หรือ CUSTODIAN ที่ท่านฝากหลักทรัพย์ข้างต้นไว้ เป็นผู้บันทึกการจองสิทธิ
ผ่านระบบได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th\tsd) 

http://www.set.or.th/tsd
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5.5 การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่ครบตาม
จ านวนที่จองซ้ือ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิ บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อดังกล่าวโดยไม่มี
ดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อ ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

5.5.1 กรณีเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัทจะท าการโอนเงิน
คืนเข้าบัญชธีนาคาร (ATS) ของลูกค้าตามฐานข้อมูลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท ภายใน 5 วันท าการนับ
จากวันปิดการจองซื้อหุ้น หรือ 

5.5.2   กรณีไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ท่ีอยู่ ที่ปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2562 ภายใน 10 วันท าการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น หรือ 

5.5.3  วิธีอื่นตามที่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเห็นว่าเหมาะสม โดยผูจ้องซื้อหุน้
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่อส านักหักบัญชี หรือ 
เช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) 

ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ
ดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นได้  ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะ
ด าเนินการคืนเงินดังกล่าวเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือ ที่อยู่ 
ทีป่รากฏ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 ภายใน 10 วันท าการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น 

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามช่ือ ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 โดย
ถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/
หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน อีกต่อไป 

5.6 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์

5.6.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จอง
ซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ  
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัดเพ่ือผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่และออกหลักฐานการฝาก
ให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์
นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขาย
หุ้นสามัญที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได้ทันทีทีต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทด าเนินการตามข้อ 5.6.1 นี้ ช่ือของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวมิฉะนั้น
แล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นตามข้อ 5.6.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน 
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5.6.2  ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก
เลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญตามจ านวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรร
ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ
ภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้น
สามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งจะ
มีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด  

ทั้งนี้การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลา
ในการด าเนินการ ดังนั้นผู้จองซื้อที่น าฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทัน
ภายในวันท่ีหุ้นสามัญของบริษัทท าการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หากมีข้อบ่งช้ีว่าท่านอาจเป็น
บุคคลสหรัฐฯ และจะออกเป็นใบหลักทรัพย์แทน 

5.6.3  ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามช่ือ ที่อยู่ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 
2562 ภายใน 15 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีนี้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่
สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งอาจจะได้รับ
ภายหลังจากท่ีหุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  ทั้งนี ้หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบ
หุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.6.3 แทน 

6. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน 

บริษัท มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท  ทั้งในด้านการ
ด าเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัท มีแผนที่จะน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการช าระคืนหนี้ของบริษัท ไม่
เกิน 40% ของจ านวนเงินที่บริษัท คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนภายใต้สมมติฐานว่าบริษัท มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน และบริษัท จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนส่วนที่เหลือไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินกิจการ อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท   

7. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

เมื่อบริษัท ด าเนินการเพิ่มทุน ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัท มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน บริษัท จะ
ได้รับเงินทุนจากการเพิ่มทุนตามแผนการปรับโครงสร้างทุนครั้งนี้ประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยบริษัท จะน าเงินทุน
ไม่เกิน 40% ของจ านวนเงินที่บริษัท คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนไปช าระคืนหนี้ของบริษัท และบริษัท จะน า
เงินทุนส่วนที่เหลือไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษัท ซึ่งจะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเงิน
ลงทุนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัท จะมีแหล่งเงินทุนส าหรับน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้บริษัท มีศักยภาพ
ในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพส าหรับการประกอบธุรกิจซึ่งจะสร้างผลกระทบในเชิงบวกแก่ผลประกอบการ
ของบริษัท  
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8.  ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

8.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการ
ลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณ 
50% ของก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมายแล้ว 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าว
ได้ตามความเหมาะสมและตามความจ าเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการ
ลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมี
เหตุการณ์อื่นใดท่ีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น  

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้ว 

9.  รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

 – ไม่มี – 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัทจดทะเบียน 

1. ชื่อและสถานที่ต้ังของบริษัทจดทะเบียน 

 บริษัท: บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 ที่ต้ังส านักงานใหญ:่ 88 ช้ัน 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 ที่ต้ังโรงงาน: นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา  

 จังหวัดชลบุรี 20230 

2. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) – GJS (ช่ือเดิม นครไทยสตริปมิล) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2537 เป็นผู้ผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน มีวัตถุประสงค์ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการทดแทนการน าเข้าและรองรับความ
ต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ โรงงานตั้งอยู่บนพ้ืนท่ี 500 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 130 กิโลเมตร 

GJS เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุนกว่า 54,000 ล้าน
บาท ท าให้โรงงาน GJS เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย ประกอบด้วย 
- โรงหลอมเหล็ก Mannesmann Demag ใช้เตาหลอมไฟฟ้าขนาดใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสามของโลก และใช้

เทคโนโลยี ConSteel® 
- โรงหล่อเหล็กแท่งแบนแบบต่อเนื่องและโรงรีดร้อน SMS CSP® ใช้เทคโนโลยี CVC® ที่สามารถผลิตเหล็กแผ่น

รีดร้อน ความหนาต่ าสุด 1.0 มิลลิเมตรได้และให้ก าลังการผลิตสูงสุดถึง 3 ล้านตันต่อป ี
- โรงรีดปรับผิว ส าหรับงานท่ีต้องการความเรียบของเหล็กแผ่นเป็นพิเศษ 
- โรงกัดกรดและเคลือบน้ ามัน ส าหรับเหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
- โรงงานชุบและอบเคลือบสังกะสี ส าหรับการป้องกันสนิมเหล็กที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการท า

หลังคาอาคารและโรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การหลอมจนได้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ใช้ระยะเวลาเพียงสามช่ัวโมงครึ่ง
เท่านั้น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของเรามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับจากตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ภายใต้การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรองมาตรฐาน 
ระบบการจัดการ ISO 9001 CE Mark และ OHSAS 18001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 2549 และ 2550 ตามล าดับ 

3. ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2561 

  จากข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดการผลิตเหล็ก
ส าเร็จรูปของไทยตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2561 อยู่ที่ 7.11 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.36% เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา หากพิจารณาจ าแนกยอดการผลิตตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า เป็นการผลิตเหล็กทรงยาว 
(Long steel products) อยู่ท่ี 3.90 ล้านตัน หดตัวลดลง 1.22% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็น
ผลมาจากการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณรีดร้อน (Rebar & HR Section) ลดลง 3.21% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา อยู่ที่ 3.10 ล้านตัน ขณะที่ยอดผลิตกลุ่มเหล็กทรงแบน (Flat steel products) อยู่
ที่ 3.20 ล้านตัน ขยายตัว 9.54% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตมากที่สุด
คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (Hot rolled sheet) ในปี 2561 อยู่ที่ 3.02 ล้านตัน ซึ่งมีการขยายตัว 11.24% 
รองลงมา คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled sheet) 2.24 ล้านตัน ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่
ผ่านมา 14.77% และยอดผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ(Coated) 1.68 ล้านตัน ขยายตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่าน
มา 11.00%  
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ผลติภณัฑเ์หล็กส ำเร็จรูป (หนว่ย : ตนั) ปี 2560 ปี 2561 % เปลีย่นแปลง

การผลติ 6,875,446 7,106,526 3.36%

การน าเขา้ 11,325,592 12,051,411 6.41%

การสง่ออก 1,553,242 1,713,317 10.31%

การบรโิภค 16,647,796 17,444,620 4.79%

ผลติภณัฑเ์หล็กทรงยำว (หนว่ย : ตนั) ปี 2560 ปี 2561 % เปลีย่นแปลง

การผลติ 3,950,685 3,902,621 -1.22%

การน าเขา้ 2,614,408 2,921,191 11.73%

การสง่ออก 917,678 1,054,954 14.96%

การบรโิภค 5,647,415 5,768,858 2.15%

ผลติภณัฑเ์หล็กทรงแบน (หนว่ย : ตนั) ปี 2560 ปี 2561 % เปลีย่นแปลง

การผลติ 2,924,761 3,203,905 9.54%

การน าเขา้ 8,711,184 9,130,220 4.81%

การสง่ออก 635,564 658,363 3.59%

การบรโิภค 11,000,382 11,675,762 6.14%

ทีม่า : ศนูย์ขอ้มูลเชงิลกึอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แหง่ประเทศไทย  
  ส าหรับปริมาณการใช้ผลติภณัฑเ์หลก็ส าเร็จรปูภายในประเทศของไทย(Total Apparent Finished Steel 

Consumption) ในปี 2561 อยู่ที่ 17.44 ล้านตัน ขยายตัว 4.79% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
หากพิจารณาปริมาณการใช้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า ปริมาณการใช้เหล็กทรงยาวขยายตัว 2.15% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 5.77ล้านตัน ขณะที่ปริมาณการใช้เหล็กทรงแบนก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
6.14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 11.68 ล้านตัน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการใช้งานมาก
ที่สุด คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) 7.39 ล้านตัน รองลงมาคือ เหล็กเส้นและเหล็กรปูพรรณรีดร้อน 5.54 ล้าน
ตัน และเหล็กแผ่นเคลือบ 4.25 ล้านตัน ตามล าดับ 

  การน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยในปี 2561 อยู่ที่ 12.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.41% เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการน าเข้ามากท่ีสุดคือ เหล็กแผ่นรีดร้อน 4.26 ล้านตัน รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบ 2.76 
ล้านตัน และเหล็กแผ่นรีดเย็น 1.70 ล้านตัน ตามล าดับ หากพิจารณาสัดส่วนการใช้เหล็กน าเข้าเทียบกับการใช้เหล็ก
ผลิตในประเทศ อยู่ที่ 69.08% ต่อ 30.92% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไทยมีการพึ่งพาสินค้าน าเข้าเหล็กปริมาณค่อนข้างสูง 

  ส าหรับยอดการส่งออกเหล็กส าเร็จรูปของไทยอยู่ที่ 1.71 ล้านตัน ขยายตัว 10.31% ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มี
การส่งออกมากที่สุดคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ที่ 388,426 ตัน รองลงมา คือ เหล็กเส้น 223,707 ตัน เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา 

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศปี 2561 

  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตขั้นต้นที่เริ่มจากการถลุงจากแร่เหล็ก 
ดังนั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยจึงเริ่มจากการผลิตในอุตสาหกรรมขั้นกลาง ด้วยการหลอม
เศษเหล็กจากโรงงานที่มีเตาหลอมเศษเหล็กด้วยเตา Electrical arc furnace (EAF) ของผู้ผลิตในประเทศไทย 
จากนั้นจึงส่งต่อไปยังการผลิตในขั้นปลาย โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long steel products) อาทิ 
Bar, HR section, Wire rod, Cold-drawn bar, Steel wire, Seamless pipes เป็นต้น และอุตสาหกรรมเหล็ก
ทรงแบน (Flat steel products) อาทิ HR plate, HR sheet, CR sheet, Coated, Cold-formed section, 
Welded pipe เป็นต้น จากนั้นจึงส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กต่อไป ส าหรับภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก
แผ่นรีดร้อนไทย ข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  (ISIT) รายงานยอดการผลิต การ
น าเข้า การส่งออก และปริมาณการใช้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2561 ดังนี ้
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  ยอดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายในประเทศปี 2561 อยู่ที่ 
3.20 ล้านตัน ขยายตัว 9.54% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR 
sheet) อยู่ที่ 3.02 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 11.24% ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กรีด
ร้อนแผ่นหนา (HR plate) กลับมีการหดตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 12.79% อยู่ท่ี 179,839 ตัน 

ผลติภณัฑเ์หล็กแผน่รดีรอ้น (หนว่ย : ตนั)

(ไมร่วมเหล็กแผน่รดีรอ้นไรส้นมิl)

การผลติ 2,924,761 3,203,905 9.54%

การน าเขา้ 3,865,122 3,962,448 2.52%

การสง่ออก 10,322 73,977 616.71%

การบรโิภค 6,779,562 7,092,376 4.61%

ผลติภณัฑเ์หล็กแผน่รดีรอ้นแผน่หนำ (หนว่ย : ตนั)

(ไมร่วมเหล็กแผน่รดีรอ้นไรส้นมิl)

การผลติ 206,205 179,839 -12.79%

การน าเขา้ 424,603 356,684 -16.00%

การสง่ออก 1,655 18,268 1003.68%

การบรโิภค 629,153 518,255 -17.63%

ผลติภณัฑเ์หล็กแผน่รดีรอ้นแผน่บำง (หนว่ย : ตนั)

(ไมร่วมเหล็กแผน่รดีรอ้นไรส้นมิl)

การผลติ 2,718,556 3,024,066 11.24%

การน าเขา้ 3,440,519 3,605,764 4.80%

การสง่ออก 8,667 55,709 542.80%

การบรโิภค 6,150,409 6,574,121 6.89%

ทีม่า : ศนูย์ขอ้มูลเชงิลกึอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แหง่ประเทศไทย

ปี 2560 ปี 2561 % เปลีย่นแปลง

ปี 2560 ปี 2561 % เปลีย่นแปลง

ปี 2560 ปี 2561 % เปลีย่นแปลง

 
  ส าหรับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 

ภายในประเทศปี 2561 อยู่ที่ 7.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.61% โดยแยกเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR 
sheet) อยู่ที่ 6.57 ล้านตัน ขยายตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 6.89% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่น
หนา (HR plate) อยู่ที่ 518,255 ตัน หดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 17.63%  

  ส่วนการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนของไทยปี 2561 เพิ่มขึ้น 2.52% อยู่ที่ 
3.96 ล้านตัน โดยเป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) 3.61 ล้านตัน เพิม่ขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดี่ยว
กันของปีก่อน 4.80% และเป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR Plate) อยู่ท่ี 356,684 ตัน ลดลงเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน 16.00% และการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อน ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ของไทยในปี 
2561 อยู่ท่ี 73,977 ตัน ส่งออกเพิ่มขึ้น 616.71% เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่น
บาง (HR sheet) 55,709 ตัน ขยายตัว 542.80% จากช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน และเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นรีด
ร้อนแผ่นหนา (HR plate) 18,268 ตัน ขยายตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 1,003.68%  

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2562  

  ในปี 2561 ราคาเหล็กในตลาดโลกมีการปรับตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2560 อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมี
การชะลอตัวลงในหลายประเทศ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีนที่เป็นทั้งผู้ผลิตเเละผู้ใช้เหล็กอันดับหนึ่ง
ของโลก รวมถึงผลกระทบของการตอบโต้มาตรการทางการค้าของภาวะสงครามทางการค้า ส่งผลให้ภาวะการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ระดับราคาจึงมีการปรับตัวลดลง โดยราคาผลิตภัณฑ์เหล็กใน
ตลาดโลกปี 2561 เริ่มมีการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเดือนพฤษภาคม และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย
ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศจีนและราคาเหล็กน าเข้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วง
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เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2562 ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กเส้นปรับตัวลดลงตามทิศทางราคา
เหล็กในจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลก ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจของจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัว 
ประกอบกับความผันผวนของราคาเหล็กท่ัวโลกท่ีเกิดจากผลกระทบของสงครามทางการค้าประกอบกับราคาวัตถุดิบ
ที่ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะการปรับตัวลดลงของราคาของเศษเหล็ก (Scrap) ที่มีทิศทางการปรับลดตั้งแต่ต้นปี 2561 
เป็นต้นมาจนกระทั่งสิ้นปี ราคาเศษเหล็กปรับลดลง 17% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ซึ่งสภาวะอุตสาหกรรมเหล็กไทยใน
ปี 2561 ก็ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามทางการค้าและความผันผวนของราคาเหล็กโลกเช่นเดียวกัน ขณะที่
ปริมาณความต้องการในการใช้เหล็กในประเทศจีนยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัว ซึ่ งคาดว่าผู้ผลิตเหล็กในประเทศต่างๆ 
รวมถึงไทยจะเผชิญกับการแข่งขันจากเหล็กน าเข้าในปี 2562 ต่อไปอีก 

  ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (“Worldsteel”) 
คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กส าเร็จรูปของโลก ปี 2562 มีแนวโน้มขยายตัว 1.4% อยู่ที่ 1,681 ล้านตัน โดยที่
จากการคาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กส าเร็จรูปของโลกปี 2562 ของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกมีแนวโน้มความต้องการ
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยกลุ่มสหภาพยุโรป (28 ประเทศ) คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็ก
ส าเร็จรูป ในปี 2562 ขยายตัวอยู่ที่ 1.7% อยู่ที่ 169 ล้านตัน กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) คาดการณ์ความ
ต้องการใช้เหล็กส าเร็จรูป ขยายตัว 0.9% ในกลุ่มประเทศอาเซียน Worldsteel คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็ก
ส าเร็จรูปมีการขยายตัว 6.2% ซึ่งความต้องการใช้เหล็กส าเร็จรูปขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ โดยอยู่ที่
ประมาณ 78.3 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ในขณะที่ Worldsteel คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กส าเร็จรูปของจีนที่เป็นประเทศผู้ผลิต
และผู้ใช้เหล็กรายใหญ่ของโลก โดยในปี 2562 ความต้องการใช้เหล็กส าเร็จรูปไม่มีการขยายตัวและคาดว่าจะคงที่
เท่ากับในปี 2561 

  แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ประมาณการการขยายตัวของ GDP ส าหรับปี 2562 ไว้ท่ี 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก  

1. การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้และการมีงานท าที่มีความชัดเจนมากขึ้น  

2. การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐยังมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวขึ้นตามความคืบหน้าของ
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญๆ ที่เข้าสู่ขั้นตอนของการก่อสร้างมากขึ้น และการลงทุน
ภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง  

3. การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว  

4. การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่สามารถสนับสนุนภาคการส่งออกได้อย่างต่อเนื่องแม้
จะชะลอตัวลงตามประเทศเศรษฐกิจหลัก  

5. การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มส่งผลด้านบวก
ต่อเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนมากขึ้นตามล าดับ  

  แต่อย่างไรก็ยังคงต้องเฝ้าระวังถึงปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ส าคัญที่อาจท าให้เกิดความผั นผวนในระบบ
เศรษฐกิจการเงินโลกท่ีประกอบด้วย  

1. ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีความเสี่ยงต่อความผันผวนและขยายตัวต่ ากว่าการคาดการณ์ โดยมี
ปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญๆ ประกอบด้วย  
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- ความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ ที่อาจมีการด าเนินการเพิ่มเติม
กับจีน และประเทศต่าง ๆ เช่น กลุ่มประเทศยูโรโซน ญี่ปุ่น ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า 
ปริมาณการค้าโลก เศรษฐกิจโลกในภาพรวม และการส่งออกของไทยขยายตัวต่ ากว่าการ
คาดการณ์  

- การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและความเสี่ยงต่อปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความ
ไม่สมดุลของระบบเศรษฐกิจ และถูกซ้ าเติมโดยผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า 
รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนและฐานการผลิต  

- ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศก าลังพัฒนาที่ส าคัญๆ (ตุรกี อาร์เจนตินา บราซิล 
และแอฟริกาใต้) ที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  

- ความเสี่ยงที่สหราชอาณาจักรจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อออกจาก
สหภาพยุโรป (No Deal Brexit)  

- ความผันผวนของราคาน้ ามันที่ยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้านก าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ
การผ่อนปรนมาตรการห้ามน าเข้าน้ ามันจากอิหร่าน รวมทั้งความเป็นเอกภาพของกลุ่ม OPEC  

2. ความล่าช้าในการฟื้นตัวของจ านวนนักท่องเที่ยว  

3. การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกท่ีเร็วกว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

  ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) คาดการณ์
ปริมาณการความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในปี 2562 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากปี 2561 อยู่ประมาณ 8.2% 
โดยคาดว่าปริมาณความต้องการใช้จะอยู่ที่ประมาณ 18.7 ถึง 19.0 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเหล็ก อาทิเช่น การคาดการณ์ของการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่
เพิ่มขึ้น การขยายตัวในบรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋องส าเร็จรูป รวมถึงการขยายตัวทางด้านการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ในปี 2562 อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 
สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) แบบไร้รอยต่อ และการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก และโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจากแนวโน้มการเติบโตของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ภายในประเทศคาดว่าความต้องการใช้เหล็กในปี 2562 ยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้ 

4. โครงสร้างรายได้ 

  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 
  พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รายได้             
รายได้จากการขาย 29,909,762  99% 15,178,062  93% 11,669,472  99% 
ก าไรจากการตดัจ าหน่ายหนี้สินที่
หมดอายุความสุทธิ 119,077  0% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 105,318  0% 310,910  2% 53,612  0% 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 677  0% 734,023  5% 7,711  0% 
รายได้อื่น         45,022  0%        42,589  0%        21,955  0% 
รวมรายได้ 30,179,856  100% 16,265,585  100% 11,752,750  100% 
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5. สินทรัพย์ของบริษัทท่ีส าคัญ 

ประเภทสินทรัพย ์ ความเป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญช ี(ล้านบาท) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

มูลค่าตามบัญช ี(ล้านบาท) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน(*) เป็นเจ้าของ 798 802 
อาคาร(*) เป็นเจ้าของ 1,991 2,091 
โรงงานและเครื่องจักร(*) เป็นเจ้าของ 8,178 9,002 
เครื่องใช้ส านักงาน เป็นเจ้าของ 14 10 
ยานพาหนะ ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน 3 - 
งานระหว่างการก่อสร้าง(*) เป็นเจ้าของ 3,654 3,653 
รวม  14,638 15,558 

หมายเหตุ: (*) สินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งได้แก ่ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ และโครงการระหว่างก่อสร้างเฉพาะที่โรงงาน
หลัก (Core Facility) ปัจจุบัน บริษัทได้ยื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพ่ือขอให้ทรัสตี ของผู้ถือ
ตราสารหนี้หุ้นกู้และรับจ านองหลักประกันแทนผู้ถือตราสารหนี้หุ้นกู้ต่างประเทศของบริษัทท าการไถ่ถอน
จ านองทรัพย์หลักประกันดังกล่าว เนื่องจากบริษัทได้ท าการช าระหนี้ให้แก่กลุ่มเจ้าหนี้ดังกล่าวตามแผนฟื้นฟู
กิจการครบถ้วนแล้ว ต่อมาในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้มีค าพิพากษาให้ บริษัทชนะคดี
และมีค าสั่งให้ จ าเลยทั้ง 3 รายท าการไถ่ถอนจ านองหลักประกัน ทั้งนี้ จ าเลยรายหนึ่งได้เจรจาเพื่อเข้าท า
สัญญาประนีประนอมยอมความกับทางบริษัทเพ่ือปลดจ านองทรัพย์หลักประกันให้แก่บริษัท และได้ท าการยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพ่ือร้องขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมข้างต้น 

  ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ได้มีค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่าง
บริษัทกับจ าเลยรายหนึ่ง โดยให้จ าเลยท าการปลดหลักประกันหรือไถ่ถอนจ านองหลักประกันให้กับบริษัท 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการไถ่ถอนหลักประกันดังกล่าว 

  ปัจจุบันได้ด าเนินการไถ่ถอนหลักประกันกับจ าเลยแล้ว 2 ราย 

6. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก  
 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2562 มีดังนี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
% ของทุนจด

ทะเบียนช าระแล้ว 
1. Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited  3,342,751,016 24.00 
2. บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 2,122,427,209 15.24 
3. Nomura Singapore Limited-Customer Segregated Account 1,086,456,038 7.80 
4. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 841,798,800 6.04 
5. China Tonghai Securities Limited – Account Client 480,768,667 3.45 
6. บริษัท ซูพีเรียร ์โอเวอร์ซสี์ (ประเทศไทย) จ ากัด 412,500,000 2.96 
7. บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด 307,000,000 2.20 
8. นายสุรพันธ์ ตติยมณีกุล 215,725,300 1.55 
9. นายสมชาย ปดัภัย 149,742,600 1.08 
10. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, 

Singapore Branch 
140,000,000 1.01 

11. ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 4,828,959,603 34.67 
 รวม 13,928,129,233 100.00 
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7. รายชื่อกรรมการบริษัท 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
2 รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3 นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4 นายยิ่งศักดิ์(1) เจนรถา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5 นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
6 นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

7 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
8 นายริชาร์ด จิม ยี กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
9 นายอัมเรนดรา(2)  พราสาด ชาวดรี กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
10 นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
11 นายสุดีร์ มาเหชาวารี กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

หมายเหตุ  
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา 

ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน ดร. นฤมล สอาดโฉม กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่
วันท่ี 26 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติรับทราบการลาออกของนาย
โทไบอัส เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และมีมติแต่งตั้ง 
นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด ารงต าแหน่ง กรรมการ แทนนายโทไบอัส เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก 
กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

8. ประวัติการเพ่ิมทุนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี 2559 - ไม่มีการเพิ่มทุน - 

ปี 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจ านวนไม่เกิน 26,160,481,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 103,137,868,438.50 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ านวน 129,298,350,418.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
3,791,374,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท (1) เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และ (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ภายใต้ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (ใบส าคัญแสดงสิทธิ GJS-W2) และ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ใบส าคัญแสดงสิทธิ GJS-W3) และ
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 (ใบส าคัญแสดงสิทธิ GJS-W4) และอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นกับกระทรวง
พาณิชย์แล้ว 

ปี 2561 - ไม่มีการเพิ่มทุน – 
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ปี 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทอีกจ านวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 16,109,896,704 บาท 
เป็นจ านวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 11,969,716,716 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.96 บาท (1) เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ใบส าคัญแสดงสิทธิ GJS-W3) และ
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 (ใบส าคัญแสดงสิทธิ GJS-W4) และอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย
ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

9. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสม 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

ตารางงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบปี 2559 
2560 และ 2561 

งบแสดงฐานะการเงิน 

  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

  พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
สินทรัพย ์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 201,032  1% 578,124  3% 610,143  3% 

ลูกหนี้การค้า 13,892  0% 32,960  0% 195,960  1% 
สินค้าคงเหลือ 3,861,389  21% 3,278,914  17% 854,626  5% 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กจิการที่
เกี่ยวข้องกัน 

94,000  0% 94,000  0% 0  0% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 268,026  1% 394,308  2% 91,761  1% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,438,339  24% 4,378,306  22% 1,752,490  10% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     0%   0% 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 13,838,824  74% 14,637,996  75% 15,558,145  87% 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7,135  0% 6,225  0% 7,807  0% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 540,065  3% 523,228  3% 494,427  3% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,386,024  76% 15,167,448  78% 16,060,379  90% 
รวมสินทรัพย ์ 18,824,363  100% 19,545,754  100% 17,812,868  100% 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้             
หนี้สินหมุนเวียน             
เจ้าหนี้การคา้ 2,033,029  11% 870,385  4% 2,039,409  11% 
เจ้าหนี้อ่ืน และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 660,628  4% 723,524  4% 1,238,899  7% 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 32,683  0% 192,349  1% 190,096  1% 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 0  0% 0  0% 18,500  0% 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 

1,239,362  7% 1,476,201  8% 0  0% 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 131,778  1% 201,051  1% 1,477,824  8% 

หนี้สินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

180,013  1% 204,360  1% 225,734  1% 

หนี้สินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

416  0% 395  0% 0  0% 

ประมาณการหนี้สิน 40,565  0% 0  0% 72,240  0% 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 31,107  0% 38,251  0% 35,076  0% 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 4,349,581  23% 3,706,516  19% 5,297,778  30% 
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  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

  พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
หนี้สินไม่หมนุเวียน             
เจ้าหนี้การคา้ 0  0% 0  0% 0  0% 
เจ้าหนี้อ่ืน และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 58,077  0% 232,316  1% 456,222  3% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 

1,117,518  6% 1,479,358  8% 0  0% 

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,389  0% 1,805  0% 0  0% 

หุ้นกู ้ 0  0% 0  0% 62,607  0% 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 80,141  0% 72,154  0% 53,982  0% 

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 1,257,125  7% 1,785,634  9% 572,811  3% 
รวมหนี้สิน 5,606,705  30% 5,492,150  28% 5,870,589  33% 

ส่วนของผู้ถือหุน้             

ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั   
 18,738,891,365 หุ้น,  
 18,738,891,365 หุ้น และ  
 14,947,517,165 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  
 6.90 บาท ณ 31 ธันวาคม 2561,  
 2560 และ 2559 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 

129,298,350  

   
 
 
 
 

129,298,350  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

103,137,868  

  

ทุนที่ออกและช าระแล้ว หุ้นสามญั  
 13,928,129,233 หุ้น  
 13,928,129,233 หุ้น,  
 10,585,378,217 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  
 6.90 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
 2561, 2560 และ 2559 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 

96,104,092  

 
 
 
 
 

511% 

 
 
 
 
 

96,104,092  

 
 
 
 
 

492% 

 
 
 
 
 

73,039,110  

 
 
 
 
 

410% 

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 0  0% 0  0% 147,992  1% 
ส่วนเกิน (ต่ า) กว่ามูลค่าหุ้น (61,757,357) (328%) (61,757,357) (316%) (39,828,910) (224%) 

ทุนส ารองตามกฏหมาย 18,507  0% 18,507  0% 18,507  0% 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม (21,457,266) (114%) (20,621,318) (106%) (21,596,108) (121%) 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 309,681  2% 309,681  2% 161,689  1% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,217,658  70% 14,053,605  72% 11,942,280  67% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,824,363  100% 19,545,754  100% 17,812,868  100% 
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งบก าไรขาดทุน 

  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 
  พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
รายได้             

รายได้จากการขาย 29,909,762  99% 15,178,062  93% 11,669,472  99% 
ก าไรจากการตดัจ าหน่ายหนี้สินที่
หมดอายุความสุทธิ 119,077  0% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 105,318  0% 310,910  2% 53,612  0% 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 677  0% 734,023  5% 7,711  0% 
รายได้อื่น 45,022  0% 42,589  0% 21,955  0% 
รวมรายได้ 30,179,856  100% 16,265,585  100% 11,752,750  100% 

              
ค่าใช้จ่าย             

ต้นทุนขาย             
 - ต้นทุนของสินค้าท่ีขาย 29,341,754  97% 14,315,400  88% 10,808,548  92% 

 - ต้นทุนการผลติที่ว่างเปล่า 125,364  0% 0  0% 66,126  1% 
 - กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่า
สินค้าคงเหลือ 

160,473  1% 4,051  0%  (8,607) 0% 

  รวมต้นทุนขาย 29,627,591  98% 14,319,451  88% 10,866,067  92% 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 361,595  1% 185,210  1% 159,814  1% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 500,471  2% 496,310  3% 529,257  5% 
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู 10,341  0% 3,156  0% 1,292  0% 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0  0% 0  0% 0  0% 
ขาดทุนจากค าสั่งซื้อของวัตถุดิบทีย่ัง
ไม่ได้รับมอบ 

40,565  0% 0  0% 0  0% 

ต้นทุนทางการเงิน 475,239  2% 271,128  2% 203,461  2% 
รวมค่าใช้จ่าย 31,015,803  103% 15,275,254  94% 11,759,891  100

% 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับป ี  (835,947) (3%) 990,331  6%  (7,140) 0% 
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งบกระแสเงินสด 

  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 
  พันบาท พันบาท พันบาท 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (835,947) 990,331  (7,030) 
รายการปรับปรุง       
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 993,587  1,033,456  1,020,980  
ดอกเบี้ยรับ (2,817) (9,338) (3,189) 

ต้นทุนทางการเงิน 475,239  271,128  203,461  
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ (4) (212) 0  
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ (677) (734,023) (7,711) 
ก าไรจากการตดัจ าหน่ายหนี้สินทีห่มดอายุความสุทธิ (119,077) 0 0 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี ้ณ 
วันท่ีแปลงหนี้เป็นทุน 

0  (78,651) 0  

ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกดิขึ้นจริง (29,658) (94,920) (21,310) 

หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู 10,341  3,156  1,292  
กลับรายการขาดทุนจากการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ 160,473  4,051  (8,365) 

 ประมาณการภาระหนี้สินท่ีเกีย่วกับภาษี 0  0  72,240  
ขาดทุนจากค าสั่งซื้อของวัตถุดิบทีย่ังไม่ได้รับมอบ 40,565  0 0 
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 8,101  3,926  6,524  
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรพัย์        163        7,804      (1,126) 
  700,289  1,396,708  1,255,765  

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน       
ลูกหนี้การค้า  19,068  (8,869) 19,123  

สินค้าคงเหลือ (742,948) (2,428,339) (185,380) 
เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า 172,287  (177,081) (3,297) 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (60,586) (123,083) (334) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (145,933) (135,998) (168,737) 

เจ้าหนี้การคา้ 1,185,516  456,711  (9,166) 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (159,667) 2,253  12,365  
เจ้าหนี้อ่ืน และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (143,556) (283,115) (90,550) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10,396  5,681  381  
จ่ายช าระหนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน       (115)       (1,295)            0  
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 834,751  (1,296,428) 830,170  
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ       
รับดอกเบี้ย 2,817  3,798  3,189  
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กจิการที่เกีย่วข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น) 0  (94,000) 0  
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  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

  พันบาท พันบาท พันบาท 
รับคืนหลักประกันเงินสดส าหรับการใช้สาธารณูปโภค 0  0  0  
ซื้อสินทรัพย์ไม่มตีัวตน (2,845) 0 0 
ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ (80,941)    (9,920) (33,409) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (80,969) (100,121) (30,220) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0  1,473,155  0  

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น 0  1,430,646  0  
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0  167,553  0  

จ่ายช าระเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู ้ 0  (62,607) (280,741) 
ช าระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟ้ืนฟู (6,568) (12,922) (14,777) 

ช าระคืนหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้ 0  (922,204) 0  
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 0  (18,500) (11,500) 
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (229,930) 0 0 
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (361,319) 0 0 
จ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (502) 0 0 
จ่ายต้นทุนทางการเงิน       
   - หนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้ 0  (516,034) 0  
   - อื่นๆ (532,519) (173,999)  (39,612) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,130,839) 1,365,088  (346,631) 

        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (377,057) (31,460) 453,318  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 578,124  610,143  156,863  
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นของเงินตราต่างประเทศคงเหลือ
สิ้นงวด 

(35) (559) (38) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 201,032  578,124  610,143  
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อัตราส่วนทางการเงิน 

 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                 1.02                  1.18                  0.33  

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)                 0.07                  0.19                  0.15  
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)                 0.21                (0.29)                 0.16  
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)                   68                    29                    19  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)                     5                    13                    19  

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)                   23                    16                    45  
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)                   16                    23                      8  
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้(เทา่)                   29                    10                      5  
ระยะเวลาช าระหนี ้(วัน)                   12                    37                    68  
Cash Cycle (วัน)                     9                     (1)                  (41) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 1.90% 5.68% 7.38% 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 0.94% 5.65% 6.88% 
อัตราก าไรอื่น 0.89% 6.69% 0.71% 
อัตราก าไรสุทธิ (%) (2.77%) 6.09% (0.06%) 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (6.32%) 7.05% (0.06%) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) (4.36%) 5.30% (0.04%) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 1.11% 13.40% 5.72% 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย ์(เท่า)                 1.57                  0.87                  0.66  
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio) 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า)                 0.42                  0.39                  0.49  
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า)                 2.76                (3.78)                 5.08  

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)                    -                       -                       -    

 

 



 

                                      สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 

 

                  ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)                  
                          การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 11,560,347,263 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.96 บาท                         เลขท่ีใบจอง………………………. 
                            ราคาเสนอขายหุ้นละ  0.13  บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น ในอตัรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.83 หุ้นใหม ่

วนัท่ีจองซือ้   22 เมษายน 2562   23 เมษายน 2562  24 เมษายน 2562  25 เมษายน 2562  26 เมษายน 2562   

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง  
เรียน    คณะกรรมการบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)(“บริษัท”) 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล)……………………………………...…………......…...………............................................เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี  ..………................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี ..........................................เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี...........................................ท่ีอยูใ่ห้เป็นไปตามท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 ซึง่บริษัทได้รับจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท”)  
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบคุคล (กรณีไมต่รงกบัท่ีอยูปั่จจบุนั) ..................................................................................................................……………………………..…............................. 
ช่ือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม (ส าหรับกรณีนิติบคุคล) .................................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูปั่จจบุนัของกรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม..................................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท์ท่ีติดต่อได้.................................  โทรศพัท์เคลื่อนท่ี ......................................................มีความประสงค์ขอจองซือ้หุ้นและขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

รายละเอียดการจองซือ้ ราคาต่อหุ้น (บาท) จ านวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท) 

 จองซือ้น้อยกวา่สิทธิ 

0.13 

  
 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน   
 จองซือ้เกินกวา่สิทธิ   

รวม   
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดยช าระแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้น” เลขที่บัญชี 049-3-14340-9 (ธุรกิจ) ตามรายละเอียดดงันี ้
  เงินโอน    เช็คบคุคล   แค็ชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์ เลขท่ีเช็ค ………………………..ลงวนัท่ี (ไมเ่กิน 24 เมษายน 2562) ……………………ธนาคาร/สาขา.................................................... 
เช็คสัง่จ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้น” (ก าหนดการรับจองซือ้ด้วยเช็ค/แค็ชเชียร์เช็ค /ดร๊าฟ รับจองถึง วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00–
15.30 น.เท่านัน้) (ในกรณีฝากช าระค่าจองซือ้หุ้นด้วยเช็ค หรือแค็ชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถทราบผลการเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน ระยะเวลารับจอง
ซือ้หุ้น)   
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่ว ในการสง่มอบหุ้น ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเทา่นัน้) 
 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ“บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” (TSD) และด าเนินการให้บริษัท .................................................. 

สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ..................น าหุ้นเข้าฝากไว้กบั TSD เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี...................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยูก่บับริษัทนัน้  
 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” (TSD) และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั TSD โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า กรุณากรอก “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account)เท่านัน้” เพื่อน าสง่
ให้ TSD ในกรณีไมจ่ดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนดจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงั ผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี TSD ก าหนด) 
“บริษัทขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบคุคลสหรัฐฯ และจะออกเป็นใบหลกัทรัพย์แทน” 

 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยูใ่นฐานทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยข้าพเจ้ายินดี
มอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อให้การจดัท าใบหุ้นและสง่มอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนั นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้นซึง่บริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขายหุ้น
ได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขาย 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะใช้ในการช าระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาท ขึน้ไป หากผู้ ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง* ไมใ่ช่ผู้จองซือ้ โปรดระบ ุ.................................................................................... 
*ผู้ ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง   หมายถึง   บคุคลธรรมดาผู้ เป็นเจ้าของท่ีแท้จริง หรือมีอ านาจควบคมุการท าธุรกรรมของลกูค้า  หรือบคุคลท่ีลกูค้าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบคุคลผู้ ใช้อ านาจควบคมุนิติบคุคล
หรือผู้ ท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย  ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าท่ีเก่ียวข้อง 
ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบถ้วนตามจ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ หรือช าระเงินเกินกวา่หลกัทรัพย์ท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินสว่นต่างท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร โดย
ไมม่ีดอกเบีย้ และไมม่ีค่าเสียหายใดๆ ดงัต่อไปนี ้
กรณีเป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โอนเงินผ่านระบบอตัโนมติั (ATS)เข้าบญัชีข้าพเจ้าตามฐานข้อมลูท่ีได้แจ้งไว้กบับริษัทฯ  
กรณีไมไ่ด้เป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายข้าพเจ้า และจดัสง่ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ปรากฏตามทะเบียนผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุการจองซือ้ (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องซึง่ผู้จองต้องรับผิดชอบ เมื่อน าเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะซือ้หุ้นเพิ่มทนุจ านวนดงักลา่วหรือในจ านวนท่ีท่านจดัให้และจะไมย่กเลิกการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนีแ้ต่หากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน 
และเอกสารประกอบการจองซือ้ท่ีถกูต้องเรียบร้อย พร้อมช าระเงินค่าจองซือ้มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค ท่ีสัง่จ่ายแล้วนัน้ไมผ่า่นการช าระเงินจาก
ธนาคารให้ถือวา่ข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
ข้าพเจ้าได้อ่านหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือแจ้งการ
จดัสรรและสารสนเทศดงักลา่วและท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าอีกด้วย 

ลงช่ือ.....…......…................................................................. ผู้จองซือ้หุ้น 

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

การลงทนุในหลกัทรัพย์ยอ่มมีความเสี่ยง และก่อนตดัสินใจจองซือ้หลกัทรัพย์ ควรศึกษาข้อมลูอยา่งรอบคอบ   “กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน มิฉะนัน้อาจถกูตดัสิทธิการจองซือ้”          

หลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

วนัท่ีจองซือ้     เมษายน 2562         เมษายน 2562    4 เมษายน 2562    5 เมษายน 2562      6 เมษายน 2562                     เลขท่ีใบจอง……………................................. 
บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ......................……………..............................................................เพื่อจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ บมจ. จี เจ สตีล รวมจ านวน 
................................... หุ้น ในราคาหุ้นละ  0.13  บาท รวมเป็นเงิน ...............................................................บาท  
โดยช าระแบบBill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ SCBด้วย เงินโอนเข้าบญัชี   เช็คบคุคล  แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์  เลขท่ีเช็ค .........................วนัท่ี .........................ธนาคาร/สาขา................. 

ออกใบหลกัทรัพย์ในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก”สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี...........................บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี................................... 
ออกใบหลกัทรัพย์ในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อผู้จองซือ้  
ออกใบหลกัทรัพย์ ในนามผู้จองซือ้ 

กรณีไมไ่ด้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ หรือได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ไมค่รบตามจ านวนหลกัทรัพย์ท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
กรณีเป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โอนเงินผ่านระบบอตัโนมติั (ATS)เข้าบญัชีข้าพเจ้าตามฐานข้อมลูท่ีได้แจ้งไว้กบับริษัทฯ  
กรณีไมไ่ด้เป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายข้าพเจ้า และจดัสง่ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ปรากฏตามทะเบียนผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุการจองซือ้ (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องซึง่ผู้จองต้องรับผิดชอบ เมื่อน าเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับเอกสารการจอง ......................................................................... 

** ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ งดรับการยื่นเอกสารการจองซือ้ทางไปรษณีย์ และห้ามยื่น/ฝากเอกสารการจองซือ้ไว้กบัธนาคารท่ีทา่นช าระเงินโดยเด็ดขาด **  

ใบจองซือ้ 1 ใบ 
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 



 

 

BROKER 

ผูฝ้ากเลขที ่ ชือ่บรษิทั ผูฝ้ากเลขที ่ ชือ่บรษิทั 

002 บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จ ากดั 032 บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

003 บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 034 บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

004 บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 038 บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 

005 บรษัิทหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 048 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) 

006 บรษัิทหลกัทรัพย ์ภัทร จ ากดั (มหาชน) 050 บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 

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

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

010 บรษัิทหลกัทรัพย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 200 บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

011 บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บรษัิทหลกัทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั  

013 บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั 

014 บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 221 บรษัิทหลกัทรัพย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน)  

015 บรษัิทหลกัทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 224 บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  

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

019 บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 229 บรษัิทหลกัทรัพย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

022 บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จ ากดั 230 บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากดั 

023 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั 244 บรษัิทหลกัทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

247 บรษัิทหลกัทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

027 บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บรษัิทหลกัทรัพย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 

029 บรษัิทหลกัทรัพยก์รงุศร ีจ ากดั (มหาชน) 924 บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

030 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 243 บรษัิทหลกัทรัพย ์เพือ่ธรุกจิหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 

242 บรษัิทหลกัทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติีแ้บงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮอ่งกงและเซยีงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชนัจ ากดั (เพือ่ตราสารหนี)้ 

303 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผูร้บัฝากทรัพยส์นิ) 334 บรษัิทหลกัทรัพย ์เพือ่ธรุกจิหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

304 ธนาคารฮอ่งกงและเซยีงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชนั จ ากดั 336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

305 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพือ่รบัฝากทรัพยส์นิ) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพือ่คา้ตราสารหนี)้ 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ  
(เพือ่รับฝากทรัพยส์นิ) 

345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

328 ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพือ่ลกูคา้) 

 
หมายเหต ุ

- กรุณาแนบใบรับรองการจองซือ้หุ้น มาพร้อมใบจองซือ้ฉบบันีด้้วย 
- ผู้จองซือ้จะต้องแนบใบน าฝากช าระเงินค่าสนิค้าและบริการ(Bill PaymentPay-in Slip) ให้ครบถ้วนตามจ านวนเงินท่ีโอน 
- ถ้าจ านวนหุ้นท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ไมต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นหลกั  
- หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงท่ีอยู ่โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดสง่หลกัฐานไปท่ีฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 93 

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2009-9000 
 

 



ใบน าฝากช าระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) 
ส าหรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ /  

For share subscription 
  บริษัท จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) / G J Steel Plc. 

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

    

  
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี  0107547000796     
โทรศพัท์  02-088-9999 โทรสาร 02-108-0999   วนัท่ี (DATE) 

    สาขาผู้ รับฝาก (Branch) 

เพื่อเข้าบัญชี  บล.อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้น 
Deposit to RHB Securities (Thailand) PCL. for Shares Subscription 

ชดุแจ้งการช าระเงิน 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
Siam Commercial Bank 

  
   

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

14340-9 (Business)  
วนัท่ีรับจอง 22 – 26 เมษายน 2562 / Subscription 
period April 22 - 26, 2019  
 

(กรณีเป็นเช็ค ลงวนัที่ ไม่เกิน  24 เมษายน 2562 ทราบผลการ
เรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน
ระยะเวลารับจองซือ้หุ้น  / Cheque must be dated by no later 
than  April 24, 2019) 

Name 
ชื่อลกูค้า 

ส าหรับลกูค้า / For Customer 

Ref.1 

เลขทะเบยีนผู้ถือใบส าคญั 
แสดงสทิธิ / Registration No.  
Ref.2 

เลขท่ีบตัรประชาชนหรือ  
เลขท่ีหนงัสอืเดินทาง/ 
ID or Passport Number 

  

 เงินสด / CASH หมายเลขเช็ค / Cheque No. ชื่อธนาคาร-สาขา / Bank –Branch เช็คลงวนัท่ี / Due Date ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

 เช็ค / CHEQUE       
  
  

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

จ านวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)   

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร / Amount  in Words   

ชื่อผู้น าฝาก / Deposit By โทรศพัท์/ Telephone 

ใบน าฝากช าระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) 
ส าหรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ /  

For share subscription 
  บริษัท จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) / G J Steel Plc. 

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

    

  
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี  0107547000796     
โทรศพัท์  02-088-9999 โทรสาร 02-108-0999   วนัท่ี (DATE) 
    สาขาผู้ รับฝาก (Branch) 
เพื่อเข้าบัญชี  บล.อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้น 
Deposit to RHB Securities (Thailand) PCL. for Shares Subscription 

ชดุแจ้งการช าระเงิน 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
Siam Commercial Bank 

  
   

เลขที่บัญชี 049-3-14340-9 (ธุรกิจ) / 049-3-

14340-9 (Business)  
วนัท่ีรับจอง 22 – 26 เมษายน 2562 / Subscription 
period April 22 - 26, 2019  
 

(กรณีเป็นเช็ค ลงวนัที่ ไม่เกิน  24 เมษายน 2562 ทราบผลการ
เรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน
ระยะเวลารับจองซือ้หุ้น  / Cheque must be dated by no later 
than  April 24, 2019) 

Name 
ชื่อลกูค้า 

ส าหรับธนาคาร / For Bank 

Ref.1 
เลขทะเบยีนผู้ถือใบส าคญั 
แสดงสทิธิ/     
Registration No.  
Ref.2 

เลขท่ีบตัรประชาชนหรือ  
เลขท่ีหนงัสอืเดินทาง/ 
ID or Passport Number 

  

 เงินสด / CASH หมายเลขเช็ค / Cheque No. ชื่อธนาคาร-สาขา / Bank –Branch เช็คลงวนัท่ี / Due Date ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

 เช็ค / CHEQUE       
  

  

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

จ านวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)   

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร / Amount  in Words 
  

ชื่อผู้น าฝาก / Deposit By โทรศพัท์/ Telephone 



 

 

                                                                         

แบบสอบถามเพื อหาขอ้บ่งชี!การเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบุิคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 

                                                                                                              วนัที!.................………….…….….. 
 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบุิคคล เลขที! ................................................................................................. 
 

สาํหรบับุคคลธรรมดา 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา          £ ใช่* £ ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี! " เป็นอเมรกินั      £ ใช่* £ ไมใ่ช่ 
3. มถีิ!นที!อยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา       £ ใช่* £ ไมใ่ช่ 

 

 

สาํหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบุิคคลที!จดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา      £ ใช่* £ ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA       £ ใช่* £ ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ££££££.£££££.££.£££ และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 

3. เป็นนิตบุิคคลที!มรีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตั #งแต่รอ้ยละ 50 ขึ#นไปของรายไดร้วม  £ ใช่* £ ไมใ่ช่ 
หรอืมทีรพัยส์นิที!ก่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตั #งแต่รอ้ยละ 50 ขึ#นไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  

 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามที!ระบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก่์อใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึ#นแก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค่้าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี# ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูที!ปรากฎในเอกสารนี#ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื!นที!มอีํานาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

  
ลงชื!อ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  

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

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึ !ง แสดงว่าท่านมีข้อบง่ชี! ว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิ"ไม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันั !น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอื #นแทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ " และ/หรอืขอ้ # แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี! ว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 

TSD ขอสงวนสิทธิ"ไม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันั !น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอื #นแทน  



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 
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บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
ชัน้ 10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ (662)088-9999 ตอ่ 9917 และ 9614   


