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ทะเบียนเลขที่ 0107538000401
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ที่ GST/ELCID-11/2561
22 มิถุนายน 2561
เรื่อง

แจ้งกาหนดการใช้สทิ ธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ GJS-W3

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บ ริ ษั ท จี เจ สตี ล จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ จั ด สรรใบส าคัั แ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะืื้ ห หุ้ น สามั แ
คัรั้งที่ 3/2556 (“GJS-W3”) จานวน 3,674,429,663 หน่วย โดยมีกาหนดการใช้สิทธิในวันทาการสุดท้ายขหงเดืหน
มิ ถุ น ายน และธั น วาคัม ตลหดหายุ ข หงใบส าคัั แ แสดงสิ ท ธิ 7 ปี โดยมี วั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ คั รั้ ง แรกในวั น ที่
28 มิถุนายน 2556 และวันกาหนดการใช้สิทธิคัรั้งสุดท้ายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น
บริษัทขหแจ้งรายละเหียดเกี่ยวกับการแจ้งคัวามจานงในการใช้สิทธิ GJS-W3 ดังนี้
1.
2.
3.
4.

วันกาหนดการใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
5. บุคคลและสถานที่ติดต่อในการใช้
สิ ท ธิ แ ละรั บ แบบแสดงความ
จานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

:
:
:
:

6. วิธีการชาระเงินในการใช้สิทธิ

:

:

วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ใบสาคััแแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่หหุ้นสามัแ 0.437 หุ้น
ราคัาหุ้นละ 1.3722 บาท (มูลคั่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท)
วันที่ 22, 25 ถึง 28 มิถุนายน 2561
เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
เลขานุการบริษัท
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 88 หาคัารปาโื่ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคัร 10500
โทรศัพท์ 0-2634-2222 ต่ห 1559 โทรสาร 0-2634-4114
หรืห Download แบบแสดงคัวามจานงในการใช้สิทธิได้ในเว็บไืต์ขหง
บริษัท www.gjsteel.co.th
ผู้ถืหใบสาคััแแสดงสิทธิที่ประสงคั์จะใช้สิทธิืื้หหุ้นสามัแ จะต้หงชาระ
เป็ น เช็ คั ดร๊ า ฟท์ ตั๋ ว แลกเงิ น ธนาคัาร หรื ห คั าสั่ ง จ่ า ยเงิ น ธนาคัาร
ที่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ ใ นกรุ ง เทพมหานคัรภายในวั น ใช้ สิ ท ธิ
แต่ ล ะคัรั้ ง และขี ด คัร่ ห มสั่ ง จ่ า ย “บั ญ ชี จ องซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น บริ ษั ท
จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)” หรืหโหนเงินเข้าบัแชีเงินฝากชื่หบัแชี
“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)” เลขที่
บั แ ชี 245-3-00177-0 ประเภทบั แ ชี กระแสรายวั น ธนาคัาร ไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาปาโื่ ทาวเวหร์
(บริษัทขหสงวนสิทธิไม่รับชาระเงินคั่าจหงืื้หหุ้นสามัแเป็นเงินสด)

สานักงานใหญ่ : เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 ประเทศไทย

Head Office

: 88 PASO Tower, 24th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

สานักงานโรงงาน: นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331 ตาบลบ่อวิน อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย

Site Office

: Hemaraj Chonburi Industrial Estate, 358 Moo 6, Highway 331, Bowin, Sriracha, Chonburi 20230, Thailand

โทร 02-267-8222 แฟ็ กซ์ 02-267-9048-9

Tel: 02-267-8222 Fax: 02-267-9048-9
โทร 038-345-950 แฟ็ กซ์ 038-345-693

Tel: 038-345-950 Fax: 038-345-693

7. เอกสารประกอบการใช้สิทธิ

:

1. แบบแสดงคัวามจานงการใช้สิทธิืื้หหุ้นสามัแที่ได้กรหกข้หมูลถูกต้หง
ชัดเจน และคัรบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้หมลงนามโดยผู้ถืหใบสาคััแ
แสดงสิทธิ
2. ใบสาคััแแสดงสิทธิหรืหใบแทนใบสาคััแแสดงสิทธิที่ระบุว่า ผู้ถืหนั้น
มีสิ ท ธิในใบส าคััแ แสดงสิท ธิ ตามจ านวนที่ ระบุ หยู่ ในใบแจ้ งคัวาม
จานงการใช้สิทธิืื้หหุ้นสามัแ
3. เหกสารหลักฐานประกหบการยื่นแบบแสดงคัวามจานงในการใช้สิทธิ
ที่จะืื้หหุ้นสามัแมีดังนี้
ก. บุ คั คัลสั แ ชาติ ไ ทย : ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน พร้ ห ม
รับรหงสาเนาถูกต้หง
ข. บุคัคัลที่มิใช่สัแชาติไทย : สาเนาหนังสืหเดินทาง พร้หมรับรหง
สาเนาถูกต้หง
คั. นิติบุคัคัลในประเทศ : สาเนาหนังสืหรับรหงืึ่งหหกโดยกระทรวง
พาณิชย์หายุไม่เกิน 3 เดืหนก่หนวันใช้สิทธิ พร้หมรับรหงสาเนา
ถูกต้หงและเหกสารหลักฐานขหงผู้มีหานาจลงลายมืหชื่หตาม (ก.)
หรืห (ข.) พร้หมรับรหงสาเนาถูกต้หง
ง. นิติบุคัคัลต่างประเทศ : สาเนาหนังสืหการจัดตั้งบริษัท หนังสืห
บริคัณห์สนธิ ข้หบังคัับ และหนังสืหรับรหงที่หหกไม่เกิน 6 เดืหน
ก่หนวันใช้สิทธิ ืึ่งรับรหงโดย Notary Public พร้หมรับรหง
สาเนาถูกต้หง และเหกสารหลักฐานขหงผู้มีหานาจลงลายมืหชื่ห
ตาม (ก.) หรืห (ข.) พร้หมรับรหงสาเนาถูกต้หง

จึงเรียนมาเพื่หโปรดทราบ
ขหแสดงคัวามนับถืห

(นางสาวพรรณี ตานะประทีปกุล)
เลขานุการบริษัท

ที่ GJS/ELCID-11/2561 เรื่หง แจ้งกาหนดการใช้สิทธิืื้หหุ้นสามัแตามใบสาคััแแสดงสิทธิ คัรั้งที่ 3/2556 (GJS-W3)
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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