สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริ ษทั เชาว์ สตีล อิ นดัสทรี้ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ข้าพเจ้า บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง 14.00 ถึง 17.30 น. เกีย่ วกับการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่ มทุน
ที่ประชุ มคณะกรรมการได้ม ีมติให้ เพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ ไป (General Mandate) จ านวน
240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็ น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุน้ สามัญจานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
1 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่ มทุน
ประเภทหุ้น
จานวนหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
รวม
(ล้านบาท)
(บาทต่อหุ้น)
แบบมอบอานาจทัวไป
่
หุน้ สามัญ
240,000,000
1
240,000,000
(General Mandate)
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ที่ประชุ มคณะกรรมการได้ม ีมติให้จ ดั สรรหุ้นสามัญ จ านวนไม่ เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
240,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
จัดสรรให้แก่
ประเภท
จานวนหุ้น
ร้อยละต่อ
หมายเหตุ
1/
หลักทรัพย์
ทุนชาระแล้ว
ผูถ้ อื หุน้ เดิม
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน 160,000,000
20
บุคคลในวงจากัด
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน 80,000,000
10
1/ ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันทีค
่ ณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนมีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ
• พิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อน หรือ
ให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอานาจในการกาหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอ
ขาย และเงือ่ นไขอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
• เข้าเจรจาทาความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันเกีย่ วเนื่อง
กับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
• ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง
ติดต่อ และยื่นคาขออนุ ญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และนาหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ทัง้ นี้ การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษทั จัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี ในครัง้
ถัดไป หรือภายในวันทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไปแล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน

3. กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 วันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
ชัน้ C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 มีมติกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2561 (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2561
4. การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
4.1 บริษทั จะดาเนินการขอจดทะเบียนการเพิม่ ทุนจดทะเบียน และทุนชาระแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริษทั จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ ม
เพือ่ เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพือ่ ชาระคืนเงินกูข้ องบริษทั
6. ประโยชน์ ที่บริ ษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
เพือ่ ให้บริษทั มีฐานะทางการเงินทีม่ นคงขึ
ั ่ น้ และ/หรือ มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพือ่ ขยายธุรกิจ และ/หรือ ลดอัตราส่วน
หนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั
7. ประโยชน์ ที่ผถ้ ู ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
จากการทีบ่ ริษทั มีฐานะทางการเงินทีด่ ขี น้ึ และมีศกั ยภาพในการทากาไรทีเ่ พิม่ ขึน้ จะส่งผลทาให้บริษทั มีผลประกอบทีด่ ขี น้ึ ใน
อนาคต ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ประโยชน์จากมูลค่ากิจการทีเ่ พิม่ ขึน้
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผูถ้ ือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
-ไม่ม-ี
9. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
1
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ าร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เพิ่ ม ทุ น และจัด สรรเพิ่ ม ทุ น แบบมอบอ านาจทั ว่ ไป (General
Mandate)
2
กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
วันที่ 14 มีนาคม 2561
(Record Date)
3
วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561
4
จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
ภายใน 14 นับวันแต่วนั ทีป่ ระชุมผู้
บริษทั และกระทรวงพาณิชย์
ถือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ............................................... ผูม้ อี านาจลงนามสารสนเทศ
( นายอนาวิล จิรธรรมศิร)ิ
ประธานกรรมการบริหาร

