
หนังสือชี 
ชวน 
 

 
 

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี 
 จาํกัด (มหาชน)   

CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่ประชาชน จํานวน 200,000,000 หุ้น  
ราคาหุ้นละ 3.00 บาท มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

การจดัสรรหุ้นจํานวนนี *เป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย 

ระยะเวลาจองซื *อ ตั *งแตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที� 13 – 15 ธนัวาคม 2554 
 
 

ที0ปรึกษาทางการเงนิ 
บริษัท ทริปเปิ*ล เอ พลสั แอดไวเซอรี� จํากดั 

 
ผู้จัดการการจดัจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายหลกัทรัพย์  

บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 

 วันที0ยื0นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสอืชี 
ชวน 
วนัที� 5 กนัยายน 2554 

 
วันที0แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี 
ชวนมีผลใช้บังคับ 

วนัที� 8 ธนัวาคม 2554 

คําเตือน  
ก่อนตัดสินใจลงทนุ ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเกี�ยวกับผู้ออกหลกัทรัพย์และเงื�อนไขของหลกัทรัพย์ 

รวมทั *งความเหมาะสมในการลงทนุ และความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องเป็นอยา่งดี การมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์
และร่างหนงัสือชี *ชวนนี * มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที�เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย์ที�เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือชี *ชวนนี *
แตอ่ยา่งใด ทั *งนี * การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือชี *ชวนนี *เป็นความ
รับผิดชอบของผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ 

หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชี *ชวนมีข้อความหรือรายการที�เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที�ควรต้องแจ้ง
ในสาระสําคญั ผู้ ถือหลกัทรัพย์ที�ได้ซื *อหลกัทรัพย์ไมเ่กินหนึ�งปีนบัแตว่นัที�แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์มีผลใช้บงัคบัและยงัเป็น
เจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลกัทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั *งนี * ภายในหนึ�งปีนับแต่วันที�ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์เป็นเท็จหรือขาด
ข้อความที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วนัที�แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือชี *ชวนมีผลใช้
บงัคบั 

บคุคลทั�วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือชี *ชวนได้ที�ศนูย์สารสนเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั *น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที� 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ในทกุวนัทําการของสํานกังานระหวา่งเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

 
คาํเตือน : การลงทุนมีความเสี0ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
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