สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 5
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เชาว์ สตีล อิน ดัส ทรี ้ จํากัด (มหาชน)
วัน ที่ 27 กุมภาพัน ธ์ 2560
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ระหว่างเวลา 14.00 ถึง 17.40 น. เกี่ยวกับการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการได้ มี ม ติ ให้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท แบบมอบอํ านาจทั่ วไป (General Mandate) จํ านวน
240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็ น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจํานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น
หุ้นสามัญ

จํานวนหุ้น
240,000,000

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1

รวม
(ล้ านบาท)
240,000,000

2. การจัดสรรหุ้น เพิ่มทุน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการได้ มี ม ติ ให้ จั ด สรรหุ้ นสามั ญ จํ านวนไม่ เกิ น 240,000,000 หุ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 1 บาท รวม
240,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ร้ อ ยละต่ อ
หมายเหตุ
จัดสรรให้ แ ก่
ประเภท
จํานวนหุ้น
ทุน ชําระแล้ ว1/
หลักทรั พ ย์
ผู้ถือหุ้นเดิม
หุ้นสามัญ
ไม่เกิน 160,000,000
20
บุคคลในวงจํากัด
หุ้นสามัญ
ไม่เกิน 80,000,000
10
1/
ร้ อยละต่อทุนชําระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
หมายเหตุ
 พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้ กลุม่ บุคคลก่อน หรือให้
ทุกกลุม่ บุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และ
เงื่อนไขอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 เข้ าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้ อง รวมทั ้ง ดําเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงติดต่อ
และยื่นคําขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และนําหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ทังนี
้ ้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่บริ ษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครัง้ ถัดไป
หรื อภายในวันที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครัง้ ถัดไปแล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
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3. กําหนดวัน ประชุมสามัญผู้ถ อื หุ้น เพื่อ ขออนุม ัต กิ ารเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้น เพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์ คลับ ชั ้น
2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครัง้ ที่ 2/2560 มี มติกํ าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจํ าปี 2560 (Record date) ในวันที่ 30
้ ่มีการ
มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
แก้ ไขเพิม่ เติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2560
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน ต่ อ หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อ ง และเงื่อ นไข การขออนุญาต
4.1 บริ ษัทจะดําเนินการขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้ ว และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทต่อกรม
พัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริ ษัทจะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนําหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
5. วัตถุประสงค์ ข องการเพิ่มทุน และการใช้ เงิน ทุน ในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชําระคืนเงินกู้ของบริ ษัท
6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัท จะพึงได้ ร ั บจากการเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน
เพื่อให้ บริ ษัทมีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงขึ ้น และ/หรื อ มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพือ่ ขยายธุรกิจ และ/หรื อ ลดอัตราส่วน
หนี ้สินต่อทุนของบริษัท
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถ ือ หุ้น จะพึงได้ ร ั บจากการเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน
จากการที่บริ ษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ ้นและมีศกั ยภาพในการทํากําไรที่เพิ่มขึ ้นจะส่งผลทําให้ บริ ษัทมีผลประกอบที่ดีขึ ้นใน
อนาคต ซึง่ ผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที่เพิ่มขึ ้น
8. รายละเอียดอื่น ใดที่จ าํ เป็ นสําหรับผู้ถ อื หุ้น เพื่อ ใช้ ประกอบการตัดสิน ใจในการอนุม ัต กิ ารเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน
-ไม่มี9. ตารางระยะเวลาการดําเนิน การในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัท มีมติให้ เพิ่มทุน /จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน
ลําดับ
ขันตอนการดํ
้
าเนินการ
วัน เดือน ปี
1 ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
2 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (Record Date)
วันที่ 30 มีนาคม 2560
3 รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 31 มีนาคม 2560
พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น
4 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
วันที่ 21 เมษายน 2560
5 จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 นับวันแต่วนั ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ลายมือชื่อ............................................... ผู้มีอํานาจลงนามสารสนเทศ
( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ)
ประธานกรรมการบริ หาร
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