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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพ ิ่มท ุน 

บริษัท  เชาว์ สตลี อนิดสัทรี  ้จาํกัด (มหาชน) 
วันท ี่ 27 กุมภาพนัธ์  2560 

ข้าพเจ้า บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560
ระหวา่งเวลา 14.00 ถึง 17.40 น. เก่ียวกบัการเพิม่ทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การเพ ิ่มท ุน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 
240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 240,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้ 
 

การเพ ิ่มท ุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

         แบบมอบอํานาจทัว่ไป หุ้นสามญั 240,000,000 1 240,000,000 
         (General Mandate)     

  

  

 2. การจัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน  
  ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้ นสามัญจํานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท รวม 
240,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 
จัดสรรให้แก่ ประเภท

หลักทรัพย์ 
จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนชาํระแล้ว1/ 
หมายเหตุ  

ผู้ ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั ไม่เกิน 160,000,000 20  

บคุคลในวงจํากดั หุ้นสามญั ไม่เกิน 80,000,000 10  
         1/ ร้อยละตอ่ทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพ่ิมทนุแบบ General Mandate  
 

หมายเหต ุ 

 พิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุม่บคุคลก่อน หรือให้
ทกุกลุม่บคุคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็ได้ รวมถึงมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาท่ีเสนอขาย และ
เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

 เข้าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ ดําเนินการตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

 ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงติดต่อ 
และย่ืนคําขออนญุาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในครัง้ถดัไป 
หรือภายในวนัท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในครัง้ถดัไปแล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน 
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    3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นเพ ื่อขออนุมัตกิารเพ ิ่มท ุนและจัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน 
  กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์ คลบั ชัน้ 
2 เอฟวายไอ เซน็เตอร์ 1 เลขท่ี 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 มีมติกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นเพ่ือการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 (Record date) ในวันท่ี 30
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 

4. การขออนุญาตเพ ิ่มท ุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน ต่อหน่วยงานราชการท ี่ เก ี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต  
 4.1 บริษัทจะดําเนินการขอจดทะเบียนการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และทนุชําระแล้ว และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรม

พฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์  
 4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือนําหุ้นเพ่ิมทนุดงักล่าวเข้าจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  
 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพ ิ่มท ุน และการใช้เงนิท ุนในส่วนท ี่เพ ิ่ม 
 เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ และ/หรือ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพ่ือชําระคืนเงินกู้ของบริษัท 
 

6. ประโยชน์ท ี่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพ ิ่มท ุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน 
      เพ่ือให้บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงขึน้ และ/หรือ มีเงินทนุเพียงพอในการลงทนุเพ่ือขยายธุรกิจ และ/หรือ ลดอตัราสว่น
หนีส้ินตอ่ทนุของบริษัท  

 

7. ประโยชน์ท ี่ผู้ถ ือห ุ้นจะพงึได้รับจากการเพ ิ่มท ุน/จัดสรรห ุ้นเพ ิ่มทุน 
       จากการท่ีบริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีดีขึน้และมีศกัยภาพในการทํากําไรท่ีเพ่ิมขึน้จะสง่ผลทําให้บริษัทมีผลประกอบท่ีดีขึน้ใน
อนาคต ซึง่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมลูค่ากิจการท่ีเพ่ิมขึน้  

 

8. รายละเอยีดอ ื่นใดท ี่จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืห ุ้นเพ ื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการอนุมัตกิารเพ ิ่มท ุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน 
  -ไม่มี- 
 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีท ี่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ ิ่มท ุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน 
ลําดบั ขัน้ตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี 

1 ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรเพ่ิมทนุ 
แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 

วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

2 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 (Record Date) วนัท่ี 30 มีนาคม 2560 
3 รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

4 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 วนัท่ี 21 เมษายน 2560 
5 จดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์  ภายใน 14 นบัวนัแตว่นัท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั 

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 

                      ลายมือช่ือ............................................... ผู้ มีอํานาจลงนามสารสนเทศ 
                ( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ) 
                ประธานกรรมการบริหาร  


