
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทนุ 
บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี  27  กมุภาพนัธ ์2561 

ขา้พเจา้ บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการ ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561 
ระหวา่ง 14.00 ถงึ 17.30 น. เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพ่ิมทุน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 
240,000,000 บาท จากเดมิ 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัจ านวน 240,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงัน้ี  

การเพ่ิมทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มลูค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

         แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั 240,000,000 1 240,000,000 
         (General Mandate)     

  
 2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ  
  ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 
240,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

• แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จดัสรรให้แก่ ประเภท

หลกัทรพัย ์
จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทนุช าระแล้ว1/ 
หมายเหต ุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สามญั ไมเ่กนิ 160,000,000 20  

บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั ไมเ่กนิ 80,000,000 10  
     

1/ รอ้ยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบ General Mandate  
หมายเหตุ  
• พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในคราวเดยีวกนั หรอืหลายคราวกไ็ด ้และจะเสนอขายใหก้ลุ่มบุคคลก่อน หรอื

ให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดยีวกนักไ็ด้ รวมถงึมอี านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที่เสนอ
ขาย และเงือ่นไขอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

• เขา้เจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ ด าเนินการต่างๆ อนัเกีย่วเน่ือง
กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

• ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง
ติดต่อ และยื่นค าขออนุญาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และน าหุ้น
สามญัเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  
 
ทัง้น้ี การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนให้ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที่บรษิทัจดัประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปีในครัง้

ถดัไป หรอืภายในวนัทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไปแลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน 
 
 



 

 

    3. ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
  ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 วนัพฤหสับดทีี ่26 เมษายน 2561 เวลา14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู 
ชัน้ C โรงแรมแกรนด์เซน็เตอรพ์อยท์ สุขุมวทิ เทอมนิัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวทิ 19 (วฒันา) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 มมีตกิ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2561 (Record date) ในวนัที ่14 มนีาคม 2561 
 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต  
 4.1 บรษิทัจะด าเนินการขอจดทะเบยีนการเพิม่ทุนจดทะเบยีน และทุนช าระแลว้ และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัต่อ

กรมพฒันาธุรกจิ กระทรวงพาณิชย ์ 
 4.2 บรษิทัจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อน าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  
 

5.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทนุ และการใช้เงินทนุในส่วนท่ีเพ่ิม 
 เพือ่เป็นทุนหมุนเวยีนในกจิการ และ/หรอื เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิในอนาคต และ/หรอื เพือ่ช าระคนืเงนิกูข้องบรษิทั 
 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
      เพือ่ใหบ้รษิทัมฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คงขึน้ และ/หรอื มเีงนิทุนเพยีงพอในการลงทุนเพือ่ขยายธุรกจิ และ/หรอื ลดอตัราสว่น
หน้ีสนิต่อทุนของบรษิทั  

 

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
       จากการทีบ่รษิทัมฐีานะทางการเงนิทีด่ขี ึน้และมศีกัยภาพในการท าก าไรทีเ่พิม่ขึน้จะสง่ผลท าใหบ้รษิทัมผีลประกอบทีด่ขี ึน้ใน
อนาคต ซึง่ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัประโยชน์จากมลูคา่กจิการทีเ่พิม่ขึน้  

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
  -ไมม่-ี 
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดอืน ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2561 เพื่อพจิารณาอนุมตักิาร
เพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) 

วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561 

2 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
(Record Date) 

วนัที ่14 มนีาคม 2561 

3 วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 วนัที ่26 เมษายน 2561 
4 จดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอง

บรษิทัและกระทรวงพาณิชย ์ 
ภายใน 14 นบัวนัแต่วนัทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้มมีตอินุมตั ิ
  

บรษิทัขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 
                              ลายมอืชื่อ............................................... ผูม้อี านาจลงนามสารสนเทศ 
                        ( นายอนาวลิ จริธรรมศริ)ิ 
                         ประธานกรรมการบรหิาร  


