
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6. 

 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท เชาว์ สตีล อนิดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2562 

ขา้พเจา้ บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 
14.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุน และจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน ดงัต่อไปน้ี 

1. การลดทุนและการเพิม่ทุน 

1.1        การลดทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ในจ านวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 1,040,000,000 บาท เป็นจ านวน 800,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 
240,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

1.2        การเพ่ิมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 
บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 240,000,000 บาทโดยเป็นการเพ่ิม
ทุนในลกัษณะดงัน้ี  

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

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

  
 2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวม 
240,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
• แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรัพย์ จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) หุน้สามญั ไม่เกิน 160,000,000 20  

2. บุคคลในวงจ ากดั  
      (Private Placement)  

หุน้สามญั ไม่เกิน 80,000,000 10  

         1/ ร้อยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  
หมายเหตุ  
• พิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อน หรือ

ให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็ได ้รวมถึงมีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาท่ีเสนอขาย 
และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

• เขา้เจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 



 

 

• ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึงติดต่อ 
และยืน่ค  าขออนุญาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และน าหุน้สามญัเพ่ิมทุน
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  
 

ทั้งน้ี การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังถดัไป 
หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในคร้ังถดัไปแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

 
    3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัตกิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 วนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C  โรงแรม
แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขท่ี 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วฒันา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 มีมติก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 (Record Date) ในวนัท่ี 15  มีนาคม 2562 

 
4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต  

 4.1 บริษทัจะด าเนินการขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และทุนช าระแลว้ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัต่อ
กรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ 

 4.2 บริษทัจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือน าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

 
5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

บริษทัฯ จะด าเนินการเพ่ิมทุนเพ่ือเป็นทุนหมุนเวยีนในกิจการ และ/หรือ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพ่ือ
ช าระคืนเงินกูข้องบริษทั 
 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

เพ่ือใหบ้ริษทัมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงข้ึน และ/หรือ มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ และ/หรือ ลดอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนของบริษทั  

 
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 จากการท่ีบริษทัมีฐานะทางการเงินท่ีดีข้ึนและมีศกัยภาพในการท าก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลท าใหบ้ริษทัมีผลประกอบท่ีดีข้ึนใน
อนาคต ซ่ึงผูถื้อหุน้จะไดรั้บประโยชน์จากมูลค่ากิจการท่ีเพ่ิมข้ึน  

 
8. รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมตัิการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

  -ไม่มี- 
 
 



 

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562  เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพ่ิม

ทุนและจดัสรรเพ่ิมทุน แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 

2 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
(Record Date) 

วนัท่ี 15  มีนาคม 2562 

3 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 วนัท่ี 26 เมษายน 2562 
4 ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน รวมทั้ง แกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษทัฯ กบักระทรวงพาณิชย ์ 
ภายใน 14 นบัวนัแต่วนัท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้มีมติอนุมติั 
  
บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 

                               -นายอนาวิล จิรธรรมศิริ- 
                                   ลายมือช่ือ............................................... ผูมี้อ  านาจลงนามสารสนเทศ 
                        ( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ) 
                         ประธานกรรมการบริหาร  
 
 


