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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
สรุ ปสาระสาคัญของการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (CHAYO-W1)

ผู้ออกหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ ท่ อี อก
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ี
ออกและจัดสรร
จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้
เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
วิธีการจัดสรร

อัตราการใช้ สทิ ธิ
ราคาใช้ สิทธิ

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

บริ ษัท ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
(CHAYO-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”)
ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
2 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 209,999,990 หน่วย
ไม่เกิน 209,999,990 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) ซึ่งคิดเป็ นประมาณ ร้ อยละ
31.25* ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
*
วิธีการคานวณสัดส่วนหุ้นรองรับ:
= (จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1) / (จานวนหุ้นจดทะเบียนชาระ
แล้ ว + จานวนหุ้นปั นผลที่จดั สรรในครัง้ นี ้)
= (209,999,990) / (629,999,971+ 41,999,998)
= ร้ อยละ 31.25
หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลังจากที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ ้นในวันที่ 29 เมษายน
2563) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยบริ ษัท
จะออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทที่มีรายชื่อ
ปรากฏในวัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
CHAYO-W1 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิจากการคานวณ (หากมี) ให้ ปัดเศษ
นันทิ
้ ้ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการ
ใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
6.50 บาท ต่อ หุ้น เว้ น แต่ก รณี มี ก ารปรั บ ราคาการใช้ สิ ท ธิ ต ามเงื่ อ นไขการปรั บ สิท ธิ
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่มี การปรั บราคาใช้ สิทธิ ราคาใช้ สิทธิ ข องใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อหน่ว ย
ภายหลังการปรับราคาใช้ สิทธิ จะต้ องไม่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท
เว้ นแต่เข้ าข่ายได้ รับการยกเว้ นตามกฎหมาย
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ได้ ในวันทาการสุดท้ ายของทุกไตรมาส (วันทาการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม
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ระยะเวลาแสดงความจานง
ในการใช้ สทิ ธิ

เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใช้ สิทธิ

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้ สทิ ธิ
การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิ
นายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
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มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปี ปฏิทิน ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
(“วันกาหนดการใช้ สิทธิ ”) โดยวันกาหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ แรก คือ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือจากการใช้ สิทธิ หรื อไม่ถูกใช้ สิทธิ ในวันกาหนดการใช้ สิท ธิ
ใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้ สทิ ธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ต่อ ๆ ไปได้ ตลอดอายุ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกาหนดอายุข องใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ ว ใบสาคัญ
แสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถกู ใช้ สทิ ธิจะถูกยกเลิกและสิ ้นผลไป
วันสุดท้ ายของการใช้ สทิ ธิจะตรงกับวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 มีอายุครบ 2 ปี
นับแต่วนั ที่ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ใช้ สทิ ธิครัง้
สุด ท้ า ยดัง กล่า วตรงกับ วัน หยุด ท าการของของตลาดหลัก ทรั พ ย์ เ อ็ ม เอ ไอ (“ตลาด
หลักทรัพย์ ฯ”) ให้ เลือ่ นวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้ า
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิ ในการซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
จะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 10 วันทาการ ก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ นการแสดงความ
จานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ให้ แสดงความจานงในการใช้ สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อน
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิ (หรื อปรับจานวน
หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิ ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ตามที่ จ ะระบุไว้ ใ นข้ อ ก าหนดว่ า ด้ ว ยสิท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องผู้อ อกใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ
และผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ชโย กรุ๊ ป จ ากั ด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (CHAYO-W1) (“ข้ อกาหนดสิทธิ”) ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ
11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่
ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
บริ ษัทจะยื่นขออนุญาตนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรในครัง้ นี ้ทังหมดเข้
้
า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ แล้ ว ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความ
จานงในการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทา
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เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
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หน้ าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ (หรื อปรับจานวน
หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิ ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อรั กษาผลประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท อันเป็ นผลจากการ
รวมหุ้นหรื อการแบ่งแยกหุ้น
(2) เมื่อบริ ษัทได้ เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ
บุคคลในวงจากัดในราคาสุทธิ ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คานวณได้ ต่ากว่าร้ อยละ
90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท
(3) เมื่อบริ ษัทได้ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อประชาชน
ทั่ว ไป และ/หรื อ บุค คลในวงจ ากั ด โดยที่ ห ลัก ทรั พ ย์ นัน้ ให้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ/
เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาใช้ สิทธิ หรื อราคาแปลงสภาพ
สุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท
(4) เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(5) เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เงินได้ ของบริ ษัทสาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ สาหรับงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั
พึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นันไม่
้ ได้ กาหนดอยู่ในข้ อ (1) - (5) บริ ษัทมีสิทธิที่จะพิจารณา
เพื่อกาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิใหม่ (หรื อปรับ
จานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ แทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิ ) อย่างเป็ นธรรม ทังนี
้ ้
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย เป็ นผู้พิจารณากาหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้
สิทธิและราคาใช้ สทิ ธิ (และการปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตรา
การใช้ สทิ ธิ)
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เงื่อนไขอื่นๆ

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจในการ (ก) กาหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (ข) ดาเนินการและลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง
ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว
ต่อหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYOW1 และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ ้นจาก
การใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
และ (ค) มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในครัง้ นี ้
(1) ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทังจ
้ านวน
แต่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิมิใช่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
โดยผู้ถื อ หุ้น จะมี สัด ส่ว นการถื อ หุ้น ลดลงประมาณร้ อยละ 23.81* เมื่ อ เที ย บกับ
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
* ค านวณจากจ านวนหุ้ นรองรั บ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกในครั ง้ นี ้ จ านวน
209,999,990 หุ้น หารด้ วย ผลบวกของ (1) จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 จานวน 629,999,971 หุ้น (2) จานวนหุ้นปั นผลที่
จัดสรรในครัง้ นี ้ จานวน 41,999,998 หุ้น และ (3) จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ออกในครัง้ นี ้จานวน 209,999,990 หุ้น
Control Dilution
= จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครัง้ นี ้ / (จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
+ จานวนหุ้นปั นผลที่จัดสรรในครัง้ นี ้ + จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ออกในครัง้ นี ้)
= 209,999,990 / (629,999,971 + 41,999,998 + 209,999,990)
= ประมาณร้ อยละ 23.81
(2) ผลกระทบด้ านราคา (Price Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในครัง้ นี ้ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังจ
้ านวน จะไม่เกิดผลกระทบด้ านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจาก
ราคาใช้ สทิ ธิสงู กว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร
*โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของ
บริ ษัทที่ทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งมีมติให้ เสนอวาระต่อที่
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วัตถุประสงค์ ของการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิและ
ประโยชน์ ท่ บี ริษัทพึงจะได้ รับ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 (ราคาระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 9
มีนาคม 2563 ซึง่ เท่ากับ 5 .73 บาทต่อหุ้น)
(3) ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งของกาไร (Earnings per Share Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทังจ
้ านวน
แต่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิมิใช่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
โดยผู้ถื อ หุ้น จะมี สัด ส่ว นการถื อ หุ้น ลดลงประมาณร้ อยละ 23.82* เมื่ อ เที ย บกับ
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยคานวณจากสูตร
ดังต่อไปนี ้
Earning Per Share Dilution
= (Earning Per Share ก่อนจัดสรร* – Earning Per Share หลังจัดสรร**) /
Earning Per Share ก่อนจัดสรร
= (0.1658 – 0.1263) / 0.1658
= ร้ อยละ 23.82
* โดย Earning Per Share ก่อนจัดสรร = กาไรสุทธิ / (จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว +
จานวนหุ้นปั นผลที่จดั สรรในครัง้ นี ้)
** Earning Per Share หลังจัดสรร = กาไรสุทธิ / ((จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวน
หุ้นปั นผลที่จดั สรรในครัง้ นี ้) + จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้)
เพื่อให้ บริ ษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสาหรับ ขยายกิจการและ/หรื อเงินทุนหมุนเวียน
ของบริ ษัทในอนาคต ซึง่ รวมถึงการลงทุนในการซื ้อหนี ้ด้ อยคุณภาพเข้ ามาบริ หารเพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีความประสงค์ที่จะให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัท
จึงดาเนินการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทโดยผู้
ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทได้ เมื่อถึงกาหนดการใช้ สิทธิ ตามระยะเวลาที่ กาหนดหรื อได้ รับผลตอบแทนจาก
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ภายหลังการเข้ าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พ ย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ทังนี
้ ้ ในการออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะได้ รับเงินประมาณ 1,365 ล้ านบาท
หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ รายใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญครบถ้ วน

หน้ า 5 ของ 6

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
Chayo Group Public Company Limited
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับ
จากการเพิ่มทุน

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ในกรณี ที่ผ้ ูถือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ มีการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิท ธิ
และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะได้ รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่
บริ ษัทจะสามารถนาเงินทุนที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิไปดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการในอนาคตตามความเหมาะสมและ
ได้ รับสิทธิในการได้ รับเงินปั นผล โดยบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ อัตราการจ่ายปั นผลขึ ้นอยู่กบั แผนการ
ลงทุน เงื่ อนไข และข้ อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ ในสัญญากู้ยื มเงิ นหรื อสัญ ญาต่าง ๆ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ( ถ้ า มี ) ฐ า น ะ ก า รเ งิ นแ ล ะ ผลก า รด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ปั จ จั ย อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทโดยคณะกรรมการบริ ษัทอาจพิจารณาทบทวน และแก้ ไขนโยบาย
การจ่ายปั นผลเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทใน
อนาคต ความต้ อ งการในการใช้ เ งิ น ทุน และเงิ น ทุน หมุน เวี ย น รวมถึ ง ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่
เห็นสมควร ทังนี
้ ้ การจ่ายปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษัทและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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