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

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 

ข้าพเจ้า บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
10 มีนาคม 2563 ระหวา่งเวลา 16.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 125,999,994.00 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 314,999,985.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 440,999,979.50  บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 251,999,988 หุ้น ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้ 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 251,999,988 0.50 125,999,994.00 

    

   แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามญั - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน) 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น  
(ไม่เกิน) 

อัตราส่วน 
(เดิม: ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาท 
ต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(1) ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปัน
ผล 

41,999,998 
หุ้น 

อตัราการจดัสรร 
15 หุ้นเดิม :  
1 หุ้นปันผล 

- - โปรดด ู
หมายเหต ุ

1.1 
(2) เพื่อรองรับการใช้สทิธิตาม

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั 

209,999,990 
หุ้น  

อตัราการจดัสรร 
3 หุ้นสามญัเดิม: 
1 หนว่ย
ใบส าคญัแสดง

ราคาการใช้
สทิธิ  

6.50 บาท
ตอ่หุ้น 

การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
CHAYO-W1 จะเป็นไป

โปรดด ู
หมายเหต ุ

1.2 
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จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น  
(ไม่เกิน) 

อัตราส่วน 
(เดิม: ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาท 
ต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(มหาชน) ครัง้ที่ 1 
(“ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

CHAYO-W1” หรือ 
“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”)  
ที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือ
หุ้น 

สทิธิ  
อตัราการใช้สิทธิ 
ใบส าคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มี
สิ ท ธิ ซื ้ อ หุ้ น
สามญัได้ 1 หุ้น  

ตามเง่ือนไขของการใช้
สทิธิที่ระบใุนข้อก าหนด
วา่ด้วยสทิธิและหน้าที่
ของ 
ผู้ออกใบส าคญัแสดง
สทิธิและผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้น
สามญัเพิม่ทนุของของ
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 
(CHAYO-W1) 
(“ข้อก าหนดสทิธิฯ”) 

หมายเหตุ: 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อ 
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 125,999,994.00 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ จ านวน 314,999,985.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 440,999,979.50 บาท โดยการ
ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 251,999,988 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่วตามรายละเอียดดงันี ้

1.1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ

รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในอตัราจดัสรร 15 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษ

ของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดงักล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0333333 บาทต่อหุ้น 

ส าหรับเศษหุ้นดงักลา่ว  

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 และ

ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563   

1.2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 209,999,990   หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในจ านวนไม่เกิน 209,999,990 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
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ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราจดัสรร 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสทิธิ CHAYO-W1 (หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรแล้ว ให้ปัดเศษนัน้ทิง้) ใบส าคญั
แสดงสทิธิ CHAYO-W1 มีอาย ุ2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยอตัราการใช้สิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิ CHAYO-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 6.50 บาทต่อหุ้น โดยสรุป
สาระส าคัญของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) 
(สิง่ที่สง่มาด้วย 1) ทัง้นี ้บริษัทจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ี
มีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (Record Date) 
ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

อน่ึง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะด าเนินการได้กต่็อเม่ือที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งจะจัด
ให้มีขึน้ในวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติอนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท  

2. การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 

2.1 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0333333 
บาทตอ่หุ้นส าหรับเศษหุ้นดงักลา่ว  

2.2 ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดสทิธิฯ อนัเป็นผลให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นท่ีจะได้รับตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้ตดั
เศษของหุ้นดงักลา่วทิง้ 

2.3 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 ให้ตดัเศษของ
หุ้นดงักลา่วทิง้ 

3. การก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  
ณ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งตัง้อยู่ที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 
10220 โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2563 (Record Date)  
ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อ  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติการ 
เพิ่มทนุจดทะเบียน และบริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีได้จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้น หรือ บริษัทฯ ได้รับช าระค่าหุ้นครบตาม
จ านวนที่เสนอขาย (แล้วแตก่รณี) 
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4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อน าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้ 

4.2.1 หุ้นปันผลที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ตามตารางข้อ 2.1 (1))  
4.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

(CHAYO-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (ตามตารางข้อ 2.1 (2)) 
4.2.3 หุ้นเพิ่มทนุจากการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

5.1 บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

5.2 บริษัทจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 จ านวนไม่เกิน 209,999,990 หน่วย เพื่อให้บริษัท
มีความยืดหยุน่ทางการเงินส าหรับขยายกิจการและ/หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงการ
ลงทนุในการซือ้หนีด้้อยคณุภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอยา่งตอ่เนื่อง 

นอกจากนี ้บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงด าเนินการออกและ

จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ

สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทได้เมื่อถึงก าหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือได้รับ

ผลตอบแทนจากใบส าคญัแสดงสทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทัง้นี ้ในการออกใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้บริษัทจะได้รับเงินประมาณ 1,365 ล้านบาท หากผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิทกุรายใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครบถ้วน 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
(ก) เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งในหุ้นของบริษัท 
(ข) เพื่อคงสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทไมใ่ห้ลดต ่าลง และ 
(ค) เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

6.2 ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 

เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จะท าให้บริษัทมีความ
แข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึน้ และช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินส าหรับการลงทุนโครงการ 
และ/หรือ ขยายกิจการในอนาคต และยงัมีเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัทซึ่งจะสง่ผลดีต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
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7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน
ได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายปันผลขึน้อยู่
กบัแผนการลงทุน เง่ือนไข และข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ ยืมเงินหรือสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
(ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท
อาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทาง
ธุรกิจของกลุม่บริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทนุหมนุเวียน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่
เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

7.2 สทิธิในการรับเงินปันผล 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีได้รับจดัสรรหุ้นปันผลจะมีสทิธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แตเ่มื่อได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และส าหรับผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  CHAYO-W1 จะมีสิทธิได้ รับเงินปันผลจากการด าเนินงานเ ร่ิมตัง้แต่เมื่อ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เพื่อซือ้หุ้นสามญัของบริษัทและ
ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน  

8.1 การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เป็นการจ่ายหุ้นปันผลตามสดัสว่นการถือหุ้น ดงันัน้  
การค านวณผลกระทบที่คาดวา่จะมีตอ่การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบที่คาดว่าจะมี
ตอ่การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) จึงไมน่ ามาปรับใช้ในกรณีนี ้

8.2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เต็มทัง้จ านวนแต่ผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
อาจสง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
8.2.1 ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวน แต่ผู้ ใช้สิทธิมิใช่ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นจะมีสดัส่วนการถือ
หุ้นลดลงประมาณร้อยละ 23.81* เมื่อเทียบกับสดัส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 
* ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จ านวน 209,999,990 หุ้น หาร
ด้วย ผลบวกของ (1) จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัที่ 10 มีนาคม 2563 
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จ านวน 629,999,971 หุ้น (2) จ านวนหุ้นปันผลที่จดัสรรในครัง้นี ้จ านวน 41,999,998 หุ้น และ (3) 
จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นีจ้ านวน 209,999,990 หุ้น 

Control Dilution  

=  จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้/ (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นปัน
ผลที่จดัสรรในครัง้นี ้+ จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี)้ 

=   209,999,990 / (629,999,971 + 41,999,998+ 209,999,990)  
=    ร้อยละ 23.81  

8.2.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นในครัง้นี ้และ
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้จ านวน จะไม่เกิด
ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสงูกว่าราคาตลาด
ก่อนการจดัสรร   
โดยราคาตลาดก่อนการจดัสรรเป็นราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทที่ท าการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ
วนัที่ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 (ราคา
ระหวา่งวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ ถึง 9 มีนาคม 2563 ซึง่เทา่กบั 5 .73 บาทตอ่หุ้น)  

8.2.3 ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ของก าไร (Earnings per Share Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวน แต่ผู้ ใช้สิทธิ

มิใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นจะมีสดัสว่น

การถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 23.82 เมื่อเทียบกับสดัส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจดัสรร

ใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยค านวณจากสตูรดงัตอ่ไปนี ้

Earning Per Share Dilution  
=  (Earning Per Share ก่อนจดัสรร* – Earning Per Share หลงัจดัสรร**) / Earning Per Share 
 ก่อนจดัสรร 
= (0.1658 – 0.1263) / 0.1658 
= ร้อยละ 23.82 
* โดย Earning Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นปันผลที่
จดัสรรในครัง้นี)้ 
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** Earning Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสทุธิ / ((จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นปันผลที่
จดัสรรในครัง้นี)้ + จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี)้ 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1.  วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 10 มีนาคม 2563 

2.  วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 (Record Date)  

25 มีนาคม 2563 

3.  วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 29 เมษายน 2563 

4.  จดทะเบยีนมตเิพิ่มทนุจดทะเบยีนและแก้ไขหนงัสอืบริคณห์
สนธิของบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์  

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ 

5.  วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล หุ้นปันผล 
และใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 (Record Date)  

14 พฤษภาคม 2563 

6.  วนัก าหนดจา่ยเงินปันผลและหุ้นปันผล 28 พฤษภาคม 2563   

7.  วนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 28 พฤษภาคม 2563 

8.  จดทะเบยีนเพิ่มทนุช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับ 
ช าระเงินคา่หุ้นครบ 

9.  น าหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลงั 

10.  น าใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลงั 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

  (นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์) 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


