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สรุปสาระส าคัญของการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 

ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2 (CHAYO-W2) 
 

ผู้ออกหลักทรัพย ์ บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
ประเภทหลกัทรัพยท์ี่ออก 

 
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิท ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 
(CHAYO-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” หรอื “ใบส าคัญแสดงสทิธิ CHAYO-W2” 
หรอื “ใบส าคัญแสดงสทิธิที่ออกในคร้ังนี”้) 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธิ ระบช่ืุอผูถื้อและสำมำรถโอนเปลีย่นมือได ้ 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ

บรษัิทฯ จะไมข่ยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 
จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่ออก
และจัดสรร 

ไมเ่กิน 212,138,828 หนว่ย 

จ านวนหุ้นสามัญทีจ่ดัสรรไว้เพื่อ
รองรับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ไมเ่กิน 212,138,828 หุน้ (มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท) ซึ่งคิดเป็นประมำณ รอ้ยละ 
25 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 
*วิธีกำรค ำนวณสดัสว่นหุน้รองรบั: 
= (จ ำนวนหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2) / (จ ำนวนหุน้จดทะเบียนช ำระแลว้ 

+ จ ำนวนหุน้ปันผลที่จดัสรรในครัง้นี)้ 
= (212,138,828) / (795,520,605 + 53,034,707) 
= รอ้ยละ 25 
ทัง้นี ้ภำยหลงัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 จ ำนวนหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
CHAYO-W1 และใบส ำคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 จะคิดเป็นรอ้ยละ 41.41** ของจ ำนวน
หุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 
**วิธีกำรค ำนวณสดัสว่นหุน้รองรบั: 
= (จ ำนวนหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 + จ ำนวนหุน้ที่ออกไวร้องรบั

กำรปรบัสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 + จ ำนวนหุน้ที่ออกไวร้องรบั
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1) / (จ ำนวนหุน้จดทะเบียนช ำระแลว้ + จ ำนวน
หุน้ปันผลที่จดัสรรในครัง้นี)้ 

= (212,138,828 + 8,705,076 + 130,576,227) / (795,520,605 + 53,034,707) 
= รอ้ยละ 41.41 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย หนว่ยละ 0.00 บำท (ไมค่ิดมลูคำ่) 
วิธีการจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Rights Offering) (ภำยหลงั

จำกที่ไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 27 
เมษำยน 2564) โดยไม่คิดมลูค่ำ ในอตัรำ 4 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
CHAYO-W2 โดยบรษัิทฯ จะออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ใหแ้ก่ผู้
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ถือหุน้ของบริษัทฯ ที่มีรำยช่ือปรำกฏในวันก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิไดร้บักำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในวนัที่ 11 มิถนุำยน 25641 ทัง้นี ้ในกรณีที่มี
เศษของใบส ำคญัแสดงสทิธิจำกกำรค ำนวณ (หำกมี) ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้  

อัตราการใช้สทิธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัอตัรำ
กำรใชส้ทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ 

ราคาใช้สิทธิ 10.25 บำท ต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ  
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรปรบัรำคำใชส้ิทธิ รำคำใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อหน่วย
ภำยหลงักำรปรบัรำคำใชส้ทิธิจะตอ้งไมต่  ่ำกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัทฯ 
เวน้แตเ่ขำ้ขำ่ยไดร้บักำรยกเวน้ตำมกฎหมำย 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิไดใ้นวนัท ำกำรสดุทำ้ยของทกุไตรมำส (วนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดือนมีนำคม
มิถนุำยน กนัยำยน และธนัวำคม) ของแต่ละปีปฏิทิน (“วันก าหนดการใช้สิทธิ”) โดย
วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้แรก คือ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรใชส้ิทธิหรือไม่ถูกใชส้ิทธิในวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ  
ใด ๆ สำมำรถสะสมเพื่อน ำไปใชส้ิทธิไดใ้นวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้ต่อ ๆ ไปไดต้ลอด
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ แต่หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิแลว้ 
ใบส ำคญัแสดงสทิธิใด ๆ ที่ไมถ่กูใชส้ทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 
วนัสดุทำ้ยของกำรใชส้ทิธิจะตรงกบัวนัที่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 มีอำยคุรบ 2 
ปี นบัแต่วนัที่ออกและจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัใช้
สิทธิครัง้สดุทำ้ยดงักล่ำวตรงกับวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ใหเ้ลือ่นวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการ
ใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยใน
ระยะเวลำ 10 วนัท ำกำร ก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ ยกเวน้กำรแสดงควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย ใหแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิภำยใน 15 วนัก่อนวนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 

เหตุในการต้องออกหุน้ใหม่เพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

เมื่อมีกำรด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรืออตัรำกำรใชส้ิทธิ (หรือปรบัจ ำนวน
หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ิทธิ) ตำมเง่ือนไขในกำรปรบัสิทธิ
ตำมที่จะระบุไว้ในข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหนำ้ที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) ครัง้ที่ 2 (CHAYO-W2) (“ข้อก าหนดสิทธิ”) ซึง่เป็นเหตกุำรณท์ี่ก ำหนดไวใ้น
ขอ้ 11(4) (ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขอ
อนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้
ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ที่มีกำร

                                                 
1 เป็นวนัที่หลงักำรใชส้ิทธิแปลงสภำพตำมก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้ที่ 4 ของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัท 
ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 และกำรออกหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 
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แกไ้ขเพิ่มเติม) 
วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 23 มิถนุำยน 2564 
ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะยื่นขออนญุำตน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกและจดัสรรในครัง้นีท้ัง้หมดเขำ้

จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
ตลาดรองของหุน้สามัญที่เกดิจาก
การใช้สิทธิ 

บริษัทฯ จะน ำหุน้สำมัญที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเขำ้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 

เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิดงักลำ่วไดอ้ีกตอ่ไป 

นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผูท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้ ำ
หนำ้ที่เป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

เงือ่นไขการปรับสิทธิใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

บรษัิทฯ จะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิและ/หรอือตัรำกำรใชส้ิทธิ (หรือปรบัจ ำนวน
หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ ) เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใด
เหตกุำรณห์นึ่งดงัต่อไปนี ้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไมใ่หด้อ้ยไปกวำ่เดิม 
(1) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลจำก

กำรรวมหุน้หรอืกำรแบง่แยกหุน้ 
(2) เมื่อบรษัิทฯ ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/

หรือบุคคลในวงจ ำกัดในรำคำสุทธิของหุน้สำมญัที่ออกใหม่ค ำนวณไดต้ ่ำกว่ำ
รอ้ยละ 90 ของรำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิทฯ 

(3) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและ/หรือ
ประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด โดยที่หลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ิทธิแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั (เช่น หุน้กู้แปลง
สภำพ หรอืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญั) โดยที่รำคำใชส้ิทธิหรือรำคำแปลง
สภำพสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดงักลำ่วต ่ำกว่ำรอ้ยละ 
90 ของรำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิทฯ 

(4) เมื่อบรษัิทฯ จ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรอืบำงสว่นเป็นหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
(5) เมื่อบรษัิทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสทุธิหลงั

หกัภำษีเงินไดข้องบริษัทฯ ส ำหรบักำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใด ๆ 
ส ำหรบังบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยหลงักำรจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำย  

ในกรณีที่มีเหตกุำรณใ์ด ๆ อนัท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์
อนัพึงได ้โดยที่เหตกุำรณใ์ดๆ นัน้ไม่ไดก้ ำหนดอยู่ในขอ้ (1) - (5) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะ
พิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิใหม ่
(หรือปรบัจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ิทธิ) อย่ำงเป็น
ธรรม ทัง้นี ้มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอืคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรือ
บคุคลที่คณะกรรมกำรบรษัิทและ/หรอืคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย เป็นผูพ้ิจำรณำ
ก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งในกำรปรบัหรือกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำ
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กำรใชส้ิทธิและรำคำใชส้ิทธิ (และกำรปรบัจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนกำร
ปรบัอตัรำกำรใชส้ิทธิ) 

เงือ่นไขอืน่ๆ ให้คณะกรรมกำรบริ ษัท  และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร  และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำร 
(ก) ก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ อนัจ ำเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบักำรออก
และจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (ข) ด ำเนินกำรและลงนำมในเอกสำรค ำ
ขออนญุำตต่ำง ๆ และหลกัฐำนที่จ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกับกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
CHAYO-W2 ซึง่รวมถึงกำรติดตอ่และกำรยื่นค ำขออนญุำต ค ำขอผอ่นผนั เอกสำร และ
หลกัฐำนดงักลำ่ว ตอ่หนว่ยงำนรำชกำร หรอืหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญั
แสดงสทิธิ CHAYO-W2 และกำรน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 รวมถึงหุน้สำมญั
เพิ่มทนุที่เกิดขึน้จำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เขำ้จดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ (ค) มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่จ ำเป็นและสมควร
เก่ียวเนื่องกบักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 ในครัง้นี ้

ผลกระทบตอ่ผู้ถอืหุน้ (1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 
ในกรณีที่มีกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 
จนครบทัง้จ ำนวน แตผู่ใ้ชส้ทิธิมิใช่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสดัสว่น
กำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้เฉพำะสว่นของใบส ำคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 ดงันี ้
Control Dilution  
=  จ ำนวนหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้/ (จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ + 

จ ำนวนหุน้ปันผลที่จัดสรรในครัง้นี ้+ จ ำนวนหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ออกในครัง้นี)้ 

=    212,138,828/ (795,520,605 + 53,034,707 + 212,138,828)  
=     ประมำณรอ้ยละ 20 

หมายเหตุ: ในกรณีมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
CHAYO-W1 สว่นทีเ่หลือทัง้จ านวน การใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-
W2 ทัง้จ านวนจะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้เฉพาะส่วนของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 ดงันี ้
Control Dilution  
=  จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิทีอ่อกในครัง้นี ้/ (จ านวนหุน้ทีช่  าระแลว้ + 

จ านวนหุน้ปันผลทีจ่ัดสรรในครัง้นี ้+ จ านวนหุน้ทีอ่อกไวร้องรบัใบส าคญัแสดง
สทิธิ CHAYO-W1 + จ านวนหุน้ทีอ่อกไวร้องรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดง
สทิธิ CHAYO-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิทีอ่อกในครัง้นี)้ 

=  212,138,828 / (795,520,605 + 53,034,707 + 130,576,227 + 8,705,076 + 
212,138,828)  

=    ประมำณรอ้ยละ 17.68 

(2) ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 
ภำยหลงักำรออกและจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตำม
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สดัสว่นกำรถือหุน้ในครัง้นี ้และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ดงักลำ่วมีกำร
ใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้จ ำนวน จะไม่เกิดผลกระทบดำ้นกำรลดลงของ
รำคำหุน้ (Price Dilution) เนื่องจำกรำคำใชส้ิทธิสงูกว่ำรำคำตลำดก่อนกำรจดัสรร 
โดยรำคำตลำดก่อนกำรจัดสรรเป็นรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของหุน้สำมญัของ
บริษัทฯ ที่ท  ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อน
วนัประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท เมื่อวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์2564 ซึง่มีมติใหเ้สนอวำระ
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 (รำคำระหว่ำงวันที่ 16  ถึง 24 
กมุภำพนัธ ์2564 ซึง่เทำ่กบั 10.16 บำทตอ่หุน้)  

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก าไร (Earnings per Share Dilution) 
ในกรณีที่มีกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 
จนครบทัง้จ ำนวน จะเกิดผลกระทบดำ้นกำรลดลงของสว่นแบง่ของก ำไรเฉพำะสว่น
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 ประมำณรอ้ยละ 19.99 เมื่อเทียบกบัก ำไรตอ่
หุน้ก่อนกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 โดยค ำนวณจำกสตูร
ดงัตอ่ไปนี ้
Earning Per Share Dilution  
=  (Earning Per Share ก่อนจดัสรร* – Earning Per Share หลงัจดัสรร**) / 

Earning Per Share ก่อนจดัสรร 
= (0.1831 – 0.1465) / 0.1831 
= รอ้ยละ 19.99 
* Earning Per Share ก่อนจดัสรร = ก ำไรสทุธิ / (จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ + จ ำนวน
หุน้ปันผลที่จดัสรรในครัง้นี)้ หรอืเทำ่กบั 155,353,886 / (795,520,605 + 
53,034,707) = 0.1831 
** Earning Per Share หลงัจดัสรร = ก ำไรสทุธิ / (จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ + จ ำนวน
หุน้ปันผลที่จดัสรรในครัง้นี ้+ จ ำนวนหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี)้ 
หรอืเทำ่กบั 155,353,886 / 795,520,605 + 53,034,707 + 212,138,828) = 0.1465 
หมายเหตุ: ในกรณีมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
CHAYO-W1 สว่นทีเ่หลือทัง้จ านวน การใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-
W2 ทัง้จ านวนจะเกิดผลกระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งของก าไรเฉพาะส่วน
ของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 ประมาณรอ้ยละ 17.67 เมื่อเทียบกบัก าไร
ต่อหุน้ก่อนการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 โดยค านวณจาก
สูตรดงัต่อไปนี ้
Earning Per Share Dilution  
=  (Earning Per Share ก่อนจดัสรร* – Earning Per Share หลงัจดัสรร**) / 

Earning Per Share ก่อนจดัสรร 
= (0.1573 – 0.1295) / 0.1573 
= รอ้ยละ 17.67 
* Earning Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุน้ทีช่  าระแลว้ + จ านวน
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หุน้ปันผลที่จัดสรรในครัง้นี ้ + จ านวนหุน้ที่ออกไวร้องรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
CHAYO-W1 + จ านวนหุน้ที่ออกไวร้องรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
CHAYO-W1) หรือเท่ากบั 155,353,886 / 795,520,605 + 53,034,707 + 
130,576,227 + 8,705,076) = 0.1573 
** Earning Per Share หลงัจัดสรร = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุน้ทีช่  าระแลว้ + 
จ านวนหุน้ปันผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี ้+ จ านวนหุน้ทีอ่อกไวร้องรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ 
CHAYO-W1 + จ านวนหุน้ทีอ่อกไวร้องรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 
CHAYO-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี)้ หรือเท่ากบั 
155,353,886 / (795,520,605 +53,034,707 +130,576,227 + 8,705,076 + 
212,138,828) = 0.1295 

ทัง้นี ้ตวัเลขขำ้งตน้เป็นเพียงประมำณกำรเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบกำรพิจำรณำใน
เบือ้งตน้เท่ำนัน้ โดยตวัเลขที่แน่นอนจะขึน้อยู่กบัรำคำของหุน้ในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ใน
วนัท่ีไดส้ทิธิตำมที่มำตรฐำนบญัชีก ำหนด 

วัตถุประสงคข์องการออกใบส าคัญ
แสดงสทิธิและประโยชนท์ี่บริษัทฯ 
พึงจะได้รับ 

เพื่อให้บริษัทฯ มีควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงินส ำหรับขยำยกิจกำร และ/หรือ เงินทุน
หมนุเวียนของบรษัิทฯ ในอนำคต ซึ่งรวมถึงกำรลงทนุในกำรซือ้หนีด้อ้ยคณุภำพเขำ้มำ
บรหิำรเพิ่มเติมอยำ่งตอ่เนื่อง 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีควำมประสงคท์ี่จะใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงด ำเนินกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทฯ โดยผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ไดเ้มื่อถึงก ำหนดกำรใช้สิทธิตำมระยะเวลำที่ก ำหนดหรือไดร้บั
ผลตอบแทนจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
ทัง้นี ้ในกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทฯ จะไดร้บัเงินประมำณ 2,174.42 
ลำ้นบำท หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทกุรำยใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัครบถว้น 
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ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจาก
การเพิ่มทุน 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
และเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเนื่องจำก
กำรท่ีบรษัิทฯ จะสำมำรถน ำเงินทนุท่ีไดร้บัจำกกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ ตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไปขยำยกิจกำรหรอืซือ้หนีม้ำบรหิำรซึง่ก่อใหเ้กิดผลก ำไรต่อบริษัทฯ 
ส่งผลใหบ้ริษัทฯ จ่ำยปันผลใหผู้ถื้อหุน้ไดส้งูขึน้ และไดร้บัสิทธิในกำรไดร้บัเงินปันผล 
โดยบริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 
ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินไดข้องงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรภำยหลงักำรจัดสรรทุน
ส ำรองตำมกฎหมำย ทัง้นี ้อตัรำกำรจ่ำยปันผลขึน้อยู่กับแผนกำรลงทุน เง่ือนไข และ
ขอ้จ ำกดัตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำกูย้ืมเงินหรอืสญัญำตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) ฐำนะ
กำรเ งินและผลกำรด ำ เนินงำน และปัจจัยอื่น ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับบริษัท ฯ โดย
คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำทบทวน และแกไ้ขนโยบำยกำรจ่ำยปันผลเป็นครัง้
ครำว เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแผนกำรเติบโตทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนำคต ควำม
ตอ้งกำรในกำรใชเ้งินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทัง้นี ้
กำรจ่ำยปันผลดงักลำ่วจะไมเ่กินก ำไรสะสมที่ปรำกฏอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บรษัิทฯ และเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

 


