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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 5 เมษายน 2564 

ตามที่ (1) ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 
25 กมุภาพนัธ ์2564 ไดม้ีมติเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ รายละเอียดปรากฎตาม รายงาน
มติที่ประชุมคณะกรรมการ เลขที่ CGC 096/2564 ซึ่งไดเ้ปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ์”) เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม และ (2) บริษัทฯ ไดม้ีหนงัสือแจง้จ านวนอตัราจดัสรร
สดุทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

CHAYO-W2” หรอื “ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) เลขที ่104/2564 ซึง่ไดเ้ปิดเผยตอ่ผูล้งทนุผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที่ 
1 เมษายน 2564 บรษัิทฯ จึงขอรายงานเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  1/2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
136,939,305.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 463,048,416.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน  599,987,721.50 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 273,878,611 หุน้ ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้ 

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ 
จ านวนหุ้น 

(หุน้) 
มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนด
วตัถปุระสงคใ์นการใช้
เงินทนุ 

หุน้สามญั 273,878,611 0.50 136,939,305.50 

   แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน) 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก ่
จ านวนหุ้น  
(ไม่เกิน) 

อัตราส่วน 
(เดิม: ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(1) ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพื่อ
รองรบัการจา่ยหุน้ปันผล 

53,034,707 
หุน้ 

อตัราการจดัสรร 
15 หุน้เดิม :  
1 หุน้ปันผล 

- - โปรดด ู
หมายเหต ุ

1.1 
(2) เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิ

ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่
จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั 

8,705,076  
หุน้  

อตัราการใชส้ทิธิ
(เดิม) ใบส าคญั
แ ส ด ง สิ ท ธิ  1 
หน่วย มีสิทธิซือ้

ราคาการใช้
สิทธิ  ( เดิม) 
6.190 บ า ท
ตอ่หุน้ 

การใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุของบรษัิทฯ ตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
CHAYO-W1 จะเป็นไป

โปรดด ู
หมายเหต ุ

1.2 



2 
 

จัดสรรให้แก ่
จ านวนหุ้น  
(ไม่เกิน) 

อัตราส่วน 
(เดิม: ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(มหาชน) ครัง้ที่ 1 
(“ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

CHAYO-W1”)  
ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ 

หุ้ น ส า มัญ ไ ด ้
1.050 หุน้  
 

อตัราการใชส้ิทธิ 
(ใหม่) ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย 
มี สิ ท ธิ ซื ้ อ หุ้ น
สามัญได ้1.120 
หุน้ 
โปรดดหูมายเหต ุ
1.3 

 
 
 

ราคาการใช้
สทิธิ (ใหม)่ 
5.803 บาท
ตอ่หุน้ 
โปรดด ู
หมายเหต ุ
1.3 

ตามเง่ือนไขของการใช้
สทิธิที่ระบใุนขอ้ก าหนด
วา่ดว้ยสทิธิและหนา้ที่
ของผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สทิธิและผูถื้อใบส าคญั
แสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทนุของของ
บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 
(CHAYO-W1) 
(“ขอ้ก าหนดสทิธิ 

CHAYO-W1”) 
(3) เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตาม

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ทีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 2 
ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ 

212,138,828 
หุน้  

อตัราการจดัสรร  
4 หุน้เดิม: 1 
หนว่ยใบส าคญั
แสดงสทิธิ  
 

อตัราการใชส้ทิธิ 
ใบส าคญัแสดง
สทิธิ 1 หนว่ย มี
สทิธิซือ้หุน้
สามญัได ้1 หุน้  

ราคาการใช้
สทิธิ  

10.25 บาท
ตอ่หุน้ 

การใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุของบรษัิทฯ ตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
CHAYO-W2 จะเป็นไป
ตามเง่ือนไขของการใช้
สทิธิที่ระบใุนขอ้ก าหนด
วา่ดว้ยสทิธิและหนา้ที่
ของผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สทิธิและผูถื้อใบส าคญั
แสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทนุของของ
บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 2 
(CHAYO-W2) 
(“ขอ้ก าหนดสทิธิ 
CHAYO-W2”) 

โปรดด ู
หมายเหต ุ

1.3 

หมายเหตุ: 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อ 
ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน
161,699,429.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 463,048,416.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 
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624,747,845.50 บาท โดยการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 323,398,859 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ และมีมติมอบอ านาจให ้นายสขุสนัต ์ยศะสินธุ ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผูแ้จง้อตัราจัดสรรสดุทา้ยใหผู้ล้งทุนทราบภายในวนัที่ 7 เมษายน 2564 ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ภายหลงัจากที่บรษัิทฯ ทราบจ านวนการใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เพื่อ
ซือ้หุน้สามญัในวนัที่ 31 มีนาคม 2564) และหนงัสอืเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยอตัรา
จดัสรรสดุทา้ยผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2564 การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุจึงมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 53,034,707 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรบัการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราจดัสรร 15 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้ปันผล ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

1.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 8,705,076 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการปรบั
สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 

1.3 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 212,138,828 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในจ านวนไม่เกิน 212,138,828 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัรา 4 หุน้เดิมตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ 
CHAYO-W2 (หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรแลว้ ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
CHAYO-W2 มีอายุ 2 ปี นับแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยอตัราการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 
CHAYO-W2 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ที่ราคาใชส้ิทธิ 10.25 บาทต่อหุน้ โดยสรุป
สาระส าคัญของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (CHAYO-W2) 
(สิ่งที่สง่มาดว้ย 3) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ ที่มีรายช่ือในวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 
(Record Date) ในวนัท่ี 11 มิถนุายน 25641 

อน่ึง การเพิ่มทุนดงักล่าวจะด าเนินการไดก้ต็่อเม่ือที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงจะจัด
ให้มีขึน้ในวันที่ 27 เมษายน 2564 มีมติอนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

2. การด าเนินการของบรษัิทฯ กรณีที่มีเศษของหุน้ 

2.1 ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผล บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0333333 
บาทตอ่หุน้ส าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว  

2.2 ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ใน
ขอ้ก าหนดสิทธิ CHAYO-W1 หรือขอ้ก าหนดสิทธิ CHAYO-W2 อนัเป็นผลใหเ้กิดเศษของจ านวนหุน้ที่จะไดร้บั
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 หรอืตามใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 ใหต้ดัเศษของหุน้ดงักลา่วทิง้ 

                                                           
1 เป็นวนัที่หลงัการใชส้ิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการออกหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 
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2.3 ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการค านวณตามอตัราการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 ใหต้ดัเศษของ
หุน้ดงักลา่วทิง้ 

3. การก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทฯ ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  
ณ หอ้งประชมุวีนสั ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น ตัง้อยู่เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลกัสี่ กทม. 10210 โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
(Record Date) ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงือ่นไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อ  
กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้มีมติอนุมัติการ 
เพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่ไดจ้ดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ หรือ บริษัทฯ ไดร้บัช าระค่าหุน้
ครบตามจ านวนที่เสนอขาย (แลว้แตก่รณี) 

4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ เพื่อน าหลักทรพัย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี ้ 

4.2.1 หุน้ปันผลที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (ตามตารางขอ้ 2.1 (1))  
4.2.2 หุน้เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ทัง้จ านวนที่ออกไวแ้ลว้ และที่

เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 
4.2.3 ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (ตาม

ตารางขอ้ 2.1 (3)) 
4.2.4 หุน้เพิ่มทนุจากการใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

5.1 บรษัิทฯ จะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน53,034,707 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ  

5.2 บริษัทฯ จะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 8,705,076  หุน้ เพื่อรองรบัการปรบั
สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เพื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้
ดอ้ยไปกวา่เดิม  

5.3 บรษัิทฯ จะออกหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 จ านวนไมเ่กิน 212,138,828 หุน้ เพื่อใหบ้รษัิทฯ มี
ความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรบัขยายกิจการ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่ง
รวมถึงการลงทนุในการซือ้หนีด้อ้ยคณุภาพเขา้มาบรหิารเพิ่มเติมอยา่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้ในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทฯ จะไดร้บัเงินประมาณ 2,174.42 ลา้นบาท หากผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 ทกุรายใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัครบถว้น 
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6. ประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 ประโยชนท์ี่บรษัิทฯ จะพงึไดร้บัจากการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 
(ก) เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งในหุน้ของบรษัิทฯ 
(ข) เพื่อคงสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิทฯ ไมใ่หล้ดต ่าลง และ 
(ค) เพื่อเป็นผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

6.2 ประโยชนท์ี่บรษัิทฯ จะพงึไดร้บัจากการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 
เมื่อมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จะท าใหบ้ริษัทฯ มีความ
แข็งแกร่งดา้นการเงินเพิ่มมากขึน้ และช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินส าหรบัการลงทุนโครงการ 
และ/หรือ ขยายกิจการในอนาคต และยงัมีเงินทนุหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะสง่ผลดีต่อ
การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ในอนาคต 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี
เงินไดข้องงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายปันผล
ขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เง่ือนไข และขอ้จ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ยืมเงินหรือสญัญาต่าง ๆ ที่
เ ก่ียวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับบริษัท ฯ โดย
คณะกรรมการบรษัิทอาจพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
แผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต ความตอ้งการในการใชเ้งินทนุและเงินทนุหมุนเวียน 
รวมถึงปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักลา่วจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบรษัิทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

7.2 สทิธิในการรบัเงินปันผล 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่ไดร้บัจดัสรรหุน้ปันผลจะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตัง้แต่เมื่อไดร้บั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ และไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ แลว้ และส าหรบั 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 และ/หรอื ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล
จากการด าเนินงานเริ่มตัง้แต่เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  CHAYO-W1 
และ/หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ และไดร้บัการจดทะเบียนเป็น 
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ แลว้  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุน้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

8.1 ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จนครบทัง้จ านวน แต่ผูใ้ช้

สิทธิมิใช่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เฉพาะส่วนของใบส าคัญ

แสดงสทิธิ CHAYO-W2 ดงันี ้
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Control Dilution  

=  จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้/ (จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ปันผลที่

จดัสรรในครัง้นี ้+ จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี)้ 

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

=     ประมาณรอ้ยละ 20 

หมายเหตุ: ในกรณีมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 ส่วนทีเ่หลือทัง้

จ านวน การใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 ทัง้จ านวนจะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้

ของผูถ้อืหุน้เฉพาะสว่นของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 ดงันี ้

Control Dilution  

=  จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิทีอ่อกในครัง้นี ้/ (จ านวนหุน้ทีช่  าระแลว้ + จ านวนหุน้ปันผลที่

จดัสรรในครัง้นี ้+ จ านวนหุน้ทีอ่อกไวร้องรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 + จ านวนหุน้ทีอ่อกไว้

รองรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่

ออกในครัง้นี)้ 

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

=    ประมาณรอ้ยละ 17.68 

8.2 ผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่นการถือหุน้ในครัง้นี ้
และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ดงักลา่วมีการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน จะไม่
เกิดผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) เนื่องจากราคาใชส้ทิธิสงูกวา่ราคาตลาดก่อนการ
จดัสรร 
โดยราคาตลาดก่อนการจดัสรรเป็นราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทฯ ที่ท  าการซือ้ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอ้นหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 
กมุภาพนัธ ์2564 ซึง่มีมติใหเ้สนอวาระตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (ราคาระหว่างวนัที่ 16 ถึง 
24 กมุภาพนัธ ์2564 ซึง่เทา่กบั 10.16 บาทตอ่หุน้)  

8.2 ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ของก าไร (Earnings per Share Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จนครบทัง้จ านวน จะเกิดผล
กระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งของก าไรเฉพาะส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ประมาณรอ้ยละ 
19.99* เมื่อเทียบกบัก าไรต่อหุน้ก่อนการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 โดยค านวณจากสตูร
ดงัตอ่ไปนี ้
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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 าไรสทุธิ / (จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ปันผลที่จดัสรรในครัง้นี)้ 
หรอืเทา่กบั 155,353,886 / (795,520,605 + 53,034,707) = 0.1831 
** Earning Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ปันผลที่จดัสรรในครัง้นี ้+ 
จ านวนหุน้รองรบัใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้) หรือเท่ากับ 155,353,886 / (795,520,605 + 
53,034,707 + 212,138,828) = 0.1465 

หมายเหตุ: ในกรณีมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 ส่วนทีเ่หลือทัง้
จ านวน การใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 ทัง้จ านวนจะเกิดผลกระทบดา้นการลดลงของส่วน
แบ่งของก าไรเฉพาะสว่นของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 ประมาณรอ้ยละ 17.67 เมือ่เทยีบกบัก าไรต่อ
หุน้ก่อนการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 โดยค านวณจากสูตรดงัต่อไปนี ้
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 านวนหุน้ปันผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี ้+ 
จ านวนหุน้ที่ออกไวร้องรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 + จ านวนหุน้ที่ออกไวร้องรบัการปรบัสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1) หรือเท่ากบั 155,353,886 / (795,520,605 + 53,034,707 + 130,576,227 + 
8,705,076) = 0.1573 
** Earning Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุน้ทีช่  าระแลว้ + จ านวนหุน้ปันผลทีจ่ดัสรรในครัง้นี ้
+ จ านวนหุน้ทีอ่อกไวร้องรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 + จ านวนหุน้ทีอ่อกไวร้องรบัการปรบัสทิธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้ หรือเท่ากบั 
155,353,886 / (795,520,605 + 53,034,707 + 130,576,227 + 8,705,076 + 212,138,828) = 0.1295 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1.  วนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2564 25 กมุภาพนัธ ์2564 

2.  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date)  

29 มีนาคม 2564 

3.  วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 27 เมษายน 2564 

4.  จดทะเบยีนมตเิพิ่มทนุจดทะเบยีนและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณห์
สนธิของบรษัิทฯ กบักระทรวงพาณิชย ์ 

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุ 
ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ 

5.  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผลและหุน้ปันผล 
(Record Date)  

10 พฤษภาคม 2564 

6.  วนัก าหนดจา่ยเงินปันผลและหุน้ปันผล 21 พฤษภาคม 2564 

7.  จดทะเบยีนเพิ่มทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัจ่ายหุน้ปันผล 

8.  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธิ 
CHAYO-W2 (Record Date) 

11 มิถนุายน 2564 

9.  วนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 (Rights Offering) 23 มิถนุายน 2564 

10.  น าหุน้เพิ่มทนุของบรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 

11.  น าใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 

 

บรษัิทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายกิตติ ตัง้ศรวีงศ)์ 
                                                                                                          รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 


