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

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 4

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ 5 เมษายน 2564
ตามที่ (1) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน รายละเอียดปรากฎตาม รายงาน
มติที่ประชุมคณะกรรมการ เลขที่ CGC 096/2564 ซึ่งได้เปิ ดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และ (2) บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งจานวนอัตราจัดสรร
สุดท้ายของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ
CHAYO-W2” หรือ “ใบสาคัญแสดงสิทธิ”) เลขที่ 104/2564 ซึง่ ได้เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่
1 เมษายน 2564 บริษัทฯ จึงขอรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1.

การเพิ่มทุน

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 1/2564 ได้มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน
136,939,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 463,048,416.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 599,987,721.50 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 273,878,611 หุน้ ซึง่ มีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุน้

จานวนหุ้น
(หุน้ )

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )

รวม
(บาท)

 แบบกาหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทุน
 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

หุน้ สามัญ

273,878,611

0.50

136,939,305.50

หุน้ สามัญ

-

-

-

2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)
2.1

รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่
(1) ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อ
รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
(2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ชโย กรุป๊ จากัด

จานวนหุ้น
(ไม่เกิน)
53,034,707
หุน้
8,705,076
หุน้

อัตราส่วน
(เดิม: ใหม่)
อัตราการจัดสรร
15 หุน้ เดิม :
1 หุน้ ปั นผล
อัตราการใช้สทิ ธิ
(เดิม) ใบสาคัญ
แ ส ด ง สิ ท ธิ 1
หน่วย มีสิทธิ ซือ้
1

ราคาขาย วัน เวลา จองซือ้ และ
(บาทต่อหุน้ )
ชาระเงินค่าหุ้น
-

ราคาการใช้
สิ ท ธิ (เดิ ม )
6.190 บ า ท
ต่อหุน้

การใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
CHAYO-W1 จะเป็ นไป

หมายเหตุ
โปรดดู
หมายเหตุ
1.1
โปรดดู
หมายเหตุ
1.2

อัตราส่วน
ราคาขาย วัน เวลา จองซือ้ และ
(เดิม: ใหม่) (บาทต่อหุน้ )
ชาระเงินค่าหุ้น
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1
หุ้ น ส า มั ญ ไ ด้
ตามเงือ่ นไขของการใช้
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.050 หุน้
สิทธิที่ระบุในข้อกาหนด
CHAYO-W1”)
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
อัตราการใช้สิทธิ
ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ
(ใหม่) ใบสาคัญ ราคาการใช้ ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดง
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย สิทธิ (ใหม่) สิทธิและผูถ้ ือใบสาคัญ
ถือหุน้
มี สิ ท ธิ ซื ้ อ หุ้ น 5.803 บาท แสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้
สามัญเพิม่ ทุนของของ
สามัญได้ 1.120 ต่อหุน้
โปรดดู
บริษัท ชโย กรุป๊ จากัด
หุน้
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1
โปรดดูหมายเหตุ หมายเหตุ
1.3
(CHAYO-W1)
1.3
(“ข้อกาหนดสิทธิ
CHAYO-W1”)
(3) เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตาม 212,138,828 อัตราการจัดสรร ราคาการใช้ การใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
หุน้
4 หุน้ เดิม: 1
สิทธิ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
ทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
หน่วยใบสาคัญ 10.25 บาท ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัท ชโย กรุป๊ จากัด
แสดงสิทธิ
ต่อหุน้
CHAYO-W2 จะเป็ นไป
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2
ตามเงื่อนไขของการใช้
อัตราการใช้สทิ ธิ
ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ
สิทธิที่ระบุในข้อกาหนด
ใบสาคัญแสดง
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
สิทธิ 1 หน่วย มี
ถือหุน้
ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดง
สิทธิซือ้ หุน้
สิทธิและผูถ้ ือใบสาคัญ
สามัญได้ 1 หุน้
แสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้
สามัญเพิม่ ทุนของของ
บริษัท ชโย กรุป๊ จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2
(CHAYO-W2)
(“ข้อกาหนดสิทธิ
CHAYO-W2”)
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น
(ไม่เกิน)

หมายเหตุ

โปรดดู
หมายเหตุ
1.3

หมายเหตุ:
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตั ิ ให้เสนอต่อ
ที่ประชุม สามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 เพื่ อพิจ ารณาอนุมัติ ก ารเพิ่ม ทุนจดทะเบีย นของบริษัท ฯ จ านวนไม่เกิ น
161,699,429.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 463,048,416.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวนไม่เกิ น
2

624,747,845.50 บาท โดยการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 323,398,859 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาท และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน และมีมติมอบอานาจให้ นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็ นผูแ้ จ้งอัตราจัดสรรสุดท้ายให้ผลู้ งทุนทราบภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ภายหลังจากที่บริษัทฯ ทราบจานวนการใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เพื่อ
ซือ้ หุน้ สามัญในวันที่ 31 มีนาคม 2564) และหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิ ดเผยอัตรา
จัดสรรสุดท้ายผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนจึงมีรายละเอียดดังนี ้
1.1

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ จานวนไม่เกิน 53,034,707 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลในอัตราจัดสรร 15 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล ทัง้ นี ้ บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้
ถือหุน้ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

1.2

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 8,705,076 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1

1.3

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 212,138,828 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในจานวนไม่เกิน 212,138,828 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 4 หุน้ เดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
CHAYO-W2 (หากเกิดเศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนัน้ ทิง้ ) ใบสาคัญแสดงสิทธิ
CHAYO-W2 มีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
CHAYO-W2 จานวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ที่ราคาใช้สิทธิ 10.25 บาทต่อหุน้ โดยสรุ ป
สาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ปรากฏตามสรุ ปสาระสาคัญของการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (CHAYO-W2)
(สิ่งที่สง่ มาด้วย 3) ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ
บริษั ท ฯ ที่ มี ร ายชื่ อ ในวัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ ได้ร ับ จัด สรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิ CHAYO-W2
(Record Date) ในวันที่ 11 มิถนุ ายน 25641
อนึ่ง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดาเนินการได้กต็ ่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 ซึ่งจะจัด
ให้มีขนึ้ ในวันที่ 27 เมษายน 2564 มีมติอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

2. การดาเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุน้
2.1
2.2

1

ในกรณีที่มีเศษของหุน้ จากการจัดสรรหุน้ ปั นผล บริษัทฯ จะจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนในอัตรา 0.0333333
บาทต่อหุน้ สาหรับเศษหุน้ ดังกล่าว
ในกรณี ที่ ต ้อ งมี ก ารปรับ อัต ราการใช้สิท ธิ เ มื่ อ เกิ ด เหตุก ารณ์ต ามเงื่ อ นไขการปรับ สิท ธิ ต ามที่ ร ะบุไว้ใ น
ข้อกาหนดสิทธิ CHAYO-W1 หรือข้อกาหนดสิทธิ CHAYO-W2 อันเป็ นผลให้เกิดเศษของจานวนหุน้ ที่จะได้รบั
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 หรือตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้ตดั เศษของหุน้ ดังกล่าวทิง้

เป็ นวันที่หลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการออกหุน้ ปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้

3

2.3
3.

ในกรณีที่มีเศษของหุน้ จากการคานวณตามอัตราการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้ตดั เศษของ
หุน้ ดังกล่าวทิง้

การกาหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษั ท ฯ ก าหนดวัน ประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุน้ ประจ าปี 2564 ในวัน อัง คารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมวีนสั ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ตัง้ อยู่เลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กทม. 10210 โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
(Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2564

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงือ่ นไขการขออนุญาต
4.1

บริษั ท ฯ จะด าเนิ น การจดทะเบี ย นการเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย น และแก้ไขเพิ่ ม เติ ม หนัง สือ บริค ณห์สนธิ ต่ อ
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วัน ที่ที่ ประชุมผู้ถือ หุน้ มีม ติอ นุมัติ ก าร
เพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒ นาธุรกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ หรือ บริษัท ฯ ได้รบั ชาระค่าหุน้
ครบตามจานวนที่เสนอขาย (แล้วแต่กรณี)

4.2

บริษั ทฯ จะด าเนิน การขออนุญ าตต่อ ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ เพื่อ นาหลักทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ เข้าจดทะเบีย น
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี ้
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

5.

หุน้ ปั นผลที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (ตามตารางข้อ 2.1 (1))
หุน้ เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ทัง้ จานวนที่ออกไว้แล้ว และที่
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (ตาม
ตารางข้อ 2.1 (3))
หุน้ เพิ่มทุนจากการใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
5.1

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน53,034,707 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล เพื่อเป็ นการตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ

5.2

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ จานวนไม่เกิน 8,705,076 หุน้ เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้
ด้อยไปกว่าเดิม

5.3

บริษัทฯ จะออกหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จานวนไม่เกิน 212,138,828 หุน้ เพื่อให้บริษัทฯ มี
ความยืดหยุ่นทางการเงินสาหรับ ขยายกิจการ และ/หรือเป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนของบริษัท ฯ ในอนาคต ซึ่ง
รวมถึงการลงทุนในการซือ้ หนีด้ อ้ ยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ ในการออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ บริษัท ฯ จะได้รบั เงินประมาณ 2,174.42 ล้านบาท หากผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ทุกรายใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญครบถ้วน
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6.

7.

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
(ก) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุน้ ของบริษัทฯ
(ข) เพื่อคงสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ไม่ให้ลดต่าลง และ
(ค) เพื่อเป็ นผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้

6.2

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2
เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จะทาให้บริษัทฯ มีความ
แข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึน้ และช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงิน สาหรับการลงทุนโครงการ
และ/หรือ ขยายกิจการในอนาคต และยังมีเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ประโยชน์ที่ผู้ถอื หุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1

นโยบายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี
เงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายปั นผล
ขึน้ อยู่กับ แผนการลงทุน เงื่ อนไข และข้อ จากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยื มเงิ นหรือ สัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้อ ง (ถ้า มี ) ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งาน และปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บริ ษั ท ฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายปั นผลเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้เป็ นไปตาม
แผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุม่ บริษัท ฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน
รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทัง้ นี ้ การจ่ายปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.2

สิทธิในการรับเงินปั นผล
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่ได้รบั จัดสรรหุน้ ปั นผลจะมีสิทธิได้รบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่มตัง้ แต่เมื่อได้รบั
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ แล้ว และสาหรับ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ/หรือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จะมีสิทธิได้รบั เงินปั นผล
จากการดาเนินงานเริ่มตัง้ แต่เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
และ/หรือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ และได้รบั การจดทะเบียนเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ แล้ว

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุน้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จนครบทัง้ จานวน แต่ผใู้ ช้
สิทธิ มิใช่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะส่วนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ CHAYO-W2 ดังนี ้
5

Control Dilution
= จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ / (จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ปั นผลที่
จัดสรรในครัง้ นี ้ + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี)้
= 212,138,828 / (795,520,605 + 53,034,707 + 212,138,828)
= ประมาณร้อยละ 20
หมายเหตุ: ในกรณีมีการใช้สทิ ธิ ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ส่วนทีเ่ หลือทัง้
จานวน การใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ทัง้ จานวนจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้
ของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะส่วนของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ดังนี ้
Control Dilution
= จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิทอี่ อกในครัง้ นี ้ / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปันผลที่
จัดสรรในครัง้ นี ้ + จานวนหุน้ ทีอ่ อกไว้รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 + จานวนหุน้ ทีอ่ อกไว้
รองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ออกในครัง้ นี)้
=

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

= ประมาณร้อยละ 17.68
8.2

ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครัง้ นี ้
และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ทงั้ จานวน จะไม่
เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สทิ ธิสงู กว่าราคาตลาดก่อนการ
จัดสรร
โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัท ฯ ที่ทาการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อ นหลัง 7 วัน ท าการติด ต่อกันก่ อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่ อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 ซึง่ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (ราคาระหว่างวันที่ 16 ถึง
24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึง่ เท่ากับ 10.16 บาทต่อหุน้ )

8.2

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกาไร (Earnings per Share Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จนครบทัง้ จานวน จะเกิดผล
กระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งของกาไรเฉพาะส่วนของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ประมาณร้อยละ
19.99* เมื่อเทียบกับกาไรต่อหุน้ ก่อนการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 โดยคานวณจากสูตร
ดังต่อไปนี ้
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Earning Per Share Dilution
= (Earning Per Share ก่อนจัดสรร* – Earning Per Share หลังจัดสรร**) / Earning Per Share ก่อนจัดสรร
= (0.1831 – 0.1465) / 0.1831
= ร้อยละ 19.99
* Earning Per Share ก่อนจัดสรร = กาไรสุทธิ / (จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ปั นผลที่จดั สรรในครัง้ นี)้
หรือเท่ากับ 155,353,886 / (795,520,605 + 53,034,707) = 0.1831
** Earning Per Share หลังจัดสรร = กาไรสุทธิ / (จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ปั นผลที่จดั สรรในครัง้ นี ้ +
จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครัง้ นี ้) หรือเท่ากับ 155,353,886 / (795,520,605 +
53,034,707 + 212,138,828) = 0.1465
หมายเหตุ: ในกรณีมีการใช้สทิ ธิ ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ส่วนทีเ่ หลือทัง้
จานวน การใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ทัง้ จานวนจะเกิดผลกระทบด้านการลดลงของส่วน
แบ่งของกาไรเฉพาะส่วนของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ประมาณร้อยละ 17.67 เมือ่ เทียบกับกาไรต่อ
หุน้ ก่อนการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 โดยคานวณจากสูตรดังต่อไปนี ้
Earning Per Share Dilution
= (Earning Per Share ก่อนจัดสรร* – Earning Per Share หลังจัดสรร**) / Earning Per Share ก่อนจัดสรร
= (0.1573 – 0.1295) / 0.1573
= ร้อยละ 17.67
* Earning Per Share ก่อนจัดสรร = กาไรสุทธิ / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปันผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี ้ +
จานวนหุน้ ที่ออกไว้รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 + จานวนหุน้ ที่ออกไว้รองรับการปรับสิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1) หรือเท่ากับ 155,353,886 / (795,520,605 + 53,034,707 + 130,576,227 +
8,705,076) = 0.1573
** Earning Per Share หลังจัดสรร = กาไรสุทธิ / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ ปันผลทีจ่ ดั สรรในครัง้ นี ้
+ จานวนหุน้ ทีอ่ อกไว้รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 + จานวนหุน้ ทีอ่ อกไว้รองรับการปรับสิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี)้ หรือเท่ากับ
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.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

การดาเนินการ

วัน / เดือน / ปี

วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (Record Date)
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564
29 มีนาคม 2564
27 เมษายน 2564

จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลและหุน้ ปั นผล
(Record Date)

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
10 พฤษภาคม 2564

6.

วันกาหนดจ่ายเงินปั นผลและหุน้ ปั นผล

21 พฤษภาคม 2564

7.

จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

8.

11 มิถนุ ายน 2564

9.

วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ
CHAYO-W2 (Record Date)
วันจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (Rights Offering)

10.

นาหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

11.

นาใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั จ่ายหุน้ ปันผล

23 มิถนุ ายน 2564

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8

