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สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 F 53-4 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 

ขา้พเจ้า บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) สาํนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน 

แขวงอนสุาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 

11 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2565 ไดม้ีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 20,859,528.50

บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจาํนวน 639,801,540.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 660,661,069 บาท โดยการออกหุน้สามญั

เพ่ิมทนุจาํนวน 41,719,057 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทุน ประเภทหุน้ 
จาํนวนหุน้ 

(หุน้) 

มูลค่าที่ตราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 

(บาท) 

   แบบกาํหนดวตัถปุระสงค์

ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 41,719,057 0.50 20,859,528.50 

   แบบมอบอาํนาจทั่วไป 

(General Mandate) 

หุน้สามญั - - - 

2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน (แบบกาํหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน)

รายละเอียดการจดัสรร

จัดสรรให้แก ่
จาํนวนหุ้น 

(ไม่เกิน) 

อัตราส่วน 

(เดิม: ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาท 

ต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ

ชาํระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้ของบรษัิทท่ีมีสทิธิ

ไดร้บัหุน้ปันผล ณ วนักาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บั

หุน้ปันผล (Record Date) 

41,719,057

หุน้ 

อตัราการจดัสรร 

30 หุน้เดิม : 

1 หุน้ปันผล 

- - โปรดด ู

หมายเหต ุ1. 

หมายเหตุ: 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 20,859,528.50 บาท จาก

ทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 639,801,540.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 660,661,069 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิม
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ทนุจ านวน 41,719,057 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 
41,719,057 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล ในอตัราจัดสรร 30 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้
ปันผล  

ทั้งนี้ บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2565 (Record Date) และ
ก าหนดจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 

*เนื่องจากบรษัิทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) 7 เมษายน 2565 ซึง่จะเกิดขึน้ภายหลงั
วนัก าหนดใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัทใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) และวนัก าหนดใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (CHAYO-W2) ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษัิทจึงก าหนด
จ านวนหุน้รองรบัการจ่ายปันผลบนสมมติฐานที่ว่ามีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ CHAYO-W2 ใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเต็มจ านวน 

อน่ึง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะด าเนินการได้ก็ตอ่เม่ือที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงจะจัดให้มีขึน้ใน
วันที่ 27 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

2. การด าเนินการของบรษัิทกรณีที่มีเศษของหุน้ 

ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผล บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0166667 บาทต่อหุน้
ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว 

3. การก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพธุที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการ
ประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2565 (Record Date) 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงือ่นไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อ  
กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการ 
เพิ่มทนุจดทะเบียน และบรษัิทจะด าเนินการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีไดจ้ดัสรรหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 

4.2 บรษัิทจะด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) เพื่อน าหุน้ปัน
ผลที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

บริษัทจะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 41,719,057 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
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6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บรษัิทจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุในครัง้นีเ้พ่ือเป็นผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และเพ่ิมสภาพคลอ่งของหุน้ของบรษัิท เพ่ือคงสภาพ

คลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิทไมใ่หล้ดตํ่าลง และเพ่ือเป็นผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

นโยบายเงินปันผล 

บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบ

การเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุน 

เง่ือนไข และขอ้จาํกดัตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญากูย้ืมเงินหรอืสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงาน และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทโดยคณะกรรมการบรษัิทอาจพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการ

จ่ายปันผลเป็นครัง้คราว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุม่บริษัทในอนาคต ความตอ้งการในการใช้

เงินทนุและเงินทนุหมนุเวียน รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร  

ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักลา่วจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและเป็นไปตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุน้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นการจ่ายหุ้นปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น  

การคาํนวณผลกระทบท่ีคาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะมีต่อการลดลง

ของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) และผลกระทบต่อสว่นแบ่งกาํไร (Earning per Share Dilution) จึงไม่นาํมา

ปรบัใชใ้นกรณีนี ้

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ลาํดับ การดาํเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1.  วนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 3/2565 11 มีนาคม 2565 

2.  วันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 (Record Date)  

25 มีนาคม 2565 

3.  วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลและหุน้ปันผล 

(Record Date)  

7 เมษายน 2565 

4.  วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 27 เมษายน 2565 

5.  จดทะเบียนมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบรษัิทกบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุ 

ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุ 




