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สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 
F 53-4 

 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 

ขา้พเจ้า บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส  านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  44/499-504 ถนนพหลโยธิน  
แขวงอนสุาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  
13 สงิหาคม 2563 เวลา 16.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 ไดม้ีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 27,299,910.50 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 440,998,811 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 468,298,721.50  บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 54,599,821 หุน้ ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้ 

การเพิม่ทุน ประเภทหุน้ 
จ านวนหุน้ 

(หุน้) 
มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 54,599,821 0.50 27,299,910.50 

    

   แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน) 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก ่
จ านวนหุ้น  
(ไม่เกิน) 

อัตราส่วน 
(เดิม: ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาท 
ต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(1) ผูถื้อหุน้ของบรษัิทเพื่อ
รองรบัการจา่ยหุน้ปันผล 

44,099,882 
หุน้ 

อตัราการจดัสรร 
20 หุน้เดิม :  
1 หุน้ปันผล 

- - โปรดด ู
หมายเหต ุ

1.1 
(2) เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิ

ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่
จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 

10,499,939 
หุน้  

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

ราคาการใช้
สิทธิ  ( เดิม) 
6.50 บ า ท
ตอ่หุน้ 

 

การใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุของบรษัิทตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
CHAYO-W1 จะเป็นไป
ตามเง่ือนไขของการใช้

โปรดด ู
หมายเหต ุ

1.2 
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จัดสรรให้แก ่
จ านวนหุ้น  
(ไม่เกิน) 

อัตราส่วน 
(เดิม: ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาท 
ต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(“ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

CHAYO-W1” หรอื 
“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”)  
ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทตามสดัสว่นการถือ
หุน้ 

 หุน้  
อตัราการใชส้ิทธิ 
(ใหม่) ใบส าคัญ
แ ส ด ง สิ ท ธิ  1 
หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้ น ส า มั ญ ไ ด ้
1.050 หุน้ 
โปรดดหูมายเหต ุ
1.3 

ราคาการใช้
สทิธิ (ใหม)่ 

6.1905 บาท
ตอ่หุน้ 
โปรดด ู
หมายเหต ุ

1.3 

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

หมายเหตุ: 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อ 
ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 27,299,910.50 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 440,998,811 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 468,298,721.50  บาท โดยการ
ออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 54,599,821 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักลา่วมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 44,099,882 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบั
การจ่ายหุน้ปันผล ในอตัราจดัสรร 20 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล โดยกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้
จากการจัดสรรหุน้ปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0250000 บาทต่อหุน้ 
ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว  

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในวนัที่ 7 ตุลาคม 2563 (Record Date) และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563  

หมายเหต:ุ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ใน
วนัครบก าหนดใชส้ิทธิครัง้ที่ 2 ซึ่งจะเกิดขึน้ภายในวนัที่ 30 กันยายน 2563 จะมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผลของ
บรษัิท 

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 10,499,939 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ 
การปรบัสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1  

 อน่ึง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะด าเนินการได้ก็ต่อเม่ือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2563 ซ่ึงจะจัด
ให้มีขึน้ในวันศุกรท์ี่ 25 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 
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1.3 บริษัทค านวณราคาการใช้สิทธิ (ใหม่) และอัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) บนสมมติฐานที่ว่าไม่มีผู้ใช้สิทธิ 
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในวนัครบก าหนดใชส้ิทธิครัง้ที่ 2 ซึ่งจะเกิดขึน้
ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 อยา่งไรก็ดี บรษัิทจะแจง้ราคาการใชส้ทิธิ (ใหม)่ และอตัราการใชส้ิทธิ (ใหม่) 
ภายหลงัเมื่อทราบการใชส้ทิธิอีกครัง้ 

2. การด าเนินการของบรษัิทกรณีที่มีเศษของหุน้ 

2.1 ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการจัดสรรหุน้ปันผล บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0250000 
บาทตอ่หุน้ส าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว  

2.2 ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิตามที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ 
ใหต้ดัเศษของหุน้ดงักลา่วทิง้ 

3. การก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัศุกรท์ี่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง
ประชมุแมจิก 3 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น ตัง้อยูเ่ลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขต
หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563  
ในวนัพฤหสับดีที่ 27 สงิหาคม 2563 (Record Date) 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงือ่นไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อ  
กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้มีมติอนุมัติการ 
เพิ่มทนุจดทะเบียน และบรษัิทจะด าเนินการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีไดจ้ดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ หรือ บริษัทฯ ไดร้บัช าระค่าหุน้ครบตาม
จ านวนที่เสนอขาย (แลว้แตก่รณี) 

4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อน าหลกัทรพัยข์องบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ดงันี ้ 

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

เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

5.1 บริษัทจะออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 44,099,882 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท ทัง้นี ้จ านวนหุน้ปันผล
ดงักลา่วเป็นจ านวนหุน้สงูสดุเพื่อรองรบักรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 ใชส้ทิธิทัง้หมด 

5.2 บรษัิทจะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 10,499,939 หุน้ เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 เพื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไป
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กว่า เดิม  ทั้งนี ้ จ านวนหุ้นรองรับการปรับสิท ธิดังกล่าว เ ป็นจ านวนหุ้นสูงสุดที่ บริ ษัทจะออก  
หากไมม่ีผูใ้ชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในวนัครบก าหนดใชส้ิทธิครัง้ที่ 
2 เลย อย่างไรก็ดี หากมีผูใ้ช้สิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในวันครบ
ก าหนดใชส้ทิธิครัง้ที่ 2 ทัง้จ านวน บรษัิทไมจ่ าเป็นตอ้งออกหุน้เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิ 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งในหุน้ของบรษัิท 
6.2 เพื่อคงสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิทไมใ่หล้ดต ่าลง และ 
6.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน
ไดข้องงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายปันผลขึน้อยู่
กบัแผนการลงทุน เง่ือนไข และขอ้จ ากัดตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญากูย้ืมเงินหรือสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
(ถา้มี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท
อาจพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทาง
ธุรกิจของกลุม่บริษัทในอนาคต ความตอ้งการในการใชเ้งินทุนและเงินทนุหมนุเวียน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่
เห็นสมควร  

ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

7.2 สทิธิในการรบัเงินปันผล 

ผูถื้อหุน้ของบรษัิทท่ีไดร้บัจดัสรรหุน้ปันผลจะมีสทิธิไดร้บัเงินปันผลจากการด าเนินงานเริม่ตัง้แตเ่มื่อไดร้บัการ
จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทและไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทแลว้ และส าหรบัผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตัง้แต่เมื่อผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิไดใ้ช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เพื่อซือ้หุน้สามัญของบริษัทและไดร้บัการจด
ทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทแลว้  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุน้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลเป็นการจ่ายหุน้ปันผลตามสดัสว่นการถือหุน้ ดงันัน้  
การค านวณผลกระทบที่คาดวา่จะมีตอ่การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) และผลกระทบที่คาดว่าจะมี
ตอ่การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) จึงไมน่ ามาปรบัใชใ้นกรณีนี ้
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8.2 การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเฉพาะเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบรษัิท (CHAYO-W1) ในกรณีที่มีผูใ้ชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัของบรษัิทที่ออกเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิเต็ม
ทัง้จ านวน แตผู่ใ้ชส้ทิธิมิใช่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท อาจสง่ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี ้
8.2.1 ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิจนครบทัง้จ านวน แต่ผูใ้ชส้ิทธิ

มิใช่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท จะเกิดผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้จะมีสดัสว่น 

การถือหุน้ลดลงประมาณรอ้ยละ 1.467* เมื่อเทียบกบัสดัสว่นการถือหุน้ก่อนการออกและจดัสรร

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

* ค านวณจากจ านวนหุน้รองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้  จ านวน 

10,499,939 หุน้ หารดว้ย ผลบวกของ (1) จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ณ วนัที่ 

13 สงิหาคม 2563 จ านวน 671,998,858 หุน้ + (2) จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปัน

ผล จ านวน 33,599,943 หุน้ + (3) จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเพื่อรองรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดง

สทิธิ CHAYO-W1 จ านวน 10,499,939 หุน้ 

Control Dilution  

=  จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้/ (จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษัิท + จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล + จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเพื่อรองรบัการ
ปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1) *100 

=   10,499,939 / (671,998,858 + 33,599,943 + 10,499,939) *100 
=    รอ้ยละ 1.467 

8.2.2 ผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) 

การค านวณการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถค านวณไดโ้ดยใชส้ตูรการค านวณ ดงันี ้

การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) = (ราคาตลาดก่อนการออกหุน้เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ* 
– ราคาตลาดหลงัการออกหุน้เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ) 
/ ราคาตลาดก่อนการออกหุน้เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิ 

หมายเหตุ  
ราคาตลาดก่อนการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ เป็นราคาตลาดที่ปรบัปรุงดว้ยหุน้ปันผลที่ออกใหก้บั
ผูถื้อหุน้ของบริษัทซึ่งเท่ากบั (ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัท ซึ่งท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ในช่วงเวลา 7 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 
กล่าวคือ ตัง้แต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 8.428 บาท (“ราคาถัวเฉลี่ย 
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ถ่วงน ้าหนักฯ”) x จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษัท) / (จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษัท + 
จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล) 

โดยที ่
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัฯ = 8.428 บาทตอ่หุน้ 

จ านวนหุน้จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ = 671,998,858 หุน้ 

จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล     = 33,599,943 หุน้ 

ราคาตลาดก่อนการออกหุน้เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิ 

 = (671,998,858 x 8.428)  
   (671,998,858 + 33,599,943) 

 = 8.027 บาทตอ่หุน้ 

ราคาตลาดหลังการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ เทา่กบั ((ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัฯ x จ านวนหุน้จด
ทะเบียนที่ช าระแลว้) + (ราคาใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ภายหลงัการปรบัสิทธิบน
สมมติฐานท่ีวา่ไมม่ีผูใ้ชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ครัง้ที่ 2 x จ านวนหุน้ที่จดัสรรเพิ่มเติมใน
ครัง้นีเ้พื่อรองรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO -W1)) / (จ านวนหุน้จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ + 
จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล + จ านวนหุน้ที่จดัสรรเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิ CHAYO -W1) 

 โดยที ่

ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัฯ = 8.428 บาทตอ่หุน้ 

จ านวนหุน้จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ = 671,998,858 หุน้ 

ราคาใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 ภายหลงัการปรบัสทิธิบนสมมติฐานท่ีวา่ไมม่ผีูใ้ชส้ทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 ครัง้ที่ 2 เลย   = 6.1905 บาทตอ่หุน้ 

จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล     = 33,599,943 หุน้ 

จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเพื่อรองรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 = 10,499,939 หุน้ 

ราคาตลาดหลงัการออกหุน้เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิ 

= (8.428 x 671,998,858) + (6.1905 x 10,499,939) 
      (671,998,858 + 33,599,943 + 10,499,939) 
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= 8.000 บาทตอ่หุน้ 

ดงันัน้ จึงค านวณการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) หลงัจากปรบัปรุงราคาตลาดดว้ยหุน้ปันผลแลว้จะได ้
ดงันี ้

 = (8.027 – 8.000) * 100 
          8.027 

 = รอ้ยละ 0.335 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  

(ก) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 

1/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัท จึงเป็นกรณีที่บริษัทจะตอ้งปรบัสิทธิ

ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้

สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) เพื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้

ดอ้ยไปกวา่เดิม 

(ข) ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินที่ได้รบัเพิ่มเติมและจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1

บริษัทจะน าเงินที่ไดร้บัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ไปใช้

ส  าหรบัการขยายธุรกิจโดยการซือ้หนีด้อ้ยคณุภาพเขา้มาบริหารเพิ่มเติม  และ/หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนของ

บรษัิทในอนาคต ซึง่จะสง่ผลใหก้ารด าเนินงานในอนาคตของบรษัิทสามารถเติบโตไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

(ค) ความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการปรบัสทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1  

การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในครัง้นี ้มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

เนื่องจากบริษัทจะตอ้งปรบัสิทธิตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) ที่ใหป้รบัสิทธิเพื่อรกัษาผลประโยชน์

ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม 

(ง) ผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ การเพิ่มทนุในครัง้นีไ้มม่ีผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 

และผลการด าเนินงานของบรษัิท  

หมายเหต ุ ในกรณทีีก่รรมการบรษิัทไม่ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิ่มทนุ และการไม่ปฏบิตัหินา้ทีด่งักล่าวก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่บริษัทฯ ผูถ้ือหุน้

สามารถฟอ้งเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได ้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัท
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มหาชนและหากการไม่ปฏบิตัหินา้ทีน่ ัน้ เป็นเหตใุหก้รรมการบริษัทหรือบคุคลทีม่ีความเกี่ยวขอ้งไดป้ระโยชน์

ไปโดยมิชอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิฟ้องรอ้งเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 

89/18 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1.  วนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 13 สงิหาคม 2563 

2.  วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 (Record Date)  

27 สงิหาคม 2563 

3.  วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 25 กนัยายน 2563 

4.  จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบรษัิทกบักระทรวงพาณิชย ์ 

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุ 
ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ 

5.  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลและหุน้ปันผล 
(Record Date)  

7 ตลุาคม 2563 

6.  วนัก าหนดจ่ายเงินปันผลและหุน้ปันผล 21 ตลุาคม 2563 

7.  จดทะเบยีนเพิ่มทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บั 
ช าระเงินคา่หุน้ครบ 

8.  น าหุน้เพิ่มทนุของบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 

 

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายกิตติ  ตัง้ศรวีงศ)์ 
                                                                                                         รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 


