สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 2

F 53-4
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ข้า พเจ้า บริษัท ชโย กรุ ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) สานัก งานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิ น
แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
13 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1.

การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2563 ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 27,299,910.50
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 440,998,811 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 468,298,721.50 บาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิ่มทุน จานวน 54,599,821 หุน้ ซึง่ มีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุน้

จานวนหุน้
(หุน้ )

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุน้ )

รวม
(บาท)

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน

หุน้ สามัญ

54,599,821

0.50

27,299,910.50

 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

หุน้ สามัญ

-

-

-

2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)
2.1

รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น
(ไม่เกิน)

อัตราส่วน
(เดิม: ใหม่)

(1) ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่อ
รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล

44,099,882
หุน้

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

(2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
10,499,939
ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่
หุน้
จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ชโย กรุป๊ จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1

1

ราคาขาย
(บาท
ต่อหุ้น)
-

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่าหุ้น

หมายเหตุ

-

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

การใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
CHAYO-W1 จะเป็ นไป
ตามเงื่อนไขของการใช้

โปรดดู
หมายเหตุ
1.1
โปรดดู
หมายเหตุ
1.2

จัดสรรให้แก่
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิ
CHAYO-W1” หรือ
“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”)
ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุน้

จานวนหุ้น
(ไม่เกิน)

อัตราส่วน
(เดิม: ใหม่)
หุน้
อัตราการใช้สิทธิ
(ใหม่) ใบสาคัญ
แ ส ด ง สิ ท ธิ 1
หน่วย มีสิทธิ ซื อ้
หุ้ น ส า มั ญ ไ ด้
1.050 หุน้
โปรดดูหมายเหตุ
1.3

ราคาขาย
(บาท
ต่อหุ้น)
ราคาการใช้
สิทธิ (ใหม่)
6.1905 บาท
ต่อหุน้
โปรดดู
หมายเหตุ
1.3

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่าหุ้น

หมายเหตุ

สิทธิที่ระบุในข้อกาหนด
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดง
สิทธิและผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้
สามัญเพิม่ ทุนของของ
บริษัท ชโย กรุป๊ จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1
(CHAYO-W1)
(“ข้อกาหนดสิทธิฯ”)

หมายเหตุ:
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2563 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 27,299,910.50
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 440,998,811 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 468,298,721.50 บาท โดยการ
ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 54,599,821 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี ้
1.1

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 44,099,882 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
การจ่ายหุน้ ปั นผล ในอัตราจัดสรร 20 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล โดยกรณีที่ผถู้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้
จากการจัดสรรหุน้ ปั นผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนในอัตรา 0.0250000 บาทต่อหุน้
สาหรับเศษหุน้ ดังกล่าว
ทัง้ นี ้ บริษัทกาหนดรายชื่อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั เงินปั นผลในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 (Record Date) และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563
หมายเหตุ: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ใน
วันครบกาหนดใช้สิทธิ ครัง้ ที่ 2 ซึ่งจะเกิดขึน้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 จะมีสิทธิ ได้รบั หุน้ ปั นผลของ
บริษัท

1.2

จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวนไม่เ กิ น 10,499,939 หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท เพื่ อ รองรับ
การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
อนึ่ง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะจัด
ให้มีขนึ้ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
2

1.3

บริ ษั ท ค านวณราคาการใช้สิ ท ธิ (ใหม่ ) และอัต ราการใช้สิ ท ธิ (ใหม่ ) บนสมมติ ฐ านที่ ว่ า ไม่ มี ผู้ใ ช้สิ ท ธิ
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในวันครบกาหนดใช้สิทธิครัง้ ที่ 2 ซึ่งจะเกิดขึน้
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 อย่างไรก็ดี บริษัทจะแจ้งราคาการใช้สทิ ธิ (ใหม่) และอัตราการใช้สิทธิ (ใหม่)
ภายหลังเมื่อทราบการใช้สทิ ธิอีกครัง้

2. การดาเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุน้
2.1
2.2
3.

ในกรณีที่มีเศษของหุน้ จากการจัดสรรหุน้ ปั น ผล บริษัทจะจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนในอัตรา 0.0250000
บาทต่อหุน้ สาหรับเศษหุน้ ดังกล่าว
ในกรณีที่มีเศษของหุน้ จากการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ ฯ
ให้ตดั เศษของหุน้ ดังกล่าวทิง้

การกาหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทกาหนดวันประชุม วิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมแมจิก 3 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 (Record Date)

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงือ่ นไขการขออนุญาต
4.1

บริ ษั ท จะด าเนิ น การจดทะเบี ย นการเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น และแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ต่ อ
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วัน ที่ที่ ประชุมผู้ถือ หุน้ มีม ติอ นุมัติ ก าร
เพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทจะดาเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ หรือ บริษัทฯ ได้รบั ชาระค่าหุน้ ครบตาม
จานวนที่เสนอขาย (แล้วแต่กรณี)

4.2

บริษัทจะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนาหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ดังนี ้
4.2.1
4.2.2

5.

หุน้ ปั นผลที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท (ตามตารางข้อ 2.1 (1))
หุน้ เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ทัง้ จานวนที่ออกไว้แล้ว และที่
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
5.1

บริษัทจะออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 44,099,882 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล เพื่อเป็ นการตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ปั นผล
ดังกล่าวเป็ นจานวนหุน้ สูงสุดเพื่อรองรับกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ใช้สทิ ธิทงั้ หมด

5.2

บริษัทจะออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 10,499,939 หุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไป
3

กว่ า เดิ ม ทั้ ง นี ้ จ านวนหุ้ น รองรั บ การปรั บ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วเป็ นจ านวนหุ้ น สู ง สุ ด ที่ บ ริ ษั ท จะออก
หากไม่มีผใู้ ช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในวันครบกาหนดใช้สิทธิครัง้ ที่
2 เลย อย่างไรก็ ดี หากมีผูใ้ ช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในวันครบ
กาหนดใช้สทิ ธิครัง้ ที่ 2 ทัง้ จานวน บริษัทไม่จาเป็ นต้องออกหุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
6.

ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1
6.2
6.3

7.

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุน้ ของบริษัท
เพื่อคงสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทไม่ให้ลดต่าลง และ
เพื่อเป็ นผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้

ประโยชน์ที่ผู้ถอื หุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1

นโยบายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน
ได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายปั นผลขึน้ อยู่
กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญากูย้ ืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท
อาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายปั นผลเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเติบโตทาง
ธุรกิจของกลุม่ บริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่
เห็นสมควร
ทัง้ นี ้ การจ่ายปั นผลดังกล่าวจะไม่เกิ นกาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริษัทและ
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.2

สิทธิในการรับเงินปั นผล
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทที่ได้รบั จัดสรรหุน้ ปั นผลจะมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานเริม่ ตัง้ แต่เมื่อได้รบั การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแล้ว และสาหรับผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จะมีสิทธิได้รบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่มตัง้ แต่เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ได้ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เพื่อซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทและได้รบั การจด
ทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแล้ว

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุน้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1

การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลเป็ นการจ่ายหุน้ ปั นผลตามสัดส่วนการถือหุน้ ดังนัน้
การคานวณผลกระทบที่คาดว่าจะมีตอ่ การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) และผลกระทบที่คาดว่าจะมี
ต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) จึงไม่นามาปรับใช้ในกรณีนี ้

4

8.2

การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน เฉพาะเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท (CHAYO-W1) ในกรณีที่มีผใู้ ช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทที่ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิ เต็ม
ทัง้ จานวน แต่ผใู้ ช้สทิ ธิมิใช่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
8.2.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทัง้ จานวน แต่ผใู้ ช้สิทธิ
มิใช่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ จะมีสดั ส่วน
การถือหุน้ ลดลงประมาณร้อยละ 1.467* เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุน้ ก่อนการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
* คานวณจากจานวนหุน้ รองรับการปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครัง้ นี ้ จานวน
10,499,939 หุน้ หารด้วย ผลบวกของ (1) จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ณ วันที่
13 สิงหาคม 2563 จานวน 671,998,858 หุน้ + (2) จานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั น
ผล จานวน 33,599,943 หุน้ + (3) จานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ CHAYO-W1 จานวน 10,499,939 หุน้
Control Dilution
= จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ / (จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัท + จานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล + จานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1) *100
= 10,499,939 / (671,998,858 + 33,599,943 + 10,499,939) *100
= ร้อยละ 1.467
8.2.2

ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)
การคานวณการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถคานวณได้โดยใช้สตู รการคานวณ ดังนี ้
การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) = (ราคาตลาดก่อนการออกหุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ *
– ราคาตลาดหลังการออกหุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ )
/ ราคาตลาดก่อนการออกหุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ

หมายเหตุ
ราคาตลาดก่อนการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ เป็ นราคาตลาดที่ปรับปรุงด้วยหุน้ ปั นผลที่ออกให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทซึ่ง เท่ากับ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัท ซึ่งทาการซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 7 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
กล่าวคือ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 8.428 บาท (“ราคาถัวเฉลี่ย
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ถ่วงน้าหนั กฯ”) x จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วของบริษัท ) / (จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วของบริษัท +
จานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล)
โดยที่
ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักฯ

= 8.428 บาทต่อหุน้

จานวนหุน้ จดทะเบียนที่ชาระแล้ว

= 671,998,858 หุน้

จานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล

= 33,599,943 หุน้

ราคาตลาดก่อนการออกหุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
= (671,998,858 x 8.428)
(671,998,858 + 33,599,943)
= 8.027 บาทต่อหุน้
ราคาตลาดหลังการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ เท่ากับ ((ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักฯ x จานวนหุน้ จด
ทะเบียนที่ชาระแล้ว ) + (ราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ภายหลังการปรับสิทธิ บน
สมมติฐานที่วา่ ไม่มีผใู้ ช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ครัง้ ที่ 2 x จานวนหุน้ ที่จดั สรรเพิ่มเติมใน
ครัง้ นีเ้ พื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO -W1)) / (จานวนหุน้ จดทะเบียนที่ชาระแล้ว +
จานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล + จานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ CHAYO -W1)
โดยที่
ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักฯ

= 8.428 บาทต่อหุน้

จานวนหุน้ จดทะเบียนที่ชาระแล้ว

= 671,998,858 หุน้

ราคาใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ภายหลังการปรับสิทธิบนสมมติฐานที่วา่ ไม่มผี ใู้ ช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ครัง้ ที่ 2 เลย
= 6.1905 บาทต่อหุน้
จานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล

= 33,599,943 หุน้

จานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 = 10,499,939 หุน้
ราคาตลาดหลังการออกหุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
=

(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 บาทต่อหุน้

ดังนัน้ จึงคานวณการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) หลังจากปรับปรุ งราคาตลาดด้วยหุน้ ปั นผลแล้วจะได้
ดังนี ้
= (8.027 – 8.000) * 100
8.027
= ร้อยละ 0.335
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
(ก) เหตุผลและความจ าเป็ น ของการเพิ่ ม ทุน เพื่ อ รองรับ การปรับ สิท ธิ ข องใบสาคัญ แสดงสิท ธิ CHAYO-W1
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2563 มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัท จึงเป็ นกรณีที่บริษัทจะต้องปรับสิทธิ
ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้
สามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 1 (CHAYO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้
ด้อยไปกว่าเดิม
(ข)

ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รบั เพิ่มเติมและจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
บริษัทจะนาเงินที่ได้รบั จากการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ ของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ไปใช้
สาหรับการขยายธุรกิจโดยการซือ้ หนีด้ อ้ ยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติม และ/หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทในอนาคต ซึง่ จะส่งผลให้การดาเนินงานในอนาคตของบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

(ค)

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในครัง้ นี ้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม
เนื่องจากบริษัทจะต้องปรับสิทธิตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 1 (CHAYO-W1) ที่ให้ปรับสิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม

(ง)

ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครัง้ นีไ้ ม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ

ในกรณีทกี่ รรมการบริษัทไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้
สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่ าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัท
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มหาชนและหากการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั้ เป็ นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลทีม่ ีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์
ไปโดยมิชอบ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิฟ้องร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา
89/18 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ ีการแก้ไขเพิ่มเติม)
9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ

การดาเนินการ

วัน / เดือน / ปี

1.

วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2563

13 สิงหาคม 2563

2.

วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้า ร่ว มประชุ ม วิ ส ามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 (Record Date)

27 สิงหาคม 2563

3.

วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563

25 กันยายน 2563

4.

จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน

5.

วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลและหุน้ ปั นผล
(Record Date)

7 ตุลาคม 2563

6.

วันกาหนดจ่ายเงินปั นผลและหุน้ ปั นผล

21 ตุลาคม 2563

7.

จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

8.

นาหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั
ชาระเงินค่าหุน้ ครบ
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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