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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 F 53-4 

 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 

ขา้พเจ้า บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส  านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่  44/499-504 ถนนพหลโยธิน  
แขวงอนสุาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่  
11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบยีน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 7/2564 ไดมี้มติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท จ านวน 20,188,128.00 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 623,485,518.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 643,673,646.00 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 40,376,256 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทุน ประเภทหุน้ 
จ านวนหุน้ 

(หุน้) 
มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 40,376,256 0.50 20,188,128.00 

    

   แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน) 

รายละเอยีดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก ่
จ านวนหุ้น  
(ไม่เกิน) 

อัตราส่วน 
(เดิม: ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาท 
ต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้ของบรษัิทที่มสีทิธิ
ไดร้บัหุน้ปันผล ณ วนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมสีทิธิไดร้บั
หุน้ปันผล (Record Date) 

40,376,256 
หุน้ 

อตัราการจดัสรร 
30 หุน้เดมิ :  
1 หุน้ปันผล 

- - โปรดด ู
หมายเหต ุ1. 

หมายเหตุ: 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ไดมี้มติอนมุัติใหเ้สนอต่อที่
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท จ านวน 20,188,128.00 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 623,485,518.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 643,673,646.00 บาท โดยการออก
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หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 40,376,256 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท
จ านวนไม่เกิน 40,376,256 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล ในอตัราจัดสรร 30 หุน้สามญั
เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล  

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผลในวันที่ 10 มกราคม 2565 (Record Date) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 26 มกราคม 2565 

2. การด าเนนิการของบรษัิทกรณีที่มเีศษของหุน้ 

ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการจัดสรรหุน้ปันผล บรษัิทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0166667 บาทต่อหุน้
ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว  

3. การก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บรษัิทก าหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2564 ในวนัจนัทรท์ี่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการ
ประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ 2/2564 ในวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2564 (Record Date) 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงือ่นไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อ  
กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้มีมติอนุมัติการ 
เพิ่มทนุจดทะเบียน และบรษัิทจะด าเนนิการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดจ้ดัสรรหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 

4.2 บรษัิทจะด าเนนิการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) เพื่อน าหุน้ปัน
ผลที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

บรษัิทจะออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทจ านวนไม่เกิน 40,376,256 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 บรษัิทจดัสรรหุน้เพิ่มทนุในครัง้นีเ้พื่อเป็นผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และเพิ่มสภาพคลอ่งของหุน้ของบรษัิท 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

นโยบายเงินปันผล 

บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบ
การเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจัดสรรทนุส  ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุน 
เงื่อนไข และขอ้จ ากดัตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญากูย้มืเงินหรอืสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง (ถา้มี) ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน และปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทโดยคณะกรรมการบรษัิทอาจพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการ
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จ่ายปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบรษัิทในอนาคต ความตอ้งการในการใช้
เงินทนุและเงินทนุหมนุเวยีน รวมถึงปัจจยัอื่น ๆ ที่เหน็สมควร  

ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุน้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นการจ่ายหุ้นปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น  
การค านวณผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลง
ของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) และผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไร (Earning per Share Dilution) จึงไม่น ามา
ปรบัใชใ้นกรณีนี ้

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1.  วนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 7/2564 11 พฤศจิกายน 2564 

2.  วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2564 (Record Date)  

29 พฤศจิกายน 2564 

3.  วนัประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 2/2564 27 ธันวาคม 2564 

4.  จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบรษัิทกบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัที่ที่ประชมุ 
ผูถื้อหุน้มมีติอนมุตักิารเพิ่มทนุ 

5.  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลและหุน้ปันผล 
(Record Date)  

10 มกราคม 2565 

6.  วนัก าหนดจ่ายเงินปันผลและหุน้ปันผล ภายในวนัที่ 26 มกราคม 2565 

7.  จดทะเบยีนเพิ่มทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัจ่ายหุน้ปันผล 

8.  น าหุน้เพิ่มทนุของบรษัิทเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 

 

  




