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สรุปสาระส าคัญของการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) 

 
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประเภทหลกัทรัพย์ที่ออก ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

(CHAYO-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส าคัญแสดงสทิธิ CHAYO-W1”) 
ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธิ ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้  
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ

บริษัทจะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 
จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่
ออกและจดัสรร 

ไมเ่กิน 209,999,990 หนว่ย 

จ านวนหุ้นสามัญที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ไม่เกิน 209,999,990 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 
31.25* ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
*วิธีการค านวณสดัสว่นหุ้นรองรับ: 
= (จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1) / (จ านวนหุ้นจดทะเบียนช าระ

แล้ว + จ านวนหุ้นปันผลที่จดัสรรในครัง้นี)้ 
= (209,999,990) / (629,999,971+ 41,999,998) 
= ร้อยละ 31.25 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หนว่ยละ 0.00 บาท (ไมค่ิดมลูคา่) 
วิธีการจดัสรร จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลงัจากที่

ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 29 เมษายน 
2563) โดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 3 หุ้นเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยบริษัท
จะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายช่ือ
ปรากฏในวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  
CHAYO-W1 ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิจากการค านวณ (หากมี) ให้ปัดเศษ
นัน้ทิง้ 

อัตราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการ
ใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาใช้สิทธิ 6.50 บาท ต่อหุ้ น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ  
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิต่อหน่วย
ภายหลงัการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 
เว้นแตเ่ข้าขา่ยได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิได้ในวนัท าการสดุท้ายของทุกไตรมาส (วนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคม
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มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(“วันก าหนดการใช้สิทธิ”) โดยวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วนัที่ 30 มิถนุายน 
2563 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิ  
ใด ๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สทิธิได้ในวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ตอ่ ๆ ไปได้ตลอดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว ใบส าคญั
แสดงสทิธิใด ๆ ที่ไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 
วนัสดุท้ายของการใช้สทิธิจะตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 มีอายคุรบ 2 ปี 
นบัแตว่นัท่ีออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัใช้สทิธิครัง้
สุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของของตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ให้เลือ่นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

ระยะเวลาแสดงความจ านง 
ในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท 
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 10 วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความ
จ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อน
วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใช้สิทธิ 

เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิ  (หรือปรับจ านวน
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิ) ตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ
ตามที่จะระบุไว้ในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  
และผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) (“ข้อก าหนดสิทธิ”) ซึง่เป็นเหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 
11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่
ออกใหมเ่พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 
ตลาดรองของใบส าคัญ 
แสดงสทิธิ 

บริษัทจะยื่นขออนญุาตน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและจดัสรรในครัง้นีท้ัง้หมดเข้า 
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิ
จากการใช้สทิธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่ออกเนื่องจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิ 

เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิดงักลา่วได้อีกตอ่ไป 

นายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตัง้โดยชอบให้ท า
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หน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ 
เงื่อนไขการปรับสิทธิใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิ (หรือปรับจ านวน
หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิ) เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์
หนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 
(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลจากการ

รวมหุ้นหรือการแบง่แยกหุ้น 
(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้น และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ

บคุคลในวงจ ากัดในราคาสทุธิของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ค านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 

(3) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดยที่หลักทรัพย์นัน้ให้สิทธิแปลงสภาพ/
เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั) โดยที่ราคาใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพ
สทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสิทธิดงักลา่วต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 

(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัหกั

ภาษีเงินได้ของบริษัทส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ส าหรับงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย  

ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใด ๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั
พงึได้ โดยที่เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) บริษัทมีสิทธิที่จะพิจารณา
เพื่อก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับ
จ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทัง้นี ้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาก าหนด
เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้
สทิธิและราคาใช้สทิธิ (และการปรับจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนการปรับอตัรา
การใช้สทิธิ) 
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เงื่อนไขอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการ (ก) ก าหนด
เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 (ข) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่ง 
ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ซึ่ง
รวมถึงการติดตอ่และการยื่นค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั เอกสาร และหลกัฐานดงักลา่ว 
ตอ่หนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-
W1 และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 รวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดขึน้จาก
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และ (ค) มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 ในครัง้นี ้

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น (1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 
ในกรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิจนครบทัง้จ านวน 
แตผู่้ใช้สทิธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น
โดยผู้ ถือหุ้ นจะมีสัดส่วนการถือหุ้ นลดลงประมาณร้อยละ 23.81* เมื่อเทียบกับ
สดัสว่นการถือหุ้นก่อนการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 
* ค านวณจากจ านวนหุ้ นรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี  ้จ านวน 
209,999,990 หุ้น หารด้วย ผลบวกของ (1) จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท ณ วนัที่ 10 มีนาคม 2563 จ านวน 629,999,971 หุ้น (2) จ านวนหุ้นปันผลที่
จดัสรรในครัง้นี ้ จ านวน 41,999,998 หุ้น และ (3) จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ออกในครัง้นีจ้ านวน 209,999,990 หุ้น 
Control Dilution  
=  จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้/ (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 
 + จ านวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครัง้นี ้+ จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ
 ที่ออกในครัง้นี)้ 
=    209,999,990 / (629,999,971 + 41,999,998 + 209,999,990)  
=     ประมาณร้อยละ 23.81  

(2) ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 
ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น
ในครัง้นี ้และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วมีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทัง้จ านวน จะไมเ่กิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจาก
ราคาใช้สทิธิสงูกวา่ราคาตลาดกอ่นการจดัสรร   
*โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของ
บริษัทที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่
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ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 (ราคาระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 9 
มีนาคม 2563 ซึง่เทา่กบั 5 .73 บาทตอ่หุ้น)  

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก าไร (Earnings per Share Dilution) 
ในกรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิจนครบทัง้จ านวน 
แตผู่้ใช้สทิธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น
โดยผู้ ถือหุ้ นจะมีสัดส่วนการถือหุ้ นลดลงประมาณร้อยละ 23.82* เมื่อเทียบกับ
สดัสว่นการถือหุ้นก่อนการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยค านวณจากสตูร
ดงัตอ่ไปนี ้
Earning Per Share Dilution  
=  (Earning Per Share ก่อนจดัสรร* – Earning Per Share หลงัจดัสรร**) / 

Earning Per Share ก่อนจดัสรร 
= (0.1658 – 0.1263) / 0.1658 
= ร้อยละ 23.82 
* โดย Earning Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + 
จ านวนหุ้นปันผลที่จดัสรรในครัง้นี)้ 
** Earning Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสทุธิ / ((จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวน
หุ้นปันผลที่จดัสรรในครัง้นี)้ + จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี)้ 

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบส าคัญแสดงสทิธิและ
ประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับ 

เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรับขยายกิจการและ/หรือเงินทนุหมนุเวียน
ของบริษัทในอนาคต ซึง่รวมถึงการลงทนุในการซือ้หนีด้้อยคณุภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติม
อยา่งตอ่เนื่อง 
นอกจากนี ้บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันัน้ บริษัท
จึงด าเนินการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยผู้
ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทได้เมื่อถึงก าหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือได้รับผลตอบแทนจาก
ใบส าคัญแสดงสิทธิภายหลงัการเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 
ทัง้นี ้ในการออกใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้บริษัทจะได้รับเงินประมาณ 1,365 ล้านบาท 
หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทกุรายใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครบถ้วน 
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ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับ
จากการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเนื่องจากการที่
บริษัทจะสามารถน าเงินทนุที่ได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญั
แสดงสทิธิไปด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัโครงการในอนาคตตามความเหมาะสมและ
ได้รับสทิธิในการได้รับเงินปันผล โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายปันผลขึน้อยู่กบัแผนการ
ลงทุน เง่ือนไข และข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ ยืมเงินหรือสญัญาต่าง ๆ ที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  ( ถ้ ามี )  ฐ านะกา ร เ งิ นและผลกา รด า เ นิ น ง าน  และ ปัจจัย อื่ น  ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบาย
การจ่ายปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุม่บริษัทใน
อนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่
เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักลา่วจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 


