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เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 4 : พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกาไร และจ่ายเงิ นปันผล

1. ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 กาหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ใน
กราีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้จ่ายเงินปั นผล โดยการจ่ายเงินปั นผลให้จ่ายตามจานวนหุน้
หุน้ ละเท่าๆ กัน และต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และข้อ 37 บริษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั หรือมากกว่านัน้
2. ทีป่ ระชุมคาะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/ 2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ได้พจิ าราาว่าบริษทั มีผลกาไร
พอสมควรทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ จึงได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับ
งวดครึง่ ปี แรกของปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท ซึง่ ได้จ่ายไปแล้วเมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2559
3. ในปี 2559 บริษทั มีกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ดังนี้
กาไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรรยกมา า วันที่ 1 มกราคม 2559
หัก:

เงินปั นผล ปี 2558
(หุน้ ละ 0.07 บาท จานวน 15,285 ล้านหุน้ )

หัก:

4,611,032,491 บาท
(1,069,950,000) บาท

เงินปั นผลระหว่างกาลงวดครึง่ ปี แรกของปี 2559
(หุน้ ละ 0.05 บาท จานวน 15,285 ล้านหุน้ )

(764,250,000) บาท

กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร

2,776,832,491 บาท

บวก: กาไรสุทธิ ปี 2559 (เฉพาะกิจการ)

2,562,914,187 บาท

สารองตามกฎหมาย

(128,200,000) บาท

ปรับปรุงการตัง้ สารองผลประโยชน์พนักงาน

(134,132,646) บาท

กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร า วันที่ 31 ธันวาคม 2559

5,077,414,032 บาท

4. บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของแต่ละปี โดยคานึ งถึงผลประกอบการ
โครงสร้าง และภาระผูกพันทางการเงินการลงทุน ตลอดจนความสม่าเสมอในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
5. ทีป่ ระชุมคาะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พิจาราางบการเงินของบริษทั แล้ว
เห็นว่าในปี 2559 บริษทั มีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นเงิน 2,562,914,187 บาท จึงเห็นควรเสนอ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 อนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินกาไร โดยจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับ
ปี 2559 เป็ นเงิน 128,200,000 บาท และจ่ายเงินปั นผลสาหรับงวดครึง่ ปี หลังของปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท
เป็ นเงิน 917,100,000 บาท ดังนัน้ รวมการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวดครึง่ ปี แรกของปี 2559 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.05 บาทแล้ว เงินปั นผลสาหรับปี 2559 เท่ากับอัตราหุน้ ละ 0.11 บาท เป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,681,350,000 บาท
โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปั นผล คือ
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1) จ่ายจากกาไรของบริษทั ทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 23 ในอัตราหุน้ ละ 0.01 บาท รวมเป็ นเงิน
152,850,000 บาท ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคนื ได้เท่ากับ เงินปั นผลคูา
ยีส่ บิ สามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด
2) จ่ายจากกาไรของบริษทั ทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงิน
764,250,000 บาท ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคนื ได้เท่ากับ เงินปั นผลคูา
ยีส่ บิ ส่วนแปดสิบ
โดยกาหนดให้วนั ศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงิน
ปั น ผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิ ดสมุด ทะเบีย นพักการโอนหุ้น วัน จัน ทร์ท่ี 24 เมษายน 2560
(ขึ้น เครื่องหมาย XD วัน พุธ ที่ 19 เมษายน 2560) และกาหนดจ่ า ยเงิน ปั น ผลงวดครึ่งปี หลังของปี 2559
วันพฤหัสบดีท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ในกราีทท่ี ป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
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