สิ ง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4

เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 4 : พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกาไร และจ่ายเงิ นปันผล
1. ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 กาหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ใน

กรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้จ่ายเงินปั นผล โดยการจ่ายเงินปั นผลให้จ่ายตามจานวนหุน้
หุน้ ละเท่าๆ กัน และต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และข้อ 37 กาหนดว่าบริษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั หรือมากกว่านัน้
2. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2560 เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้พจิ ารณาว่าบริษทั มีผลกาไรพอสมควร
ทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ จึงได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวดครึง่ ปี แรก
ของปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท ซึง่ ได้จ่ายไปแล้วเมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2560
3. ในปี 2560 บริษทั มีกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ดังนี้
กาไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรรยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
หัก:

บาท

เงินปั นผลระหว่างกาลงวดครึง่ ปี หลังของปี 2559
(หุน้ ละ 0.06 บาท จานวน 15,285 ล้านหุน้ )

หัก:

5,077,414,032

(917,100,000) บาท

เงินปั นผลระหว่างกาลงวดครึง่ ปี แรกของปี 2560
(หุน้ ละ 0.06 บาท จานวน 15,285 ล้านหุน้ )

(917,100,000) บาท

กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร

3,243,214,032

บาท

บวก: กาไรสุทธิ ปี 2560 (เฉพาะกิจการ)

2,975,471,255

บาท

สารองตามกฎหมาย

(148,800,000) บาท

ปรับปรุงการตัง้ สารองผลประโยชน์พนักงาน
กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

50,315,188

บาท

6,120,200,475

บาท

4. นโยบายและประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของแต่ละปี โดยคานึงถึงผลประกอบการ
โครงสร้างและภาระผูกพันทางการเงิน การลงทุน ตลอดจนความสม่าเสมอในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
การจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ทีผ่ า่ นมา มีดงั นี้
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การจ่ายเงินปั นผล
จากการดาเนินงาน
ปี 2559
- งวดครึง่ ปี แรก
- งวดครึง่ ปี หลัง
รวมปี 2559
ปี 2560
- งวดครึง่ ปี แรก
- งวดครึง่ ปี หลัง (1)
รวมปี 2560
หมายเหตุ :

(1)

เงินปั นผลจ่าย จ่ายเงินปั นผล
(ล้านบาท)
หุน้ ละ (บาท)

กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

% เงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ

งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม

764
917
1,681

0.05
0.06
0.11

1,218
1,345
2,563

1,206
1,400
2,606

62.50%
68.18%
65.48%

63.29%
65.22%
64.71%

917
1,070
1,987

0.06
0.07
0.13

1,442
1,533
2,975

1,425
1,698
3,123

63.83%
70.00%
66.67%

64.52%
63.06%
63.73%

เป็ นวาระเสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 20 เมษายน 2561

5. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณางบการเงินของบริษทั แล้ว
เห็นว่าในปี 2560 บริษทั มีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นเงิน 2,975,471,255 บาท จึงเห็นควรเสนอ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 อนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินกาไร โดยจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับ
ปี 2560 เป็ นเงิน 148,800,000 บาท และจ่ายเงินปั นผลสาหรับงวดครึง่ ปี หลังของปี 2560 โดยจ่ายจากกาไรสะสม
ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท เป็ นเงิน 1,069,950,000 บาท ดังนัน้ รวมการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวดครึง่
ปี แรกของปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาทแล้ว เงินปั นผลสาหรับปี 2560 เท่ากับอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท โดย
กาหนดให้วนั จันทร์ท่ี 30 เมษายน 2561 เป็ นวันกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงิน
ปั นผล และกาหนดจ่ายเงินปั นผลงวดครึง่ ปี หลังของปี 2560 วันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
หมายเหตุ เงินปั นผลสาหรับงวดครึง่ ปี หลังของปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท เป็ นเงิน 1,069,950,000 บาท
จ่ายจากกาไรสะสมทีผ่ ่านการเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคนื ได้เท่ากับ เงินปั นผลคูณยีส่ บิ ส่วนแปดสิบ
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