สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สํ าหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ก)

เงินสํ ารองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงตั้งสํารองตาม
กฎหมายเพิ่มเติมอีกจํานวน 6,420,000 บาท
ข)

การจ่ ายเงินปันผล
คณะกรรมการเสนอเพื่อขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจํารอบปี บัญชี 2560 ซึ่ ง
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.075 บาท ให้แก่หุน้ สามัญจํานวน 1,822,464,006 หุ น้ (ซึ่ งเป็ นจํานวนหุน้
สามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 136,684,800 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 25.44 ซึ่ ง
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาํ หนดไว้

อัตราเงินปันผลทีเ่ สนอจ่ ายเทียบกับกําไรสุ ทธิ
งบการเงินรวมสําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริ ษทั ฯ ปรากฏว่า
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิประจําปี เท่ากับ 588,354,920 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควร
อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลประจํารอบปี บัญชี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.075 บาทตามอัตราที่เสนอข้างต้น
ข้ อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ตามงบการเงินรวม*
บวกกลับ (หัก) ขาดทุน (กําไร) จาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สาํ หรับการคํานวณ
การจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย
กําไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะ
(ตามนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน
กําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ)
2. จํานวนหุน้ ชําระแล้ว
3. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ น้
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (ทั้งปี )
5. อัตราการจ่ายเงินปั นผล

งบการเงินสํ าหรับปี สิ้นสุ ด
31 ธันวาคม 2559
(418,290,602) บาท

งบการเงินสํ าหรับปี สิ้นสุ ด
31 ธันวาคม 2560
588,354,920 บาท

(59,691,634) บาท

(51,158,498)

(477,982,236) บาท

537,196,421 บาท

7,849,731,340 บาท

7,886,705,839 บาท

1,822,464,006 หุ น้
(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560)
0.05 บาท
ประมาณ 91,123,200 บาท
N/A

1,822,464,006 หุ น้
(ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561)
0.075 บาท
ประมาณ 136,684,800 บาท
ร้อยละ 25.44

*หมายเหตุ กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิตามงบการเงิน คือ กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
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ข) นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักภาษี
เงิ นได้ แต่ ไม่ รวมกําไรหรื อขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ ยงั ไม่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั แผนการลงทุ น และปั จจัย ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ นครั้งคราว
เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคตความต้องการใช้เงินลงทุน และปั จจัยด้านอื่นๆ ที่เห็น
สมควรได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
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