สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สํ าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) และการจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ก)

เงินสํ ารองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้มีการเพิม่ ทุนจดทะเบียน และมีกาํ ไรสุ ทธิในงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557) ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจํานวน 11,510,000 บาท
ข)

การจ่ ายเงินปันผล
คณะกรรมการเสนอเพื่อขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา และอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557) ในอัตราหุน้ ละ 0.025 บาท ให้แก่หุน้ สามัญจํานวน
1,821,646,611 หุน้ (ซึ่ งเป็ นจํานวนหุน้ สามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว โดยรวมจํานวนหุน้ อันเกิดจากการเพิ่มทุนในเดือน
มีนาคม 2558 และการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 3 (TTA-W3) และครั้งที่ 4 (TTA-W4) ในวันที่
31 มีนาคม 2558) รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ นประมาณ 45,541,165 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
กําหนดไว้
อัตราเงินปันผลทีเ่ สนอจ่ ายเทียบกับกําไรสุ ทธิ
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557) ที่ได้รับการ
ตรวจสอบแล้วของบริ ษทั ฯ ปรากฏว่า บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิประจําปี เท่ากับ 154,726,404 บาท คณะกรรมการได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม
- 31 ธันวาคม 2557) ในอัตราหุน้ ละ 0.025 บาทตามอัตราที่เสนอข้างต้น
ข้อมูลการเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

งบการเงินงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2557
(1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)
154,726,404 บาท
(8,841,159) บาท

งบการเงินปี 2557
สิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2557
(1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57)
1,015,228,837 บาท
29,420,996 บาท

1. กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิตามงบการเงิน*
บวกกลับ(หัก)
ขาดทุน(กําไร)จากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ สาํ หรับการคํานวณการ
145,885,245 บาท
1,044,649,833 บาท
จ่ายเงินปันผลตามนโยบาย
2. จํานวนหุ น้ ชําระแล้ว
1,821,646,611 หุน้
1,301,176,148 หุน้
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
0.025 บาท
0.25 บาท
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น (ทั้งปี )
ประมาณ 45,541,165 บาท
325,294,037 บาท
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล
ประมาณร้อยละ 31.22
ประมาณร้อยละ 31.14
*หมายเหตุ กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิตามงบการเงิน คือ กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
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ค) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักภาษี
เงินได้ แต่ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แผนการลงทุน และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็ นครั้งคราว
เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคตความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็น
สมควรได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
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