
- 31 - 
 

สิงทีส่งมาด้วย 3 

เอกสารประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที 4 : พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2562 การจัดสรรเงินไว้ 

เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

 

 

1.  ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 45 กาํหนดวา่ กิจการอนัทปีระชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํอยา่งนอ้ย มีดงันี ...(3) พิจารณาจดัสรร

เงินกาํไร การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย... 

 ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 54 กาํหนดว่า ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร ซึงรวมถึง 

กาํไรสะสม ในกรณีทีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครังคราวเมือเห็นว่าบริษทัมีกาํไรสมควรพอทีจะทาํเช่นนัน และเมือไดจ่้ายเงิน 

ปันผลแลว้ ให้รายงานใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมครังถดัไป” 

 ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 55 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของ

กาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 

(10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสาํรองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

ใหจ้ดัสรรเงินสาํรองอนืๆ ตามทเีห็นสมควรเพือการดาํเนินกิจการของบริษทัก็ได ้

2. บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละสีสิบ (40) ของกาํไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทัหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและทุนสํารองตามทีกฎหมายกาํหนด ทงันี การจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวจะขึนอยูก่บักระแสเงินสดของบริษทั แผนการลงทุน ความจาํเป็นในการลงทุน ภาระผกูพนัตามเงือนไขของ

สัญญาเงินกู้ ปัจจยัและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต โดยเมือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล

ประจาํปีแลว้จะตอ้งนาํเสนอเพือขออนุมติัต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 

3. ทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ครังท ี2/2563  เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ ์2563 พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบเพือเสนอต่อทีประชุม

ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.0300 บาท โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิตาม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึงบริษทัไดจ้ดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายในปี 2562 แลว้เป็นจาํนวน 28,487,261 บาท 

โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 เงินทุนสาํรองตามกฎหมายทีบริษทัไดจ้ดัสรรแลว้คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษทั ซึงอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัปรากฎรายละเอยีดตามขอ้ 2 แลว้  

4. ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2563 เมือวนัที 13 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมติัเลือนการประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 จากทีกาํหนดไวเ้ดิมวนัที 28 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกาํหนด เนืองจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพือไม่ให้สิทธิของผูถ้ือหุ้นในการไดรั้บ 

เงินปันผลประจาํปี 2562 ไดรั้บผลกระทบจากการเลือนประชุมสามญัผูถื้อหุน้ จึงมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการดาํเนินงานปี 2562 ตามงบการเงิน สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.0300 บาท โดยจ่ายจาก

กาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และกาํหนดให้วนัที 27 เมษายน 2563 เป็นวนักาํหนดรายชือผู ้ถือหุ้น 

เพือสิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว ซึงบริษทัได้ดาํเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแล้วเมือวนัที  

12 พฤษภาคม 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
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หน่วย : ลา้นบาท 

5.  อตัราการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงัของบริษทัภายหลงัการเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี 

 

                   * หมายเหตุ:  1)   ขอ้มูลต่อหุน้คาํนวณจากหุน้สามญัจดทะเบียนชาํระแลว้ (basic paid-up shares) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

                         2)   จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปี ในอตัราหุน้ละ 0.0300 บาท 

                                เมือวนัที 12 พฤษภาคม 2563 

6. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันทีเริมคลีคลายลง 

และสามารถจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2563 ได้แล้ว ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2563  

เมือวนัท ี11 มิถุนายน 2563 พจิารณาแลว้มีมตเิห็นชอบเพือเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันี 

1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินล่าสุด สินสุดวนัที  

31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0300 บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

และกาํหนดให้วนัที 27 เมษายน 2563 เป็นวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นเพือสิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว  

โดยบริษทัได้ดาํเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมือวนัที 12 พฤษภาคม 2563  ซึงเป็นไปตามมติ 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 3/2563 วนัที 13 เมษายน 2563 

2) อนุ มัติ ง ดจ่ าย เ งิ นปั น ผลปร ะ จํา ปีสํ าห รับผลปร ะ ก อบ ก าร ปี  2562 ตามง บก า ร เ งิ น  สิ น สุดวันที   

31 ธันวาคม 2562 ซึงไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั เนืองจากไดมี้การจ่าย 

เงินปันผลระหวา่งกาลตามขอ้ 1 แลว้  

3) อนุมติัจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2562 ตามผลกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 เป็นเงิน 

28,487,261 บาท  

7.     เงินปันผลจ่ายดงักล่าวเป็นการจ่ายจากกําไรสุทธิของบริษทั ซึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงันนั ผูถื้อหุ้น 

        จึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีจากเงินปันผลทีไดรั้บดงักล่าวได ้

 

 

สําหรับผลประกอบการประจําปี 2562 2561 เปลยีนแปลง % 

กาํไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ 569.75 240.82  328.93 136.6 

หุน้สามญัจดทะเบียนชาํระแลว้ (ลา้นหุน้) 8,129.38 7,370 759.38 10.3 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.0701 0.0327 0.0374 114.5 

จดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย  

(ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ) 

 

28.49 

 

12.04 

 

16.47 

 

136.6 

เงินปันผลจ่าย 243.88 206.36 37.52 18.2 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) *0.0300 0.0280 0.0020 7.1 

เงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  (ร้อยละ) 42.8 85.7   

กาํไรสุทธิงบการเงินรวม 768.90 599.07 168.83 28.3 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.0946 0.0813 0.0133 16.4 

เงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม  (ร้อยละ) 31.7 34.4   


