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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 4   :  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล 
 
 
 
 

1. ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 36 ก าหนดว่า หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีที่
บรษิทัยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล โดยการจ่ายเงนิปันผลใหจ้่ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั 
และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และขอ้ 37 ก าหนดว่าบรษิทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่ง
ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่า
ทนุส ารองนี้จะมจี านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทัหรอืมากกว่านัน้  

2. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2561 เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2561 ไดพ้จิารณาว่าบรษิทัมผีลก าไรพอสมควร
ทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ จงึไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัจ่ายเป็นเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบังวดครึง่ปี
แรกของปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท ซึง่ไดจ้่ายไปแลว้เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2561 

3. ในปี 2561 บรษิทัมกี าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ดงันี้  

ก าไรสะสมทีย่งัไมจ่ดัสรรยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  6,120,200,475 บาท 

หกั:  เงนิปันผลระหว่างกาลงวดครึง่ปีหลงัของปี 2560   

    (หุน้ละ 0.07 บาท จ านวน 15,285 ลา้นหุน้)  (1,069,950,000) บาท 

หกั: เงนิปันผลระหว่างกาลงวดครึง่ปีแรกของปี 2561   

    (หุน้ละ 0.06 บาท จ านวน 15,285 ลา้นหุน้)   (917,100,000) บาท 

ก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร  4,133,150,475        บาท 

บวก: ก าไรสทุธ ิปี 2561 (เฉพาะกจิการ)  3,107,430,253        บาท 

 ส ารองตามกฎหมาย  (155,400,000)       บาท 

 ปรบัปรงุการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนกังาน      10,711,355      บาท 

ก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561   7,095,892,083        บาท 

4. นโยบายและประวตักิารจ่ายเงนิปันผล  

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธขิองแต่ละปี โดยค านึงถงึผลประกอบการ 
โครงสรา้งและภาระผกูพนัทางการเงนิ การลงทนุ ตลอดจนความสม ่าเสมอในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้   

การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัทีผ่า่นมา มดีงัน้ี 
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การจา่ยเงนิปันผล 
จากการด าเนินงาน 

เงนิปันผลจา่ย 
(ลา้นบาท) 

จา่ยเงนิปันผล 
หุน้ละ (บาท) 

ก าไรสทุธ ิ (ลา้นบาท) % เงนิปันผลต่อก าไรสทุธ ิ

งบเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม งบเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 
ปี 2559  
-  งวดครึง่ปีแรก 

 
       764 

 
     0.05 

 
1,218 

 
1,206 

 
62.50% 

 
 63.29% 

- งวดครึง่ปีหลงั         917      0.06 1,345 1,400 68.18%  65.22% 
   รวมปี 2559      1,681      0.11 2,563 2,606 65.48%  64.71% 
ปี 2560  
-  งวดครึง่ปีแรก 

 
      917 

 
0.06 

 
     1,442 

 
  1,425 

 
  63.83% 

 
  64.52% 

- งวดครึง่ปีหลงั      1,070      0.07 1,533 1,698 70.00%  63.06% 
   รวมปี 2560    1,987      0.13       2,975     3,123    66.67%     63.73% 
ปี 2561  
-  งวดครึง่ปีแรก 

 
     917 

 
0.06 

 
1,695 

 
1,714 

 
54.05% 

 
53.57% 

- งวดครึง่ปีหลงั (1)     1,376 0.09        1,412     3,603     97.83% 38.14% 
   รวมปี 2561     2,293 0.15        3,107     5,317 73.89%     43.10% 

 

หมายเหตุ  :  (1) เสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัที ่26 เมษายน 2562 

5.  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562 พจิารณางบการเงนิของบรษิัทแล้ว 
เหน็ว่าในปี 2561 บรษิทัมกี าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นเงนิ 3,107,430,253 บาท จงึเหน็ควรเสนอ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไร โดยจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรบัปี 2561 เป็นเงนิ 
155,400,000 บาท และจ่ายเงนิปันผลส าหรบังวดครึง่ปีหลงัของปี 2561 โดยจ่ายจากก าไรสุทธใินอตัราหุ้นละ 
0.09 บาท เป็นเงนิ 1,375,650,000 บาท ดงันัน้รวมการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบังวดครึง่ปีแรกของ             
ปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาทแลว้ เงนิปันผลส าหรบัปี 2561 เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบั
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั โดยก าหนดใหว้นัพุธที ่8 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ 
(Record Date) เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผล และก าหนดจ่ายเงนิปันผลงวดครึง่ปีหลงัของปี 2561 วนัพุธที ่
22 พฤษภาคม 2562 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 

หมายเหตุ   เงนิปันผลส าหรบังวดครึง่ปีหลงัของปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท เป็นเงนิ 1,375,650,000 บาท   
จ่ายจากก าไรทีผ่า่นการเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดติภาษคีนืไดเ้ทา่กบั เงนิปันผลคณูยีส่บิสว่นแปดสบิ 

 

 

 

 

 

 

 


