สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3
เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที 4: พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2556
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
ตามที ทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ รับทราบผลการดําเนินงานและเห็นชอบงบการเงินประจําปี 2556 สิ &นสุด
วันที 31 ธันวาคม 2556 ของบริ ษัทฯ ในระเบียบวาระที 2 และระเบียบวาระที 3 แล้ วนัน& ปรากฏว่าการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ในปี 2556 ทีผ่านมาอยู่ในระดับทีน่าพอใจ โดยบริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ 210,002,930 บาท อย่างไรก็ตาม
เมือหักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจากปี 2555 แล้ วทํ าให้ บริ ษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมรวม ณ วันที 31
ธันวาคม 2556 เป็ นจํานวน 819,234,826 บาท จึงทําให้ บริ ษัทฯ ยังไม่สามารถประกาศจ่ายเงินปั นผลจากการ
ดําเนินงานประจําปี 2556 ได้

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 42
ได้ กําหนดห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณี ทีบริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล นอกจากนีย& ังกํ าหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง& คราว ในเมือเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนัน& และรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป อีกทัง& ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 43 ได้ กําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี &จะมีจํานวนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสํารองทีได้ ระบุไว้ แล้ ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อทีประชุม
ผู้ถือหุ้นให้ ลงมติเพือจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารองอย่างอืนตามทีเห็นสมควรเพือดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ ก็ได้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง& ที 25 เพือ
พิจารณาอนุมตั ิงดการจัดสรรกําไรและงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 สิ &นสุดวันที 31
ธันวาคม 2556 เนืองจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปี 2556 ทีผ่านมา แม้ ว่าผลการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
จะมาอยู่ในระดับทีน่าพอใจ โดยบริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ 210,002,930 บาท อย่างไรก็ตาม เมือหักด้ วยยอดขาดทุน
สะสมยกมาจากปี 2555 แล้ วทําให้ บริ ษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เป็ นจํานวน
819,234,826 บาท จึงทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถประกาศจ่ายเงินปั นผลจากการดําเนินงานประจําปี 2556 ได้

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 25 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ สํารองตามกฎหมาย และสํารองอืนๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลจาก
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการดังกล่าวจะขึน& อยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กําไรจากการดําเนิ นงาน แผนการลงทุน เงื อนไข
สัญญาต่างๆ และความเหมาะสมอืนๆ ทังในปั
& จจุบนั และอนาคต โดยเริ มจากผลการดําเนินงานปี 2548 เป็ นต้ นไป
มติคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทีอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการนัน& ให้ นําเสนอเพือ
ขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจอนุมตั ิ
ให้ จ่ายเงินปั นผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้ แล้ วให้ รายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยให้ แก่บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ไม่ได้ กําหนดอัตราส่วนใน
การจ่ายไว้ แต่อย่างใด ขึ &นอยู่กบั ผลประกอบการของแต่ละบริ ษัทย่อย และคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยนัน& ๆ จะ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลเป็ นกรณีไป
ในปี 2556 ทีประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั ง& ที 24 เมือวันที 29 เมษายน 2556 ได้ มีมติอ นุมตั ิง ดการ
จัดสรรกําไรและงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 สิ &นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555
เนืองจากบริ ษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้
ตามกฎหมาย
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลในปี ทีผ่านมา
ปี 2556
งดจ่ายเงินปั นผล สําหรับปี 2556
เนืองจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 จึงไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ตาม
กฎหมาย

ปี 2555
งดจ่ายเงินปั นผล สําหรับปี 2555
เนืองจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 จึงไม่
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ ตามกฎหมาย

ปี 2554
งดจ่ายเงินปั นผล สําหรับปี 2554
เนืองจากจํานวนกําไรสะสมของ
บริ ษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
หลังหักกลบยอดส่วนตํากว่ามูลค่า
หุ้นสามัญแล้ ว มีไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรรเพือการจ่าย เงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้
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