
19บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ก�าหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี                   

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้        

จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก�าหนดให้ต้องมีทุนส�ารองมากกว่า

นั้น”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือ

จากหักเงินส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใดและ                 

การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 

ความเห็นของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 310 (2/2561) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาการจัดสรรก�าไร

แล้วเห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 83.72 ของก�าไรสุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งส�ารองต่างๆ ในรอบ 3 ปี                 

ดังต่อไปนี้ 

สถิติการจ่ายเงินปันผลและส�ารองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท) 2560 2559 2558

ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00

จ�านวนหุ้นสามัญที่จ�าหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น) 1,048 1,048 1,048

จ�านวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี (ล้านหุ้น) 100 (1) 100 -

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (ค�านวณจากหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก) 0.43 0.39 0.33

เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.36 0.30 0.25

อัตราส่วนเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิต่อหุ้น 83.72% 76.92% 75.76%

ก�าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน 292.53 726.36 644.37

บวก   ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ�าปี 408.32 392.28 343.97

บวก    ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - (26.21) (2) -

         ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 5.24 (2) -

         ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จประจ�าปี 408.32 371.31 343.97

หัก     ส�ารองตามกฎหมาย - - -

         ส�ารองส�าหรับหุ้นทุนซื้อคืน - 520.76 -

         จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่  1/25XX 170.63 142.19 125.75

         จ่ายเงินปันผลครั้งที่  2/25XX 170.63 (3) 142.19 136.23

ก�าไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ 359.59 292.53 726.36



20 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำาปี 2561)

(1)  บริษัทฯ มีโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินไม่เกิน 520,000,000 บาท และจ�านวนหุ้นไม่เกินร้อยละ 9.54 ของหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว 

คิดเป็น 100,000,000 หุ้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญคืนทั้งสิ้น 99,996,200 หุ้น จ�านวนเงิน 519,980,240 บาท ในราคา 5.20 บาทต่อหุ้น หุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าว

มีก�าหนดระยะเวลาจ�าหน่ายหุ้นคืนกับบุคคลภายนอกหลัง 6 เดือน นับตั้งแต่การซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จแต่ไม่เกิน 3 ปี บริษัทฯ ก�าหนดจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(2)  ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิ รับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตาม   

พระราชบญัญตัคุ้ิมครองแรงงาน โดยภาระผกูพนัดงักล่าวได้ค�านวณโดยนกัคณติศาสตร์ประกันภยัอสิระและจากข้อสมมติฐานทางคณติศาสตร์ประกันภยัตามวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณ

การไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยค�านวณบนพื้นฐานของเงินเดือน

พนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(3)  จากตารางข้างต้นปี 2560 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2560 ค�านวณจากหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2560 แต่จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับ

เงินปันผลจริงจะต้องค�านวณจากหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561 (Record Date)

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�าไรสุทธิในปี 2560

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็น              

ร้อยละ 83.72 ของก�าไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2560 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผล              

ที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2560 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.18 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันท่ี 6 มีนาคม 2561 (Record Date) ซ่ึงการให้สิทธิรับ

เงินปันผลครั้งที่ 2/2560 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561) บริษัทฯ จึงจะด�าเนิน                     

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้ส�าหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจาก             

ก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20)

การลงมติ  

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด


