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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 33 
 

ส่วนที� 2 
การจัดการและการกาํกบัดูแล 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  
1) ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 250,999,978 หุน้    

มูลค่าที+ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 202,500,232 บาท 
2) บริษทัไม่มกีารออกหุน้ประเภทอื+นนอกเหนือจากหุน้สามญั 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
1) รายชื�อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี'   

ลาํดบั รายชื�อ จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1 ครอบครัวหวังธํารง 77,242,378 38.14% 
 - นางเนาวรัตน์ หวงัธาํรง 19,626,661 9.69% 

 - นายชวลิต หวงัธาํรง 18,744,555 9.26% 
 - น.ส.ธญัธิดา หวงัธาํรง 18,015,979 8.90% 
 - นายธนัยา หวงัธาํรง 15,147,433 7.48% 

 - น.ส.ธนฐัสิริ สิริวรสิทธ์ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นายธนัยา หวงัธาํรง) 5,280,000 2.61% 
 - นางวรรณี หวงัธาํรง 427,750 0.21% 

2 ครอบครัวจารุตั5งตรง 32,661,250 16.13% 

 - นายอภิชาติ จารุตั'งตรง 22,860,000 11.29% 
 - นางอนญัญา จารุตั'งตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นายธีรเดช จารุตั'งตรง) 8,551,250 4.22% 
 - นายธีรเดช จารุตั'งตรง 1,250,000 0.62% 

3 นายอุเทน พฒันานิผล 4,200,000 2.07% 
4 นายชัยภทัร วจิิตรแสงรัตน์ 3,553,500 1.75% 
5 บริษทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จํากดั 3,404,966 1.68% 

6 ครอบครัวชุนหจินดา 3,209,457 1.58% 
 - นายพรชยั ชุนหจินดา 1,648,129 0.81% 
 - นางเสาวนีย ์ชุนหจินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา) 875,646 0.43% 

 - น.ส.ศิริภรณ์ ชุนหจินดา 517,100 0.26% 
 - นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา 168,582 0.08% 

7 นายคณติ ปึงเจริญกลุ 2,026,900 1.00% 
8 นายสุรชัย ฟองอมรกลุ 1,960,000 0.97% 
9 นายพนัเลศิ สุนทรัช 1,749,800 0.86% 
10 น.ส.ธนพร อิ�มใจ 1,648,055 0.81% 

11 อื�นๆ 70,843,926 34.98% 
 รวม 202,500,232 100.00% 
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 2) สรุปรายการเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 

ลาํดบั รายชื�อ 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561 เปลี�ยนแปลง 

 จํานวนหุ้น  ร้อยละ  จํานวนหุ้น  ร้อยละ  จํานวนหุ้น  ร้อยละ 

กรรมการบริษทั             

1 รศ.ดร.เอกจิตต์  จึงเจริญ           30,000  0.01%           30,000  0.01%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

2 นายธีรเดช จารุตั5งตรง      1,250,000  0.62%      1,250,000  0.62%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ      8,551,250  4.22%      8,551,250  4.22%                 -   - 

3 นายธันยา หวงัธํารง     15,097,433  7.46%     15,147,433  7.48%           50,000  0.33% 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ      5,280,000  2.61%      5,280,000  2.61%                 -   - 

4 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล           30,000  0.01%           30,000  0.01%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

5 นายสันติ เนียมนิล                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

6 ดร.พลัลภา เรืองรอง                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

7 พลเอกชัยวฒัน์ สท้อนดี         248,250  0.12%         248,250  0.12%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

8 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

ผู้บริหาร               

9 นายพรศักดิD ชุนหจินดา/1         168,582  0.08%         168,582  0.08%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ         875,646  0.43%         875,646  0.43%                 -   - 

10 นางสาวประไพพศิ วริิยะบุบผา         750,000  0.37%         750,000  0.37%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

11 นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกลุ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

12 นายภราดร แพร่ภทัร                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

13 นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

หมายเหตุ:  
/1นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา แจง้ความประสงคล์าออกจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย มีผลตั'งแต่ F พ.ย. GHIF 
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 3) การกระจายการถือหุ้น 

 การกระจายการถือหุน้ตามสญัชาติ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที+ 28 ธนัวาคม 2561 ดงันี'  

ผู้ถือหุ้น 
รวมทั5งสิ5น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % 

ผูถื้อหุ้นสัญชาติไทย 1,480 202,500,232 100 3 3,455,086 1.71 1,477 199,045,146 98.29 

ผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างดา้ว - - - - - - - - - 

รวม 1,480 202,500,232 100 3 3,455,086 1.71 1,477 199,045,146 98.29 

  การกระจายการถือหุน้ตามอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที+ 28 ธนัวาคม 2561 ดงันี'  

ผู้ถือหุ้น 
รวมทั5งสิ5น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % 

ผูถื้อหุ้นที+ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5% 28 143,738,558 70.98 1 3,404,966 1.68 27 140,333,592 69.30 

ผูถื้อหุ้นที+ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ตํ+ากว่า
หนึ+งหน่วยการซื'อขาย 

1,282 58,757,683 29.02 2 50,120 0.03 1,280 58,707,563 28.99 

ผูถื้อหุ้นที+ถือหุ้นตํ+ากวา่หนึ+งหน่วยการซื'อขาย 170 3,991 0.00 0 0 0.00 170 3,991 0.00 

รวม 1,480 202,500,232 100 3 3,455,086 1.71 1,477 199,045,146 98.29 

หมายเหตุ:  1) ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูจ้ดัทาํขอ้มูล โดยกรณีที+ผูถื้อหุ้นมีหลายบญัชี และ/หรือมีที+อยูไ่ม่ซํ' ากนัจะนบัเป็นคนละราย 

 2) ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ อตัราการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างดา้ว ไม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นที+ออกและจาํหน่ายแลว้ทั'งหมด 

 4) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื�องที�มผีลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรัพย์และ
การบริหารงานของบริษัท 

  - ไม่มี – 
  5) รายชื�อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 

 บริษัท ผล พาลาเดยีม จาํกดั 
 บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนที+ออกและเรียกชาํระแลว้ 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าที+ตรา

ไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมีรายชื+อผูถื้อหุน้ ดงันี'  
ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น % 

1 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 99,997 99.997% 
2 นายปโยธร มุง้ทอง 1 0.001% 
3 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา 1 0.001% 
4 นางสุกญัญา วิงวอน 1 0.001% 

 รวม 100,000 100% 

  บริษัท ผล วอเตอร์ จาํกดั 
 บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนที+ออกและเรียกชาํระแลว้ 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 5,000,000 หุน้ มูลค่าที+
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมีรายชื+อผูถื้อหุน้ ดงันี'  

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น % 

1 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 4,999,997 99.99% 
2 นายชวลิต หวงัธาํรง 1 0.00% 
3 นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์ 1 0.00% 

4 นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา 1 0.00% 

 รวม 5,000,000 100% 
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   บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จาํกดั 

  บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนที+ออกและเรียกชาํระแลว้ 1,200,000,000 เรียล มูลค่า 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือ ประมาณ 9.5 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 30,000 หุ้น มูลค่าที+ตราไวหุ้้นละ 40,000 เรียล โดย บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั 
(มหาชน) ถือหุน้ในสดัส่วน 100% และเนื+องจากยงัไม่มีแผนธุรกิจที+เหมาะสมรองรับการดาํเนินงานในบริษทัยอ่ย ปัจจุบนั
บริษทัจึงหยดุการดาํเนินงานในบริษทัยอ่ยเพื+อลดภาระค่าใชจ่้าย 

  7.3 การออกหลกัทรัพย์อื�น 

   1) ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื5อหุ้นสามญัของบริษัท ครั5งที� 1 ที�จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดมิ (PHOL-W1) 

มติที+ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครั' งที+ 1/255Q วนัที+  GQ สิงหาคม GHHQ ไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ+มทุนจาํนวนไม่เกิน RS,RQQ,QQI หุ้น โดยมีมูลค่าที+ตราไวหุ้้นละ F.SS บาท  เพื+อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ของบริษทั 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน R หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ ในราคาที+เสนอขายหุ้นละ G.SS บาท 
และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามัญของบริษัท ครั' งที+  F(PHOL-WF) ในจํานวนไม่เกิน 
RS,RQQ,QQI หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ของบริษทัที+จองซื'อหุ้นสามญัเพิ+มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อตัราส่วน F หุน้สามญัใหม่ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ F หน่วย โดยมีรายละเอียดใบสาํคญัแสดงสิทธิดงันี'  

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ   ใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ครั' งที+ 1  ที+
จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทัที+ใชสิ้ทธิจองซื'อหุ้นสามญัเพิ+มทุนของบริษทั
ตามสดัส่วน  

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื+อผูถื้อและโอนเปลี+ยนมือได ้

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ: 2 ปี นบัตั'งแต่วนัที+ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ   

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที+ออก: 40,499,996 หน่วย 

จาํนวนหุ้นสามญัรองรับการใชสิ้ทธิ 40,499,996 หุ้น 

วนัที+ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2559 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 31 ตุลาคม 2561 

อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 
และระยะเวลาการแจง้ความจาํนง 
ในการใชสิ้ทธิ: 

ใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนเมษายน และตุลาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครั' ง 

 โดยกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามัญของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด 
(มหาชน) ครั' งที+ F (PHOL-W1) คือ การใชสิ้ทธิครั' งที+ 3 ในวนัที+ 30 เมษายน 2561 และการใชสิ้ทธิครั' งสุดทา้ยในวนัที+ 31 
ตุลาคม 2561 มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯจาํนวน 250 หน่วย คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิที+
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิและหมดอายใุนวนัดงักล่าวจาํนวน 40,499,746 หน่วย  



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 37 
 

 ทั'งนี'  คงเหลือหุ้นสามญัเพิ+มทุนเพื+อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 จาํนวน 40,499,746 
หุน้ มูลค่าที+ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรใหเ้สนอที+ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ในวนัที+ 
24 เมษายน 2562 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 40,499,746.00 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที+ยงัมิได้
ออกจาํหน่ายออกจาํนวน 40,499,746 หุ้น มูลค่าที+ตราไวหุ้้นละ F.SS บาท ซึ+ งจะทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลง จาก
เดิมทุนจดทะเบียน 250,999,978.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 210,500,232.00 บาท  

2) ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื5อหุ้นสามัญของบริษัท ครั5งที� 1 ที�จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 
(PHOL ESOP-Warrant) 

  บริษทัจดัใหมี้โครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั ครั' งที+ F จดัสรรให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีวตัถุประสงค์เพื+อเป็นสิ+งจูงใจและเสริมสร้างขวญักาํลงัใจแก่
กรรมการและพนกังานของบริษทั ที+มีส่วนร่วมในความสาํเร็จของบริษทัในช่วงเวลาที+ผา่นมา เพื+อใหพ้นกังานมีส่วนร่วมใน
การเป็นเจา้ของบริษทั  เป็นการตอบแทนใหแ้ก่พนกังานที+มีความตั'งใจ ทุ่มเท และความเสียสละในการทาํงานให้แก่บริษทั 
และเพื+อเป็นสิ+งจูงใจบุคลากรที+มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทาํงานร่วมทาํงานให้แก่บริษทัในระยะยาว โดยที+
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ครั' งที+ 1/2559 วนัที+  29 สิงหาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิดงักล่าว โดยมีรายละเอียดใบสาํคญัแสดงสิทธิดงันี'  

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ   ใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามญัของ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ที+จดัสรร
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ครั' งที+ F (ESOP-
Warrant) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื+อผูถื้อและไม่สามารถโอนเปลี+ยนมือได ้

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ: g ปี นบัตั'งแต่วนัที+ออกและเสนอขาย 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที+ออก: 8,000,000 หน่วย 

จาํนวนหุ้นสามญัรองรับการใชสิ้ทธิ 8,000,000 หุ้น 

วนัที+ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 1 ธนัวาคม 2559 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 30 พฤศจิกายน 2562 

อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 
และระยะเวลาการแจง้ความจาํนง 
ในการใชสิ้ทธิ: 

ครั' งที+ F : gS พฤศจิกายน GHIS ใชสิ้ทธิไดร้้อยละ gS  
ครั' งที+ G : gS พฤศจิกายน GHIF ใชสิ้ทธิไดร้้อยละ gS  
ครั' งที+ g : GQ พฤศจิกายน GHIG ใชสิ้ทธิไดร้้อยละ RS 

 กาํหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุน้สามญัของ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ที+
จดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ครั' งที+ F (ESOP-Warrant) การใชสิ้ทธิครั' งที+ 2 ใน
วนัที+ 30 พฤศจิกายน 2561 ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยที+ไดรั้บจดัสรรแจง้ความจาํนงใน
การใชสิ้ทธิ คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิที+ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 8,000,000 หน่วย โดยมีกาํหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิครั' ง
สุดทา้ยในวนัที+ 29 พฤศจิกายน 2562 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 38 
 

  7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 นโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ+ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและสํารอง
ต่างๆ ตามกฎหมายและที+บริษทักาํหนดไวใ้นแต่ละปี โดยพิจารณาจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั  อยา่งไรก็
ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจจะกาํหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย ทั'งนี'  ขึ'นอยูก่บัแผนการลงทุน 
ความจาํเป็นและความเหมาะสมอื+นๆ ในอนาคต เมื+อคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจาํปีแลว้
จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัต่อที+ประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจ
อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลได ้แลว้ใหร้ายงานแก่ที+ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบในการประชุมคราวต่อไป  

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล (บาท) - - 0.10 0.08 0.08 0.13 

เงินปันผลประจาํปี (บาท) - - - 0.12 0.12 0.10 

หุน้ปันผล 

- - - - - 5 หุน้เดิม: 

1หุน้ใหม่ 

หรือ 0.20 บาท 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.18 (0.58) (0.08) 0.21 0.24 0.38 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไร
สุทธิ 

- - - 94.42% 83.39% 114.39% 

 ปี 2561 บริษทัไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื+องจากยงัมีขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน จึงไม่สามารถจ่ายเงินปัน
ผลไดต้ามมาตรา HF แห่งพรบ.มหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั และไม่มีการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย คณะกรรมการ
บริษทัจึงเห็นควรใหเ้สนอต่อที+ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล 

 นโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

 สาํหรับบริษทัยอ่ย กาํหนดใหใ้ชน้โยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกบับริษทัใหญ่ กรณีปกติที+บริษทัไม่มี
ความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินเพื+อการลงทุนเพิ+มหรือขยายธุรกิจ  คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้บริษทัยอ่ยเสนอให้ที+ประชุมผู ้
ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยไม่ตํ+ากว่าร้อยละ RS ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและสํารองตาม
กฎหมายแลว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัย่อยอาจจะกาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจาก
นโยบายดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสมและความจาํเป็นของบริษทัยอ่ย 


