ข้อควรพิจารณา
 การลดทุนช�ำระแล้ว กรณีบริษทั มีกำ� ไรสะสม เข้าข่ายเป็นเงินได้พงึ ประเมิน ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั เงินทุนคืนจะต้องน�ำมา
รวมค�ำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้
 ภายใต้กระบวนการลดทุน บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัททราบ และลงโฆษณามติ
ลดทุนทางหนังสือพิมพ์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ โดยเจ้าหนี้มีสิทธิคัดค้านภายใน
2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ ทั้งนี้ หากมีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้ชำ� ระหนี้หรือ
ให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว
 บริษัทอาจเจรจาและจ่ายช�ำระหนี้แก่เจ้าหนี้ก่อนด�ำเนินการลดทุน เพื่อป้องกันเจ้าหนี้ใช้สิทธิคัดค้านมติการลดทุน
และท�ำให้กระบวนการลดทุนด�ำเนินการต่อไป
 บริษัทสามารถโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น หรือทุนส�ำรองตามกฎหมายมาล้างขาดทุนสะสมเพื่อการลดทุนได้

“เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ลดทุนช�ำระแล้วโดยการลดมูลค่าพาร์ ทัง้ นี้ เพือ่ น�ำส่วนต่างไปล้างขาดทุนสะสม ซึง่ เกิดจากผลประกอบ
การในอดีต
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการลดทุนจะท�ำให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วขึ้น
จากการทีบ่ ริษทั ไม่มผี ลขาดทุนสะสมแล้วและไม่ตอ้ งรอผลประกอบการในอนาคต ซึง่ ไม่กระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทั ภายหลัง
การด�ำเนินการท�ำให้บริษทั มีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 46 ล้านบาท และถูกชดเชยด้วยก�ำไรจากผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2555 จนเป็นบวก ส่งผลให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในปลายปี 2555
การล้างขาดทุนสะสมช่วยปลดล็อคให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วขึ้น สร้างผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในทางหนึ่ง นอกเหนือจากผลก�ำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้น”
							
คุณฉัตรชัย บุญรัตน์
							
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
							
บริษัท มาลีสามพราน จ�ำกัด (มหาชน)

REDUCTION
การลดทุน

การลดทุนชำ�ระแล้วสามารถทำ�ได้ 2 วิธี คือ
➊ การลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ลด par)
➋ การลดจ�ำนวนหุ้น

ประโยชน์ของการลดทุน
บริษัท

 เพื่อบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ ท�ำให้อัตราส่วนทางการเงินดีขึ้น เช่น ROE ROA และ
Total Asset Turnover เป็นต้น
 เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในอนาคต กรณีมีขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายห้ามไม่ให้จ่าย
เงินปันผลกรณีบริษัทยังมีขาดทุนสะสม และผลการด�ำเนินงานปัจจุบันไม่สามารถล้างผลขาดทุน
ได้เพียงพอที่จะพลิกให้เป็นก�ำไรสะสมจนสามารถจ่ายเงินปันผลได้ การลดทุนจึงเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่ช่วยให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอผลการด�ำเนินงานปัจจุบัน
 เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของผู้ลงทุนรายใหม่ที่สามารถลงทุนในราคาที่สะท้อนมูลค่ากิจการมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น

 โอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้น กรณีลดทุนเพื่อปรับโครงสร้างทุน
 โอกาสได้รับเงินปันผลเร็วขึ้น กรณีลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม

กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

มีนาคม 2560

การลดทุนตามกระบวนการทางกฎหมายต้องมีหนังสือแจ้งเจ้าหนี้และก�ำหนดระยะเวลาคัดค้านของเจ้าหนี้ภายใน
2 เดือน (ตามขั้นตอนด�ำเนินการที่ส�ำคัญ)
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