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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

9.

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

9.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีทุนจดทะเบียนจํานวน 5,400,000,000 บาท และทุนชําระแลว
จํานวน 4,000,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 4,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท โดยที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ไดมีมติอนุมัติใหนําบมจ. ไทยฟูดส กรุปเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ และอนุมัติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 250,000,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหผูถือหุน
เดิม และจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,400,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหประชาชนทั่วไปเปน
ครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวจํานวน 250,000,000 หุน แลวเสร็จเมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2558
อยา งไรก็ดี เนื่องจากระยะเวลาที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะขายหุน สามัญ เพิ่มทุนใหแลวเสร็จอาจเกิน กําหนด
ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 4/2557 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
และการจัดสรรหุนเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแกประชาชนทั่วไป (IPO) ดังนั้น ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 จึงไดมีมติอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
(1)

การลดทุนจดทะเบียนจาก 5,400,000,000 บาท เปน 4,000,000,000 บาท โดยการตัดหุนของบริษัทที่ยัง
ไมไดออกจําหนายจํานวน 1,400,000,000 หุน

(2)

การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4,000,000,000 บาท เปน 5,400,000,000 บาท และจัดสรรหุนเพิ่มทุนเสนอ
ขายแกประชาชนทั่วไป (IPO) จํานวนไมเกิน 1,400,000,000 หุน

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนเปนครั้งแรกจํานวนไมเกิน 1,400,000,000 หุนในครั้งนี้
บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะมีทุนชําระแลวเปนจํานวนไมเกิน 5,400,000,000 บาท
9.2

ขอจํากัดการโอนหุน

หุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด โดยการโอนหุนจะตองไมทําใหสัดสวนการถือหุนโดย
บุคคลตางดาวมากกวารอยละ 49 ของหุนสามัญที่ออกจําหนายไดแลวทั้งหมดของบมจ. ไทยฟูดส กรุป
9.3

ผูถือหุน

รายชื่อผูถือหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุปกอนและภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนเปนครั้ง
แรก สามารถสรุปได ดังนี้
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รายชื่อผูถือหุน

กอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแกประชาชนเปนครั้งแรก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

จํานวนหุน
(หุน)
กลุมนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ
1. นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกประชาชนเปนครั้งแรก
สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

จํานวนหุน
(หุน)

4,000,000,000

4,000,000,000

599,999,998

599,999,998

1

1

2. นางปริศนา เตียวสมบูรณกิจ
3. บริษัท นิวสตาร วิคเตอร จํากัด

1,600,000,000

4. Star Capital (H.K.) Limited

400,000,000

400,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

200,000,000

200,000,000

5. Newsaga Limited
6. Norcot Holdings Limited

100.0

1,600,000,000

74.1

นายนัฐวุฒิ เตียวสมบูรณกิจ

1

0.0

1

0.0

ประชาชนทั่วไป

-

-

[1,400,000,000]

[25.9]

4,000,000,000

100.0

5,400,000,000

100.0

รวมทั้งสิน้
หมายเหตุ

1. บริษัท นิวสตาร วิคเตอร จํากัด กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เพื่อประกอบธุรกิจInvestment Companyซึ่งจดทะเบียนที่
ประเทศไทยบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน 1 ลานบาท รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ไดแก นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ
ถือหุนรอยละ 99.97
2. Star Capital (H.K.) Limited กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจInvestment Companyซึ่งจดทะเบียน
ที่ประเทศฮ อ งกง บริ ษั ท มี ทุ นจดทะเบี ย นและชํ าระแลวจํ านวน HKD 10,000 รายชื่ อ ผูถือ หุ น รายใหญ ไดแก นายวินั ย
เตียวสมบูรณกิจและผูท่เี กี่ยวของ ถือหุนรอยละ 100
3. บริษัท นิวซากา ลิมิเต็ด กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจInvestment Companyซึ่งจดทะเบียนที่บริทิช
เวอร จิ้ น ไอร แ ลนด บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นและชํ า ระแล ว จํ า นวน 100
ดอลลาร ส หรั ฐ รายชื่ อ ผู ถื อ หุ น รายใหญ ไ ด แ ก
นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ ถือหุนรอยละ 100
4. บริษัท นอรดอท โฮลดิ้งส ลิมิเต็ด กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจInvestment Company ซึ่งจดทะเบียน
ที่บริทิชเวอรจิ้นไอรแลนด บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน 50,000 ดอลลารสหรัฐรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 1 ราย
ไดแก นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ ถือหุนรอยละ 100

9.4

สัญญาระหวางผูถือหุน
ไมมี
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9.5

หลักทรัพยอื่นของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีตั๋วแลกเงินระยะสั้นไมดอยสิทธิและไมมีประกันซึ่งแบบแสดง
รายการขอมูลมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 มีระยะเวลาเสนอขายตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 23
กันยายน 2558 โดยมีธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) เปนผูคาหลักทรัพย และจะตองมีมูลคาคงคางรวมไมเกิน
2,500.0 ลานบาท มีอายุตราสารไมเกิน 270 วัน นับจากวันออกตั๋วโดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยูกับวันที่ออกตั๋วแลกเงิน ทั้งนี้ ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไดมีการออกตั๋วแลกเงินดังกลาวจํานวน 2,050 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 –
4.40 ตอป โดยบริษัทฯไดมีการไถถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้นเต็มจํานวนเรียบรอยแลว และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ
มีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพิ่มอีกจํานวน 1,700 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.70 - 4.25 ตอป และมีวันครบ
กําหนดไถถอนตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2558
9.6

ผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินการของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป อยางมีนัยสําคัญ

นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ และบุคคลที่เกี่ยวของในฐานะที่เปนผูถือหุนรายใหญของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีสวนใน
การกําหนดนโยบายการจัดการและการดําเนินงานของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป
9.7

นโยบายการจายเงินปนผล

9.7.1

นโยบายการจายเงินปนผลของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจายเงินปนผลประจําปของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป โดยจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลได
เปนครั้งคราวเมื่อเห็นวา บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้นได แลวใหรายงานที่ประชุมผูถือหุนทราบใน
การประชุมคราวตอไป
บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50.0 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี จาก
งบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก
และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามปกติของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป อยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้
การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคลอง แผนการ
ขยายธุรกิจ ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทตามที่
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผูถือหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป เห็นสมควร
9.7.2

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย

สําหรับบริษัทยอยของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป แตละบริษัทนั้น ไมมีการกําหนดอัตราขั้นต่ําในการจายเงินปนผล
อยางไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทยอยและ/หรือผูถือหุนของบริษัทยอยนั้น ๆ จะพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ
ประจําปหลังหักภาษีเงินได และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เชน
พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งสภาพคลองของบริษัทยอยนั้น ๆ
เปนตน
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