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การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
9.1.

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 345,000,000 บาท เป็นทุนที่ชาระแล้ว
จานวน 255,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,020,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ภายหลังจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อประชาชนจานวน 360,000,000 หุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนเรียกชาระแล้ว
เพิ่มขึ้นเป็นจานวนเท่ากับ 345,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,380,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท
9.2.

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 กันยายน 2557 มีดังนี้
ก่อนการกระจายหุ้น
หลังการกระจายหุ้น
สัดส่วน
สัดส่วน
จานวน (หุ้น)
จานวน (หุ้น)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1
กลุ่มครอบครัวพีระเดชาพันธ์
1,020,000,000
100.00 1,020,000,000
73.91
- นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
462,000,000
45.29
462,000,000
33.48
- บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จากัด
360,000,000
35.29
360,000,000
26.09
- นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
99,000,000
9.71
99,000,000
7.17
- นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
99,000,000
9.71
99,000,000
7.17
2
ประชาชน
360,000,000
26.09
รวม
1,020,000,000
100.00 1,380,000,000
100.00
หมายเหตุ : * รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพัน ธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้า
ลักษณะเป็นการกระทาร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด
ลาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

โดย บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จากัด มีทุนจดทะเบียนจานวน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทุนที่เรียกชาระแล้ว 100,000 หุ้น คิดเป็น 1.00 ล้านบาท และมีรายชื่อผู้
ถือหุ้น ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ดังนี้
ลาดับ
ผู้ถือหุ้น
1
กลุ่มครอบครัวพีระเดชาพันธ์
- นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

จานวนหุ้น (หุน้ )
100,000
70,000
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สัดส่วน (ร้อยละ)
100.00
70.00
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ลาดับ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น
- นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
- นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

จานวนหุ้น (หุน้ )
15,000
15,000
100,000

รวม

สัดส่วน (ร้อยละ)
15.00
15.00
100.00

หมายเหตุ : * รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จากัด ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผย
ตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์
หรือพฤติ กรรมที่ เข้าลักษณะเป็น การกระทาร่ว มกับ บุค คลอื่น ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
7/2552 แต่อย่างใด

9.3.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่า อัตราร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความ
จาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด
ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและการบริหารงานของบริษัท ฯ โดยอยู่ภายใต้
เงื่ อ นไขที่ ว่า บริ ษัท ฯ จะต้ อ งมี เ งิ นสดเพีย งพอสาหรับ การด าเนิ น ธุ รกิ จ และการด าเนิ น การดั ง กล่ า วจะต้ อ ง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้น
แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้
แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 44 ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณี
ของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงิน
ปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัท ฯ
มีผลกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทาตามที่กฎหมายกาหนด
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