

ใบจองซือ้ เลขที่ / Subscription Form No.
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บริ ษทั ฟู้ ดแอนด์ดริ๊ งส์ จากัด (มหาชน)

Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Food and Drinks Public Company Limited
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 3,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 20 บาท เสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมในอัตราส่วน 5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่

Offering to existing shareholders of 3,000,000 new ordinary shares (the “Shares”) at a ratio of 5 existing ordinary shares for 1 new ordinary share
with a par value of Baht 10 per share at the offering price of Baht 20 per share
วันทีจ่ องซือ้ /Subscription Date □ 19 มิถุนายน 2560
□ 19 June 2017
□ .............................................
เรียน คณะกรรมการบริษทั ฟู้ดแอนด์ดริง๊ ส์ จากัด (มหาชน) / To Board of Directors of Food and Drinks Public Company Limited

□ ...............................................

□ .......................................

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นาวสาว/นิตบิ ุคคล)/I/We(Mr.,Mrs.,Miss.,Company)...............................................…….......................................เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เลขที/่ Shareholder’s Register No……………..………………….
หมายเลขโทรศัพท์ทตี่ ดิ ต่อได้ / Tel…………………..……..…………………ข้าพเจ้ามีหนุ้ เดิมตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จานวน / According to the Share Register Book as of 24 May 2017,
I own .............................................หุน้ / shares มีสทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ ใหม่จานวน / and have the rights to subscribe for..................................................................หุน้ /shares
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ ดังนี้
จานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้ (หุน้ )/
จานวนเงินทีช่ าระ (บาท)/
I/We wish to subscribe subscribe for the shares as follows:
No. of share subscription (Shares)
Total Payment Amount (Baht)
□ จองซือ้ ตามสิทธิทงั ้ จานวน / Subscription for full of the entitlement
□ จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
□ จองซือ้ เพิม่ มากกว่าสิทธิ (เฉพาะส่วนเพิม่ ) / Subscription for excess of the entitlement
รวมจองซือ้ ทัง้ สิน้ /Total Subscription
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ น I/We enclose my/our payment by
□ เงินสด / Cash
□ เงินสดโอนเข้าบัญชี / Pay-in
□ เช็คบุคคล / Personal Cheque
□ เช็คธนาคาร / Cashier’s Cheque
□ ดราฟท์ / Draft
เลขที่ / No. ……………………………. ลงวันที่ / Date ………………………………. ธนาคาร / Bank…………………………….……………สาขา / Branch……………………………………..
โดยสังจ่
่ าย “ บริ ษทั ฟู้ ดแอนด์ดริ๊ งส์ จากัด (มหาชน) ” บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 003-1-16910-0 ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิ ท 33
กรณีจองซือ้ ด้วยเช็ค การจองซือ้ จะสมบูรณ์กต็ ่อเมือ่ บริษทั ได้รบั ชาระเงินตามเช็คเข้าบัญชีดงั กล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
Payable to “ Food and Drinks Public Company Limited ” Current account No. 003-1-16910-0 Kasikorn Bank Public Company Limited, Sukhumvit 33 Branch.
In case of payment by cheque, the subscription will be completed when the cheque is cleared into the above account.
เมือ่ ข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุน้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ดาเนินการดังต่อไปนี้ : (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึง่ )
If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (choose one only)
□ ให้ออกใบหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในนามของ“บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริษทั
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Co.,Ltd.for Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name
TSD member no.
(ระบุชอ่ื ใดชือ่ หนึง่ ตามรายชือ่ ทีป่ รากฎด้านหลังของใบจองหุน้ นี้) (specify one of the names on the reverse side of this subscription form)
นาหุน้ นัน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ เข้าบัญชีซอ้ื ขายหุน้ เลขที่
ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน้ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิดการจองซือ้ หุน้
To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co.,Ltd. (“TSD”) for my / our securities a/c no. …………….. maintained at the said TSD member company within 7 business days
from the closing date of the subscription period
□ ให้ออกใบหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรในชือ่ บริษท
ั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ข้าพเจ้าภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิดการจองซือ้ หุน้ (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซือ้ หุน้ จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์หลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Co.,Ltd.” for the allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600
within 7 business days from the closing date of the subscription period (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD)
□ ให้ออกใบหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรในนามของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้กบั ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและ
อนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะทาการส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชือ่ ทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุในใบจองซือ้ หุน้ ภายใน 15 วันทาการ
นับจากวันปิดการจองซือ้ หุน้
Issue a share certificate in my / our name for the allotted Shares and deliver it to me / us but I / we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing and
trading of these new Shares on the Stock Exchange of Thailand. TSD will deliver the Share certificate to the subscriber by registered mail according to the names and addressed stated in the
subscription form within 15 business days from the closing date of the subscription period.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้า ไม่สง่ ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเช็คบุคคล
/ แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ หรือเงินสด มาถึงบริษทั ภายในระยะเวลาการจองซือ้ และหากเช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ ทีส่ งจ่
ั ่ ายแล้วนัน้ ไม่ผา่ นการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่า ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือข้อสนเทศเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือข้อสนเทศดังกล่าวทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมในภายหน้าอีกด้วย
I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I do not return this duly completed subscription form with payment (Personal
Cheque / Cashier’s Cheque / Draft / Cash) or the Personal Cheque / Cashier’s Cheque / Draft has not been honoured within the subscription period, I may be deemed to have not exercised my subscription
rights. I/We already read the Information Memorandum (“IM”) and agree to bind on IM and the amendment to the IM the future.

การลงทุนในหุน้ ย่อมมีความเสีย่ ง / Please be aware that there is risk involved in stock investment
ลงชือ่ / Signed …………………………..………. ผูจ้ องซือ้ (Subscriber)
ก่อนการตัดสินใจจองซือ้ หุน้ ควรจะได้อ่านข้อสนเทศเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนอย่างรอบคอบ / Please read the IM before subscribing.
(……….…………………….……)
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้น (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย) / SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASE ALSO FILL OUT THE PORTION)
ใบจองซือ้ เลขที่ / Subscription No.
วันทีจ่ องซือ้ /Subscription Date ……………………………………………….
บริษทั ฟู้ดแอนด์ดริง๊ ส์ จากัด(มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Food and DrinksPublic Company Limited received payment from (the Name as specified in the subscription form)………………………..…………………………………..
เพื่อจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั /For a subscription of the ordinary shares of the Company of จานวน …………… หุน้ /Share ในราคาหุน้ ละ 10 บาท/ at Baht 10 per share รวมเป็นเงิน / totaling of ....................................... บาท/ Baht
โดยชาระเป็น / made payable by
□ เงินสด / Cash
□ เงินโอนเข้าบัญชี / Pay-in
□ เช็คบุคคล / Personal Cheque
□ เช็คธนาคาร / Cashier’s Cheque
□ ดราฟท์ / Draft
เลขทีเ่ ช็ค / Cheque No. ……………………………....วันที่ / Date ………………………………ธนาคาร / Bank……………….……….…………………สาขา / Branch……………………………………………………..
โดยหากผูจ้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหุน้ ให้ดาเนินการ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
□ ออกใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขทีส่ มาชิกผูฝ้ าก..................................................…… บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที.่ ...................................................................................
Issue a Share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositors” Participant number……..……………………Securities trading account number ……………………………
□ ออกใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares under Issuer account for my name, account number 600
□
ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิดการจองซือ้ หุน้
Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date.
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ / Authorized Officer …………….………….….………………….

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
001
002

ชื่อบริษทั
Company Name
บล. บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
024
025

ชื่อบริษทั
Company Name
บล. ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บล. โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES CO.,LTD.

003

บล. คันทรีก่ รุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GRUOP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

026

บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004

บล. ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บล. ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.
บล. เอเซียพลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD.
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บล. เมอร์รลิ ลินซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LTD.
บล. กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บล. โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บล. แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บล. ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บล. เคที ซีมโิ ก้ จากัด
KTZMICO SECURITIES CO.,LTD.
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.
บล. เมอร์ช ั ่น พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บล. ทรีนีต้ี จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บล. ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.

027

บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.
บล. กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
AYUDHYA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บล. ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.
บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บล. เออีซ ี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บล. เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES CO.,LTD.
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.
บล. ซีมโิ ก้ จากัด (มหาชน)
SEAMICO SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บล. ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บล. ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.
บล. เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES CO.,LTD.

005
006
007
008
009
010
011
013
014
015
016
018
019
021
022
023

028
029
030
032
033
034
038
041
042
043
045
047
048
049
050

CUSTODIAN
01
02
03
04
05
06
07

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC CO.,LTD
ธนาคารซิตแ้ี บงก์ เอ็น.เอ
CITIBANK, N.A.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC CO.,LTD.

08
09
10
11
12
13
14

บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั ่น จากัด สาขากรุงเทพฯ
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORTION LTD.BKK.
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
DEUTSCHE BANK A.G.BANGKOK BRANCH
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.

การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

ิ ธิซอ
ื้ หุน
การจองสท
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน
ของ
บริษ ัท ฟู้ดแอนด์ดริง๊ ส ์ จาก ัด (มหาชน)

ระหว่าง
ว ันที่ 19 – 23 มิถน
ุ ายน 2560
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การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหำชน)
Food and Drinks Public Company Limited
6F Thai Wah Tower1, 21/11,21/13 South Sathorn Rd., Tung Maha Mek, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand. Tel.: +66(0)2285-0106-8 Fax: +66(0)2285-0109
Email: info@foodanddrinks.co.th

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
เรือ
่ ง

้ หุ ้นสามัญเพิม
แจ ้งสิทธิการจองซือ
่ ทุน และการชาระราคา

เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้น บริษัท ฟู้ ดแอนด์ดริ๊ งส์ จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย

1. สารสนเทศการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุน
2. ใบจองหุ ้น

ด ้วยทีป
่ ระชุมสามัญ ประจาปี ผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ
่ วันที่ 27 เมษายน 2560 ของบริษัท ฟู้ ดแอนด์ดริ๊ งส์
จากัด (มหาชน) ได ้มีมติให ้เพิม
่ ทุนของบริษัทจานวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนจานวน 180,000,000 บาท โดยออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 3,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท และ
อนุมัตก
ิ ารจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนจานวน 3,000,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 30,000,000 บาท
โดยจัดสรรเพื่อเสนอขายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดการเสนอขาย
ดังนี้
1. เสนอขายหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนจานวน 3,000,000 หุ ้น (สามล ้านหุ ้น) มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม
30,000,000 บาท (สามสิบล ้านบาท) ในราคาเสนอราคาขายหุ ้นละ 20 บาท โดยจัดสรรเพือ
่ เสนอขายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิในการจองซือ
้ และ
ตามสัดส่วนจานวนหุ ้นซึง่ ผู ้ถือหุ ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Issue) และกาหนดรายชือ
่ ส
ี ท
่ มาตรา 225 ของ
ได ้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุน (Record Date) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และให ้รวบรวมรายชือ
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยโดยกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพั กการโอนหุ น
้ ในวันที่
้ และชาระค่าหุ ้นสามัญ ระหว่างวันที่ 19 ถึง 23 มิถน
24 พฤษภาคม 2560 และกาหนดวันจองซือ
ุ ายน 2560
ิ ธิจองซือ
้ หุ ้นสามัญใหม่ได ้ 1 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 20 บาท (ยีส
ิ บาท)
2. ผู ้ถือหุ ้นเดิม 5 หุ ้น มีสท
่ บ
3. กรณีมเี ศษจากการคานวณจัดสรรในข ้อ 2. ให ้ปั ดเศษทิง้
้ หุ ้น ตามสิท ธิในข ้อ 2 หรือ บางส่ว น หรือ เกิน กว่า สิท ธิข องตนตามอัต ราส่ว นที่
4. ผู ้ถือ หุ ้นเดิม สามารถจองซือ
กาหนดไว ้ข ้างต ้นได ้ (Oversubscription) ตามระยะเวลาและวิธก
ี ารชาระค่าหุ ้นทีบ
่ ริษัทกาหนด หากผู ้ถือหุ ้นไม่ใช ้สิทธิ
การจอง หรือไม่จองตามกาหนดเวลาและวิธก
ี ารชาระค่าหุ ้นดังกล่าว บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ โดยผู ้ถือหุ ้นเดิมทีจ
่ อง
้ หุ ้นเกินกว่าสิทธิทจ
้ เกินกว่าสิทธิก็ตอ
ซือ
ี่ ะได ้รับการจัดสรรหุ ้นทีจ
่ องซือ
่ เมือ
่ มีหุ ้นทีเ่ หลือจากการจัดสรรให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมที่
้ ตามสิท ธิค รบถ ้วนทัง้ หมดแล ้วเท่า นั น
้ หุ ้นสามั ญเพิ่ม ทุน เกินกว่า สิท ธิใ ห ้
ได ้จองซือ
้ โดยหลักเกณฑ์ส าหรั บ การจองซือ
เป็ นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามทีก
่ าหนด
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรศิลป์ ศุภผลศิร)ิ
ประธานกรรมการ

หน้า 2

การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

ื ข้อสนเทศการจ ัดสรรหุน
หน ังสอ
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน
ของ
บริษ ัท ฟู้ดแอนด์ดริง๊ ส ์ จาก ัด (มหาชน)

สาหร ับการเสนอขาย
หุน
้ สาม ัญเพิม
่ ทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เดิม

ิ้ 3,000,000 หุ ้น ราคาเสนอขายหุ ้นละ 20.00 บาท
จานวนทัง้ สน
โดยผู ้ถือหุ ้นเดิมจะได ้รับการจัดสรรในอัตรา 5 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่
ื้ วันที่ 19 – 23 มิถน
ระยะเวลาจองซอ
ุ ายน 2560

หน้า 3

การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

สารบ ัญ
หน ้าที่
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ข้อมูลการจ ัดสรรหุน
้ เพิม
่ ทุน
่ และสถานทีต
1. ชือ
่ งั ้

5

2. วันเดือนปี และครัง้ ทีข
่ องการประชุมสามัญประจาปี ผู ้ถือหุ ้น
ทีม
่ ม
ี ติให ้จัดสรรหุ ้นเพิม
่ ทุน

5

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ ้นเพิม
่ ทุน

5

้ หุ ้นเพิม
4. กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือ
่ ใช ้สิทธิในการจองซือ
่ ทุน

6

้ และรับชาระเงินค่าหุ ้นเพิม
5. กาหนดวันจองซือ
่ ทุน

6

6. วัตถุประสงค์ของการเพิม
่ ทุนและการใช ้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิม
่

9

7. ประโยชน์ทบ
ี่ ริษัทจะได ้รับจากการจัดสรรหุ ้นเพิม
่ ทุน

10

8. นโยบายเงินปั นผลและสิทธิในการรับเงินปั นผลของหุ ้นส่วนทีเ่ พิม
่ ทุน

10

้ งต้นของบริษ ัท
ข้อมูลเบือ
ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ

11

โครงสร ้างส่วนของผู ้ถือหุ ้นและประวัตก
ิ ารเพิม
่ ทุน

15

ข ้อมูลของผู ้บริหารและผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

15

ข ้อมูลของบริษัทร่วม

17

ประวัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผล

18

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ
1. รายงานงบการเงิน

19

หน้า 4

การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

สว่ นที่ 1
ข้อมูลการจ ัดสรรหุน
้ เพิม
่ ทุน
่ และสถานทีต
1. ชือ
่ งั้
บริษัท ฟู้ ดแอนด์ดริ๊ งส์ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท

0107536001192

สานั กงานใหญ่

695/1 ถนนบ ้านบึง-บ ้านค่าย
ตาบลคลองกิว่ อาเภอบ ้านบึง
จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์ 0-3820-1219 โทรสาร 0-3820-1020

สานั กงานกรุงเทพ

้ 6 อาคารไทยวา 1 เลขที่ 21/11, 21/13
ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-0106-8 โทรสาร 0-2285-0109

Homepage

www.foodanddrinks.co.th

E-Mail

info@foodanddrinks.co.th

2. ว ันเดือนปี และครงที
ั้ ข
่ องการประชุมสาม ัญประจาปี ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทีม
่ ม
ี ติให้จ ัดสรรหุน
้ เพิม
่ ทุน
ประชุมสามัญประจาปี ผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ
่ วันที่ 27 เมษายน 2560
3. รายละเอียดการจ ัดสรรหุน
้ เพิม
่ ทุน
3.1 ประเภทหุ ้น
หุ ้นสามัญ
3.2 ทุนเรียกชาระแล ้ว
150,000,000 บาท (หนึง่ ร ้อยห ้าสิบล ้านบาทถ ้วน)
3.3 ทุนทีจ
่ ะเรียกชาระเพิม
่
30,000,000 บาท (สามสิบล ้านบาทถ ้วน)
3.4 จานวนหุ ้นทีจ
่ ัดสรร
3,000,000 หุ ้น (สามล ้านหุ ้น) เพือ
่ จัดสรรให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม
3.5 วิธก
ี ารจัดสรร / อัตราส่วนและราคา
1. ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนจานวน 3,000,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 10 บาท ในอัตราส่วน 5 หุ ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขาย 20 บาทต่อหุ ้น (ราคาตามมูลค่าทีต
่ ราไว ้ 10 บาท และมี
ส่วนล้ามูลค่าอีกหุ ้นละ 10 บาท)
2. ในกรณีการออกและเสนอขายหุ ้น ในการจัดสรรหุ ้นเพิม
่ ทุนให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้นนั น
้ ผู ้ถือ
หุ น
้ มี ส ิ ท ธิ จ อ ง ซื้ อ หุ น
้ ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น เ กิ น ก ว่ า สิ ท ธิ ข อ ง ต น ต า ม อั ต ร า ส่ ว น ที่ ก า ห น ด ไ ว ข
้ า้ ง ต น
้ ได ้
้ หุ ้นตามสิทธิ หรือบางส่วน หรือเกินกว่าสิทธิ ต ้องจองซือ
้ หุ ้นตาม
(Oversubscription) ผู ้ถือหุ ้นเดิมทีจ
่ องซือ
ระยะเวลาและวิธก
ี ารชาระค่าหุ ้นทีบ
่ ริษัทกาหนด หากผู ้ถือหุ ้นไม่ใช ้สิทธิการจอง หรือไม่จองตามกาหนดเวลา
้ หุ ้นเกินกว่าสิทธิทจ
และวิธก
ี ารชาระค่าหุ ้นดังกล่าว บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ ผู ้ถือหุ ้นเดิมทีจ
่ องซือ
ี่ ะได ้รั บ

หน้า 5

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

้ เกินกว่าสิท ธิก็ต่อเมื่อมีหุ ้นทีเ่ หลือจากการจัดสรรให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมทีไ่ ด ้จองซือ
้ ตาม
การจัดสรรหุ ้นทีจ
่ องซือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
สิทธิครบถ ้วนทัง้ หมดแล ้วเท่านัน
้ โดยหลักเกณฑ์สาหรับการจองซือ
่ ทุนเกินกว่าสิทธิมด
ี งั ต่อไปนี้
้ เกิน กว่า สิท ธิ บริษั ทจะจั ด สรรหุ ้นสามั ญ เพิ่ม ทุน
- ในกรณี ท ม
ี่ ีหุ ้นสามั ญ เพิ่ม ทุน คงเหลือ มากกว่า หุ ้นทีจ
่ องซือ
้ หุ ้นเกินกว่าสิทธิของตนและ
คงเหลือดังกล่าวให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัททีแ
่ สดงความจานงในการจองซือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
้ เกินกว่าสิทธิ
ชาระค่าจองซือ
่ ทุนดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจานวนทีแ
่ สดงความจานงขอจองซือ
ของตน (ในกรณีทม
ี่ เี ศษของหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนทีเ่ กิดจากการคานวณให ้ปั ดเศษของหุ ้นนัน
้ ทิง้ )
้ เกินกว่าสิทธิ (ก) ผู ้ถือหุ ้นทีจ
้ หุ ้นสามัญเพิม
- ในกรณีทม
ี่ ห
ี ุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนคงเหลือน ้อยกว่าหุ ้นทีจ
่ องซือ
่ องซือ
่
้
ทุนเกินว่าสิทธิแต่ละราย จะได ้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ ้นเดิมของผู ้ถือหุ ้นทีจ
่ องซือหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุน
เกินกว่าสิทธิรายนั น
้ ๆ (ในกรณีทม
ี่ เี ศษของหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนทีเ่ กิดจากการคานวณให ้ปั ดเศษของหุ ้นนั น
้ ทิง้ )
ิ ธิได ้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ ้นสามัญเพิม
ทัง้ นี้จานวนหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนทีม
่ ส
ี ท
่ ทุนทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นแต่ละราย
้
้
จองซือ และชาระค่าจองซือแล ้ว และ (ข) ในกรณีทย
ี่ ังมีหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (ก)
้ หุ ้นสามั ญเพิม
อยู่อก
ี ให ้จัดสรร ให ้แก่ผู ้จองซือ
่ ทุนเกิน ว่าสิทธิแต่ละราย และยังได ้รั บการจัดสรรไม่ครบตาม
้ หุ ้นสามั ญเพิ่ม ทุน เกิน กว่า สิท ธิแ ต่ล ะรายนั ้น (ในกรณีท ม
สัด ส่ว นการถือ หุ ้นเดิม ของผู ้ทีจ
่ องซือ
ี่ ีเ ศษของหุ ้น
ิ ธิได ้รับการ
สามัญเพิม
่ ทุนทีเ่ กิดจากการคานวณให ้ปั ดเศษของหุ ้นนั น
้ ทิง้ ) โดยจานวนหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนทีม
่ ส
ี ท
จั ด สรรจะไม่ เ กิน จ านวนหุ น
้ สามั ญ เพิ่ม ทุน ที่ผู ถ้ ือ หุ น
้ แต่ ล ะรายจองซื้อ และช าระค่ า จองซื้อ แล ้ว ทั ง้ นี้ ใ ห ้
้ หุ ้นสามัญเพิม
ดาเนินการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนทีค
่ งเหลือให ้แก่ผู ้ทีจ
่ องซือ
่ ทุนเกินกว่าสิทธิตามวิธก
ี ารใน (ข)
นีจ
้ นกระทัง่ ไม่มห
ี ุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนเหลือจากการจัดสรร
้ เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข ้างต ้นไม่วา่ กรณี ใดจะต ้อง
อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนทีจ
่ องซือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
ไม่ทาให ้ผู ้ถือหุ ้นทีจ
่ องซือ
่ ทุนเกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ ้นของบริษัท ในลักษณะทีเ่ พิม
่ ขึน
้
จนถึง หรื อ ข ้ามผ่ า นจุ ด ที่ต ้องท าค าเสนอซื้อ หลั ก ทรั พ ย์ (Tender
Offer)
ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับ ตลาดทุนทีท
่ จ. 12/2554 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ เงือ
่ นไขและวิธก
ี ารในการเข ้าถือหลักทรัพย์
เพื่อ ครอบง ากิจ การ และใน ลัก ษณะทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝื นข ้อจ ากั ด การถือ หุ น
้ ของคนต่า งด ้าวตามที่ร ะบุไ ว ้ใน
ข ้อบังคับของบริษัท
้ หุน
้ ท
ิ ธิในการจองซือ
4. กาหนดว ันปิ ดสมุดทะเบียนเพือ
่ ใชส
้ เพิม
่ ทุน
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิในการจองซือ
้ และได ้รั บการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
กาหนดรายชือ
่ ส
ี ท
่ ทุน (Record Date) ในวันที่ 23
่ มาตรา 225 ของพระราชบั ญ ญั ต ห
พฤษภาคม 2560 และให ้รวบรวมรายชือ
ิ ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยโดยกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
้ และร ับชาระเงินค่าหุน
5. กาหนดว ันจองซือ
้ เพิม
่ ทุน
้ หุน
5.1 การจองซือ
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน
้ หุ ้นสามัญเพิม
5.1.1 ระยะเวลาการจองซือ
่ ทุน
ระหว่างวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถน
ุ ายน 2560 (รวม 5 วันทาการ) ในระหว่างเวลา
09.00 น. ถึง 15.30 น.
5.1.2

ระยะเวลาการชาระเงินค่าหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุน
5.1.2.1 ชาระด ้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ (ทีส
่ ามารถเรียกเก็บเงินได ้จากสานักหักบัญชี ใน
เขตกรุงเทพมหานครเท่านัน
้ ) ระหว่างวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2560 ถึงวันที่ 21 มิถน
ุ ายน 2560 ใน
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
5.1.2.2 ชาระด ้วยเงินโอนระหว่างวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถน
ุ ายน 2560
ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.

5.1.3

้ หุ ้น
การใช ้สิทธิจองซือ
้ หุ ้น 3 กรณีดงั นี้
ผู ้ถือหุ ้นสามารถใช ้สิทธิจองซือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
5.1.3.1
จองซือ
่ ทุนตามสิทธิทไี่ ด ้รับการจัดสรร
้ หุ ้นสามัญเพิม
5.1.3.2
จองซือ
่ ทุนตา่ กว่าสิทธิทไี่ ด ้รั บการจัดสรร โดยกาหนดจานวนทีต
่ า่ กว่าสิทธิ
ไว ้เป็ นจานวนทีแ
่ น่นอน
้ หุ ้นสามัญ เพิม
5.1.3.3
จองซือ
่ ทุนมากกว่า สิทธิท ไี่ ด ้รั บการจัดสรร โดยกาหนดจ านวนทีม
่ ากกว่า
สิทธิไว ้เป็ นจานวนทีแ
่ น่นอน
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5.1.4

้ หุ ้นสามัญเพิม
เอกสาร ขัน
้ ตอน และการชาระเงินค่าจองซือ
่ ทุน
้ หุ ้นสามัญเพิม
้ หุ ้นทางไปรษณีย ์
ผู ้ถือหุ ้นทีป
่ ระสงค์จะจองซือ
่ ทุนในครัง้ นี้ โปรดจัดส่งเอกสารการจองซือ
แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านัน
้ มายังทีท
่ าการของบริษัทฯ ตามทีอ
่ ยูท
่ รี่ ะบุไว ้ดังนี้
บริษัท ฟู้ ดแอนด์ดริ๊ งส์ จากัด (มหาชน)
้ 6 อาคารไทยวา 1 เลขที่ 21/11, 21/13
ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (66) 2285-0106-8
้ จะต ้องถึงทีท
ทัง้ นี้ เอกสารการจองซือ
่ าการบริษัทฯ ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 22 มิถุยายน
2560 และเ พื่ อ ความสะดวกใ นการ จองซื้ อ กรุ ณ าจ่ า ห น า้ ซองถึ ง ประธานเ จ า้ หน า้ ที่ บ ริ ห าร
้ หุ ้นสามัญเพิม
บริษัท ฟู้ ดแอนด์ดริ๊ งส์ จากัด (มหาชน) และโปรดวงเล็บมุมซองว่า "การจองซือ
่ ทุน"
้
5.1.4.1
ใบจองซือหุ ้น
้ หุ ้นสามัญเพิม
่
ผู ้ถือหุ ้นทีป
่ ระสงค์จะจองซือ
่ ทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงลายมือชือ
ให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน และชัดเจน
้ หุ ้น
5.1.4.2
ใบรับรองการจองซือ
5.1.4.3
การชาระเงิน
(ก)
กรณีชาระด ้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
้ หุ ้นสามัญเพิม
- ผู ้ถือหุ ้นสามารถทาการจองซือ
่ ทุน ตัง้ แต่วันที่ 19 มิถุนายน
2560 ถึงวันที่ 21 มิถน
ุ ายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
- จะต ้องเป็ นเช็ ค แคชเชีย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ า ฟท์ ที่ข ีด คร่ อ มเฉพาะสั่ ง จ่ า ย
"บริษัท ฟู้ ดแอนด์ด ริ๊ งส์ จากัด (มหาชน)" ทีส
่ ามารถเรีย กเก็บ เงิน ได ้จาก
ส านั ก หั ก บัญ ชีใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร เท่า นั ้น โดยจะต ้องลงวัน ทีใ่ น
ระหว่าง วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เท่านั น
้ และ
ต ้องมีก ารน าฝาก ณ เคาน์ เ ตอร์ บมจ.ธนาคารกสิก รไทย ทุ ก สาขาทั่ ว
ประเทศ โดยใช ้ใบ pay-in ทีแ
่ นบมาพร ้อมหนังสือนีเ้ ท่านัน
้
้ หุ ้น)
- ผู ้ถือ หุ ้นจะต ้องระบุเ ลขทะเบียนผู ้ถือ หุ ้น (ดูจากใบรั บ รองการจองซือ
ชื่อ -นามสกุ ล และหมายเลขโทรศั พ ท์ ท ี่ต ิด ต่ อ ได ไ้ ว ด
้ า้ นหลั ง ของเช็ ค
แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์
(ข)

กรณีชาระด ้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร
้ หุ ้นสามัญ เพิม
- ผู ้ถือหุ ้นสามารถท าการจองซือ
่ ทุน ตัง้ แต่วัน ที่ 19 มิถุนายน
2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. ณ
เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
กรณีชาระเป็ นเงินสด หรือเงินโอนจากบัญชี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (จ่าย
้ ตามสิทธิ หรือน ้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่า
ชาระเต็มจานวนในส่วนทีจ
่ องซือ
สิทธิ)
้ : ให ้โอนเงินค่าจองซือ
้ หุ ้นในทัง้ สามกรณีเข ้าบัญชี
รายละเอียดบัญชีจองซือ
“ บมจ.ฟู้ ดแอนด์ดริ๊ งส์ ” หรือ “Food and Drinks Public Company
Limited ” บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 003-1-16910-0 ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) สาขาสุขุม วิท 33 โดยใช ้ใบ pay-in ทีแ
่ นบมาพร ้อม
หนังสือนีเ้ ท่านัน
้
้
(โปรดตรวจสอบเวลาเปิ ดและปิ ดทาการของสาขาธนาคารทีท
่ า่ นจะจองซือ
เนื่องจากบางสาขาของธนาคาร อาจเปิ ดทาการช ้ากว่าเวลา 8.30 น. และ
บางสาขาของธนาคาร อาจปิ ดทาการช ้ากว่าเวลา 15.30 น.)

-

ทัง้ นี้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะรับชาระเงินผ่านระบบจอง
้ ทีเ่ คาน์เตอร์ส าขาธนาคารเท่า นั น
ซือ
้ และจะไม่รั บชาระโดยวิธโี อนเงินมา
้ โดยตรง หรือโอนผ่านเครื่อ ง ATM เข ้า
จากธนาคารอืน
่ เข ้าบัญ ชีจ องซือ
้ โดยตรง
บัญชีจองซือ
้ หุ ้น)
ผู ้ถือหุ ้นจะต ้องระบุเลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (ดูจากใบรับรองการจองซือ
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-

่ -นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทต
ชือ
ี่ ด
ิ ต่อได ้ไว ้ด ้านหลังของ
หลักฐานใบโอนเงิน
้ จะเป็ นผู ้รับภาระค่าใช ้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ ้า
ผู ้ถือหุ ้นทีจ
่ องซือ
้ หุ ้น
มี) ต่างหากจากจานวนเงินค่าจองซือ

้ หุ ้น
หลักฐานการรับจองซือ
้ หุ ้น (ส่วนที่ 2 ของใบจองซือ
้ หุ ้น) เป็ นหลักฐานให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น ทัง้ นี้ ผล
บริษัทฯ จะส่งหลักฐานการรับจองซือ
้
การจองซือหุ ้นจะสมบูรณ์ตอ
่ เมือ
่ บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ได ้เรียบร ้อยแล ้วเท่านัน
้
5.1.5

้ หุน
เงือ
่ นไขการจองซือ
้
้ อาทิ เช่น ใบจอง
ก) เลือกวิธก
ี ารชาระเงินได ้วิธเี ดียวและจ่ายชาระเต็มจานวนสาหรับใบจอง 1 ใบ ในวันจองซือ
1 ใบ ชาระด ้วยเช็คเต็มจานวน 1 ฉบับ หรือใบจอง 1 ใบ ชาระด ้วยเงินสดเต็มจานวน (ไม่สามารถชาระบางส่วนด ้วยเงินสด
บางส่วนด ้วยเช็คได ้)
้ และชาระเงินค่าจองซือ
้ แล ้วจะไม่มส
ิ ธิยกเลิกการจองซือ
้
ข) ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ด ้ทาการจองซือ
ี ท
้ จะต ้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์ตามทีร่ ะบุไว ้ด ้านหลังใบจอง) ทีผ
ค) ผู ้ถือหุ ้นทีใ่ ช ้สิทธิจองซือ
่ ู้
ื้ ขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขทีบ
ื้ ขายหลักทรัพย์ทป
ถือหุ ้นมีบัญชีซอ
่ ัญชีซอ
ี่ ระสงค์จะให ้โอนหุ ้นทีไ่ ด ้รับการจัดสรรเข ้าบัญชี
ื้ ขายหลักทรั พย์ไม่ถูกต ้อง จะทาให ้ไม่สามารถโอนหุ ้นเข ้า
ดังกล่าวให ้ถูกต ้อง หากระบุรหัสโบรกเกอร์ หรือเลขทีบ
่ ัญชีซอ
ื้ ขายหลักทรั พย์ได ้ ซึง่ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ ้น หรือความล่าช ้าในการติดตามหุ ้นคืนใน
บัญชีซอ
่
กรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ ้นดังกล่าวโดยออกหุ ้นไว ้ในชือ
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ
่ ผู ้ฝาก” และนาหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนเข ้าฝากไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) โดยนาเข ้าบัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
้ ขายหุ ้นทีไ่ ด ้รั บการ
เลขที่ 600 ซึง่ อาจทาให ้ผู ้ถือหุ ้นไม่สามารถขายหุ ้นทีไ่ ด ้รั บจัดสรรได ้ทันวันทาการแรกของการซือ
จัดสรร
่ ผู ้จองซือ
้ และชือ
่ บัญ ชีซ อ
ื้ ขายหลักทรั พ ย์ทผ
ง) ชือ
ี่ ู ้ถือ หุ ้นประสงค์จ ะให ้โอนหุ ้นทีไ่ ด ้รั บ การจั ดสรรเข ้าบัญ ชี
่ เดียวก ัน หากชือ
่ บัญชีเป็ นของบุคคลอืน
จะต้องเป็นชือ
่ จะทาให ้ไม่สามารถโอนหุ ้นเข ้าบัญชีได ้ ในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ
่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด เพือ
ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ ้นดังกล่าวโดยออกหุ ้นไว ้ในชือ
่ ผู ้
ฝาก” และนาหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนเข ้าฝากไว ้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยนาเข ้าบัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
้ ขายหุ ้นทีไ่ ด ้รั บการ
เลขที่ 600 ซึง่ อาจทาให ้ผู ้ถือหุ ้นไม่สามารถขายหุ ้นทีไ่ ด ้รั บจัดสรรได ้ทันวันทาการแรกของการซือ
จัดสรร
้ หุน
5.2 เอกสารทีต
่ อ
้ งใชใ้ นการจองซือ
้ เพิม
่ ทุนและการนาส่งเอกสาร
้ หุ ้นเพิม
เอกสารทีต
่ ้องใช ้ในการจองซือ
่ ทุน
้ หุ ้นสามัญเพิม
้ หุ ้นเพิม
5.2.1) ใบจองซือ
่ ทุน ผู ้ถือหุ ้นทีป
่ ระสงค์จะจองซือ
่ ทุนต ้องกรอกรายละเอียดและลงนามใน
้ หุ ้นสามัญเพิม
ใบจองซือ
่ ทุนอย่างถูกต ้องและครบถ ้วน
้ หุ ้นสามัญเพิม
5.2.2) ใบรั บรองสิทธิการจองซือ
่ ทุน ศูนย์รบ
ั ฝากหล ักทรพ
ั ย์ฯ ในฐานะนายทะเบียนของ
้ หุน
ิ ธิ
บริษท
ั ฯ จะจ ัดส่งใบร ับรองสิทธิการจองซือ
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน ทีร่ ะบุเลขทะเบียนผูถ
้ อ
ื หุน
้ และจานวนหุน
้ ทีม
่ ส
ี ท
้ ตามสดส่
ั วนการถือหุน
จองซือ
้ ให้ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทราบ
้ หุ ้นสามัญเพิม
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นไม่ได ้รั บใบรับรองสิทธิการจองซือ
่ ทุนทีจ
่ ัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ฯ ผู ้ถือ
้ หุ ้นได ้ก็ตอ
้ หุ ้นสามัญเพิม
หุ ้นจะสามารถจองซือ
่ เมือ
่ มีข ้อมูลเลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ กรอกในใบจองซือ
่ ทุนเท่านั น
้ หากไม่ม ี
ข ้อมูลดังกล่าวผู ้ถือหุ ้นจะต ้องทาการสอบถามข ้อมูลเลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้นของตนได ้จาก
- Call Center ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โทรศัพท์ 0-2009-9999 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่
23 มิถน
ุ ายน 2560 เวลา 8.30 – 17.00 น.
5.2.3) เอกสารประกอบการแสดงตัว
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้องหรือในกรณีทไี่ ม่ม ี
บัตรประจาตัวประชาชน ให ้แนบสาเนาทะเบียนบ ้านทีม
่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือ สาเนาเอกสารทางราชการ
อืน
่ ทีม
่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้อง
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บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด ้าว : สาเนาใบต่างด ้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้อง
นิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนั งสือรับรองทีอ
่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ
ี่ อกไม่เกิน 6 เดือน
้ พร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้องโดยผู ้มีอานาจลงนามของนิตบ
ก่อนวันจองซือ
ิ ค
ุ คลนั น
้ และประทับตราสาคัญ
ของนิตบ
ิ ุคคล (ถ ้ามี) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด ้าวหรือสาเนาหนั งสือเดินทาง
(แล ้วแต่กรณี) ของผู ้มีอานาจลงนามของนิตบ
ิ ค
ุ คลดังกล่าว พร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้อง
นิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนั งสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท หนั งสือบริคณห์สนธิ และหนั งสือ
้ พร ้อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต ้องโดยผู ้มีอานาจลง
รับรองของบริษัททีม
่ อ
ี ายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ
นามของนิต บ
ิ ุคคลนั ้น และประทับตราส าคัญของนิต บ
ิ ุคคล (ถ ้ามี) พร ้อมแนบสาเนาใบต่า งด ้าว หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (แล ้วแต่กรณี) ของผู ้มีอานาจลงนามของนิตบ
ิ ค
ุ คลดังกล่าวพร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้อง
่ โดยเจ ้าหน ้าที่ Notary
สาเนาเอกสารประกอบทีล
่ งนามรับรองสาเนาถูกต ้องแล ้ว ต ้องได ้รับการรับรองลายมือชือ
Public และรับรองโดยเจ ้าหน ้าทีข
่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได ้จัดทา
้ (หากผู ้ถือหุ ้นได ้มอบอานาจให ้บุคคลใด
หรือรั บรองความถูกต ้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
บุคคลหนึง่ เป็ นผู ้ลงนามในใบจองซือ
่ ทุนและเอกสารประกอบแทน ต ้องแนบหนั งสือมอบอานาจซึง่
ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร ้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู ้รั บมอบอานาจ ซึง่ ลงนามรั บรองสาเนาถูกต ้อง เป็ น
เอกสารประกอบการแสดงตัวด ้วย)
้
5.3 การสละสิทธิการจองซือ
้ หรือ มิได ้ใช ้สิทธิภายในระยะเวลาทีก
ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ไิ ด ้ใช ้สิทธิจองซือ
่ าหนดหรือมิได ้ชาระเงินภายในเวลาทีก
่ าหนด
ไว ้ หรือเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือ ดราฟต์ ไม่สามารถเก็บเงินได ้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนภายใน
้ หุ ้นสามัญเพิม
ระยะเวลาทีก
่ าหนด หรือ ผู ้ถือหุ ้นกรอกข ้อมูลในใบจองซือ
่ ทุนไม่ครบถ ้วน หรือผู ้ถือหุ ้นไม่ปฏิบัตต
ิ ามวิธก
ี าร
้ หุ ้นเพิม
ใดๆ ทีร่ ะบุไ ว ้อย่างถูกต ้อง บริษั ทฯจะถือว่า ผู ้ถือ หุ ้นดังกล่าวสละสิทธิการจองซือ
่ ทุนของบริษัท ฯ ในครั ง้ นี้ และ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ ้นดังกล่าวต่อไป ทัง้ นี้ ให ้ถือดุลยพินจ
ิ ของบริษัทฯ ในการตัดสินการสละสิทธิการจอง
้ เป็ นทีส
ิ้ สุด
ซือ
่ น
้ หุน
้ เกินกว่าสิทธิได้ร ับ (ถ้ามี)
5.4 การคืนเงินค่าจองซือ
้ ในกรณีทห
ี่ น
ุ ้ ส่วนทีจ
่ องซือ
้ หุ ้นเพิม
้ หุ ้นเพิม
บริษัทฯ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ
่ ทุน ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมทีจ
่ องซือ
่ ทุนเกินกว่าสิทธิทไี่ ด ้รั บ
โดยจะดาเนินการจัดส่งแคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดราฟต์ธนาคาร ทางไปรษณียล
์ งทะเบียนภายใน 14 วันนั บจาก
้ สุดระยะเวลาการจองซือ
้ หุ ้น โดยไม่มด
สิน
ี อกเบีย
้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ทัง้ นี้ การสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร)
หรือดราฟต์ธนาคาร ให ้สัง่ จ่ายแคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดราฟต์ธนาคารนั น
้ ถือว่าบริษัทฯได ้ปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีใ่ น
้ หุ ้นทีไ่ ม่ได ้รับการจัดสรรให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นอย่างครบถ ้วนสมบูรณ์แล ้ว
การดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ
5.5 อืน
่ ๆ
้ หุ ้นสามัญเพิม
5.5.1. หากมีข ้อสงสัยใดๆ เกีย
่ วกับการจองซือ
่ ทุน สามารถติดต่อ Call Center ของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ฯ โทรศัพท์ 0-2009-9999 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา
8.30 – 17.00 น.
้ หุ ้น สามารถ
5.5.2. หากผู ้ถือหุ ้นต ้องการสอบถามเลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น เพือ
่ นามาใช ้เป็ นข ้อมูลในการจองซือ
ติดต่อได ้ในช่วงเวลาและสถานที่ ดังนี้
ก) ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 – 17.00 น. สามารถ
ติดต่อได ้ที่ Call Center ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โทรศัพท์ 0-2009-9999

6. ว ัตถุประสงค์ของการเพิม
่ ทุนและการใชเ้ งินทุนในส่วนทีเ่ พิม
่
เพือ
่ ใช ้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรั บการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และนาส่วนทีเ่ หลือไปใช ้ในการขยายงาน
ั ทัศน์และนโยบายของบริษัท เช่นลงทุนในเครือ
เพิม
่ เติมตามวิสย
่ งจักรอุปกรณ์ เพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
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7. ประโยชน์ทบ
ี่ ริษ ัทจะได้ร ับจากการจ ัดสรรหุน
้ เพิม
่ ทุน
7.1 เพิม
่ สภาพคล่องทางการเงินและการดาเนินกิจการของบริษัท เสริมสร ้างโครงสร ้างทุนให ้มีความเหมาะสมและ
แข็งแกร่งขึน
้
7.2 เพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพในการแข่งขันและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต
8. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการร ับเงินปันผลของหุน
้ ส่วนทีเ่ พิม
่ ทุน
่ มโยง
นโยบายเงินปั นผล บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยเชือ
กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท จะต ้องได ้รับการอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
้ ระกอบการต ัดสินใจลงทุนในหุน
9. รายละเอียดอืน
่ ใดทีจ
่ าเป็นสาหร ับผูถ
้ อ
ื หุน
้ เพือ
่ ใชป
้ ของบริษ ัท
- ไม่ม ี -
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บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

สว่ นที่ 2
้ งต้นของบริษ ัท
ข้อมูลเบือ
บริษ ัท ฟู้ดแอนด์ดริง๊ ส ์ จาก ัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท

0107536001192 เมือ
่ วันที่ 15 ตุลาคม 2536

สานั กงานใหญ่

695/1 ถนนบ ้านบึง-บ ้านค่าย
ตาบลคลองกิว่ อาเภอบ ้านบึง
จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์ 0-3820-1219 โทรสาร 0-3820-1020

สานั กงานกรุงเทพ

้ 6 อาคารไทยวา 1 เลขที่ 21/11, 21/13
ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2285-0106-8 โทรสาร 0-2285-0109

Homepage

www.foodanddrinks.co.th

E-Mail

info@foodanddrinks.co.th

ทุนจดทะเบียน

หุ ้นสามัญ 15,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 10 บาท รวม 150,000,000 บาท

ทุนเรียกชาระแล ้ว

หุ ้นสามัญ 15,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 10 บาท รวม 150,000,000 บาท

กลุม
่ อุตสาหกรรม

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดอุตสาหกรรม

อาหารและเครือ
่ งดืม
่

ล ักษณะการประกอบธุรกิจ
1) ความเป็ นมา
บริษัท ฟู้ ดแอนด์ดริ๊ งส์ จากัด (มหาชน) ก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2528 บริษั ทฯประกอบธุรกิจหลัก คือ รั บผลิตอาหารและ
เครือ
่ งดืม
่ ตามความต ้องการของลูกค ้า ภายใต ้แบรนด์ของลูกค ้า รวมทัง้ ผลิตสินค ้าภายใต ้แบรนด์ของตัวเอง ทัง้ นี้บริษัทฯ
ได ้จัดจาหน่ายทัง้ ภายในประเทศ และส่งออกไปจาหน่ายกว่า 10 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ญีป
่ น
ุ่ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์
้ ในประเทศด ้วย โดยมี
สหรั ฐอเมริก า เยอรมัน ประเทศในกลุ่ม AEC เป็ นต ้น รวมถึงการส่งออกทางอ ้อมโดยผ่านผู ้ซือ
สัดส่วนการส่งออกไปต่างประเทศโดยตรงทีร่ ้อยละ 46.9 และจาหน่ายในประเทศร ้อยละ 53.1 ในปี 2559
่ ถือ มากทีส
บริษั ทฯมีว ส
ิ ัย ทัศ น์ใ นการดาเนิน กิจการ คือ เป็ นหนึ่ง ในบริษัท แปรรู ปอาหารทีไ่ ด ้รั บ ความเชือ
่ ด
ุ โดยมี
ลักษณะเด่น คือ มีเทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย มีอต
ั ราผลผลิตและคุณภาพสูงอย่างสม่าเสมอ ใส่ใจในเรือ
่ งความปลอดภัยสูงสุด
ราคาแข่ง ขัน ได ้ และมีก ารส่ง มอบตามเวลาอย่า งเคร่ ง ครั ด สร า้ งสภาพแวดล ้อมที่ด ใี นการท างาน ให ้ผลตอบแทนที่
ั ยภาพและภูมใิ จในความสาเร็จขององค์กร
เหมาะสม เพือ
่ ให ้พนักงานได ้ทางานอย่างมีศก
บริษัทฯได ้มีการพัฒนาสินค ้าทัง้ ทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายสายผลิตภัณฑ์เดิมอย่างต่อเนื่องเพือ
่ ตอบสนองความ
ต ้องการของลูกค ้า โดยทีม
่ ก
ี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค ้าทีม
่ อ
ี ยู่
ในปี 2536 ได ้แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน และเข ้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2537 มีทน
ุ จดทะเบียน 125 ล ้านบาท
ในปี 2547 บริษัทฯได ้ขยายสายการผลิตไปยังการผลิตเครื่องดืม
่ บรรจุขวดพลาสติก และได ้ร่ว มทุนกับบริษัท ฮอน
ชวน (ประเทศไทย) จากัด ก่อตัง้ บริษัทฮอนชวน เอฟดี แพ็ คเกจจิง้ จากัด โดย บริษัท ฟู้ ดแอนด์ดริ๊ งส์ จากัด (มหาชน)
ถือหุ ้นร ้อยละ 35 เพือ
่ ผลิตขวด ฝาพลาสติก และฉลาก
ในปี 2552 มีก ารเพิม
่ ทุน จดทะเบีย น ปั จจุบัน บริษัท ฯมีทุน จดทะเบีย นเป็ น 150,000,000 บา ท โดยแบ่ง เป็ นหุ ้น
สามั ญ 15,000,000 หุ ้น มูล ค่า ทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 10 บาท โดยเรีย กช าระเต็ ม มูล ค่า 150,000,000 บาท ส่ง ผลให ้ฐานะ
การเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึน
้
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ในปี 2554 บริษัทฯได ้ลงทุนโรงเพาะถั่วงอก เพื่อใช ้เป็ นวัตถุดบ
ิ ในการผลิตเพื่อส่งออก และส่งขายภายในประเทศ
นอกเหนือจากนัน
้ ได ้ทาการปรับปรุง ซ่อมแซมโรงงานผลิตผัก ผลไม ้แปรรูป อย่างต่อเนื่อง เพือ
่ ดารงไว ้ซึง่ เกณฑ์กาหนด
ตามมาตรฐานสากล
ในปี 2555 บริษัทฯได ้ลงทุนปลูกต ้นยางพาราในทีด
่ น
ิ อสังหาริมทรัพย์เพือ
่ การลงทุน เพือ
่ เป็ นการใช ้ประโยชน์จาก
ิ ทีบ
ทรั พย์สน
่ ริษัทฯมีอยู่ให ้เพิม
่ มูลค่า โดยได ้ลงทุนกว่า 14 ล ้านบาท โดยจะมีการลงทุนเพิม
่ ทุกปี ประมาณ 4 ล ้านบาท
จนกว่าจะเริม
่ มีรายได ้ในอีก 5-6 ปี ข ้างหน ้า และในปี 2558 ได ้มีการปลูกต ้นกล ้วยเป็ นพืชแซม
่ ลาด 2
ในปี 2556 บริษัทฯได ้พัฒนาสินค ้าใหม่ของบริษัทฯเอง ประเภทเครือ
่ งดืม
่ ภายใต ้ แบรนด์ “ซัมเมอร์” ออกสูต
ชนิดคือ น้ าบ๊วย และ น้ าว่านหางจระเข ้รสน้ าผึง้ ผสมมะนาว โดยน้ าบ๊วย จะมีเนื้อบ๊วย และน้ าว่านหางจระเข ้ จะมีเนื้อว่าน
หางจระเข ้ผสมอยูด
่ ้วย
ในปี 2557 บริษัทฯได ้พั ฒนาสินค ้ากลุ่มใหม่ คือ Ready-to-eat ซึง่ มีทัง้ แช่แข็งและแช่เย็ น โดยปรุงปรุงพื้นทีก
่ าร
้ เครือ
ผลิตทีม
่ อ
ี ยูเ่ ดิม แต่มก
ี ารลงทุนซือ
่ งจักรเพิม
่ เพือ
่ ให ้เหมาะกับการผลิตสินค ้ากลุม
่ นี้
่ ลาด
ในปี 2558 บริษัทฯได ้พัฒนาสินค ้าใหม่ ภายใต ้ แบรนด์ “ซัมเมอร์” เพือ
่ ต่อยอดสินค ้าประเภทเครือ
่ งดืม
่ ออกสูต
้ชื
่
โดยใช อสินค ้า ภายใต ้ “Zummer Mocktail”
2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษั ท ฟู้ ดแอนด์ด ริ๊ งส์ จ ากั ด (มหาชน) ประกอบธุ ร กิจ หลั ก คือ เป็ นผู ผ
้ ลิต และจ าหน่ า ยผลิต ภั ณ ฑ์อ าหารและ
้ ของลูกค ้า เพือ
เครือ
่ งดืม
่ แปรรูปตามความต ้องการและคาสัง่ ซือ
่ ส่งออกและขายในประเทศ โดยสินค ้าอาหารดังกล่าว เป็ น
้ ของลูกค ้าสาหรับประเภท
การแปรรูปผัก ผลไม ้ และเนื้อสัตว์เป็ นอาหารนานาชนิด ขึน
้ อยู่กับความต ้องการและคาสั่งซือ
ของผลิตภัณฑ์นัน
้ มีความหลากหลายไม่จาเพาะเจาะจง โดยมุ่งเน ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให ้ตรงความต ้องการของลูกค ้า
ในแต่ล ะประเทศ และศั ก ยภาพของโรงงานของบริษั ทฯเป็ นหลั ก ความสามารถในการจั ด หาวั ต ถุด บ
ิ และกฎหมาย
ข ้อบังคับของประเทศคูค
่ ้า โดยใช ้การผลิตด ้วยมาตรฐานเดียวกันทัง้ การผลิตเพือ
่ จาหน่ายต่างประเทศและในประเทศ
นโยบายในการท าธุร กิจ ของบริษั ทฯ จะเน น
้ เรื่อ งคุณ ภาพของสิน ค ้าเป็ นหลัก สิน ค ้าส่ว นใหญ่ ข องบริษั ทฯจะเป็ น
Grade Premium ใช ้วัตถุดบ
ิ สดจากธรรมชาติ ดังนั น
้ ลูกค ้าต่างประเทศส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็ นลูกค ้าระดับบน –
กลาง ลูกค ้าส่วนใหญ่เป็ นลูกค ้าทีต
่ ด
ิ ต่อค ้าขายกันมานานนั บสิบปี และมีความสัมพั นธ์อันดีกับบริษัทฯ เนื่องจากลูกค ้ามี
ความมั่นใจในคุณภาพของสินค ้า
ทั ง้ นี้ ผ ลิต ภั ณ ฑ์ต่ า งๆ ของบริ ษั ทฯ ประกอบด ้วย ผั ก ผลไม ้ เครื่อ งแกง น้ า แกง เครื่อ งเทศ ซอส น้ า ผั ก ผลไม ้
เครือ
่ งดืม
่ นานาชนิด ตลอดจนการนาส่วนประกอบต่างชนิดมาผสมผสานขึน
้ เป็ นสินค ้าใหม่ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกลยุทธ์การลด
่ งทัง้ ทางด ้านการตลาดและด ้านวัตถุดบ
ความเสีย
ิ โดยมีสัดส่วนการส่งออกไปต่างประเทศโดยตรงทีร่ ้อยละ 46.9 และมี
การจาหน่ายในประเทศร ้อยละ 53.1
ทัง้ นี้ บริษัทฯได ้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตผลิตอาหาร บริษัทฯได ้ผ่านเกณฑ์รับรอง GMP
โดยกระทรวงสาธารณะสุข และผ่านเกณฑ์รับรอง HACCP โดย TQCS International (Group) Pty Ltd. จากประเทศ
ออสเตรเลีย และ Global Standard for Food Safety (BRC Certificate Body) โดย NSF Certification จากประเทศ
อังกฤษ
รายละเอียดของสินค ้าต่างๆ ทีผ
่ ลิตและจาหน่าย ทัง้ ต่างประเทศและในประเทศ ประกอบด ้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผัก/ผลไม ้/เครือ
่ งเทศ/อาหารบรรจุภาชนะปิ ดผนึก
ประกอบด ้วย ว่านหางจระเข ้ หน่อไม ้ มะม่วง ผักผลไม ้อืน
่ ๆ เครือ
่ งเทศ เช่น ตะไคร ้ พริก ผักชี อาหารกึง่ สาเร็ จรูป
เช่น พริกแกง และอาหารสาเร็ จรูป นามาบรรจุขวดแก ้ว ซองพลาสติก (retort pouch) หรือกระป๋ องขนาดต่างๆ กัน
่ ม หรือน้ าเปล่า
ส่วนผสมทีใ่ ช ้บรรจุรวมกับผัก ผลไม ้ มีน้ าเกลือ หรือน้ าส ้มสายชู น้ าเชือ
2. ผลิตภัณฑ์อาหารทีม
่ เี นือ
้ สัตว์เป็ นส่วนผสมหลักบรรจุภาชนะปิ ดผนึก
ผลิต ภั ณ ฑ์เ นื้อ สัต ว์ต่า งๆ ปรุ ง ตามข ้อก าหนดของลูก ค ้า บรรจุก ระป๋ องหรือ ถุง เพื่อ จ าหน่ า ยทัง้ ในประเทศและ
ส่งออก
3. ผัก/ผลไม ้/อาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง
ประกอบด ้วย ว่านหางจระเข ้ มะม่วง และผัก ผลไม ้อืน
่ ๆ นามาล ้าง ตัดแต่ง หรือปรุงรส และผ่านกระบวนการแช่
แข็ง แล ้วจึงบรรจุถงุ พลาสติกและกล่อง เก็บรักษาไว ้ในห ้องเย็น
4. น้ าผัก ผลไม ้และเครือ
่ งดืม
่
ประกอบด ้วย น้ าผัก ผลไม ้ น้ าชาพร ้อมดืม
่ นามาบรรจุกระป๋ อง หรือ ขวดพลาสติก โดยทีว่ ัตถุดบ
ิ บางส่วนสามารถ
ใช ้ร่วมกับสินค ้าอืน
่
5. อาหารพร ้อมทาน (ready-to-eat)
ประกอบด ้วยอาหารทีผ
่ ู ้บริโภคสามารถรับประทานได ้ทันทีหลังจากทีน
่ าไปอุ่นในไมโครเวฟ โดยแบ่งประเภทเป็ น
แช่เย็น และแช่แข็ง เช่น ข ้าวกับไก่ผัดกระเพรา คั่วกลิง้ ไก่ ข ้าวต ้มมัด ส ้มตา เป็ นต ้น โดยได ้พั ฒนาและจาหน่ายกว่า 20
รายการในปี 2557 และเพิม
่ รายการสินค ้าอีกกว่า 40 รายการในปี 2558 และอีกกว่า 30 รายการในปี 2559 เพือ
่ เป็ น
ทางเลือกให ้กับผู ้บริโภค
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3) โครงสร ้างรายได ้
มูลค่าการจาหน่ายต่างประเทศ
มูลค่าการจาหน่ายในประเทศ
รวมมูลค่าการจาหน่าย

ปี 2560 (3 เดือน)
ล ้านบาท
%
76 44.7 %
93 55.3 %
169 100.0 %

ปี 2559
ล ้านบาท
343 46.9
388 53.1
731 100.0

%
%
%
%

ปี 2558
ล ้านบาท
%
175 37.8 %
289 62.2 %
464 100.0 %

ปี 2557
ล ้านบาท %
221 46.5 %
254 53.5 %
475 100.0 %

4) ตลาด/คูแ
่ ข่ง
การตลาด
บริษัทฯได ้เน ้นลูกค ้ากลุม
่ เป้ าหมายในตลาดระดับกลางถึงสูง ซึง่ เป็ นกลุ่มลูกค ้าทีจ
่ ะให ้ความสาคัญกับคุณภาพของ
โรงงานและคุณ ภาพของสินค ้าเป็ นหลัก ถือ เป็ นข ้อได ้เปรีย บของบริษั ทฯ เนื่องจากทีผ
่ ่านมาบริษั ทฯได ้คิดค ้น พั ฒ นา
กระบวนการผลิต การบรรจุ ภั ณ ฑ์ และเทคโนโลยี ใ นทุ ก ๆด า้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให ส
้ ิน ค า้ มี คุ ณ ภาพตามหลั ก
มาตรฐานสากล สนองต่อความพึงพอใจของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
โดยการพัฒนาดังกล่าวบริษัทฯ ได ้คานึงถึงหลักความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู ้บริโภคเป็ นสาคัญส่งผลให ้บริษัท
ฯได ้รับการรับรองระบบการจัดการด ้านสุขลักษณะการผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) และระบบการ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตทีต
่ ้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) และ Global
Standard for Food Safety (BRC) โดย NSF Certification จากประเทศอังกฤษ จึงทาให ้สินค ้าของบริษัทฯ มีคณ
ุ ภาพ
่ ถือ นอกจากนีบ
่ ถือด ้วยการ
เป็ นทีเ่ ชือ
้ ริษัทฯ ยังให ้ความสาคัญกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค ้า โดยสร ้างความเชือ
ดารงรักษาคุณภาพของสินค ้าเป็ นไปตามมาตรฐานและการจัดส่งสินค ้าตามกาหนดเวลา และให ้ความร่วมมือในการคิดค ้น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับลูกค ้า
สาหรั บ ในการส่ง ออกต่า งประเทศนั ้น ลัก ษณะของลูกค ้าจะแบ่ง เป็ น 3 ประเภทคือ นายหน า้ หรือตัว แทนผู ้น าเข ้า
(Broker) ผู ้จัดจาหน่าย และเจ ้าของตราสินค ้า (Brand Owner) โดยตรง ลูกค ้าทีเ่ ป็ นนายหน ้าจะเป็ นตัวกลางในการช่วย
เจ ้าของตราสินค ้า/ผู ้จัดจาหน่าย ในการหาผู ้ผลิตทีผ
่ ลิตสินค ้าได ้ตรงตามความต ้องการ และได ้ค่านายหน ้า (จากเจ ้าของ
ตราสินค ้า หรือผู ้ผลิต แล ้วแต่การตกลง) เป็ นค่าตอบแทน ส่วนลูกค ้าทีเ่ ป็ นผู ้จัดจาหน่ายและเจ ้าของตราสินค ้าจะว่าจ ้าง
ผู ้ผลิตโดยตรงในการผลิตสินค ้า ซึง่ ผู ้ผลิตอาจต ้องจ่ายค่านายหน ้าให ้กับผู ้แนะนา ผู ้จัดจาหน่ าย หรือเจ ้าของตราสินค ้า
แล ้วแต่กรณี
ขณะนี้ บริษั ทฯมีก ารส่ง ออกไปยั งต่า งประเทศกว่า 10 ประเทศ ตลาดหลัก ทีส
่ าคัญส าหรั บ สินค ้าของบริษั ทฯ คือ
ประเทศในทวีปยุโรป ญีป
่ น
ุ่ ออสเตรเลีย กลุม
่ ประเทศ AEC และสหรัฐอเมริกา
ภาวะการแข่งขัน
ในปั จจุบน
ั อุตสาหกรรมผักผลไม ้มีการแข่งขันทีร่ ุนแรงขึน
้ ทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศ โดยสาหรับในประเทศ
นัน
้ การแข่งขันจะเกิดจากโรงงานทีม
่ อ
ี ยู่แล ้วและต ้องการเพิม
่ จานวนประเภทของสินค ้าให ้มากขึน
้ เนื่องจากภาวะความไม่
แน่นอนของวัตถุดบ
ิ ตัวอย่างเช่น โรงงานทีเ่ คยผลิตสับปะรดกระป๋ องเพียงสินค ้าเดียว ปั จจุบันก็ได ้เพิม
่ สายการผลิตของ
ผลไม ้ชนิดอืน
่ ด ้วย ส่งผลให ้มีการแข่งขันมากขึน
้
ส่วนการแข่งขันจากต่างประเทศนัน
้ ประเทศไทยได ้เปรียบในด ้านของคุณภาพและมาตรฐานของโรงงานทีอ
่ ยู่ในระดับ
แนวหน ้าของโลก แต่เสียเปรียบในด ้านของราคา ซึง่ เกิดจากผลผลิตต่อไร่ทค
ี่ อ
่ นข ้างตา่ และคุณภาพของวัตถุดบ
ิ ทีไ่ ม่ได ้
มาตรฐานคงที่ ปั ญหาสารเคมีตกค ้าง ตลอดจนค่าแรงงานทีส
่ งู เนื่องจากนโยบายค่าแรงขัน
้ ตา่ 308 บาท จึงทาให ้สินค ้า
จากประเทศไทยมีราคาสูงเมือ
่ เทียบกับประเทศในเขตภูมภ
ิ าคเดียวกัน เช่น ประเทศจีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย
อุตสาหกรรมเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสนั น
้ นั บว่ามีการแข่งขันค่อนข ้างสูงเช่นกัน เนื่องจากมีโรงงานทีผ
่ ลิตสินค ้า
ประเภทนีอ
้ ยูแ
่ ล ้วเป็ นจานวนมากทีจ
่ าหน่ายภายในประเทศ ทัง้ นี้ ความแตกต่างจะอยู่ทรี่ สชาติเฉพาะของแต่ละบริษัท และ
การปรับรสชาติให ้เข ้ากับลูกค ้าต่างประเทศ รวมถึงคุณภาพของโรงงานและของสินค ้าทีเ่ ป็ นทีต
่ ้องการ
ในอุตสาหกรรมเครือ
่ งดืม
่ ทุก Sector มีการแข่งขันกันสูง ในปั จจุบน
ั โดยเฉพาะเครือ
่ งดืม
่ ประเภท Ready to Drink มี
การแข่ง ขัน ที่สูง โดยเฉพาะตลาดในประเทศ โดยการแข่ง ขั น จะเน น
้ การการออกสิน ค ้าใหม่ ท ม
ี่ ีคุณ สมบัต ท
ิ ี่แ ตกต่า ง
นอกจากนั ้นในปั จจุบัน ได ้มีการผลิต เครื่อ งดืม
่ ประเภทน้ า ผั ก ผลไม ้ และ น้ าชาผสมสมุน ไพรทีม
่ ีป ระโยชน์ต่อ สุข ภาพ
ออกมาแข่งขันกันอย่างมาก ทัง้ นีบ
้ ริษัทฯ ได ้พัฒนา น้ าบ๊วย และ น้ าว่านหางจระเข ้รสน้ า ผึง้ ผสมมะนาว โดยเน ้นเรือ
่ งความ
อร่อยและผลิตจากวัตถุดบ
ิ ธรรมชาติ โดยเริม
่ วางตลาดในเดือน พฤษภาคม 2556 เปิ ดตัวในงาน ThaiFex และยังส่งออก
ไปยังประเทศในกลุ่ม AEC และประเทศญีป
่ น
ุ่ ภายใต ้แบรนด์ “Zummer” ดังนั น
้ บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต ้แบรนด์ “Zummer” ต่อไป
สาหรับตลาดต่างประเทศเริม
่ มีความต ้องการในสินค ้าประเภทเดียวกัน จึงถือเป็ นโอกาสของบริษัทฯทีจ
่ ะทาการตลาด
สินค ้ากลุม
่ นีต
้ อ
่ ไป
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ด ้วยภาวะการแข่งขันจากประเทศคูแ
่ ข่งทีม
่ ากขึน
้ ทาให ้ประเทศไทยต ้องเสียส่วนแบ่งตลาดให ้กับประเทศคูแ
่ ข่งมาก
ขึน
้ ดังนั น
้ การทีบ
่ ริษัท จะรั ก ษาส่วนแบ่งตลาดไว ้ได ้ จะต ้องสร ้างความแตกต่า ง ในเรื่องของคุณ ภาพและบริก าร จึงจะ
รั กษาฐานลูกค ้าไว ้ได ้ และหนึ่งในนั น
้ คือการมีระบบ HACCP ซึง่ เป็ นระบบคุณ ภาพสากลสาหรั บอุตสาหกรรมการผลิต
่ ถือ ซึง่ บริษัทฯได ้รับการรับรองโดย TQCSI Certification จากประเทศออสเตรเลีย
อาหารทีเ่ ป็ นทีเ่ ชือ
ั เจน ในการเน ้นการกระจายผลิตภัณฑ์ให ้มีความหลากหลายเพือ
่ งใน
เนือ
่ งจากบริษัทฯ ได ้มีนโยบายทีช
่ ด
่ ลดความเสีย
การพึง่ พิงสินค ้าชนิดใดชนิดหนึง่ ทาให ้บริษัทมีคแ
ู่ ข่งทีป
่ ระกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันโดยตรงไม่มาก แต่จะมีคแ
ู่ ข่งใน
แต่ละผลิตภัณฑ์ และคูแ
่ ข่งจากต่างประเทศ ได ้แก่ ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม เป็ นต ้น
5) วัตถุดบ
ิ
้ ของลูกค ้าเป็ น
บริษัทฯมีโรงงานทีม
่ ก
ี าลังการผลิตรวมประมาณ 60,000 ตัน นโยบายการผลิตจะขึน
้ อยู่กับคาสั่งซือ
่
้
หลัก ยกเว ้นสินค ้าทีเ่ ป็ นฤดูกาลทีฝ
่ ่ ายการตลาดจะพิจารณาจากคาสังซือ ปริมาณของวัตถุดบ
ิ และสถานการณ์ของตลาด
วัตถุดบ
ิ ทีส
่ าคัญของบริษัทฯ ประกอบด ้วยพืชผักผลไม ้ กระป๋ อง ขวด ฝา วัตถุประกอบ กล่อง และฉลาก
เนื่อ งจากวัตถุด บ
ิ ทีใ่ ช ้ในการผลิต เป็ นวัต ถุด บ
ิ ทางการเกษตรทีเ่ พาะปลูกในประเทศเป็ นหลัก ดัง นั ้น จึง มีความไม่
แน่นอนในเรือ
่ งของราคา ปริมาณและคุณภาพ ซึง่ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพภูมอ
ิ ากาศเป็ นปั จจัยหลัก
่ งโดยการผลิตสินค ้าหลายชนิด และวางแผนการขายรวมถึงราคาขายให ้สอดคล ้อง
ทัง้ นี้ บริษัทฯได ้กระจายความเสีย
กับ ผลผลิต ของวัต ถุด บ
ิ โดยเฉพาะพืช ผลทีเ่ ป็ นฤดูก าล รวมถึง การร่ ว มมือ กับ เกษตรกรและหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่อ ให ้
คุณภาพและผลผลิตเป็ นไปตามความต ้องการของบริษัทฯ
6) แนวโน ้มการดาเนินธุรกิจในอนาคต
บริษัทฯมีเป้ าหมายทีจ
่ ะดาเนินการขยายตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสร ้างสินค ้าแบรนด์ของ
บริษัทเอง โดยใช ้อาคาร เครือ
่ งจักร และอุปกรณ์ทม
ี่ อ
ี ยูใ่ ห ้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ นี้ บริษัทมีแผนในการลงทุนทีต
่ ้องใช ้
้ เครือ
เงินทุนในการเพิม
่ ประเภทสินค ้า โดยมีการลงทุนสาหรับการซือ
่ งจักรเพือ
่ ปรับปรุงและขยายการผลิตทีเ่ หมาะสมกับ
ความต ้องการของลูกค ้า
สาหรับปี 2560 นี้ บริษัทฯยังคงมีการพัฒนาสินค ้าเพิม
่ เติม โดยเฉพาะเครือ
่ งดืม
่ และ สินค ้าในกลุม
่ Ready-to-Eat
ซึง่ มีการวางจาหน่ายในประเทศ
รายละเอียดสินทร ัพย์ ของบริษ ัท มีดงั นี้
(หน่วย: พั นบาท)
31 มี.ค. 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

11,676

1,599

7,863

12,699

101,152

96,837

70,817

46,811

352

666

676

384

135,163

147,032

95,858

93,995

24,595

27,754

13,209

11,560

901

901

901

-

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

136,525

136,403

149,904

161,552

ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

570,603

576,085

336,429

387,887

ตนทุ
้ นสวนยางพารา

22,758

22,583

22,072

20,137

สินทรัพย์ไม่มต
ี ว
ั ตน

5,688

6,166

8,081

6,349

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่

2,014

1,967

8,088

921

1,011,427

1,017,993

713,898

845,632

ลูกหนีก
้ ารคา้
ลูกหนีอ
้ น
ื่ กิจการทีเ่ กีย
่ วของกั
้
น
สินคาคงเหลื
้
อ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่
เงินฝากธนาคารทีม
่ ภ
ี าระค้าประกัน

ิ ทร ัพย์
รวมสน

หน้า 14

การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

โครงสร้างส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษ ัท มีดงั นี้
(หน่วย: พั นบาท)
31 มี.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

ทุนเรือ นหุน
้
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 15,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

99,425

99,425

99,425

99,425

15,431

15,431

15,431

15,431

ยังไม่ได ้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)

(42,036)

(34,254)

30,369

112,859

องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนของผู ้ถือหุ ้น

342,801

342,801

140,721

140,721

รวมส่วนของผูถ
้ ือหุน
้

565,621

573,403

435,946

518,436

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล ้ว
หุ ้นสามัญ 15,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล ้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย

ประว ัติการเพิม
่ ทุนในระยะ 3 ปี ทีผ
่ า
่ นมา
บริษัทไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารเพิม
่ ทุนในระยะเวลา 3 ปี ทีผ
่ ่านมา (บริษัทมีการเพิม
่ ทุนครัง้ สุดท ้ายเมือ
่ วันที่ 22-30 ตุลาคม
2552)

ข้อมูลของผูบ
้ ริหารและผูถ
้ อ
ื หุน
้ รายใหญ่ 10 อ ันด ับแรก
่ คณะกรรมการบริษ ัท มีดงั ต่อไปนี้
1. รายชือ
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

่ / สกุล
ชือ
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิร ิ
นายเกษม ดีไมตรี
นางจินตนา อัสดรนิธ ี
นางสาวไวฮุย ลี
นายหวยซิน ลี
นายอุดม การุณกรสกุล
นายอดิเทพ นันทราทิพย์
นายชุนนา วอง
นายสรรเสริญ นิลรัตน์
นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ
นางวิไล เกียรติศรีชาติ
นายสุเมธ เชยโอนะนันทน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ ประธานเจ ้าหน ้าทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ าร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

* นายธีรพัฒน์ ศุภนิตย์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
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บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

่ ผูถ
2. รายชือ
้ อ
ื หุน
้ รายใหญ่ 10 อ ันด ับแรก
ณ.วันที่ 27 เมษายน 2560
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

่ / สกุล
ชือ

จานวนหุ ้น

%ของจานวนหุ ้นทัง้ หมด

นายเกษม ดีไมตรี
2,302,400
JW INTERNATIONAL WORLDWIDE GROUP LTD. 1,457,600
MISS HUAI HUI LEE
1,335,340
MR. HUAI HSIN LEE
1,285,375
KAWASHO FOODS CORPORATION
1,142,700
นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร
700,000
นางจินตนา อัสดรนิธ ี
671,800
นายสุธ ี หวังแสงทอง
624,920
บริษัท เอีย
่ มสกุลรัตน์ จากัด
581,000
นายวรวิช ดีไมตรี
510,720
นางรุ่งรักษ์ ดีไมตรี
510,720
11,122,575

15.35
9.72
8.90
8.57
7.62
4.67
4.48
4.17
3.87
3.40
3.40
74.15

3. โครงสร้างการถือหุน
้ และการจ ัดการ
รายละเอียดการถือหุ ้น โดยจัดเป็ นกลุม
่ การถือหุ ้น ณ 27 เมษายน 2560
กลุม
่
1

ผู ้ถือหุ ้น

จานวนหุ ้น

ร ้อยละ

*กรรมการ

นาย เกษม ดีไมตรี
น.ส. ไวฮุย ลี
นาย หวย ซิน ลี
นายวรวิช ดีไมตรี
นางรุ่งรักษ์ ดีไมตรี
กลุม
่ ดีไมตรี ถือหุ ้นรวม

2,302,400
1,335,340
1,285,375
510,720
510,720
5,944,555

15.35
8.90
8.57
3.40
3.40
39.63

*
*
*

นาง จินตนา อัสดรนิธ ี
นาย สมสิทธิ์ อัสดรนิธ ี
นาย วรวัธ ์ อัสดรนิธ ี
บริษัท เอีย
่ มสกุลรัตน์ จากัด
กลุม
่ อัสดรนิธ ี ถือหุ ้นรวม

671,800
12,500
35,000
581,000
1,300,300

4.48
0.08
0.23
3.87
8.67

*

่ จากัด
บริษัท คาวาโช คอร์ปอเรชัน
บริษัท คาวาโชฟู้ ดส์ (ประเทศไทย) จากัด
กลุม
่ คาวาโช ถือหุ ้นรวม

1,142,700
100,000
1,242,700

7.62
0.67
8.28

391,625
242,500
39,800
673,925

2.61
1.62
0.27
4.49

*

1,457,600

9.72

*ตัวแทนกรรมการ
นายวอง ชุน นัม

2

3

4

นาย อุดม การุณกรสกุล
นาง ภาณี การุณกรสกุล
น.ส. จิตติมา การุณกรสกุล
กลุม
่ การุณกรสกุล ถือหุ ้นรวม

5

JW International Worldwide Group Ltd

*ตัวแทนกรรมการ
นายอดิเทพ นันทราทิพย์
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4.

่ ผูบ
รายชือ
้ ริหารของบริษ ัท
่ / สกุล
ชือ

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตาแหน่ง

นายเกษม ดีไมตรี
นางจินตนา อัสดรนิธ ี
นางสาวไวฮุย ลี
นายหวยซิน ลี
ดร. นคร มหาคุณ
นายธีรพัฒน์ ศุภนิตย์

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานเจ ้าหน ้าทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ าร
กรรมการบริหาร
ผู ้จัดการทัว่ ไปด ้านโรงงาน
ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษ ัทร่วม
บริษัทได ้ร่วมลงทุนกับบริษัทฮอนชวน(ไทยแลนด์) จากัด ในการจัดตัง้ บริษัทฮอนชวน เอฟดี แพคเกจจิง้ จากัด โดย
ประกอบธุรกิจหลักคือผลิตขวดพลาสติก ฝา และฉลากพลาสติก มีทน
ุ จดทะเบียน 194,865,000 บาท (ทุนจดทะเบียนที่
ออกจ าหน่ ายและชาระแล ้ว เป็ นหุ ้นสามัญ 19,486,500 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท) โดยบริษั ท ฟู้ ดแอนด์ดริ๊ งส์ จากัด
(มหาชน) ถือหุ ้นร ้อยละ 35 เหตุผลในการลงทุนนี้ เกิดจากการทีบ
่ ริษัทได ้ขยายธุรกิจผลิตเครือ
่ งดืม
่ บรรจุขวดพลาสติก
บริษัทฮอนชวน เอฟดี แพคเกจจิง้ จากัดจะมีหน ้าทีร่ ั บผิดชอบในการผลิตและการตลาด เนื่องจากบริษัทฮอนชวน
(ไทยแลนด์) จากัด ทีเ่ ป็ นบริษัทลูกของบริษัทฮอนชวนจากั ดจากไต ้หวันได ้ดาเนินธุรกิจนี้มานาน และมีความชานาญใน
ด ้านการผลิตและการขาย
ต่อมาในปี 2551 บริษัท ฮอนชวน เอฟดี แพ็ คเกจจิง้ จากัด เพิม
่ ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยการออกหุ ้น
ใหม่เ ป็ นหุ ้นสามั ญ จ านวน 2,000,000 หุ ้น มูล ค่า หุ ้นละ 10 บาท ทาง บริษั ทฯ จึง พิจ ารณาร่ ว ม ลงทุน เพิ่ม จ านวนเงิน
7,000,000 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 35 ของการเพิม
่ ทุนจดทะเบียนทัง้ หมด ทัง้ นี้เพือ
่ เป็ นการรักษาสัดส่วนการถือหุ ้นร ้อยละ
35 ของบริษัทไว ้
้ /รายได ้ค่าเช่าและบริการจากบริษัท ฮอนชวน เอฟดี แพ็ คเกจจิง้ จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทร่วม โดย
บริษัทมีรายการซือ
ื้ นั น
รายการทีซ
่ อ
้ เป็ นไปตามราคาตลาด สาหรั บรายได ้ค่าเช่า คิดค่าเช่าในอัตราทีใ่ กล ้เคียงกับพื้นทีใ่ นบริเวณข ้างเคียง
ส่วนค่าบริการนัน
้ คิดตามสัดส่วนของต ้นทุนค่าบริการ
รายละเอียดของบริษัทร่วม
(หน่วย: พันบาท)
จัดตัง้ ขึน
้
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ในประเทศ

มูลค่าตามบัญชี

2559
(ร ้อยละ)
บริษัท ฮอนชวน เอฟดี
แพ็คเกจจิง้ จากัด

ตามวิธส
ี ว่ นได ้เสีย

สัดส่วนเงินลงทุน
2558
(ร ้อยละ)

2559

2558

136,403

149,904

ราคาทุน
2559

2558

68,203

68,203

ผลิตขวดพลาสติก
และป้ ายฉลาก

ไทย

35

35

ข ้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

(หน่วย: พันบาท)
บริษัท ฮอนชวน เอฟดี แพ็คเกจจิง้ จากัด
2559
2558
254,434
267,302
163,077
191,263
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บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

ิ หมุนเวียน
หนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวียน
หนีส
้ น
สินทร ัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร ้อยละ)
ั วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทร ัพย์-สุทธิ
สดส่
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่าตามบ ัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษ ัท
ร่วม

สรุปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได ้
กาไร

การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

26,301
1,581
389,629
35
136,370
33
136,403

28,954
1,282
428,329
35
149,915
(11)
149,904

(หน่วย: พันบาท)
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปี สน
บริษัท ฮอนชวน เอฟดี แพ็คเกจจิง้ จากัด
2559
2558
276,464
409,878
272
24,181

ประว ัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหล ัง 3 ปี
บริษัทไม่มก
ี ารจ่ายเงินปั นผลในระยะเวลา 3 ปี ทีผ
่ า่ นมา
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บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

สว่ นที่ 3
ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหล ัง 3 ปี
ของบริษ ัทจดทะเบียน

บริษ ัท ฟู้ดแอนด์ดริง๊ ส ์ จาก ัด (มหาชน)

งบการเงิน
ิ้ สุดว ันที่ 31 มีนาคม 2560
สาหร ับงวดสามเดือนสน
และ
ิ้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2559 2558 และ 2557
สาหร ับปี สน
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การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

บริษท
ั ฟู้ดแอนด ์ดริง
๊ ส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบดุล
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2559, 2558 และ 2557
(หน่วย: พั นบาท)
่ นได้เสีย )
งบการเงิน ( ทีแ
่ สดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ว
31 มี.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

สินทร ัพย์
สินทร ัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

11,676

1,599

7,863

12,700

1,131

1,131

1,115

1,093

ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่

101,583

97,686

71,604

47,735

สินค ้าคงเหลือ

135,163

147,032

95,858

93,995

982

982

982

1,231

22,403

25,458

11,001

8,695

272,938

273,888

188,423

165,449

901

901

901

-

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

136,525

136,403

149,904

161,553

ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

570,603

576,085

336,429

387,887

ต ้นทุนสวนยางพารา

22,758

22,583

22,072

20,136

สินทรัพย์ไม่มต
ี ว
ั ตน

5,688

6,166

8,081

6,349

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่

2,014

1,967

8,088

6,509

738,489

744,105

525,475

582,434

1,011,427

1,017,993

713,898

747,883

เงินลงทุนชัว่ คราว

เงินทดรองจ่ายค่าอากรขาเข ้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่
รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน
สินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม
่ ภ
ี าระค้าประกัน

รวมสินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทร ัพย์

หน้า 20

การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

บริษท
ั ฟู้ดแอนด์ดริง๊ ส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบดุล (ต่อ )
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2559, 2558 และ 2557
(หน่วย: พันบาท)
่ นได้เสีย )
งบการเงิน ( ทีแ
่ สดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ว
31 มี.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

ิ และส่วนของผูถ
้ น
หนีส
้ อ
ื หุน
้
ิ หมุนเวียน
้ น
หนีส
้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน
จากสถาบันการเงิน

232,557

235,517

179,389

115,000

121,895

120,683

68,613

48,097

1,411

1,869

2,906

2,859

1,200

1,200

-

18,193

้ จากบุคคลทีเ่ กีย
เงินกู ้ยืมระยะสัน
่ วข ้องกัน

5,000

-

-

-

ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่

1,480

1,264

1,119

1,145

363,543

360,533

252,027

185,294

-

240

2,113

5,016

จากส่วนทีถ
่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

1,800

2,100

-

-

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

23,725

24,975

22,363

19,847

ิ ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี
หนีส
้ น

56,738

56,742

1,449

19,290

ิ ไม่หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส

82,263

84,057

25,925

44,153

445,806

444,590

277,952

229,447

เจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่
ิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ
หนีส
้ น
่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของเงินกู ้ยืมระยะยาวทีถ
่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี

ิ หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส
ิ ไม่หมุนเวียน
้ น
หนีส
ิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หนีส
้ น
จากส่วนทีถ
่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

ิ
้ น
รวมหนีส

หน้า 21

การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

บริษท
ั ฟู้ดแอนด ์ดริง
๊ ส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบดุล (ต่อ )
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2559, 2558 และ 2557
(หน่วย: พั นบาท)
่ นได้เสีย )
งบการเงิน ( ทีแ
่ สดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ว
31 มี.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

ส่วนของผูถ
้ ือหุน
้
ทุนเรือ นหุน
้
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 15,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

99,425

99,425

99,425

99,425

15,431

15,431

15,431

15,431

(42,036)

(34,254)

30,369

112,859

องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนผูถื้ อหุ ้น

342,801

342,801

140,721

140,721

รวมส่วนของผูถ
้ ือหุน
้

565,621

573,403

435,946

518,436

1,011,427

1,017,993

713,898

747,883

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล ้ว
หุ ้นสามัญ 15,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล ้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได ้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)

ิ และส่วนของผูถ
้ น
รวมหนีส
้ ือหุน
้

หน้า 22

การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

บริษท
ั ฟู้ดแอนด ์ดริง
๊ ส์ จาก ัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน
้ สุดว ันที่ 31 มีนาคม 2560 และสาหร ับปี สิน
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2559, 2558 และ 2557
สาหร ับงวดสามเดือนสิน
(หน่วย: พั นบาท)
่ นได้เสีย )
งบการเงิน ( ทีแ
่ สดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ว
2560

2559

2558

2557

รายได้
รายได ้จากการขาย

168,764

731,236

464,270

475,023

2,250

8,794

12,773

11,789

171,014

740,030

477,043

486,812

152,522

669,592

442,493

434,097

ค่าใชจ่้ ายในการขาย

15,541

77,929

56,364

49,479

ค่าใชจ่้ ายในการบริหาร

10,253

43,146

57,700

39,869

-

-

20,837

-

178,316

790,667

577,394

523,445

(50,637)

(100,351)

(36,633)

รายได ้อืน
่
รวมรายได้
ค่าใช้จา
่ ย
ต ้นทุนขาย

ขาดทุนจากการด ้อยค่าของสินทรัพย์
รวมค่าใช้จา
่ ย
กาไร(ขาดทุน)ก่อ นส่วนแบ่งกาไร
จากเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(7,302)
122

140

8,130

10,953

กาไร (ขาดทุน) ก่อ นค่าใช้จา
่ ยทางการเงิน

(7,180)

(50,497)

(92,221)

(25,680)

ค่าใชจ่้ ายทางการเงิน

(2,657)

(9,354)

(8,110)

(7,096)

ขาดทุนก่อ นรายได้ (ค่าใช้จา
่ ย) ภาษีเงินได้

(9,837)

(59,851)

(100,331)

(32,776)

รายได ้ (ค่าใชจ่้ าย) ภาษีเงินได ้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหร ับงวด

415
(9,422)

(4,772)

17,841

(64,623)

(82,490)

8,302
(24,474)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
่
รายการทีจ
่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลีย
่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด
่ น
ิ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได ้

252,600
2,051
(410)

-

-

-

-

(566)

(50,520)

-

113

-

(453)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
่ สาหร ับงวด

1,641

202,080

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหร ับงวด

(7,781)

137,457

(82,490)

(24,927)

(5.50)

(1.63)

กาไรต่อ หุน
้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขัน
้ พื้นฐาน (บาท)
กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถื้ อหุ ้นของบริษัทฯ

(0.63)

(4.31)

หน้า 23

การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

บริษท
ั ฟู้ดแอนด ์ดริง
๊ ส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบดุล
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2559, 2558 และ 2557
(หน่วย: พั นบาท)
งบการเงิน (เฉพาะกิจการ)
31 มี.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

สินทร ัพย์
สินทร ัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

11,676

1,599

7,863

12,700

1,131

1,131

1,115

1,093

ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่

101,583

97,686

71,604

47,735

สินค ้าคงเหลือ

135,163

147,032

95,858

93,995

982

982

982

1,231

22,403

25,458

11,001

8,695

272,938

273,888

188,423

165,449

901

901

901

-

68,203

68,203

68,203

68,203

570,603

576,085

336,429

387,887

ต ้นทุนสวนยางพารา

22,758

22,583

22,072

20,136

สินทรัพย์ไม่มต
ี ว
ั ตน

5,688

6,166

8,081

6,349

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่

2,014

1,967

8,088

6,509

รวมสินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน

670,167

675,905

443,774

489,084

รวมสินทร ัพย์

943,105

949,793

632,197

654,533

เงินลงทุนชัว่ คราว

เงินทดรองจ่ายค่าอากรขาเข ้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่
รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน
สินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม
่ ภ
ี าระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
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การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

บริษท
ั ฟู้ดแอนด์ดริง๊ ส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบดุล (ต่อ )
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2559, 2558 และ 2557
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน ( เฉพาะกิจการ )
31 มี.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

ิ และส่วนของผูถ
้ น
หนีส
้ อ
ื หุน
้
ิ หมุนเวียน
้ น
หนีส
้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน
จากสถาบันการเงิน

232,557

235,517

179,389

115,000

121,895

120,683

68,613

48,097

1,411

1,869

2,906

2,859

1,200

1,200

-

18,193

้ จากบุคคลทีเ่ กีย
เงินกู ้ยืมระยะสัน
่ วข ้องกัน

5,000

-

-

-

ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่

1,480

1,264

1,119

1,145

363,543

360,533

252,027

185,294

-

240

2,113

5,016

จากส่วนทีถ
่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

1,800

2,100

-

-

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

23,725

24,975

22,363

19,847

ิ ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี
หนีส
้ น

56,738

56,742

1,449

19,290

ิ ไม่หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส

82,263

84,057

25,925

44,153

445,806

444,590

277,952

229,447

เจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่
ิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ
หนีส
้ น
่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของเงินกู ้ยืมระยะยาวทีถ
่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี

ิ หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส
ิ ไม่หมุนเวียน
้ น
หนีส
ิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หนีส
้ น
จากส่วนทีถ
่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

ิ
้ น
รวมหนีส
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การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

บริษท
ั ฟู้ดแอนด ์ดริง
๊ ส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบดุล (ต่อ )
ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2559, 2558 และ 2557
(หน่วย: พั นบาท)
งบการเงิน ( เฉพาะกิจการ )
31 มี.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

ส่วนของผูถ
้ ือหุน
้
ทุนเรือ นหุน
้
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 15,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

99,425

99,425

99,425

99,425

15,431

15,431

15,431

15,431

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล ้ว
หุ ้นสามัญ 15,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล ้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได ้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)

(110,358)

(102,455)

(51,332)

19,509

องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนผูถื้ อหุ ้น

342,801

342,801

140,721

140,721

รวมส่วนของผูถ
้ ือหุน
้

497,299

505,202

354,245

425,086

ิ และส่วนของผูถ
้ น
รวมหนีส
้ ือหุน
้

943,105

949,792

632,197

654,533
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การจองสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

บริษทั ฟู้ ดแอนด์ดริง๊ ส์ จำกัด (มหำชน)

บริษท
ั ฟู้ดแอนด์ดริง๊ ส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน
้ สุดว ันที่ 31 มีนาคม 2560 และสาหร ับปี สิน
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2559, 2558 และ 2557
สาหร ับงวดสามเดือนสิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน ( เฉพาะกิจการ )
2560

2559

2558

2557

รายได้
รายได ้จากการขาย

168,764

731,236

464,270

475,023

-

13,641

19,779

13,641

2,250

8,794

12,773

11,789

171,014

753,671

496,822

500,453

152,522

669,592

442,493

434,097

ค่าใช ้จ่ายในการขาย

15,541

77,929

56,364

49,479

ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร

10,253

43,146

57,700

39,869

-

-

20,837

-

178,316

790,667

577,394

523,445

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
รายได ้อืน
่
รวมรายได้
้ า่ ย
ค่าใชจ
ต ้นทุนขาย

ขาดทุนจากการด ้อยค่าของสินทรัพย์
้ า่ ย
รวมค่าใชจ
้ า่ ยทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อ นค่าใชจ

(7,302)

(36,996)

(80,572)

(22,992)

ค่าใช ้จ่ายทางการเงิน

(2,657)

(9,354)

(8,110)

(7,096)

้ า่ ย) ภาษีเงินได้
ขาดทุนก่อ นรายได้ (ค่าใชจ

(9,959)

(46,350)

(88,682)

(30,088)

(4,773)

17,841

8,302

(51,123)

(70,841)

(21,786)

252,600

-

-

รายได ้ (ค่าใช ้จ่าย) ภาษีเงินได ้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหร ับงวด

415
(9,544)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
่
รายการทีจ
่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลีย
่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด
่ น
ิ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได ้

2,051
(410)

-

-

(566)

(50,520)

-

113
(453)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
่ สาหร ับงวด

1,641

202,080

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหร ับงวด

(7,903)

150,957

(70,841)

(22,239)

(4.72)

(1.45)

กาไรต่อ หุน
้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขัน
้ พื้นฐาน (บาท)
กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ

(0.64)

(3.41)
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เรื่อง
subject:

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)
ริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จากัด (มหาชน) (F&D)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of F&D

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จากัด (มหาชน)
FOOD AND DRINKS PUBLIC COMPANY LIMITED
วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

F&D

19/05/2017

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book closing Date)
อัตราส่วน (Exercise ratio)
หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)
ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Exercise price (Baht per share))

24/05/2017

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

19/06/2017 - 23/06/2017

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as book close date)

.......( )....... หุ้น (shares)

ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ
(Documents Required)

ติดต่อภายใน (contact within)

1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ
้ ฯ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
3. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)
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19/06/2017

