
บริษัท เอ็กโซตคิ ฟู้ ด จ ำกัด (มหำชน) 
รายละเอียดเบื้องตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบริษทั เอ็กโซตคิ ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) ครั้งที ่1 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ ” หรือ “ XO-W1”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบชุือ่ผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทีอ่อก ไม่เกนิ 70,000,000 หน่วย 

จ านวนหุ้นสามญัรองรบั ไม่เกนิ 70,000,000 หุ้น มูลคา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกนิ 3 ปี นับแตว่นัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย 0 บาท (ไม่คดิมูลคา่) 

อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้แตก่รณีทีม่ีการปรบัอตัราการ 
ใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 4.00 บาทตอ่หุ้น เวน้แตก่รณีทีม่ีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 1 ปีนับจากวนัทีท่ีป่ระชมุผูถื้อหุ้นมีมตอินุมตัใิห้บริษทัเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
XO-W1 

วธีิการเสนอขายและจัดสรร จัดสรรให้แกผู่ถื้อหุ้นเดิมของบริษทั (Right Offering) ในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 ใบส าคญั
แสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค  านวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้ตดัเศษดงักล่าวทิง้ท ัง้จ านวน 

โดยก  าหนดรายชือ่ผูถื้อหุ้นทีม่ีสิทธิไดร้บัจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญ (Record 
Date) ในวนัที ่9 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมท ั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเ ติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบยีนในวนัที ่10 พฤษภาคม  2559 

ท ัง้น้ี การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้งน้ีตอ้งไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวนัที ่25 เมษายน 2559 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ในวนัท  าการสุดทา้ยของ
เดือนมิถุนายน และเดือนธนัวาคมของทกุปี ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ  

โดยวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิครั้งแรก คือ วนัท  าการสุดทา้ยของเ ดือนธันวาคมของปีที่ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย คอื วนัทีใ่บส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ
ครบ 3 ปี นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนัก  าหนดการใชสิ้ทธิไม่ตรงกบั 
วนัท  าการ ให้เ ล่ือนวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั้ง เ ป็นวนัท  าการสุดทา้ยก่อนหน้า 
วนัก  าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทีป่ระสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะตอ้ง
แจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิในการซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ระหวา่งเวลา 8.30 น. 
ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท  าการกอ่นวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั้ง ยกเ วน้การ

สิ่งที่ส่งมำด้วย  5 
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 แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย ให้แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ ระหว่างเ วลา 
8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัท  าการกอ่นวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิทีอ่อกและเสนอขายในครั้งน้ี เขา้จดทะเบียนเ ป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัทีเ่กดิจาก
การใชสิ้ทธิ 

บริษทัจะน าหุ้นสามญัทีเ่กดิจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เ ข ้าจดทะเบียนเ ป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 

ขอ้ก  าหนดกรณีทีม่ีใบส าคญั
แสดงสิทธิเหลืออยู่ 

บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิทีเ่หลืออยู่ท ัง้จ านวน 

สิทธิและผลประโยชน์อ่ืน หุ้นสามญัทีอ่อกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้งน้ี จะมีสิทธิและฐานะของหุ้น 
เทยีบเทา่กบัหุ้นสามญัของบริษทัทีอ่อกไปกอ่นหน้าน้ีทกุประการ 

ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุ้น 1. ผลกระทบตอ่การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

หากมีการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นครบตามใบส าคญัแสดงสิทธิท ัง้หมดจ านวน 70 ,000,000 หน่วย  โดย
ผูใ้ชสิ้ทธิไม่ใชผู่ถื้อหุ้นเดิมของบริษทั จะท  าให้สดัส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมลดลงเท่ากบั 
รอ้ยละ 16.7 

Control Dilution = จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรบัทีเ่สนอขายครั้งน้ี 
            จ านวนหุ้น paid up + จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรบัทีเ่สนอขายครั้งน้ี 
 = 70,000,000 / (350,000,000 + 70,000,000) 
 = 16.7% 

 2. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นของบริษทั (Price Dilution) 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑃0 − 𝑃𝑛𝑒𝑤

𝑃0
 

และ 

𝑃𝑛𝑒𝑤 =  
𝑃0 𝑄0 + 𝑃𝑒𝑄𝑒

𝑄0 + 𝑄𝑒
 

  โดยที ่
𝑃0  คอื ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัของบริษทัทีท่  าการซื้อขายในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ ในชว่งระยะเวลา 7 วนัท  าการตดิตอ่กนักอ่นวนัทีค่ณะกรรมการมีมติ
ให้เสนอวาระตอ่ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมตัใิห้บริษทัเสนอขายหุ้นรองรับ  ซึ่ง
เทา่กบั 5.86 บาท   

𝑃𝑛𝑒𝑤  คอื ราคาเฉล่ียของหุ้นท ัง้หมดภายหลงัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากบั 
5.55 บาท 

𝑄0 คอื จ านวนหุ้น paid-up ซึ่งเทา่กบั 350,000,000 หุ้น 
𝑄𝑒 คอื จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรบัทีเ่สนอขายครั้งน้ี ซึ่งเทา่กบั 70,000,000 หุ้น  
𝑃𝑒  คอื ราคาการใชสิ้ทธิซือ้หุ้น ซึ่งเทา่กบั 4.00 บาท 

หากมีการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นครบตามใบส าคญัแสดงสิทธิท ัง้หมดจ านวน 70,000,000 หน่วย จะมีผล
ท  าให้ราคาตลาดของหุ้นลดลงในอตัรารอ้ยละ 5.29  
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การปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ  ซึ่งอาจเ ป็นเหตุให้บริษัทตอ้ง
ออกหุ้นสามญัใหม่เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ ท ัง้น้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบ
แทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ยไปกวา่เดิม เมื่อเ กิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง
ดงัตอ่ไปน้ี  

1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลคา่ทีต่ราไวข้องหุ้นสามัญของบริษัท อันเ ป็นผลมาจากการรวม 
หรือการแบง่แยกหุ้น 

2. เมื่อบริษทัเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนท ัว่ไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจ ากดั ในราคาเฉล่ียตอ่หุ้นของหุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ที่ค  านวณได้ต  ่ากว่า ร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั 

3. เมื่อบริษทัเสนอขายหลกัทรพัย์ออกใหม่ใดๆ ตอ่ผูถื้อหุ้นเ ดิม และ/หรือ ประชาชนท ัว่ไป 
และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรพัย์นั้นให้สิทธิแก่ผูถื้อหลักทรัพย์ในการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใชสิ้ทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั (เชน่ หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญั
แสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั) โดยราคาเฉล่ียตอ่หุ้นของหุ้นสามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ
ดงักล่าวต  า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั 

4. เมื่อบริษทัจ่ายเงินปันผลท ัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แกผู่ถื้อหุ้นของบริษทั 

5. เมื่อบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 100 ของก  าไรสุทธิหลงัหักภาษีเ งินได ้
ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชใีดๆ 

6. เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบัขอ้ 1 ถึง 5 ทีท่  าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม 

เงื่อนไขอ่ืนๆ มอบอ านาจให้ นายจิตตพิร จันทรชั หรือ นางสาววาสนา จันทรชั มีอ านาจในการ 

1. ก  าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วเน่ืองกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ เชน่ วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รายละเ อียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิ วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ 

2. ลงนามในเอกสารค  าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จ าเ ป็นและเกี่ยวข ้องกบัการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการตดิตอ่และการยื่นค  าขออนุญาต ค  าขอผ่อนผนัต่อหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 

3. ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกีย่วเน่ืองกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ  และการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้งน้ี 

ท ัง้น้ี บริษทัจะไม่ขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใช ้
สิทธิ เวน้แตจ่ะเป็นการปรบัตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 


