
 (F 53-4)  
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษทั เอก็โซตคิ ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 29 กมุภาพันธ์ 2559 

ขา้พเจา้บริษทั เอก็โซติค ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี  
26 กมุภาพนัธ์ 2559 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิม่ทุน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 176,750,000 บาท เป็น 211,850,000 บาท 
โดยออกหุ้นสามญั จ านวน 70,200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวม 35,100,000 บาท  

 รายละเอียดของการเพ่ิมทุนมีดงัต่อไปน้ี  

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั 70,200,000 0.50 35,100,000 
          การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - -  
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ -  - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. เพื่อรองรับการ
ใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัของบริษทั  
คร้ังท่ี 1 (XO-W1) 

ไม่เกิน 
70,000,000 

อตัราการจดัสรร 

5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 
1 หน่วยใบส าคญั

แสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ  
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือ 
หุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ใบส าคญัแสดง
สิทธิไม่มีมูลค่า
เสนอขาย 

 

ราคาการใชสิ้ทธิ 

4.00 บาท ต่อหุน้ 

- โปรดดูหมายเหตุ 
ขอ้ ก  

2. เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของผูถื้อ 
ESOP warrant 

200,000 - - - โปรดดูหมายเหตุ 
ขอ้ ข 

  

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  6 
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หมายเหตุ ก 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงจะจดัให้มีข้ึนในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัให้บริษทัออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ XO-W1 ในจ านวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ี
จะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรแลว้ ให้ปัดเศษนั้นท้ิง) โดยบริษทัจะ
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ XO-W1 (Record Date) ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 และวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการ
โอนหุ้นในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ XO-W1 มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดค้ร้ังแรกในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคมของปีท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ทั้งน้ี ให้กรรมการผูจ้ดัการหรือรองกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัมีอ านาจด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ
จ าเป็นต่อการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัในคร้ังน้ี โดยอ านาจดงักล่าวรวมถึง 

1) ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิ วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ เป็นตน้ 

2)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนัต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

3)  ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบส าคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

หมายเหตุ ข 

บริษทัยงัไม่สามารถค านวณอตัราท่ีจะปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ ESOP warrant ไดใ้นขณะน้ี 
จึงไดป้ระมาณการในเบ้ืองตน้เพ่ือรองรับการปรับสิทธิจ านวน 200,000 หุ้น เน่ืองจากในการค านวณราคาการใชสิ้ทธิและ
อตัราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะตอ้งค านวณจากวนัแรกท่ีผูถื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดสิ้ทธิรับใบส าคญัแสดงสิทธิ XO-W1 โดย
บริษทัจะด าเนินการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ ESOP warrant เม่ือสามารถค านวณราคาใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิได ้และจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้น และผูถื้อ ESOP warrant ทราบต่อไป 

2.1.1 การด าเนินการของบริษทั กรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีท่ีตอ้งมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุไว้
ในขอ้ก าหนดสิทธิฯ อนัเป็นผลให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บตามใบส าคญัแสดงสิทธิ XO-W1 ให้ตดัเศษของหุ้น
ดงักล่าวท้ิง  

 
 



 3 

3. ก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมัติการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น 
Mezzanine โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  10330 โดย
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 (Record Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 และ
ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 16 มีนาคม 2559  

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)  

4.1 ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 ด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ XO-W1 และหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีออกอนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ XO-W1 เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

บริษทั มีแผนในการน าเงินทุนท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
XO-W1 ไปใชใ้นการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจหลกัของบริษทัหรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทั เช่น เพ่ิมสายการผลิต 
หรือซ้ือหรือลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั  

ทั้งน้ี การลงทุนดงักล่าวข้ึนอยูก่บัสภาวะทางเศรษฐกิจและโอกาสในการลงทุน ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
หรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

บริษทัจะมีสถานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งข้ึนจากการเพ่ิมทุน และยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของบริษทัในการลงทุน 
ซ่ึงจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีและส่งผลดีกบัการเติบโตของบริษทัในระยะยาว 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 
บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทัหลงัหัก

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผล
มีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ 
และปัจจยัอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 

7.2 สิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
หุ้นสามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่า

กบัหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกไปก่อนหน้าน้ีทุกประการ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ XO-W1 จะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจาก
การด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ XO-W1 เพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั และไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

7.3 อ่ืนๆ 
 -ไม่มี- 
 




