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 25 มีนาคม 2562 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น 
  บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
  2. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน 
  3. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 
  4. ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ 
  5. ประวติัและประสบการณ์การท างานของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี 

ของบริษทัประจ าปี 2562 
  6. ค าช้ีแจง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น 
  7. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
  8. หนงัสือมอบฉนัทะ 
  9. ขอ้มูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 
  10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบหนงัสือ 
  11. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุ้น 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดมี้มติก าหนดให้มีการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี 
3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยมีระเบียบ
วาระพร้อมดว้ยความเห็นของคณะกรรมการดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัที ่26 เมษายน 2561 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 บริษทัได้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 และได้จดัท ารายงาน  
การประชุมส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซต ์
ของบริษทั www.exoticfoodthailand.com ดว้ยแลว้ และบริษทัไม่ไดรั้บขอ้เสนอให้แกไ้ขรายงานการประชุมแต่อยา่งใด 
โดยมีส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในส่ิงท่ี 
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
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 ความเห็นคณะกรรมการ 
 การบนัทึกรายงานมีความถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2561 ดงัปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นผา่นทางรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
และไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.exoticfoodthailand.com โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี 2560 
1. รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,148.92 947.64 
2. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 221.90 59.03 
3. ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.63 0.17 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2561 

 การลงมติ 
 เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบดุลและ
บญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั และจดัให้มีการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตก่อนเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 
 ในการน้ี บริษทัได้จดัท างบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 
2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นผา่นทางรหสัคิวอาร์ (QR Code) ท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 โดยสรุปสาระส าคญั
ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

http://www.exoticfoodthailand.com/
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ข้อมูลเปรียบเทยีบงบการเงนิ (บางส่วน) ของบริษทั 
  หน่วย : พนับาท 

 ปี 2561 ปี 2560 
สินทรัพยร์วม 991,577 749,605 
หน้ีสินรวม 266,276 181,582 
รายไดร้วม 1,148,918 947,638 
ก าไรสุทธิ 221,900 59,025 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.63 0.17 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 

 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทัหลงัหกั
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้การจ่าย 
เงินปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่อตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 
 ในปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 221,899,913 บาท บริษทัจึงเห็นสมควรจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผล 
ในอตัราหุ้นละ 0.59 บาท โดยคณะกรรมการไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 
ไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงิน 42,443,360 บาท เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรับ 
ผลประกอบการปี 2561 อีกในอตัราหุ้นละ 0.47 บาท นอกจากน้ี บริษทัเสนอให้จ่ายเงินปันผลพิเศษในอตัราหุ้นละ 0.28 
บาท เน่ืองจากบริษทัมีสภาพคล่องส่วนเกินและคาดการณ์ว่ายงัไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตอนัใกล ้รวมเป็น 
เงินปันผลจ่ายทั้งหมดประมาณ 323,575,959 บาท การจ่ายเงินปันผลในคร้ังน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ของบริษทั และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
 ขอ้มูลการเครดิตภาษีเงินปันผลของผูถื้อหุ้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

‐ เงินปันผลจ านวน 0.63 บาท จ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึง
ผูรั้บเงินปันผลไม่มีสิทธิไดรั้บเครดิตภาษีเงินปันผล 

‐ เงินปันผลจ านวน 0.12 บาท จ่ายจากก าไรสุทธิท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงเสียภาษีเงินได ้
นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 
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ตารางเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลปี 2561 กบัปี 2560 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 
1.  ก าไรสุทธิ (บาท) 221,899,913 59,025,398 
2.  จ านวนหุน้ (หุ้น) 
 2.1  จ  านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (หุน้) 
 2.2  จ  านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี (หุ้น) 

 
353,694,665 
374,843,465 

 
- 

352,227,334 
3.  รวมอตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุ้น) 
 3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 
 3.2  เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 
 3.3  เงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น) 

0.87 
0.12 
0.47 
0.28 

0.08 
- 

0.08 
- 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ (บาท) 323,575,959 28,178,187 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 
 5.1  อตัราไม่รวมเงินปันผลพิเศษ (ร้อยละ) 
 5.2  อตัรารวมเงินปันผลพิเศษ (ร้อยละ) 

 
98.52 

145.82 

 
47.74 

- 

 เงินทุนส ารอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มียอดเท่ากบั 21,185,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุน 
จดทะเบียนแลว้ ดงันั้น บริษทัจึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงาน
งวดคร่ึงปีแรกของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจ านวนเงิน 42,443,360 บาท และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นวา่ บริษทัมีผลการด าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ รวมถึงพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทัแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.59 บาท 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
ของบริษทัหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ซ่ึงบริษทัได้จ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาล ส าหรับผลประกอบการงวดคร่ึงปีแรกของปี 2561 ไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท คงเหลือเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานในงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2561 ท่ีขออนุมติัจ่ายอีกในอตัราหุ้นละ 0.47 บาท และจ่ายเงินปันผล
พิเศษในอตัราหุ้นละ 0.28 บาท 

 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย และ
การแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 หากวาระท่ี 4 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 บริษทัจ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 1 (“XO-W1”) ท่ีจะเกิดข้ึน บริษทัจึงตอ้งลดทุนจดทะเบียน เน่ืองจากพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ก าหนด
ไวว้่า หากบริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมข้ึน บริษทัต้องท าการลดทุน 
จดทะเบียนส าหรับหุ้นสามญัท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย หรือจ าหน่ายไม่ได ้ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
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211,850,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 423,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และมีทุนช าระแล้ว 
187,421,732.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 374,843,465 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
 บริษทัมีหุ้นสามัญท่ีออกตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่พนกังานของบริษทัส าหรับปี 2558 (“ESOP “Warrant”) จ านวน 3,500,000 
หุ้น จากการออกและจดัสรร ESOP Warrant จ  านวน 3,500,000 หน่วย และต่อมาท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 
ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นจ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิของ ESOP Warrant 
 ทั้งน้ี ปรากฏว่าเหลือหุ้นสามญัจดทะเบียนจ านวน 13,935 หุ้น ท่ีจะไม่ไดอ้อกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ 
ESOP Warrant แลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษทัดว้ยการยกเลิกหุ้นสามญั
จ านวน 13,935 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจ านวนทุนจดทะเบียนท่ีลดลง 6,967.50 บาท และอนุมติัการ
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก
จ านวน 211,850,000 บาท เป็น 211,843,032.50 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัจ านวน 13,935 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท รวมเป็นจ านวนทุนจดทะเบียนท่ีลดลง 6 ,967.50 บาท และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียนจ านวน  211,843,032.50 บาท  (สองร้อยสิบเอ็ดลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนสามพนัสามสิบสอง
บาทห้าสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น         423,686,065 หุ้น  (ส่ีร้อยยี่สิบสามลา้นหกแสนแปดหม่ืนหกพนัหกสิบห้าหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ                    0.50 บาท  (ห้าสิบสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามญั        423,686,065 หุ้น  (ส่ีร้อยยี่สิบสามลา้นหกแสนแปดหม่ืนหกพนัหกสิบห้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ                          - หุ้น  (-ไม่มี-) 

 โดยให้กรรมการผูจ้ดัการหรือรองกรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจในการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้ 4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ตลอดจนมีอ านาจในการแกไ้ขถอ้ยค าในเอกสาร รายงาน 
การประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือบริคณฑส์นธิ และ/หรือ ค าขอต่างๆ และ/หรือ การด าเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบติัให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนลดทุนของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงน าส่ง
ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 696,967.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 
211,843,032.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 212,540,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
1,393,935 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 หากวาระท่ี 4 ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 บริษทัจ าเป็นต้องเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนของบริษทั เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของ XO-W1 ท่ีจะเกิดข้ึน 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 
696,967.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 211,843,032.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 212,540,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนจ านวน 1,393,935 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน
ไม่เกิน 1,393,935 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ XO-W1 ท่ีจะเกิดข้ึน เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่า
อตัราร้อยละ 100 (หน่ึงร้อย) ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยหลงัหกัภาษีเงินได ้ส าหรับการ
ด าเนินงานในปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบยีน 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 หากวาระท่ี 6 ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 บริษทัจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนส าหรับรองรับการปรับสิทธิของ XO-W1 ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ช้สิทธิจ านวน 
48,842,572 หน่วย เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียนจ านวน   212,540,000 บาท  (สองร้อยสิบสองลา้นห้าแสนส่ีหม่ืนบาท) 
 แบ่งออกเป็น     425,080,000 หุ้น  (ส่ีร้อยยี่สิบห้าลา้นแปดหม่ืนหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ                0.50 บาท  (ห้าสิบสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามญั     425,080,000 หุ้น  (ส่ีร้อยยี่สิบห้าลา้นแปดหม่ืนหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ                       - หุ้น  (-ไม่มี-) 

โดยให้กรรมการผูจ้ดัการหรือรองกรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจในการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้ 4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตลอดจนมีอ านาจในการแกไ้ขถอ้ยค าในเอกสาร รายงาน
การประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือบริคณฑส์นธิ และ/หรือ ค าขอต่างๆ และ/หรือ การด าเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบติัให้เป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถึง
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น าส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
ตามบทบญัญติัมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั  

ขอ้ 13 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งเน่ืองจากครบวาระเป็นจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของทุกปี ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจ านวน
ใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลบัเข้าเป็น
กรรมการใหม่ได ้โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน  
3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายบรรพต หงษท์อง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายธนชักฤศ เตชะรัตนไกร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั มิไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหา เน่ืองจากบริษทัยงัไม่ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกนัของ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด นอกจากน้ี บริษทัไดป้ระกาศเชิญให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอ
ช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัในช่วงระหวา่งวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 -  
28 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.exoticfoodthailand.com ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายบรรพต หงษท์อง นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ และ
นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน  
มีคุณสมบติัเหมาะสม ทั้งดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ  
 ทั้งน้ี กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงคณะกรรมการไดท้บทวนถึงคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมี
คุณสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
 ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ขอ้มูลการถือหุ้นสามญัของบริษทั ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการอ่ืนๆ รวมถึงขอ้มูลความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและ
ผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือนั้น ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

  

http://www.exoticfoodthailand.com/
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 การลงมติ 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 12 ก าหนดให้วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
 (1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
 (2)  ให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
 (3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

วาระที ่9 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ 
เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะ
ให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของบริษทั  

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองอย่างละเอียดรอบคอบ 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของบริษทั ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 
1. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน (บาท/คน/เดือน) 

1.1 คณะกรรมการบริษทั 
 - ประธาน 
 - กรรมการ 
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธาน 
 - กรรมการ 

 
 

60,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

 
 

60,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

2. ค่าเบ้ียประชุม (บาท/คน/คร้ัง) 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
10,000 

 
- 

3. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (บาท/ปี) 300,000 300,000 

4. โบนสัพิเศษ (บาท/ปี) 540,000 - 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรค่าตอบแทนอ่ืน ๆ และโบนัสพิเศษดงักล่าว และกรรมการ 
ท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทัอีก 
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 อน่ึง ในปี 2561 บริษทัไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 3,514,186 บาท 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ของบริษทั ซ่ึงได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นผ่านทางรหัสคิวอาร์ (QR Code)  
ท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุม 

วาระที ่10 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2562 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 29 ซ่ึงก าหนดให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี  

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีสังกดับริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
(“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้ห้ความเห็นและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเสนอ 
ผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็น
อิสระ 
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสังกดับริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัประจ าปี 2562 ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ทะเบียนเลขท่ี ปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
1. นายธนิต  โอสถาเลิศ    5155 2559 - 2561 
2. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ์ 3757 - 
3. นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ 6669 - 

 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัได้ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้ KPMG จดัหาผูส้อบบญัชีอ่ืนของ 
KPMG แทนได ้ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่านปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 5 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็น
อิสระ 
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 ส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 ขอเสนอให้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนเท่ากบั 1,450,000 
บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 70,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2562 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2561 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,450,000 1,380,000 
ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซ่ึงตอบแทนการตรวจสอบ 
การปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน 

170,000 100,000 

* ค่าสอบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น ค่าเอกสาร/ส่ิงพิมพ ์ค่าอากรแสตมป์ และ
ค่าติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีจะเรียกเกบ็มายงับริษทัตามท่ีไดจ่้ายไปจริง 

 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 วาระน้ีก าหนดข้ึนเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) และ/
หรือ ให้คณะกรรมการบริษทัช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

 ทั้งน้ี บริษทัก าหนดให้วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 (Record Date) 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และ
สถานท่ีจดัประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11 โดยบริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตั้งแต่
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และขอให้ท่านผูถื้อหุ้นเตรียมหลักฐานท่ีต้องใช้เพ่ือเข้าร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นดังมี
รายละเอียดตามค าช้ีแจง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 6 และเพื่อให้ 
การลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน จึงใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้น และ/หรือ 
ท่านผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพิมพ์บาร์โค้ดไวแ้ล้ว ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 พร้อม
หลกัฐานการแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย โดยบริษทัจะด าเนิน 
การประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 

 นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมได ้และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษทัลงมติแทน ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกมอบฉนัทะให้แก่
กรรมการของบริษทัดงัมีรายช่ือและขอ้มูลของกรรมการผูรั้บมอบฉนัทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9 และส่งหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายงั ส านกังานสาขา บริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 130-132
อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

 ทั้งน้ี เพ่ือให้ท่านผูถื้อหุ้นไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า
มายงับริษทัก่อนวนัประชุมทาง e-mail : secretary@exoticfoodthailand.com หรือโทรสาร 0-2650-7779 
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 อน่ึง หากผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2561 ของบริษทั ท่านสามารถติดต่อขอรับได้
โดยกรอกแบบฟอร์ม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 และส่งกลบัมายงับริษทัทางโทรสาร หมายเลข 0-2650-7779 เพื่อ
บริษทัจะไดจ้ดัส่งให้แก่ท่านต่อไป  
 
 
  ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

  (นายบรรพต  หงษท์อง) 
  ประธานกรรมการ


