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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษทั เอก็โซตคิ ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 25 กมุภาพันธ์ 2562 

ขา้พเจา้บริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือ
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ระหวา่งเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การลดทุนและการเพิม่ทุน 
1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 211,850,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

211,843,032.50 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัจ านวน 13,935 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
รวมเป็นจ านวนทุนจดทะเบียนท่ีลดลง 6,967.50 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการออกเพื่อ
รองรับ ESOP warrant 

1.2 เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียน 211,843,032.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน  212,540,000 
บาท โดยออกหุ้นสามญั จ านวน 1,393,935 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวม 696,967.50 บาท 
รายละเอียดของการเพ่ิมทุนมีดงัต่อไปน้ี  

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงค ์ หุ้นสามญั 1,393,935 0.50 696,967.50 
ในการใชเ้งินทุน หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 
         (General Mandate) หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

2. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 
(XO-W1) 

1,393,935 - - - โปรดดูหมายเหตุ 
 

หมายเหตุ 
 บริษทัตอ้งปรับสิทธิของ XO-W1 เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ยไป
กว่าเดิม ตามขอ้ก าหนดสิทธิขอ้ 1.5.5 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุ้นสามญั เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยหลงัหกัภาษีเงินได ้ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับ
เงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD) 
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 บริษทัยงัไม่สามารถค านวณอตัราท่ีจะปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ XO-W1 ไดใ้นขณะน้ี จึงได้
ประมาณการในเบ้ืองตน้เพ่ือรองรับการปรับสิทธิจ านวน 1,393,935 หุ้น เน่ืองจากในการค านวณราคาการใช้สิทธิและ
อัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องค านวณจากวนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาด
หลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD) ซ่ึงคือ วนัท่ี 12 มีนาคม 2562 โดยบริษทัจะด าเนินการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใช้
สิทธิของ XO-W1 เม่ือสามารถค านวณราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใช้สิทธิได ้และจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้น และผูถื้อ XO-W1 
ทราบต่อไป 

2.1.1 การด าเนินการของบริษทั กรณีทีม่ีเศษของหุ้น 

ในกรณีท่ีตอ้งมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ อนัเป็นผลให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บตามใบส าคญัแสดงสิทธิ XO-W1 ให้ตดัเศษของ
หุ้นดงักล่าวท้ิง  

3. ก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 

โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โดยก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 (Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562  

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)  
4.1 ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพ่ิมทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
4.2 ด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีออก 

อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ XO-W1 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ 

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 

บริษทัมีแผนในการน าเงินทุนท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
XO-W1 ไปใช้ในการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจหลักของบริษัทหรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น เพ่ิม
สายการผลิต หรือซ้ือหรือลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั  

ทั้งน้ี การลงทุนดงักล่าวข้ึนอยู่กบัสภาวะทางเศรษฐกิจและโอกาสในการลงทุน ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษทัจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

บริษทัจะมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งข้ึนจากการเพ่ิมทุน และยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของบริษทัในการ
ลงทุน ซ่ึงจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีและส่งผลดีกบัการเติบโตของบริษทัในระยะยาว 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 
  บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั
หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทั้งหมด อยา่งไรกต็าม บริษทัอาจก าหนดให้
การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 
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7.2 สิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

หุ้นสามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของ XO-W1 จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากบัหุ้นสามญัของ
บริษทัท่ีออกไปก่อนหน้าน้ีทุกประการ ผูถื้อ XO-W1 จะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่เม่ือผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ XO-W1 เพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั และไดรั้บการจดทะเบียน
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

7.3 อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 

8. รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

-ไม่มี-   

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2562 และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
13 มีนาคม 2562  

3 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  26 เมษายน 2562 
4 จดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวง

พาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ี
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติ 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 

     
 
 ลายมือช่ือ................................................................ กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
 ( นายจิตติพร  จนัทรัช ) 
      กรรมการผูจ้ดัการ    
 
 
  
     ลายมือช่ือ............................................................... กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
                                                                                     ( นางสาววาสนา  จนัทรัช ) 

                                                              รองกรรมการผูจ้ดัการ  


