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30 มกราคม 2563

เรื่ อง

รายงานการใช้ เงินเพิ่มทุน

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ ทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลใน
วงจากัด (Private Placement) จานวน 18,000 ล้ านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิ ้น 900
ล้ านบาท และจัดสรรหุ้นให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จานวน 277,243 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.30
บาทต่ อ หุ้น หรื อ คิ ด เป็ นจ านวนเงิน รวมทัง้ สิ น้ 360,415.90 บาท ซึ่ง บริ ษั ทได้ รั บ เงิน ภายหลัง หัก ค่าใช้ จ่ายในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ทงั ้ 2 รายการ เป็ นเงินจานวนรวมทังสิ
้ ้น 899.86 ล้ านบาท
เมื่อวันที่ 15-21 มีนาคม 2560 บริ ษัทได้ ทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering: RO) โดยมีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นทังสิ
้ ้นจานวน 10,014,354,297 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท หรื อคิด
เป็ นเงินจานวนรวมทังสิ
้ ้น 500,717,714.85 บาท
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2560 มีผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ MAX-W2 ได้ ใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
ครัง้ สุดท้ ายจานวน 2,107,381 หุ้น ราคาเสนอการใช้ สิทธิห้ ุนละ 0.0989 บาท หรื อคิดเป็ นเงินจานวนรวมทัง้ สิ ้น 208,419.98
บาท และเมื่อวันที่ 4-18 ตุลาคม 2560 มีผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ MAX-W3 ได้ ใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญครัง้ สุดท้ าย
จานวน 290,699 หุ้น ราคาเสนอการใช้ สิทธิห้ นุ ละ 0.05 บาท หรื อคิดเป็ นเงินจานวนรวมทังสิ
้ ้น 14,534.95 บาท
ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอรายงานการใช้ เงินเพิ่มทุนตามการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ดังนี ้
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
(หน่ วย:ล้ านบาท)

จานวนเงินที่ จานวนเงินที่ใช้ ไป จานวนเงินที่ใช้ ไป
จานวนเงิน
ได้ รับจากการ
จนถึงวันที่
ตัง้ แต่ วันที่ 1 ก.ค. คงเหลือ ณ วันที่
เพิ่มทุน
30 มิ.ย. 62
ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 62
1. เงินเพิม่ ทุนจากการออก PP และ RO จานวน 899.86 ล้ านบาท
1.1 เพื่อใช้ ในการศึกษาความเป็ นไป
ได้ และการลงทุนดังนี ้
- ธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย
161.00
161.005
1
5
- พลัง งานทดแทน รวมถึ ง ใช้ เ ป็ น
378.86
190.00
188.86
แหล่ ง เงิ น ทุ น ในการลงทุ น ใน
ธุรกิจนี ้
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
260.00
260.002
1.2 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เงิ น ทุน หมุน เวี ย นใน
100.00
100.00
กิจการของธุรกิจเหล็ก
รวม
899.86
550.00
349.86
-

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

จานวนเงินที่ จานวนเงินที่ใช้ ไป จานวนเงินที่ใช้ ไป
จานวนเงิน
ได้ รับจากการ
จนถึงวันที่
ตัง้ แต่ วันที่ 1 ก.ค. คงเหลือ ณ วันที่
เพิ่มทุน
30 มิ.ย. 62
ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
31 ธ.ค. 62
2. เงินเพิม่ ทุนจากการออก RO จานวน 500,717,714.85 บาท
2.1 เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ล ง ทุ น โ ค ร ง ก า ร
500.72
320.003
โรงไฟฟ้า SPP และลงทุนในธุร กิ จ ที่
161.004
19.725
เกี่ยวข้ องกับโรงไฟฟ้า
3. เงินเพิม่ ทุนจากการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 2 (MAX-W2) และใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 3 (MAX-W3) รวม
เป็ นเงินจานวน 222,954.93 บาท
3.1 เพื่ อ เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของ
0.23
0.23
บ ริ ษั ท ต ล อ ด จ น ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนในโครงการโรงไฟฟ้าและ
อสังหาริมทรัพย์ รวมทังใช้
้ ชาระหนี ้
รวมทัง้ สิน้
1,400.81
1,031.23
369.58
โดยการใช้ เงินเพิ่มทุนทังหมดดั
้
งที่กล่าวไว้ ข้างต้ นเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนที่ได้ ขออนุมตั ิต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ลงทุนในหุ้นของบริ ษัท ราชบุรี-อีอีพี รี นิวเอเบิ ้ล เอนเนอจี ้ จากัด (“R-EEP”) ในสัดส่วนร้ อยละ 20 คิดเป็ น
มูลค่า 190 ล้ านบาท
2. ลงทุนในหุ้นของบริ ษัท เดอะมาเจสติค ครี ก คันทรี คลับ จากัด (“MJC”) ในสัดส่วนร้ อยละ 80 คิดเป็ นมูลค่า
260 ล้ านบาท
3. ลงทุนในหุ้นของบริ ษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด (“HNC”) ในสัดส่วนร้ อยละ 60 คิดเป็ นมูลค่า 280 ล้ านบาท
และเงินกู้ยืมให้ แก่ HNC เพื่อใช้ ชาระหนี ้คืนเงินกู้ยืมกรรมการจานวน 40 ล้ านบาท
4. ลงทุนในหุ้นของบริ ษัท อีสเทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“EP”) ในสัดส่วนร้ อยละ 1.92 คิดเป็ น
มูลค่า 161 ล้ านบาท
5. ลงทุนในหุ้นของบริ ษัท อีสเทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“EP”) เพิ่มเติมในสัดส่วนร้ อยละ 4.48 คิด
เป็ นมูลค่า 397.935 ล้ านบาท ภายหลังการซื ้อหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นใน EP เพิ่มจากเดิมในสัดส่วนร้ อยละ
1.92 เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.40 โดยบริ ษัทนาเงินจากเพื่อใช้ ในธุรกิจบริ หารจัดการขยะมูลฝอยจานวน 161
ล้ านบาท เงินเพื่อใช้ ในพลังงานทดแทนจานวน 188.86 ล้ านบาท และเงินเพื่อใช้ ในธุรกิจที่เกี่ ยวข้ องกับ
โรงไฟฟ้าจานวน 19.72 ล้ านบาท รวมทังสิ
้ น้ 369.58 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ ใช้ เงินจากเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทอีกจานวน 28.355 ล้ านบาท เพื่อเข้ าลงทุนดังกล่าว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกุศล สังขนันท์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

