ที META-MAI.017/2564
วันที 17 สิงหาคม 2564
เรือง

กําหนดการจองซือและชําระเงินค่าหุน้ สามัญเพิมทุน ครังที 2 ซึงจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
(Right Offering) ตามแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิงทีส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการออกและจัดสรรหุน้ เพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) (F53-4-1)
2. สารสนเทศการจัดสรรหุน้ เพิมทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ตามที ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมือ
วันที 29 เมษายน 2564 ได้อนุมัติการเพิมทุน จดทะเบี ย นของบริษั ทฯ จํา นวน 828,839,302 บาท จากทุน จดทะเบีย นเดิม
1,275,137,386 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,103,976,688 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุน จํานวน 828,839,302
หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือรองรับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) และ/
หรือ เสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) รวมถึงเพือรองรับการใช้สิทธิซอหุ
ื น้ สามัญเพิมทุนตามใบสําคัญแสดง
สิทธิทีจะซือหุน้ สามัญของบริษัทฯ ครังที 5 (META-W5) โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 382,541,216 หุน้ หรือคิด
เป็ นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ เพือรองรับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
(Right Offering) และ/หรือ จํานวน 127,513,739 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบีย นชําระแล้วของบริษัทฯ เพือ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยทังสองกรณีเป็ นการเพิมทุนตามแบบมอบอํานาจทัวไป (General
Mandate) ทังนี ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกิน 382,541,216 หุน้ หรือคํานวณรวมไม่เกินร้อยละ 30 ของทุน
จดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ และออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 318,784,347 หุน้ เพือรองรับการใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษัทฯ ครังที 5 (META-W5) นัน
บริษัทฯ ขอแจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 9/2564 เมือวันที 16 สิงหาคม 2564 ซึงได้พิจารณา
และอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 190,502,944 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือเสนอขายให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ตามแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) และกําหนดวันที 24 สิงหาคม
2564 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิได้รบั การจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าว (Record Date)
โดยมีรายละเอียดเกียวกับการจองซือหุน้ สามัญเพิมทุน ดังนี

ประเภท

: หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 190,502,944 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้

อัตราส่วนการจัดสรร

: 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ โดยเศษของหุน้ ให้ปัดทิง้
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมมีสิทธิท่ีจะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในจานวนที่เกินกว่าสิทธิของ
ตนได้ (รายละเอียดตามวิธีการจัดสรร ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง)

ราคาเสนอขาย

: 0.54 บาท

จานวนหุน้ ที่จดั สรร

: ไม่เกิน 190,502,944 หุน้

จานวนเงินการเพิม่ ทุนรวม (ใน

: 102,871,589.76 บาท

กรณีท่มี ีการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
ตามสิทธิครบตามที่จดั สรร)
การดาเนินการในกรณีท่มี ีเศษ
ของหุน้

: ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ จากการคานวณสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของผู้
ถือหุน้ เดิมตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น (หรือในรอบการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนเกินสิทธิ) เศษของหุน้ ดังกล่าวให้ปัดทิง้ เช่น ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ อยูจานวน
995 หุน้ เมื่อคานวณตามอัตราการจัดสรรแล้วสิทธิในการได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจะเท่ากับ 99.5 หุน้ (995 หุน้ x 1 / 10) โดยเศษของหุน้ จานวน 0.50 หุน้
จะถูกปั ดทิง้ และผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวมีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน 99 หุน้

วิธีการจัดสรร ข้อกาหนดและ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

: 1. กรณีผถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการ
จัดสรรผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวจะได้รบั การจัดสรรทัง้ จานวนที่จองซือ้
2. กรณี ผู้ ถื อ หุ้น จองซื ้อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ท่ี ไ ด้รับ การจั ด สรร
(Oversubscription) ผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวจะต้องแสดงความจานงการจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซือ้ หุน้ สามัญในคราวเดียวกับการจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้องชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ เกิน
สิทธิทงั้ จานวน
3. ในกรณีท่ีมีหุน้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการคานวณ และ/หรือ
การจองซือ้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจและดุลยพินิจในการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริ ษัทฯ ที่ประสงค์
จะจองซือ้ หุน้ ในจานวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุน้ ได้อีก
ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์สาหรับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนเกินกว่าสิทธิมีดงั ต่อไปนี ้
3.1 กรณี ท่ี มี หุ้นสามัญเพิ่ มทุนคงเหลื อมากกว่ าหุ้นที่ จองซื ้อเกิ นกว่ า สิ ท ธิ
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ ที่แสดงความจานงในการจองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิของตนและชาระ
ค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจานวนที่แสดง
ความจานงขอจองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ )
3.2 กรณีท่มี ีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ของตนแต่ละราย จะได้รับการ
จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่า
สิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณ
ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรร
จะไม่เกินจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายได้จอง
ซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
(ข) ในกรณีท่ียงั มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัด สรรตามข้อ (ก)
บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย
และยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือ
หุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีท่ีมีเศษ
ของหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ )
โดยจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้อง
ไม่ทาให้ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่า สิทธิรายใด ถือครองหุน้ ของบริษัทฯ ใน
ลัก ษณะที่ เ พิ่ม ขึน้ จนถึง หรื อ ข้า มผ่ านจุดที่ ตอ้ งท าค าเสนอซื อ้ (Tender Offer)

ตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มี

: 24 สิงหาคม 2564

สิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิม (Record Date)
วันจองซือ้ และชาระราคาหุน้

: 20-27 กันยายน 2564

สามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ ศึกษารายละเอียดการจองซือ้ หุน้ ที่ เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้น
(Right Offering) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จะได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิตามรายละเอียดและขัน้ ตอนที่ระบุในหนังสือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
หากมีขอ้ สงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขัน้ ตอน และวิธีการจองซือ้ หุน้ ที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) กรุ ณาติดต่อ ฝ่ ายเลขานุการบริษัทฯ
โทรศัพท์ 02-013-7096-7 ต่อ 915 และ 159 หรือ Email: ir@metacorp.co.th
ทัง้ นี ้ รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนปรากฎตามแบบรายงานการออกและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1) (สิ่ ง ที่ ส่ง มาด้ว ย 1) และสารสนเทศการจัด สรรหุ้น เพิ่ มทุน ให้แ ก่ผู้ถือหุ้นเดิม
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุรศั มิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4-1)

แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนแบบมอบอานาจทั ่วไป (General Mandate)
บริ ษทั
เมตะ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
วันที่ 17 สิ งหาคม 2564

ข้าพเจ้าบริษทั เมตะ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่
16 สิงหาคม 2564
เกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
1. จานวนหุ้นเพิ่ มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครัง้ นี้
 ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ /วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
เมื่อวันที่
ได้
อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการล่วงหน้าและให้อานาจคณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาออกและจัดสรรหุน้
เพิม่ ทุนแบบ General Mandate รายละเอียดสรุป ดังนี้
 ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้
เพิ่ม ทุ น แบบ General Mandate ครัง้ ที่ 1 ส่ ง ผลให้หุ้น เพิ่ม ทุ น แบบ General Mandate คงเหลือ ส าหรับ การจัด สรร
รายละเอียดสรุป ดังนี้
จัดสรรให้แก่
• ผูถ้ อื หุน้ เดิม
• เพื่ อ รองรับ การใช้ ส ิ ท ธิ
ของใบแสดงสิทธิใ นการ
ซื้อหุ้นเพิม่ ทุนที่โอนสิทธิ
ได้ ท่ี จ ั ด สรรให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
เดิม
• ผูถ้ อื หุน้ เดิมโดยไม่จดั สรร
ให้ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ ะทาให้
บริษทั มีหน้าทีต่ าม
กฎหมายต่างประเทศ
• เพื่ อ รองรับ การใช้ ส ิ ท ธิ
ของใบแสดงสิทธิใ นการ
ซื้อหุ้นเพิม่ ทุนที่โอนสิทธิ
ไ ด้ ที่ จั ด ส ร ร ใ ห้
ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม โ ด ย ไ ม่
จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทา
ให้ บ ริ ษั ท มี ห น้ าที่ ต าม
กฎหมายต่างประเทศ
ประชาชน
บุคคลในวงจากัด

ประเภท
หลักทรัพย์
หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น

หมายเหตุ

318,016,683

หุน้
บุรมิ สิทธิ

-

ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ
-

หุน้ สามัญ
หุน้
บุรมิ สิทธิ

-

-

หุน้ สามัญ
หุน้
บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ

-

-

127,513,739

ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ
-

หุน้
บุรมิ สิทธิ

-

-22. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนแบบ General Mandate (ครัง้ ที่ 2
จัดสรรให้แก่
ประเภท
จานวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย
หลักทรัพย์
(เดิ ม : ใหม่) (บาทต่อ
หุ้น)
• ผูถ้ อื หุน้ เดิม
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน
10:1
0.54
190,502,944
หุน้
• เพื่ อ รองรั บ กา ร ใ ช้
สิทธิของใบแสดงสิทธิ
ในการซื้อหุ้นเพิม่ ทุน
ทีโ่ อนสิทธิได้ทจ่ี ดั สรร
ให้ผถู้ อื หุน้ เดิม
• ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม โดยไม่
จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะ
ท าให้บ ริษัท มีห น้ า ที่
ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ
• เ พื่ อร องรั บ การใช้
สิทธิของใบแสดงสิทธิ
ในการซื้อหุ้นเพิม่ ทุน
ทีโ่ อนสิทธิได้ทจ่ี ดั สรร
ให้ผถู้ อื หุน้ เดิมโดยไม่
จัดสรรให้ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ ะ
ท าให้บ ริษัท มีห น้ า ที่
ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ
ประชาชน
บุคคลในวงจากัด

) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
และชาระเงิ นค่า
หุ้น
ระหว่างวันที่ 20 – ไม่เกินร้อยละ
27 กันยายน 2564 15 ของทุนจด
ในช่วงเวลาทาการ ทะเบียนชาระ
แล้วของบริษทั ฯ
-

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

-

-

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

-

-

• กรณีจดั สรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมหรือผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จดั สรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทาให้บริษัทมีหน้าทีต่ ามกฎหมายต่างประเทศ ให้ระบุ

วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ หรือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน รวมทัง้ อัตราส่วนและราคาขายสุดท้ายด้วย
• กรณีจดั สรรหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด ให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน และหลักเกณฑ์การกาหนด
ราคาขายต่อหุน้ หากเป็ นนิตบิ ุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดาเนินธุรกิจ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการและผูบ้ ริหารของนิตบิ ุคคลนัน้
• กรณีจดั สรรหุน้ เพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ ของตราสารต่าง ๆ เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้น
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียดของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสาร จานวน มูลค่า
เงื่อนไข และสาระสาคัญของตราสารดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)
• การดาเนินการของบริษทั กรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ ดังกล่าวนัน้ ทิง้

-33. จานวนหุ้นเพิ่ มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครัง้ ต่อไป
จัดสรรให้แก่
ประเภท
จานวนหุ้น
หมายเหตุ
หลักทรัพย์
• ผูถ้ อื หุน้ เดิม
หุน้ สามัญ
127,513,739
โปรดดูหมายเหตุขอ้ 1. และข้อ 2.
หุน้ บุรมิ สิทธิ
• เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของใบแสดง
สิทธิใ นการซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ที่
โอนสิทธิได้ทจ่ี ดั สรรให้ผถู้ ือหุน้
เดิม
• ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จ ัดสรรให้ผู้ หุน้ สามัญ
ถือหุ้นที่จะทาให้บริษัทมีหน้ าที่ หุน้ บุรมิ สิทธิ
ตามกฎหมายต่างประเทศ
• เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของใบแสดง
สิทธิ ใ นการซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ที่
โอนสิทธิได้ท่จี ดั สรรให้ผู้ถือหุน้
เดิมโดยไม่จดั สรรให้ผู้ถือหุ้น ที่
จะท าให้ บ ริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ต าม
กฎหมายต่างประเทศ
ประชาชน
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
บุคคลในวงจากัด
หุน้ สามัญ
127,513,739
โปรดดูหมายเหตุขอ้ 1. และข้อ 2.
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หมายเหตุ:

1. ไม่ว่ากรณีใดๆ จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 382,541,216 หุ้น (หรือคิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 30 ของทุ นชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ อนุ ม ตั ิการเพิ่มทุ นแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)) ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุ้นเดิม (Right Offering) จานวน
190,502,944 หุน้ ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ได้ครบถ้วน บริษทั ฯ จะคงเหลือจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สาหรับจัดสรรครัง้ ถัดไปในจานวนรวมกันไม่เกิน 127,513,739 หุน้ โดยสามารถจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) จานวนไม่เกิน 127,513,739 หุน้ หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ ณ วันที่
คณะกรรมการมีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
2. วันทีค่ รบกาหนดสาหรับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบ General Mandate คือวันที่ 29 เมษายน 2565 หรือวันประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2565 แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน

4. การกาหนดสิ ทธิ ในการซื้อหุ้นเพิ่ มทุน
 กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว (Record date) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564
 กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวในวันที่ .............................
5. ความคืบหน้ าในการขออนุญาตจากหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
- ไม่มี 6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ ม
บริษทั ฯ จะนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนทัง้ หมดมาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงานของบริษัทฯ
ในปั จจุบนั และ/หรือการชาระคืนหนี้เดิมต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการดาเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงทีผ่ ่านมา
และ/หรือเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ

-4อีกทัง้ บริษทั ฯ มีแผนขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงาน ธุรกิจก่อสร้างเดิม รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ซึ่งปั จจุบนั บริษทั ฯ มี
โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในโครงการพลังงานหลายโครงการ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินการจัดหาเงินจาก
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสัน้ และ/หรือ ระยะยาว ในรูปแบบของตั ๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) และ/หรือ
หุน้ กู้ (Debenture) ตามมติผถู้ อื หุน้ ที่ได้อนุ มตั ใิ ห้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสัน้ และ/หรือ ระยะยาว ตั ๋วแลกเงิน และ/
หรือ หุน้ กู้ ดังกล่าวมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
7. ประโยชน์ ที่บริ ษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุ นเพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering)
ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ในครัง้ นี้จะทาให้บริษทั ฯ สามารถระดุมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ และมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อรองรับการดาเนินงานของบริษทั ฯ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ จะสามารถลดความเสีย่ งที่เกิดจากความ
ผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถลดภาระหนี้สนิ จากการกู้ยมื เงิน และสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของ
บริษทั ฯ ได้
8. ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
8.1 นโยบายเงิ นปั นผล บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสารองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั มีอานาจในการพิจารณายกเว้น
ไม่ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลีย่ นแปลงนโยบายดังกล่าวเป็ นครัง้ คราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดังกล่าวต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่ มทุนครัง้ นี้ จะมีสิทธิ รบั เงิ นปันผลจากการดาเนิ นงานเริ่ มตัง้ แต่งวด ผูจ้ องซื้อหุน้ สามัญเพิม่
ทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครัง้ นี้ จะมีสทิ ธิรบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ นับจากวันที่มรี ายชื่อ
ปรากฏในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อหุ้ น ของบริษั ทฯ ที่ได้ ย่ืนขอจดทะเบี ยนต่ อกระทรวงพาณิ ชย์ ทัง้ นี้ ตามมาตรา 115 แห่ ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) กาหนดว่าการจ่ายเงินปั นผลจากเงินปั นผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ดังนัน้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
8.3 อื่นๆ .........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
9. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
- ไม่มี 10. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
วัน เดือน ปี
1.
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 9/2564 เพื่อพิจารณา
16 สิงหาคม 2564
อนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Right Offering) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate)
2.
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่
24 สิงหาคม 2564
เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Record Date)
3.
วันจองซื้อและชาระค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้
20 – 27 กันยายน 2564 ในช่วง
เดิม
เวลาทาการ
4.
วันจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วกรณีเพิม่ ทุนหุน้ สามัญ ภายใน 14 วันนับแต่วนั จองซื้อ
ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมกับกระทรวงพาณิชย์
และชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

-5ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ .........................................................................
(นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรศั มิ ์)
(กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อ
พร้อมทัง้ ประทับตราบริษทั )
ลงชื่อ .........................................................................
(นายออง ทีฮา)

สารสนเทศการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิวาระที่สาคัญ ดังนี ้
ตามที่ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน 382,541,216 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) และ/
หรือ จานวน 127,513,739 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คล
ในวงจากัด (Private Placement) โดยทัง้ สองกรณีเป็ นการเพิ่มทุนตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ทัง้ นี ้
ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 382,541,216 หุน้ หรือคานวณรวมไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอานาจใน
การดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี ้
1. พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาขาย ทัง้ นี ้ การเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) จะกาหนดราคาไม่ต่ากว่า 0.24 บาท ซึ่ง
เป็ นราคาเสนอขายที่ต่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม
และ/หรือ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยจะ
กาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) โดย
เสนอขายได้เป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การชาระค่าหุน้
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
3. ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และมีอานาจในการ
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และแต่งตัง้
และมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็ นผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าว
ข้างต้น นัน้
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการออกและ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ครัง้ ที่ 2 โดยการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น
1.1. วันทีจ่ องซือ้ และชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่ 20 – 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
1.2. สถานทีจ่ องซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 33/4 อาคารเอ เดอะไนนท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-013-7096-7
โทรสาร : 02-013-7098
1.3. ราคาจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
หุน้ ละ 0.54 บาท
1.4. อัตราการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ โดยเศษของหุน้ ให้ปัดทิง้
1.5. วิธีการจัดสรร
1. กรณีผถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรรผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวจะ
ได้รบั การจัดสรรทัง้ จานวนที่จองซือ้
2. กรณี ผู้ถือหุน้ จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ท่ีได้รับการจัดสรร (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นราย
ดังกล่าวจะต้องแสดงความจานงการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ในใบจองซือ้ หุ้นสามัญในคราว
เดียวกับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้องชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ เกินสิทธิทงั้
จานวน
3. ในกรณีท่ีมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการคานวณ และ/หรือ การจองซือ้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิมให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจและดุลย
พินิจในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะจองซือ้
หุ้น ในจ านวนที่ เ กิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนได้ต ามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ได้อี ก ในราคาเสนอขายเดี ย วกัน ทั้ง นี ้
หลักเกณฑ์สาหรับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดงั ต่อไปนี ้
3.1 กรณีท่ีมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจานงในการจองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิ
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ของตนและชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานง
ขอจองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีท่มี ีเศษของหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณให้ปัดเศษ
ของหุน้ นัน้ ทิง้ )
3.2 กรณีท่มี ีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(ก) ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะได้รบั การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม
ของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิ (ในกรณีท่มี ีเศษของหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณ
ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่ผถู้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายได้จองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
(ข) ในกรณีท่ียงั มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม
ของผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนัน้ (ในกรณีท่มี ีเศษของหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ที่เกิดจากการคานวณ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) โดยจานวนหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกิน
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทาให้ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จอง
ซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุน้ ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึง หรือข้ามผ่านจุดที่ตอ้ งทาคา
เสนอซือ้ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน
โปรดพิจารณารายละเอียดในรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (Gerenal Mandate)
(F53-4-1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
3. ผลกระทบทีม่ ีต่อผู้ถือหุ้น
3.1. ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution)
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ทุกรายจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนทัง้ จานวน ผูถ้ ื อหุน้ เดิมจะไม่ได้รบั ผลกระทบต่อราคาหุน้ แต่อย่างใด
เว้นแต่
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ เดิมไม่ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนสาหรับการเสนอขายหุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดตามสัดส่วน แต่
มีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิสาหรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน และไม่มีหนุ้ ที่ไม่ได้รบั การ
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จองซือ้ เหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุน้ เสร็จ สิน้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้นลดลงร้อยละ
0.01 โดยสามารถคานวณได้จากสูตรดังต่อไปนี ้
โดยการคานวณการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถคานวณได้โดยใช้สตู รการคานวณ ดังนี ้
Price Dilution
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาขายถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ซึ่งทาการ
ซื ้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ในช่ ว งเวลา 15 วัน ท าการ ก่ อ นวัน ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในวัน ที่
16 สิงหาคม 2564 คือระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 0.60 บาท และ
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย =
(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จานวนหุน้ ของบริษัทฯ ณ ปั จจุบนั ) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน x จานวนหุน้ ที่เสนอขายครัง้ นี)้
(จานวนหุน้ ของบริษัทฯ ณ ปั จจุบนั + จานวนหุน้ ที่เสนอขายครัง้ นี)้
=
(0.60 x 1,339,661,919)+(0.54 x 190,502,944)
(1,339,661,919 + 190,502,944)
= 0.59
ดังนัน้ จึงคานวณการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ได้ดงั นี ้
Price Dilution
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
= 0.60-0.59
0.60
= ร้อยละ 0.01
3.2. ผลกระทบต่อสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution)
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ทุกรายจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนทัง้ จานวน ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะไม่ได้รบั ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือ
หุน้ แต่อย่างใด เว้นแต่
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ เดิมไม่ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนสาหรับการเสนอขายหุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดตามสัดส่วน แต่
มีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิสาหรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน และไม่มีหนุ้ ที่ไม่ได้รบั การ
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จองซือ้ เหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุ้นเสร็จสิ ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิออกเสียงลดลงร้ อยละ 0.12 โดย
สามารถคานวณได้จากสูตรดังต่อไปนี ้
Control Dilution

=

จานวนหุน้ ที่เสนอขายครัง้ นี ้
จานวนหุน้ ของบริษัทฯ ณ ปั จจุบนั + จานวนหุน้ ที่เสนอขายครัง้ นี ้
=
190,502,944
1,339,661,919 + 190,502,944
= ร้อยละ 0.12

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
4.1. เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานในปั จจุบนั ของบริษัทฯ รวมถึง แผน
ธุรกิจในอนาคตแล้ว มีความเห็นว่า จะนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทัง้ หมดมาใช้เป็ นเงินทุน หมุนเวียนเพื่อรองรับ
การดาเนินงานของบริษัทฯ ในปั จจุบัน และ/หรือชาระคืนหนีเ้ ดิมต่างๆ ที่บริษัทฯ ใช้เป็ นแหล่งเงิน ทุนในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ
มีรายได้และผลการดาเนินงานที่ดีขึน้ และทาให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้รบั ผลตอบแทนในระยะยาว
4.2. ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ จะสามารถนาเงิน ที่ได้จากการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) ให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) มาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ในปั จจุบนั
ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีบริษัทฯ ยังไม่ได้รับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน แต่บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงิน ตามแผนการ
ดาเนินงานแล้ว บริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นมาดาเนินการ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดหา
เงินได้ตามความจาเป็ น โดยหากบริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนในภายหลัง บริษัทฯ จะนามาเป็ นเงินสารองเพื่อ
นามาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และ/หรือ นาไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป
4.3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัท ฯ มี ค วามเห็ นว่า บริษัท ฯ มี ก ระแสเงิ นสดหมุนเวียนภายในบริษัท ฯที่ เพี ย งพอกับการ
ดาเนินงานของบริษัทฯในปั จจุบัน แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากปั จจุบันสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศมี
ความผันผวนเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่เกิดขึน้ ดังนัน้
บริษัทฯจึงจะนาเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนครัง้ นีม้ าใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและ / หรือการชาระคืนหนีท้ ่เี กี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรณีท่ีมีเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนคงเหลือภายหลังจากที่ใช้สารับการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะนาเงินที่เหลือดังกล่าวไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และ / หรือนาไปลงทุนเพื่อ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

หน้า 5

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจาเป็ น และประโยชน์ท่บี ริษัทฯ จะได้รบั จากการ
ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ น้อยที่สดุ
4.4. ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีทเี่ งินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้ หมด
ทีต่ ้องใช้ในการดาเนินการตามโครงการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ในกรณีท่บี ริษัทฯ ได้รบั เงินจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีไ้ ม่
ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่จาเป็ นต้องใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถทาการจัดหา
แหล่งเงินทุนอื่น รวมถึงอาจระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การออกและเสนอขายตั๋วเงิน หรือการออกและ
เสนอขายหุน้ กู้ หรือสัญญาเช่าทางการเงิน เป็ นต้น
4.5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมครัง้ นีจ้ ะทาให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ และมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิ จ และยังสามารถลดความเสี่ยงที่ เกิดจากความผันผวนในสถานการณ์
ปั จจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึง สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงิ นของ
บริษัทฯ ได้ ซึ่งจากส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ม่นั คง และมีความสามารถในการจัดหาเงินในอนาคตที่
สูงขึน้ และมีตน้ ทุนทางการเงินที่ต่าลง
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิ หน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ ดงั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้
สามารถฟ้องเรียกร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่นนั้ เป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18
แห่งพระราชบัญญัตติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

( นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรศั มิ์ และนายออง ทีฮา )
กรรมการผูม้ ีอานาจ
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