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ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน บริษัท เมตะ คอรป์อเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษิัท จ านวน 184,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.61 บาท ในอตัราส่วนการจอง 8 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 

วนัที่จองซือ้   20 กนัยายน 2564   21 กนัยายน 2564   22 กนัยายน 2564   23 กนัยายน 2564  24 กนัยายน 2564   27 กนัยายน 2564 

 
 
 
ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซือ้หุน้)  
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย                  เลขที่ประจ าตวัประชาชน ...............................................................     บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย เลขที่ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง......................................... 
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย             เลขทะเบียนนิติบุคคล ..................................................................     นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  เลขทะเบียนนิติบุคคล......................................................... 
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล........................................................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขที่..................................................... 

บา้นเลขที่............................................ หมูท่ี.่....................................... ตรอก/ซอย ............................................................................................ ถนน ........................................................................................................................................ 
แขวง/ต าบล .............................................................................................. เขต/อ าเภอ .......... .................................................................................. จงัหวดั ....................................................................... รหสัไปรษณีย.์................................. 
โทรศพัท ์( บา้น)..........................................................................................โทรศพัทม์ือถือ..... ....................................................................................สญัชาติ....................................................................... อาชีพ............................................. 
วนั / เดือน / ปี (วนัจดทะเบียนนิติบุคคล)................................................. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี.................................................... ประเภทการหกัภาษี ณ ที่จ่าย   ไม่หกั ณ ที่จ่าย   หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้เดิมตามทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วนัที่ 1 กันยายน 2564 จ านวน........................................................................ หุน้ ประสงคข์อจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ดงันี ้

รายละเอียดการจองซือ้ ราคาเสนอขาย (บาท
ต่อหุ้น) 

จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินเป็นตัวอักษร 

 จองซือ้นอ้ยกว่าสทิธิที่ไดร้บัจดัสรร   

0.61 
   

 จองซือ้ตามสิทธทิี่ไดร้บัจดัสรร    

 จองซือ้มากกว่าสิทธทิี่ไดร้บัจดัสรร (เฉพาะจ านวนที่จองซือ้เกิน
สิทธิ)  

   

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองหุน้สามญัดงักล่าวโดย 
 เงินโอน   ดร๊าฟท ์   เชค็  
เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท.์.............................................................. วนัที่....................................................... ธนาคาร.................................................. สาขา................................................................... 
โดยสั่งจ่ายบัญชี “บริษัท เมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” 391-1-04723-2 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ โดยก าหนดการช าระเงินด้วยเช็ค/ดร๊าฟท์ สามารถท าได้ถึงวันท่ี                        
24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 ถึง 12.00 เท่าน้ัน 
กรณีทีช่  าระโดย เช็ค/ดร๊าฟท ์จะตอ้งทราบผลการเรียกเก็บไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ 

การส่งมอบหลักทรัพย ์
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี้: (ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 แบบไ ร้ ใบ หุ้น  น าหุ ้น เข้าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ ได้รับจัดสรร ไว้ในชื่ อ  “บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากัด  เพื่ อผู ้ฝาก ” และด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์
......................................................................... สมาชกิผูฝ้ากเลขที่...................... .................................................. น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ บญัชี
เลขที่...................................................... (ชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์อ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูจ้อง มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้ในชื่อผูจ้องซือ้แทน)  
 น าใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์ ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้
บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยภ์ายหลงัผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 65 บาทไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
 แบบรับเป็นใบหุ้น ให้ออกเป็นใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรน้ันไว้ในช่ือข้าพเจ้า  และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2564 โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
            ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้เพิ่มทุนจ านวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้เพิ่มทุนนี ้หากขา้พเจา้ไม่ส่งมอบใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้หุน้เพิ่มทุนภายในก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้  หรือหาก เช็ค/ดร๊าฟท ์ที่สั่งจ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถ้ือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ิทธิจองซือ้หุน้ ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน และเอกสารการแจ้งสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท    
เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือดงักล่าวและที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมภายหนา้อีกดว้ย 

การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น (ถ้ามี) 
ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยห์รือไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยไ์ม่ครบตามจ านวนหลกัทรพัยท์ี่จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)   
    โอนเงินเขา้บญัชีเฉพาะธนาคารพาณิชยภ์ายในประเทศ (โปรดแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกประเภทออมทรพัยเ์ท่านัน้ และชื่อบญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อผูจ้องซือ้หลกัทรพัยเ์ท่านัน้ ในกรณีที่ชื่อบญัชีมิใช่บญัชีเดียวกบัชื่อผูจ้องซือ้ จะคืน

เงินดว้ยเช็คขีดคร่อม) 
    จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2564 ของบริษัทฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียน (การรบัเงินคืนดว้ยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งซึ่งผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผิดชอบ 
        เมื่อน าเช็คไปเรียกเก็บเงิน)  
 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสีย่งและก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้นควรพิจารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนอย่างรอบคอบ 
 

       ลงชื่อ................................................................................................................ผูจ้องซือ้/ กรรมการผูม้ีอ านาจ 

         (.......................................................................................................................) 
 
 
 
 

 
วนัที่จองซือ้   20 กนัยายน 2564        21 กนัยายน 2564     22 กนัยายน 2564       23 กนัยายน 2564       24 กนัยายน 2564        27 กนัยายน 2564  เลขที่ใบจอง ........................................................... 
บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจอง (ชื่อตามใบจอง)...........................................................................................................................................................เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)                           
จ านวน........................................................................... หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.61 บาท รวมเป็นเงิน............................................................บาท 
โดยช าระเป็น    เงนิโอน   ดร๊าฟท ์   เชค็  
เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท.์.............................................................. วนัที่....................................................... ธนาคาร.......................................................................... สาขา...................................................................โดยด าเนินการดงันี ้
 แบบไรใ้บหุน้ น าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยออกใบหุน้ในนาม บจ.ศนูยร์บัฝากฯ       
    เลขที่สมาชิกผูฝ้าก......................................................           
    บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่....................................... 
 น าใบหุน้เขา้ฝากบญัชีของ บจ.ศนูยร์บัฝากฯ โดยเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้      
 แบบรบัใบหุน้ ออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ 
กรณีไม่ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยห์รือไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยไ์ม่ครบตามจ านวนหลกัทรพัยท์ีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 
    โอนเงินเขา้บญัชีของขา้พเจา้ ธนาคาร.....................................................................สาขา...................................................เลขที่บญัชี........................................... 
    จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2564 ของบริษัทฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียน 
 
        เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ .................................................................................................... 
 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านลา่งน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน  

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เมตะ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความสว่นน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน) 

                   ใบจองซือ้เลขท่ี................................................... 



 

BROKER

ผูฝ้ากเลขที่ ช่ือบรษัิท ผูฝ้ากเลขที่ ช่ือบรษัิท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บรษัิทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ  ากดั  032 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ  ากดั  (มหาชน) 034 บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บรษัิทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ  ากดั (มหาชน) 048 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ  ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บรษัิทหลกัทรพัย ์ภทัร จ  ากดั  (มหาชน) 050 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 051 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน ์จ  ากดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ  ากดั 052 บรษัิทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากดั  200 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บรษัิทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากดั (มหาชน) 221 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์ จ  ากดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บรษัิทหลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ ์จ  ากดั 224 บรษัิทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บรษัิทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บรษัิทหลกัทรพัยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั     229 บรษัิทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนิีตี ้จ  ากดั 230 บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ  ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บรษัิทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ  ากดั 244 บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บรษัิทหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     247 บรษัิทหลกัทรพัย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บรษัิทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บรษัิทหลกัทรพัยก์รุงศร ีจ  ากดั (มหาชน) 924 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ  ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮอ่งกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน 334 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮอ่งกงและเซ่ียงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ  ากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือรบัฝากทรพัยส์ิน)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหนี)้

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรบัฝากทรพัยส์ิน 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรช่ัน จำกดั (มหาชน) (META)   

Notification of the subscription for Right offering (XR) of META 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรช่ัน จำกดั (มหาชน) 
 META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

  META 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     31/08/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    02/09/2021 

 อัตราส่วน (ratio)    
              หุ้นสามัญเดมิ (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)  

  8:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.61   

 กำหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     20/09/2021 - 27/09/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ

ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          22/09/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้าน  

 

 





 

 วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 

เรื่อง แจง้สิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. หนงัสือแจง้การจดัสรร และเอกสารการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 2. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 3. ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุซึ่งออกโดย บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์ าหลักทรพัยฝ์ากเขา้บัญชีบริษัท               

 ผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้ 
 5. หนงัสือมอบอ านาจส าหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 6. แผนท่ีสถานท่ีรบัจองซือ้และรบัช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ 

ตามที่ ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวนัที่ 29 

เมษายน 2564 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 828,839,302 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

1,275,137,386 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,103,976,688 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 828,839,302 

หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และ/

หรือ เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) รวมถึงเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 5 (META-W5) โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 382,541,216 หุน้ 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิม (Right Offering) และ/หรือ จ านวน 127,513,739 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบรษิัทฯ 

เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  โดยทั้งสองกรณีเป็นการเพิ่มทุนตามแบบมอบอ านาจทั่วไป 

(General Mandate) ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะตอ้งมีจ านวนรวมกันไม่เกิน 382,541,216 หุน้ หรือค านวณรวมไม่เกินรอ้ยละ 

30 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ และออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 318,784,347 หุน้ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของผู้

ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 5 (META-W5) นัน้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ซึ่งไดพ้ิจารณาและอนุมัติการออก

และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 184,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในราคาหุน้ละ 0.61 บาท ในอตัราส่วนการจดัสรร 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ  



 

ทั้งนี ้ ผู้ ถือหุ้นเดิมมี สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่ ก าหนดไว้ได้  
(Oversubscription) โดยการแสดงความจ านงการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซือ้หุ้นสามัญในคราว
เดียวกบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสิทธิและตอ้งช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีจองซือ้เกินสิทธิทัง้จ านวน ทัง้นี ้ผูถื้อ
หุ้นที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้น สามัญเพิ่มทุนคงเหลืออัน
เนื่องมาจากการค านวณ และ/หรือ การจองซือ้ของผูถื้อหุน้เดิมใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจและดุลยพินิจในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่คงเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุน้ในจ านวนที่เกินกว่าสิทธิของตนไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้ไดอ้ีกในราคาเสนอขายเดียวกนั  
ทัง้นี ้หลกัเกณฑส์ าหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิมีดงัต่อไปนี ้

กรณีมีหุน้เหลือมากกว่าหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสิทธ ิ

กรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุคงเหลือมากกว่าหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนคงเหลือ
ดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิของตนและช าระค่าจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงขอจองซือ้เกนิกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุน้
สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) 

กรณีมีหุน้เหลือน้อยกว่าหุ้นทีจ่องซือ้เกนิกว่าสิทธ ิ

(ก) ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะไดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อ
หุน้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เกิดจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้
นัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายได้
จองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้  

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทนุคงเหลือจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) บรษิัทฯ จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการค านวณ ใหปั้ดเศษ
ของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละ
รายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ 

การจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้
เกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่ เพิ่มขึ ้นจนถึง หรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซื ้อ              
(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ  

ทั้งนี ้บริษัทได้แจ้งวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Record Date) คือวนัท่ี 1 กนัยายน 2564 และบรษิัทก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีจะเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในวันที่  20 - 27 กันยายน 2564 รวม 6 วันท าการโดยมี



 

รายละเอียดของการจดัสรรตามที่ปรากฏในหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ส่งมาดว้ยนี ้  
(ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) 

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจง้สิทธิของท่านในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุในใบรบัรองสิทธิการ
จองซือ้หุน้ซึ่งออกโดยบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3) โดยรายละเอียดการจอง
ซือ้หุน้สามญัดงักล่าวเป็นไปตามที่ระบุในหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ส่งมาดว้ยนี ้(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1)  

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

พล.ต.ต. 

(มงคล หรุน่เรงิใจ) 

ประธานกรรมการ 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ 
 

ส่วนที ่1   
ข้อมูลการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน 

1. ชื่อและสถานทีต่ั้งทีต่ิดต่อได้ของบริษัทฯ 
บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  (“บริษัทฯ”) 
เลขที่ 33/4 ชัน้ 36 อำคำรเอ เดอะไนนท ์ทำวเวอร ์แกรนด ์พระรำม 9 ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-013-7096-7 ต่อ 951 และ 915 
หมำยเลขโทรสำร : 02-013-7098 
เว็บไซตบ์รษิัท : http://www.metacorp.co.th/  
 

2. วัน เดอืน ปี และคร้ังทีข่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุน้ซ่ึงได้มีมติให้จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 3/2564 :  เมื่อวนัท่ี 3 มีนำคม 2564 
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 : เมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2564 
ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 10/2564 :  เมื่อวนัท่ี 17 สิงหำคม 2564 
 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ 
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 10/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 17 สิงหำคม 2564 ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกที่
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2564  ไดม้ีมติที่ส  ำคญัเก่ียวกบักำรจดัสรรหุน้
สำมญัเพิ่มทนุ ดงัต่อไปนี ้ 
3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประเภทของหุน้ : หุน้สำมญั 
ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ก่อนกำร
เพิ่มทนุ  

: 1,467,175,658 บำท มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท 

ทุนที่ จะช ำระเพิ่มส ำหรับกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ 

: 184,000,000 บำท มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท  

ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้หลงักำร
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(กรณีที่มีกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทนุครบทัง้จ ำนวน) 

: 1,651,175,658 บำท มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท  
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จ ำนวนหุน้ท่ีจะจดัสรร : 184,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท  
อตัรำส่วนกำรจองซือ้ : 8 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 หุน้สำมญัใหม่ 
รำคำที่เสนอขำย : 0.61 บำทต่อหุน้ 
วิธีกำรจดัสรร : 1. กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมสิทธิหรือนอ้ยกว่ำสิทธิ

ที่ได้รับกำรจัดสรรผู้ถือหุ้นรำยดังกล่ำวจะได้รับกำรจัดสรรทั้ง
จ ำนวนที่จองซือ้ 

2. กรณีผู้ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิที่ไดร้ับกำร
จัดสรร (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรำยดังกล่ำวจะตอ้งแสดง
ควำมจ ำนงกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซือ้หุน้
สำมญัในครำวเดียวกบักำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิและ
ตอ้งช ำระเงินค่ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสิทธิทัง้จ ำนวน 

3. ในกรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทุนคงเหลืออนัเนื่องมำจำกกำรค ำนวณ 
และ/หรือ กำรจองซือ้ของผูถื้อหุ้นเดิมใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ 
และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ มี
อ ำนำจและดุลยพินิจในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่คงเหลือ
ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้ใน
จ ำนวนที่เกินกว่ำสิทธิของตนไดต้ำมสัดส่วนกำรถือหุ้นไดอ้ีกใน
รำคำเสนอขำยเดียวกัน ทั้งนี ้หลักเกณฑส์ ำหรบักำรจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิมีดงัต่อไปนี ้
3.1 กรณีที่มีหุน้สำมัญเพิ่มทุนคงเหลือมำกกว่ำหุ้นที่จองซือ้เกิน

กว่ำสิทธิ บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุคงเหลือดงักล่ำว
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่แสดงควำมจ ำนงในกำรจอง
ซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิของตนและช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่ม
ทุนดงักล่ำวทัง้หมดทุกรำยตำมจ ำนวนท่ีแสดงควำมจ ำนงขอ
จองซือ้เกินกว่ำสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสำมัญ
เพิ่มทนุที่เกิดจำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) 

3.2 กรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทุนคงเหลือนอ้ยกว่ำหุน้ที่จองซือ้เกิน
กว่ำสิทธิ 
(ก) ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิของตนแต่ละรำย จะ

ไดร้บักำรจดัสรรตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้
ที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิ (ในกรณีที่มี เศษของหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้
นั้นทิง้) ทั้งนี ้จ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บักำรจดัสรรจะไม่
เกินจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรำยได้
จองซือ้และช ำระค่ำจองซือ้แลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้สำมญัเพิ่มทุนคงเหลือจำกกำรจดัสรร
ตำมขอ้ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จอง
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ซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยและยังไดร้ับกำรจัดสรรไม่
ครบ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้เดิมที่จอง
ซือ้เกินกว่ำสิทธิของตนแต่ละรำยนั้น (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่เกิดจำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษ
ของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บักำรจัดสรร
จะไม่เกินจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละ
รำยจองซือ้และช ำระค่ำจองซือ้แลว้ 

กำรจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ไม่วำ่กรณี
ใด จะตอ้งไม่ท ำให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกว่ำสิทธิรำยใด ถือ
ครองหุน้ของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึง หรือขำ้มผ่ำนจดุที่ตอ้ง
ท ำ ค ำ เ ส น อ ซื ้ อ  (Tender Offer) ต ำมที่ ก ำ ห นด ใ นป ร ะก ำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 10/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 17 สิงหำคม 2564 ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกที่
ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2564 ไดม้ีมติใหก้ ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มี
สิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 1 กนัยำยน 2564   

 

5. ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 
5.1. ระยะเวลาการจองซือ้ และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ 

ตัง้แต่วนัที่ 20 กนัยำยน 2564 ถึงวนัที่ 24 กนัยำยน 2564 และวนัที่ 27 กนัยำยน 2564 (รวม 6 วนัท ำกำร) ตัง้แต่

เวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. 

5.2. สถานทีรั่บจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ 
บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  (“บริษัทฯ”) 

เลขที่  33/4 ชั้น 36 อำคำรเอ เดอะไนนท์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง                    

เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-013-7096-7 ต่อ 951 และ 915 

หมำยเลขโทรสำร : 02-013-7098 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไรใ้บหุ้น (Scripless) กรุณำติดต่อบริษัทหลักทรัพยท์ี่ผูถื้อหุ้นมีบัญชีซือ้ขำย

หลกัทรพัยแ์ละมีหุน้สำมญัของบริษัทฯ ฝำกไว ้เพื่อใหบ้ริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำรและ

ยื่นเรื่องใหแ้ก่บรษิัทฯ ณ สถำนท่ีรบัจองซือ้ตำมที่แสดงขำ้งตน้ 

5.3. การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ 
5.3.1. กรณีผู้ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิหรือน้อยกว่ำสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรผู้ถือหุ้นรำย

ดงักล่ำวจะไดร้บักำรจดัสรรทัง้จ ำนวนที่จองซือ้ 
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5.3.2. กรณีผู้ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรร (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรำย
ดงักล่ำวจะตอ้งแสดงควำมจ ำนงกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินสิทธิในใบจองซือ้หุน้สำมญัในครำวเดียวกับ
กำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิและตอ้งช ำระเงินค่ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกินสิทธิทัง้จ ำนวน 

5.3.3. ในกรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทนุคงเหลืออนัเนื่องมำจำกกำรค ำนวณ และ/หรือ กำรจองซือ้ของผูถื้อหุน้เดมิ
ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ ำนำจและ
ดลุยพินิจในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีคงเหลือดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ที่ประสงคจ์ะ
จองซือ้หุน้ในจ ำนวนที่เกินกว่ำสิทธิของตนไดต้ำมสัดส่วนกำรถือหุ้นไดอ้ีกในรำคำเสนอขำยเดียวกัน 
ทัง้นี ้หลกัเกณฑส์ ำหรบักำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิมีดงัต่อไปนี  ้
5.3.3.1. กรณีที่มีหุน้สำมัญเพิ่มทุนคงเหลือมำกกว่ำหุน้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้

สำมญัเพิ่มทุนคงเหลือดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่แสดงควำมจ ำนงในกำรจอง
ซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิของตนและช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำวทัง้หมดทุกรำยตำม
จ ำนวนที่แสดงควำมจ ำนงขอจองซือ้เกินกว่ำสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) 

5.3.3.2. กรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทนุคงเหลือนอ้ยกว่ำหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ 
(ก) ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิของตนแต่ละรำย จะไดร้บักำรจดัสรรตำมสดัส่วนกำร

ถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่
เกิดจำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บักำรจดัสรรจะ
ไม่เกินจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรำยไดจ้องซือ้และช ำระค่ำจองซือ้แลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุน้สำมัญเพิ่มทุนคงเหลือจำกกำรจัดสรรตำมขอ้ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยและยังไดร้ับกำรจัดสรรไม่ครบ ตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกวำ่สิทธิของตนแต่ละรำยนัน้ (ในกรณี
ที่มีเศษของหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ ำนวน
หุน้ที่มีสิทธิไดร้บักำรจัดสรรจะไม่เกินจ ำนวนหุน้สำมัญเพิ่มทุนที่ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรำย
จองซือ้และช ำระค่ำจองซือ้แลว้ 

กำรจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ไม่ว่ำกรณีใด จะตอ้งไม่ท ำใหผู้ถื้อหุน้เดิมที่จอง
ซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิรำยใด ถือครองหุน้ของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึง หรือขำ้มผ่ำนจุดที่ตอ้งท ำค ำ
เสนอซือ้ (Tender Offer) ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร 
 
โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย มีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงเรื่องดงัต่อไปนี ้

1. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุน เช่น กำรก ำหนดรำคำขำย ทัง้นี ้กำรเสนอขำย
หุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) จะก ำหนดรำคำไม่ต ่ำกว่ำ 0.24 บำท ซึ่งเป็นรำคำ
เสนอขำยที่ต  ่ำกว่ำมลูค่ำหุน้ที่ตรำไวข้องบรษิัทฯ เนื่องจำกบรษิัทฯ มีผลขำดทนุสะสม และ/หรือ กำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) โดยจะก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้
สำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ตำมแบบมอบอ ำนำจทั่ วไป (General 
Mandate) ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำด (Market Price) โดยเสนอขำยไดเ้ป็นครัง้เดียวหรือเป็น
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ครำว ๆ ระยะเวลำกำรเสนอขำย กำรจองซือ้ กำรช ำระค่ำหุน้ เงื่อนไขและรำยละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบักำร
จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักล่ำว 

2. กำรเขำ้เจรจำ ท ำควำมตกลง และลงนำมในสัญญำต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง ด ำเนินกำรต่ำง ๆ อัน
เก่ียวเนื่องกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักล่ำว และ 

3. ลงนำมในเอกสำรค ำขออนญุำต ค ำขอผ่อนผนัต่ำง ๆ และหลกัฐำนที่จ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรร

หุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักล่ำว ซึง่รวมถึงกำรติดต่อและกำรยื่นค ำขออนญุำตหรือขอผ่อนผนั เอกสำรและ

หลกัฐำนดงักล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง และกำรน ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท

ฯ เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) และมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัจ ำเป็น

และสมควรเก่ียวกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักล่ำว และแต่งตัง้และมอบหมำยบคุคลอื่นที่มีควำม

เหมำะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ ำนำจช่วงในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 

5.4. การสละสิทธกิารจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ 
ผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซือ้ หรือไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซือ้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือไม่ไดช้ ำระเงินค่ำหุน้
สำมญัเพิ่มทนุภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้หรือบรษิัทฯ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินคำ่จองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทนุ
ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด บรษิัทฯ จะถือว่ำผูถื้อหุน้ไดส้ละสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ 
 

5.5. เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ  
ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ จะตอ้งยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

5.5.1. ใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 2) ที่กรอกรำยละเอียดถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน โดยจะตอ้ง
ระบจุ ำนวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้แต่ละรำยตอ้งกำรจองซือ้ตำมสิทธิ ตำมที่แสดงไวใ้นใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้
หุน้สำมญัเพิ่มทุน และตอ้งระบุจ ำนวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้ตอ้งกำรจองซือ้เกินกว่ำสิทธิของตนอย่ำงชัดเจน 
พรอ้มลงลำยมือชื่อผูจ้องซือ้ และในกรณีที่ผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำม
ของนิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถยื่นใบจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 1 ใบ ต่อใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบัเท่ำนัน้ 

5.5.2. หลกัฐำนกำรช ำระเงิน (แลว้แต่กรณี) 

5.5.2.1. ในกรณีที่ช  ำระค่ำจองซือ้ดว้ยเช็ค หรือดร๊ำฟท ์(ที่สำมำรถเรียกเก็บไดจ้ำกส ำนกัหกับญัชี
ในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันท ำกำรเท่ำนั้น) ให้ระบุชื่อ-นำมสกุล เลขที่บัตร
ประจ ำตวัประชำชน หรือเลขที่หนงัสือเดินทำง (แลว้แต่กรณี) เบอรโ์ทรศพัทข์องผูจ้องซือ้
ที่สำมำรถติดต่อไดไ้วด้ำ้นหลงัของเช็ค หรือดร๊ำฟท ์

5.5.2.2. ในกรณีที่ช  ำระค่ำจองซือ้ดว้ยกำรโอนเงินใหแ้นบหลกัฐำนกำรโอนเงินมำพรอ้มกบัใบจอง
ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน โดยระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นซึ่งสำมำรถดูไดจ้ำกใบรบัรองสิทธิกำร
จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

5.5.3. ใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 3) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝำก

หลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ในฐำนะนำยทะเบียนหลักทรพัยข์องบริษัทฯ และไดจ้ดัส่งทำง

ไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือฉบบันี ้
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5.5.4. หนงัสือมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำรแทน (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 5) พรอ้มติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่

มอบหมำยใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจมำกระท ำกำรแทน) พรอ้มเอกสำรประกอบกำรแสดงตนของผูจ้อง

ซือ้และผูร้บัมอบอ ำนำจ ซึ่งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5.5.5. ส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ และมีควำมประสงคท์ี่จะรบัเงินค่ำจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุท่ีไม่ไดร้บัจดัสรรคืนผ่ำนกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเฉพำะธนำคำรพำณิชยภ์ำยในประเทศ 
ให้ผู้จองซือ้แนบส ำเนำหนำ้แรกของสมุดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพยเ์ท่ำนั้น ของธนำคำร
ดงักล่ำวขำ้งตน้ ซึ่งเปิดไวใ้นนำมของผูจ้องซือ้  พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้งมำดว้ย นอกเหนือจำก
ธนำคำรท่ีระบไุว ้ผูจ้องซือ้จะไดร้บัเงินคืนเป็นเช็ค     

5.5.6. เอกสำรประกอบกำรแสดงตน 

(ก) ผูจ้องซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน พรอ้ม
ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบบตัร
ประจ ำตัวที่หน่วยงำนรำชกำรออกให้ พรอ้มแนบส ำเนำทะเบียนบำ้นที่มีเลขประจ ำตัว
ประชำชน พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำว ์จะตอ้งแนบ
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูป้กครอง (บิดำ / มำรดำ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) 
และส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีผูเ้ยำวอ์ำศยัอยู่ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง)  

ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงชื่อ/นำมสกลุ ซึ่งท ำใหช้ื่อ/นำมสกลุไม่ตรงกบัชื่อผูถื้อหุน้ตำมที่
ปรำกฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 1 กันยำยน 2564 หรือในใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทุน ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบ
หย่ำ ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/นำมสกลุ เป็นตน้ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

(ข) ผูจ้องซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติไทย ตอ้งแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำ
หนงัสือเดินทำง พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

(ค) ผูจ้องซือ้ที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรบัรองที่
ออกโดยกระทรวงพำณิชยฉ์บบัล่ำสดุ (ที่ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน) พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลและประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) 
พรอ้มแนบตวัอย่ำงลำยมือชื่อของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลและส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  ำนำจลง
นำมของนิติบคุคลซึ่งลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

(ง) ผูจ้องซือ้ที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ จะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือส ำคญักำร
จัดตัง้บริษัท ส ำเนำหนังสือบริคณหส์นธิ ส ำเนำขอ้บังคับ และส ำเนำหนังสือรบัรองฉบบั
ล่ำสุด (หรือเอกสำรอื่นในท ำนองเดียวกันซึ่งออกภำยใตบ้ังคับของประเทศที่นิติบุคคล
ดงักล่ำวจดัตัง้ขึน้) ซึ่งออกโดยหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งของประเทศนั้นๆ ที่ออกใหไ้ม่เกิน 12 
เดือน ก่อนวันจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุน พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผู้มี
อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลและประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พรอ้มแนบ
ตวัอย่ำงลำยมือชื่อของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลและส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูม้ี
อ  ำนำจลงนำมซึ่งลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  นอกจำกนีห้นังสือส ำคญักำรจดัตัง้
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บริษัทจะต้องแสดงชื่อของนิติบุคคล ผู้มีอ  ำนำจลงนำม ที่อยู่ของส ำนักงำนใหญ่ และ
เงื่อนไขในกำรลงนำมของผูม้ีอ  ำนำจลงนำม  

หมำยเหตุ:  ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้นของนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน

ต่ำงประเทศซึ่งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บักำรรบัรองลำยมือ

ชื่อโดย เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และตอ้งไดร้ับกำรรับรองโดยเจำ้หนำ้ที่

ของสถำนทตูไทย หรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำ

ขึน้ หรือรับรองควำมถูกตอ้ง ที่มีอำยุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซือ้หุ้น

สำมญัเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้ลำยมือชื่อในเอกสำรประกอบกำรแสดงตนทกุฉบบัตอ้งตรงกบัลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 
 

5.6. ขั้นตอนและวิธกีารจองซือ้และช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ 
5.6.1. การจองซือ้ 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะตอ้งกรอกรำยละเอียดในใบจองซื ้อหุน้

สำมัญเพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 2) พรอ้มทั้งระบุจ ำนวนหุน้สำมัญเพิ่มทุนที่ประสงคจ์ะจองซือ้ทัง้ใน

ส่วนที่จองซือ้ตำมสิทธิและเกินกว่ำสิทธิ ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มทัง้ลงลำยมือชื่อผูจ้อง

ซือ้  (หรือผูร้บัมอบอ ำนำจ) จะตอ้งยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ (ตำมรำยละเอียดที่ระบใุน ขอ้ 5.5) 

ณ สถำนที่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน พรอ้มทัง้ช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนเต็มจ ำนวนที่จอง  

ทัง้ส่วนที่จองซือ้ตำมสิทธิและเกินกว่ำสิทธิใหค้รบถว้น ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้และกำรช ำระค่ำ

จองซือ้ หุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีก ำหนด  

ในกำรช ำระค่ำจองซือ้ ใหช้ ำระดว้ยวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดงัต่อไปนี ้
1) กรณีช ำระเงินดว้ยเชค็ หรือดร๊ำฟท ์

กำรช ำระเงินดว้ยเช็ค หรือดร๊ำฟท ์ใหข้ีดคร่อมสั่งจ่ำย “บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” โดยบริษัทฯ จะตอ้งสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำก
ส ำนักหักบัญชีกรุงเทพฯเท่ำนั้น ส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่มีควำมประสงคท์ี่จะช ำระเงินดว้ยเช็ค หรื
อดร๊ำฟทน์ัน้ จะสำมำรถท ำกำรจองซือ้ไดต้ัง้แต่วนัที่ 20 กันยำยน 2564 ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. 
ถึง 16.00 น. ถึงวนัท่ี 24 กนัยำยน 2564 ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. ถึงก่อนเวลำ 12.00 น. โดยเช็ค 
หรือดร๊ำฟท ์จะตอ้งไม่ลงวนัที่หลังจำกวนัที่ 24 กันยำยน 2564 และกรุณำระบุชื่อ นำมสกุล 
เลขที่บัตรประจ ำตวัประชำชน หรือเลขที่หนังสือเดินทำง (แลว้แต่กรณี)  และเบอรโ์ทรศัพท์
ของผูจ้องซือ้ที่สำมำรถติดต่อได ้ไวด้ำ้นหลงัเช็ค หรือดร๊ำฟทด์ว้ย 

บริษัทฯ งดรับช าระเงนิค่าจองซือ้ด้วยเช็ค หรือดร๊าฟทท์างไปรษณีย ์ 
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2) กำรช ำระเงินดว้ยกำรโอนเงินใหช้ ำระค่ำจองซือ้โดยกำรฝำกเงินเขำ้บัญชีของบริษัทฯ  ตำม
รำยละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

 
ทั้งนีก้ำรโอนเงินดังกล่ำว สำมำรถท ำไดต้ั้งแต่วันท่ี 20 กันยำยน 2564 ถึงวันท่ี 24 กันยำยน 
2564 และวนัที่ 27 กนัยำยน 2564 (รวม 6 วนัท ำกำร) ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนมำกกว่ำ 1 เลขทะเบียนผูถื้อ

หุ้น ผู้ถือหุ้นจะตอ้งเตรียมเอกสำรประกอบกำรจองซือ้  ตำมจ ำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นไดร้บั

ใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน กล่ำวคือ เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้

ถือหุน้เท่ำนัน้ หำกผูถื้อหุน้จองซือ้ดว้ยเลขทะเบียนผูถื้อหุน้หมำยเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะไดร้บักำรจดัสรร

หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ของทกุหมำยเลขทะเบียนผูถื้อหุน้เขำ้ดว้ยกนัเป็นรำยกำรเดียวกนั หรือระบขุอ้มลูดงักล่ำว

ในเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ชุดเดียวกัน ผูจ้องซือ้อำจไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุน ไม่ครบตำมสิทธิ

ทัง้หมดที่มีตำมเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ทุกหมำยเลขรวมกัน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหุน้สำมญั

เพิ่มทนุ  ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตำมที่เห็นสมควร หรือไม่จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รำยดงักล่ำว 

5.7. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ  
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัหรือไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุไม่ครบเต็มตำมจ ำนวน
ที่จองซือ้หรือไม่ไดร้บัหรือไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัในส่วนที่จองซือ้เกินสิทธิไม่ครบเต็มจ ำนวนตำมที่จองซือ้ 
บริษัทฯ จะคืนค่ำจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนส ำหรบัส่วนที่ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ และไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใน 14 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัสิน้สดุก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้และ
ช ำระค่ำจองซือ้ ตำมวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งดงัต่อไปนี ้

ก) โอนเงินเขำ้บญัชีเฉพำะธนำคำรพำณิชยภ์ำยในประเทศ เท่ำนัน้ 

ส ำหรบัผูจ้องซือ้ที่มีควำมประสงคท์ี่จะใหบ้รษิัทฯคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ไม่ไดร้บัจดัสรรคืนผ่ำน
กำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร ให้ผู้จองซือ้แนบส ำเนำหน้ำแรกของสมุดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย์
เท่ำนั้น ของธนำคำรดังกล่ำวขำ้งตน้ที่ประกอบกิจกำรในประเทศไทย ซึ่งเปิดไวใ้นนำมของผูจ้องซือ้พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้งมำดว้ย 

ข) เช็คขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมของผูจ้องซือ้เท่ำนัน้ 

ส ำหรบัผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดแ้นบส ำเนำหนำ้แรกของสมดุบญัชีเงินฝำก หรือไม่มีบญัชีเงินฝำกออมทรพัย ์ในนำม
ของผูจ้องซือ้กับธนำคำรต่ำงๆตำมที่ระบุไวใ้น 5.7(ก) หรือมีควำมประสงคท์ี่จะรบักำรคืนเงินค่ำจองซือ้ผ่ำน

ธนำคำร  : กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 สำขำ : เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร ์ 

 ชื่อบญัชี : “บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน” 

ประเภทบญัชี : กระแสรายวัน 

 เลขที่บญัช ี : 391-1-04723-2  
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ทำงเช็คนัน้ บริษัทฯจะจดัส่งเช็คคืนเงินทำงไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตำมที่อยู่ของผูจ้องซือ้ ระบใุน
ใบจองซือ้ หรือที่ปรำกฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 กนัยำยน 2564  

หมายเหต:ุ   ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆทีเ่กิดขึน้จากเช็คคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนที่
ไม่ไดร้บัการจดัสรรดว้ยตนเอง 

ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกบริษัทฯไดจ้ดัส่งเช็คคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ ปรำกฏใน
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันที่ 1 กันยำยน 2564 แลว้ ใหถื้อว่ำผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินค่ำจองซือ้ในส่วนที่ไม่ไดร้บักำร
จดัสรรคืนโดยชอบแลว้ และผูจ้องซือ้ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆจำกบรษิัทฯ อีก 

5.8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์
ผูจ้องซือ้สำมำรถเลือกใหบ้รษิัทฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

5.8.1. ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์       
(ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์) ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทฯ  จะส่งมอบ        
ใบหุน้ ตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บักำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำม
ชื่อและที่อยู่ในทะเบียนผูถื้อหุน้ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ซึ่ง
ในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุน ที่ไดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ด้
จนกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งผูจ้องซือ้อำจไดร้บัใบหุน้ ภำยหลังจำกที่หุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้  

5.8.2. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุน้สำมญัเพิ่มทุน ไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยซ์ึ่งผูจ้องซือ้มี
บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ที่ไดร้บักำรจดัสรรฝำกไวก้บั 
“บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผูฝ้ำก” โดยศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ละ
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ที่ผูจ้องซือ้ฝำกไว ้และออกหลกัฐำน
กำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ซึ่งในกรณีนี ้
ผูจ้องซือ้จะสำมำรถขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุน ที่ไดร้บักำรจัดสรรในตลำดหลักทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลำด
หลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน  ท ำกำรซื ้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ในกรณีนี ้                  
ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบัชื่อของเจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุน้
สำมัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ด ำเนินกำรออกใบหุน้ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตำมขอ้ 5.8.1 แทน 

5.8.3. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุน้สำมัญเพิ่มทุน ไวใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมำชิก
เลขที่  600 บริษัทฯจะด ำเนินกำรน ำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั” โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกขอ้มลูพรอ้มลงลำยมือชื่อผูจ้องซือ้ใน “เอกสำรเพิ่มเติม
ประกอบกำรจองซือ้หลักทรพัยเ์ฉพำะผูท้ี่ประสงคน์ ำหลกัทรพัยฝ์ำกเขำ้บัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์
(Issuer Account) เท่ำนั้น” (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 4) และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถำมส ำหรับตรวจสอบ
สถำนะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสำรดงักล่ำวใหแ้ก่ตวัแทนรบั
จองซือ้ดว้ย โดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุ เขำ้บญัชีดงักล่ำว
ในนำมของผูจ้องซือ้หุน้ และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำร
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จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน ซึ่งในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้จะสำมำรถขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุน ที่ไดร้บักำรจดัสรรใน
ตลำดหลักทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลำดหลักทรัพยอ์นุญำตใหหุ้้นสำมัญเพิ่มทุน ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำด
หลกัทรพัยแ์ละหำกผูจ้องซือ้ตอ้งกำรถอนหลกัทรพัยด์งักล่ำวสำมำรถติดต่อศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ซึ่ง
จะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหลกัทรพัยต์ำมอตัรำที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด  

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้รำยใดกรอกรำยละเอียดกำรส่งมอบหลักทรพัยไ์ม่ชัดเจน หรือไม่ไดร้ะบุวิธีกำรที่จะให้

บรษิัทฯ ส่งมอบหลกัทรพัยไ์วใ้นใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้ 

ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตำมขอ้ 5.8.1 แทน 

 

5.9. ข้อมูลส าคัญอืน่ๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ 
5.9.1. กำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิทัฯ ซึ่งไดช้ ำระเงินคำ่จองซือ้แลว้ไม่สำมำรถยกเลิก หรือเพิกถอนได ้

5.9.2. ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้จะไดร้บัหลกัฐำนกำรรบัฝำกกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีลงชื่อรบัจำกเจำ้หนำ้ที่
ผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน โดยกำรจองซือ้
จะสมบรูณก์็ต่อเมื่อบรษิัทฯ สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุไดเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

5.9.3. หำกจ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีผูถื้อหุ้นระบุในใบจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจ ำนวนเงินที่
บริษัทฯ ไดร้บัช ำระไม่ว่ำทัง้หมดหรือแต่บำงส่วน ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำมภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้
และกำรช ำระค่ำจองซือ้ที่ก ำหนด บริษัทฯ จะถือว่ำผูถื้อหุน้รำยดังกล่ำวสละสิทธิในกำรจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุ โดยบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยดงักล่ำว 

 อนึ่ง  ในกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้  ผูถื้อหุน้ควรศึกษำวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้โดยละเอียด  และ
ปฏิบตัิตำมวิธีกำรและเงื่อนไขกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ดงักล่ำว  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ไดป้ฏิบตัิตำม
วิธีกำรและเงื่อนไขกำรช ำระเงินเงินค่ำจองที่ก ำหนด  อนัเป็นเหตุใหบ้ริษัทฯ ไม่สำมำรถเรียกเก็บ
เงินค่ำจองซือ้ไดภ้ำยในระยะเวลำกำรจองซือ้และช ำระค่ำจองซือ้  บริษัทฯ จะถือว่ำผูถื้อหุน้รำย
ดังกล่ำวสละสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุน  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยดงักล่ำว 

5.9.4. กรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่น ำส่งเอกสำรตำมที่ก ำหนดภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้อนัเป็นเหตใุหบ้รษิัทฯ 
ไม่สำมำรถระบตุวัตนของผูจ้องซือ้ได ้บรษิัทฯ จะถือว่ำผูถื้อหุน้รำยดงักล่ำวสละสิทธิในกำรจองซือ้
หุน้สำมัญเพิ่มทุน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นรำย
ดงักล่ำว 

5.9.5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรปรบัเปล่ียนเงื่อนไขในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน วิธีกำรช ำระเงิน
ค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิธีกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ ตำม
ควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรคหรือขอ้จ ำกัดในกำรด ำเนินงำน ทั้งนี ้เพื่อใหเ้กิด
ประโยชนต์่อกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 
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6. วัตถุประสงคก์ารเพิ่มทนุและการใช้เงนิทนุในสว่นทีเ่พิ่ม 

บริษัทฯ จะน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรเพิ่มทุนทั้งหมดมำใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ใน
ปัจจบุนั และ/หรือกำรช ำระคืนหนีเ้ดิมต่ำงๆ ที่บรษิัทฯ ใชเ้ป็นแหล่งเงินทนุในกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ในช่วงที่ผ่ำน
มำ และ/หรือเพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจของบรษิัทฯ       

อีกทั้ง บริษัทฯ มีแผนขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงำน ธุรกิจก่อสรำ้งเดิม รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มี
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงศึกษำกำรลงทุนในโครงกำรพลังงำนหลำยโครงกำร โดยบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะด ำเนินกำร
จัดหำเงินจำกกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนีร้ะยะสัน้ และ/หรือ ระยะยำว ในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of 
Exchange: B/E) และ/หรือ หุน้กู ้(Debenture) ตำมมติผูถื้อหุน้ท่ีไดอ้นุมตัิใหอ้อกและเสนอขำยตรำสำรหนีร้ะยะสัน้ 
และ/หรือ ระยะยำว ตั๋วแลกเงิน และ/หรือ หุน้กู ้ดงักล่ำวมำใชอ้ย่ำงเต็มประสิทธิภำพ    

7. ประโยชนท์ีบ่ริษทัฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทนุ / จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ 

กำรออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering)          ตำม
แบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้นีจ้ะท ำใหบ้รษิัทฯ สำมำรถระดมุทนุไดภ้ำยในระยะเวลำอนัสัน้ และมี
เงินทนุหมนุเวียนเพียงพอเพื่อรองรบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ นอกจำกนัน้ บรษิัทฯ จะสำมำรถลดควำมเส่ียงที่เกิดจำก
ควำมผนัผวนในตลำดเงิน ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิัทฯ สำมำรถลดภำระหนีสิ้นจำกกำรกูย้ืมเงิน และสำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยทำง
กำรเงินของบรษิัทฯ ได ้   

8. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ / จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ 
8.1. นโยบายเงนิปันผล 

บรษิัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัทในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำประมำณรอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัจำกหกั
ภำษีและส ำรองตำมกฎหมำยแล้วในแต่ละปี ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำยกเว้นไม่
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว หรือเปล่ียนแปลงนโยบำยดังกล่ำวเป็นครัง้ครำว โดยอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขที่กำร
ดงักล่ำวตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
 

8.2. ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนคร้ังนีจ้ะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่งวด 
ผู้จองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครัง้นี ้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ นับจำกวันที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไดย้ื่นขอจด
ทะเบียนต่อกระทรวงพำณิชย ์ทั้งนี ้ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ก ำหนดว่ำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงิ น
ก ำไรจะกระท ำมิได ้ดงันัน้ ในกรณีที่บรษิัทฯ ยงัมียอดขำดทนุสะสมอยู่ หำ้มมิใหจ้่ำยเงินปันผล 
 

8.3. อื่น ๆ 
ไม่มี 
 

9. รายละเอียดอื่นทีจ่ าเป็นส าหรับการใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ไม่มี 
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ส่วนที ่2 
ข้อมูลเบือ้งตน้ของบริษทั เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 
1. ชื่อและสถานทีต่ั้งของบริษัท 

ชื่อ   : บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น (มหำชน)  
ส ำนกังำนใหญ่  : เลขที่ 33/4 ชัน้ 36 อำคำรเอ เดอะไนนท ์ทำวเวอร ์แกรนด ์พระรำม 9 ถนนพระรำม 9 แขวง

 หว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

  หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-013-7096-7 ต่อ 951 และ 915 

  หมำยเลขโทรสำร : 02-013-7098 

  เว็บไซตบ์รษิัท : http://www.metacorp.co.th/ 

 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 

 บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) จดทะเบียนก่อตัง้เป็นบริษัทจ ำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2535 ใน

นำมบริษัท วินเทจ เทคโนโลยี จ ำกัด ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจรบัเหมำ

ติดตัง้ระบบไฟฟ้ำและส่ือสำรประกอบอำคำร ในวนัที่ 20 ธันวำคม 2547 ไดม้ีกำรเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท วินเทจ วิศวกรรม 

จ ำกัด และเมื่อวนัที่ 8 สิงหำคม 2551 บริษัทไดแ้ปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ต่อมำในปี 2561 ไดม้ีกำรเปล่ียนแปลง

ชื่อบรษิัทจำก “บรษิัท วินเทจ วิศวกรรม จ ำกดั (มหำชน)” เป็น “บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)” โดยในปัจจบุนั 

บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) ประกอบธุรกิจวิศวกรรมแบบครบวงจร ครอบคลมุทัง้ธุรกิจกำรลงทนุ

ในธุรกิจพลังงำนซึ่งเป็นกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนในต่ำงประเทศ และกำรรบัเหมำก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนทดแทนโดยกำรด ำเนินธุรกิจผ่ำนทำงบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมต่ำงๆ นอกจำกนีก้ลุ่มบริษัทฯ ยงัไดป้ระกอบธุรกิจ

กำรใหบ้รกิำรรบัเหมำติดตัง้และกำรใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำที่เก่ียวขอ้งกบัระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร  

2.1. ประเภทการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท” หรือ “บรษิัทฯ”) ประกอบธุรกจิ 3 ประเภทดงันี ้

ธุรกิจการลงทุนในธุรกจิพลังงาน 

บริษัทฯ ไดข้ยำยกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำนเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในธุรกิจพลงังำนไฟฟ้ำแสงอำทิตย ์เริ่มจำกกำร

ลงทนุในบรษิัท กรีนเอิรธ์พำวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (Green Earth Power (Thailand) Co., Ltd. (GEPT)) ซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกั

ในกำรลงทุนในบริษัทที่ด  ำเนินธุรกิจพฒันำและบริหำรจดักำรโครงกำรไฟฟ้ำ ซึ่งปัจจุบนั GEPT มีแผนกำรลงทุนในกำรก่อสรำ้ง

และพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงักำรผลิต 220 เมกะวตัต ์ที่เมืองมินบ ูประเทศเมียนมำ  

http://www.metacorp.co.th/
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บริษัทฯ ไดจ้ัดตัง้บริษัทย่อยชื่อ บริษัท วินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัด เพื่อมุ่งเขำ้ลงทุนในธุรกิจพลังงำนในประเทศ

ญ่ีปุ่ น โดยเริ่มจำกกำรเขำ้ลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลงักำรผลิต 1.172 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ที่เมือง

คะโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่ น ต่อมำบริษัทฯ ไดข้ยำยกำรลงทุนเพิ่มเติม โดยกำรเขำ้ซือ้โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์

ขนำดก ำลงักำรผลิต 980.98 กิโลวตัตท์ี่เมืองอิงะ ประเทศญ่ีปุ่ น นอกจำกนีบ้ริษัท วินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัด ยงัไดล้งนำม

ในสัญญำกำรลงทุนเบือ้งตน้กำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตัง้ 15 เมกะวตัต ์

จังหวัดฟุกุโอกะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 8 เมกะวัตต ์จังหวัดอิบำรำกิ ทัง้นี ้

บริษัทฯ ยังคงมองหำโอกำสในกำรขยำยกำรลงทุนในประเทศญ่ีปุ่ นอย่ำงต่อเนื่อง โดยไดเ้ข้ำศึกษำเพื่อพัฒนำโครงกำร

โรงไฟฟ้ำชีวมวล ณ จงัหวดัซะงะ และจงัหวดัวะกะยะมะ ประเทศญ่ีปุ่ น ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวม 100 เมกะวตัต ์ 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัไดล้งนำมในสญัญำใหบ้ริกำรรบัเหมำก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ ขนำด

ก ำลงักำรผลิต 25 เมกะวตัต ์ในจงัหวดับิลิรนั ประเทศฟิลิปปินส ์โดยด ำเนินงำนผ่ำนบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท วินเทจ อีพีซี 

จ ำกดั ซึ่งเป็นกำรเขำ้ท ำโครงกำรในรูปแบบ Engineering and Procurement เพื่อจดัหำและจ ำหน่ำยอปุกรณต์่ำง ๆ รวมทัง้

กำรใหบ้รกิำรออกแบบที่เก่ียวขอ้ง 

ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม                    

บริษัทฯ รบัเหมำติดตัง้ระบบวิศวกรรมประกอบอำคำรอย่ำงเต็มรูปแบบ มีควำมเชี่ยวชำญหลำกหลำย ด ำเนินงำน

ครอบคลมุส ำหรบัอำคำรทกุประเภททัง้ที่เก่ียวขอ้งกับภำครฐัและภำคเอกชน  อำทิ เช่น อำคำรส ำนกังำน, อำคำรพำณิชย,์ 

อำคำรพกัอำศยั, โรงแรม, โรงพยำบำล, ศูนยก์ำรคำ้, โรงงำนอตุสำหกรรม, คอนโดมิเนียม, อำคำรเรียนมหำวิทยำลยั รวม

ไปถึงสำธำรณปูโภคพืน้ฐำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน ทัง้ในไทยและต่ำงประเทศ 

ธุรกิจเหมืองถ่านหนิ 

บริษัทฯ ไดป้ระกอบธุรกิจดำ้นเหมืองถ่ำนหินโดยลงทุนผ่ำนบริษัทย่อยชื่อ บริษัท WorldMax Management จ ำกดั 

ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่ำวได้มีกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) กับ PT. China Coal Geology Mining ประเทศ

อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของรฐัวิสำหกิจของประเทศจีน เพ่ือเป็นผูไ้ดร้บัสิทธ์ิกำรจดัจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวของถ่ำน

หินที่ผลิตไดจ้ำกเหมืองจ ำนวน 4 แห่งบนเกำะ Kalimantan นอกจำกนีบ้รษิัท WorldMax Management จ ำกดั ไดม้ีกำรลง

นำมกับบริษัท Tader Coal SCM จ ำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจถ่ำนหินขนำดใหญ่ในประเทศจีนที่มีควำมตอ้งกำรขั้นต ่ำ 2.5 ลำ้นตนั

ต่อเดือน ภำยใตบ้ันทึกควำมเขำ้ใจนีบ้ริษัท Tader Coal SCM จ ำกัด จะรบัซือ้ถ่ำนหินทั้งหมดซึ่งผลิตไดจ้ำกเหมืองทัง้ 4 

แห่ง บนเกำะ Kalimantan พรอ้มกันนี ้บริษัทฯไดม้ีกำรเขำ้รว่มลงทนุใน PT Sunhub Mining International Limited (SMI) 

ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของ SMI เพื่อไดร้บัสิทธิในกำรเป็นผูบ้ริหำรจดักำรใบอนุญำตเหมือง

ถ่ำนหินและกำรขดุเจำะเหมืองของ PT Tadjahan Antang Mineral (TAM) 

 

 



14 
 

2.2. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

2.3. การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทเมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 ปัจจุบนั บริษัทฯ หนัมำประกอบธุรกิจทำงดำ้นพลงังำนเป็นธุรกิจหลกั โดยน ำประสบกำรณแ์ละควำมช ำนำญใน

กำรด ำเนินธุรกิจวิศวกรรมอย่ำงยำวนำน มำต่อยอดในกำรด ำเนินงำนรับเหมำก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำแบบครบวงจร 

เนื่องจำกบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกำสและศักยภำพในกำรขยำยตัวของตลำดดำ้นธุรกิจพลังงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

พลงังำนหมนุเวียน (Renewable Energy) โดยแบ่งกำรประกอบกิจกำรคอืธุรกิจงำนดำ้นวศิวกรรม จดัหำ และก่อสรำ้ง

งำนโครงกำรขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ด ำเนินงำนผ่ำนทำงบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มต่ำง ๆ  

 

2.4. การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 กลุ่มบรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ไดแ้บง่กำรด ำเนินงำนของบรษิัทในกลุ่มตำมประเภทธุรกิจ ดงันี ้
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2.4.1. ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง 

บริษัท วินเทจ อีพีซี จ ากัด 

บริษัท วินเทจ อีพีซี จ ำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวนัที่ 15 กรกฎำคม 2559 โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำร

ประกอบกิจกำรคือเพื่อด ำเนินธุรกิจงำนวิศวกรรม จดัหำ และก่อสรำ้งงำนโครงกำรขนำดใหญ่ สนบัสนนุเงินทุน

ระหว่ำงก่อสรำ้ง รวมถึงกำรจดัหำแหล่งเงินกูเ้พื่อสนับสนุนธุรกิจ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่ง

ออกเป็น 100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) มีสัดส่วนกำรถือหุน้

รอ้ยละ 99.997 โดยต่อมำมีกำรเพิ่มทุนอีกจ ำนวน 499 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 

49,900,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 500 ลำ้นบำท  

และเมื่อวันท่ี 2 กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ บริษัท Basic Energy Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลำดหลกัทรพัยข์องประเทศฟิลิปปินส ์ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับพลงังำนทดแทน ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้สำมญัของบริษัท 

วินเทจ อีพีซี จ ำกดั จ ำนวน 7,500,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15 ของหุน้สำมญัจดทะเบียนช ำระแลว้ เพื่อ

น ำไปเป็นเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์

ปัจจุบัน บริษัท วินเทจ อีพีซี จ ำกัด ใหบ้ริกำรจัดหำอุปกรณท์ี่ใชใ้นก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตยข์นำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 25 เมกะวตัต ์ในจงัหวดับิลิรนั ประเทศฟิลิปปินส ์และบรกิำรจดัหำ

อปุกรณแ์ละรบัเหมำก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 220 เมกะ

วตัต ์ในเมืองมินบ ูประเทศเมียนมำ 

บริษัท วีทอีี อินเตอรเ์นชันแนล คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

บริษัท วีทีอี อินเตอรเ์นชันแนล คอนสตรคัชั่น จ ำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 

2559 โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรประกอบกิจกำรคือธุรกิจงำนวิศวกรรม จดัหำ และก่อสรำ้งงำนโครงกำร

ขนำดใหญ่ สนบัสนนุกำรจดัหำเงินกูร้ะหว่ำงก่อสรำ้ง รวมถึงกำรจดัหำแหล่งเงินกูเ้พื่อสนบัสนนุธุรกิจ โดย

มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท บริษัท เมตะ คอร์

ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) มีสดัส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 99.997 และเมื่อวนัที่ 2 กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ 

บริษัท Basic Energy Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยข์องประเทศฟิลิปปินส ์

ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงำนทดแทน ได้เข้ำซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท วีทีอี อินเตอรเ์นชั่นแนล คอน

สตรคัชั่น จ ำกัด จ ำนวน 15,000 หุน้ ในปี 2561 บริษัท วีทีอี อินเตอรเ์นชนัแนล คอนสตรคัชั่น จ ำกัด เพิ่ม

ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,000,000 บำท เป็น 161,000,000 บำท โดยออกหุ้นสำมัญจ ำนวนไม่เกิน 

16,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยหุน้สำมญัขำ้งตน้ และ

ไดโ้อนจ ำหน่ำยหุน้สำมญัส่วนเพิ่มนีใ้หก้บั BEC เป็นจ ำนวน 2,400,000 หุน้ เมื่อรวมกบัจ ำนวนหุน้ท่ี BEC 

ถือครองก่อนเพิ่มทุนจะเป็นจ ำนวนทั้งหมด 2,415,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15 ของทุนจดทะเบียน

ช ำระแลว้ ต่อมำในปี 2562 ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มุทนจำกเดิม 161,000,000 บำท เป็น 168,124,320 บำท 
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โดยออกหุน้สำมญัจ ำนวน 712,432 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท และไดจ้ ำหน่ำยหุน้ให ้BEC คิดเป็นจ ำนวน 

106,865 หุน้ตำมเงื่อนไขส ำคญัในกำรท ำรำยกำรจ ำหน่ำยหุน้ของ VINTER ใหก้บั BEC 

ปัจจบุนั บรษิัท วีทีอี อินเตอรเ์นชั่นแนล คอนสตรคัชั่น จ ำกดั ใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมำ 

(Myanmar) เป็นหลกั โดยใหบ้รกิำรเป็นผูร้บัเหมำใหแ้ก่บรษิัท GEP (Myanmar) Co., Ltd. 

2.4.2. ธุรกิจโรงไฟฟ้า 

บริษัท วินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ากัด 

บริษัท วินเทจ โฮลดิ ้ง เจแปน จ ำกัด  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่  11 สิงหำคม 2558 โดยมี

วตัถปุระสงคใ์นกำรเป็นตวัแทนในกิจกำรกำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น ดว้ยทนุจดทะเบยีน 

1,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท โดยบริษัทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 

100 ต่อมำในปีเดียวกนั บรษิัทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกดัไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนในบรษิัทจำกเดิมจ ำนวน 

1,000,000 บำท เป็นจ ำนวน 150,000,000 บำท โดยออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 14,900,000 หุน้ มลูค่ำ

หุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท เพื่อใหม้ีเงินลงทนุเพียงพอในกำรลงทนุในกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์

ในประเทศญ่ีปุ่ น ปัจจุบันบริษัทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัดมีทุนจดทะเบียนเป็นจ ำนวน 657,000,000 

บำท แบ่งออกเป็น 65,700,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท 

กำรด ำเนินงำนของบริษัท วินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัด ที่ผ่ำนมำไดล้งทุนเขำ้ซือ้กิจกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทิตย ์รวมทั้งกำรรบัโอน อุปกรณ ์เครื่องจักร ใบอนุญำตต่ำง  ๆ สิทธิตำมสัญญำจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

(Power Purchase Agreement) สิทธิตำมสญัญำเช่ำที่ดิน รวมทัง้ทรพัยสิ์นและสิทธิตำมสญัญำอื่น  ๆ ที่

เก่ียวขอ้งในกำรก่อสรำ้ง พัฒนำ ด ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

ดงักล่ำวในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นหลำยแห่ง อำทิ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทิตย ์ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 1.172 เมกะวัตต ์จังหวัดคะโงะชิมะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 980.98 กิโลวตัต ์จงัหวดัอิงะ 

แมว้่ำบริษัทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัด ไดท้ ำกำรขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตยท์ั้งสอง

โครงกำรเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ในปี 2560 แต่บริษัทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัด ยังคงมองหำโอกำสกำร

ลงทุนที่เหมำะสมในธุรกิจพลงังำนหมนุเวียนในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นหลกั โดยเขำ้ศึกษำควำมเป็นไปไดข้อง

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนต่ำง ๆ ในประเทศญ่ีปุ่ น อำทิ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมขนำด

ก ำลังกำรผลิตติดตัง้ 288 เมกะวตัต ์จังหวัดฟุกุโอกะ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงั

กำรผลิตติดตัง้ 15  เมกะวตัต ์จงัหวดัฟกุโุอกะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงักำร

ผลิตติดตัง้ 8  เมกะวตัต ์จงัหวดัอิบำรำกิ  

นอกจำกนีบ้ริษัทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัด ไดเ้ดินหน้ำศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนชีวมวลในประเทศญ่ีปุ่ นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัดเจรจำ
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วำงเงินมดัจ ำเพื่อเขำ้ศกึษำกำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวลขนำดก ำลงักำรผลิต 25 จงัหวดั

ซะงะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวล ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 25 เมกะวตัต ์จงัหวดัวะกะยะมะ

ในปี 2560 ต่อมำในปี 2562 ไดเ้ขำ้ศกึษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวลขนำดก ำลงั

กำรผลิต 50 เมกะวตัต ์จงัหวดัซะงะเพิ่มเติม รวมเป็น 100 เมกะวตัต ์

อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2561 บริษัทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัด ไดจ้ ำหน่ำยสิทธิกำรลงทุนในโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตัง้ 15 เมกะวัตต ์จังหวัดฟุกุโอกะ และโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต ์จังหวัดอิบำรำกิ ให้แก่ บริษัท 

Scarlet Maple Investments Limited ที่รำคำซือ้ขำยเป็นจ ำนวนทั้งสิน้ 2.70 ลำ้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็น

จ ำนวนประมำณ 87,810,000 บำท   

ต่อมำในปี 2563 บริษัทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัด ไดม้ีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 150,000,000 

บำทเป็น 657,000,000 บำท ดว้ยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนอีกจ ำนวน 50,700,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 

บำท รวมเป็นจ ำนวน 507,000,000 บำท ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมคือ บรษิัทฯ โดยเงินเพิ่มทนุดงักล่ำวเพื่อส ำหรบั

เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกดั 

 

บริษัท กรีนเอิรธ์พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด 

บรษิัท กรีนเอิรธ์พำวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (เดิมชื่อ บรษิัท พลงังำนเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ำกดั) หรือ 

GEPT จัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2528 มีลักษณะเป็น Holding Company ที่มีวัตถุประสงคห์ลักในกำร

ลงทนุในบรษิัทที่ด  ำเนินธุรกิจพฒันำและบรหิำรจดักำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวียน ซึ่งมีแผนกำรลงทุน

ปัจจบุนัคือกำรก่อสรำ้งและพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 220 เมกะ

วัตต ์ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมำ โดยปัจจุบัน GEPT มีทุนจดทะเบียน 2,252,716,300 บำท แบ่งเป็นหุ้น

สำมญัจ ำนวน 22,527,163 หุน้  มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100  บำท  

บรษิัทฯ ไดเ้ขำ้ลงทนุใน GEPT ดว้ยกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ GEPT ในสดัส่วน คิดเป็นรอ้ยละ 12 ของหุน้สำมญั

ทัง้หมดของ GEPT เมื่อวนัที่ 23 มิถุนำยน 2558 ในเดือนกุมภำพนัธ ์ปี 2559 GEPT ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บรษิัท

ย่อยในประเทศเมียนมำในชื่อ GEP (Myanmar) Co., Ltd. หรือ GEPM เพื่อเป็น Project Company ในกำร

พฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศเมียนมำ ต่อมำในเดือนมีนำคม 2559 GEPM ไดล้งนำมในสญัญำซือ้ขำย

ไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement) กับหน่วยงำน Myanmar Electric Power Enterprise (MEPE) โดย

ภำยหลงัเปล่ียนชื่อเป็น Electric Power Generation Enterprise (EPGE) ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใตก้ระทรวงกำร

ไฟฟ้ำและพลงังำน Ministry of Electricity and Energy of Myanmar (MOEE) ในวนัที่ 3 สิงหำคม 2559 บริษัท 

วินเทจ อีพีซี จ ำกัด และบริษัท วีทีอี อินเตอรเ์นชนัแนล คอนสตรคัชั่น จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสดัส่วนรอ้ย

ละ 99.99 ของบริษัทฯ ไดเ้ขำ้ลงนำมในสญัญำกำรใหบ้ริกำรรบัเหมำก่อสรำ้งโครงกำรดงักล่ำวกับ GEPM โดย

มลูค่ำทัง้ 4 เฟส คิดเป็น 282.72 ลำ้นเหรียญสหรฐั หรือประมำณ 8,540.07 ลำ้นบำท1  

 
1 อำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนของธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2563 ที่ 30.2068 บำทต่อ 1 ดอลล่ำรส์หรฐั 
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ในปี 2561 GEPT มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 125,755,800 บำท เป็น 155,755,800 บำท โดยกำรออกหุ้น

สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 300,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท และในปี 2562 GEPT มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก

ครัง้โดยออกหุน้เพิ่มทุนจ ำนวน 600,000 หุน้ หรือ 60,000,000 บำท รวมทุนจดทะเบียนคิดเป็น 215,755,800 

บำท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรก่อสรำ้งและพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลงั

กำรผลิตติดตัง้ 220 เมกะวัตต ์ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมำ โดยเฟสที่ 1 ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตติดตัง้ 50 เมกะ

วตัต ์เริ่มรบัรูร้ำยไดแ้ละเริ่มจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชยต์ัง้แต่วนัที่ 27 กนัยำยน 2562  

ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 บริษัท วินเทจ อีพีซี จ ำกัด (“VEPC”) และบริษัทวีทีอี อินเตอรเ์นชั่นแนล คอน

สตรคัชั่น จ ำกัด (“VINTER”) ในฐำนะผูร้บัเหมำก่อสรำ้งไดท้ ำกำรส่งมอบโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยเ์ฟสที่ 1 

ขนำดก ำลังกำรผลิต 50 เมกะวัตต์ ให้แก่ GEPM ต่อมำ GEPM ได้ออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงำน (Notice to 

proceed: NTP) เฟส 2 และเฟส 3 แก่ผูร้บัเหมำในวันที่ 14 สิงหำคม 2563 และ 14 ตุลำคม 2563 ตำมล ำดับ 

หลงัจำกนัน้ในวนัที่ 23 ธันวำคม 2563 ไดม้ีกำรแกไ้ขสญัญำที่เก่ียวขอ้งกับโครงกำรฯ ระหว่ำง VEPC VINTER 

และ GEPM โดยมูลค่ำค่ำตอบแทนตำมสัญญำที่เก่ียวข้องกับโครงกำรฯ ส ำหรับเฟสที่ 2 ถึง 4 ที่ GEPM มี

หนำ้ที่ตอ้งจ่ำยใหแ้ก่ผูร้บัเหมำจะตอ้งถกูปรบัลดลงจำกเดิมประมำณ 209.67 ลำ้นเหรียญสหรฐั หรือประมำณ 

6,333.46 ลำ้นบำท1 เหลือ 156.06 ลำ้นเหรียญสหรฐั หรือประมำณ 4,714.07 ลำ้นบำท1 ในปี 2563 GEPT ได้

ออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนอีกจ ำนวน 20,369,605 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวน 2,036,960,500 บำท 

ส่งผลใหใ้นปัจจบุนั GEPT มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 2,252,716,300 บำท 

 
2.4.3. ธุรกิจถ่านหนิ 

บริษัท WorldMax Management จ ากัด  

บริษัท WorldMax Management จ ำกัด (WorldMax) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวนัที่ 18 มิถุนำยน 2555 

ดว้ยหุน้จดทะเบียน 50,000 หุน้ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อรองรบักำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยบรษิัทฯ ถือ

หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 และบรษิัทฯ ไดช้ ำระทนุในบรษิัทย่อยครัง้แรกจ ำนวน 1 เหรียญสหรฐั 

บริษัท WorldMax Management จ ำกัด ( “WorldMax”)  ได้รับกำรแต่งตั้งจำก PT Sunhub Mining 

International Limited Company (“SMI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจกำรบริหำรจดักำรเหมืองถ่ำนหิน

ที่รฐั Kalimantan ประเทศอินโดนีเซียใหเ้ป็นตัวแทนจ ำหน่ำยถ่ำนหินแต่เพียงผูเ้ดียว ทั้งนี ้ผูบ้ริหำรของ

บริษัทฯ เล็งเห็นว่ำกำรไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยถ่ำนหินในครัง้นีเ้ป็นโอกำสที่ดีของบรษิัทฯ ในกำร

ขยำยธุรกิจเขำ้สู่กลุ่มพลงังำนซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอนำคตและสำมำรถสรำ้งผลก ำไรใหแ้ก่บรษิัทฯ ได ้ 

ต่อมำผูบ้ริหำรของบริษัทฯ มีกำรเจรจำกับผูถื้อหุน้ของ  SMI เพื่อขยำยกำรลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่ำนหิน

โดยกำรเขำ้เป็นผูถื้อหุน้ใน SMI เพื่อใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัผลตอบแทนโดยตรงจำกผลก ำไรของกำรขำยถ่ำนหิน

ของ  SMI นอกเหนือจำกรำยได้ที่มำจำกกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยถ่ำนหินของ  WorldMax ดังนั้น 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงพิจำรณำและอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เขำ้ลงทุนโดยกำรซือ้หุน้ของ  SMI จำก Worldly 

Wealth International Limited (“WWI”) ซึ่งกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นใน  SMI ครั้งนี ้คำดว่ำจะส่งผลให้
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บริษัทฯ มีแหล่งรำยไดอ้ื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจำกรำยไดจ้ำกธุรกิจรบัเหมำติดตัง้ระบบวิศวกรรม เป็นกำร

ลดควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงแหล่งรำยไดจ้ำกธุรกิจเดียว 

ถึงแมว้่ำปัจจบุนั ถ่ำนหินยงัคงเป็นแหล่งทรพัยำกรดำ้นพลงังำนท่ีมีส่วนแบ่งตลำดเป็นอนัดบัสองรองจำก

น ำ้มนัของโลก และมีตน้ทนุในกำรผลิตไฟฟ้ำต ่ำที่สดุ แต่เนื่องจำกควำมไม่แน่นอนในควำมสำมำรถในกำร

ส่งมอบถ่ำนหิน อีกทัง้หลำยประเทศทั่วโลกเริ่มใหค้วำมส ำคญักบัส่ิงแวดลอ้มมำกขึน้ รวมไปถึงกำรตื่นตวั

ของกำรก่อให้เกิดมลภำวะจำกอุตสำหกรรมดำ้นพลังงำน ส่งผลให้มีควำมเข้มงวดในกำรใชถ้่ำนหิน

เพิ่มขึน้ และหันมำสนับสนุนกำรขยำยตวัของธุรกิจพลงังำนสะอำด หรือพลังงำนหมนุเวียนแทน ซึ่งกำร

เปล่ียนแปลงดงักล่ำวอำจท ำใหแ้นวโนม้ควำมตอ้งกำรใชถ้่ำนหินค่อยๆ ปรับตวัลงลงในระยะยำว จำกกำร

พิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่ำนหินดงักล่ำวอย่ำงรอบคอบ รวมทัง้คำดกำรณผ์ลกระทบและควำม

น่ำจะเป็นในระยะยำว เพื่อรกัษำผลก ำไรอนัเป็นผลตอบแทนสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควร

ด ำเนินกำรปิดบริษัท WorldMax ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกฎหมำยตำมระเบียบ

ขอ้บงัคบัของหมู่เกำะบรติิชเวอรจ์ิน (British Virgin Islands: BVI) 

 

PT Sunhub Mining International Limited Company (SMI) 

บริษัทฯ เขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยซ์ึ่งเป็นหุน้ของ  PT Sunhub Mining International Limited (SMI) 

จ ำนวน 13,767 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100,000 รูเปียอินโดนีเซีย (IDR) (หรือประมำณ 10.33 เหรียญ

ดอลล่ำรส์หรฐั (USD)) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 25 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ SMI ในรำคำซือ้หุน้ละ 

43,580 บำท รวมเป็นรำคำซือ้หุน้ของ SMI ทัง้สิน้ 599,965,860 บำท  

SMI จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2550 ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศอินโดนีเซีย ในรูปแบบของกำร

ลงทนุจำกต่ำงประเทศ ซึ่งไดร้บัอนญุำตใหช้ำวต่ำงประเทศถือหุน้ไดร้อ้ยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจเก่ียวกบั

กำรบริหำรจดักำรเหมืองถ่ำนหิน ทัง้ดำ้นกำรขดุ กำรขนส่ง และกำรตลำด ทัง้กำรขำยภำยในประเทศ และ

ส่งออก โดยเมื่อวนัที่ 25 ตลุำคม 2555 SMI ไดล้งนำมในสญัญำ Management Cooperation Agreement 

และ Sale and Purchase of Coal Agreement (Off take) ร่วมกับ PT Tadjahan Antang Mineral (TAM) 

โดยเงื่อนไขของสญัญำนัน้ใหสิ้ทธิ SMI ในกำรเป็นผูบ้ริหำรจดักำรใบอนุญำตเหมืองถ่ำนหินของ TAM แต่

เพียงผูเ้ดียว และสิทธิ SMI ในกำรด ำเนินกำรเพื่อสนบัสนุนกำรขุดเจำะเหมือง รวมถึงสิทธิในกำรเป็นผูร้บั

ซือ้ถ่ำนหินที่ขุดไดแ้ต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี ้ SMI ไดแ้ต่งตั้ง บริษัท WorldMax Management จ ำกัด ซึ่งเป็น

บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำยถ่ำนหินแต่เพียงผูเ้ดียว  

2.4.4. ธุรกิจอื่นๆ 

บริษัท โนว่า เอเชีย จ ากดั  

บริษัท โนว่ำ เอเชีย จ ำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่  25 สิงหำคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 

10,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 1,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท โดยบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ย

ละ 100 มีวตัถปุระสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจเป็นที่ปรกึษำทำงกำรเงินและกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ที่มีโอกำส



20 
 

ในกำรสรำ้งผลก ำไรท่ีเหมำะสม ทัง้ภำยนอกและภำยในบริษัทฯ ทัง้บริษัทในและนอกตลำดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยจะไม่ด ำเนินธุรกิจใดที่ขัดแยง้กับกำรประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัท โนว่ำ เอเซีย 

จ ำกดั ตัง้เป้ำที่จะเป็นที่ปรกึษำทำงกำรเงินและกำรลงทุนที่มีควำมน่ำเชื่อถือในระดบัสงู เพื่อตอบสนองควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้ที่มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันไป ครอบคลุมไปถึงกำรให้บริกำรแก่บริษัทที่มีควำม

เก่ียวขอ้งกัน อนัไดแ้ก่ บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท กรีนเอิรธ์พำวเวอร ์(ไทยแลนด)์ 

จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม อีกทัง้ยงัแสวงหำโอกำสในกำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ภำยนอก รวมไปถึงกำรขยำยและ

พฒันำองคก์รและบคุลำกรใหม้ีควำมสำมำรถในกำรรบังำนเพิ่มมำกขึน้อีกดว้ย 

ต่อมำในปี 2564 บริษัท โนว่ำ เอเชีย จ ำกัด ไดม้ีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 10,000,000 บำทเป็น 

35,000,000 บำท ดว้ยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุอีกจ ำนวน 2,500,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท รวมเป็น

จ ำนวน 25,000,000 บำท ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมคือ บริษัทฯ โดยเงินเพิ่มทุนดงักล่ำวเพื่อส ำหรบัเป็นเงินทุน

หมนุเวียนในกำรด ำเนินกิจกำร และขยำยธุรกิจของบรษิัท โนว่ำ เอเชีย จ ำกดั 

 
บริษัท โนว่า แคปปิตอล จ ากดั  

บริษัท โนว่ำ แคปปิตอล จ ำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวนัที่ 18 พฤษภำคม 2564 ดว้ยทุนจดทะเบียน 

100,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 10,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท โดยบริษัทโนว่ำ เอเชีย จ ำกัด ถือหุน้ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 100 มีวตัถุประสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจบริหำรสินทรพัยต์ำมกฎหมำย และหลกัเกณฑก์ำรเป็น

บริษัทบริหำรสินทรพัยข์องธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่มีโอกำสในกำรสรำ้งผลก ำไรท่ีเหมำะสม โดยจะไม่

ด ำเนินธุรกิจใดที่ขดัแยง้กบักำรประกอบธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ และบรษิัท โนว่ำ เอเซีย จ ำกดั 
 

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และโครงสร้างของผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1.  พล.ต.ต.มงคล หรุน่เรงิใจ ประธำนกรรมกำรบรษิัท  
2.  นำยศภุศิษฏ ์ โภคินจำรุรศัมิ ์ รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
3.  นำยออง ทีฮำ กรรมกำร 
4.  นำยชนน วงัตำล กรรมกำร 
5.  นำยพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม กรรมกำร 
6.  นำยสิทธินำท ดวงรตัน ์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
7.  นำงสำวเยำวโรจน ์ กลิ่นบญุ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
8.  นำยกฤษฎำ พฤติภทัร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
9.  นำยสว่ำง มำสะกี กรรมกำรอิสระ 
   

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษทัตามหนังสือรับรองของบริษัท 
นำยศุภศิษฏ ์โภคินจำรุรศัมิ์ นำยออง ทีฮำ พลต ำรวจตรีมงคล หรุ่นเริงใจ นำยชนน วังตำล กรรมกำรสองในส่ีคนนี  ้   

ลงลำยมือชื่อรว่มกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

1.  นำยสิทธินำท ดวงรตัน ์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2.  นำงสำวเยำวโรจน ์ กลิ่นบญุ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
3.  นำยกฤษฎำ พฤติภทัร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

 

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1. นำยศภุศิษฏ ์ โภคินจำรุรศัมิ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2. นำงสำวนิษฐรศัมิ์ จิรำสกลุเกียรติ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
3. นำยพงศก์ฤษณ ์ สนุทรำรชนุ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
4. นำงสำวชนำกำร  เขียวสม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบคุคลและธุรกำร 
5. นำยพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและก่อสรำ้ง 
6. นำยสง่ำ  ตนัติอมรพงษ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยเลขำนกุำรบรษิัทและกำรก ำกบัดแูล 
    
 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ขอ้มูล ณ วนัที ่26 สิงหาคม 2564 

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น % 
1.  นำยภทัรณฏัฐ์        ญำณกรธนำพนัธุ ์ 109,559,500 8.18 
2.  บรษิัท ณศุำบรุี จ ำกดั 100,000,000 7.46 
3.  นำยณฐัปภสัร ์ เกสรช์ยัมงคล 64,056,000 4.78 
4.  บรษิัท เอสเอ็มอี เอสเตท จ ำกดั 62,500,000 4.67 
5.  นำยวิพงษ ์ รตันศิรวิิไล 43,430,000 3.24 
6.  นำงสำวกมำตยำ ศรวณียำรกัษ ์ 41,581,100 3.10 
7.  นำงสำวทิตำนนั หรุน่เรงิใจ 36,000,100 2.69 
8.  นำยโสรจั โรจนเบญจกลุ 35,000,000 2.61 
9.  นำยธัญชำต ิ กิจพิพิธ 33,750,000 2.52 
10.  บรษิัท ไฮเทค ยทูีรติี ้จ ำกดั 31,250,000 2.33 
11.  ผูถื้อหุน้อื่น 782,535,219 58.42 
 รวม  1,339,661,919 100.00% 
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4. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ปี 2561 ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 5 มีนำคม 2561 มีมตดิงัต่อไปนี ้

1. อนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ ำนวน 187,675,687 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 

1,266,554,542 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 1,078,878,855 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญ

จ ำนวน 1,078,878,855 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

2. อนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ ำนวน 347,000,000 บำท โดยแบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

347,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,078,878,855 บำท 

เป็น 1,425,878,855 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 1,425,878,855 บำท หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 

บำท โดยมีรำยละเอียดกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหม่ ดงันี ้

2.1. จัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) จ ำนวน 300,000,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

2.2. จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560 จ ำนวน 47,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี 5 กนัยำยน 2561 มีมติดงัต่อไปนี ้

3. อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,425,878,855 บำท เป็น 

1,378,878,855 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,378,878,855 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 

บำท โดยกำรตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ ำหน่ำยของบริษัท จ ำนวน 47,000,000 หุ้น ที่จัดสรรให้แก่ 

Macquarie Bank Limited ตำมที่ไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560 

4. อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 359,222,824 บำท โดยแบ่งเป็นหุน้สำมญัเพิ่มทุน

จ ำนวน 359,222,824 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท จำกทนุจดทะเบียนเดิม 1,378,878,855 บำท 

เป็น 1,738,101,679 บำท โดยมีรำยละเอียดกรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหม่ ดงันี ้

4.1. จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 150,016,045 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำร

ใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (META-W3)  ที่จัดสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทโดยไม่คิดมลูค่ำ 

4.2. จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 109,206,779 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำร

ใชสิ้ทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 4 (META-W4) ที่จัดสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทโดยไม่คิดมลูค่ำ 

4.3. จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 

บำท เพื่อรองรบักำรปรบัสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ META-W2 ตำมขอ้ 3.2.1 เงื่อนไขของ

กำรปรบัสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ META-W2 
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ปี 2562 ไม่มี 

 

ปี 2563 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2563 มีมตดิงัต่อไปนี ้

1. อนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ ำนวน 353,757,660 บำท จำกทนุจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 

1,738,101,679 บำท เป็น 1,384,344,019 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,384,344,019 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ดว้ยกำรตดัหุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 353,757,660 หุน้ ที่จดัสรรไว้

เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 ("VTE-W2" 

“META-W2”) และครัง้ที่ 3 (“META-W3”) 

2. อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 382,541,172 บำท  จำกทุนจดทะเบียนเดิม 

จ ำนวน 1,384,344,019 บำท เป็น 1,766,885,191 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 

382,541,172 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยแก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ 

(Rights Offering) ตำมแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) 

 

ปี 2564 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2564 มีมติดงัต่อไปนี ้

1. อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 491,747,805 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 

1,766,885,191 บำท เป็น 1,275,137,386 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,275,137,386 หุน้ 

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้ออกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ จ ำนวน 

491,747,805 หุน้ ซึ่งจัดสรรไวเ้พื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของ

บริษัทฯ ครัง้ที่ 4 (META-W4) ตำมมติที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2561 และเพื่อเสนอขำยแก่  

ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ตำมแบบมอบอ ำนำจทั่ วไป (General 

Mandate) ตำมมติที่ประชมุสำมญัประจ ำปี 2563  

2. อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 828,839,302 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 

1,275,137,386 บำท เป็น 2,103,976,688 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 828,839,302 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ดงันี ้ 

2.1 จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 382,541,216 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท หรือคิดเป็น          

รอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ของบรษิทัฯ เพื่อรองรบักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญั

เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และ/หรือ จ ำนวน 127,513,739 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 10 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบรษิัทฯ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private 

Placement)  โดยทัง้สองกรณีเป็นกำรเพิ่มทนุตำมแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) 

ทั้งนี ้ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำมจะตอ้งมีจ ำนวนรวมกันไม่เกิน 382,541,216 หุน้ หรือค ำนวณรวมไม่

เกินรอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ของบรษิัทฯ 
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2.2 จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 318,784,347 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำร

ใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 5 (META-W5) ที่จัดสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทโดยไม่คิดมลูค่ำ 

 

5. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

บริษัทฯ งดจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 2563 และ 2564 เนื่องจำกบริษัทฯ มีผลประกอบกำร

ขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน 
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ส่วนที ่3 
ข้อมูลทางการเงนิของบริษทั เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ  

 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ) 

ณ  30 มิถุนายน 2564 ณ  31 ธันวาคม 2563 ณ  31 ธันวาคม 2562 

 ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์             

สินทรัพยห์มุนเวียน             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด                         7.93                          0.14%                    6.70  0.13%                 10.21  0.21% 

เงินลงทนุชั่วครำว                             -                                -                           -                           -                      0.51  0.01% 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น                  1,952.46                          34.82%            1,807.01  34.85%           2,479.68  51.52% 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้ง
รบั                               -            

 - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั                             -                                -                           -                           -                    19.00  0.39% 

 - กิจกำรอ่ืน                             -                                -                    15.35  0.30%                        -                           -    

สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ-
หมนุเวียน                    245.13                          4.37%                229.71  4.43%               234.29  4.87% 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง                 1,916.66                          34.18%            1,646.56  31.75%               552.16  11.47% 

เงินมดัจ ำเพ่ือกำรลงทนุในธุรกิจ
พลงังำน                    505.36                          9.01%                506.09  9.76%               561.50  11.67% 

เงินค ำ้ประกนัตำมสญัญำซือ้ขำย
สินคำ้                    168.58                          3.01%                157.99  3.05%               158.60  3.30% 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น                         0.03                          0.00%                    0.03  0.00%                        -                           -    

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น                         0.23                          0.00%                    0.23  0.00%                   1.59  0.03% 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน                 4,796.38                          85.54%            4,369.67  84.27%           4,017.54  83.47% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน             

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั -                          -                   3.71  0.07%                 18.00  0.37% 

สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ-ไม่
หมนุเวียน                             -                                -                           -                           -                           -                           -    

เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน - หลกัทรพัยเ์ผื่อ
ขำย                             -                                -                           -                           -                    36.49  0.76% 

เงินลงทนุในกำรรว่มคำ้                             -                                -                           -                           -                           -                           -    

เงินลงทนุในบริษัทรว่ม                    710.11  12.66%               685.43  13.22%               654.81  13.60% 

เงินลงทนุในบริษัทอ่ืน                         -                          -                         -                           -                      0.06                         -    

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำทีป่รกึษำกำรเงิน                             -                                -                           -                           -                    41.94  0.87% 

อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ                         9.54  0.17%                   9.61  0.19%                   9.77  0.20% 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์                       16.34  0.29%                 17.08  0.33%                 18.98  0.39% 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ) 

ณ  30 มิถุนายน 2564 ณ  31 ธันวาคม 2563 ณ  31 ธันวาคม 2562 

 ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้                       13.22  0.24%                 16.58  0.32%                        -                           -    

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน                         1.04  0.02%                   1.24  0.02%                   0.03                         -    

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี                             -                                -                           -                           -                      8.35  0.17% 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น                    55.90  1.00%                 73.78  1.42%                        -                           -    

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น                          4.91  0.09%                   8.30  0.16%                   7.26  0.15% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน                    811.06  14.46%               815.73  15.73%               795.69  16.53% 

รวมสินทรัพย ์              5,607.44  100.00%         5,185.40  100.00%         4,813.23  100.00% 

หนีสิ้น             

หนีสิ้นหมุนเวียน             

เงินเบิกเกินบญัชี                            -                           -                           -                           -    

เงินกูย้ืมระยะสัน้                    310.54  5.54%               204.41  3.94%               279.99  5.82% 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น                 2,202.51  39.27%           2,067.30  39.87%           2,066.67  42.94% 

หุน้กูท้ี่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี                                           26.60  0.51%               393.14  8.17% 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินที่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี                         6.61  0.12%                   6.41  0.12%                        -                           -    

หนีส้ินที่เกิดจำกสญัญำ-หมนุเวียน                 1,135.53  20.25%           1,050.59  20.26%               110.14  2.29% 

เงินมดัจ ำรบัล่วงหนำ้เพื่อกำรลงทนุ                             -    -                        -                           -                           -                           -    

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำนที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี                         1.66  0.03%                   2.46  0.05%                   5.65  0.12% 

ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลคำ้งจ่ำย                         0.14  0.00%                   1.43  0.03%                        -                           -    

ประมำณกำรหนีส้ินระยะสัน้                         0.65  0.01%                   0.64  0.01%                   2.93  0.06% 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน                 3,657.64  65.23%           3,359.84  64.79%           2,858.52  59.39% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน             

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สทุธิ
จำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี                         6.59  0.12%                   9.95  0.19%                        -                           -    

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำนส่วนที่ถึง
ก ำหนดช ำระเกินกว่ำหนึ่งปี                             -    -                        -    0.00%                   1.76  0.04% 

ภำระผกูพนัของผลประโยชน์
พนกังำน                         0.19  0.00%                   0.13  0.00%                   3.96  0.08% 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัช ี                       7.45  0.13%                   3.93  0.08%                        -                           -    

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น                         2.61  0.05%                   2.60  0.05%                   1.66  0.03% 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน                       16.84  0.30%                 16.61  0.32%                   7.38  0.15% 

รวมหนี้สิน              3,674.48  65.53%         3,376.45  65.11%         2,865.90  59.54% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ) 

ณ  30 มิถุนายน 2564 ณ  31 ธันวาคม 2563 ณ  31 ธันวาคม 2562 

 ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทนุจดทะเบียน                  2,103.98  37.52%           1,766.89  34.07%           1,738.10  36.11% 

ทนุที่ออกและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้                 1,339.66  23.89%           1,275.14  24.59%           1,275.14  26.49% 

ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั                 679.90  12.12%               690.86  13.32%               690.86  14.35% 

ส่วนต ำ่กว่ำทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษิัทย่อย                       (9.97) (0.18%)                  (9.97) (0.19%)                  (9.97) (0.21%) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม           

- จดัสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย -  -                        -                           -                           -                           -    

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร                     (56.97) (1.02%)               (38.19) (0.74%)                 79.56  1.65% 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้                   (90.00) (1.61%)             (169.71) (3.27%)             (170.16) (3.54%) 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่                 1,862.62  33.22%           1,748.13  33.71%           1,865.43  38.76% 

ส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุ                       70.34  1.25%                 60.82  1.17%                 81.90  1.70% 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้                 1,932.96  34.47%           1,808.95  34.89%           1,947.33  40.46% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น              5,607.44  100.00%         5,185.40  100.00%         4,813.23  100.00% 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 

ณ  30 มิถุนายน 2564 ณ  31 ธันวาคม 2563 ณ  31 ธันวาคม 2562 

 ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

        
รายได้       
รำยไดจ้ำกกำรขำย 0.45 14.52% - - 553.52 68.95% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - - 8.19 4.10% 188.90 23.53% 

ดอกเบีย้รบั 0.27 8.71% 29.69 14.88% 43.67 5.44% 

ก ำไรจำกกำรขำยสิทธิกำรลงทนุ - - - - - - 

กลบัรำยกำรผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ - - 0.05 0.03% - - 

รำยไดอ่ื้น 2.37 76.77% 161.64 81.00% 16.69 2.08% 

รวมรายได้ 3.09 100.00% 199.56 100.00% 802.78 100.00% 

ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทนุขำย 0.33 10.65% - - 501.31 62.45% 

ตน้ทนุกำรใหบ้ริกำร - - 7.96 3.99% 183.90 22.91% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรและทั่วไป 43.86 1414.84% 101.12 50.67% 120.28 14.98% 

ผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 0.12 3.87% 67.72 33.93% 0.84 0.10% 

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยค่ำสิทธิ์ในกำรท ำสญัญำ
กำรตลำด - - - 0.00% - - 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุในบริษัทรว่ม - - 129.55 64.92% - - 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 22.03 710.65% 42.88 21.49% 49.41 6.16% 

รวมค่าใช้จ่าย 66.34 2140.00% 349.23 175.00% 855.74 106.60% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและภาษีเงินได้ (63.25) (2040.00%) (149.67) (75.00%) (52.96) (6.60%) 

ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษิทัรว่มและกำรรว่ม
คำ้ที่ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 8.91 287.42% 19.98 10.01% (8.57) (1.07%) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (54.34) (1752.58%) (129.69) (64.99%) (61.53) (7.67%) 

รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ภำษีเงินได ้ (0.11) (3.55%) (8.90) (4.46%) 0.26 0.03% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (54.45) (1756.13%) (138.59) (69.45%) (61.27) (7.63%) 
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งบกระแสเงนิสด 
  งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ) 

งบกระแสเงินสด ณ  30 มิถุนายน 2564 ณ  31 ธันวาคม 2563 ณ  31 ธันวาคม 2562 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได ้                            (54.34)                        (129.69)                         (61.53) 

ปรับปรุงด้วย       

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหนำ่ย                               4.62                             4.10                             5.13  

กลบัรำยกำรผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้(กลบัรำยกำร)                               0.12                           67.67                             0.84  

ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กูต้ดัจำ่ย                              2.62                             3.06  

ขำดทนุจำกกำรขำยสินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียน                               0.10                                -     -  

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม                           129.55   -  

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ                                 -                              (1.67) 

ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ ์                              0.02                             0.75  

ขำดทนุ (ก ำไร ) จำกกำรช ำระบญัชีบรษิัทย่อย                              0.38   -  

ก ำไรจำกกำรไดม้ำของหุน้ในบรษิัทรว่ม                          (157.42)                           (8.43) 

ก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จำกอตัรำแลกเปลี่ยน                              (3.02)                            0.57                             3.21  

ส่วนแบ่ง(ก ำไร)ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้                              (8.91)                         (19.98)                            8.58  

ส ำรองจำกกำรประมำณกำรหนีส้ินระยะสัน้(กลบัรำยกำร)                               0.02                            (0.11)                            0.26  

ค่ำใชจ้่ำยที่ปรกึษำทำงกำรเงินตดัจ่ำย                            43.59   -  

ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำน                               0.06                             4.32                             1.40  

ดอกเบีย้รบั                              (0.27)                         (29.69)                         (43.66) 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน                             22.03                           42.88                           49.41  

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหนี้สินด าเนินงาน 

                           
(39.59) 

                        
(41.19) 

                        
(42.66) 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง       

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น                            (22.32)                         650.95                        (544.97) 

สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ                              3.72                          (16.30) 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง                           (150.26)                     (1,135.16)  -  

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น                              (0.05)                           (0.14)                           (0.08) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น                             (0.20)                            0.41  

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น                               3.26                             8.41                         657.26  

หนีส้ินที่เกิดจำกสญัญำ                             14.06                          968.36                            (1.56) 

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำน                              (0.79)                           (4.95)                           (5.01) 

ประมำณกำรหนีส้ินระยะสัน้                             (2.18)                           (0.06) 

เงินสดจ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน                             (7.88)  -  

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น                              0.92                            (0.69) 
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  งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ) 

งบกระแสเงินสด ณ  30 มิถุนายน 2564 ณ  31 ธันวาคม 2563 ณ  31 ธันวาคม 2562 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 
                          
(195.69) 

                        
440.66  

                         
46.33  

จ่ำยดอกเบีย้                              (7.47)                         (38.62)                         (44.36) 

จ่ำยภำษีเงินได ้                               1.52                            (2.87)                           (0.88) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 
                          
(201.64) 

                        
399.17  

                           
1.09  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

รบัดอกเบีย้                               0.61                             2.35                           30.28  

เงินลงทนุชั่วครำวลดลง                              0.19                             3.48  

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนัลดลง                               3.72                           14.29                           27.15  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมขึน้)                             15.00                           19.00                          (19.00) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรอ่ืนเพ่ิมขึน้                           (15.00)  -  

เงินสดรบั(จ่ำย)มดัจ ำเพื่อกำรลงทนุในธุรกิจพลงังำน                            78.75                        (178.15) 

เงินสดจ่ำยซือ้สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น                              (0.55)  -   -  

เงินสดรบัจำกกำรซือ้สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น 72.32  -   -  

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ    -                           26.60  

เงินสดรบัจำกกำรขำยเงินลงทนุชั่วครำว                              0.29   -  

เงินสดรบัจำกเงินปันผลจำกบรษิัทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้                              6.84                             1.50  

เงินสดรบัจำกกำรขำยเงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้    -                             0.06  

เงินสดจ่ำยซือ้อปุกรณ ์                              (0.24)                           (0.13)                           (0.23) 

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยอปุกรณแ์ละยำนพำหนะ                              0.01                           11.33  

เงินสดจ่ำยซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน                             (0.04)  -  

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 
                            

90.86  
                        

106.55  
                        

(96.97) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีลดลง                             65.44                                -                            (25.02) 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ลดลง                           (75.72)                         (42.98) 

จ่ำยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน                              (3.62)                           (2.11)                         (10.08) 

เงินสดรบัสทุธิจำกกำรออกหุน้กู ้                                 -                           455.17  

เงินสดจ่ำยช ำระหุน้กู ้                          (373.00)                       (287.30) 

เงินสดรบัจำกสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุในกำรออกจ ำหน่ำย
หุน้สำมญัของบริษัทย่อย                                 -                               1.07  

เงินสดรบัจำกกำรเพิ่มทนุ                             53.55   -   -  

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 
                           

115.37  
                       

(450.83) 
                         

90.86  

 



31 
 

  งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ) 

งบกระแสเงินสด ณ  30 มิถุนายน 2564 ณ  31 ธันวาคม 2563 ณ  31 ธันวาคม 2562 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ผลตำ่งของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน       

ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศลดลง(เพิ่มขึน้)                              (3.37)                         (58.40)                            5.23  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ                               1.22                            (3.51)                            0.20  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี                               6.70                           10.20                           10.00  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี 
                              

7.93  
                           

6.70  
                         

10.20  

 

 

 



l 

 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน บริษัท เมตะ คอรป์อเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษิัท จ านวน 184,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.61 บาท ในอตัราส่วนการจอง 8 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 

วนัที่จองซือ้   20 กนัยายน 2564   21 กนัยายน 2564   22 กนัยายน 2564   23 กนัยายน 2564  24 กนัยายน 2564   27 กนัยายน 2564 

 
 
 
ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซือ้หุน้)  
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย                  เลขที่ประจ าตวัประชาชน ...............................................................     บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย เลขที่ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง......................................... 
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย             เลขทะเบียนนิติบุคคล ..................................................................     นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  เลขทะเบียนนิติบุคคล......................................................... 
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล........................................................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขที่..................................................... 

บา้นเลขที่............................................ หมูท่ี.่....................................... ตรอก/ซอย ............................................................................................ ถนน ........................................................................................................................................ 
แขวง/ต าบล .............................................................................................. เขต/อ าเภอ .......... .................................................................................. จงัหวดั ....................................................................... รหสัไปรษณีย.์................................. 
โทรศพัท ์( บา้น)..........................................................................................โทรศพัทม์ือถือ..... ....................................................................................สญัชาติ....................................................................... อาชีพ............................................. 
วนั / เดือน / ปี (วนัจดทะเบียนนิติบุคคล)................................................. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี.................................................... ประเภทการหกัภาษี ณ ที่จ่าย   ไม่หกั ณ ที่จ่าย   หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้เดิมตามทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วนัที่ 1 กันยายน 2564 จ านวน........................................................................ หุน้ ประสงคข์อจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ดงันี ้

รายละเอียดการจองซือ้ ราคาเสนอขาย (บาท
ต่อหุ้น) 

จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินเป็นตัวอักษร 

 จองซือ้นอ้ยกว่าสทิธิที่ไดร้บัจดัสรร   

0.61 
   

 จองซือ้ตามสิทธทิี่ไดร้บัจดัสรร    

 จองซือ้มากกว่าสิทธทิี่ไดร้บัจดัสรร (เฉพาะจ านวนที่จองซือ้เกิน
สิทธิ)  

   

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองหุน้สามญัดงักล่าวโดย 
 เงินโอน   ดร๊าฟท ์   เชค็  
เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท.์.............................................................. วนัที่....................................................... ธนาคาร.................................................. สาขา................................................................... 
โดยสั่งจ่ายบัญชี “บริษัท เมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” 391-1-04723-2 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ โดยก าหนดการช าระเงินด้วยเช็ค/ดร๊าฟท์ สามารถท าได้ถึงวันท่ี                        
24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 ถึง 12.00 เท่าน้ัน 
กรณีทีช่  าระโดย เช็ค/ดร๊าฟท ์จะตอ้งทราบผลการเรียกเก็บไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ 

การส่งมอบหลักทรัพย ์
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี้: (ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 แบบไ ร้ ใบ หุ้น  น าหุ ้น เข้าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ ได้รับจัดสรร ไว้ในชื่ อ  “บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากัด  เพื่ อผู ้ฝาก ” และด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์
......................................................................... สมาชกิผูฝ้ากเลขที่...................... .................................................. น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ บญัชี
เลขที่...................................................... (ชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์อ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูจ้อง มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้ในชื่อผูจ้องซือ้แทน)  
 น าใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์ ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้
บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยภ์ายหลงัผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 65 บาทไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
 แบบรับเป็นใบหุ้น ให้ออกเป็นใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรน้ันไว้ในช่ือข้าพเจ้า  และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2564 โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
            ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้เพิ่มทุนจ านวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้เพิ่มทุนนี ้หากขา้พเจา้ไม่ส่งมอบใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้หุน้เพิ่มทุนภายในก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้  หรือหาก เช็ค/ดร๊าฟท ์ที่สั่งจ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถ้ือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ิทธิจองซือ้หุน้ ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน และเอกสารการแจ้งสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท    
เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือดงักล่าวและที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมภายหนา้อีกดว้ย 

การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น (ถ้ามี) 
ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยห์รือไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยไ์ม่ครบตามจ านวนหลกัทรพัยท์ี่จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)   
    โอนเงินเขา้บญัชีเฉพาะธนาคารพาณิชยภ์ายในประเทศ (โปรดแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกประเภทออมทรพัยเ์ท่านัน้ และชื่อบญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อผูจ้องซือ้หลกัทรพัยเ์ท่านัน้ ในกรณีที่ชื่อบญัชีมิใช่บญัชีเดียวกบัชื่อผูจ้องซือ้ จะคืน

เงินดว้ยเช็คขีดคร่อม) 
    จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2564 ของบริษัทฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียน (การรบัเงินคืนดว้ยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งซึ่งผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผิดชอบ 
        เมื่อน าเช็คไปเรียกเก็บเงิน)  
 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสีย่งและก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้นควรพิจารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนอย่างรอบคอบ 
 

       ลงชื่อ................................................................................................................ผูจ้องซือ้/ กรรมการผูม้ีอ านาจ 

         (.......................................................................................................................) 
 
 
 
 

 
วนัที่จองซือ้   20 กนัยายน 2564        21 กนัยายน 2564     22 กนัยายน 2564       23 กนัยายน 2564       24 กนัยายน 2564        27 กนัยายน 2564  เลขที่ใบจอง ........................................................... 
บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจอง (ชื่อตามใบจอง)...........................................................................................................................................................เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)                           
จ านวน........................................................................... หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.61 บาท รวมเป็นเงิน............................................................บาท 
โดยช าระเป็น    เงนิโอน   ดร๊าฟท ์   เชค็  
เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท.์.............................................................. วนัที่....................................................... ธนาคาร.......................................................................... สาขา...................................................................โดยด าเนินการดงันี ้
 แบบไรใ้บหุน้ น าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยออกใบหุน้ในนาม บจ.ศนูยร์บัฝากฯ       
    เลขที่สมาชิกผูฝ้าก......................................................           
    บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่....................................... 
 น าใบหุน้เขา้ฝากบญัชีของ บจ.ศนูยร์บัฝากฯ โดยเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้      
 แบบรบัใบหุน้ ออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ 
กรณีไม่ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยห์รือไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยไ์ม่ครบตามจ านวนหลกัทรพัยท์ีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 
    โอนเงินเขา้บญัชีของขา้พเจา้ ธนาคาร.....................................................................สาขา...................................................เลขที่บญัชี........................................... 
    จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2564 ของบริษัทฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียน 
 
        เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ .................................................................................................... 
 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านลา่งน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน  

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เมตะ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความสว่นน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน) 

                   ใบจองซือ้เลขท่ี................................................... 

สิ่งที่สงมาดวย 2



 

BROKER

ผูฝ้ากเลขที่ ช่ือบรษัิท ผูฝ้ากเลขที่ ช่ือบรษัิท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บรษัิทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ  ากดั  032 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ  ากดั  (มหาชน) 034 บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บรษัิทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ  ากดั (มหาชน) 048 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ  ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บรษัิทหลกัทรพัย ์ภทัร จ  ากดั  (มหาชน) 050 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 051 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน ์จ  ากดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ  ากดั 052 บรษัิทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากดั  200 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บรษัิทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากดั (มหาชน) 221 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์ จ  ากดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บรษัิทหลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ ์จ  ากดั 224 บรษัิทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บรษัิทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บรษัิทหลกัทรพัยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั     229 บรษัิทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนิีตี ้จ  ากดั 230 บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ  ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บรษัิทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ  ากดั 244 บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บรษัิทหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     247 บรษัิทหลกัทรพัย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บรษัิทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บรษัิทหลกัทรพัยก์รุงศร ีจ  ากดั (มหาชน) 924 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ  ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮอ่งกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน 334 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮอ่งกงและเซ่ียงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ  ากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือรบัฝากทรพัยส์ิน)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหนี)้

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรบัฝากทรพัยส์ิน 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)



 

 

                                                                         
แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา       ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

  
ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

 

หน้า 1 ของ 2 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 
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หนังสือมอบอ านาจ 

ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของ บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 เขียนที่ _______________________________ 

 วนัท่ี ________________________________ 
  

ขา้พเจา้ ________________________________________ (“ผู้มอบอ านาจ”) สญัชาติ ____________________ 
เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล _______________________________________________ 
อยู่บา้นเลขท่ี ___________ ถนน ____________________________ ต าบล/แขวง ________________________________ 
อ าเภอ ________________________ จงัหวดั __________________________ รหสัไปรษณีย ์_______________  

ในฐานะผู้ ถื อหุ้ น สามัญ ของบ ริษั ท  เม ต ะ  คอ ร์ป อ เรชั่ น  จ ากั ด  (ม หาชน ) (“บ ริษั ท ฯ ”)  จ าน วน 
____________________หุ้น  เป็นผู้มี สิท ธิจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริษั ทฯ จ านวน  ________________ หุ้น 
รายละเอียดปรากฏตามใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุซึ่งออกโดยนายทะเบียนของบรษิัทฯ 

ขอมอบฉันทะให้  น าย /นาง/นางสาว  ___________________________________ อายุ  ____________ ปี          
เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง __________________ อยู่บา้นเลขที่ _________ถนน ______________________
ต าบล/แขวง _____________อ าเภอ/เขต ________________ จังหวัด _________________รหัสไปรษณีย์ __________ 
(“ผู้รับมอบอ านาจ”) 

เป็นผูร้บัมอบอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมายด าเนินการแทนขา้พเจา้ในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ านวน ________________________ หุน้ รวมถึง มีอ านาจในการลงนาม แกไ้ข เพิ่มเติมขอ้ความในใบจองซือ้หุน้สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุ และด าเนินการใดๆ ทัง้ปวงซึ่งเก่ียวขอ้งกับการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษิัทฯ แทนขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดจ้นเสรจ็การ 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปภายใตก้ารมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจฉบับนี ้ ใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองทกุประการ 

 

ลงชื่อ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                        )  
   

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  
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