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ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน บริษัท เมตะ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิท จ านวน 495,352,697 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.47 บาท ในอตัราสว่นการจอง 10 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 3 หุน้สามญัใหม ่

วนัท่ีจองซือ้   17 มิถนุายน 2565   20 มิถนุายน 2565   21 มิถนุายน 2565   22 มิถนุายน 2565  23 มิถนุายน 2565  
 

 
 
ขา้พเจา้ (โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือ้หุน้)  
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย                  เลขที่ประจ าตวัประชาชน ...............................................................     บคุคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย เลขที่ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดินทาง......................................... 
 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย             เลขทะเบียนนิติบคุคล ..................................................................     นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  เลขทะเบียนนิติบคุคล......................................................... 
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล........................................................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขที่..................................................... 

บา้นเลขที่............................................ หมูท่ี่........................................ ตรอก/ซอย ............................................................................................ ถนน ........................................................................................................................................ 
แขวง/ต าบล .............................................................................................. เขต/อ  าเภอ .......... .................................................................................. จงัหวดั ....................................................................... รหสัไปรษณีย.์................................. 
โทรศพัท ์( บา้น)................................................................... .......................โทรศพัทมื์อถือ.........................................................................................สญัชาติ....................................................................... อาชีพ............................................. 
วนั / เดือน / ปี (วนัจดทะเบียนนิติบคุคล)................................................. เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี.................................................... ประเภทการหกัภาษี ณ ที่จ่าย   ไม่หกั ณ ที่จ่าย   หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้เดิมตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2565 จ  านวน........................................................................ หุน้ ประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) ดงันี ้

รายละเอียดการจองซือ้ ราคาเสนอขาย (บาท
ตอ่หุน้) 

จ านวนหุ้นทีจ่องซือ้ (หุน้) จ านวนเงนิทีช่ าระ (บาท) จ านวนเงนิเป็นตวัอักษร 

 จองซือ้นอ้ยกวา่สทิธิท่ีไดร้บัจดัสรร   

0.47 
   

 จองซือ้ตามสิทธิท่ีไดร้บัจดัสรร    

 จองซือ้มากกวา่สิทธิท่ีไดร้บัจดัสรร (เฉพาะจ านวนท่ีจองซือ้เกิน
สิทธิ)  

   

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอสง่เงินคา่จองหุน้สามญัดงักลา่วโดย 
 เงินโอน   ดร๊าฟท ์   เชค็  
เลขท่ีเช็ค / ดร๊าฟท.์.............................................................. วนัท่ี....................................................... ธนาคาร.................................................. สาขา................................................................... 
โดยส่ังจ่ายบัญชี “บริษัท เมตะ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน” 391-1-04723-2 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร ์ โดยก าหนดการช าระเงินด้วยเช็ค/ดร๊าฟท ์สามารถท าได้ถึงวันที่                        
22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 ถงึ 12.00 เท่าน้ัน 
กรณีท่ีช  าระโดย เช็ค/ดร๊าฟท ์จะตอ้งทราบผลการเรียกเก็บไดจ้ากส  านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ 

การส่งมอบหลักทรัพย ์
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัตอ่ไปนี้: (ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 แบบไ ร้ใบ หุ้น  น าหุ้น เข้าบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง :  ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรไว้ใน ช่ือ “บริ ษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ  ากัด  เ พ่ือผู้ฝาก”  และด  าเ นินการให้บริ ษัทหลักทรัพย์
......................................................................... สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี........................................................................ น  าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ บญัชี
เลขท่ี...................................................... (ช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์อ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูจ้อง มิฉะนัน้จะด  าเนินการออกใบหุน้ในช่ือผูจ้องซือ้แทน)  
 น าใบหุ้นเข้าฝากบัญชขีองบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์ ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้
บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยภ์ายหลงัผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมรายการละ 65 บาทไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) 
 แบบรับเป็นใบหุ้น ให้ออกเป็นใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรน้ันไว้ในชือ่ข้าพเจ้า  และจดัสง่ใบหุน้ใหข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2565 โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงั
จากท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนญุาตใหท้  าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
            ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้เพ่ิมทนุนี ้หากขา้พเจา้ไม่ส่งมอบใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนภายในก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้  หรือหาก เช็ค/ดร๊าฟท ์ท่ีสั่งจ่ายแลว้นัน้ไมผ่า่นการเรียกเก็บ ใหถื้อวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไมป่ระสงคใ์ชส้ิทธิจองซือ้หุน้ ขา้พเจา้ไดอ้า่นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ และเอกสารการแจ้งสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท    
เมตะ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือดงักลา่วและท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหนา้อีกดว้ย 

การคืนเงนิค่าจองซือ้หุน้ (ถ้ามี) 
ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยห์รือไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยไ์มค่รบตามจ านวนหลกัทรพัยท่ี์จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)   
    โอนเงินเขา้บญัชีเฉพาะธนาคารพาณิชยภ์ายในประเทศ (โปรดแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกประเภทออมทรพัยเ์ท่านัน้ และช่ือบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผูจ้องซือ้หลกัทรพัยเ์ท่านัน้ ในกรณีท่ีช่ือบญัชีมิใช่บญัชีเดียวกบัช่ือผูจ้องซือ้ จะคืน

เงินดว้ยเช็คขีดครอ่ม) 
    จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัสง่ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2565 ของบริษัทฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียน (การรบัเงินคืนดว้ยเช็คขีดครอ่ม อาจมีคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผิดชอบ 
        เมื่อน าเช็คไปเรียกเก็บเงิน)  
 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสีย่งและก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้นควรพจิารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนอย่างรอบคอบ 
 

       ลงช่ือ................................................................................................................ผูจ้องซื้อ/ กรรมการผูม้ีอ  านาจ 

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

 
วนัท่ีจองซือ้   17 มิถนุายน 2565   20 มิถนุายน 2565   21 มิถนุายน 2565   22 มิถนุายน 2565  23 มิถนุายน 2565   เลขท่ีใบจอง ........................................................... 
บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจอง (ช่ือตามใบจอง)...........................................................................................................................................................เพ่ือจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)                           
จ านวน........................................................................... หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.47 บาท รวมเป็นเงิน............................................................บาท 
โดยช าระเป็น    เงินโอน   ดร๊าฟท ์   เชค็  
เลขท่ีเช็ค / ดร๊าฟท.์.............................................................. วนัท่ี....................................................... ธนาคาร.......................................................................... สาขา...................................................................โดยด  าเนินการดงันี ้
 แบบไรใ้บหุน้ น  าหุน้สามญัเพ่ิมทนุเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยออกใบหุน้ในนาม บจ.ศนูยร์บัฝากฯ       
    เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก......................................................           
    บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี....................................... 
 น  าใบหุน้เขา้ฝากบญัชีของ บจ.ศนูยร์บัฝากฯ โดยเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้      
 แบบรบัใบหุน้ ออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ 
กรณีไมไ่ดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยห์รือไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยไ์มค่รบตามจ านวนหลกัทรพัยท่ี์จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 
    โอนเงินเขา้บญัชีของขา้พเจา้ ธนาคาร.....................................................................สาขา...................................................เลขท่ีบญัชี........................................... 
    จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัสง่ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2565 ของบริษัทฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียน 
 
        เจา้หนา้ท่ีผูร้บัมอบอ านาจ .................................................................................................... 
 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน  

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุนของ บริษัท เมตะ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน) 

                   ใบจองซือ้เลขที.่.................................................. 



 

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)



เรือ่ง 

  

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (XR) 

บรษิทั เมตะ คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) (META) 

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

      ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ให ้
ทา่นทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

 บรษิทั เมตะ คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 
  META 

 วันขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XR    27/05/2022 

 วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)   31/05/2022 

 อัตราสว่น (ratio)   

              หุน้สามัญเดมิ (Old) : หุน้สามัญใหม ่(New) 
  10:3 

 ราคาหน่วย/หุน้/บาท (Baht per share)   0.47   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวันที ่(Subscription Period)     17/06/2022 - 23/06/2022 

 ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date) 

  .......(2).......   หุน้ (shares) 

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใชส้ทิธ ิ

 ในการจองซือ้ฯ ท่านตอ้งน าสง่เอกสารดังต่อไปนี้ใหบ้รษัิทฯ 
 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ 
(Registration Form) 

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

3. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ 
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 

  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 
 

          17/06/2022 

 
 

**เพิม่เตมิ (Remark) : กรณีบัตรประชาชน
ตลอดชพีใหแ้นบส าเนาทะเบยีนบา้น 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน 
 

ส่วนที่ 1   
ข้อมูลการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน 

1. ชื่อและสถานที่ตั้งทีต่ิดต่อได้ของบริษัทฯ 
บรษัิท 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 ตอ่ 951 และ 915 
หมำยเลขโทรสำร : 02-013-7098 
เว็บไซตบ์รษัิท : http://www.metacorp.co.th/  
 

2. วัน เดอืน ปี และคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถอืหุน้ซ่ึงได้มีมติให้จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 1/2565 :  เมื่อวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์2565 
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 : เมื่อวนัท่ี 28 เมษำยน 2565 
ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 3/2565 :  เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 
 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน 
ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 3/2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกที่
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 เมษำยน 2565  ไดม้ีมติที่ส  ำคญัเก่ียวกบักำรจดัสรรหุน้
สำมญัเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้ 
3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประเภทของหุน้ : หุน้สำมญั 
ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ก่อนกำร
เพิ่มทนุ  

: 1,651,175,658 บำท มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท 

ทุนที่ จะช ำระเพิ่มส ำหรับกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำม
สดัสว่นกำรถือหุน้ 

: 495,352,697 บำท มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท  

ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้หลงักำร
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(กรณีที่มีกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทนุครบทัง้จ ำนวน) 

: 2,146,528,355 บำท มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท  
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จ ำนวนหุน้ท่ีจะจดัสรร : 495,352,697 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท  
อตัรำสว่นกำรจองซือ้ : 10 หุน้สำมญัเดิม ตอ่ 3 หุน้สำมญัใหม ่
รำคำที่เสนอขำย : 0.47 บำทตอ่หุน้ 
วิธีกำรจดัสรร : 1. กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิหรือนอ้ยกว่ำสิทธิ

ที่ได้รับกำรจัดสรรผู้ถือหุ้นรำยดังกล่ำวจะได้รับกำรจัดสรรทัง้
จ ำนวนที่จองซือ้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิที่ไดร้ับกำร
จัดสรร (Oversubscription) ผูถื้อหุน้รำยดังกล่ำวจะตอ้งแสดง
ควำมจ ำนงกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินสิทธิในใบจองซือ้หุน้
สำมญัในครำวเดียวกบักำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิและ
ตอ้งช ำระเงินคำ่หุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสทิธิทัง้จ ำนวน 

3. ในกรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทนุคงเหลืออนัเนื่องมำจำกกำรค ำนวณ 
และ/หรือ กำรจองซือ้ของผูถื้อหุน้เดิมใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ 
และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ มี
อ ำนำจและดุลยพินิจในกำรจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่คงเหลือ
ดงักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้ใน
จ ำนวนที่เกินกว่ำสิทธิของตนไดต้ำมสดัส่วนกำรถือหุน้ไดอ้ีกใน
รำคำเสนอขำยเดียวกัน ทัง้นี ้หลกัเกณฑส์ ำหรบักำรจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิมีดงัตอ่ไปนี ้
3.1 กรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทุนคงเหลือมำกกว่ำหุน้ที่จองซือ้เกิน

กวำ่สทิธิ บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุคงเหลอืดงักลำ่ว
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่แสดงควำมจ ำนงในกำรจอง
ซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิของตนและช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่ม
ทนุดงักลำ่วทัง้หมดทกุรำยตำมจ ำนวนท่ีแสดงควำมจ ำนงขอ
จองซือ้เกินกว่ำสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สำมัญ
เพิ่มทนุที่เกิดจำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) 

3.2 กรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทนุคงเหลือนอ้ยกว่ำหุน้ที่จองซือ้เกิน
กวำ่สทิธิ 
(ก) ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิของตนแต่ละรำย จะ

ไดร้บักำรจดัสรรตำมสดัสว่นกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้
ที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิ (ในกรณีที่มี เศษของหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้
นัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บักำรจดัสรรจะไม่
เกินจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรำยได้
จองซือ้และช ำระคำ่จองซือ้แลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้สำมญัเพิ่มทนุคงเหลอืจำกกำรจดัสรร
ตำมขอ้ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จอง
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ซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยและยังไดร้บักำรจัดสรรไม่
ครบ ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้เดิมที่จอง
ซือ้เกินกว่ำสิทธิของตนแต่ละรำยนัน้ (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่เกิดจำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษ
ของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บักำรจดัสรร
จะไม่เกินจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละ
รำยจองซือ้และช ำระคำ่จองซือ้แลว้ 

กำรจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ไมว่ำ่กรณี
ใด จะตอ้งไม่ท ำใหผู้ถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิรำยใด ถือ
ครองหุน้ของบรษัิทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึง หรอืขำ้มผำ่นจดุทีต่อ้ง
ท ำ ค ำ เ สนอซื ้อ  ( Tender Offer)  ต ำมที่ ก ำ หนด ในป ร ะก ำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุน้เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 3/2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกที่
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 เมษำยน 2565 ไดม้ีมติใหก้ ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มี
สทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2565   

 

5. ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 
5.1. ระยะเวลาการจองซือ้ และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 

วนัที่ 17 มิถนุำยน 2565 และตัง้แตว่นัที่ 20 มิถนุำยน 2565 ถึงวนัที่ 23 มิถนุำยน 2565 (รวม 5 วนัท ำกำร) ตัง้แต่

เวลำ 09.00 น. ถึง 17.00 น. 

5.2. สถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 
บรษัิท 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 ตอ่ 951 และ 915 

หมำยเลขโทรสำร : 02-013-7098 

ส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) กรุณำติดต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อหุน้มีบัญชีซือ้ขำย

หลกัทรพัยแ์ละมีหุน้สำมญัของบริษัทฯ ฝำกไว ้เพื่อใหบ้ริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำรและ

ยื่นเรือ่งใหแ้ก่บรษัิทฯ ณ สถำนท่ีรบัจองซือ้ตำมที่แสดงขำ้งตน้ 

5.3. การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน 
5.3.1. กรณีผู้ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิหรือน้อยกว่ำสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรผู้ถือหุ้นรำย

ดงักลำ่วจะไดร้บักำรจดัสรรทัง้จ ำนวนที่จองซือ้ 
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5.3.2. กรณีผู้ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรร (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรำย
ดงักลำ่วจะตอ้งแสดงควำมจ ำนงกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินสทิธิในใบจองซือ้หุน้สำมญัในครำวเดียวกบั
กำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิและตอ้งช ำระเงินคำ่หุน้สำมญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกินสทิธิทัง้จ ำนวน 

5.3.3. ในกรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทนุคงเหลอือนัเนื่องมำจำกกำรค ำนวณ และ/หรอื กำรจองซือ้ของผูถื้อหุน้เดมิ
ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ ำนำจและ
ดลุยพินิจในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีคงเหลอืดงักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ที่ประสงคจ์ะ
จองซือ้หุน้ในจ ำนวนที่เกินกว่ำสิทธิของตนไดต้ำมสดัส่วนกำรถือหุน้ไดอ้ีกในรำคำเสนอขำยเดียวกนั 
ทัง้นี ้หลกัเกณฑส์ ำหรบักำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิมีดงัตอ่ไปนี  ้
5.3.3.1. กรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทุนคงเหลือมำกกว่ำหุน้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้

สำมญัเพิ่มทนุคงเหลือดงักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่แสดงควำมจ ำนงในกำรจอง
ซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิของตนและช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วทัง้หมดทกุรำยตำม
จ ำนวนที่แสดงควำมจ ำนงขอจองซือ้เกินกวำ่สิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) 

5.3.3.2. กรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทนุคงเหลอืนอ้ยกวำ่หุน้ท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ 
(ก) ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิของตนแต่ละรำย จะไดร้บักำรจดัสรรตำมสดัสว่นกำร

ถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่
เกิดจำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ ำนวนหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บักำรจดัสรรจะ
ไมเ่กินจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีผูถื้อหุน้เดิมแตล่ะรำยไดจ้องซือ้และช ำระคำ่จองซือ้แลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้สำมญัเพิ่มทุนคงเหลือจำกกำรจัดสรรตำมขอ้ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยและยงัไดร้บักำรจัดสรรไม่ครบ ตำม
สดัสว่นกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิของตนแตล่ะรำยนัน้ (ในกรณี
ที่มีเศษของหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ ำนวน
หุน้ที่มีสิทธิไดร้บักำรจัดสรรจะไม่เกินจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรำย
จองซือ้และช ำระคำ่จองซือ้แลว้ 

กำรจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ไมว่ำ่กรณีใด จะตอ้งไมท่ ำใหผู้ถื้อหุน้เดิมที่จอง
ซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิรำยใด ถือครองหุน้ของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึง หรือขำ้มผ่ำนจุดที่ตอ้งท ำค ำ
เสนอซือ้ (Tender Offer) ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร 
 
โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย มีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียงเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ เช่น กำรก ำหนดรำคำขำย ทัง้นี ้กำรเสนอขำยหุน้
สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) จะก ำหนดรำคำไม่ต ่ำกว่ำ 0.24 บำท ซึ่งเป็นรำคำเสนอ
ขำยที่ต  ่ำกวำ่มลูคำ่หุน้ที่ตรำไวข้องบรษัิทฯ เนื่องจำกบรษัิทฯ มีผลขำดทนุสะสม และ/หรอื กำรเสนอขำยหุน้
สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) โดยจะก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุต่อบคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ตำมแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) ไม่ต  ่ำกว่ำ
รอ้ยละ 90 ของรำคำตลำด (Market Price) และไมต่  ่ำกวำ่หุน้ละ 0.24 บำทอนัถือเป็นอตัรำสว่นลดที่แน่นอน
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ตำมควำมในมำตรำ 52 (2) แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) และเป็นรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไวข้องบรษัิทฯ โดยเสนอขำยไดเ้ป็นครัง้เดียวหรือเป็น
ครำว ๆ ระยะเวลำกำรเสนอขำย กำรจองซือ้ กำรช ำระค่ำหุน้ เง่ือนไขและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบักำร
จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว 

2. กำรเขำ้เจรจำ ท ำควำมตกลง และลงนำมในสญัญำต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ด ำเนินกำรต่ำง ๆ อนั
เก่ียวเนื่องกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว และ 

3. ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผนัต่ำง ๆ และหลกัฐำนที่จ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกับกำรจดัสรร

หุน้สำมัญเพิ่มทุนดงักล่ำว ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อและกำรยื่นค ำขออนุญำตหรือขอผ่อนผัน เอกสำรและ

หลกัฐำนดงักลำ่วตอ่หนว่ยงำนรำชกำรหรอืหนว่ยงำนที่เก่ียวขอ้ง และกำรน ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) และมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัจ ำเป็นและ

สมควรเก่ียวกับกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว และแต่งตัง้และมอบหมำยบุคคลอื่นที่มีควำม

เหมำะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ ำนำจช่วงในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วขำ้งตน้ 

 

5.4. การสละสิทธิการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 
ผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดใ้ชส้ิทธิจองซือ้ หรือไม่ไดใ้ชส้ิทธิจองซือ้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือไม่ไดช้ ำระเงินค่ำหุน้
สำมญัเพิ่มทนุภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้หรอืบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถเรยีกเก็บเงินคำ่จองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทนุ
ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด บรษัิทฯ จะถือวำ่ผูถื้อหุน้ไดส้ละสทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ 
 

5.5. เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน  
ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ จะตอ้งยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

5.5.1. ใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มำดว้ย 2) ที่กรอกรำยละเอียดถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน โดยจะตอ้ง
ระบจุ ำนวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้แต่ละรำยตอ้งกำรจองซือ้ตำมสิทธิ ตำมที่แสดงไวใ้นใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้
หุน้สำมญัเพิ่มทนุ และตอ้งระบจุ ำนวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้ตอ้งกำรจองซือ้เกินกว่ำสิทธิของตนอย่ำงชัดเจน 
พรอ้มลงลำยมือช่ือผูจ้องซือ้ และในกรณีที่ผูจ้องซือ้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำม
ของนิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถยื่นใบจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 1 ใบ ตอ่ใบรบัรองสทิธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบัเทำ่นัน้ 

5.5.2. หลกัฐำนกำรช ำระเงิน (แลว้แตก่รณี) 

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

5.5.2.2. ในกรณีที่ช  ำระค่ำจองซือ้ดว้ยกำรโอนเงินใหแ้นบหลกัฐำนกำรโอนเงินมำพรอ้มกบัใบจอง
ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ โดยระบเุลขทะเบียนผูถื้อหุ้นซึ่งสำมำรถดไูดจ้ำกใบรบัรองสิทธิกำร
จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 
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5.5.3. ใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมำดว้ย 3) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝำก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ในฐำนะนำยทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และไดจ้ดัสง่ทำง

ไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืฉบบันี ้

5.5.4. หนงัสอืมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำรแทน (สิง่ที่สง่มำดว้ย 5) พรอ้มติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่

มอบหมำยใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจมำกระท ำกำรแทน) พรอ้มเอกสำรประกอบกำรแสดงตนของผูจ้อง

ซือ้และผูร้บัมอบอ ำนำจ ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5.5.5. ส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ และมีควำมประสงคท์ี่จะรบัเงินค่ำจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุท่ีไมไ่ดร้บัจดัสรรคืนผำ่นกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเฉพำะธนำคำรพำณิชยภ์ำยในประเทศ 
ใหผู้จ้องซือ้แนบส ำเนำหนำ้แรกของสมุดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรพัยเ์ท่ำนัน้ ของธนำคำร
ดงักลำ่วขำ้งตน้ ซึ่งเปิดไวใ้นนำมของผูจ้องซือ้  พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้งมำดว้ย นอกเหนือจำก
ธนำคำรท่ีระบไุว ้ผูจ้องซือ้จะไดร้บัเงินคืนเป็นเช็ค     

5.5.6. เอกสำรประกอบกำรแสดงตน 

(ก) ผูจ้องซือ้ที่เป็นบคุคลธรรมดำสญัชำติไทย ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน พรอ้ม
ลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง หรือในกรณีที่ไมม่ีบตัรประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบบตัร
ประจ ำตัวที่หน่วยงำนรำชกำรออกให้ พรอ้มแนบส ำเนำทะเบียนบำ้นที่มีเลขประจ ำตวั
ประชำชน พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำว ์จะตอ้งแนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูป้กครอง (บิดำ / มำรดำ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) 
และส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีผูเ้ยำวอ์ำศยัอยู ่พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง)  

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงช่ือ/นำมสกลุ ซึ่งท ำใหช่ื้อ/นำมสกลุไม่ตรงกบัช่ือผูถื้อหุน้ตำมที่
ปรำกฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 30 พฤษภำคม 2565 หรือในใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้
หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส 
ใบหยำ่ ใบแจง้เปลีย่นช่ือ/นำมสกลุ เป็นตน้ พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

(ข) ผูจ้องซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสญัชำติไทย ตอ้งแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำ
หนงัสอืเดินทำง พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

(ค) ผูจ้องซือ้ที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรบัรองที่
ออกโดยกระทรวงพำณิชยฉ์บบัลำ่สดุ (ที่ออกใหไ้มเ่กิน 6 เดือน) พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลและประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) 
พรอ้มแนบตวัอยำ่งลำยมือช่ือของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลและส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  ำนำจลง
นำมของนิติบคุคลซึง่ลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

(ง) ผูจ้องซือ้ที่เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตำ่งประเทศ จะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือส ำคญักำร
จัดตัง้บริษัท ส ำเนำหนงัสือบริคณหส์นธิ ส ำเนำขอ้บงัคบั และส ำเนำหนงัสือรบัรองฉบบั
ล่ำสุด (หรือเอกสำรอื่นในท ำนองเดียวกันซึ่งออกภำยใตบ้ังคบัของประเทศที่นิติบุคคล
ดงักลำ่วจดัตัง้ขึน้) ซึ่งออกโดยหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งของประเทศนัน้ๆ ที่ออกใหไ้ม่เกิน 12 
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เดือน ก่อนวนัจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลและประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พรอ้มแนบ
ตวัอย่ำงลำยมือช่ือของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลและส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูม้ี
อ  ำนำจลงนำมซึ่งลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  นอกจำกนีห้นงัสือส ำคญักำรจดัตัง้
บริษัทจะต้องแสดงช่ือของนิติบุคคล ผู้มีอ  ำนำจลงนำม ที่อยู่ของส ำนักงำนใหญ่ และ
เง่ือนไขในกำรลงนำมของผูม้ีอ  ำนำจลงนำม  

หมำยเหต:ุ  ส  ำเนำเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุน้ของนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตำ่งประเทศซึง่ลงนำม

รบัรองส ำเนำถกูตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บักำรรบัรองลำยมือช่ือโดย เจำ้หนำ้ที่ Notary Public และ

ตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยเจ้ำหนำ้ที่ของสถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่

เอกสำรดงักลำ่วไดจ้ดัท ำขึน้ หรอืรบัรองควำมถกูตอ้ง ที่มีอำยไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจอง

ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้ลำยมือช่ือในเอกสำรประกอบกำรแสดงตนทกุฉบบัตอ้งตรงกบัลำยมือช่ือที่ลงนำมในเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 
 

5.6. ขั้นตอนและวิธีการจองซือ้และช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
5.6.1. การจองซือ้ 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะตอ้งกรอกรำยละเอียดในใบจองซื ้อหุน้

สำมญัเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมำดว้ย 2) พรอ้มทัง้ระบุจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ประสงคจ์ะจองซือ้ทัง้ใน

สว่นที่จองซือ้ตำมสิทธิและเกินกวำ่สิทธิ ใหถ้กูต้อง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มทัง้ลงลำยมือช่ือผูจ้อง

ซือ้  (หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ) จะตอ้งยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ (ตำมรำยละเอียดที่ระบใุน ขอ้ 5.5) 

ณ สถำนที่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน พรอ้มทัง้ช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเต็มจ ำนวนที่จอง  

ทัง้สว่นที่จองซือ้ตำมสิทธิและเกินกว่ำสิทธิใหค้รบถว้น ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้และกำรช ำระคำ่

จองซือ้ หุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีก ำหนด  

ในกำรช ำระคำ่จองซือ้ ใหช้ ำระดว้ยวิธีกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้
1) กรณีช ำระเงินดว้ยเช็ค หรอืดรำ๊ฟท ์

กำรช ำระเงินดว้ยเช็ค หรือดร๊ำฟท ์ใหข้ีดคร่อมสั่งจ่ำย “บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” โดยบริษัทฯ จะตอ้งสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำก
ส ำนกัหกับญัชีกรุงเทพฯเท่ำนัน้ ส  ำหรบัผูถื้อหุน้ที่มีควำมประสงคท์ี่จะช ำระเงินดว้ยเช็ค หรือ 
ดร๊ำฟทน์ัน้ จะสำมำรถท ำกำรจองซือ้ไดต้ัง้แต่วนัที่ 17 มิถุนำยน 2565 ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. 
ถึง 17.00 น. ถึงวนัท่ี 22 มิถนุำยน 2565 ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. ถึงก่อนเวลำ 12.00 น. โดยเช็ค 
หรือดร๊ำฟท ์จะตอ้งไม่ลงวนัที่หลงัจำกวนัที่ 22 มิถุนำยน 2565 และกรุณำระบุช่ือ นำมสกุล 
เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือเลขที่หนงัสือเดินทำง (แลว้แต่กรณี)  และเบอรโ์ทรศพัท์
ของผูจ้องซือ้ที่สำมำรถติดตอ่ได ้ไวด้ำ้นหลงัเช็ค หรอืดรำ๊ฟทด์ว้ย 

บริษัทฯ งดรับช าระเงนิค่าจองซือ้ด้วยเช็ค หรือดร๊าฟทท์างไปรษณีย ์ 
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2) กำรช ำระเงินดว้ยกำรโอนเงินใหช้ ำระค่ำจองซือ้โดยกำรฝำกเงินเขำ้บญัชีของบริษัทฯ ตำม
รำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 
ทั้งนีก้ำรโอนเงินดังกล่ำว สำมำรถท ำไดต้ั้งแต่วันที่ 17 มิถุนำยน 2565 และตั้งแต่วันที่ 20 
มิถนุำยน 2565 ถึงวนัที่ 23 มิถนุำยน 2565 (รวม 5 วนัท ำกำร) ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. ถึง 17.00 น. 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุมำกกวำ่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรยีมเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ตำมจ ำนวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิ

กำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ กล่ำวคือ เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียน  ผูถื้อหุน้เท่ำนัน้ 

หำกผูถื้อหุน้จองซือ้ดว้ยเลขทะเบียนผูถื้อหุน้หมำยเลขเดียว โดยรวมสทิธิที่จะไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุน 

ของทุกหมำยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้ำด้วยกันเป็นรำยกำรเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่ำวในเอกสำร

ประกอบกำรจองซือ้ชดุเดียวกนั ผูจ้องซือ้อำจไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ไมค่รบตำมสทิธิทัง้หมดที่มีตำม

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ทกุหมำยเลขรวมกนั และบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ  ใหแ้ก่ผูจ้อง

ซือ้ตำมที่เห็นสมควร หรอืไมจ่ดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รำยดงักลำ่ว 

5.7. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัหรอืไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุไมค่รบเต็มตำมจ ำนวน
ที่จองซือ้หรอืไมไ่ดร้บัหรือไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัในสว่นที่จองซือ้เกินสิทธิไมค่รบเต็มจ ำนวนตำมที่จองซือ้ 
บริษัทฯ จะคืนค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนส ำหรับส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ และไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใน 14 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัสิน้สดุก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้และ
ช ำระคำ่จองซือ้ ตำมวิธีกำรใดวิธีกำรหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

ก) โอนเงินเขำ้บญัชีเฉพำะธนำคำรพำณิชยภ์ำยในประเทศ เทำ่นัน้ 

ส ำหรบัผูจ้องซือ้ที่มีควำมประสงคท์ี่จะใหบ้รษัิทฯคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ไมไ่ดร้บัจดัสรรคืนผำ่น
กำรโอนเงินเขำ้บัญชีธนำคำร ใหผู้จ้องซือ้แนบส ำเนำหนำ้แรกของสมุดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย์
เท่ำนัน้ ของธนำคำรดงักล่ำวขำ้งตน้ที่ประกอบกิจกำรในประเทศไทย ซึ่งเปิดไวใ้นนำมของผูจ้องซือ้พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้งมำดว้ย 

ข) เช็คขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมของผูจ้องซือ้เทำ่นัน้ 

ส ำหรบัผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดแ้นบส ำเนำหนำ้แรกของสมดุบญัชีเงินฝำก หรือไม่มีบญัชีเงินฝำกออมทรพัย ์ในนำม
ของผูจ้องซือ้กบัธนำคำรต่ำงๆตำมที่ระบไุวใ้น 5.7(ก) หรือมีควำมประสงคท์ี่จะรบักำรคืนเงินค่ำจองซือ้ผำ่น

ธนำคำร  : กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 สำขำ : เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร ์ 

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

ประเภทบญัชี : กระแสรายวัน 

 เลขที่บญัชี : 391-1-04723-2  
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ทำงเช็คนัน้ บริษัทฯจะจดัสง่เช็คคืนเงินทำงไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูจ้องซื ้อตำมที่อยูข่องผูจ้องซือ้ระบใุน
ใบจองซือ้ หรอืที่ปรำกฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2565  

หมายเหต:ุ   ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเ่กิดขึน้จากเช็คคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุที่
ไม่ไดร้บัการจดัสรรดว้ยตนเอง 

ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกบริษัทฯไดจ้ดัสง่เช็คคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ ปรำกฏใน
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2565 แลว้ ใหถื้อวำ่ผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินคำ่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ดร้บักำร
จดัสรรคืนโดยชอบแลว้ และผูจ้องซือ้ไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื คำ่เสยีหำยใดๆจำกบรษัิทฯ อีก 

5.8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์
ผูจ้องซือ้สำมำรถเลอืกใหบ้รษัิทฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

5.8.1. ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์       
(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์) ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทฯ  จะสง่มอบ        
ใบหุน้ ตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บักำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำม
ช่ือและที่อยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ซึง่
ในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุน ที่ไดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ด้
จนกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งผูจ้องซือ้อำจไดร้บัใบหุน้ ภำยหลงัจำกที่หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้  

5.8.2. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยซ์ึง่ผูจ้องซือ้มี
บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู ่บรษัิทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ที่ไดร้บักำรจดัสรรฝำกไวก้บั 
“บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” โดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ละ
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ที่ผูจ้องซือ้ฝำกไว ้และออกหลกัฐำน
กำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ซึ่งในกรณีนี ้
ผูจ้องซือ้จะสำมำรถขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ที่ไดร้บักำรจัดสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำด
หลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน  ท ำกำรซื ้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ในกรณีนี ้                  
ช่ือของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบัช่ือของเจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุน้
สำมัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ด ำเนินกำรออกใบหุน้ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตำมขอ้ 5.8.1 แทน 

5.8.3. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุน้สำมญัเพิ่มทุน ไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิก
เลขที่ 600 บริษัทฯจะด ำเนินกำรน ำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั” โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกขอ้มลูพรอ้มลงลำยมือช่ือผูจ้องซือ้ใน “เอกสำรเพิ่มเติม
ประกอบกำรจองซือ้หลกัทรพัยเ์ฉพำะผูท้ี่ประสงคน์ ำหลกัทรพัยฝ์ำกเขำ้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์
(Issuer Account) เท่ำนัน้” (สิ่งที่ส่งมำดว้ย 4) และกรอกขอ้มูลใน “แบบสอบถำมส ำหรบัตรวจสอบ
สถำนะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสำรดงักลำ่วใหแ้ก่ตวัแทนรบั
จองซือ้ดว้ย โดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุ เขำ้บญัชีดงักลำ่ว
ในนำมของผูจ้องซือ้หุน้ และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำร
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จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ซึ่งในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้จะสำมำรถขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ที่ไดร้บักำรจดัสรรใน
ตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นุญำตใหหุ้น้สำมญัเพิ่มทุน ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำด
หลกัทรพัยแ์ละหำกผูจ้องซือ้ตอ้งกำรถอนหลกัทรพัยด์งักลำ่วสำมำรถติดต่อศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ซึง่
จะมีคำ่ธรรมเนียมกำรถอนหลกัทรพัยต์ำมอตัรำที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด  

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้รำยใดกรอกรำยละเอียดกำรส่งมอบหลกัทรพัยไ์ม่ชัดเจน หรือไม่ไดร้ะบุวิธีกำรที่จะให้

บรษัิทฯ สง่มอบหลกัทรพัยไ์วใ้นใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้ 

ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตำมขอ้ 5.8.1 แทน 

 

5.9. ข้อมูลส าคัญอืน่ๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 
5.9.1. กำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ซึง่ไดช้ ำระเงินคำ่จองซือ้แลว้ไมส่ำมำรถยกเลกิ หรอืเพิกถอนได ้

5.9.2. ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้จะไดร้บัหลกัฐำนกำรรบัฝำกกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีลงช่ือรบัจำกเจำ้หนำ้ที่
ผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ โดยกำรจองซือ้
จะสมบรูณก็์ตอ่เมื่อบรษัิทฯ สำมำรถเรยีกเก็บเงินคำ่หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดเ้ป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

5.9.3. หำกจ ำนวนหุน้สำมัญเพิ่มทุนท่ีผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจ ำนวนเงินที่
บริษัทฯ ไดร้บัช ำระไม่วำ่ทัง้หมดหรือแต่บำงสว่น ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำมภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้
และกำรช ำระค่ำจองซือ้ที่ก ำหนด บริษัทฯ จะถือว่ำผูถื้อหุน้รำยดงักล่ำวสละสิทธิในกำรจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุ โดยบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยดงักลำ่ว 

 อนึ่ง  ในกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้  ผูถื้อหุน้ควรศึกษำวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้โดยละเอียด  และ
ปฏิบตัิตำมวิธีกำรและเง่ือนไขกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ดงักลำ่ว  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ไดป้ฏิบตัิตำม
วิธีกำรและเง่ือนไขกำรช ำระเงินเงินค่ำจองที่ก ำหนด  อนัเป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ ไม่สำมำรถเรียกเก็บ
เงินค่ำจองซือ้ไดภ้ำยในระยะเวลำกำรจองซือ้และช ำระค่ำจองซือ้  บริษัทฯ จะถือว่ำผูถื้อหุน้รำย
ดงักล่ำวสละสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุน้
สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยดงักลำ่ว 

5.9.4. กรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่น ำสง่เอกสำรตำมที่ก ำหนดภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้อนัเป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ ไม่
สำมำรถระบตุวัตนของผูจ้องซือ้ได ้บริษัทฯ จะถือว่ำผูถื้อหุน้รำยดงักลำ่วสละสิทธิในกำรจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุ และบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยดงักลำ่ว 

5.9.5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรปรบัเปลี่ยนเง่ือนไขในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ วิธีกำรช ำระเงิน
ค่ำจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุน และ/หรือ ขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิธีกำรจองซือ้หุน้สำมญั ตำม
ควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรคหรือขอ้จ ำกัดในกำรด ำเนินงำน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิด
ประโยชนต์อ่กำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 
 

6. วัตถุประสงคก์ารเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในสว่นที่เพิ่ม 

บริษัทฯ มีแผนขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจอื่น เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ เพื่อกำรด ำเนินกำรในธุรกิจ
พลงังำนและขยำยธุรกิจก่อสรำ้งเดิมซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนัมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงศึกษำกำรลงทุนในโครงกำร
พลงังำน และโครงกำรก่อสรำ้งภำยในประเทศหลำยโครงกำร โดยบริษัทฯ จะน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรเพิ่มทุนครัง้นีใ้น
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สดัสว่นไมเ่กินรอ้ยละ 40 เพื่อน ำไปด ำเนินงำนในธุรกิจพลงังำนและธุรกิจก่อสรำ้ง ไมเ่กินรอ้ยละ 40 เพื่อน ำไปด ำเนินงำน
ในธุรกิจกำรเงิน และไม่เกินรอ้ยละ 20 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัทฯ ทัง้นี ้หำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
พิจำรณำเห็นสมควรใหม้ีกำรเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคก์ำรใชเ้งินเพิ่มทนุเป็นอย่ำงใด บริษัทฯ จะไดร้ำยงำนใหท้รำบอีก
ครัง้หนึง่ อยำ่งไรก็ดี บรษัิทฯ มีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรจดัหำเงินจำกกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนีร้ะยะสัน้ และ/หรือ 
ระยะยำว ในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) และ/หรือ หุน้กู ้(Debenture) ตำมมติผูถื้อหุน้ที่ไดอ้นมุตัิให้
ออกและเสนอขำยตรำสำรหนีร้ะยะสัน้ และ/หรือ ระยะยำว ตั๋วแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ ดังกล่ำวมำใช้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม ดว้ยคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเพื่อควำมคล่องตวัในกำรจดัหำแหลง่เงินทุนจะท ำใหเ้พิ่ม
โอกำสและศักยภำพในกำรแข่งขันจึงเห็นสมควรใหน้ ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติกำรเพิ่มทุนหุน้สำมัญ ดว้ย
พิจำรณำแลว้เห็นว่ำจะเป็นเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯในอนำคต ทัง้นี ้กำร
เสนอใหอ้นมุตัิเพิ่มทนุดงักลำ่ว บรษัิทฯ จะพิจำรณำโดยยดึถือในประโยชนข์องบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั 
  

7. ประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน 

กำรออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) ตำมแบบ
มอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้นีจ้ะท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถระดุมทุนไดภ้ำยในระยะเวลำอันสัน้ และมี
เงินทนุหมนุเวียนเพียงพอเพื่อรองรบักำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ นอกจำกนัน้ บรษัิทฯ จะสำมำรถลดควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
ควำมผนัผวนในตลำดเงิน ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ สำมำรถลดภำระหนีส้ินจำกกำรกูย้ืมเงิน และสำมำรถลดคำ่ใชจ้่ำยทำง
กำรเงินของบรษัิทฯ ได ้   

8. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน 
8.1. นโยบายเงนิปันผล 

บรษัิทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษัิทในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ประมำณรอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัจำกหกั
ภำษีและส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ในแต่ละปี ทั้งนีค้ณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำยกเว้นไม่
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยดงักล่ำว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยดงักล่ำวเป็นครัง้ครำว โดยอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขที่กำร
ดงักลำ่วตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
 

8.2. ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่งวด 
ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในครัง้นี ้จะมีสิทธิรบัเงินปันผลจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ นับจำกวันที่มีรำยช่ือปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่ไดย้ื่นขอจด
ทะเบียนต่อกระทรวงพำณิชย ์ทัง้นี ้ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ก ำหนดว่ำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงิน
ก ำไรจะกระท ำมิได ้ดงันัน้ ในกรณีที่บรษัิทฯ ยงัมียอดขำดทนุสะสมอยู ่หำ้มมิใหจ้่ำยเงินปันผล 
 

8.3. อื่น ๆ 
ไมม่ี 
 

9. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับการใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ไมม่ี 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบือ้งตน้ของบริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 
1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท 

ช่ือ   : บรษัิท 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 ตอ่ 951 และ 915 

  หมำยเลขโทรสำร : 02-013-7098 

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

 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตัง้เป็นบรษัิทจ ำกดั เมื่อ

วนัที่ 25 พฤษภำคม 2535 ในนำมบริษัท วินเทจ เทคโนโลยี จ ำกดั ดว้ยทนุจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลำ้นบำท เริ่มก่อตัง้โดย 

นำยโสรจั โรจนเบญจกลุ และนำยไพบลูย ์เธียรพิรยิะตระกลู โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจรบัเหมำติดตัง้ระบบไฟฟ้ำ

และสือ่สำรประกอบอำคำร ในวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2547 ไดม้ีกำรเปลีย่นช่ือเป็น บรษัิท วินเทจ วิศวกรรม จ ำกดั และเมื่อวนัที่ 

8 สงิหำคม 2551 บรษัิทไดแ้ปรสภำพเป็นบรษัิทมหำชนจ ำกดั ตอ่มำในปี 2561 ไดม้ีกำรเปลีย่นแปลงช่ือบรษัิทจำก “บรษัิท 

วินเทจ วิศวกรรม จ ำกดั (มหำชน)” เป็น “บรษัิท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)” 

 ปัจจุบนั บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจวิศวกรรมแบบครบวงจร ครอบคลมุทัง้

ธุรกิจกำรลงทุนในธุรกิจพลงังำนซึ่งเป็นกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทนในต่ำงประเทศ และกำรรบัเหมำก่อสรำ้ง

โรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทนโดยกำรด ำเนินธุรกิจผ่ำนทำงบริษัทย่อยและบริษัทรว่มต่ำงๆ นอกจำกนีก้ลุม่บริษัทฯ ยงัไดป้ระกอบ

ธุรกิจกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำติดตัง้และกำรใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำที่เก่ียวขอ้งกบัระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร  

2.1. ประเภทการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บรษัิท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท” หรอื “บรษัิทฯ”) ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทดงันี ้

 

 

 

 

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


13 
 

ธุรกิจการลงทุนในธุรกจิพลังงาน 

บริษัทฯ ไดข้ยำยกำรลงทุนในธุรกิจพลงังำนเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในธุรกิจพลงังำนไฟฟ้ำแสงอำทิตย ์เริ่มจำกกำร

ลงทนุในบรษัิท พลงังำนเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ำกดั (Green Earth Power (Thailand) Co., Ltd. (GEPT)) ซึง่มีวตัถปุระสงค์

หลกัในกำรลงทุนในบริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจพัฒนำและบริหำรจัดกำรโครงกำรไฟฟ้ำ ซึ่งปัจจุบัน GEPT มีแผนกำรลงทุนในกำร

ก่อสรำ้งและพฒันำโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงักำรผลติ 220 เมกะวตัต ์ที่เมืองมินบ ูประเทศเมียนมำ  

บริษัทฯ ไดจ้ัดตัง้บริษัทย่อยช่ือ บริษัท วินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัด เพื่อมุ่งเขำ้ลงทุนในธุรกิจพลงังำนในประเทศ

ญ่ีปุ่ น โดยเริม่จำกกำรเขำ้ลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลงักำรผลติ 1.172 เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ี่เมือง

คะโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่ น ตอ่มำบรษัิทฯ ไดข้ยำยกำรลงทนุเพิ่มเติม โดยกำรเขำ้ซือ้โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตยข์นำด

ก ำลงักำรผลิต 980.98 กิโลวตัตท์ี่เมืองอิงะ ประเทศญ่ีปุ่ น นอกจำกนีบ้ริษัท วินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัด ยงัไดล้งนำมใน

สญัญำกำรลงทนุเบือ้งตน้กำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลงักำรผลติติดตัง้ 15  เมกะวตัต ์จงัหวดั

ฟุกุโอกะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 8 เมกะวตัต ์จังหวดัอิบำรำกิ ทัง้นี ้บริษัทฯ 

ยงัคงมองหำโอกำสในกำรขยำยกำรลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ นอยำ่งต่อเนื่อง โดยไดเ้ขำ้ศกึษำเพื่อพฒันำโครงกำรโรงไฟฟำ้ชีวมวล 

ณ จงัหวดัซะงะ และจงัหวดั วะกะยะมะ ประเทศญ่ีปุ่ น ขนำดก ำลงักำรผลติติดตัง้รวม 100 เมกะวตัต ์

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัไดล้งนำมในสญัญำใหบ้ริกำรรบัเหมำก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำด

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

จ ำกดั ซึง่เป็นกำรเขำ้ท ำโครงกำรในรูปแบบ Engineering and Procurement เพื่อจดัหำและจ ำหนำ่ยอปุกรณต์ำ่ง ๆ รวมทัง้

กำรใหบ้รกิำรออกแบบที่เก่ียวขอ้งเทำ่นัน้ 

ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม                    

บริษัทฯ รบัเหมำติดตัง้ระบบวิศวกรรมประกอบอำคำรอยำ่งเต็มรูปแบบ มีควำมเช่ียวชำญหลำกหลำย ด ำเนินงำน

ครอบคลมุส ำหรบัอำคำรทกุประเภททัง้ที่เก่ียวขอ้งกบัภำครฐัและภำคเอกชน  อำทิ เช่น อำคำรส ำนกังำน, อำคำรพำณิชย,์ 

อำคำรพกัอำศยั, โรงแรม, โรงพยำบำล, ศนูยก์ำรคำ้, โรงงำนอตุสำหกรรม, คอนโดมิเนียม, อำคำรเรยีนมหำวิทยำลยั รวม

ไปถึงสำธำรณปูโภคพืน้ฐำน โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งโรงไฟฟำ้พลงังำนทดแทน ทัง้ในไทยและตำ่งประเทศ 

ธุรกิจเหมืองถา่นหิน 

บริษัทฯ ไดป้ระกอบธุรกิจดำ้นเหมืองถ่ำนหินโดยลงทุนผ่ำนบริษัทย่อยช่ือ บริษัท WorldMax Management จ ำกัด ซึ่ง

บรษัิทยอ่ยดงักลำ่วไดม้ีกำรลงนำมบนัทึกควำมเขำ้ใจ (MOU) กบั PT. China Coal Geology Mining ประเทศอินโดนีเซีย ซึง่เป็น

บริษัทย่อยของรฐัวิสำหกิจของประเทศจีน เพ่ือเป็นผูไ้ดร้บัสิทธ์ิกำรจดัจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวของถ่ำนหินที่ผลิตไดจ้ำกเหมือง

จ ำนวน 4 แห่งบนเกำะ Kalimantan นอกจำกนีบ้ริษัท WorldMax Management จ ำกัด ไดม้ีกำรลงนำมกับบริษัท Tader Coal 

SCM จ ำกดั ซึง่เป็นธุรกิจถ่ำนหินขนำดใหญ่ในประเทศจีนที่มีควำมตอ้งกำรขัน้ต ่ำ 2.5 ลำ้นตนัตอ่เดือน ภำยใตบ้นัทกึควำมเขำ้ใจ

นีบ้ริษัท Tader Coal SCM จ ำกัด จะรบัซือ้ถ่ำนหินทัง้หมดซึ่งผลิตไดจ้ำกเหมืองทัง้ 4 แห่ง บนเกำะ Kalimantan พรอ้มกันนี ้

บริษัทฯไดม้ีกำรเขำ้รว่มลงทนุใน PT Sunhub Mining International Limited (SMI) ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้
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ทัง้หมดของ SMI เพื่อไดร้บัสิทธิในกำรเป็นผูบ้ริหำรจัดกำรใบอนญุำตเหมืองถ่ำนหินและกำรขุดเจำะเหมืองของ PT Tadjahan 

Antang Mineral (TAM) อย่ำงไรก็ตำมในปี 2560 Huashia ไม่สำมำรถจดัหำถ่ำนหินจำกเหมืองทัง้ 2 แห่งนีเ้พื่อจ ำหนำ่ยแก่

บรษัิท WM ไดเ้นื่องจำกมีปัญหำทำงดำ้นเทคนิค สง่ผลใหไ้มส่ำมำรถขุดถ่ำนหินได ้บรษัิท WM จึงไดเ้รยีกเงินช ำระคำ่สนิคำ้

ลว่งหนำ้คืนทัง้จ ำนวน พรอ้มยกเลกิสญัญำจดัหำถ่ำนหินดงักลำ่ว โดยตัง้แตปี่ 2563 จนถึงปัจจบุนั บรษัิท WM อยูร่ะหวำ่ง

กระบวนกำรด ำเนินกำรปิดบรษัิท และยตุิกำรด ำเนินธุรกิจถ่ำนหิน 

ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและการเงนิ และธุรกิจการเงนิ 

บริษัทฯ ไดป้ระกอบธุรกิจดำ้นกำรเงินผ่ำนบริษัทย่อยช่ือ บริษัท โนว่ำ เอเชียจ ำกดั (“NOVA”) ซึ่งด ำเนินธุรกิจ ใหบ้ริกำร

เป็นที่ปรกึษำและใหค้  ำปรกึษำทำงกำรเงินประเภทต่ำงๆ รวมถึงผลิตภณัฑใ์นตลำดทนุ ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน กำรจดักำรสินเช่ือ 

วำณิชธนกิจ ธุรกิจกำรจดักำรสินทรพัย ์กำรศึกษำควำมเป็นไปไดแ้ละกำรวำงแผนธุรกิจ และบริษัท พิโก โซลชูั่นส ์(ไทยแลนด)์ 

จ ำกัด (“PICO”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมถือหุ้นผ่ำน NOVA ในอัตรำส่วนรอ้ยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ PICO โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรปลอ่ยสินเช่ือรำยย่อยภำยใตก้ำรก ำกบั หรอืที่เรยีกวำ่ “PICO Finance” ซึง่ด  ำเนินงำน

ตำมเง่ือนไขของส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรคลงั กระทรวงกำรคลงั เพื่อกำรตอ่ยอดทำงธุรกิจกำรเงินของบรษัิทฯ ในอนำคต 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดตัง้บริษัทย่อยโดยออ้มถือหุน้ผ่ำน NOVA ในอตัรำสดัส่วนรอ้ยละ 100 ช่ือ บริษัท โนว่ำ 

แคปปิตอล จ ำกดั (“NOVACAP”) มีวตัถปุระสงคด์  ำเนินธุรกิจบรหิำรสนิทรพัยต์ำมกฎหมำย และหลกัเกณฑก์ำรเป็นบรษัิท

บรหิำรสนิทรพัยข์องธนำคำรแหง่ประเทศไทย โดยปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ และกำร

พฒันำโครงกำร 

2.2. โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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2.3. การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทเมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 ปัจจุบนั บริษัทฯ ประกอบธุรกิจทำงดำ้นพลงังำนเป็นธุรกิจหลกั  โดยน ำประสบกำรณแ์ละควำมช ำนำญในกำร

ด ำเนินธุรกิจวิศวกรรมอยำ่งยำวนำน มำต่อยอดในกำรด ำเนินงำนรบัเหมำก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำแบบครบวงจร เนื่องจำก

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกำสและศกัยภำพในกำรขยำยตวัของตลำดดำ้นธุรกิจพลงังำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพลงังำน

หมุนเวียน (Renewable Energy) โดยแบ่งกำรประกอบกิจกำรคือธุรกิจงำนดำ้นวิศวกรรม จัดหำ และก่อสรำ้งงำน

โครงกำรขนำดกลำงและขนำดใหญ่ และในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ เพิ่มศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ ดว้ยกำรเขำ้

ลงทนุในธุรกิจกำรเงินมำกยิ่งขึน้ โดยเมื่อวนัที่ 1 ตลุำคม 2564 บริษัทฯ โดยบริษัท โนว่ำ เอเชีย จ ำกดั ไดท้ ำกำรเขำ้

ลงทุนในบริษัท พิโก โซลชูั่นส ์(ไทยแลนด)์ จ ำกัด (“PICO”) ที่มีวตัถปุระสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจปล่อยสินเช่ือรำย

ย่อยภำยใตก้ำรก ำกบั โดยกำรซือ้หุน้ของ PICO จ ำนวนรอ้ยละ 85 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด และในวนัที่ 28 มกรำคม 

2565 บริษัท โนว่ำ เอเชีย จ ำกดั ไดท้ ำกำรเขำ้ลงทนุใน PICO เพิ่มเติมอีกจ ำนวนรอ้ยละ 14.99 รวมเป็นเขำ้ลงทนุใน

สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ในรำคำหุน้ละ 242 บำท รวมคิดเป็นเงินลงทุน 241,999,758 บำท ซึ่งกำรเขำ้ท ำธุรกรรมของ

บริษัทย่อยในครัง้นีถื้อวำ่เป็นกำรเริ่มตน้ธุรกิจแขนงใหมข่องบริษัทฯ โดยที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ด ำเนินงำนผ่ำนทำงบรษัิท

ยอ่ยและบรษัิทรว่มตำ่งๆ  

 

2.4. การประกอบธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 กลุม่บรษัิท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ไดแ้บง่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทในกลุม่ตำมประเภทธุรกิจ ดงันี ้

2.4.1. ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง 

บริษัท วินเทจ อีพีซี จ ากัด 

บริษัท วินเทจ อีพีซี จ ำกดั จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลเมื่อวนัที่ 15 กรกฎำคม 2559 โดยมีวตัถปุระสงคใ์นกำร

ประกอบกิจกำรคือเพื่อด ำเนินธุรกิจงำนวิศวกรรม จดัหำ และก่อสรำ้งงำนโครงกำรขนำดใหญ่ สนบัสนนุเงินทนุ

ระหว่ำงก่อสรำ้ง รวมถึงกำรจดัหำแหลง่เงินกูเ้พื่อสนบัสนุนธุรกิจ โดยมีทนุจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่ง

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

รอ้ยละ 99.997 โดยต่อมำมีกำรเพิ่มทุนอีกจ ำนวน 499 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 

49,900,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 500 ลำ้นบำท  

และเมื่อวันท่ี 2 กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ บริษัท Basic Energy Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลำดหลกัทรพัยข์องประเทศฟิลิปปินส ์ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัพลงังำนทดแทน ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้สำมญัของบริษัท 

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

น ำไปเป็นเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตย ์

ปัจจุบนั บริษัท วินเทจ อีพีซี จ ำกัด ใหบ้ริกำรจัดหำอุปกรณท์ี่ใชใ้นก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทิตยข์นำดก ำลงักำรผลติติดตัง้ 25 เมกะวตัต ์ในจงัหวดับิลรินั ประเทศฟิลปิปินส ์และบรกิำรจดัหำ



16 
 

อปุกรณแ์ละรบัเหมำก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงักำรผลติติดตัง้ 220 เมกะ

วตัต ์ในเมืองมินบ ูประเทศเมียนมำ 

บริษัท วีทีอี อินเตอรเ์นชันแนล คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

บริษัท วีทีอี อินเตอรเ์นชันแนล คอนสตรคัชั่น จ ำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวนัที่ 15 กรกฎำคม 

2559 โดยมีวตัถปุระสงคใ์นกำรประกอบกิจกำรคือธุรกิจงำนวิศวกรรม จดัหำ และก่อสรำ้งงำนโครงกำร

ขนำดใหญ่ สนบัสนนุกำรจดัหำเงินกูร้ะหวำ่งก่อสรำ้ง รวมถึงกำรจดัหำแหลง่เงินกูเ้พื่อสนบัสนนุธุรกิจ โดย

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

ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) มีสดัสว่นกำรถือหุน้รอ้ยละ 99.997 และเมื่อวนัที่ 2 กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ 

บริษัท Basic Energy Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยข์องประเทศฟิลิปปินส ์

ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงำนทดแทน ได้เข้ำซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท วีทีอี อินเตอรเ์นชั่นแนล คอน

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

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

16,000,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 10 บำท ซึง่เป็นไปตำมเง่ือนไขภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยหุน้สำมญัขำ้งตน้ และ

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

ถือครองก่อนเพิ่มทุนจะเป็นจ ำนวนทัง้หมด 2,415,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15 ของทุนจดทะเบียน

ช ำระแลว้ ต่อมำในปี 2562 ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มุทนจำกเดิม 161,000,000 บำท เป็น 168,124,320 บำท 

โดยออกหุน้สำมญัจ ำนวน 712,432 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 10 บำท และไดจ้ ำหนำ่ยหุน้ให ้BEC คิดเป็นจ ำนวน 

106,865 หุน้ตำมเง่ือนไขส ำคญัในกำรท ำรำยกำรจ ำหนำ่ยหุน้ของ VINTER ใหก้บั BEC 

ปัจจบุนั บรษัิท วีทีอี อินเตอรเ์นชั่นแนล คอนสตรคัชั่น จ ำกดั ใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมำ 

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

2.4.2. ธุรกิจโรงไฟฟ้า 

บริษัท วินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ากัด 

บริษัท วินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัด  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2558 โดยมี

วตัถปุระสงคใ์นกำรเป็นตวัแทนในกิจกำรกำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้ ประเทศญ่ีปุ่ น ดว้ยทนุจดทะเบยีน 

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

100 ตอ่มำในปีเดียวกนั บรษัิทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกดัไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนในบรษัิทจำกเดิมจ ำนวน 

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

หุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท เพื่อใหม้ีเงินลงทนุเพียงพอในกำรลงทนุในกิจกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตย์
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ในประเทศญ่ีปุ่ น ปัจจุบนับริษัทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัดมีทุนจดทะเบียนเป็นจ ำนวน 657,000,000 

บำท แบง่ออกเป็น 65,700,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 10 บำท 

กำรด ำเนินงำนของบริษัท วินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกดั ที่ผ่ำนมำไดล้งทนุเขำ้ซือ้กิจกำรโรงไฟฟำ้พลงังำน

แสงอำทิตย ์รวมทัง้กำรรบัโอน อุปกรณ ์เครื่องจักร ใบอนุญำตต่ำง  ๆ สิทธิตำมสญัญำจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

(Power Purchase Agreement) สิทธิตำมสญัญำเช่ำที่ดิน รวมทัง้ทรพัยส์ินและสิทธิตำมสญัญำอื่น  ๆ ที่

เก่ียวขอ้งในกำรก่อสรำ้ง พฒันำ ด ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์

ดงักลำ่วในธุรกิจโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นหลำยแหง่ อำทิ โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำน

แสงอำทิตย ์ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตัง้ 1.172 เมกะวัตต ์จังหวัดคะโงะชิมะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลงักำรผลติติดตัง้ 980.98 กิโลวตัต ์จงัหวดัอิงะ 

แมว้่ำบริษัทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัด ไดท้ ำกำรขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยท์ัง้ สอง

โครงกำรเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ในปี 2560 แต่บริษัทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัด ยงัคงมองหำโอกำสกำร

ลงทนุที่เหมำะสมในธุรกิจพลงังำนหมนุเวียนในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นหลกั โดยเขำ้ศึกษำควำมเป็นไปไดข้อง

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียนต่ำง ๆ ในประเทศญ่ีปุ่ น อำทิ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมขนำด

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 288 เมกะวตัต ์จังหวดัฟุกุโอกะ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงั

กำรผลิตติดตัง้ 15  เมกะวตัต ์จงัหวดัฟกุโุอกะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงักำร

ผลติติดตัง้ 8  เมกะวตัต ์จงัหวดัอิบำรำกิ  

นอกจำกนีบ้ริษัทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัด ไดเ้ดินหนำ้ศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนชีวมวลในประเทศญ่ีปุ่ นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกดัเจรจำ

วำงเงินมดัจ ำเพื่อเขำ้ศกึษำกำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนชีวมวลขนำดก ำลงักำรผลติ 25 จงัหวดั

ซะงะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวล ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 25 เมกะวตัต ์จงัหวดัวะกะยะมะ

ในปี 2560 ตอ่มำในปี 2562 ไดเ้ขำ้ศกึษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนชีวมวลขนำดก ำลงั

กำรผลติ 50 เมกะวตัต ์จงัหวดัซะงะเพิ่มเติม รวมเป็น 100 เมกะวตัต ์

อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2561 บริษัทวินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จ ำกัด ไดจ้ ำหน่ำยสิทธิกำรลงทุนในโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 15 เมกะวตัต ์จังหวดัฟุกุโอกะ และโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 8 เมกะวัตต ์จังหวัดอิบำรำกิ ใหแ้ก่ บริษัท 

Scarlet Maple Investments Limited ที่รำคำซือ้ขำยเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 2.70 ลำ้นเหรียญสหรฐั คิดเป็น

จ ำนวนประมำณ 87,810,000 บำท   

 

บริษัท กรีนเอิรธ์พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด 

บรษัิท กรนีเอิรธ์พำวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (เดิมช่ือ บรษัิท พลงังำนเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ำกดั) หรอื 

GEPT จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน 2528 มีลกัษณะเป็น Holding Company ที่มีวตัถุประสงคห์ลกัในกำร

ลงทนุในบรษัิทที่ด  ำเนินธุรกิจพฒันำและบรหิำรจดักำรโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนหมนุเวียน ซึง่มีแผนกำรลงทนุ

ปัจจบุนัคือกำรก่อสรำ้งและพฒันำโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 220 เมกะ
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วัตต ์ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมำ โดยปัจจุบัน GEPT มีทุนจดทะเบียน 2,252,716,300 บำท แบ่งเป็นหุน้

สำมญัจ ำนวน 22,527,163 หุน้  มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100  บำท  

บริษัทฯ ไดเ้ขำ้ลงทนุใน GEPT ดว้ยกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ GEPT ในสดัสว่น คิดเป็นรอ้ยละ 12 ของหุน้สำมญั

ทัง้หมดของ GEPT เมื่อวนัที่ 23 มิถนุำยน 2558 ในเดือนกุมภำพนัธ ์ปี 2559 GEPT ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บริษัท

ยอ่ยในประเทศเมียนมำในช่ือ GEP (Myanmar) Co., Ltd. หรอื GEPM เพื่อเป็น Project Company ในกำรพฒันำ

โครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศเมียนมำ ต่อมำในเดือนมีนำคม 2559 GEPM ไดล้งนำมในสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 

(Power Purchase Agreement) กับหน่วยงำน Myanmar Electric Power Enterprise (MEPE) โดยภำยหลัง

เปลี่ยนช่ือเป็น Electric Power Generation Enterprise (EPGE) ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใตก้ระทรวงกำรไฟฟำ้และ

พลงังำน Ministry of Electricity and Energy of Myanmar (MOEE) ในวนัที่ 3 สงิหำคม 2559 บรษัิท วินเทจ อีพีซี 

จ ำกดั และบริษัท วีทีอี อินเตอรเ์นชนัแนล คอนสตรคัชั่น จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของ

บริษัทฯ ไดเ้ขำ้ลงนำมในสญัญำกำรใหบ้ริกำรรบัเหมำก่อสรำ้งโครงกำรดงักลำ่วกบั GEPM โดยมลูค่ำทัง้ 4 เฟส 

คิดเป็น 282.72 ลำ้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมำณ 8,540.07 ลำ้นบำท1  

ในปี 2561 GEPT มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 125,755,800 บำท เป็น 155,755,800 บำท โดยกำรออกหุน้

สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 300,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท และในปี 2562 GEPT มีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนอีก

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

บำท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรก่อสรำ้งและพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำดก ำลงั

กำรผลิตติดตัง้ 220 เมกะวตัต ์ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมำ โดยเฟสที่ 1 ซึ่งมีก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 50 เมกะ

วตัต ์เริม่รบัรูร้ำยไดแ้ละเริม่จ ำหนำ่ยไฟฟำ้เชิงพำณิชยต์ัง้แตว่นัที่ 27 กนัยำยน 2562  

ในวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 บริษัท วินเทจ อีพีซี จ ำกัด (“VEPC”) และบริษัทวีทีอี อินเตอรเ์นชั่นแนล คอน
สตรคัชั่น จ ำกดั (“VINTER”) ในฐำนะผูร้บัเหมำก่อสรำ้งไดท้ ำกำรสง่มอบโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตยเ์ฟสที่ 1 
ขนำดก ำลงักำรผลิต 50 เมกะวัตต ์ใหแ้ก่ GEPM ต่อมำ GEPM ไดอ้อกหนังสือแจ้งใหเ้ริ่มงำน (Notice to 
proceed: NTP) เฟส 2 และเฟส 3 แก่ผูร้บัเหมำในวนัที่ 14 สิงหำคม 2563 และ 14 ตลุำคม 2563 ตำมล ำดบั 
หลงัจำกนัน้ในวนัที่ 23 ธนัวำคม 2563 ไดม้ีกำรแกไ้ขสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบัโครงกำรฯ ระหวำ่ง VEPC VINTER 
และ GEPM โดยมูลค่ำค่ำตอบแทนตำมสญัญำที่เก่ียวขอ้งกับโครงกำรฯ ส ำหรบัเฟสที่ 2 ถึง 4 ที่ GEPM มี
หนำ้ที่ตอ้งจ่ำยใหแ้ก่ผูร้บัเหมำจะตอ้งถกูปรบัลดลงจำกเดิมประมำณ 209.67 ลำ้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมำณ 
6,333.46 ลำ้นบำท เหลอื 156.06 ลำ้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมำณ 4,714.07 ลำ้นบำท2 โดยในปี 2564 ถึงแม้
จะมีสถำนกำรณก์ำรระบำดของ COVID-19 และเหตกุำรณร์ฐัประหำรในประเทศเมียนมำ ทำง GEPT ยงัคงมี
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟำ้ตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้ (Power Purchase Agreement) กบัรฐับำลเมียนมำเหมือน
ปีที่ผ่ำนมำ และทำง GEPT ไดม้ีกำรช ำระเงินค่ำวสัดแุละอุปกรณเ์พิ่มเติมใหก้บัทำง VEPC เป็นจ ำนวนเงิน 
4.0 ลำ้นเหรยีญสหรฐั ในช่วงเดือนธนัวำคม 2564 อีกดว้ย 
 

                                                      
1 อำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนของธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 ที่ 30.2068 บำทต่อ 1 ดอลล่ำรส์หรฐั 
2 อำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนของธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 ที่ 30.2068 บำทต่อ 1 ดอลล่ำรส์หรฐั 
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2.4.3. ธุรกิจถา่นหิน 

บริษัท WorldMax Management จ ากัด  

บริษัท WorldMax Management จ ำกดั (WorldMax) จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลเมื่อวนัที่ 18 มิถนุำยน 2555 

ดว้ยหุน้จดทะเบียน 50,000 หุน้ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อรองรบักำรขยำยกำรลงทนุในตำ่งประเทศ โดยบรษัิทฯ ถือ

หุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 และบรษัิทฯ ไดช้ ำระทนุในบรษัิทยอ่ยครัง้แรกจ ำนวน 1 เหรยีญสหรฐั 

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

International Limited Company (“SMI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจกำรบริหำรจดักำรเหมืองถ่ำนหิน

ที่รฐั Kalimantan ประเทศอินโดนีเซียใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำยถ่ำนหินแต่เพียงผูเ้ดียว ทัง้นี ้ผูบ้ริหำรของ

บริษัทฯ เล็งเห็นวำ่กำรไดร้บัแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยถ่ำนหินในครัง้นีเ้ป็นโอกำสที่ดีของบรษัิทฯ ในกำร

ขยำยธุรกิจเขำ้สูก่ลุม่พลงังำนซึง่เป็นธุรกิจที่มีอนำคตและสำมำรถสรำ้งผลก ำไรใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้ 

ต่อมำผูบ้ริหำรของบริษัทฯ มีกำรเจรจำกับผูถื้อหุน้ของ  SMI เพื่อขยำยกำรลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่ำนหิน

โดยกำรเขำ้เป็นผูถื้อหุน้ใน SMI เพื่อใหบ้รษัิทฯ ไดร้บัผลตอบแทนโดยตรงจำกผลก ำไรของกำรขำยถ่ำนหิน

ของ  SMI นอกเหนือจำกรำยได้ที่มำจำกกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยถ่ำนหินของ  WorldMax ดังนั้น 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงพิจำรณำและอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ เขำ้ลงทนุโดยกำรซือ้หุน้ของ  SMI จำก Worldly 

Wealth International Limited (“WWI”) ซึ่งกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นใน  SMI ครัง้นีค้ำดว่ำจะส่งผลให้

บริษัทฯ มีแหลง่รำยไดอ้ื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจำกรำยได้จำกธุรกิจรบัเหมำติดตัง้ระบบวิศวกรรม เป็นกำร

ลดควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงแหลง่รำยไดจ้ำกธุรกิจเดียว 

ถึงแมว้ำ่ปัจจบุนั ถ่ำนหินยงัคงเป็นแหลง่ทรพัยำกรดำ้นพลงังำนท่ีมีสว่นแบ่งตลำดเป็นอนัดบัสองรองจำก

น ำ้มนัของโลก และมีตน้ทนุในกำรผลติไฟฟำ้ต ่ำที่สดุ แตเ่นื่องจำกควำมไม่แนน่อนในควำมสำมำรถในกำร

สง่มอบถ่ำนหิน อีกทัง้หลำยประเทศทั่วโลกเริม่ใหค้วำมส ำคญักบัสิง่แวดลอ้มมำกขึน้ รวมไปถึงกำรตื่นตวั

ของกำรก่อใหเ้กิดมลภำวะจำกอุตสำหกรรมดำ้นพลงังำน ส่งผลใหม้ีควำมเขม้งวดในกำรใชถ้่ำนหิน

เพิ่มขึน้ และหนัมำสนบัสนุนกำรขยำยตวัของธุรกิจพลงังำนสะอำด หรือพลงังำนหมนุเวียนแทน ซึ่งกำร

เปลีย่นแปลงดงักลำ่วอำจท ำใหแ้นวโนม้ควำมตอ้งกำรใชถ้่ำนหินคอ่ยๆ ปรบัตวัลงลงในระยะยำว จำกกำร

พิจำรณำกำรลงทนุในธุรกิจเหมืองถ่ำนหินดงักลำ่วอยำ่งรอบคอบ รวมทัง้คำดกำรณผ์ลกระทบและควำม

น่ำจะเป็นในระยะยำว เพื่อรกัษำผลก ำไรอนัเป็นผลตอบแทนสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควร

ด ำเนินกำรปิดบรษัิท WorldMax ซึง่ตัง้แตปี่ 2563 ถึงปัจจบุนั อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกฎหมำย

ตำมระเบียบข้อบังคับของหมู่เกำะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands: BVI) โดยสำเหตุที่กำร

ด ำเนินกำรดงักลำ่วยงัไมแ่ลว้เสรจ็และมีควำมลำ่ชำ้ เนื่องจำกกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท ำ

ใหไ้ม่สำมำรถเดินทำงไปยงัประเทศดงักลำ่วได ้ประกอบกบัหน่วยงำนภำครฐั และหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง

กับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว จ ำเป็นตอ้งปฏิบัติตำมมำตรกำรภำครฐัของหมู่เกำะบริติชเวอรจิ์น จึงไม่

สำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งเต็มประสทิธิภำพ และรวดเรว็เทำ่ที่ควร 
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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

ดอลลำ่รส์หรฐั (USD)) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 25 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ SMI ในรำคำซือ้หุน้ละ 

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

SMI จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2550 ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศอินโดนีเซีย ในรูปแบบของกำร

ลงทนุจำกตำ่งประเทศ ซึง่ไดร้บัอนญุำตใหช้ำวตำ่งประเทศถือหุน้ไดร้อ้ยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจเก่ียวกบั

กำรบริหำรจดักำรเหมืองถ่ำนหิน ทัง้ดำ้นกำรขดุ กำรขนสง่ และกำรตลำด ทัง้กำรขำยภำยในประเทศ และ

สง่ออก โดยเมื่อวนัที่ 25 ตลุำคม 2555 SMI ไดล้งนำมในสญัญำ Management Cooperation Agreement 

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

โดยเง่ือนไขของสญัญำนัน้ใหส้ิทธิ SMI ในกำรเป็นผูบ้ริหำรจดักำรใบอนญุำตเหมืองถ่ำนหินของ TAM แต่

เพียงผูเ้ดียว และสิทธิ SMI ในกำรด ำเนินกำรเพื่อสนบัสนนุกำรขดุเจำะเหมือง รวมถึงสิทธิในกำรเป็นผูร้บั

ซือ้ถ่ำนหินที่ขุดไดแ้ต่เพียงผูเ้ดียว ทัง้นี ้ SMI ไดแ้ต่งตัง้ บริษัท WorldMax Management จ ำกัด ซึ่งเป็น

บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยถ่ำนหินแตเ่พียงผูเ้ดียว  

2.4.4. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและการเงนิ และธุรกิจการเงนิ 

บริษัท โนว่า เอเชีย จ ากดั  

บริษัท โนว่ำ เอเชีย จ ำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 

10,000,000 บำท แบง่เป็นหุน้สำมญั 1,000,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 10 บำท โดยบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 

100 มีวตัถปุระสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจเป็นที่ปรกึษำทำงกำรเงินและกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ที่มีโอกำสใน

กำรสรำ้งผลก ำไรที่เหมำะสม ทัง้ภำยนอกและภำยในบรษัิทฯ ทัง้บรษัิทในและนอกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย โดยจะไมด่  ำเนินธุรกิจใดที่ขดัแยง้กบักำรประกอบธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ บรษัิท โนวำ่ เอเซีย จ ำกดั ตัง้เป้ำ

ที่จะเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและกำรลงทุนที่มีควำมน่ำเช่ือถือในระดบัสงู เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ

ลกูคำ้ที่มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกนัไป ครอบคลมุไปถึงกำรใหบ้ริกำรแก่บริษัทที่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั อนั

ไดแ้ก่ บรษัิท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิท กรนีเอิรธ์พำวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษัิท

ร่วม อีกทัง้ยงัแสวงหำโอกำสในกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ภำยนอก รวมไปถึงกำรขยำยและพฒันำองคก์รและ

บคุลำกรใหม้ีควำมสำมำรถในกำรรบังำนเพิ่มมำกขึน้อีกดว้ย ปัจจบุนับรษัิท โนวำ่ เอเชีย จ ำกดัมีทนุจดทะเบียน

เป็นจ ำนวน 117,500,000 บำท แบง่ออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 11,750,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 10 บำท 

อีกทัง้ในปี 2564 และช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี 2565 ทำง บรษัิท โนวำ่ เอเชีย จ ำกดั ขยำยกำรด ำเนินธุรกิจมำกขึน้ 

โดยกำรจดัตัง้บริษัท โนว่ำ แคปปิตอล จ ำกดั (“NOVACAP”) เพื่อประกอบธุรกิจบริหำรสินทรพัยต์ำมกฎหมำย 

และหลกัเกณฑก์ำรเป็นบรษัิทบริหำรสินทรพัยข์องธนำคำรแหง่ประเทศไทย ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรศกึษำควำม

เป็นไปไดใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ และพฒันำโครงกำร และเมื่อวนัที่ 1 ตลุำคม 2564 บรษัิทฯ โดยบรษัิท โนวำ่ เอเชีย 

จ ำกดั ไดท้ ำกำรเขำ้ลงทนุในบรษัิท พิโก โซลชูั่นส ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“PICO”) ที่มีวตัถปุระสงคใ์นกำรประกอบ

ธุรกิจปล่อยสินเช่ือรำยย่อยภำยใตก้ำรก ำกับ โดยกำรซือ้หุน้ของ PICO จ ำนวนรอ้ยละ 85 ของจ ำนวนหุ้น
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ทัง้หมด และในวนัที่ 28 มกรำคม 2565 บริษัท โนว่ำ เอเชีย จ ำกัด ไดท้ ำกำรเขำ้ลงทุนใน PICO เพิ่มเติมอีก

จ ำนวนรอ้ยละ 14.99 รวมเป็นเขำ้ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ในรำคำหุน้ละ 242 บำท รวมคิดเป็นเงินลงทุน 

241,999,758 บำท เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรปลอ่ยสินเช่ือรำยย่อยภำยใตก้ำรก ำกบั หรือที่เรียกว่ำ “PICO 

Finance” เพื่อกำรต่อยอดทำงธุรกิจกำรเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เริ่มรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจของ

บรษัิท พิโก โซลชูั่นส ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั ตัง้แตไ่ตรมำสที่ 4/2564 เป็นตน้มำ 

 
บริษัท โนว่า แคปปิตอล จ ากดั  
บริษัท โนว่ำ แคปปิตอล จ ำกดั จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลเมื่อวนัที่ 18 พฤษภำคม 2564 ดว้ยทนุจดทะเบียน 

100,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 10,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท โดยบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 

100 ผ่ำนบริษัท โนว่ำ เอเชีย จ ำกดั มีวตัถปุระสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจบริหำรสินทรพัยต์ำมกฎหมำย และ

หลกัเกณฑก์ำรเป็นบรษัิทบรหิำรสนิทรพัยข์องธนำคำรแหง่ประเทศไทย โดยในปัจจบุนับรษัิทฯ อยูร่ะหวำ่ง

กำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรด ำเนินธุรกิจและพฒันำโครงกำร 

 
บริษัท พิโก โซลูชั่นส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
เมื่อวนัที่ 1 ตุลำคม 2564 บริษัทฯ เขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยโ์ดยใหบ้ริษัท โนว่ำ เอเชีย จ ำกัด เขำ้ท ำ

รำยกำรซือ้หุน้สำมญัของ บริษัท พิโก โซลชูั่นส ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“PICO”) จ ำนวน 850,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำ

ไวหุ้น้ละ 100 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 85 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ PICO ในรำคำซือ้หุน้ละ 242 

บำท รวมเป็นรำคำซือ้หุน้ของ PICO ทัง้สิน้ 205,700,000 บำท และเมื่อวนัที่ 27 มกรำคม 2565 บริษัทฯ ไดเ้ขำ้

ท ำรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยห์ุน้สำมญัของ PICO เพิ่มเติมอีกจ ำนวน 149,999 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 

บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.99 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ PICO ในรำคำซือ้หุน้ละ 242 บำท รวม

เป็นรำคำซือ้หุน้ทัง้สิน้ 36,299,758 บำท รวมปัจจบุนับรษัิทฯ ถือหุน้ใน PICO ผำ่นบรษัิท โนวำ่ เอเชีย จ ำกดั ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของหุน้ที่จ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ PICO 

PICO จดัตัง้เมื่อวนัที่ 1 กนัยำยน 2560 ดว้ยทนุจดทะเบียน 10,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 100,000 หุน้ 

มลูคำ่หุน้ละ 100 บำท มีวตัถปุระสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรปลอ่ยสนิเช่ือรำยยอ่ยภำยใตก้ำรก ำกบั หรือ

ที่เรียกว่ำ “สินเช่ือพิโกไฟแนนซ”์ โดยไดร้บัใบอนญุำตจำกกระทรวงกำรคลงั โดยสินเช่ือพิโกไฟแนนซ ์เป็นกำร

ใหบ้รกิำรสนิเช่ือแบบไมม่ีหลกัประกนั ซึง่เรยีกเก็บดอกเบีย้ คำ่ปรบั คำ่บรกิำร คำ่ธรรมเนียม และคำ่ใชจ้่ำยใดๆ 

อนัเกิดขึน้จริงและสมควรแก่เหตุในอัตรำสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 36 ต่อปี (Effective Rate) วงเงินกูส้งูสดุไม่กิน 

50,000 บำทโดยผู้ขอสินเช่ือสำมำรถขอสินเช่ือผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็ปไซต์ PICO เงินด่วน 

www.picothailand.co.th และช่องทำงสื่อสงัคมออนไลน ์อำทิ Facebook youtubeหรือ Tik Tok เป็นตน้ ทัง้นี ้

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ริกำรและเพื่อเป็นกำรหลีกเลี่ยงตน้ทุนในกำรด ำเนินกำรจำกกำรบริหำร

สำขำ โดยปัจจุบัน PICO มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,000,000 หุ้น           

มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100  บำท และมีเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมสะดวกสะบำยใหก้ับผูใ้ช้บริกำรภำยใต้

แนวคิด digital lending อยำ่งตอ่เนื่อง 
 

 

 

http://www.picothailand.co.th/
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3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และโครงสร้างของผู้ถอืหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

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

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท 
นำยศุภศิษฏ ์โภคินจำรุรศัมิ์ นำยออง ทีฮำ พลต ำรวจตรีมงคล หรุ่นเริงใจ นำยชนน วงัตำล กรรมกำรสองในสี่คนนี ้   

ลงลำยมือช่ือรว่มกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

1.  นำยสทิธินำท ดวงรตัน ์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2.  นำงสำวเยำวโรจน ์ กลิน่บญุ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
3.  นำยกฤษฎำ พฤติภทัร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

 

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1. นำยศภุศิษฏ ์ โภคินจำรุรศัมิ ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2. นำงสำวนิษฐรศัมิ ์ จิรำสกลุเกียรติ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
3. นำยพงศก์ฤษณ ์ สนุทรำรชนุ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
4. นำงสำวชนำกำร  เขียวสม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบคุคลและธุรกำร 
5. นำยพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและก่อสรำ้ง 
6. นำยสง่ำ  ตนัติอมรพงษ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยเลขำนกุำรบรษัิทและกำรก ำกบัดแูล 
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โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ขอ้มูล ณ วนัที่ 19 พฤษภาคม 2565 

ล าดับ ชื่อ – สกุล จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุน้ 
 นำย ภทัรณฏัฐ์ ญำณกรธนำพนัธุ ์ 130,323,437  7.89  
 นำย วิพงษ์ รตันศิรวิิไล 110,773,650  6.71  
 บรษัิท ณศุำบรุ ีจ ำกดั  94,042,650  5.70  
 นำย ณฐัปภสัร ์ เกสรช์ยัมงคล  64,056,000  3.88  
 บรษัิท เอสเอ็มอี เอสเตท จ ำกดั  62,500,000  3.79  
 น.ส. กมำตยำ ศรวณียำรกัษ์ 41,581,100  2.52  
 น.ส. ทิตำนนั หรุน่เรงิใจ 36,000,100  2.18  
 นำย กนก จนัทนโรจน ์ 34,802,200  2.11  
 นำย โสรจั โรจนเบญจกลุ 34,300,000  2.08  
 บรษัิท ไฮเทค ยทูีรติี ้จ ำกดั  31,250,000  1.89  
 ผูถื้อหุน้อื่น    1,011,546,521   61.26  
 รวม   1,651,175,658 100.00 

 

4. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี 2562 ไมม่ี 

 

ปี 2563 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2563 มีมตดิงัตอ่ไปนี ้

1. อนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 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 

มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ดว้ยกำรตดัหุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 353,757,660 หุน้ ทีจ่ดัสรรไว้

เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ 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 เพื่อเสนอขำยแก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ 

(Rights Offering) ตำมแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) 

 

ปี 2564 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2564 มีมติดงัตอ่ไปนี ้

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 
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491,747,805 หุน้ ซึ่งจัดสรรไวเ้พื่อรองรบักำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของ

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 มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ดงันี ้ 

2.1 จัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 382,541,216 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท หรือคิดเป็น          

รอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ของบรษัิทฯ เพื่อรองรบักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญั

เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และ/หรอื จ ำนวน 127,513,739 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ย

ละ 10 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ของบรษัิทฯ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private 

Placement)  โดยทัง้สองกรณีเป็นกำรเพิ่มทนุตำมแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) 

ทัง้นี ้ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำมจะตอ้งมีจ ำนวนรวมกนัไม่เกิน 382,541,216 หุน้ หรือค ำนวณรวมไม่

เกินรอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ของบรษัิทฯ 

2.2 จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 318,784,347 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำร

ใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 5 (META-W5) ที่จัดสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทโดยไมค่ิดมลูคำ่ 

 

ปี 2565 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 เมษำยน 2565 มีมติดงัตอ่ไปนี ้

1. อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 452,801,030 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 

2,103,976,688 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,651,175,658 บำท โดยกำรตัดหุน้สำมัญที่ยงั

ไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ จ ำนวน 452,801,030 หุน้ มูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยมี

รำยละเอียดดงันี ้

1.1 หุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 134,016,683 หุน้ ซึ่งออกไวเ้พื่อรองรบักำรจัดสรรและเสนอขำยหุน้

สำมญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) ตำมแบบ

มอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) ท่ียงัไมไ่ดร้บักำรจดัสรร 

1.2 หุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 318,784,347 หุน้ซึง่ออกไวเ้พื่อรองรบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะ

ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 5 (META-W5) โดยจ ำนวนหุน้ที่ออกเพื่อรองรบั META-W5 

จะไดม้ีกำรเพิ่มทนุอีกครัง้ในสดัสว่นที่เทำ่กบัจ ำนวนใบแสดงสทิธิที่ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

2. อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 1,586,058,082 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 

1,651,175,658 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 3,237,233,740 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุน 

จ ำนวน 1,586,058,082 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรจดัสรรดงัตอ่ไปนี ้ 
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2.1 จัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 495,352,697 หุน้ หรือไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบียน

ช ำระแลว้ของบรษัิทฯ เพื่อรองรบักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำม

สดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) ตำมแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) 

2.2 จัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 165,117,566 หุน้ หรือไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ช ำระแลว้ของบริษัทฯ เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน

วงจ ำกดั (Private Placement) ตำมแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) 

ทัง้นีต้ำมขอ้ 2.1 และ 2.2 ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำมจะตอ้งมีจ ำนวนรวมกนัไม่เกิน 495,352,697 หุน้ 

หรือค ำนวณรวมไม่เ กินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่

คณะกรรมกำรบรษัิทฯ มีมติอนมุตัิกำรจดัสรร 

2.3 จัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 513,056,980 หุน้ หรือไม่เกินรอ้ยละ 31 ของทุนจดทะเบียน

ช ำระแลว้ของบริษัทฯ เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ

ซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 6 (META-W6) 

2.4 จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 312,530,849 หุน้ หรือไม่เกินรอ้ยละ 19 ของทนุจดทะเบียนช ำระ

แลว้ของบริษัทฯ เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้

สำมญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 5 (META-W5) ซึ่งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี 

2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2564 และไดร้บัอนุมัติกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับสิทธิ

ดงักลำ่วจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภำคม 2564 และได้

จ ำหนำ่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิแก่ผูถื้อหุน้ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที่ 30 กรกฎำคม 2564 

ทัง้นีต้ำมขอ้ 2.3 และ 2.4 จะตอ้งมีจ ำนวนรวมกนัไม่เกิน 825,587,829 หุน้ หรือค ำนวณรวมไม่

เกินรอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติ

อนมุตัิกำรจดัสรร 

2.5 จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไมเ่กิน 100,000,000 หุน้ เพื่อรองรบักำรปรบัสทิธิกำรใชส้ทิธิซือ้

หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 5 (META-W5) 

ตำมขอ้ 3.3.1 (ง) ของขอ้ก ำหนดสิทธิกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของ

บริษัทฯ (META-W5) ดว้ยเหตบุริษัทฯ ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ 

ครัง้ที่ 6 (META-W6) 

 

5. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทฯ งดจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 2564 และ 2565 เนื่องจำกบริษัทฯ มีผลประกอบกำร

ขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ  

 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

ณ  31 มีนาคม 2565 
(สอบทาน) 

ณ  31 ธันวาคม 2564 
(ตรวจสอบ) 

ณ  31 ธันวาคม 2563 
(ตรวจสอบ) 

 ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์             

สินทรัพยห์มุนเวียน             

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 8.99 0.15% 10.53 0.18% 6.70 0.13% 

เงินลงทนุชั่วครำว - - - - - - 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น  1,895.75 32.55% 1,901.30 32.30% 1,807.01 34.85% 

เงินใหส้ินเช่ือระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้งรบั       

 -กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 9.32 0.16% 9.10 0.15% - - 

 -กิจกำรอ่ืน 90.14 1.55% 92.09 1.56% - - 

เงินใหส้ินเช่ือระยะยำวและดอกเบีย้คำ้ง
รบัสว่นที่ไมถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี       

 -กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 0.89 0.02% 0.89 0.02% - - 

 -กิจกำรอ่ืน 6.81 0.12% 5.66 0.10% - - 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้งรบั       

 - กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั - - - - - - 

 - กิจกำรอ่ืน - - - - 15.35 0.30% 

สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ-หมนุเวียน 261.84 4.50% 255.79 4.35% 229.71 4.43% 

เงินจำ่ยลว่งหนำ้ผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง 1,912.53 32.84% 1,927.07 32.74% 1,646.56 31.75% 

เงินมดัจ ำเพ่ือกำรลงทนุในธุรกิจพลงังำน 475.04 8.16% 506.02 8.60% 506.09 9.76% 

เงินค ำ้ประกนัตำมสญัญำซือ้ขำยสินคำ้ 175.13 3.01% 175.78 2.99% 157.99 3.05% 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น 0.03 0.00% 0.03 0.00% 0.03 0.00% 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1.48 0.03% 2.12 0.04% 0.23 0.00% 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 4,837.94 83.06% 4,886.37 83.01% 4,369.67 84.27% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั 15.00 0.26% - - 3.71 0.07% 

สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ-ไมห่มนุเวียน   - - - - 

เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน - หลกัทรพัยเ์ผ่ือขำย   - - - - 

เงินลงทนุในกำรรว่มคำ้   - - - - 

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 706.67 12.13% 704.04 11.96% 685.43 13.22% 

เงินลงทนุในบรษัิทอ่ืน   - - - - 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

ณ  31 มีนาคม 2565 
(สอบทาน) 

ณ  31 ธันวาคม 2564 
(ตรวจสอบ) 

ณ  31 ธันวาคม 2563 
(ตรวจสอบ) 

 ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินใหส้ินเช่ือระยะยำวและดอกเบีย้คำ้ง
รบั-สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดระยะภำยใน
หนึ่งปี       

 -กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 1.03 0.02% 1.10 0.02% - - 

 -กิจกำรอ่ืน 9.17 0.16% 6.83 0.12% - - 

เงินจำ่ยลว่งหนำ้คำ่ทีป่รกึษำกำรเงิน   - - - - 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ 9.43 0.16% 9.46 0.16% 9.61 0.19% 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 17.50 0.30% 17.92 0.30% 17.08 0.33% 

สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ 26.37 0.45% 19.83 0.34% 16.58 0.32% 

คำ่ควำมนิยม 118.70 2.04% 118.70 2.02% - - 

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 2.89 0.05% 2.72 0.05% 1.24 0.02% 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 0.45 0.01% 0.69 0.00% - - 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอื่น 76.86 1.32% 116.66 1.98% 73.78 1.42% 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น  2.65 0.05% 1.81 0.03% 8.30 0.16% 

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 986.72 16.94% 999.76 16.99% 815.73 15.73% 

รวมสินทรัพย ์ 5,824.66 100.00% 5,886.13 100.00% 5,185.40 100.00% 

หนีสิ้น             

หนีสิ้นหมุนเวียน             

เงินเบิกเกินบญัชี                            -                           -                           -                           -    

เงินกูย้ืมระยะสัน้ 266.01 4.57% 272.41 4.63% 204.41 3.94% 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 2,156.95 37.03% 2,152.16 36.56% 2,067.30 39.87% 

เงินกูย้ืมระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้ง   จำ่ย
แก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 3.00 0.05% 3.30 0.06% - - 

หุน้กูท้ี่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี    - - 26.60 0.51% 

หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงินที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 9.86 0.17% 8.76 0.15% 6.41 0.12% 

หนีส้ินที่เกิดจำกสญัญำ-หมนุเวียน 1,345.89 23.11% 1,276.16 21.68% 1,050.59 20.26% 

เงินมดัจ ำรบัลว่งหนำ้เพื่อกำรลงทนุ   - - - - 

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำนที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี   1.66 0.03% 2.46 0.05% 

ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลคำ้งจำ่ย 0.87 0.01% 0.82 0.01%                       1.43 0.03% 

ประมำณกำรหนีส้ินระยะสัน้ 0.47 0.01% 0.46 0.01% 0.64 0.01% 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 3,783.05 64.95% 3,715.73 63.13% 3,359.84 64.79% 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

ณ  31 มีนาคม 2565 
(สอบทาน) 

ณ  31 ธันวาคม 2564 
(ตรวจสอบ) 

ณ  31 ธันวาคม 2563 
(ตรวจสอบ) 

 ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน - สทุธิจำก
สว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 14.35 0.25% 10.06 0.17% 9.95 0.19% 

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำนสว่นที่ถึงก ำหนด
ช ำระเกินกวำ่หนึ่งปี   - - - - 

ภำระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังำน 0.46 0.01% 0.42 0.01% 0.13 0.00% 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัช ี 5.91 0.10% 13.70 0.23% 3.93 0.08% 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 2.70 0.05% 2.61 0.04% 2.60 0.05% 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 23.42 0.40% 26.79 0.46% 16.61 0.32% 

รวมหนี้สิน 3,806.47 65.35% 3,742.52 63.58% 3,376.45 65.11% 

ส่วนของผู้ถือหุน้             

ทนุจดทะเบียน  2,103.98 36.12% 2,103.98 35.74% 1,766.89 34.07% 

ทนุที่ออกและช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ 1,651.17 28.35% 1,651.17 28.05% 1,275.14 24.59% 

สว่นเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 548.20 9.41% 548.20 9.31% 690.86 13.32% 

สว่นต ำ่กวำ่ทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย (30.93) (0.53%) (9.97) (0.17%) (9.97) (0.19%) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม       

- จดัสรรเพื่อส  ำรองตำมกฎหมำย -  -                        -                           -                           -                           -    

- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (122.75) (2.11%) (102.14) (1.74%) (38.19) (0.74%) 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ (99.40) (1.71%) (32.79) (0.56%) (169.71) (3.27%) 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 1,946.29 33.41% 2,054.47 34.90% 1,748.13 33.71% 

สว่นของสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 71.90 1.23% 89.14 1.51% 60.82 1.17% 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 2,018.19 34.65% 2,143.61 36.42% 1,808.95 34.89% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 5,824.66 100.00% 5,886.13 100.00% 5,185.40 100.00% 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 

ณ  31 มีนาคม 2565 
(สอบทาน) 

ณ  31 ธันวาคม 2564 
(ตรวจสอบ) 

ณ  31 ธันวาคม 2563 
(ตรวจสอบ) 

 ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

        

รายได้       

รำยไดจ้ำกกำรขำย - - - - - - 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 14.77 56.94% 74.55 81.80% 8.19 4.10% 

รำยไดด้อกเบีย้รบัจำกเงินใหส้ินเช่ือ 4.29 16.54% 4.55 4.99% - - 

ดอกเบีย้รบั - - 0.27 0.30% 29.69 14.88% 

กลบัรำยกำรผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ - - 2.03 2.23% 0.05 0.03% 

ก ำไรจำกกำรขำยสิทธิกำรลงทนุ - - - - - - 

รำยไดอ่ื้น 6.88 26.52% 9.74 10.69% 161.64 81.00% 

รวมรายได้ 25.94 100.00% 91.14 100.00% 199.56 100.00% 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทนุขำย - - - - - - 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร 14.06 54.20% 70.62 77.49% 7.96 3.99% 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรสินเช่ือ 0.53 2.04% 0.87 0.95% - - 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรและทั่วไป 28.88 111.33% 68.04 74.65% 101.12      50.67% 

ผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 0.06 0.23% 0.13 0.14% 67.72 33.93% 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม - - 26.55 29.13% 129.55 64.92% 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 7.83 30.19% 42.58 46.72% 42.88 21.49% 

รวมค่าใช้จ่าย 51.36 198.00% 208.79 229.09% 349.23 175.00% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิ
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและภาษีเงนิได้    (25.42) (98.00%) (117.65) (129.09%) (149.67) (75.00%) 

สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและกำรรว่ม
คำ้ที่ใชว้ิธีสว่นไดเ้สีย 3.86 14.88% 17.71 19.43% 19.98 10.01% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (21.56) (83.12%) (99.94) (0.00%) (129.69) (64.99%) 

รำยได ้(คำ่ใชจ้ำ่ย) ภำษีเงินได ้ (0.47) (1.81%) - - (8.90) (4.46%) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (22.03) (84.93%) (99.94) (109.65%) (138.59) (69.45%) 
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งบกระแสเงนิสด 
  งบการเงนิรวม 

งบกระแสเงนิสด 
ณ  31 มีนาคม 2565 

(สอบทาน) 
ณ  31 ธันวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
ณ  31 ธันวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได ้ (21.56)                          (99.94)                        (129.69) 

ปรับปรุงด้วย    

คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ  ำหนำ่ย 2.96                              9.91                              4.10 

กลบัรำยกำรผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้(กลบัรำยกำร) (1.19)                            (1.90)                          67.67 

คำ่ใชจ้ำ่ยทำงตรงในกำรออกหุน้กูต้ดัจำ่ย                                   -                             2.62 

ขำดทนุจำกกำรขำยสินทรพัยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียน  0.10                                 - 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม  26.55 129.55 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ  - - 

ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ ์  0.04                              0.02 

ขำดทนุ (ก ำไร ) จำกกำรช ำระบญัชีบรษัิทยอ่ย  - 0.38 

ก ำไรจำกกำรไดม้ำของหุน้ในบรษัิทรว่ม  (0.85) (157.42) 

ก ำไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จำกอตัรำแลกเปลี่ยน 0.36                            (1.30)                              0.57 

สว่นแบง่(ก ำไร)ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและกำรรว่มคำ้ (3.86)                          (17.71)                          (19.98) 

ส ำรองจำกกำรประมำณกำรหนีส้ินระยะสัน้(กลบัรำยกำร) 0.01                            (0.18)                            (0.11) 

คำ่ใชจ้ำ่ยที่ปรกึษำทำงกำรเงินตดัจำ่ย                                    - 43.59 

คำ่ใชจ้ำ่ยผลประโยชนพ์นกังำน 0.04 0.13 4.32 

ดอกเบีย้รบั - (0.27) (29.69) 

รำยไดด้อกเบีย้รบัจำกกำรใหส้ินเช่ือ (4.29) (4.55) - 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 7.83 42.58 42.88 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหนี้สินด าเนินงาน 

(19.70) (47.39) (41.19) 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง       

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น (1.49) 93.17 650.95 

สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ (6.76) (0.21) 3.72 

เงินจำ่ยลว่งหนำ้ผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง 6.82 (82.77) (1,135.16) 

เงินใหส้ินเช่ือ (0.35) 2.50 - 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 0.65 0.92 (0.14) 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น  - (0.20) 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 12.06 (123.03) 8.41 

หนีส้ินที่เกิดจำกสญัญำ 76.41 110.59 968.36 

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำน (1.66) (0.80) (4.95) 
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  งบการเงนิรวม 

งบกระแสเงนิสด 
ณ  31 มีนาคม 2565 

(สอบทาน) 
ณ  31 ธันวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
ณ  31 ธันวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประมำณกำรหนีส้ินระยะสัน้ 0.08 - (2.18) 

เงินสดจำ่ยภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน - - (7.88) 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น - - 0.92 

เงนิสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 66.06 (47.03) 440.66 

รบัดอกเบีย้ 4.14 4.59 - 

จำ่ยดอกเบีย้ (8.63) (39.17) (38.62) 

จำ่ยภำษีเงินได ้ (0.15) 4.23 (2.87) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 61.42 (77.38) 399.17 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

รบัดอกเบีย้  0.61 2.35 

เงินลงทนุชั่วครำวลดลง  - 0.19 

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนัลดลง (15.00) 3.72 14.29 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมขึน้)  - 19.00 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรอ่ืนเพ่ิมขึน้  15.00 (15.00) 

เงินสดรบั(จำ่ย)มดัจ  ำเพื่อกำรลงทนุในธุรกิจพลงังำน  - 78.75 

เงินสดจำ่ยซือ้สินทรพัยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอื่น  - - 

เงินสดรบัจำกกำรซือ้สินทรพัยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอื่น  - - 

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยอสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ  - - 

เงินสดรบัจำกกำรขำยเงินลงทนุชั่วครำว  - 0.29 

เงินสดจำ่ยซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย (36.30) (205.43) - 

เงินสดรบัจำกเงินปันผลจำกบรษัิทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้  - 6.48 

เงินสดจำ่ยซือ้สินทรพัยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอื่น  (29.55) - 

เงินสดรบัจำกกำรขำยสินทรพัยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอื่น  71.77 - 

เงินสดรบัจำกกำรขำยเงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้  - - 

เงินสดจำ่ยซือ้ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์ (0.16) (2.46) (0.13) 

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยอปุกรณแ์ละยำนพำหนะ  - 0.01 

เงินสดจำ่ยซือ้สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (0.32) (0.10) (0.04) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (51.78) (146.44) 106.55 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีลดลง    

เงินกูย้ืมระยะสัน้ลดลง (0.30) 23.43 (75.72) 

จำ่ยช ำระเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัลดลง (5.25)             

จำ่ยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน (3.68) (8.85) (2.11) 
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  งบการเงนิรวม 

งบกระแสเงนิสด 
ณ  31 มีนาคม 2565 

(สอบทาน) 
ณ  31 ธันวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
ณ  31 ธันวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดรบัสทุธิจำกกำรออกหุน้กู ้  - - 

เงินสดจำ่ยช ำระหุน้กู ้  - (373.00) 

เงินสดรบัจำกสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุในกำรออกจ ำหน่ำยหุน้
สำมญัของบรษัิทยอ่ย  - - 

เงินสดรบัจำกกำรเพิ่มทนุ  233.38 - 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (9.23) 247.96 (450.83) 

ผลตำ่งของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน       

ที่เป็นเงินตรำตำ่งประเทศลดลง(เพิ่มขึน้) (1.96) (20.31) (58.40) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (1.54) 3.83 (3.51) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัตน้ปี 10.53 6.70 10.21 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันสิน้ปี 8.99 10.53 6.70 
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