- สรุ ปข้อสนเทศ ลักษณะ เงือ่ นไข และสาระสาคัญใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (META-W6)
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ

507,990,925 หน่วย
507,990,925 หุ้น

การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 30 มิถุนายน
2565 ในอัตราส่วนหุน้ สามัญเดิม 21 หุน้ ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 5 หน่วย

ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิรายใหญ่

ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
(หน่วย)

ร้อยละของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ยื่นจด
ทะเบียนในครัง้ นี ้
1 นายณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล
81,750,921
16.09%
2
กลุ่มครอบครัว “รัตนศิริวิไล”
35,225,892
6.93%
35,202,083
6.93%
2.1 นายวิพงษ์ รัตนศิรวิ ิไล
23,809
0.00%
2.2 นางพรทิพย์ รัตนศิรวิ ิไล
3 นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ ์
31,029,389
6.11%
4 นายชนน วังตาล
24,465,602
4.82%
5 บริษัท ณุศาบุรี จากัด
22,319,678
4.39%
6 บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จากัด
14,880,952
2.93%
7
กลุ่มครอบครัว “รุ ่งเรืองเนาวรัตน์”
12,321,433
2.43%
12,309,529
2.42%
7.1 นายบดินทร์ รุง่ เรืองเนาวรัตน์
11,904
0.00%
7.2 นายบวร รุง่ เรืองเนาวรัตน์
8 นางสาวกมาตยา ศรวณียารักษ์
9,900,261
1.95%
9
กลุ่มครอบครัว “จันทนโรจน์”
9,549,404
1.88%
9,476,190
1.87%
9.1 นายกนก จันทนโรจน์
73,214
0.01%
9.2 นางสาวจิตตกานต์ จันทนโรจน์
10 นางสาวทิตานัน หรุ ่นเริงใจ
8,571,452
1.69%
รวมผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
250,014,984
49.22%
ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ์รายอืน่ ๆ
257,975,941
50.78%
รวม
507,990,925
100%
หมายเหตุ : เป็ นการจัดกลุม่ ตามนามสกุลเท่านัน้ ไม่ได้บง่ ชีว้ า่ บุคคลในกลุม่ มีพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็ นการกระทาการ
ร่วมกันหรือมีการออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน

การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

1. วันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ จะเริ่มใช้สิทธิ ได้ค รัง้ แรกในวันที่ 31 สิงหาคม
2565 และสามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้อีก 1 ครัง้ จนถึง
สิน้ สุดถึงวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี ้ วันกาหนดการ
ใช้สิทธิครัง้ ถัดไปซึ่งเป็ นครัง้ สุดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันครบกาหนดอายุ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2566
ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้สทิ ธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทฯ ให้
เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิครัง้ ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ
จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ และไม่มีขอ้ กาหนดเรียกให้ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิก่อนครบกาหนด
2. ลักษณะการใช้สิทธิ
ในการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ แต่ละครัง้ ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ส ามารถใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ทั้ง หมดหรื อ บางส่ว นก็ ไ ด้ ส าหรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะใช้
สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว และให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ
นัน้ ๆ สิน้ สภาพโดยไม่มีการใช้สทิ ธิ
3. ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
3.1) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิ ในการซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทา
การ ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละ
ครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ”) ในกรณีที่วนั
ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ต รงกั บ วัน หยุ ด ท าการของบริ ษั ท ฯ ให้เ ลื่ อ นวัน
กาหนดการใช้สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการ
ใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
ให้แ สดงความจ านงในการใช้สิ ท ธิ ภ ายในระยะเวลา 15 วัน ก่ อ นวัน
กาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการ
ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทา
การของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ดังกล่าว เป็ น วันทาการ
สุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว
3.2) ทัง้ นี ้ การแจ้งข่าวเกี่ ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และ
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียด
ดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจานงในการ
ใช้สิทธิ ในแต่ละครัง้ ผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์

(SET Link) ส าหรับ การใช้สิ ท ธิ ค รั้ง สุด ท้า ย บริ ษั ท ฯ จะส่ ง จดหมาย
ลงทะเบี ย นถึ ง ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ต ามรายชื่ อ ที่ ป รากฏในสมุด
ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ณ วัน ปิ ด สมุด ทะเบี ย นพัก การโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้าย ภายใน 21 วันก่อนวันครบกาหนดการใช้
สิท ธิ ค รัง้ สุด ท้า ย นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ จะปิ ด สมุด ทะเบี ย นพัก การโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ต.ล.ท.” หรือ “ตลาดหลักทรัพย์”)
จะทาการขึน้ เครือ่ งหมายห้ามการซือ้ ขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อน
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนั แรกของ
การปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ ให้
เลื่อนเป็ นวันทาการก่อนหน้า และในกรณี ที่วันกาหนดการใช้สิทธิ ค รัง้
สุดท้ายตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ
ครัง้ สุดท้ายดังกล่าว เป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิ
ครัง้ สุดท้ายดังกล่าว ทัง้ นี ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิจะถูกพักการซือ้ ขายตัง้ แต่
วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครือ่ งหมาย SP จนถึงวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้าย
การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ บริษัทฯ ต้องดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอด
อายุ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ใ ดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
ก. เมื่อบริษัทฯ เปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ บริษัทฯ อันเป็ นผลมา
จากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้ ที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ จะปรับ ราคาการใช้สิท ธิ อัน เป็ น ผลมาจากการรวม หรื อ การ
แบ่งแยกหุน้ ที่ออกแล้วของบริษัทฯ โดยจะมีผลบังคับทันที เมื่อมูลค่าที่
ตราไว้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ต ามที่ เ ผยแพร่ ผ่ า นระบบเผยแพร่ ข ้ อ มู ล สื่ อ
อิเล็กทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้รบั หุน้ ตามจานวนที่คานวณได้ตามสูตร
และประเภทเช่ น เดี ย วกั บ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ที่ อ อกภายหลัง จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของ
หุน้ สามัญของบริษัทฯ
ข.เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตัง้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญไม่มีสิทธิในการรับหุน้ ปั นผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ขนึ ้ เครือ่ งหมาย XD)
ค.เมื่ อ บริ ษั ท ฯ เสนอขายหุ้น ที่ อ อกใหม่ ใ ห้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อ
ประชาชนทั่วไป ในราคาที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ จะมีผลบังคับ
ทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้
สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครือ่ งหมาย XR) สาหรับ
กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรือ
วันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาเฉลีย่ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่” คานวณได้จาก จานวนเงินทัง้ สิน้ ที่
บริษัทฯ จะได้รบั จากการเสนอขายหุน้ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ สิน้ ที่ออกใหม่
ในครัง้ นัน้
“ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ” ได้กาหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาด
ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาด
ถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการ
ซื อ้ ขายหุ้น สามัญ ทั้ง หมดของบริษั ท ฯ หารด้ว ยจ านวนหุ้น สามัญ ของ
บริษัทฯ ที่ทาการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา
7 วันทาการ (วันที่เปิ ดทาการซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อน
วันที่ใช้ในการคานวณ
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ” เนื่องจาก
หุน้ สามัญของบริษัทฯ ไม่มีการซือ้ ขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ
จะทาการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคานวณแทน
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิ
ในการจองซื ้อ หุ้น สามั ญ ที่ อ อกใหม่ (วั น แรกที่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ขึ น้
เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้กบั ผูห้ นุ้ เดิม (Rights
Offering) และ/หรือ วัน แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่แก่
ประชาชนทั่วไป สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/
หรือ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า
1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวด้วยกัน ให้นา
ราคาเสนอขายของทุกราคา และจานวนหุน้ ที่ออกใหม่ทงั้ หมดมาคานวณ
ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุ้น สามัญ ที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่การเสนอขาย
พร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้ ด้วยกัน ให้นาจานวน
หุน้ และราคาเสนอขายเฉพาะของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ซงึ่ “ราคาเฉลีย่ ของ
หุน้ สามัญที่ออกใหม่” ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ" มาคานวณการเปลีย่ นแปลงเท่านัน้
ในกรณี ที่ ก ารเสนอขายดังกล่าวไม่อ ยู่ภายใต้เงื่ อ นไขที่ จะต้อ งจองซือ้
ด้วยกัน ให้นาเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ต่อหุน้ สามัญของบริษัทฯ” มาคานวณการเปลีย่ นแปลงเท่านัน้
ง.เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/
หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์นนั้ ให้
สิทธิ แก่ผถู้ ือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ (เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้ สามัญ) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับ
สิทธิดงั กล่าว ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัท
ฯ”
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันที
ตั้ง แต่ วัน แรกที่ ผู้ซื ้อ หุ้น สามัญ จะไม่ ไ ด้ร ับ การใช้สิ ท ธิ ใ นการจองซื ้อ
หลัก ทรัพ ย์ที่ อ อกใหม่ใ ด ๆ ที่ ใ ห้สิท ธิ ที่ จ ะแปลงสภาพ/เปลี่ย นเป็ น หุ้น
สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครือ่ งหมาย XW) สาหรับกรณีที่เป็ น
การเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของ
การเสนอขายหลัก ทรัพ ย์ที่ อ อกใหม่ใ ด ๆ ที่ ใ ห้สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็ นการเสนอขาย
ให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คานวณได้จากจานวนเงิ นที่
บริษัทฯ จะได้รบั จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิ ในการแปลงสภาพ/
เปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ รวมกับเงินที่ได้รบั จากการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญนัน้ หัก
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ถ้ามี) หารด้วย
จานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สทิ ธินนั้
“ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึง่ จะ
ใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค)
ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิใน
การจองซือ้ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ น
หุน้ สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมาย XW) สาหรับกรณี ที่
เป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของ
การเสนอขายหลัก ทรัพ ย์ที่ อ อกใหม่ ใ ด ๆ ที่ ใ ห้สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญแก่ประชาชนทั่วไป สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ แปลงสภาพ
พร้อ มกัน มากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่ อ นไขที่ จ ะต้อ งจองซื อ้
หลักทรัพย์ดงั กล่าวด้วยกัน ให้คานวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทัง้ หมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกัน
ดัง กล่ า วไม่ อ ยู่ ภ ายในเงื่ อ นไขที่ ต ้อ งจองซื อ้ ด้ว ยกั น ให้ค านวณการ
เปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ แปลงสภาพ ซึ่ง "ราคา
เฉลีย่ ต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่" ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาด
ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ" เท่านัน้
จ.เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกาไร
สุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ของผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวม
การคานวณอัตราร้อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ให้คานวณโดย
นาเงินปั นผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดาเนินงาน และกาไรสะสม ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีในแต่ละปี ดงั กล่าว รวมทัง้ เงินปั นผลระหว่างกาล (ถ้ามี)
หารด้ว ยก าไรสุท ธิ ห ลัง หัก ภาษี เงิ น ได้ข องผลการด าเนิ น งานของรอบ
ระยะเวลาบัญชีนนั้ การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
จะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปั น
ผลนัน้ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึน้ เครือ่ งหมาย XD)
ฉ.ในกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ที่ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ จะได้ร ับเมื่อมีการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
ให้บริษัทฯ พิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
การปรับหรือพิจารณากาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ
อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็ นธรรม และไม่ทาให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้รบั ผลประโยชน์ดอ้ ยไปจากเดิม โดยให้
ถือว่าผลการพิจารณานัน้ เป็ นที่สดุ และให้บริษัทฯ แจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และนายทะเบี ย นใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ทราบถึ ง

รายละเอี ย ดดัง กล่าวด้วยโดยทัน ที ห รือ ก่ อ นวัน ที่ เกิ ด เหตุก ารณ์ที่ ต ้อง
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงการใช้สทิ ธิดงั กล่าว
การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตาม
ข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็ นอิสระต่อกันและจะคานวณการเปลีย่ นแปลงตามลาดับ
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ "ราคาตลาดของหุน้ สามัญของ
บริษัทฯ” สาหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึน้ พร้อมกัน ให้คานวณการ
เปลี่ยนแปลงเรียงตามลาดับ ดังนี ้ คือ (ก) (จ) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) โดยใน
แต่ละลาดับครัง้ ที่คานวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้
สิทธิเป็ นทศนิยม 4 ตาแหน่ง และอัตราการใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 4 ตาแหน่ง
“ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมี
ความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น
การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตาม
ข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทาให้ราคาการใช้สิทธิ ใหม่
สูงขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุน้ ในกรณีที่
หุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจานงการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
(ทศนิยม 4 ตาแหน่ง ของอัตราการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ย นแปลง)
คานวณออกมาเป็ นเศษของหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ และหากราคาการ
ใช้สิทธิ หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุน้
สามัญ ในการแสดงความจานงการใช้สิทธิในรอบนัน้ คานวณได้เป็ นเศษ
ของบาทให้ตดั เศษของบาททิง้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็ นผลทาให้ราคาการใช้
สิท ธิ ใ หม่มี ร าคาต่ ากว่ามูลค่าที่ ตราไว้ข องหุน้ สามัญของบริษั ทฯ (Par
Value) ก็ ใ ห้ใ ช้ ร าคาการใช้สิ ท ธิ ใ หม่ ดั ง กล่ า ว เว้น แต่ จ ะเป็ นกรณี ที่
กฎหมายห้ามมิให้บริษัทฯ ออกหุน้ ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิที่จะปรับราคาใช้สิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญเท่านัน้
สาหรับอัตราการใช้สทิ ธิใหม่ให้ใช้อตั ราการใช้สทิ ธิที่คานวณได้ตามข้อ (ก)
ถึง (ฉ) เช่นเดิม
สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ อยู่
ระหว่างวันที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิแสดง
ความจานงใช้สทิ ธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชาระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิ เช่นเดียวกับใบสาคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่ได้แสดงความจานงใช้สทิ ธิ และ
สถานภาพจะสิน้ สุดลงในวันที่กระทรวงพาณิ ชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิ่มทุน

ชาระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิขา้ งต้นแล้ว
ในกรณีบริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิ ในช่วง
ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ ผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ทาการใช้สิทธิ แล้ว
จะได้รบั การปรับสิทธิยอ้ นหลัง โดยบริษัทฯ จะดาเนินการออกหุน้ สามัญใหม่
เพิ่มเติมให้แก่ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยเร็ว
ที่สดุ ตามจานวนที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
สมควรจะได้รบั หากราคาที่ปรับใหม่นนั้ มีผลบังคับใช้โดยหุน้ สามัญส่วนที่
เพิ่มเติม อาจได้รบั ช้ากว่าหุน้ สามัญที่ได้รบั ก่อนหน้านีแ้ ล้ว แต่ไม่เกิน 45 วัน
ทาการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
บริษัทฯ อาจทาการปรับราคาการใช้สิทธิควบคูก่ บั การออกใบสาคัญแสดง
สิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทัง้ นี ้ หากบริษัทฯ ต้องออก
หุน้ รองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ รองรับ
ดังกล่าวเมื่อได้ยื่นมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุน้ เพิ่มเติมเพื่อรอง
รับการปรับสิทธิ นนั้ อย่างเพียงพอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ
จึงจะถือว่าบริษัทฯ ได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ รองรับ
หุ้น สามัญ ที่ เ กิ ด จากการใช้สิ ท ธิ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิ และได้รบั ผลประโยชน์อนั พึงได้เหมือนหุน้
สามัญเดิมที่ออกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ
เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สทิ ธิ ตามเงื่อนไข (ก) ถึง
(ฉ) บริษัทฯ จะดาเนินการแจ้งผลการเปลีย่ นแปลง โดยแจ้งถึงรายละเอียด
วิธีการคานวณและเหตุผลที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สานักงาน
ก.ล.ต. ทราบ และสาหรับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทฯ จะแจ้งผ่านทางระบบ SET Link โดยแจ้งทันทีหรือก่อนวันทีอตั รา
หรือราคาใช้สทิ ธิแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ โดยบริษัทฯ จะไม่ทาการเวนคืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ เดิมจะได้รบั สิทธิ ในการ
เปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และอัตราการใช้สทิ ธิทกุ ประการ
บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และจะไม่แก้ไขเปลีย่ นแปลง
ราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิที่กาหนดไว้ในข้อนี ้

ระยะเวลาห้ามจาหน่ายหุ้น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

-ไม่มี-

อื่น ๆ ที่สาคัญ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จัดทาโดย

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

บริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้อง และครบถ้วนทุกประการ

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

____________________________________
(นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรศั มิ)์
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

___________________________________
(นายออง ทีฮา)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

