โครงสร้างเงินทุน
CAPITAL STRUCTURE
หลักทรั ยของบร ัท
. ทุน ดทะ บยน ละทุนทออก ละ รยก าระ ลว
ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพยใหแกประชาชน จานวน 129,787,408
หุนในครั้งนี้ และหุนสามั เพิ่มทุนจัดสรรเพื่อรองรับใบสาคั แสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามั ของบริษัท จานวน 8,652,494 หุน บริษัท จะมี
ทุนจดทะเบียนชาระแลวทั้งสิ้น 436,950,551 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท แบงออกเปนหุนสามั ชาระแลว จานวน 865,248,608 หุน
และหุน สามั เพือ่ รองรับใบสาคั แสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน สามั ของบริษทั
จานวน 8,652,494 หุน
กอนการเสนอขายหลักทรัพยและใบสาคั แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามั
ให แ ก ป ระชาชนในครั้ ง นี้ บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นชาระแล ว ทั้ ง สิ้ น
67,056,179 บาท แบงเปนหุนสามั 6,705,619 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท ตอมาที่ประชุมวิสามั ผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 2/2556
เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ( ทีป่ ระชุมวิสามั ) ไดมมี ติดงั ตอไปนี้
1. ออกและจัดสรรหุนสามั เพิ่มทุนจานวน 30,067,480 หุน มูลคา
ที่ตราไวหุนละ 10 บาท ดยมีรายละเอียดการตัดสรรดังนี้
หุน สามั เพิม่ ทุนจานวน 30,000,000 หุน เพือ่ รองรับการจาย
หุนปนผล
หุน สามั เพิม่ ทุนจานวน 67,480 หุน เพือ่ เสนอขายหุน สามั
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน
ซึ่งบริษัท ไดดาเนินการออกและจัดสรรหุนสามั ดังกลาวรวมทั้ง
จดทะเบียนกับกรมพั นาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว
เมื่อวันที่ 17 กรก าคม พ.ศ. 2556 ดยภายหลังจากการจาย
หุน ปนผล และการเสนอขายหุน ตอผูถ อื หุน เดิมดังกลาว บริษทั จะ
มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 367,730,990 บาท แบงเปนหุนสามั
36,773,099 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
2. เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามั ของบริษัท จากเดิม
หุนละ 10 บาทเปนหุนละ 0.50 บาท สงผลใหจานวนหุนสามั
ของบริษัท เพิ่มจากเดิม 36,77 3,099 หุน เปน 735,461,980 หุน
3. ออกหุนสามั เพิ่มทุนจานวน 129,787,408 หุน มีมูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแกประชาชน (Initial Public
Offering) ซึง่ บริษทั ไดดาเนินการจดทะเบียนมติทปี่ ระชุมวิสามั
เกี่ยวกับหุนเพิ่มทุนดังกลาวกับกรมพั นาธุรกิจการคากระทรวง
พาณิชยแลวเมื่อวันที่ 17 กรก าคม พ.ศ 2556
4. ออกหุนสามั เพิ่มทุน จานวน 8,652,494 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท เพื่อรองรับใบสาคั แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามั ของ
บริษัท ที่ออกและเสนอขายใหแกพนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัท
ไดดาเนินการจดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามั เกี่ยวกับหุนเพิ่มทุน
ดังกลาวกับกรมพั นาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่
17 กรก าคม พ.ศ. 2556
ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพยใหแกประชาชนจานวน
129,787,408 หุน ในครั้งนี้ และหุนสามั เพิ่มทุนจัดสรรเพื่อรองรับ
ใบสาคั แสดงสิทธิ จะซื้อหุนสามั ของบริษัท จานวน 8,625,494 หุน
จะมีทุนจดทะเบียนชาระแลวทั้งสิ้น 436,950,551 บาท มูลคาที่ตราหุนไว
หุน ละ 0.50 บาท แบงออกเปนหุน สามั ชาระแลวจานวน 865,248,608 หุน
และหุ  น สามั เพื่ อ รองรั บ ใบสาคั แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ  น สามั ของ
บริษัท จานวน 8,65 2,494 หุน
090 l รายงานประจำาปี 2560 l บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำากัด (มหาชน)

. หลักทรั ยอน บสาคั สดงสทธท ะ อหุนสามั ของ
บร ัท ทออก ละ สนอขาย ห ก นักงานของบร ัท
(
)
นอกเหนือจากการออกหุนสามั ตามที่กลาวไวในขอ 8.1.1 ที่ประชุม
วิสามั ไดมีมติอนุมัติการออกใบสาคั แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามั
ของบริษัท จานวน 8,652,494 หนวย ใหแกพนักงานของบริษัท
บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
จ�ำนวน
อำยุ
รำคำเสนอขำย
ต่อหน่วย
รำคำใช้สิทธิ
อัตรำกำรใช้สิทธิ

จ�ำนวนหุ้นสำมั
ที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิ
วันออกใบส�ำคั
แสดงสิทธิ
ระยะเวลำ
กำรเสนอขำย

ระยะเวลำ
กำรใช้สิทธิ

ไมเกิน 8,652,494 หนวย
ไม เ กิ น 5 ป นั บ แต วั น ที่ อ อกและเสนอขาย
ใบสาคั แสดงสิทธิ
0 บาท (ศูนยบาท)
เทากับราคาเสนอขายหุนสามั ตอประชาชน
เปนครั้งแรก (IPO)
ใบสาคั แสดงสิทธิ 1 หนวย มีสทิ ธิซอื้ หุน สามั
ได 1 หุน เวนแตกรณีมกี ารปรับอัตราการใชสทิ ธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะกาหนดใน
ขอกาหนดสิทธิ และเงือ่ นไขของใบสาคั แสดง
สิทธิ
ไมเกิน 8,652,494 หุน (มูลคาที่ตราไวตอหุน
0.5 บาท)
วั น ที่ ก าหนด ดยคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
ประธานเจาหนาที่บริหาร และไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนแลว
บริษทั จะเสนอขายใบสาคั แสดงสิทธิภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ที่ประชุมวิสามั ผู
ถือหุนครั้งที่ 2/2556 ของบริษัท เมื่อวันที่ 7
มิถุนายน พ.ศ 2556 อนุมัติใหบริษัท ออกและ
เสนอขายใบสาคั แสดงสิทธิใหแกพนักงาน
ของบริษัท บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม
ดยจะเปนการเสนอขายเพียงครัง้ เดียวภายหลัง
บริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
และบริษทั จะไมจดั สรรใบสาคั แสดงสิทธิดงั
กลาวใหแกพนักงานรายใดรายหนึ่งเกินรอยละ
5 ของจานวนหลักทรัพยทั้งหมดที่เสนอขาย
ในครั้งนี้
ทุ ก วั น ทาการสุ ด ท า ยของเดื อ นเมื่ อ ครบ
ระยะเวลา 4 ป 6 เดือน นับแตวนั ออกใบสาคั
แสดงสิ ท ธิ ทั้ ง นี้ วั น กาหนดการใช สิ ท ธิ ค รั้ ง
สุดทาย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทาการกอน
วันที่ใบสาคั แสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ป นับแต
วันที่บริษัท ไดออกและเสนอขายใบสาคั
แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกให แ ก พ นั ก งานของบริ ษั ท
บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม ในครั้งนี้

OVERVIEW

SECURITIES
1.

2.

Registered Capital and Paid-up Capital

Subsequent to the public offering of 129,787,408 shares and the
offering of 8,652,494 ordinary shares reserved for allocation to
the ESOP Warrants, our Authori ed capital will be THB
436,950,551 with a par value of THB 0.50 per share, comprised
of 865,248,608 paid-up ordinary shares and 8,652,494 ordinary
shares reserved for allocation to the ESOP Warrants.
Prior to this initial public offering,our paid-up registered capital
is THB 67,056,190 comprised of 6,705,619 ordinary shares with
a par value of THB 10 per share.
In addition, our Extraordinary General Meeting of Shareholders
No. 2/2013 held on une 7, 2013 (the EGM ) resolved
1. To issue an additional 30,067,480 ordinary shares with
a par value of THB 10 per share allocated as follows
ordinary shares in the amount of 30,000,000 shares
in support of the stock dividend payment and
ordinary shares in the amount of 67,480 shares, to
be offered on a rights offering basis to existing
shareholders pro rata to their original shareholding.
We have issued and allocated the ordinary shares
and registered such with the Department of Business
Development, Ministry of Commerce on uly 17, 2013.
After the stock dividend payment and the rights offering,
our registered capital shall be THB 367,730,990, comprised
of 36,773,099 shares, with a par value of THB 10 per share.
2. To change the par value of our ordinary shares from
THB 10 per share to THB 0.50 per share, resulting in the
number of our total ordinary shares being increased from
36,773,099 shares to 735,461,980 shares.
3. To issue an additional 129,787,408 ordinary shares with
a par value of THB 0.50 per share, for offering to the
public through the initial public offering ( IPO ). We
registered our EGM’s resolution regarding the increase of
capital with Department of Business Development, Ministry
of Commerce on uly 17, 2013.
4. To issue an additional 8,652,494 ordinary shares with a
par value of THB 0.50 per share to support the exercise
of the ESOP Warrants issued and offered to the Company’s
employees, for which we registered our EGM’s resolution
regarding the increase of capital with the Department of
Business Development, Ministry of Commerce on uly 17,
Subsequent to the initial public offering of 129,787,408 ordinary
shares and an offering of 8,652,494 ordinary shares to support
the exercising of the ESOP Warrants, our aggregate paid-up
registered share capital will be THB 436,950,551 with a par
value of THB 0.50 per share, dividing into 865,248,608 paid-up
ordinary shares and 8,652,494 shares to support the exercising
of the ESOP Warrants.

Other Securities-ESOP Warrants

In addition to the issue of ordinary shares referred to in Section
8.1.1, the EGM passed a resolution to approve the
issuance of 8,652,494 ordinary shares to our employees and the
employees of our subsidiaries and/or affiliates in accordance
with the follow
Amount

Not exceeding 8,652,494 units.

Period

Not exceeding 5 years from the issue
and offering date of warrants

Offer Price per unit

Baht 0 ( ero Baht).

Exercise Price

Equivalent to the IPO price.

Exercise rate

Each holding of 1 unit of warrants is
entitled to convert the warrant into
1 ordinary share, except in the case
that the exercise right isamended
under a condition of amendment as
will be prescribed in the terms and
conditions of the warrant.

Allocated ordinary
shares for the
exercising of right

Not exceeding 8,652,494 shares
(par value of Baht 0.5 per share)

Issue date

Date set by the board of directors or
chief executive officer and approved
by the shareholder’s meeting.

Offer period

We will offer to sell the warrants within
1 year of the date determined by our
Extraordinary General Meeting no.
2/2013 dated une 7, 2013, which
approved us to issue and offer the
warrants to our employees and the
employees of our subsidiaries and/or
affiliates following the listing of our
shares on the SET.

Exercise period

We shall not allocate such warrants to
any employee in an amount exceeding
5% of the total amount of securities
on offer at that time.On the last day
of each month,commencingfrom the
first month falling 4 years and 6 months
following the warrant issue date. In
addition, the exercise right may be
exercised on any of the final 5 business
days prior to the expiry of the 5 year
warrant period.
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