โครงสร้้างเงิินทุุน

Capital Structure
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
1.

ทุุนจดทะเบีียนและทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้ว

ภายหลัั ง จากการเสนอขายหลัั ก ทรัั พ ย์์ ใ ห้้ แ ก่่ ป ระชาชน จำำ�น วน
129,787,408 หุ้้�นในครั้้�งนี้้� และหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจััดสรรเพื่่� อรองรัับ

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิที่
ิ จ
�่ ะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษัท
ั ฯ จำำ�นวน 8,652,494 หุ้้�น

บริิษััทฯ จะมีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วทั้้�งสิ้้�น 436,950,551 บาท มููลค่่า
ที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน

865,248,608 หุ้้�น และหุ้้�นสามััญเพื่่� อรองรัับใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่�่จะ
ซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ จำำ�นวน 8,652,494 หุ้้�น

ก่่ อ นการเสนอขายหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละใบสำำ� คัั ญ แสดงสิิ ทธิิ ที่�่ จ ะซื้้� อหุ้้�น

สามััญให้้แก่่ประชาชนในครั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว
ทั้้�งสิ้้�น 67,056,179 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ 6,705,619 หุ้้�น มููลค่่าที่่�

ตราไว้้ หุ้้�นละ 10 บาท ต่่ อมาที่่� ประชุุ มวิิ สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ

ครั้้�งที่่� 2/2556 เมื่่�อวัันที่่� 7 มิิถุน
ุ ายน พ.ศ. 2556 (“ที่่�ประชุุมวิิสามััญฯ”)
ได้้มีีมติิดัังต่่อไปนี้้�
1.

ออกและจััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 30,067,480 หุ้้�น มููลค่่า
ที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท โดยมีีรายละเอีียดการตััดสรรดัังนี้้�
•
•

หุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 30,000,000 หุ้้�น เพื่่� อรองรัับการ

จ่่ายหุ้้�นปัันผล

ตราหุ้้�นไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน
865,248,608 หุ้้�น และหุ้้�นสามััญเพื่่� อรองรัับใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่�่จะ
ซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ จำำ�นวน 8,652,494 หุ้้�น

2. หลัักทรััพย์อื่
์ น
่� - ใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิิที่จ
่� ะซื้้�อหุ้้�นสามััญ
ของบริิษััทฯ ที่่�ออกและเสนอขายให้้แก่่พนัักงานของ
บริิษััทฯ (ESOP warrant)
นอกเหนืือจากการออกหุ้้�นสามััญตามที่่�กล่่าวไว้้ในข้้อ 8.1.1 ที่่�ประชุุม

วิิสามััญฯ ได้้มีีมติิอนุุมัติ
ั ิการออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิที่
ิ �่จะซื้้�อหุ้้�นสามััญ

ของบริิษััทฯ จำำ�นวน 8,652,494 หน่่วย ให้้แก่่พนัักงานของบริิษััทฯ
บริิษััทย่อ
่ ย และ/หรืือ บริิษััทร่ว
่ ม ซึ่�ง่ สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�

จำำ�นวน

: ไม่่เกิิน 8,652,494 หน่่วย

ราคาเสนอขาย

: 0 บาท (ศููนย์บ
์ าท)

ราคาใช้้สิทธิ
ิ ิ

: เท่่ากัับราคาเสนอขายหุ้้�นสามััญต่่อประชาชน

อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิ

: ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ 1 หน่่วย มีีสิิทธิซื้้�
ิ อหุ้้�นสามััญ

อายุุ

ต่่อหน่่วย

หุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 67,480 หุ้้�น เพื่่� อเสนอขายหุ้้�น

ได้้ 1 หุ้้�น เว้้นแต่่กรณีีมีีการปรัับอััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิ

ซึ่�่งบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการออกและจััดสรรหุ้้�นสามััญดัังกล่่าวรวม

เมื่่�อวัันที่่� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยภายหลัังจากการจ่่าย

รองรัับการใช้้สิทธิ
ิ ิ

จะมีีทุุนจดทะเบีียนทั้้�งสิ้้�น 367,730,990 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ

แสดงสิิทธิิ

0.5 บาท)

ทั้้�งจดทะเบีียนกัับกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์แล้้ว

ที่่�จััดสรรไว้้เพื่่� อ

หุ้้�นปัันผล และการเสนอขายหุ้้�นต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมดัังกล่่าว บริิษััทฯ

วัันออกใบสำำ�คััญ

: วัั น ที่่� กำ�ำ หนดโดยคณะกรรมการบริิ ษัั ท หรืื อ

ระยะเวลา

: บริิษััทฯ จะเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิภ
ิ ายใน

เปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าที่่�ตราไว้้ของหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ จากเดิิม

หุ้้�นละ 10 บาทเป็็นหุ้้�นละ 0.50 บาท ส่่งผลให้้จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ

การเสนอขาย

ออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุน จำำ�นวน 8,652,494 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้

หุ้้�นละ 0.50 บาท เพื่่� อรองรัับใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิที่
ิ จ
�่ ะซื้้�อหุ้้�นสามััญ

ของบริิษััทฯ ที่่�ออกและเสนอขายให้้แก่่พนัักงานของบริิษััทฯ ซึ่�ง่

บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนมติิที่�่ประชุุมวิิสามััญฯ เกี่่�ยวกัับ

หุ้้�นเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าวกัับกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์
แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ดัังนั้้�น ภายหลัังจากการเสนอขายหลัักทรััพย์์ให้้แก่่ประชาชนจำำ�นวน

129,787,408 หุ้้�น ในครั้้�งนี้้� และหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจััดสรรเพื่่� อรองรัับ

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ จำำ�นวน 8,625,494 หุ้้�น

MEGA • รายงานประจำำ�ปีี 2563 • บริิษััท เมก้้า ไลฟ์์ไซแอ็็นซ์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ที่่�ประชุุมผู้ถื
้� อ
ื หุ้้�นแล้้ว

ระยะเวลา 1 ปีี นัั บ แต่่ วัั น ที่่� ที่�่ ป ระชุุ ม วิิ ส ามัั ญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 2/2556 ของบริิษััทฯ เมื่่�อวัันที่่� 7

เสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิใิ ห้้แก่่พนัักงานของ

หุ้้�นละ 0.50 บาท เพื่่� อเสนอขายให้้แก่่ประชาชน (Initial Public

กระทรวงพาณิิชย์์แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 17 กรกฎาคม พ.ศ 2556

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และได้้รัับอนุุมััติิจาก

มิิถุน
ุ ายน พ.ศ 2556 อนุุมัติ
ั ใิ ห้้บริิษััทฯ ออก และ

ออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 129,787,408 หุ้้�น มีีมููลค่่าที่่�ตราไว้้

บริิษััทฯ บริิษััทย่อ
่ ย และ/หรืือ บริิษััทร่ว่ ม โดยจะ
เป็็นการเสนอขายเพีียงครั้้�งเดีียวภายหลัังบริิษัท
ั ฯ

วิิสามััญฯ เกี่่�ยวกัับหุ้้�นเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าวกัับกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
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เป็็นครั้้�งแรก (IPO)

กำำ�หนดสิิทธิิ และเงื่่�อนไขของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

Offering) ซึ่่� ง บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ดำำ� เนิิ น การจดทะเบีียนมติิ ที่�่ ป ระชุุ ม

4.

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ : ไม่่เกิิน 8,652,494 หุ้้�น (มููลค่่าที่่�ตราไว้้ต่่อหุ้้�น

ของบริิษััทฯ เพิ่่�มจากเดิิม 36,773,099 หุ้้�น เป็็น 735,461,980 หุ้้�น
3.

: ไม่่ เ กิิ น 5 ปีี นัั บ แต่่ วัั น ที่่� อ อกและเสนอขาย

ตามเงื่่�อนไขการปรัับสิิทธิต
ิ ามที่่�จะกำำ�หนดในข้้อ

สามััญให้้แก่่ผู้ถื
้� ือหุ้้�นเดิิมตามสััดส่ว
่ นการถืือหุ้้�น

36,773,099 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท
2.

จะมีีทุุ น จดทะเบีียนชำำ� ระแล้้ ว ทั้้�งสิ้้�น 436,950,551 บาท มูู ล ค่่ า ที่่�

ระยะเวลา

การใช้้สิทธิ
ิ ิ

เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

: บริิษัท
ั ฯ จะไม่่จัดส
ั รรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิดั
ิ งั กล่่าว

ให้้แก่่พนัักงานรายใดรายหนึ่่�งเกิินร้อ
้ ยละ 5 ของ
จำำ�น วนหลัั ก ทรัั พ ย์์ ทั้้� งหมดที่่� เ สนอขายในครั้้�ง

นี้้� ทุุกวัันทำ�ำ การสุุดท้้ายของเดืือนเมื่่�อครบระยะ
เวลา 4 ปีี 6 เดืือน นัับแต่่วัน
ั ออกใบสำำ�คััญแสดง

สิิทธิิ ทั้้�งนี้้�วัันกำ�ำ หนดการใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้ายจะ

ตรงกัับระยะเวลา 5 วัันทำ�ำ การก่่อนวัันที่่ใ� บสำำ�คััญ

แสดงสิิทธิิมีีอายุุครบ 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�บริิษััทฯ

ได้้ออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิที่
ิ �่ออก

ให้้แก่่พนัักงานของบริิษัท
ั ฯ บริิษัทย่
ั อ
่ ย และ/หรืือ
บริิษััทร่ว่ ม ในครั้้�งนี้้�

1. 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 Authorized 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 June 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:

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.

2. 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
Period

Offer Price
per unit

: Baht 0 (Zero Baht).

Ordinary shares in the amount of 30,000,000 shares

Exercise rate : Each holding of 1 unit of warrants is entitled

•

Ordinary shares in the amount of 67,480 shares,

except in the case that the exercise right is

in support of the stock dividend payment; and

to convert the warrant into 1 ordinary share,

amended under a condition of amendment as

to be offered on a rights offering basis to existing

and registered such with the Department of Business

Development, Ministry of Commerce on July 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.
To change the par value of our ordinary shares from THB 10

will be prescribed in the terms and conditions
Allocated
ordinary

shares for the

shares to 735,461,980 shares.

right

Issue date

Offer period

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 July 17,
Subsequent to the initial public offering of 129,787,408 ordinary

executive officer and approved by the
shareholder’s meeting.

: We will offer to sell the warrants within 1 year

of the date determined by our Extraordinary

of our subsidiaries and/or affiliates following

our EGM’s resolution regarding the increase of capital

par value of THB 0.50 per share to support the exercise of

: Date set by the board of directors or chief

warrants to our employees and the employees

through the initial public offering (“IPO”). We registered

To issue an additional 8,652,494 ordinary shares with a

Baht 0.5 per share)

2013, which approved us to issue and offer the

par value of THB 0.50 per share, for offering to the public

Commerce on July 17, 2013.

: Not exceeding 8,652,494 shares (par value of

General Meeting no. 2/2013 dated June 7,

To issue an additional 129,787,408 ordinary shares with a

with Department of Business Development, Ministry of

of the warrant.

exercising of

per share to THB 0.50 per share, resulting in the number of

our total ordinary shares being increased from 36,773,099

4.

offering date of warrants

•

We have issued and allocated the ordinary shares

3.

: Not exceeding 5 years from the issue and

Exercise price : Equivalent to the IPO price.

shareholders pro rata to their original shareholding.

2.

: Not exceeding 8,652,494 units.

Exercise
period

the listing of our shares on the SET.

: 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, commencing
from 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.

shares and an offering of 8,652,494 ordinary shares to support
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