
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

       11 พฤศจิกายน 2563 

เรื�อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั /งที� 1/2563 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�สง่มาด้วย    1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ประชมุเมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม 2563 

 2. สารสนเทศของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) เรื�อง รายการที�เกี�ยวโยงกันเกี�ยวกับการ

ปรับเปลี�ยนเงื�อนไข และการแก้ไขสัญญาต่าง ๆ ซึ�งเกี�ยวกับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดกําลงัการผลิต 220 เมกะวตัต์ ในเมืองมินบ ูประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา กบั GEP (Myanmar) Company Limited ("สารสนเทศรายการท ี�เก ี�ยวโยงกัน") 

 3. ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัท เมตะ คอร์

ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ("ร ายงาน ความเห ็น ข อ งท ี� ปรึกษาท างการ เงิน อ ิสระท ี� เก ี� ยวกับ

รายการท ี�เก ี�ยวโยง") 

 4. ประวตัิของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อให้ได้รับการแตง่ตั /งเป็นกรรมการ 

 5. หลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของบริษัทที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุถือหุ้น 

 6. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

 7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  

8. แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบมี Barcode (โปรดนํามาแสดงในวนัประชมุ) 

 9. แผนที�สถานที�จัดประชุม ณ ห้องอาคารธาราเทพ ฮอล์ลโรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก 

เจ้าพระยาปาร์ค 

 10. แนวปฏิบตัิเพื�อปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพนัธุ์ใหม ่(COVID-19) ในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 โดยหนงัสือฉบบันี / บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ ") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยที�ประชุม

คณะกรรมการของบริษัท ครั /งที� 13/2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั /งที� 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที� 

26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค เลขที� 

247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

เนื�องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื /อไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (COVID-19) ณ ขณะนี / บริษัทฯ มีความ

หว่งใยต่อสขุภาพอนามยัของผู้ ถือหุ้นทกุทา่น บริษัทฯ จึงขอแนะนําให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอิสระซึ�งเป็น           

ผู้ ที�ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับทุกวาระการประชุมในครั /งนี / เข้าประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง                  
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โดยข้อมลูของกรรมการอิสระที�เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 6. หรือในกรณีที�ท่านหรือผู้ รับ

มอบฉันทะของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านหรือผู้ รับมอบฉันทะของท่านศึกษาและปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิเพื�อ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏ

ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 10. เพื�อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์            

ที� กลต. จท-1. (ว) 9/2563 เรื�อง การจัดประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื /อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวนัที� 6 มีนาคม 2563 

ในการนี / บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นส่งหนงัสือมอบฉนัทะกลบัมายงับริษัทฯ ภายในวนัที� 16 พฤศจิกายน 2563 

หรือเข้าประชมุตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่ว เพื�อพิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี / 

วาระท ี�  1 เรื�องท ี�ประธานแจ้งให้ท ี�ประชุมทราบ 

วาระท ี�  2 พ ิจาร ณ ารับ ร อ งร ายงาน ก าร ป ร ะชุมสามัญผู้ ถ ือ หุ้ น  ป ร ะจําปี  2563 ซ ึ� งจัด ข ึ 5น เมื� อ วัน ท ี�  30 
กรกฎาคม 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล   บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 เมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ 

ได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1. 

ที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี / 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 

30 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบนัทกึไว้อย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้นําเสนอต่อที�

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ�งประชมุ

เมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1. 

การลงมติ  วาระนี /ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั /งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท ี�  3  พ ิจารณาอนุมัต ิการปรับเปลี�ยนเงื�อนไข และการแก้ไขสัญญาต่าง ๆ  ท ี� เก ี�ยวกับการให้บริการ

รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกําลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ใน
เมืองมินบู ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กับ GEP (Myanmar) Company Limited ซ ึ�ง

เป็นรายการท ี�เก ี�ยวโยงกัน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  สบืเนื�องจากที�บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั หรือ Green 

Earth Power (Thailand) Company Limited ("GEP") ซึ�งเป็นบริษัทซึ�งประกอบธุรกิจ Holding 

Company ที�มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในบริษัทที�ดําเนินธุรกิจพฒันาและบริหารจดัการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ด้วยการเข้าซื /อหุ้นสามญัของ GEP ในสดัสว่น คิดเป็นร้อยละ 12 

ของหุ้นสามญัทั /งหมดของ GEP เมื�อวนัที� 23 มิถุนายน 2558 โดยในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2559 

GEP ได้จดทะเบียนจัดตั /ง GEP (Myanmar) Company Limited ("GEPM" หรือ "เ จ้ าข อ ง
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โครงการ ") เพื�อเป็น Project Company ในการพฒันาโครงการฯ ต่อมาในเดือนมีนาคม 2559 

GEPM ได้ลงนามในสัญญาซื /อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับ Myanmar 

Electric Power Enterprise ("EPGE") ซึ�งเป็นสัญญาสัมปทานแบบ BOT (Built-Operate-

Transfer) ที�มีอายสุญัญา 30 ปี ("โครงการฯ ") 

 ในเดือน สิงหาคม 2559 บริษัท วินเทจ อีพีซี จํากดั ("VEPC") และ บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล 

คอนสตรัคชั�น จํากัด ("VINTER") ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาต่าง ๆ เพื�อ

ให้ บ ริก าร รับ เห ม าก่ อส ร้างโค รงก ารฯ  (Engineering Procurement and Construction 

Contract with Financing) กับเจ้าของโครงการ  และ VEPC และ VINTER (ร่วมกันในฐานะผู้

ว่าจ้าง) ได้ดําเนินโครงการฯ ในลกัษณะจ้างต่อ (Subcontracting) โดยร่วมกันว่าจ้างบริษัท 

China Triumph International Engineering Co., Ltd. ("CTIEC") (ในฐานะผู้ รับเหมาช่วงแบบ

เบ็ดเสร็จ) กลา่วคือ 

(ก) สัญญาจ้างเหมารวมงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ซึ�งเป็นสัญญาการ

ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการฯ ภายใต้รูปแบบการรับเหมาก่อสร้างที�ประกอบด้วย งาน

โยธา งานระบบ งานติดตั /งเครื�องจกัรและทดสอบ การจดัซื /ออปุกรณ์และเครื�องมือทั /งหมด 

(รวมถึงแผงเซลล์แสงอาทิตย์) ที�ใช้ในโครงการฯ รวมทั /งเป็นผู้ จัดการเงินทุนที�ใช้ระหว่าง

ก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction Contract with Financing) 

("สัญญารูปแบบ EPC+F") กบั GEPM เจ้าของโครงการ โดยแยกออกเป็น 

1) สัญ ญ าจัดซื /อจัดหา (Supply Agreement) ระหว่าง GEPM (ในฐานะเจ้าของ

โครงการ) และ VEPC (ในฐานะผู้จดัซื /อจดัหา) และ 

2) สญัญาบริการงานก่อสร้าง (Construction Services Agreement) ระหว่าง GEPM 

(ในฐานะเจ้าของโครงการ) และ VINTER (ในฐานะผู้ให้บริการ) 

(ข) สัญ ญ า Primary Coordination Agreement สาม ฝ่าย  ระห ว่าง  GEPM VEPC และ 

VINTER   

(ค) สญัญา Master Coordination Agreement ระหว่าง GEPM (ในฐานะเจ้าของโครงการ) 

VEPC (ในฐานะผู้ จัดซื /อจัดหา) VINTER (ในฐานะผู้ ให้บริการ) และ CTIEC (ในฐานะ

ผู้ รับเหมาช่วงแบบเบ็ดเสร็จ)  

((ก) (ข) และ (ค) เรียกรวมวา่ "สัญญาที�เก ี�ยวข้องกับโครงการฯ ") และ  

(ง) สญัญาจ้างเหมารวมงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ระหว่าง VEPC และ 

VINTER (ร่วมกันในฐานะผู้ ว่าจ้าง) กับ CTIEC โดยทําเป็นสัญญาแยกตามเฟส รวม
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ทั /งหมด 4 ฉบบั ลงวนัที� 4 สิงหาคม 2559 (และในกรณีของสญัญาเฟส 1 ตามที�ได้แก้ไข

เพิ�มเติมโดยสญัญา Amendment and Restatement Agreement เฟส 1 ฉบบัลงวนัที� 

21 ธนัวาคม 2560 (ทั /งหมดเรียกรวมกนัวา่ "สัญญา Turnkey EPC Subcontract เดิม")  

 โดยโครงการฯ จะมีการดําเนินการก่อสร้างแบง่ออกเป็น 4 เฟส (Phase) โดยปัจจบุนัเฟสที� 1 ซึ�ง

มีกําลงัการผลิตติดตั /ง 50 เมกะวตัต์ เริ�มจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation 

Date: COD) และรับรู้รายได้ตั /งแต่วันที� 27 กันยายน 2562 และอยู่ระหว่างการดําเนินการ

ก่อสร้างเฟสที� 2 ถึง 4 

 ต่อมา เนื�องจากการพฒันาอย่างต่อเนื�องและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแผงเซลล์พลงังาน

แสงอาทิตย์ในช่วงสามปีที�ผ่านมา ผู้ ผลิตผลิตภัณฑ์พลงังานแสงอาทิตย์ได้ทําการปรับปรุง

กระบวนการผลิตและผู้ติดตั /งแผงเซลล์พลงังานแสงอาทิตย์สามารถติดตั /งอปุกรณ์แผงโซลาร์

เซลล์พลงังานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ /น ด้วยเหตผุลนี /ทําให้ราคาแผงโซลาร์

เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรมลดลง โดยในปัจจุบันต้นทุนแผงเซลล์พลังงาน

แสงอาทิตย์ลดลงจากในปี 2559 ประมาณร้อยละ 45 (อ้างอิงจาก www.pv-magazine.com) 

ด้วยเหตุดังกล่าวทําให้เงินลงทุนและต้นทุนค่าใช้จ่ายสําหรับผู้พัฒนาโครงการลดลงอย่างมี

นยัสําคญั ในการนี / VEPC/VINTER สามารถเจรจาต่อรองเงื�อนไขใหม่กับ CTIEC สําหรับการ

ก่อสร้างเฟสที� 2 ถึง 4 นี / โดยค่าจ้างผู้ รับเหมาช่วงลดลงเหลือ 145.86 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ

ประมาณ 4,642.11 ล้านบาท1 (จากเดิม 190.32 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,057.09 ล้าน

บาท| เท่ากับต้นทุนลดลงประมาณร้อยละ 23.36 จากต้นทุนเดิม) ทําให้ VEPC/VINTER มี

ต้นทุนสําหรับการให้บริการโครงการฯ ลดลง โดยเมื �อวนั ที � 30 กรกฎาคม 2563 ทาง 

VEPC/VINTER  (ร่วมกันในฐานะผู้ ว่าจ้าง) ได้เข้าทําสญัญา Amendment and Restatement 

Agreement ลงวนัที� 30 กรกฎาคม 2563 กับ CTIEC เพื�อแก้ไขเพิ�มเติม สญัญา Turnkey 

EPC Subcontract เดิม ("สัญญา Amended and Restated Turnkey EPC Subcontract") 

เพื�อลดค่าจ้างผู้ รับเหมาช่วงตามที�กล่าวข้างต้น โดยสัญ ญา Amended and Restated 

Turnkey EPC Subcontract กับ  CTIEC นั /น ไม่ รวมการให้ความ ช่วยเห ลือทางการเงิน 

(Financing) แก่  VEPC/VINTER อย่างไรก็ตาม  เนื� องจากสัญ ญ า Master Coordination 

Agreement ข้อ 2.4.1 ระหว่าง GEPM (ในฐานะเจ้าของโครงการ) VEPC (ในฐานะผู้ จัดซื /อ

จัดหา) VINTER (ในฐานะผู้ ให้บริการ) และ CTIEC (ในฐานะผู้ รับเหมาช่วงแบบเบ็ดเสร็จ) 

กําหนดให้ VEPC/VINTER จะต้องได้รับความยินยอมจาก GEPM ในการแก้ไขสญัญา รวมถึง

การกําหนดเงื�อนไขใหม่กับ CTIEC ซึ�งในวนัที� 30 กรกฎาคม 2563 ทาง GEPM ได้ส่งหนงัสือ

                                                           
1 อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี�ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ที� 31.8258 บาทตอ่ 1 เหรียญสหรัฐ 
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แจ้งมายงั VEPC/VINTER วา่จะยินยอมให้มีการแก้ไขสญัญา Turnkey EPC Subcontract เดิม

ตามสญัญา Amended and Restated Turnkey EPC Subcontract ภายใต้เงื�อนไขว่าสญัญา

ที�เกี�ยวข้องกบัโครงการฯ ทกุฉบบั สําหรับเฟส 2 ถึง 4 ระหวา่ง GEPM และ VEPC/VINTER ต้อง

ได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกันด้วยเช่นกัน นอกจากนี / บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่า GEPM นั /นได้รับ

ความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับโครงการฯ จากธนาคาร ทําให้ VEPC/VINTER ไม่มีความ

จําเป็นที�จะต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ GEPM ในเฟสที� 2 ถึง 4 อีก ดงันั /น เพื�อเป็น

การลดภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื�อนํามาสนับสนุนทางการเงิน (Financing) ให้แก่ 

GEPM ในเฟสที� 2 ถึง 4 ตามเงื�อนไขในสญัญารูปแบบ EPC+F เดิม (ประกอบกบัประเด็นด้าน 

Credit และ Collateral รวมถึงการที�ตลาดตราสารหนี /ประสบปัญหา ทําให้บริษัทฯ จดัหาแหลง่

เงินทุนเพื�อนํามาสนบัสนุนทางการเงิน (Financing) ได้ยาก) และเพื�อให้สอดคล้องกับสญัญา 

Amended and Restated Turnkey EPC Subcontract ที� เปลี�ยนแปลง จึงต้องมีการแก้ไข

สัญญาในรูปแบบ EPC+F ระหว่าง VEPC/ VINTER กับ GEPM ให้กลายเป็นสัญญาการ

ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการฯ ภายใต้รูปแบบการรับเหมาก่อสร้างที�ประกอบด้วย งาน

โยธา งานระบบ งานติดตั /งเครื�องจักรและทดสอบ การจัดซื /ออุปกรณ์และเครื�องมือทั /งหมด 

(รวมถึงแผงเซลล์แสงอาทิตย์) ที�ใช้ในโครงการฯ ("สัญ ญ า EPC") อย่างเดียว ในการนี / 

ค่าตอบแทนตามสญัญางานก่อสร้างโครงการฯ สําหรับเฟสที� 2 ถึง 4 ที� GEPM จะต้องจ่าย

ให้แก่ VEPC/VINTER จะต้องถกูปรับลดลง จากเดิมประมาณ 209.67 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 

6,672.97 ล้านบาท1 เหลอื 156.06 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4,966.73 ล้านบาท1 โดย

หากไม่มีการแก้ไขสัญญาที�เกี�ยวข้องกับโครงการฯ และยังเป็นสัญญารูปแบบ EPC+F 

เหมือนเดิม คาดว่า VEPC/VINTER จะขาดทนุก่อนหกัภาษี2 ประมาณ 3.80 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือ 121.09 ล้านบาท1 (เทียบเท่าร้อยละ -1.81 ของรายได้) แต่หากมีการแก้ไขสญัญาที�

เกี�ยวข้องกับโครงการฯ คาดว่า VEPC/VINTER จะมีกําไรก่อนหกัภาษี2 เพิ�มขึ /นเป็นประมาณ 

7.90 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 251.56 ล้านบาท1 (เทียบเทา่ร้อยละ 5.06 ของรายได้) เนื�องจากไม่

ต้องให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน (Financing) แก่ GEPM ในเฟสที� 2 ถึง 4 อีกตอ่ไป  

 ในการนี / บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที�จะปรับเปลี�ยนเงื�อนไขและแก้ไขสญัญาที�เกี�ยวข้องกับ

โครงการฯ ซึ�งเป็นการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยขอบเขตการปรับเปลี�ยนเงื�อนไขและการ

แก้ไขสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัโครงการฯ ตามที�ปรากฏในข้อ 3.2 ของสารสนเทศรายการที�เกี�ยวโยง

กัน สิ�งที�ส่งมาด้วย 2. ("เงื�อ น ไข และข้อ ตกลงให ม่ฯ ") และมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ

บริหาร เป็นผู้มีอํานาจอนมุตัิในรายละเอียดของการดําเนินงานตามกรอบนโยบายที�ได้รับอนมุตัิ

จากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องต่อไป ทั /งนี / โปรด
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พิจารณารายละเอียดเหตุผลและความจําเป็นในการแก้ไขสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัโครงการฯ ใน

ครั /งนี / ในข้อ 3.5 ของสารสนเทศรายการที�เกี�ยวโยงกนั สิ�งที�สง่มาด้วย 2. 

 อนึ�ง รายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� 

ทจ. 21/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั ลงวนัที� 31 สงิหาคม 2551 และที�

แก้ไขเพิ�มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที� 19 

พฤศจิกายน 2546 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื� องรายการท ี� เก ี�ยวโยงกัน ") 

เนื�องจากนายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ� และนายออง ทีฮา ซึ�งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ

บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมของ GEPM และ GEP จึงทําให้ GEPM และ GEP เป็นนิติบคุคลที�

มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคมุกลุม่เดียวกบับริษัทฯ โดยที�รายการที�เกี�ยวโยงกนันี /เข้า

ขา่ยเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัประเภทที� 4 (รายการเกี�ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ) ตามประกาศ

เรื�องรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยขนาดรายการให้บริการดงักลา่ว มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 

270.27 ของมูลค่าสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) (คํานวณ

จากงบการเงินตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563) ซึ�ง

มากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 3 ของ NTA ดงันั /น จึงถือเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั

ขนาดใหญ่ ซึ�งจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่า � ใน � 

ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่น

ของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสยี โดยบริษัทฯ ต้องดําเนินการจดัให้มีที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อให้

ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั กลา่วคือ การแก้ไข

สญัญาที�เกี�ยวข้องกบัโครงการฯ ภายใต้เงื�อนไขและข้อตกลงใหมฯ่  

 อนึ�ง รายละเอียดของรายการปรากฏตามสารสนเทศเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั สิ�งที�สง่มา

ด้วย 2. และรายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระที�เกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั สิ�ง

ที�สง่มาด้วย 3.  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ ที�ไมม่ีสว่นได้เสีย ภายหลงัจากการพิจารณาเงื�อนไขการเข้าทํารายการ 

แล้วมีความเห็นเกี�ยวกบัการเข้าทํารายการเกี�ยวโยงกนัในครั /งนี /วา่จะให้ผลประโยชน์แก่บริษัทฯ 

ดงัตอ่ไปนี / 

(ก) ลดภาระในการจดัหาหรือระดมทุน เพื�อมาสนบัสนุนการ Financing ตามหน้าที�ของ 

VEPC/VINTER และลดความเสี�ยงในการที� VEPC/VINTER จะผิดสญัญาที�เกี�ยวข้อง

กบัโครงการฯ ในการจดัหา Financing  
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(ข) บริษัทฯ ยงัคงได้รับรายได้และผลตอบแทนจากโครงการฯ และยงัคงมี Margin จาก

โครงการฯ ตามเงื�อนไขใหม่นั /น ไม่น้อยไปกว่าเดิมก่อนที�จะมีการแก้ไขสัญญาที�

เกี�ยวข้องกับโครงการฯ ตามเงื�อนไขและข้อตกลงใหม่ฯ โดยไม่ต้องมีภาระหน้าที�ใน

การจดัหา Financing ให้แก่โครงการฯ  

(ค) มลูค่าโครงการฯ ที� VEPC/VINTER กําหนดและเรียกเก็บจาก GEPM นั /น เป็นมูลค่า

ใกล้เคียงราคาตลาด กล่าวคือ เป็นมูลค่าโครงการฯ ที�อ้างอิงจากค่าก่อสร้างใน

รูปแบบ EPC (โดยไม่มีการให้ Financing) ตามที�ผู้ รับเหมาใหม่ซึ�งบุคคลภายนอกที�

เป็นอิสระยื�นข้อเสนอให้ 

(ง) เงื�อนไขการจ่ายเงินของ GEPM ที�บริษัทฯ กําหนด เป็นเงื�อนไขที�เป็นเงื�อนไขทั�วไปใน

ตลาดเช่นกนั กล่าวคือ เงื�อนไขดงักล่าว บริษัทฯ กําหนดโดยอ้างอิงจากเงื�อนไขการ

จ่ายเงินผู้ รับเหมาใหม ่

(จ) เป็นการแก้ปัญหาสัญญาที�เกี�ยวข้องกับโครงการฯ ทั /งหมดแบบเบ็ดเสร็จ ซึ�งเป็น

ประโยชน์ตอ่การดําเนินงานรับเหมาก่อสร้างโครงการฯ ให้มีความตอ่เนื�องจนแล้วเสร็จ 

 ภายหลงัจากการพิจารณาปัจจยัทั /งหมดที�กลา่วไปในข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ ที�ไมม่ี

สว่นได้เสียมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการดงักล่าว ถึงแม้จะเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั แต่มี

เงื�อนไขของรายการไม่แตกต่างอ ย่างมีนัยสําคัญเมื�อ เปรียบเท ียบกับ เงื�อนไขที�มีทั�วไปใน

ตลาด และจะเป็นเงื�อนไขที�ใกล้เคียงกับที�บริษัทฯ สามารถเสนอให้กับบุคคลภายนอกที�เป็น

อิสระ นอกจากนี / ด้วยเงื�อนไขดงักลา่ว บริษัทฯ ยงัได้รับผลประโยชน์ทั /งในด้านรายได้ กําไร และ

การตอ่ยอดธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั ดงันั /น จึงพิจารณาเลง็เห็นวา่การเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั

ดงักลา่วเป็นรายการท ี�เป็นไปเพ ื�อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  

 ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั /งที� 13/2563 เมื�อวนัที� 9 ตลุาคม 2563 

จึงอนุมัติและเห็นชอบให้นํากรอบข้อกําหนดการปรับเปลี�ยนเงื�อนไขและการแก้ไขสญัญาที�

เกี�ยวข้องกับโครงการฯ นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เพื�อพิจารณาอนุมัติการ

ปรับเปลี�ยนเงื�อนไขและการแก้ไขสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัโครงการฯ ซึ�งเป็นการเข้าทํารายการที�

เกี�ยวโยงกนั และมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอํานาจอนมุตัิในรายละเอียดของ

การดําเนินงานตามกรอบนโยบายที�ได้รับอนมุตัจิากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงการดําเนินการใด ๆ 

ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องตอ่ไป 

 อย่างไรก็ตาม เนื�องจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั /งที� 8/2563 เมื�อวนัที� 4 กรกฎาคม 2563 

มีมติอนุมตัิการเข้าทําสญัญา Amended and Restated Turnkey EPC Subcontract ภายใต้

เงื�อนไขตามที�กลา่วในข้อ 3.5 (5) ของสารสนเทศรายการที�เกี�ยวโยงกัน สิ�งที�สง่มาด้วย 2.และ
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เนื�องจากการเข้าทํารายการในครั /งนี /เป็นรายการที�มีความเสี�ยงสงู คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ ที�ไม่

มีส่วนได้เสีย ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาถึงผลดีผลเสียและความเสี�ยงที�เกิดขึ /นกรณีที�การแก้ไข

สญัญาที�เกี�ยวข้องกบัโครงการฯ ไมไ่ด้รับการอนมุติ ตามที�บริษัทฯ เปิดเผยในสารสนเทศเกี�ยวกบั

รายการที�เกี�ยวโยงกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 2. และในรายงานของที�ปรึกษา

ทางการเงินอิสระอยา่งถี�ถ้วน ก่อนพิจารณาใช้สทิธิออกเสยีงใด ๆ ในที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

การลงมติ  วาระนี /ต้องได้รับคะแนนเสียงจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ตํ�ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั /งหมด

ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสยี 

วาระท ี�  4  พ ิจารณาอนุมัต ิการแต่งตั 5งกรรมการเพ ิ�มเติมจาํนวน c ท่าน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ปัจจุบนับริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 7 ท่าน ทั /งนี / เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจเพิ�มขึ /น และเพื�อให้มีจํานวนกรรมการที�

เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ รองรับการขยายตวัและการเติบโตในอนาคต จึงเห็นควร

พิจารณาเพิ�มจํานวนกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัททั /งหมด 9 ท่าน โดย

กรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อในครั /งนี / ประกอบด้วย 

1) นายสวา่ง  มาสะกี  กรรมการ/กรรมการอิสระ 

2) รศ.ดร.พฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม  กรรมการ 

ทั /งนี / คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคดัเลือกบุคคลที�จะเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัทเพิ�มเติมจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ ความนา่เชื�อถือ การเป็นผู้ ที�มี

คณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง รวมถึงการมีความเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ ทั /งด้านทกัษะ วิชาชีพ ความเชี�ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�

กฎหมายกําหนด ในการนี / บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการเพิ�มเติมทั /งสองท่าน เป็นผู้ ที�

มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที�ระบขุ้างต้นทกุประการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอ

ให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตั /งให้บุคคลทั /งสองท่านดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัทเพิ�มเติม ทั /งนี / ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการเพิ�มเติมปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 4. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที�จะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ

การดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาคณุสมบตัิ ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญ

ของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั /งเพิ�มเติมแล้วเห็นว่า กรรมการทั /ง � ท่าน ซึ�งได้แก่ นายสว่าง มา

สะกี และ ผศ.ดร.พฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม เป็นผู้ ที�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ที�
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จําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี / นายสวา่ง มาสะกี ซึ�งได้รับการเสนอชื�อให้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการอิสระด้วยนั /น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบตัิตาม

หลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง จึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตั /งกรรมการบริษัทเพิ�มเติม

ตามที�เสนอ 

การลงมติ  วาระนี /ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั /งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท ี�  5  พ ิจารณาอนุมัต ิเปลี�ยนแปลงค่าตอบแทนประธานกรรมการ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ปัจจุบันบริษัทฯได้กําหนดค่าตอบแทนตามมติที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2563 ซึ�ง

กําหนดตามที�คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั�นกรองถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ โดย

เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทฯ ในกลุ่ม

อตุสาหกรรมเดียวกนั  

 อย่างไรก็ตาม เนื�องจากประธานกรรมการและคณะกรรมการคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ

อย่างสงูสดุ กอปรกบัผลการดําเนินงานที�ผ่านมาของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้

ถือหุ้นอนมุตัิเปลี�ยนแปลงคา่ตอบแทนประธานกรรมการดงันี / 

 

องค์ประกอบ
ค่าตอบแทน 

ปี 2563 ท ี�ได้รับการอนุมตั ิใน
การประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้น 

ประจาํปี 2563 

ปี 2563 ท ี�ขออนุมตั ิ
เปลี�ยนแปลงในการประชุม

วิสามัญผู้ถอืห ุ้น ครั 5งท ี�  1/2563 

คา่เบี /ยประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ป ร ะ ธ า น
กรรมการ 

40,000 บาท/คน/ครั /ง 20,000 บาท/คน/ครั /ง 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเปลี�ยนแปลง

คา่ตอบแทนประธานกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น 

การลงมติ  วาระนี /ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทั /งหมด

ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ 
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วาระท ี�  6 พ ิจารณาเรื�องอ ื�น ๆ  (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที�จะเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้ นที�ประสงค์จะเสนอเรื�องอื�นที�

 นอกเหนือจากวาระการประชุมที�คณะกรรมการกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการ

เสนอเรื�องอื�นใดนั /นให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กฎหมายกําหนด 

บริษัทฯ กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น (Record Date) ครั /งที� 1/2563 ในวนัจนัทร์ที� 
26 ตลุาคม 2563 

อนึ�ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ที� www.metacorporation.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั /งที� 1/2563 
ในวนัที� 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยา
ปาร์ค เลขที� 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 รายละเอียดแผนที�ของสถานที�ประชมุ ปรากฏตามสิ�งที�สง่มา
ด้วย 9. 

สาํหรับผู้ ถือหุ้นทา่นใดที�ประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองในครั /งนี / กรุณาแสดงหลกัฐานเพื�อแสดงตนในการเข้า
ร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น ตามรายละเอียดที�ปรากฏในสิ�งที�ส่งมาด้วย 5. และโปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนที�มี Barcode  
สิ�งที�สง่มาด้วย 8. มาแสดงวนัประชมุด้วย 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าประชมุและ
ออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ�ง ส่วนผู้ ถือหุ้ นต่างชาติซึ�งแต่งตั /งให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 7. และเพื�อเป็น
การรักษาสทิธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะโดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายชื�อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 6. เพื�อเข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายงับริษัทฯ ตามที�อยูด้่านลา่งนี / ภายใน
วนัที� 16 พฤศจิกายน 2563 

 

ถึง บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) ฝ่ายเลขานกุารบริษัท  
เลขที� 33/4 ชั /น 36 อาคารเอ เดอะไนนท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9  
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310  
โทรศพัท์: 02- 013-7096-7  

 
เพื�อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั /งที� 1/2563 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั /งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุม  
ณ  อาคารธาราเทพ ฮอล์ล โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค เลขที� 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ และเนื�องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุมครั /งนี / ดงันั /น จึง
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ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวนัประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื�น ๆ ตาม
รายละเอียดสิ�งที�สง่มาด้วย 8. 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

       พล.ต.ต. 

          (มงคล หรุ่นเริงใจ) 

        รักษาการณ์ประธานกรรมการ 


