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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
วันที่  28 กรกฎาคม 2559 

ข้าพเจ้า บริษัท แมท็ช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ท่ี 7/2559 เมื่อ                   
28 กรกฎาคม 2559 ระหวา่งเวลา 14.00 น. ถงึ 16.00 น.  เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิเสนอให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 พิจารณาอนมุตัิ  

(ก) ลดทุนจดทะเบียนจ านวน 3,370,149 บาท จาก 535,000,000 บาท เป็น 531,629,851 บาท โดยลดทุนท่ียงั
ไมไ่ด้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 3,370,149 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  1.00  บาท  

(ข) เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน  250,000,000 บาท จาก 531,629,851 บาท เป็น 781,629,851 บาท โดยออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่จ านวน 250,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  1.00  บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนใน
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม (บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 250,000,000 1.00 250,000,000 
หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 

(General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1. แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หุ้น) 

วัน เวลา  
จองซือ้ และ

ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม ไมเ่กิน 
250,000,000 

1 หุ้นเดิม : 0.4702 หุ้นใหม่ 2.00 3-7 ตลุาคม 
2559 

รายละเอียดตาม
หมายเหต ุ1 และ 2 

หมายเหต:ุ  ท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี  28 กรกฎาคม 2559 มีมตอินมุตัดิงันี ้ 

1.  เพ่ิมทนุจดทะเบียนจ านวน  250,000,000 บาท  จาก 531,629,851 บาท เป็น 781,629,851 บาท โดยออกหุ้น
สามญัใหมจ่ านวน 250,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00  บาท รวมมลูคา่ 250,000,000 บาท  

2.  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 250,000,000  หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  1.00  บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัท (Right Offering) ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
2.1 เสนอขายในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิมตอ่ 0.4702 หุ้นใหม ่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท 
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2.2 ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นใหมเ่กินสิทธิของตนตามอตัราท่ีก าหนดไว้นีไ้ด้ แต่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจอง
ซือ้หุ้ นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นให้ส าหรับจ านวนท่ีมีการใช้สิทธิเกินนีก้็ต่อเมื่อมีหุ้ น
เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ โดยใน
กรณีท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินสิทธิจะ
จดัสรรหุ้นสว่นท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหุ้นสามญัเดิม
ของผู้ ถือหุ้ นท่ีได้จองซือ้หุ้ นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้ นดังกล่าวให้
ด าเนินการไปจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 

2.3 ในกรณีท่ีมีสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเหลือจากการจดัสรรในครัง้นี ้บริษัทจะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายและ/หรือ
ก าหนดแนวทางท่ีเห็นสมควรตอ่ไป 

2.4 บริษัทก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัสว่นในระหวา่งวนัท่ี 3-7 ตลุาคม 2559 (5 วนัท าการ) อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ ถือหุ้น
เดิมในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนยังมีความไม่แน่นอน และขึน้อยู่กับการอนุมตัิโดยท่ีประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 

2.5 เศษของหุ้นใดๆ จากการจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้ปัดทิง้  
2.6 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนต้องเป็นผู้ ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 

วนัท่ี 15 กนัยายน 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดจด
ทะเบียนในวนัท่ี 16 กนัยายน 2559 

2.7  มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอ านาจ และ/หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด
แก้ไขเพ่ิมเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหุ้นสามญั และการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซือ้ และการ
ช าระเงินค่าหุ้ น เป็นต้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนครัง้เดียวทัง้จ านวนหรือ
แบ่งเป็นสว่นๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
และให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย 
รวมทัง้การจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูล การย่ืนเอกสาร
หลักฐานใดๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.2. การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้  
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3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 กนัยายน 2559  เวลา 14.00 ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรม
รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง เลขท่ี 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร โดย  

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559   
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 15 สิงหาคม 2559 
วนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
(และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

16 สิงหาคม 2559 

การจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท 
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมสีิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ  15 กนัยายน 2559 
วนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225  แห่งพรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

16 กนัยายน 2559 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 
(ถ้ามี)         

บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 
ให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทมีแผนจะน าเงินจากการเพ่ิมทุนในครัง้นี ้เพ่ือปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท โดยการน าเงินท่ีได้จาก
การเพ่ิมทุนไปลงทุนในโครงการ New Home ตามท่ีได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เมื่อ
วนัท่ี 29 ตลุาคม 2558 และ/หรือช าระคืนเงินกู้จากธนาคาร และ/หรือ รองรับความต้องการเงินทนุหมนุเวียน   

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้จะน าไปทดแทนภาระเงินกู้  ซึง่จะช่วยลดต้นทนุทางการเงินของบริษัท 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1. นโยบายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 40 ของผลก าไรสทุธิ ในกรณีท่ีไม่มีเหตจุ าเป็นอื่นใดในการใช้เงิน
จ านวนนัน้ๆ  และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไมก่ระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั  

7.2. ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่ผู้ จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุดงักลา่วได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

-ไมม่-ี 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2559 เพื่ออนมุตัิการเพิ่มทนุ และจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ 

28 กรกฎาคม 2559 

วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559  
(Record Date) 

15 สงิหาคม 2559 

วันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225  แห่ง พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

16 สงิหาคม 2559 

วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่1/2559 เพื่ออนมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 7 กนัยายน 2559 
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) 15 กนัยายน 2559 
วันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225  แห่ง พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

16 กนัยายน 2559 

ระยะเวลาใช้สทิธิจองซือ้ และช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 3-7 ตลุาคม 2559 
จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 12 ตลุาคม 2559 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 18 ตลุาคม 2559 

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
   

   

   (นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์)  (นายภูมิชาย วชัรพงศ์) 
กรรมการ  กรรมการ 

 
 
 

(กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทพร้อมประทบัตราของบริษัท) 


