
  สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 
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( F53-4)                                                          แบบรายงานการเพิ�มทุน   
บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั�น จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 22 กุมภาพันธ์ 2560 
 

ข้าพเจ้า บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั /งที� 2/2560 เมื�อ
วนัที�  22 กมุภาพนัธ์ 2560 ระหวา่งเวลา 10.30 น. ถงึ 12.30 น.  เกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงัต่อไปนี / 

1. การเพิ�มทุน 

ไมมี่ เนื�องจากเป็นการจดัสรรหุ้นที�เหลือตามที�ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั /งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 7 กนัยายน 2559 
ได้มีมติอนุมติัให้บริษัทเพิ�มทุนจํานวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
531,629,851 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 250,000,000 
หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท เพื�อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) และบริษัทได้ดําเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุสว่นดงักลา่ว โดยมีผู้ ถือหุ้นจอง
ซื /อรวม 112,399,101 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้  หุ้นละ 1 บาท  คงเหลือหุ้นสามญัเพิ�มทุนส่วนที�ยงัไม่ได้จดัสรรจํานวน
รวม 137,600,899 หุ้น ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางที�เหมาะสมเพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสุด
แก่บริษัท จึงมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนส่วนที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(Rights Offering) ในอตัราการจองซื /อ 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.213656 หุ้นสามญัเพิ�มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 
บาท โดยผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื /อหุ้นใหมเ่กินสิทธิของตนตามอตัราที�กําหนดได้  

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าที�ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม (บาท) 

�  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์
ในการใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั - - - 

หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

�  แบบมอบอํานาจทั�วไป หุ้นสามญั - - - 

(General Mandate) หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  

2.1 แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรร
ให้แก่ 

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา  
จองซื 9อ และชําระ

เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม ไมเ่กิน 
137,600,899 

1 หุ้นเดิม : 0.213656 
หุ้นใหม ่

2.00 11-12 และ 15-17 
พฤษภาคม 2560  

รายละเอียด
ตามหมาย

เหต ุ1 และ 2 
หมายเหต:ุ  ที�ประชมุคณะกรรมการ ครั /งที� 2/2560 เมื�อวนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติอนมุติัดงันี /  
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1.  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 137,600,899 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัท (Right Offering) ตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี / 
1.1 เสนอขายในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิมตอ่ 0.213656 หุ้นใหม ่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท 
1.2 ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื /อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอตัราที�กําหนดไว้นี /ได้ แต่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�

จองซื /อหุ้นใหมเ่กินสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นให้สําหรับจํานวนที�มีการใช้สิทธิเกินนี /ก็ตอ่เมื�อมี
หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื /อตามสิทธิครบถ้วนทั /งหมดแล้วเท่านั /น 
โดยในกรณีที�หุ้นสามญัเพิ�มทุนส่วนที�เหลือมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนที�มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื /อ
เกินสิทธิจะจดัสรรหุ้นสว่นที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�จองซื /อเกินสิทธิแตล่ะรายตามสดัสว่นการถือ
หุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที�ได้จองซื /อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้น
ดงักลา่วให้ดําเนินการไปจนกระทั�งไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 

1.3 ในกรณีที�มีสามญัเพิ�มทนุของบริษัทเหลือจากการจดัสรรในครั /งนี / บริษัทจะเสนอตอ่ที�ประชมุผู้
ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัลดทนุจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามญัที�ยงัไม่ได้จําหน่ายและ/
หรือกําหนดแนวทางที�เห็นสมควรตอ่ไป 

1.4 บริษัทกําหนดระยะเวลาการจองซื /อและชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ�มทนุเพื�อเสนอขายให้กบัผู้ ถือ
หุ้ นเดิมตามสัดส่วนในระหว่างวันที�11-12 และ 15-17 พฤษภาคม 2560 (5 วันทําการ) 
อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ ถือหุ้นเดิมในการจองซื /อหุ้นสามญัเพิ�มทุนยงัมีความไม่แน่นอน และ
ขึ /นอยู่กบัการอนมุติัโดยที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

1.5 เศษของหุ้นใดๆ จากการจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้ปัดทิ /ง  
1.6 ผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการจองซื /อหุ้นเพิ�มทุนต้องเป็นผู้ ที�มีรายชื�อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

ณ วันที�  12 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 17 เมษายน 2560 

1.7  มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจ และ/หรือบุคคลที�
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณา
กําหนดแก้ไขเพิ�มเติม และ/หรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง
กบัการจดัสรรหุ้นสามญั และการเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุดงักล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื /อ 
และการชําระเงินค่าหุ้ น เป็นต้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนครั /งเดียวทั /ง
จํานวนหรือแบ่งเป็นสว่นๆ เพื�อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทั /งมีอํานาจในการลงนามในเอกสาร
ใดๆ ที�เกี�ยวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการ
ออกและเสนอขาย รวมทั /งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการให้ข้อมลู 
การยื�นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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2.2 การดาํเนินการของบริษัท กรณีที�มีเศษของหุ้น  

ในกรณีที�มีเศษของหุ้นที�เกิดจากการจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิ /ง  

3. กาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัที� 3 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดําเนิน 
โรงแรมรอยลัปริaนเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที� 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ10110 โดย  

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 8 มีนาคม 2560 
วนัรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แหง่ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
(และที�มีการแก้ไขเพิ�มเตมิ) โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

9 มีนาคม 2560 

การจองซื /อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท 
วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิจองซื /อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ  12 เมษายน 2560 
วนัรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225  แหง่พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(และที�มีการแก้ไขเพิ�มเตมิ) โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

17 เมษายน 2560 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุนต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไขการขออนุญาต 
(ถ้ามี)         

บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเพิ�มทนุจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ”)ให้รับหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

บริษัทมีแผนจะนําเงินจากการเพิ�มทนุในครั /งนี / เพื�อปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท โดยการนําเงินที�ได้
จากการเพิ�มทุนไปลงทุนในโครงการ The Studio Park (Thailand) ( เดิมเรียก “โครงการ New Home”) 
ตามที�ได้รับอนุมติัจากที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั /งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 29 ตุลาคม  2558  และ/หรือชําระ
คืนเงินกู้จากธนาคาร และ/หรือ รองรับความต้องการเงินทนุหมนุเวียน   

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

เงินที�ได้รับจากการเพิ�มทนุในครั /งนี / จะนําไปทดแทนภาระเงินกู้  ซึ�งจะช่วยลดต้นทนุทางการเงินของบริษัท 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 40 ของผลกําไรสทุธิ ในกรณีที�ไม่มีเหตจํุาเป็นอื�นใดใน
การใช้เงินจํานวนนั /นๆ  และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนยัสําคญั  

7.2 ผู้ จองซื /อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนครั /งนี /จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเริ�มตั /งแต่ผู้ จองซื /อหุ้ น
สามญัเพิ�มทนุดงักลา่วได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 



34 
 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

-ไมมี่- 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ขั /นตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี 

วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครั /งที� 2/2560 เพื�ออนมุตัิการเพิ�มทนุ และจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

22 กมุภาพนัธ์ 2560 

วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2560 (Record Date) 

8 มีนาคม 2560  

วันรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225  แห่ง พรบ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (และที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

9 มีนาคม 2560 

วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�ออนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 3 เมษายน 2560 

วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิจองซื /อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ (Record Date) 12 เมษายน 2560 

วันรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225  แห่ง พรบ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (และที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

17 เมษายน 2560 

ระยะเวลาใช้สทิธิจองซื /อ และชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ�มทนุ 11-12 และ 15-17 
พฤษภาคม 2560 

จดทะเบียนเพิ�มทนุจดทะเบียนชําระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแต่
วนัได้รับชําระคา่หุ้น

ครบถ้วน 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี /ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
   
 
 

   

(นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์)  (นายภมิูชาย วชัรพงศ์) 
กรรมการ  กรรมการ 

 
(กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัทพร้อมประทบัตราของบริษัท) 


