
  สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 
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สารสนเทศเกี�ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดมิ 
บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั�น จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 22 กุมภาพันธ์ 2560 
 

ด้วยที
ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิ
ง แม็กซิไมซ์ โซลชูั
น จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MATCH” ) ครั ,งที
 
2/2560 เมื
อวนัที
 22 กุมภาพนัธ์ 2560  มีมติอนุมติัให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นการถือหุ้น  (Right Offering) ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

1. รายละเอียดการเสนอขาย 

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทนุจํานวน 137,600,899 หุ้น มลูคา่ที
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 0.213656  หุ้นสามญัใหม่ ที
ราคา
เสนอขาย 2.00 บาทต่อหุ้น โดยอาจเสนอขายในคราวเดียวกนัทั ,งจํานวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั ,งนี , 
ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื ,อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอตัราที
กําหนดไว้นี ,ได้ แต่ผู้ ถือหุ้นเดิมที
จองซื ,อหุ้นใหม่
เกินสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นให้สําหรับจํานวนที
มีการใช้สิทธิเกินนี ,ก็ตอ่เมื
อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมที
ได้จองซื ,อตามสิทธิครบถ้วนทั ,งหมดแล้วเท่านั ,น โดยในกรณีที
หุ้นสามญัเพิ
มทุนส่วนที
เหลือมี
จํานวนน้อยกว่าจํานวนที
มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื ,อเกินสิทธิจะจัดสรรหุ้นส่วนที
เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที
จองซื ,อเกิน
สิทธิแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที
ได้จองซื ,อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย 
โดยการจดัสรรหุ้นดงักลา่วให้ดําเนินการไปจนกระทั
งไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ
งรายชื
อปรากฏอยู่ในสมดุจดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายชื
อผู้ ถือหุ้นวนัที
 12 
เมษายน 2560 (Record Date) และวนัรวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมดุจดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที
 17 เมษายน 2560  จะได้รับ
สิทธิในการจองซื ,อหุ้นสามญัเพิ
มทนุของบริษัท ทั ,งนี , การเพิ
มทนุดงักลา่วจะดําเนินการได้ก็ตอ่เมื
อที
ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมติัการเพิ
มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ
มทุนของบริษัท และกําหนดวนัจองซื ,อหุ้นสามญั
เพิ
มทนุในวนัที
 11-12 และ 15-17  พฤษภาคม 2560 

โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจ และ/หรือบุคคลที
คณะกรรมการ
บริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดแก้ไขเพิ
มเติม และ/หรือ
เปลี
ยนแปลงเงื
อนไขตา่งๆ และรายละเอียดตา่งๆ ที
เกี
ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั และการเสนอขายหุ้น
เพิ
มทนุดงักลา่วข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื ,อ และการชําระเงินคา่หุ้น เป็นต้น การจดัสรรและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ
มทุนครั ,งเดียวทั ,งจํานวนหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื
อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทั ,งมีอํานาจในการลง
นามในเอกสารใดๆ ที
เกี
ยวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี
ยวเนื
องกบัการ
ออกและเสนอขาย รวมทั ,งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทนุ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงการให้ข้อมลู การยื
นเอกสาร
หลักฐานใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื
นๆ ที

เกี
ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามญัเพิ
มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ�มทุนและแผนการใช้เงนิ 

บริษัทมีแผนจะนําเงินจากการเพิ
มทนุในครั ,งนี , เพื
อปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยบริษัทจะนําเงินเพิ
มทนุไป
ลงทุนในโครงการ The Studio Park (Thailand)  (เดิมเรียก “New Home”) ตามที
ได้รับอนุมติัจากที
ประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครั ,งที
 1/2558  เมื
อวนัที
 29 ตุลาคม 2558 และ/หรือ ชําระคืนเงินกู้ จากธนาคาร และ/หรือ 
รองรับความต้องการเงินทนุหมนุเวียน 

3. ผลกระทบที�มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

3.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 

Price Dilution =  (ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)/ ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที
 

ราคาตลาด = ราคาซื ,อขายถัวเฉลี
ยถ่วงนํ ,าหนัก 15 วันทําการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื
อวนัที
 22 กมุภาพนัธ์ 2560 คือ ตั ,งแตว่นัที
  31
มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ
งเท่ากับ 2.07 บาทต่อหุ้ น (ข้อมูล
จาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที
ชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ
มทนุ x หุ้นสามญัเพิ
มทนุ)]/ (จํานวนหุ้นที
ชําระแล้ว + หุ้นสามญัเพิ
ม
ทนุ) 

          = [(2.07 x 644,028,952) + (2 x 137,600,899)]/ (644,028,952 
+ 137,600,899) 

  =  2.06 บาทตอ่หุ้น 

Price Dilution  = 0.48 % 

ดงันั ,น ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิจอง
ซื ,อหุ้นครบทั ,งจํานวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากบั 0.48% 

3.2. ผลกระทบต่อกาํไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

 EPS Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย)/ EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที
 

EPS ก่อนเสนอขาย =  ขาดทนุสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน /1/ จํานวนหุ้นที
ชําระแล้ว 

= (65,828,501) / 644,028,952 

= (0.10) บาทตอ่หุ้น 
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EPS หลงัเสนอขาย = ขาดทนุสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน/1/ (จํานวนหุ้นที
ชําระแล้ว + หุ้น 

สามญัเพิ
มทนุ) 

= (65,828,501) / (644,028,952 + 137,600,899) 

=  (0.08) บาทตอ่หุ้น 

EPS Dilution  = 20.00%                            

หมายเหตุ /1 กําไรสทุธิสว่นที
เป็นของบริษัทใหญ่ตั ,งแตเ่ดือนมกราคม 2559 ถงึ ธนัวาคม 2559 

ดงันั ,น ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิจอง
ซื ,อหุ้นครบทั ,งจํานวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ 
20% 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

ที
ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี
ยวกบัการเพิ
มทนุครั ,งนี , ในประเดน็ตา่งๆ ดงันี , 

4.1 เหตุผล และความจาํเป็นในการเพิ�มทุน  

ในการเพิ
มทนุครั ,งนี , บริษัทมีวตัถุประสงค์ในการระดมทนุเพื
อปรับโครงสร้างทางการเงินในโครงการ 
The Studio Park (Thailand)  (เดิมเรียก “New Home”)  เพื
อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้
ถือหุ้น 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที�ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

บริษัทมีแผนจะนําเงินจากการเพิ
มทุนในครั ,งนี , เพื
อปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยบริษัทจะนําเงิน
เพิ
มทุนไปลงทุนใน The Studio Park (Thailand)  (เดิมเรียก “New Home”) ตามที
ได้รับอนุมติัจาก
ที
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั ,งที
 1/2558  เมื
อวันที
 29 ตุลาคม 2558 และ/หรือ ชําระคืนเงินกู้ จาก
ธนาคาร และ/หรือ รองรับความต้องการเงินทนุหมนุเวียน 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุน และแผนการใช้เงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ�มทุน 

การเพิ
มทุนเสนอขายหุ้นและแผนการใช้เงินที
ได้จากการเสนอขายหุ้น  มีความสมเหตุสมผลและ
สอดคล้องกบัแผนการพฒันาโครงการของบริษัทซึ
งอยู่ระหวา่งดําเนินการ    

4.4 ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษัท 

เงินที
บริษัทได้รับจากการเพิ
มทนุ เพื
อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทตามแผนที
กําหนดไว้   ช่วยลด
ภาระทางการเงินและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะการเงิน ซึ
งจะส่งผลให้บริษัทสามารถ
ดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้อย่างยั
งยืน 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีที
กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบติัหน้าที
ด้วยความซื
อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทในเรื
องที
เกี
ยวกบัการเพิ
มทนุในครั ,งนี , และหากการไมป่ฏิบติัหน้าที
ดงักลา่วก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องคา่เสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที
นั ,นเป็นเหตุให้กรรมการหรือ
บุคคลที
มีความเกี
ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนั ,นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 

จากการพิจารณาถงึเหตผุล และข้อเท็จจริงตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น ที
ประชมุคณะกรรมการบริษัทจงึมีมติเป็น     
เอกฉนัท์เห็นด้วยตอ่การเพิ
มทนุของบริษัทในครั ,งนี , 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี ,ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 
   

(นายสมบญุ ชีวสุทธานนท์)  (นายภมิูชาย วชัรพงศ์) 
กรรมการ  กรรมการ 

         
 


