MMS-AC63/022
วันที่

30 เมษายน 2563

เรื่ อง

การได้ รับเอกสารแจ้ งการแก้ ไขข้ อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดโดยสมั
ั้
ครใจ ครัง้ ที่ 2
(Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย
เอกสารแจ้ งการแก้ ไขข้ อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ทัง้ หมดโดยสมัครใจของบริ ษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิ
ไมซ์ โซลูช่ นั จากัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครัง้ ที่ 2 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563
บริ ษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ในวันนี ้ 30 เมษายน 2563 บริ ษัทได้ รับ
เอกสารแจ้ งการแก้ ไขข้ อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทงหมดของกิ
ั้
จการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer)
(แบบ 247-4) ครัง้ ที่ 2 จากบริ ษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จากัด (“ผู้ทาคาเสนอซือ้ ”) โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ นั จากัด (มหาชน)
(นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรื อง)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

MATCHING MAXIMZE SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED

305/12 Soi Sukhothai 6, Sukhothai rd., Dusit, Bangkok 10300 Tel : 02-669-4200-9 Fax : 02-243-1494, 02-243-4124

เอกสารแก้ ไขข้ อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 2

เอกสำรแก้ ไขข้ อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ นั จำกัด (มหำชน)
ข้ อความที่แก้ ไขเพิ่มเติมปรากฎเป็ นตัวอักษรที่ขีดเส้ นใต้ และข้ อความทีต่ ดั ออกปรากฎเป็ นตัวอักษรที่ถกู ขีดออก
1. แก้ ไขข้ อควำมส่ วนที่ 1 ข้ อ 14 วันชำระรำคำ
ข้ อความเดิม
ผู้แสดงเจตนาขายที่ไม่ได้ ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลารับซื ้อหลักทรัพย์ที่กาหนด จะได้ รับชาระค่า
หลักทรัพย์ตามราคาสุทธิตามข้ อ 6 ในวันทาการที่ 3 นับจากวันสุดท้ ายของระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ ซึ่งตรงกับ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และเมื่อแบบตอบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบที่ผ้ แู สดงเจตนาขายนามา
ยื่นมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ และได้ มีการโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อเสร็ จสิ ้นและมีผลสมบูรณ์
หรื อในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื ้อหลักทรัพย์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในส่วนที่ 1 ข้ อ 8 หรื อในกรณีที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการประกาศวันหยุดทาการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื ้อ และได้ มีการขยายเวลารับซื ้อ
ออกไปตามข้ อ 7 ของส่วนที่ 1 ผู้แสดงเจตนาขายจะได้ รับชาระค่าหลักทรัพย์ตามราคาสุทธิตามข้ อ 6 ในวันทาการที่ 3
ถัดจากวันสุดท้ ายของระยะเวลารับซื ้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป
ข้ อความใหม่
ผู้แสดงเจตนาขายที่ไม่ได้ ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลารับซื ้อหลักทรัพย์ที่กาหนด จะได้ รับชาระค่า
หลักทรัพย์ตามราคาสุทธิตามข้ อ 6 ในวันทาการที่ 2 นับจากวันสุดท้ ายของระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ ซึ่งตรงกับ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 กรณีการชาระราคาด้ วยการโอนเงินเข้ าบัญชีของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้ อ 3.1 และวันทาการที่ 3 นับจากวันสุดท้ ายของระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ ซึ่งตรงกับวันที่
27 พฤษภาคม 2563 กรณีการชาระราคาด้ วยเช็คของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ตามที่ระบุในส่วนที่ 4
ข้ อ 3.2 และเมื่อแบบตอบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบที่ผ้ แู สดงเจตนาขายนามายื่นมีความถูกต้ อง
ครบถ้ วน สมบูรณ์ และได้ มีการโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อเสร็ จสิ ้นและมีผลสมบูรณ์
หรื อในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับ ซื ้อหลักทรัพย์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในส่วนที่ 1 ข้ อ 8 หรื อในกรณีที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการประกาศวันหยุดทาการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื ้อ และได้ มีการขยายเวลารับซื ้อ
ออกไปตามข้ อ 7 ของส่วนที่ 1 ผู้แสดงเจตนาขายจะได้ รับชาระค่าหลักทรัพย์ตามราคาสุทธิตามข้ อ 6 ในวันทาการที่ 2
หรื อวันทาการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ ายของระยะเวลารับซื ้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ตามแต่กรณีข้างต้ น
2. แก้ ไขข้ อควำมส่ วนที่ 4 ข้ อ 3 วิธีกำรชำระรำคำ
ข้ อความเดิม
ชื่อผู้ถกู หักภาษี ณ ที่จ่าย
ที่อยู่

: บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
: ชัน้ 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
หน้ า 1

เอกสารแก้ ไขข้ อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
วันเดือนปี ที่หกั ภาษี
ประเภทแบบ
ประเภทเงินได้

:
:
:
:

ครัง้ ที่ 2

0107547000362
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หรื อ วันชาระราคา
ภ.ง.ด. 53
ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้ า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้ อความใหม่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
วันเดือนปี ที่หกั ภาษี

: บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
: ชัน้ 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
: 0107547000362
: วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 หรื อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แล้ วแต่กรณี

ประเภทแบบ
ประเภทเงินได้

หรื อ วันชาระราคา
: ภ.ง.ด. 53
: ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้ า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร

ชื่อผู้ถกู หักภาษี ณ ที่จ่าย
ที่อยู่

3. แก้ ไขข้ อควำมส่ วนที่ 4 ข้ อ 3.1 วิธีกำรชำระรำคำด้ วยกำรรับโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรกรุ งศรีอยุธยำ จำกัด
(มหำชน)
ข้ อความเดิม
ตัวแทนในการรั บซื ้อหลักทรั พย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้ าบัญชีออมทรั พย์ หรื อบัญชี กระแสรายวันของผู้แสดง
เจตนาขายที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับผู้แสดง
เจตนาขายตามที่ได้ ระบุไว้ ในแบบตอบรับเท่านัน้ โดยผู้แ สดงเจตนาขายจะได้ รับโอนเงินเข้ าบัญชีภายในเวลา 17.00
น. ในวันชาระราคา ทังนี
้ ้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้ องแนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ าแรก หรื อสาเนารายงานบัญชี
กระแสรายวัน ที่ระบุชื่อและเลขที่บญ
ั ชี อย่างใดอย่างหนึง่ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ข้ อความใหม่
ตัวแทนในการรั บซื ้อหลักทรั พย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้ าบัญชีออมทรั พย์ หรื อบัญชี กระแสรายวันของผู้แสดง
เจตนาขายที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับผู้แสดง
เจตนาขายตามที่ได้ ระบุไว้ ในแบบตอบรับเท่านัน้ โดยผู้แ สดงเจตนาขายจะได้ รับโอนเงินเข้ าบัญชีภายในเวลา 17.00
น. ในวันชาระราคา วันทาการที่ 2 นับจากวันสุดท้ ายของระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ ซึง่ ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม
2563 ทังนี
้ ้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้ องแนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ าแรก หรื อสาเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน
ที่ระบุชื่อและเลขที่บญ
ั ชี อย่างใดอย่างหนึง่ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

หน้ า 2

