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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทฯ 

บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ชัน้ 4-6 เลขที ่1 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กทม. 10900 

หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2938-3388 

หมายเลขโทรสาร : 0-2938-3489 

เว็บไซต์บริษัท : www.masterad.com  

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถอืหุ้นซ่ึงได้มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 : เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 : เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 687,782,073 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยเศษของหุ้นให้ปัด
ทิง้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท รวมมลูคา่ 1,375,564,146 บาท ควบคูก่บัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 2 (MACO-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” หรือ 
“ใบส าคัญแสดงสิทธิ MACO-W2”) จ านวนไม่เกิน 1,375,564,146 หน่วย โดยไม่คิดค่าตอบแทน (Sweetener) 
ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในอตัราจดัสรร 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตอ่ 
2 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ MACO-W2 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

3.1. หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามญั 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วก่อน
การเพิ่มทุน 

: 343,891,036.60 บาท  

ทุนที่จะช าระเพิ่มส าหรับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถอืหุ้น 

: 68,778,207.30 บาท  

http://www.masterad.com/
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ทุนจดทะเบียนช าระแล้วหลัง
การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการ
ถอืหุ้น (กรณีที่มีการจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนครบทัง้จ านวน) 

: 412,669,243.90 บาท  

จ านวนหุ้นที่จะจัดสรร : 687,782,073 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

อัตราส่วนการจองซือ้ : 5 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ราคาที่เสนอขาย : 2.00 บาทตอ่หุ้น 

วิธีการจดัสรร  (1) จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้  

(2) กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่า
สทิธิที่ได้รับการจดัสรร ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วจะได้รับการจดัสรรทัง้จ านวน
ที่จองซือ้ 

(3) ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ
ของตนตามอตัราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ ถือหุ้น
รายดงักล่าวจะต้องแสดงความจ านงการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกิน
สิทธิในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวกบัการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุตามสิทธิและต้องช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกินสทิธิ
ทัง้จ านวน  

(4) กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืมากกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่า
สิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นเกินกวา่สิทธิของตน
และช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวน
ที่แสดงความจ านงขอจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตน 

(5) กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืน้อยกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่
สิทธิ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกวา่สิทธิของตนแต่ละราย จะได้รับการ
จัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ 
(ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษ
ของหุ้นนัน้ทิง้) จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือที่จะจัดสรรได้อีก
ต่อไป หรือไม่สามารถจดัสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น ทัง้นี ้จ านวนหุ้นท่ีมี
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สิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่
ละรายได้จองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว 

การจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไมว่า่
กรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกวา่สิทธิใด ถือครอง
หุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคน
ต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตให้คน
ต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ได้
ออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

(6) ในกรณีที่มีหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่จองซือ้เกินสิทธิ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตดัหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุที่เหลอืจากการเสนอขายดงักลา่ว 

(7) ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้ช าระเงินค่าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นได้
สละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ 

3.2. ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ชื่อ : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (MACO-W2)  

ประเภทของหลกัทรัพย์ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ 
ที่จะจัดสรร 

: ไมเ่กิน 1,375,564,146 หนว่ย 

จ านวนหุ้นสามัญรองรับการ 
ใช้สิทธิ 

: 1,375,564,146 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถเปลีย่นมือได้  

อาย ุ : 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญั
แสดงสทิธิ บริษัทฯ จะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 

ราคาเสนอขาย : 0 บาท ตอ่หนว่ย 
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ราคาใช้สิทธิ : 2.10 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสทิธิ 

อัตราการจดัสรร : 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตอ่ 2 หนว่ย ใบส าคญัแสดงสทิธิ MACO-W2  

วิธีการจดัสรร : บริษัทฯ จะจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MACO-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่
จองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยไมค่ิดมลูคา่ ตามอตัรา
การจดัสรร 

อัตราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิ MACO-W2 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (เว้นแตจ่ะ
มีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ในวนัท าการสดุท้ายของทกุ ๆ ไตรมาสของแต่
ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กันยายน และธันวาคม) ภายหลงัวันครบก าหนด 2 ปี นับจากวนัที่ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (“วันก าหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันก าหนดการใช้
สทิธิครัง้แรก คือ วนัพธุที่ 30 กนัยายน 2563 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิใด  ๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อ ๆ ไปได้ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่
หากครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ใด ๆ ที่ไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ
ครบ 3 ปี นบัแตว่นัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ  

ทัง้นี ้หากวันก าหนดใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนวนัก าหนดใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นวนั
ท าการถดัไป  

วันใช้สิทธิครัง้แรก : วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วันท าการสุดท้ายของไตรมาสแรก
ภายหลงัจากวนัครบก าหนด 2 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้แรก คือ วนัพธุที่ 30 กนัยายน 2563 

วันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย : วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายคือ วนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 
3 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้
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สดุท้าย คือ วนัจนัทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 (เนื่องจากวนัครบก าหนด 3 ปี 
ตรงกบัวนัอาทิตย์ ท่ี 29 สงิหาคม 2564) 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิ
จากการใช้สทิธิ 

: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Record Date) ในวันที่ 26 
กรกฎาคม 2561  

5. ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์: 0-2633-6441-5 

โทรสาร: 0-2633-6450 

6. ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

6.1. ระยะเวลาการจองซือ้ และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ในระหวา่งวนัท่ี 20 สงิหาคม 2561 ถึง วนัท่ี 24 สงิหาคม 2561 (5 วนัท าการ) ตัง้แตเ่วลา 9.00 ถึง 16.00 น. 

6.2. สถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

หากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ยื่นเอกสาร
ประกอบการจองซือ้และหลกัฐานการช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุกบับริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั ซึ่งเป็นตวัแทน
การรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ณ สถานท่ีที่ระบตุามข้อ 5. 

 ทัง้นีต้ัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ จะไม่รับการยื่นเอกสาร
ทางไปรษณีย์ 

6.3. เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสทิธิ  

(1) ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิ (MACO-W2) (สิง่ที่สง่มาด้วย 2)  
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โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส าคญั
แสดงสิทธิ (MACO-W2) (สิ่งที่สง่มาด้วย 2) (“ใบจองซือ้”) ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน โดยจะต้องระบจุ านวน
หุ้นสามญัที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซือ้ในใบจองซือ้พร้อมลงลายมือช่ือหากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล จะต้องลง
นามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลข
ทะเบียนผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้นจะต้องจัดท าใบจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น กล่าวคือ ใบจองซือ้ 1 ใบ 
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้นเท่านัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นระบุวิธีรับหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิน าฝากเข้าบัญชีของ
บริษัทสมาชิกเพื่อบัญชีผู้จองซือ้ สามารถระบุได้เพียง 1 บริษัทสมาชิกต่อ 1 ใบจองเท่านัน้ 

(2) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มาด้วย 3) ซึ่งบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งจะระบจุ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นให้ผู้ ถือ
หุ้นทราบ 

(3) เอกสารหลกัฐานแสดงตนของผู้จองซือ้ 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือ
บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดย
ลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุ
ฉบบั (ในกรณีที่บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบหุมายเลขบตัร
ประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง) และในกรณีที่ผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) 
และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว: ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือ
เดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือนัน้
จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซือ้ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง
โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนัของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องแนบหนงัสือที่มีค าสัง่/มติให้ท าธุรกรรม หรือหนงัสือแตง่ตัง้ 
หรือหนงัสอืมอบอ านาจในการท าธุรกรรม หรือ ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ มลูนิธิ สมาคม วดั 
มสัยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลกัษณะเดียวกัน จะต้องแนบหนงัสือแสดงความ
จ านงในการท าธุรกรรม/รายงานการประชมุกรรมการ หนงัสือแสดงการจดทะเบียนจาก
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หน่วยงานที่เก่ียวข้อง หนงัสือแต่งตัง้หรือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม และเอกสาร
หลกัฐานการได้รับการยกเว้นการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี) และ 

 ส าเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงัไมห่มดอายขุอง
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล (ในกรณีที่บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ไมไ่ด้ระบหุมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มี
เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง) ในกรณีที่
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลเป็นบคุคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย ให้ใช้ส าเนา
ใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรง
กบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ หนงัสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติ
บคุคลหรือหนว่ยงานของประเทศที่นิติบคุคลมีภมูิล าเนาซึง่รับรองถึงช่ือนิติบคุคล ช่ือผู้มี
อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการ
ลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ที่ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาจอง
ซือ้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติ
บคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน 
บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามผกูพนันิติบคุคล (ในกรณีที่บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้
ระบุหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย ให้ใช้ส าเนาใบต่างด้าว 
หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มีอ านาจ ลงนามผกูพนันิติ
บคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือ
ช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ 
Notary Public พร้อมตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่
สถานทูตไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท า การรับรอง
เอกสารข้างต้นต้องรับรองไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาจองซือ้ 

(4) หนังสือมอบอ านาจส าหรับการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากร
แสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาหลกัฐานของผู้มอบอ านาจ
และผู้ รับมอบอ านาจ ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง อ านาจ ตามข้อ 6.3 (3) แล้วแตก่รณี 
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(5) หลกัฐานหรือเอกสารการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้น เช่น ใบน าฝากฉบบัจริง (Pay-in Slip) (กรณีช าระ
เงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยการโอนเงิน) เช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) หรือ ดร๊าฟท์ พร้อมทัง้ระบช่ืุอ 
นามสกลุ เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน 

(6) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันหน้าแรกซึ่งแสดงช่ือ
เจ้าของบญัชีเงินฝากธนาคาร และจะต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้นเท่านัน้ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง (ส าหรับ
กรณีที่ผู้ จองซือ้ต้องการให้คืนเงินค่าจองซือ้หุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่
จองซือ้เกินสทิธิด้วยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้)  

(7) ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบง่ชีก้ารเป็นบคุคล
สหรัฐฯ” และ ในกรณีผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคลจะต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติม “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA  (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” (สิ่งที่สง่มาด้วย 4) เพื่อน าสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หาก
ไมจ่ดัท าเอกสารตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด จะด าเนินการออกเป็นใบหลกัทรัพย์แทน 

6.4. ขัน้ตอนวิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ผู้ ถือหุ้นต้องน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบ ตามข้อ 6.3. พร้อมหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุมายื่นที่บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั ตามที่อยูใ่นข้อ 5. โดยสามารถช าระคา่จองซือ้ได้ดงันี ้ 

(1) กรณีช าระเป็นเงินโอน  

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเงินโอน สามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 
ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561 โดยให้โอนเงินเข้าบญัชีตามรายละเอียด 
ดงันี ้

ช่ือบญัชี  บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ 

ธนาคาร  ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

สาขา  ส านักงานใหญ่ 

ประเภทบญัชี กระแสรายวัน 

เลขที่บญัชี  0001-114-005038-9 

(2) กรณีช าระเป็นเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์  

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะช าระเงินคา่จองซือ้เป็นเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกวา่ "เช็คธนาคาร") 
ดร๊าฟท์ สามารถจองซือ้ได้ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่  20 – 22 สิงหาคม 2561 โดยเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์” ลง
วนัที่ไม่เกินวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 และสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในวนัท า
การถดัไปเทา่นัน้   
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การช าระเงินคา่จองซือ้ให้ท าเป็นเช็คบคุคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 1 ฉบบัตอ่ 1 ใบจองซือ้ พร้อมทัง้
ระบช่ืุอ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้มีสิทธิจองซือ้ ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค 
หรือ ดร๊าฟท์ด้วย 

หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจาก
จ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้น 

กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิผู้จองซือ้ต้องช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้
เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในสว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิที่ได้รับและในสว่นท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิที่ได้รับ 

7. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน  

7.1. กรณีผู้ถอืหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเกินสิทธิและไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญเน่ืองจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอ
เม่ือเทียบกับจ านวนหุ้นที่ ผู้ถอืหุ้นจองเกินสิทธิในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร             

บริษัทฯ จะด าเนินการคืนเงินโดยวิธีใดวิธีหนึง่ตามที่ผู้จองซือ้หุ้นระบไุว้ในใบจองซือ้คือ 

(1) โอนเงินเข้าบัญชี โดยช่ือบัญชีต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือของผู้ จองซือ้หุ้นที่ระบุในใบจองซือ้ และ
เจ้าของบญัชีจะต้องแนบส าเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือส าเนา Statement ของบญัชีกระแสรายวนั ที่ระบุ
ช่ือเจ้าของบญัชี พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง โดยจะท าการคืนเงินโดยไมม่ีดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใดๆ ดงันี ้

กรณีผู้จองซือ้หุ้นเป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ซึ่งเป็นตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสิทธิ และได้สมคัรใช้บริการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ (Automated Transfer 
System (ATS)) ผู้จองซือ้หุ้นจะได้รับเงินเข้าบญัชีธนาคารภายใน 5 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้
หุ้น 

กรณีผู้จองซือ้หุ้นไม่ได้เป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั ซึ่งเป็นตวัแทนการรับจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิ ผู้จองซือ้หุ้นจะได้รับเงินเข้าบญัชีธนาคารภายใน 7 วนัท าการ นบัจาก
วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น 

(2) รับเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ จองซือ้หุ้ นตามช่ือที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ ซึ่งจะส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ ถือหุ้ น  โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมของธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ โดยจะท าการคืนเงินโดยไมม่ีดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใดๆ ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น และผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านกัหกับญัชี
หรือเช็คธนาคาร 

ทัง้นี ้กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองให้แก่ผู้จองซือ้หลกัทรัพย์ได้ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
บริษัทฯ จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้หลกัทรัพย์ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินคา่จอง
ซือ้หลกัทรัพย์ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลา ดงักลา่วจนถึงวนัท่ีผู้จองซือ้หลกัทรัพย์ได้รับคืน
เงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หลกัทรัพย์ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนทะเบียนผู้ ถือหุ้นโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้แล้ว
โดยชอบและผู้จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 
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7.2. กรณีที่ ผู้ถอืหุ้นที่จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหลกัทรัพย์เน่ืองจากปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการจองซือ้และ/หรือการ
ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซือ้หลักทรัพย์ 

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซือ้หรือเช็คค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจัดสรร
หลกัทรัพย์ อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ และ/หรือธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้
หลกัทรัพย์ตามเช็คค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ดงักลา่วต้องติดต่อขอรับเช็คจากบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ระบไุว้ใน
ข้อ 5. ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หลกัทรัพย์ 

8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์  

ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบหุ้นสามญั
และใบส าคญัแสดงสิทธิ ในนามของผู้จองซือ้ นายทะเบียนของบริษัทฯ คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะด าเนินการสง่
มอบใบหลกัทรัพย์ดงักล่าวตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ตามช่ือ และตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 26 กรกฏาคม 
2561 ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ที่ได้รับการ
จัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหลกัทรัพย์ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้ นสามญัเพิ่มทุนและ
ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(2) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของ
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ แต่ผู้จองซือ้ไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ กลา่วคือ ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัและ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนีศ้นูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึก
ยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้ และออกหลกัฐานการรับฝากหลกัทรัพย์
ให้แก่ผู้ จองซือ้ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันปิดการจองซือ้ เมื่อผู้ ที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ต้องการขาย
หลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้ ที่ได้รับจัดสรรจะต้องถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัท
หลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์
นัน้ๆ ก าหนด ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถขายหลกัทรัพย์ที่
ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจดัสรรได้ด าเนินการถอนหลกัทรัพย์ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

(3) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ประสงค์จะใช้
บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่แล้ว กลา่วคือ ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝาก
หุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิ ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัทสมาชิกซึ่งผู้จองซือ้หุ้นมีบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์อยู่ กรณีนี ้นายทะเบียนของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะด าเนินการออกใบหุ้นสามัญและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรในช่ือของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิที่บริษัทหลกัทรัพย์
หรือบริษัทสมาชิกนัน้ฝากหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสทิธิ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหลกัทรัพย์
ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ท าการซือ้ขาย
ได้ในตลาดหลกัทรัพย์  
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ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 8.(3) ช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้ จะต้องตรง
กบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว
เทา่นัน้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้หุ้น 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้หุ้นไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใบส าคญัแสดงสทิธิ 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้หุ้น 

9. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(1) ผู้ ถือหุ้นที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้หุ้นและได้ช าระเงินคา่จองซือ้แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้
หุ้นและขอรับเงินคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้ ถือ
หุ้นท่ีด าเนินการไมค่รบถ้วนตามวิธีการท่ีระบใุนข้อ 6.3. และ 6.4. 

(2) ในกรณีช าระค่าจองซือ้หุ้นด้วยเช็คบคุคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ การช าระเงินค่าจองซือ้
จะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อธนาคารผู้จ่ายท าการขึน้เงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และผลแห่งการจองซือ้จะสมบรูณ์เมื่อตวัแทน
การรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้แล้วเทา่นัน้ 

(3) ผู้จองซือ้หุ้นจะเป็นผู้ รับคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี) 

(4) หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้ไม่วา่ในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ และ/หรือ 
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้
และการช าระเงินค่าหุ้นสามญั หรือผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กระท าการด้วยวิธีการอื่นใดที่มิได้ก าหนดไว้ในหนงัสือแจ้งการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 2 
(MACO-W2) ฉบบันี ้บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ขอสงวนสิทธิในการไม่
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว ตามแตก่รณี 

ทัง้นี ้ในการช าระเงินค่าจองซือ้ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ และด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนด โดยหากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้ และด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ 
บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

(5) หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้ไม่ครบถ้วน ชดัเจน บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการ
รับจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่เห็นสมควรในการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีดงักลา่ว บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ มี
สิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

(6) บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน  ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าหุ้น เง่ือนไขในการจองซือ้ หรือ ข้อมลูใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
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ทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วของบริษัทฯ 

10. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

(1) บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ จ านวน 687,782,073 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อใช้ในการลงทนุซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใน VGI Global Media (Malaysia) Sdn. 
Bhd. (“VGM”) (“ธุรกรรมการซือ้หุ้น VGM”) และ/หรือ เพื่อใช้ในเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการของบริษัทฯ และ/
หรือ เพื่อรองรับการขยายกิจการตามแผนงานในอนาคต  

(2) บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ MACO-W2 จ านวน 1,375,564,146 หน่วย เพื่อ
เตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนิน
โครงการในอนาคต และเพื่อส ารองไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ อีกทัง้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
บริษัทฯ จึงด าเนินการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights 
Offering) 

11. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(1) ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ  

หากบริษัทฯ สามารถมีเงินเพื่อใช้ในการลงทนุในธุรกรรมการซือ้หุ้น VGM ท าให้ธุรกิจในประเทศ
มาเลเซียของบริษัทฯ เติบโต เนื่องจากเป็นการขยายฐานธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึน้ ท าให้บริษัทฯ มีศกัยภาพใน
การเจรจาต่อรองกับคู่ค้าในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนีไ้ด้ดียิ่งขึน้ และยงัก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดธุรกิจ 
(Economy of Scales) ช่วยลดความซ า้ซ้อนและความขดัแย้งทางธุรกิจในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ระหว่าง
บริษัทฯ และ VGI อีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจมีเงินลงทนุเหลือไว้ส าหรับพฒันาโครงการในอนาคต และ เพื่อใช้
ในเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการของบริษัทฯ  

(2) ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MACO-W2 

เมื่อมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ MACO-W2 จะท าให้บริษัทฯ 
มีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึน้ และยงัช่วยให้บริษัทฯ มีความยืดหยุน่ทางการเงินในการด าเนินโครงการใน
อนาคต และมีเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  
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12. นโยบายเงนิปันผลและสทิธิในการได้รับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

12.1. นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตาม
งบเฉพาะกิจการ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินส ารองตามกฎหมาย  

ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คล่อง แผนการลงทุน ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร  

12.2. สิทธิในการได้รับเงนิปันผลของหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ภายหลงัจากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ จะมีสทิธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงาน
เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และส าหรับผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ MACO-W2 จะมีสทิธิได้รับเงิน
ปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แตเ่มื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MACO-W2 เพื่อซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

13. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับการใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

13.1. ความคุ้มค่าที่ ผู้ถอืหุ้นจะได้รับเม่ือเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถอื
หุ้น 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบทัง้ในด้านการลดลง
ของสว่นแบง่ก าไรตอ่หุ้น (Earnings per Share Dilution) และ การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  

แต่อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MACO-W2 ภายใต้สมมติฐานวา่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด และผู้ ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้ นในด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้ น (Earnings per Share 
Dilution) ในอตัราร้อยละ 28.63 และการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) ในอตัราร้อยละ 28.57 ใน
การนี ้บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทนุจดทะเบียนในครัง้นีเ้ป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น เนื่องจาก
บริษัทฯ จะได้น าเงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุดงักลา่วไปด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัโครงการในอนาคต ใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียน ลดภาระต้นทนุทางการเงินให้กบับริษัทฯ ท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ จะมีโอกาสเติบโตไปในทางที่ดี
ขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทฯ มีก าไรสงูขึน้ตามล าดบั  

ดงันัน้ หากบริษัทฯ สามารถการด าเนินการต่าง ๆ ได้ส าเร็จตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ จะมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการซือ้หุ้น VGM จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจ
ตอ่ไปได้อยา่งมัน่คงและมีสถานภาพทางการเงินท่ีเข้มแข็งและมัน่คงมากยิ่งขึน้ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน)  

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อบริษัท : บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ : MACO 

ที่ตัง้ : ชัน้ 4-6, 1 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กทม. 10900 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน 

2.1. ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

กวา่ 29 ปีของการด าเนินธุรกิจในฐานะผู้ให้บริการสือ่โฆษณากลางแจ้งรายใหญ่ของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ท าหน้าที่
เป็นช่องทางการสือ่สารการตลาดให้ผู้ประกอบการและเจ้าของสนิค้าเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคและกลุม่เปา้หมายอยา่งประสทิธิภาพ 
โดยบริษัทฯ ได้พฒันาคณุภาพสนิค้าและการบริการ รวมไปถึงขยายเครือขา่ยสือ่โฆษณาไปยงัพืน้ท่ีศกัยภาพอยา่งตอ่เนื่อง โดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อมอบบริการสื่อโฆษณากลางแจ้งที่ครบวงจรมากที่สดุแก่ลกูค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสงูที่สดุ ปัจจุบนั  
บริษัทฯ ให้บริการสือ่โฆษณาหลากหลายประเภท ทัง้สือ่โฆษณาภาพนิ่งและสือ่โฆษณาดิจิทลั โดยมีจดุติดตัง้สือ่กวา่ 2,000 จดุ 
กระจายตวัครอบคลมุทกุจงัหวดัทัว่ประเทศไทย 

เดือนตลุาคม 2559 บริษัทฯ ได้บรรลแุผนกลยทุธ์ก้าวส าคญัในการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณา ผ่านการเข้าลงทนุใน
บริษัท มลัติ ไซน์ จ ากัด (“มัลติ ไซน์’) ซึ่ง มลัติ ไซน์ เป็นหนึ่งในผู้ เช่ียวชาญด้านการให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน ที่มีสื่อ
โฆษณาภายใต้การบริการจดัการกวา่ 860 ปา้ย ติดตัง้ในท าเลยทุธศาสตร์ทัว่ประเทศไทย การควบรวมครัง้นัน้ ช่วยยกระดบัให้ 
MACO ก้าวขึน้เป็นผู้ เล่นรายใหญ่ที่มีเครือข่ายครอบคลมุทัว่ประเทศ หลงัจากนัน้ ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้เสริม
ความแข็งแกร่งของเครือข่ายสื่ออีกขัน้ด้วยการเข้าซือ้หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70 ในบริษัท โคแมส จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการสื่อ
โฆษณากลางแจ้ง ท่ีมีจุดเด่นคือการมีเครือข่ายที่ผสมผสานทัง้สื่อโฆษณาภาพนิ่งและสื่อโฆษณาดิจิทลั โดยมีสื่อโฆษณา
ภาพนิ่งประเภทบิลบอร์ดขนาดใหญ่ จ านวน 113 ป้าย และสื่อโฆษณาดิจิทลับิลบอร์ดขนาดใหญ่ จ านวน 7 ป้าย เป็นการเติม
เต็มเครือขา่ยสือ่ของบริษัทฯ ให้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ ท าให้บริษัทฯ กลายเป็น “Nationwide OOH Media Platform” อยา่งแท้จริง 

สินค้าและบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามประเภทของสื่อได้ 5 ประเภทหลกัๆ ได้แก่ 1) สื่อโฆษณาประเภท
บิลบอร์ด 2) สื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ 3) สื่อโฆษณาประเภทดิจิทลั 4) สื่อโฆษณาในต่างประเทศ และ 5) สื่อ
โฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์ 

1. สื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด  

บริษัทฯ ถือเป็นผู้ ให้บริการสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดรายแรกๆ ท่ีบุกเบิกการสร้างสื่อประเภทบิลบอร์ด โดยสื่อโฆษณา
ประเภทบิลบอร์ดที่บริษัทฯ ให้บริการอยูใ่นปัจจบุนั ประกอบด้วย 1.1) ปา้ยบิลบอร์ดขนาดใหญ่ 1.2) ปา้ยบิลบอร์ดขนาดกลาง
บริเวณต่างจงัหวดั และ 1.3) ป้ายโฆษณาภายในป๊ัมน า้มนัปตท.จิฟฟ่ี โดยมีจ านวนรวมกนักวา่ 1,229 ป้าย ติดตัง้ในท าเลที่มี
ศกัยภาพสงู มีการจราจรหนาแน่นและง่ายตอ่การมองเห็น ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ท าเลจุดติดตัง้สื่อที่กระจายตวั ท าให้สือ่
โฆษณาเหลา่นีส้ามารถตอบสนองกลุม่ลกูค้าลกูค้าสือ่ที่มีความต้องการท่ีแตกตา่งกนั  
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 1.1  ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่  

  ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ติดตัง้ในพืน้ที่ยุทธศาสตร์ส าคญัทัง้ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั เช่น ทางด่วน จุด
เช่ือมต่อของหวัเมืองหลกั รวมไปถึงย่านธุรกิจส าคญั ปัจจุบนับริษัทฯ มีสื่อประเภทนีท้ัง้หมด 254 ป้าย ทัง้ในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล  

 1.2  ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลาง  

  การขยายกิจการของกลุม่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไปยงัหวัเมืองหลกัของประเทศรวมถึงการเติบโตของ
อสงัหาริมทรัพย์ในพืน้ที่ตา่งจงัหวดั สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญที่กระจายตวัออกนอกกรุงเทพฯและปริมณฑลไปสูจ่งัหวดัที่มี
ศกัยภาพ อีกทัง้ยงั สะท้อนให้เห็นถึงก าลังซือ้ของผู้ บริโภคในพืน้ที่ดังกล่าว ที่มีมากขึน้ บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสนี ้จึงได้
วางรากฐานเครือขา่ยสือ่โฆษณาในตา่งจงัหวดัเพื่อรองรับและให้บริการลกูค้าที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคกลุม่นี  ้

  ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลางที่บริษัทฯ ให้บริการ ติดตัง้ตามแยกส าคญัในตา่งจงัหวดัทัว่ประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็น ยา่นชมุชนท่ีมีการจราจรหนาแนน่ ย่านการค้า เช่น ห้างสรรพสนิค้า ตลาด และยา่นการศกึษา โดยปัจจบุนัมีจ านวนทัง้สิน้ 
735 ปา้ย ครอบคลมุ 77 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย 

 1.3  ป้ายโฆษณาภายในป๊ัมน า้มันปตท. จิฟฟ่ี 

  บริษัทฯ ได้รับสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียว จากบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในการบริหารสือ่โฆษณารูปแบบกล่อง
ไฟ (Lightbox) จ านวน 240 ปา้ย กระจายตวัครอบคลมุสถานีบริการน า้มนัปตท. จิฟฟ่ี กวา่ s139 สถานี ทัว่ประเทศไทย 

2. สื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์  

สือ่โฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ เป็นสือ่อีกประเภทหนึง่ของบริษัทฯ ที่มีความโดดเดน่ ทัง้ในแง่ท าเลติดตัง้สือ่และเทคนคิ
การน าเสนอ เจาะกลุม่ลกูค้าสือ่ที่ต้องการสง่ต่อแคมเปญทางการตลาดในพืน้ที่ใจกลางเมือง สือ่โฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ของ
บริษัทฯ ถูกติดตัง้บริเวณริมทางเท้าหรือริมถนนที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น สามารถมองเห็นได้ในระดบัสายตา เจาะ
กลุม่เป้าหมายคนเมือง คนท างานในย่านธุรกิจการค้า ครอบคลมุพืน้ที่ใจกลางเมือง โดยสื่อสตรีทเฟอร์นิเจอร์ที่บริษัทฯ ได้รับ
สิทธิในการบริหารประกอบด้วย 1) สื่อโฆษณาบริเวณเสาตอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว
จากบริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในการติดตัง้และบริหารจดัการสื่อโฆษณากว่า 188 ป้าย บริเวณใต้
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 23 แห่ง และ 2) สื่อโฆษณาบริเวณใต้สะพานข้ามแยก กรุงเทพมหานครได้มอบสิทธิในการติดตัง้และ
บริหารจดัการสื่อประเภทนีใ้ห้แก่บริษัทฯ โดยปัจจุบนัสื่อโฆษณาบริเวณใต้สะพานข้ามแยกมีจ านวน 306 ป้าย ติดตัง้ภายใต้
สะพานข้ามแยก 19 แหง่ทัว่กรุงเทพมหานคร 

3. สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล 

การเปลีย่นแปลงที่โดดเดน่ในอตุสาหกรรมสือ่โฆษณา คือความแพร่หลายของการใช้สือ่โฆษณาดิจิทลัที่เพิ่มขึน้อย่าง
รวดเร็ว โดยการเติบโตนัน้ถูกสนบัสนุนด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วมากขึน้ ตลอดจนสามารถสร้างความโดดเดน่ให้กบัแคมเปญการตลาด บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการสร้างเครือข่ายดิจิทลั
เพื่อคงความสามารถในการแขง่ ขนั ทา่มกลางการเปลีย่นแปลงของอตุสาหกรรม ปัจจบุนับริษัทฯ ให้บริการสือ่โฆษณาประเภท
ดิจิทลั 2 ประเภทหลกัๆ ได้แก่  
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1) ดิจิทัลบิลบอร์ด  

 บริษัทฯ ได้เร่ิมปรับเปลี่ยนบิลบอร์ดภาพนิ่งขนาดใหญ่ในไพร์มโลเคชัน่บางสว่นให้กลายเป็นดิจิทลับิลบอร์ด และเร่ิมเปิด
ด าเนินการเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคม 2560 ปัจจุบนับริษัทฯ ให้บริการดิจิทลับิลบอร์ดทัง้สิน้ 35 ป้าย กระจายอยู่ในจงัหวดัยทุธ
ศาตร์ 31 จงัหวดั เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น อดุรธานี ภเูก็ต และระยอง ซึ่งเป็นหวัเมืองหลกัของแต่ละภาค บริษัทฯ ให้ความส าคญัใน
การเลือกท าเลในการติดตัง้สื่อ โดยจะมุ่งเน้นจังหวดัหวัเมืองที่มีจ านวนประชากรหนาแน่นและมีก าลงัซือ้สูง โดยพืน้ที่ติดตัง้สื่อ
ทัง้หมดจะอยู่บริเวณพืน้ที่ชุมชนมีผู้คนสรรจรไปมาหนาแน่นเป็นประจ าทุกวนั เพื่อให้มัน่ใจว่าเคมเปญการตลาดของลกูค้าสื่อจะ
ได้รับความสนใจ และเข้าถึงกลุม่ลกูค้าคนในท้องถ่ินอยา่งแนน่อน 

2)  สื่อโฆษณา อร่อย อร่อย 

 สื่อโฆษณารูปแบบ TV LED ความคมชดัสงู จ านวน 250 จอ ติดตัง้อยู่ภายในร้านอาหารช่ือดงัทัว่ประเทศไทย ที่ได้รับการ
ยอมรับจากกูรูด้านอาหารทีมีช่ือเสียงจากสื่อมากมาย รองรับการโฆษณาทัง้แบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งเพื่อให้ลกูค้าได้สื่อสาร
กบักลุม่คนในพืน้ที่เปา้หมาย รวมทัง้นกัทอ่งเที่ยวได้อยา่งดี  

4. สื่อโฆษณาในต่างประเทศ  

บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยังต่างประเทศครัง้แรกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพจาก
ประเทศมาเลเซีย โดยรวมกนัจดัตัง้กิจการร่วมค้า ภายใต้ช่ือบริษัท อายบอล ชาแนล จ ากดั ( “อายบอล ชาแนล”) เพื่อที่จะ
ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศมาเลเซีย ปัจจุบนั เครือข่ายสื่อของ อายบอล ชาแนล ตัง้อยู่ในบริเวณหลวงสาย
หลกัของเมืองกวัลาลมัเปอร์ ถนนสายหลกัที่เช่ือมสนามบินนานาชาติกวัลาลมัเปอร์และตวัเมือง รวมไปถึงย่านธุรกิจการค้า
และสถานท่ีส าคญัที่สามารถเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. สื่อโฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์ 

ไม่เพียงแต่ให้บริการพืน้ที่สื่อโฆษณาที่ครอบคลมุแก่ลกูค้า บริษัทฯ ยงัมีบริการสื่อโฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์ที่
ผลิตขึน้มาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลกูค้า เช่น การก่อสร้าง โครงสร้างป้ายขนาดใหญ่ งาน
ออกแบบและดีไซน์ การสร้างสสีรรประกอบเร่ืองราวให้กบัตกึ โดยการฉาย Projector การสร้างแบบจ าลอง (Mock up) รวมถึง 
Event กิจกรรมทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มมลูคา่ของงาน ท าให้งานมีเอกลกัษณ์และเป็นท่ีจดจ า 

2.2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสงัเกตในภาพของการด าเนินชีวิตประจ าวนัและรูปแบบการบริโภค
สือ่ของผู้บริโภคในปัจจุบนั หลงัจากที่โทรศพัท์มือถือ (หรือสมาร์ทโฟน) เข้ามามีบทบาทในชีวิตผู้คนมากขึน้ ลกูค้าโฆษณาตา่ง
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงครัง้ส าคญัดงักล่าว จึงท าให้มีการจัดสรรงบประมาณจากสื่อโฆษณารูปแบบดัง้เดิมไปยงัสื่อ
โฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ เพื่อคว้าโอกาสจากการเปลีย่นแปลงการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค โดยมีการคาดการณ์
ว่าเม็ดเงินโฆษณาบางสว่นจะย้ายจากสื่อกลุม่โทรทศัน์และสื่อโฆษณารูปแบบดัง้เดิม เข้าสูส่ื่อโฆษณานอกบ้าน (สื่อโฆษณา
กลางแจ้ง สือ่โฆษณาในระบบขนสง่มวลชน และสือ่โฆษณาในห้างสรรพสนิค้า) และสือ่โฆษณาดิจิทลัและออนไลน์ 

สือ่โฆษณากลางแจ้ง ซึง่เป็นสือ่ที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู ่ได้รับประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างอตุสาหกรรม 
การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของคนยคุใหม่ที่ใช้เวลาอยู่นอนบ้านนานขึน้ ประกอบกบัสื่อโฆษณากลางแจ้งมีจุดแข็งที่สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกที่ทกุเวลา และสามารถสร้างการจดจ าแบรนด์ในกลุม่คนวงกว้าง ท าให้ได้รับความนิยมจากผู้ ใช้งานสื่อ
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เกิดการควบรวมกนัของผู้ประกอบการสื่อโฆษณากลางแจ้งหลายราย เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัและขยายฐานผู้ชมสือ่ของตนให้กว้างขึน้ และการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  รวมถึง 
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ปรับเปลีย่นไปสูส่ือ่โฆษณาดิจิทลั การพฒันาไปสูส่ือ่ดิจิทลัช่วยปรับภาพลกัษณ์ของสือ่โฆษณากลางแจ้ง จากการเป็นเพียงสื่อ
โฆษณาภาพนิ่งไปสูก่ารสร้างการจดจ าแบรนด์ที่ดียิ่งขึน้และช่วยเพิ่มความต้องการใช้สือ่โฆษณากลางแจ้งได้เป็นอยา่งดี 

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รุกขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของอตุสาหกรรม โดย
บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน มลัติ ไซน์ และบริษัท โคแมส จ ากดั ซึง่การลงทนุในครัง้นีช้่วยขยายเครือขา่ยสือ่โฆษณาของบริษัทฯ ให้
ครอบคลมุทกุจงัหวดัทัว่ประเทศไทย และช่วยให้เราเข้าถึงกลุม่ผู้ชมมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยงัได้เร่ิมการ
ให้บริการสื่อโฆษณาประเภทดิจิทลับิลบอร์ดเป็นปีแรก ด้วยการน าเสนอสื่อโฆษณาดิจิทลัป้ายใหญ่ จ านวน 35 จอ ในพืน้ท่ีหวั
เมืองยา่นเศรษฐกิจในตา่งจงัหวดั 

2.3. ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ส าคัญ 

2.3.1. ทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

  สนิทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทยอ่ยคือ ที่ดิน อาคาร และ อปุกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการด้านสือ่ปา้ยโฆษณา ดงัมี
รายละเอียด มลูคา่ทางบญัชีสทุธิของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ดงันี ้

ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(พนับาท) 
ภาระการค า้ประกันเงนิกู้ 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  

(ที่ดิน 6 แปลง*) 

บริษัท 35,317 ไมม่ี 
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ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(พนับาท) 
ภาระการค า้ประกันเงนิกู้ 

อาคาร บริษัท/บริษัทยอ่ย 8,744 ไมม่ี 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน บริษัท/บริษัทยอ่ย 6,747 ไมม่ี 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ บริษัท/บริษัทยอ่ย 6,280 ไมม่ี 

ยานพาหนะ บริษัท/บริษัทยอ่ย 1,761 ไมม่ี 

โครงปา้ยโฆษณา บริษัท/บริษัทยอ่ย 427,750 ไมม่ี 

สือ่โฆษณาอื่น ๆ บริษัท/บริษัทยอ่ย - ไมม่ี 

สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ บริษัท/บริษัทยอ่ย 56,558 ไมม่ี 

อื่น ๆ บริษัท/บริษัทยอ่ย - ไมม่ี 

 รวม 543,517 
 

*ที่ดิน 3 แปลง โฉนดเลขที่ 58516, 74205 และ 74206 ตัง้อยูท่ี่ ต าบลบงึค าพร้อม อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี  

*ที่ดิน 3 แปลง โฉนดเลขที่ 5672, 14360 และ 14217 ตัง้อยูท่ี่ ต าบลทบัคาง อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 

 

2.3.2. ทรัพย์สินที่ไม่มตีัวตน  

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

ทรัพย์สนิไมม่ีตวัตน  เป็นเจ้าของ 43.971  ไมม่ี 

หมายเหตุ: ทรัพย์สินที่ไม่มีตวัตนได้แก่ ระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตาม
มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์นัน้ ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ 
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3. รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 

3.1. คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที่ 26 กรกฎาคม 2561  

ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นายมานะ จนัทนยิง่ยง ประธานกรรมการบริษัท 

2.  นายพนุ ฉง กิต กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

3.  นายชยัสทิธ์ิ ภวูภิรมย์ขวญั กรรมการ 

4.  นายสรุเชษฐ์ แสงชโยสวสัดิ ์ กรรมการ 

5.  นายชวิล กลัยาณมิตร กรรมการ 

6.  นางสาวดารณี พรรณกลิน่ กรรมการ 

7.  นายไพศาล ธรสารสมบตั ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8.  นายดนยั ตัง้ศรีวิริยะกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9.  นายชลชั ชินธรรมมิตร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

3.2. ผู้บริหาร ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นายพนุ ฉง กิต ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2.  นายภคัณฏัฐ์ ภมูิชิษสานนัท์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 

3.  นายญาณิสร์ ทิพากร กรรมการบริหาร  

4.  นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

5.  นางสาวรจนา ตระกลูคศูรี กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ 

6.  นางอไุรวรรณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบคุลากร 
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3.3. รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นครัง้ล่าสุด) 

ที่ รายชื่อ จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

1.  บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 1,044,710,300 30.38  

2.  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 621,973,000 18.09  

3.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-GUERNSEY RE 
GGDP RE: AIF CLIENTS 10 PERCENT ACCOUNT 

253,047,900 7.36  

4.  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย ซึง่จดทะเบียนแล้ว 

130,516,500   3.80  

5.  นายนพดล ตณัศลารักษ์ 105,031,999 3.05  

6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 66,855,450 1.94  

7.  กองทนุเปิด ภทัร SMALL AND MID CAP EQUITY 42,992,200 1.25  

8.  นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ 36,640,000 1.07  

9.  น.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร 34,171,600 0.99  

10.  กองทนุเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี ้ 33,878,900 0.99  

 

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัตกิารจ่ายปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  

ปี 2558 

ประวัติการเพิ่มทุน: -ไมม่ี- 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผล:  

(1) ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินผนัผลประจ าปี 
2557 แก่ผู้ ถือหุ้นโดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.014 บาท ส าหรับผู้ ถือหุ้นจ านวน 3,008,969,500 
หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 42,125,573.00 บาท   

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลจากผลการด าเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.018 
จ านวน 3,008,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 54,161,451.00 บาท 
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ปี 2559 

ประวัติการเพิ่มทุน: ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจ านวน 376,121,187.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
409,521,187.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 334,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผล:  

(1) ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2558 แก่ผู้ ถือหุ้นโดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.030 บาท ส าหรับผู้ ถือหุ้นจ านวน 3,008,969,500 
หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 90,269,085.00 บาท 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2559 เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลจากผลการด าเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.018 
จ านวน 3,008,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 54,161,451.00 บาท 

ปี 2560 

ประวัติการเพิ่มทุน: -ไมม่-ี 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผล :  

(1) ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559 แก่ผู้ ถือหุ้นโดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.011 บาท ส าหรับผู้ ถือหุ้นจ านวน 3,342,969,500 
หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 36,772,664.50 บาท 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลจากผลการด าเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.018 
จ านวน 3,342,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 60,173,451 บาท (มีผู้ ถือหุ้นที่ขาดคณุสมบตัิไม่ได้รับเงิน
ปันผลตามกฎหมายจ านวน 12,800 หุ้น) 
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5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 นิติบุคคล ประเภทธุรกิจ สถานที่ตัง้ 
ทุนช าระแล้ว 

 
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

1 บจก. มาสเตอร์ แอนด์ 
มอร์  

ประกอบธุรกิจให้บริการ
และรับจ้างผลติสือ่ปา้ย
โฆษณาขนาดเลก็ 

เลขที่ 1 ซอยลาดพร้าว 
19 ถนนลาดพร้าว แขวง
จอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 02 938 9388  
โทรสาร 02 938 3486-7 
Website: 
www.masterad.com 
 

20,000,000 
บาท 

(มลูคา่ทีต่ราไว้ 
หุ้นละ 10 บาท) 

หุ้นสามญั 100 

2 บจก. อาย ออน แอดส ์ 
 (ช่ือเดิม บจก. มาโก้ ไรท์
ซายน์) 

1.ถือหุ้นในบริษัท โคแมส 
จ ากดั 
2.บริหารสือ่โฆษณา 
บิลบอร์ด และสือ่
โฆษณาดจิิตอล 

เลขที่ 28/43-45 ถ.
วิภาวดี-รังสติ แขวง
ลาดยาว  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 
โทรศพัท์ 02 938 9388  
โทรสาร 02 938 3486-7 
 

393,000,000 
บาท 

(มลูคา่ทีต่ราไว้ 
หุ้นละ 10 บาท) 

หุ้นสามญั 100 

3 บจก. กรีนแอด  ถือหุ้นใน บริษัท มลัติ
ไซน์ จ ากดั 

เลขที่ 1 ชัน้ 6 ซอย
ลาดพร้าว 19 ถนน
ลาดพร้าว แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 
โทรศพัท์ 02 938 3388  
โทรสาร 02 938 3486-7 
 

500,000,000 
บาท 

  (มลูคา่ที่ตราไว้ 
หุ้นละ 5 บาท) 

หุ้นสามญั 100 

4 บจก. แลนดี ้ดีเวลลอป
เมนท์ 

ประกอบธุรกิจให้บริการ
เช่าอาคารส านกังาน  

เลขที่ 1 ชัน้ 4-6 ซอย
ลาดพร้าว 19 ถนน
ลาดพร้าว แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 
โทรศพัท์ 02 938 9388  
 

40,000,000 
บาท 

(มลูคา่ทีต่ราไว้ 
หุ้นละ 10 บาท) 

หุ้นสามญั 63.76 
(48.87 ถือ
โดยบริษัทฯ 
และ 14.89 
ถือโดย 
บจก. 

มาสเตอร์ 

http://www.masterad.com/
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 นิติบุคคล ประเภทธุรกิจ สถานที่ตัง้ 
ทุนช าระแล้ว 

 
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 
แอนด์ 
มอร์) 

5 บจก. อิงค์ เจ็ท อิมเมจเจส  
(ประเทศไทย) 

ประกอบธุรกิจผลติสือ่
โฆษณาด้วยระบบองิค์
เจ็ท 

เลขที่ 28/43-45 ถ.
วิภาวดี-รังสติ แขวง
ลาดยาว  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 
โทรศพัท์ 02 936 3366  
โทรสาร 02 936 3366 
Website: 
www.inkjetimagesthail
and.com 
 

6,000,000 บาท 
(มลูคา่ทีต่ราไว้ 
หุ้นละ 10 บาท) 

หุ้นสามญั 50 

6 บจก.โอเพน่ เพลย์  ประกอบธุรกิจให้บริการ
และผลติสือ่โฆษณาทกุ
ประเภท 

เลขที่ 77/37 ซอยเพิ่มสนิ 
24/1 ถ.สขุาภิบาล 3 
คลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ 10210 
โทรศพัท์ 02 938 3388  
โทรสาร 02 938 3486-7 

5,000,000 บาท 
(มลูคา่ทีต่ราไว้ 
หุ้นละ 100 
บาท) 

หุ้นสามญั 100 
(ถือโดย 
บจก. 

มาสเตอร์ 
แอนด์ 
มอร์) 

7 บจก. มลัติ ไซน์  ประกอบธุรกิจให้บริการ
และผลติสือ่โฆษณา
ภายนอกที่อยูอ่าศยั  

34/13-14 หมู1่0 ถนน
บรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทววีฒันา 
กรุงเทพฯ 10170 
โทรศพัท์ 02 441 1761-2 
โทรสาร 02 441 1763 
Website: 
www.multisign.co.th 

14,000,000 
บาท 

(มลูคา่ทีต่ราไว้ 
หุ้นละ 100 
บาท) 

หุ้นสามญั 100 
(ถือหุ้นโดย 
บจก. กรีน
แอด) 

8 บจก.โคแมส ประกอบธุรกิจสือ่
โฆษณาภายนอกที่อยู่
อาศยั  

เลขที่ 1 ชัน้ 4-6 ซอย
ลาดพร้าว 19 ถนน
ลาดพร้าว แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 
โทรศพัท์ 02 938 3388  
โทรสาร 02 938 3486-7 

5,625,000 บาท 
(มลูคา่ทีต่ราไว้ 
หุ้นละ 100 
บาท) 

หุ้นสามญั 70 
(ถือหุ้นโดย 
บจก. อาย 
ออน 
แอดส)์ 

http://www.inkjetimagesthailand.com/
http://www.inkjetimagesthailand.com/
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 นิติบุคคล ประเภทธุรกิจ สถานที่ตัง้ 
ทุนช าระแล้ว 

 
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

9 MACO Outdoor Sdn. 
Bhd. 

ประกอบธุรกิจ Holding 
Company ในประเทศ
มาเลเซีย 

No.52, 1st Floor, Jalan 
SS 21/58 Taipan 
Damanasara 47400 
Petaling Jaya Selangor 
MALAYSIA 
 

200,000 ริงกิต 
(มลูคา่ทีต่ราไว้ 
หุ้นละ 1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 100 

10 Eyeball Channel Sdn. 
Bhd. 

ประกอบธุรกิจให้บริการ
และผลติสือ่โฆษณา
ภายนอกที่อยูอ่าศยัใน
ประเทศมาเลเซีย 

G-1-11, Jalan PJU 
1A/3 Taipan 
Damanasara 47301 
Petaling Jaya Selangor 
MALAYSIA 
 

500,000 ริงกิต 
(มลูคา่ทีต่ราไว้ 
หุ้นละ 1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 40 
(ถือหุ้นโดย 

MACO 
Outdoor 

Sdn.Bhd.) 

11 บจก. ทรานส์.แอด 

โซลชูัน่1 

ให้บริการด้านการ
ออกแบบและติดตัง้
ระบบการแสดงสือ่ผสม
(Multimedia Display 
System)เช่นจอ LED 
รวมถงึระบบควมคมุ
เนือ้หาและจดัการสือ่ 
พร้อมติดตัง้ระบบ
เช่ือมตอ่เพื่อสัง่การและ
เก็บข้อมลูผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตและระบบ
กล้องวงจรปิด อีกทัง้
ออกแบบและสร้าง
แอพพลเิคชัน่เพือ่แผนท่ี
ในร่มและระบบตวัสง่
สญัญาณบลทูทูเพื่อการ
โฆษณา 

349 อาคารเอสเจ อินฟิ
นิท วนั บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ ห้องเลขที่ 1006 
ชัน้ท่ี 10 ถนนวิภาวดี
รังสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

49,046,400 
บาท 

(มลูคา่ทีต่ราไว้ 
หุ้นละ 100 
บาท) 

หุ้นสามญั 81.65 
(ถือหุ้นโดย 
บจก. อาย 
ออน 
แอดส)์ 

12 Roctec Technology 
Limited2 

ให้บริการออกแบบและ
วางระบบ(system 

Room 1502-4, Kodak 
House II, 321 Java 

21,510,000 
ดอลลา่ร์ฮ่องกง 

หุ้นสามญั 72.67 

                                                      
1 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน บจก. ทรานส์.แอด โซลชูัน่ เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 
2 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Roctec Tecnology Limited เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 
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 นิติบุคคล ประเภทธุรกิจ สถานที่ตัง้ 
ทุนช าระแล้ว 

 
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

integration) โดย
จ าหนา่ยติดตัง้และ
ให้บริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองมืออปุกรณ์ที่
เก่ียวข้องกบังานระบบ 
โดยมุง่เน้นไปในด้าน
ระบบควมคมุ,ระบบ
เช่ือมตอ่และระบบ
แสดงผล ครอบคมุหลาย
อสุาหกรรม เช่น ระบบ
ขนสง่มวลชน หนว่ยงาน
ราชการ สถานศกึษา 
และ สถาบนัการเงิน 

Road, North Point, 
Hong Kong Island, 
Hong Kong 

(ถือหุ้น
โดยบจก. 
ทรานส์.
แอด 
โซลชูัน่) 

13 Parkway Technology 

Limited3 

บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(แตปั่จจบุนั ยงัไมม่กีาร
ด าเนินธุรกิจ) 

Room 1502-4, Kodak 
House II, 321 Java 
Road, North Point, 
Hong Kong Island, 
Hong Kong 

2 
ดอลลา่ร์ฮ่องกง 

หุ้นสามญั 72.67 
(ถือหุ้นโดย 

Roctec 
Tech 

nology 
Limited) 

14 Roctec Parkway 

(GuangZhou) Limited4 

บริการด้านซอฟท์แวร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(แตปั่จจบุนั ยงัไมม่กีาร
ด าเนินธุรกิจ) 

Unit 504, Jinxiu Road 
No. 52, 5th Floor, 
Development Avenue 
No. 774, Guangzhou 
Economic and 
Technological 
Development Zone, 
China 

510,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

หุ้นสามญั 72.67 
(ถือหุ้นโดย 
Parkway 
Technolo

gy 
Limited) 

15 บจก. วินบลสิ ซิสเต็มส์5 ให้บริการด้านการบริหาร
จดัการปัญหาเก่ียวกบั
การออกแบบและวาง

21 อาคารวงัเด็ก 1 เอ ชัน้ 
8 ซอยยาสบู 1 ถนน
วิภาวดีรังสติ  

2,000,000 บาท 
(มลูคา่ทีต่ราไว้
หุ้นละ 10 บาท) 

หุ้นสามญั 
จ านวน 
98,000 

77.67 
(ถือโดย 
บจก. 

                                                      
3 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Parkway Technology Limited เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561  
4 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Roctec Parkway (GuangZhou) Limited เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 
5 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน บจก. วินบลสิ ซสิเตม็ส์ เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 
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 นิติบุคคล ประเภทธุรกิจ สถานที่ตัง้ 
ทุนช าระแล้ว 

 
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

ระบบ (System 
Integration) จ าหนา่ย
และให้บริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่
เก่ียวข้องกบังานระบบ 

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

หุ้น และ
หุ้น

บริุมสทิธิ 
จ านวน 

102,000 
หุ้น 

ทรานส์.
แอด 

โซลชูัน่ ใน
สดัสว่น
ร้อยละ 51 
ของหุ้น
ทัง้หมด 
และ  

Roctec 
Tech 

nology 
Limited ใน
สดัสว่น
ร้อยละ 49 
ของหุ้น
ทัง้หมด) 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

ตารางที่ 1: งบแสดงฐานะการเงนิ – สนิทรัพย์  

รายการ 
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  

สิน้สุด 31 ธันวาคม  

(หน่วย : ล้านบาท) ไตรมาส 1/2561 2560 2559 2558 

สินทรัพย์         

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 263.23 195.47 312.50 149.29 

ลกูหนีก้ารค้า 260.90 345.22 276.17 338.41 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 132.46 126.70 274.93 103.05 

       รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 656.59 667.39 863.60 590.75 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 507.84 471.07 175.87 156.31 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 857.70 872.27 591.82 147.88 

       รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1365.54 1343.34 767.69 304.19 

รวมสินทรัพย์ 2022.12 2010.73 1631.30 894.94 
 
ตารางที่ 2: งบแสดงฐานะการเงนิ – หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  

รายการ 
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  

สิน้สุด 31 ธันวาคม  

(หน่วย : ล้านบาท) ไตรมาส 1/2561 2560 2559 2558 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น         

หนีส้นิ        

เงินเบกิเกินบญัชี/เงินกู้บริษัทเก่ียวข้องกนั 230.00 230.00    

เจ้าหนีก้ารค้า 126.75 164.42 327.15 68.13 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  81.26 84.75 106.91 41.96 

         รวมหนีส้นิหมนุเวียน 438.01 479.18 434.05 110.09 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 37.94 37.98 38.67 39.48 

         รวมหนีส้นิ 475.94 517.16 472.72 149.58 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น        

ทนุจดทะเบียน        

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว-หุ้นสามญั 343.89 343.89 334.30 300.90 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 743.49 743.49 561.20 167.08 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม        

   จดัสรรแล้ว-ส ารองตามกฏหมาย 40.95 40.95 40.95 37.61 
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รายการ 
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  

สิน้สุด 31 ธันวาคม  

(หน่วย : ล้านบาท) ไตรมาส 1/2561 2560 2559 2558 

    ยงัไมไ่ด้จดัสรร 350.92 298.10 178.15 223.75 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 66.93 67.14 43.97 16.02 

          รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1546.18 1493.57 1158.57 745.36 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2022.12 2010.73 1631.30 894.94 
 
ตารางที่ 3: งบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ  

รายการ 
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  

สิน้สุด 31 ธันวาคม  

(หน่วย : ล้านบาท) ไตรมาส 1/2561 2560 2559 2558 

รายได้จากการบริการ 290.14 932.08 734.63 694.40 

ต้นทนุขาย-หรือบริการ 109.12 389.64 330.05 309.05 

ก าไรขาดทนุขัน้ต้น 181.02 542.44 404.58 385.35 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 118.62 292.15 281.48 193.65 

ก าไรขาดทนุจากการด าเนินงาน 62.40 250.29 123.11 191.70 

รวมรายได้อื่น 6.39 33.03 21.56 26.96 

ดอกเบีย้จ่าย 1.48 7.78 3.50 2.90 

ภาษีเงินได้ 13.04 49.20 37.42 44.35 

ก าไรสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยี         

     ที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 1.44 5.48 1.75 0.74 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 52.82 220.86 102.00 170.65 
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ตารางที่ 4: งบกระแสเงนิสด 

รายการ 
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  

สิน้สุด 31 ธันวาคม  

(หน่วย : ล้านบาท) ไตรมาส 1/2561 2560 2559 2558 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 96.27 250.00 248.17 -4.84 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ -17.78 -476.18 -355.10 119.01 

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน -10.73 109.54 269.99 -113.43 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 67.76 -116.64 163.05 0.74 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 263.23 195.47 312.50 149.29 
 
 
ตารางที่ 5: อตัราส่วนทางการเงนิ 

รายการ 
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  

สิน้สุด 31 ธันวาคม  

  ไตรมาส 1/2561 2560 2559 2558 

ก าไรขัน้ต้น (%) 62.4% 58.2% 55.1% 55.5% 

EBITDA (%) 31.1% 37.3% 23.5% 35.3% 

ก าไรสทุธิจากงบการเงิน(%) 18.7% 24.3% 14.1% 24.7% 

ก าไรสทุธิสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท(%) 18.2% 23.7% 13.9% 24.6% 

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 18.0% 17.4% 11.1% 24.6% 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 16.4% 15.6% 11.5% 28.2% 
สภาพคลอ่ง (เทา่) 1.5  1.4  2.0  5.4  

การหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 4.5  3.1                2.4  5.2  

หนีส้นิควมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.3  0.4  0.4  0.2  

เงินกู้ยืมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.1  0.2  0.0  0.0  
 

 

 

 


