
T R A N S I T I O N I N G

บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ากัด (มหาชน)

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ ้นสามัญเพ่ิมทุน

ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ากัด (มหาชน)



 

 

วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 

เร่ือง แจ้งสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน)  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  หนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน)  

2. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) 

3. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัท  
ผู้ ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) (แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ และ 
แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล) 

5. หนงัสอืมอบอ านาจส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

6. แผนท่ีสถานท่ีรับจองซือ้และรับช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวนัที่  
14 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 412,668,177 หุ้น มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 10 หุ้นสามญัเดิม 
ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท รวมมลูคา่ 660,269,083.20 บาท  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่สามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของตนตามที่ระบไุว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึ่งออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (สิ่งที่สง่มาด้วย 3) ได้ ในกรณีที่มีหุ้นสามญั
เพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนแล้ว บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืจากการเสนอขายดงักลา่วตอ่ไป 

ในการนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Record Date) ในวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 และก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในระหวา่ง
วนัท่ี 11 - 15 มีนาคม 2562 รวม 5 วนัท าการ  



 

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสทิธิของทา่นในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่มีจ านวนตามที่ระบไุว้ในใบรับรองสทิธิการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และบริษัทฯ ได้
ก าหนดรายละเอียดการออกและเสนอขายพร้อมทัง้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) ทัง้นี ้หากมีข้อสงสยัประการใดเก่ียวกบัการจดัสรร ขัน้ตอน และวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
กรุณาติดตอ่ ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั ที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-633-6441-5 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 (นายมานะ   จนัทนยิง่ยง) 
 ประธานกรรมการบริษัท 

 



 

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสทิธิของทา่นในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่มีจ านวนตามที่ระบไุว้ในใบรับรองสทิธิการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และบริษัทฯ ได้
ก าหนดรายละเอียดการออกและเสนอขายพร้อมทัง้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) ทัง้นี ้หากมีข้อสงสยัประการใดเก่ียวกบัการจดัสรร ขัน้ตอน และวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
กรุณาติดตอ่ ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั ที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-633-6441-5 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 (นายมานะ   จนัทนยิง่ยง) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน)  
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทฯ 

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

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

หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2938-3388 

หมายเลขโทรสาร : 0-2938-3489 

เว็บไซต์บริษัท : www.masterad.com   

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถอืหุ้นซึ่งได้มีมติให้จดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 : เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2562 

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 : เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติอนมุตัิ
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 412,668,177 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยเศษของหุ้น
ให้ปัดทิง้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท รวมมลูคา่ 660,269,083.20 บาท 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามญั 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วก่อน
การเพิ่มทุน 

: 550,222,458.70 บาท  

ทุนที่จะช าระเพิ่มส าหรับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถอืหุ้น 

: 41,266,817.70 บาท  

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วหลัง
การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม

: 591,489,276.40 บาท  
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ของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการ
ถอืหุ้น (กรณีที่มีการจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนครบทัง้จ านวน) 

จ านวนหุ้นที่จะจัดสรร : 412,668,177 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

อัตราส่วนการจองซือ้ : 10 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ราคาที่เสนอขาย : 1.60 บาทตอ่หุ้น 

วิธีการจดัสรร  (1) จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้ นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้  

(2) ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่สามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่
สิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้น
สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นแล้ว 
บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืจากการเสนอ
ขายดงักลา่วตอ่ไป 

(3) ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือไมไ่ด้ช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือบริษัทฯ ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือ
หุ้นได้สละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่  
22 กมุภาพนัธ์ 2562  
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5. ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 

เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์: 0-2633-6441-5 

โทรสาร: 0-2633-6450 

6. ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

6.1. ระยะเวลาการจองซือ้ และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในระหวา่งวนัท่ี 11 - 15 มีนาคม 2562 (5 วนัท าการ) ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

6.2. สถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

หากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประสงค์จะจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ให้ยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้และ
หลกัฐานการช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุกบับริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั (“ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ”) ซึง่เป็น
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ณ ที่ท าการของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ ที่ระบตุามข้อ 5. 

 ทัง้นี  ้ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ จะไม่รับการยื่นเอกสารและจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนทาง
ไปรษณีย์ 

6.3. เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

(1) ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (สิง่ที่สง่มาด้วย 2)  

ผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (สิ่งที่สง่มาด้วย 2) 
(“ใบจองซือ้”) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
ต้องการจองซือ้ในใบจองซือ้ พร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจ
ลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดท าใบจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ใบจองซือ้ 1 ใบ 
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้นเท่านัน้ 

นอกจากนี ้ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นระบุวิธีรับหุ้นสามัญโดยการน าฝากเข้าบัญชีของบริษัทสมาชิกเพื่อ
บัญชีผู้จองซือ้ ผู้ถือหุ้นสามารถระบุบริษัทสมาชิกเพื่อบัญชีผู้จองซือ้ดังกล่าวได้ 1 บริษัท ต่อ 1 
ใบจองซือ้เท่านัน้ 
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ใบจองซือ้เท่านัน้ 
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(2) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มาด้วย 3) ซึ่งออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั  (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ ทัง้นี ้ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ได้จดัสง่ใบรับรองสิทธิดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมระบจุ านวน
หุ้นสามญัที่ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว 

(3) เอกสารหลกัฐานแสดงตนของผู้จองซือ้ 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย:  

ส าเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงัไมห่มดอายพุร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามใน
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจองซือ้ทุกฉบับ (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบหุมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลข
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง) และในกรณีที่ผู้จอง
ซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว:  

ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบั
การจองซือ้ทกุฉบบั 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:  

ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัสดุท้าย
ของระยะเวลาจองซือ้ ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนัของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่เป็นสว่นราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องแนบหนงัสือที่มีค าสัง่หรือมติให้ท าธุรกรรม หรือหนงัสือแต่งตัง้ 
หรือหนังสือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม หรือ ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วดั 
มสัยิด ศาลเจ้า และนิติบคุคลอื่นในลกัษณะเดียวกนั จะต้องแนบหนงัสอืแสดงความจ านงใน
การท าธุรกรรมหรือรายงานการประชมุกรรมการ หนงัสอืแสดงการจดทะเบียนจากหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้อง หนงัสือแตง่ตัง้หรือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม และเอกสารหลกัฐานการได้รับ
การยกเว้นการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี) และ 

 ส าเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงัไม่หมดอายุของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบหุมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลข
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ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้
มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลเป็นบคุคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย ให้ใช้ส าเนาใบต่างด้าว หรือ
ส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนาม
ในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย:  

ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ หนงัสอืรับรองที่ออกโดย
เจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลหรือหนว่ยงานของประเทศที่นิติบคุคลมีภมูิล าเนาซึ่งรับรองถึงช่ือนิติ
บุคคล ช่ือผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ และอ านาจหรือ
เง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัสุดท้ายของ
ระยะเวลาจองซือ้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนัน้ และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล (ในกรณีที่บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไมไ่ด้
ระบุหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพนันิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย ให้ใช้ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มีอ านาจ ลงนามผกูพนันิติบคุคล พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามใน
เอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองลายมือช่ือของผู้ จัดท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสารโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
เจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท า การ
รับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาจองซือ้ 

(4) หนงัสือมอบอ านาจส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 
บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาหลกัฐานตามข้อ 6.3 (3) ของ
ผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(5) หลกัฐานหรือเอกสารการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เช่น ใบน าฝากฉบบัจริง (Pay-in Slip) (กรณีช าระเงินคา่
หุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยการโอนเงิน) เช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) หรือ ดร๊าฟท์ พร้อมทัง้ระบุ
ช่ือ นามสกลุ เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน 

(6) ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัหน้าแรกซึ่งแสดงช่ือเจ้าของบญัชี
เงินฝากธนาคาร และจะต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้นเท่านัน้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ส าหรับ
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ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้
มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลเป็นบคุคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย ให้ใช้ส าเนาใบต่างด้าว หรือ
ส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนาม
ในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย:  

ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ หนงัสอืรับรองที่ออกโดย
เจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลหรือหนว่ยงานของประเทศที่นิติบคุคลมีภมูิล าเนาซึ่งรับรองถึงช่ือนิติ
บุคคล ช่ือผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ และอ านาจหรือ
เง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัสุดท้ายของ
ระยะเวลาจองซือ้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนัน้ และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล (ในกรณีที่บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไมไ่ด้
ระบุหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้ มีอ านาจ
ลงนามผูกพนันิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย ให้ใช้ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มีอ านาจ ลงนามผกูพนันิติบคุคล พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามใน
เอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองลายมือช่ือของผู้ จัดท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสารโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
เจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท า การ
รับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาจองซือ้ 

(4) หนงัสือมอบอ านาจส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 
บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาหลกัฐานตามข้อ 6.3 (3) ของ
ผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(5) หลกัฐานหรือเอกสารการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เช่น ใบน าฝากฉบบัจริง (Pay-in Slip) (กรณีช าระเงินคา่
หุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยการโอนเงิน) เช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) หรือ ดร๊าฟท์ พร้อมทัง้ระบุ
ช่ือ นามสกลุ เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน 

(6) ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัหน้าแรกซึ่งแสดงช่ือเจ้าของบญัชี
เงินฝากธนาคาร และจะต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้นเท่านัน้ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง (ส าหรับ
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กรณีที่ผู้ จองซือ้ที่ต้องการให้คืนเงินค่าจองซือ้หุ้ นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซือ้)  

(7) ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ใน
นามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบง่ชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ” และ ในกรณี
ผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคลจะต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติม คือ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA  
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” (สิ่งที่สง่มาด้วย 4) ทัง้นี ้หากไม่จดัท าเอกสารดงักลา่ว ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะด าเนินการออกใบหลกัทรัพย์ให้แทนการฝากหุ้นสามญัเพิ่มทุนไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 

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 
ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 11 - 15 มีนาคม 2562 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   11 - 13 มีนาคม 2562 โดยเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด เพ่ือการจองซือ้หลักทรัพย์” ลง
วนัที่ไม่เกินวนัที่ 13 มีนาคม 2562 และสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในวนัท า
การถดัไปเทา่นัน้   

การช าระเงินค่าจองซือ้ให้ท าเป็นเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 1 ฉบบัต่อ ใบจองซือ้ 1 ฉบบั 
พร้อมทัง้ระบุช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มีสิทธิจองซือ้ ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัเช็คบุคคล 
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ด้วย 
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หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจาก
จ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้น 

7. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์เนื่องจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้และ/หรือกรณีที่
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ตามเช็คค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซือ้หรือเช็คค่า
จองซือ้หลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ทีไ่มไ่ด้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจอง
ซือ้ และ/หรือธนาคารไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ตามเช็คคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ดงักลา่ว
ต้องติดต่อขอรับเช็คจากบริษัทฯ ตามที่อยู่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ ที่ระบไุว้ในข้อ 5 ภายใน 10 วนัท าการ นบั
จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หลกัทรัพย์ 

8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์  

ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้นสามญั ในนามของผู้
จองซือ้ นายทะเบียนของบริษัทฯ คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะด าเนินการสง่มอบใบหลกัทรัพย์ดงักลา่วตามจ านวน
ที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือ และที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการ
จองซือ้หุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้จนกวา่จะได้รับใบหลกัทรัพย์ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ได้รับอนญุาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

(2) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชี
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนีศ้นูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัตาม
จ านวนท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วนัท าการ นบั
จากวนัปิดการจองซือ้ และออกหลกัฐานการรับฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการ
จองซือ้ เมื่อผู้ที่ได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ต้องการขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ผู้ที่ได้รับจดัสรรจะต้องถอนหลกัทรัพย์ออก
จากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยติดตอ่ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจะสามารถ
ขายหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจดัสรรได้ด าเนินการถอนหลกัทรัพย์ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว
แล้ว 

(3) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญัแตป่ระสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ใน
บญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัทสมาชิกซึ่งผู้จองซือ้หุ้นมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่  กรณีนี ้นายทะเบียนของ
บริษัทฯ คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะด าเนินการออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรในช่ือของ 
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้น
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หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจาก
จ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้น 

7. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์เนื่องจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้และ/หรือกรณีที่
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ตามเช็คค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซือ้หรือเช็คค่า
จองซือ้หลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ทีไ่มไ่ด้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจอง
ซือ้ และ/หรือธนาคารไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ตามเช็คคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ดงักลา่ว
ต้องติดต่อขอรับเช็คจากบริษัทฯ ตามท่ีอยู่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ ที่ระบไุว้ในข้อ 5 ภายใน 10 วนัท าการ นบั
จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หลกัทรัพย์ 

8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์  

ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้นสามญั ในนามของผู้
จองซือ้ นายทะเบียนของบริษัทฯ คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะด าเนินการสง่มอบใบหลกัทรัพย์ดงักลา่วตามจ านวน
ที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือ และที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการ
จองซือ้หุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้จนกวา่จะได้รับใบหลกัทรัพย์ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ได้รับอนญุาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

(2) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชี
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนีศ้นูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัตาม
จ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วนัท าการ นบั
จากวนัปิดการจองซือ้ และออกหลกัฐานการรับฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการ
จองซือ้ เมื่อผู้ที่ได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ต้องการขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ผู้ที่ได้รับจดัสรรจะต้องถอนหลกัทรัพย์ออก
จากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยติดตอ่ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจะสามารถ
ขายหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจดัสรรได้ด าเนินการถอนหลกัทรัพย์ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว
แล้ว 

(3) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญัแตป่ระสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ใน
บญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัทสมาชิกซึ่งผู้จองซือ้หุ้นมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่  กรณีนี ้นายทะเบียนของ
บริษัทฯ คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะด าเนินการออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรในช่ือของ 
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้น
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สามัญที่บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทสมาชิกนัน้ฝากหุ้ นสามัญ ในกรณีนี  ้ผู้ ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขาย
หลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ท า
การซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 8. (3) ช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้ จะต้องตรง
กบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว
เทา่นัน้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ ตามข้อ 8. (1) แทน 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบุเลือกวิธีการท่ีจะให้บริษัทฯ ส่งมอบหลกัทรัพย์ไว้ในใบจองซือ้ บริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ ตามข้อ 8. (1) 

9. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(1) ผู้ ถือหุ้นท่ียื่นความจ านงในการจองซือ้หุ้นและได้ช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว  จะขอยกเลิก
การจองซือ้หุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้ ถือ
หุ้นท่ีด าเนินการไมค่รบถ้วนตามวิธีการท่ีระบใุนข้อ 6.3. และ 6.4. 

(2) ในกรณีช าระค่าจองซือ้หุ้นด้วยเช็คบคุคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ การช าระเงิน
ค่าจองซือ้จะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายท าการขึน้เงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และผลแห่งการจองซือ้จะสมบรูณ์
เมื่อตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้แล้วเทา่นัน้ 

(3) ผู้จองซือ้หุ้นจะเป็นผู้ รับคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี) 

(4) หากผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไมส่ามารถจ่ายเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ หรือ ตวัแทนการรับ
จองซือ้หุ้ นฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ และ/หรือ 
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ ของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระ
เงินคา่หุ้นสามญั หรือผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้กระท าการด้วยวิธีการอื่นใดที่มิได้ก าหนดไว้ในหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) ฉบบันี ้บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ จะถือวา่ผู้ ถือ
หุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว ตามแตก่รณี 

ทัง้นี ้ในการช าระเงินค่าจองซือ้ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ และด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนด โดยหากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้ และด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ 
บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดย
บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้ นฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย
ดงักลา่ว 

(5) หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมูลในใบจองซือ้ไม่ครบถ้วน ชัดเจน บริษัทฯ และ/หรือ 
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ ขอสงวนสทิธิในการใช้ข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่เห็นสมควรในการจดัสรร
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หุ้นสามญัเพิ่มทนุ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักลา่ว บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ มีสิทธิที่จะถือวา่ผู้ ถือ
หุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามญัเพ่ิมทุน และขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย
ดงักลา่ว 

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

10. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน จ านวนเงนิทุนที่จะ
น าไปใช้โดยประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาการใช้เงนิทุน 
ส่วนที่เพิ่ม 

1. เพื่อการลงทุนปรับปรุงสื่อโฆษณา 
Street Furniture บริเวณตอม่อรถ
ไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งได้รับการอนุมัติ
จากกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2561 รวมถึงเพื่อใช้ใน
การช าระหนีอ้ันเน่ืองมาจากการ
ลงทนุดงักลา่ว 

390,000,000 ภายในเดือนเมษายน 2562 

2. เพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับ
ก ลุ่ ม  Belino Investments ใ น
ประเทศอินโดนีเซียผ่านบริษัท VGI 
MACO (SINGAPORE)  ( “VGI 
MACO”)  โดยการ เ ข้า ถือหุ้ น ใน
บริษัทร่วมทุนดังกล่าวในสัดส่วน
ร้อยละ 40 ซึ่งบริษัทฯ ได้เ ข้าท า
สัญญา ร่วมทุนกับกลุ่ม  Belino 
Investments เ มื่ อ วั น ที่   
30 พฤศจิกายน 2561 

ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจต้องใช้เงินกู้ ยืม
จากสถาบันการเงินเพื่อการลงทุน
ดังกล่าวในระหว่างที่บริษัทฯ ยัง
ไม่ได้รับเงินทุนจากการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

50,000,000 ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 
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หุ้นสามญัเพิ่มทนุ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักลา่ว บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ มีสิทธิที่จะถือวา่ผู้ ถือ
หุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามญัเพ่ิมทุน และขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย
ดงักลา่ว 

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

10. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน จ านวนเงนิทุนที่จะ
น าไปใช้โดยประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาการใช้เงนิทุน 
ส่วนที่เพิ่ม 

1. เพื่อการลงทุนปรับปรุงสื่อโฆษณา 
Street Furniture บริเวณตอม่อรถ
ไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งได้รับการอนุมัติ
จากกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2561 รวมถึงเพื่อใช้ใน
การช าระหนีอ้ันเนื่องมาจากการ
ลงทนุดงักลา่ว 

390,000,000 ภายในเดือนเมษายน 2562 

2. เพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับ
ก ลุ่ ม  Belino Investments ใ น
ประเทศอินโดนีเซียผ่านบริษัท VGI 
MACO (SINGAPORE)  ( “VGI 
MACO”)  โดยการ เ ข้า ถือหุ้ น ใน
บริษัทร่วมทุนดังกล่าวในสัดส่วน
ร้อยละ 40 ซึ่งบริษัทฯ ได้เ ข้าท า
สัญญา ร่วมทุนกับกลุ่ม  Belino 
Investments เ มื่ อ วั น ที่   
30 พฤศจิกายน 2561 

ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจต้องใช้เงินกู้ ยืม
จากสถาบันการเงินเพื่อการลงทุน
ดังกล่าวในระหว่างที่บริษัทฯ ยัง
ไม่ได้รับเงินทุนจากการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

50,000,000 ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 
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วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน จ านวนเงนิทุนที่จะ
น าไปใช้โดยประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาการใช้เงนิทุน 
ส่วนที่เพิ่ม 

โดยบริษัทฯ จะช าระคืนหนีเ้งินกู้
ดังกล่าวเมื่อได้รับเงินทุนจากการ
ออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่ม
ทนุในครัง้นีแ้ล้ว 

อนึง่ VGI MACO เป็นบริษัทร่วมทนุ
ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท วีจีไอ  
โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
จัดตัง้ขึน้ในประเทศสิงคโปร์ โดย
ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้ นใน VGI 
MACO คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 75  

3. เ พื่ อ ก า รด า เ นิ น กา ร ตามแผน
ยุทธศาสตร์ในการเติบโตสู่ภูมิภาค
อาเซียนของบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็น
แหลง่เงินทนุส าหรับรองรับแผนการ
ลงทุนในอนาคตได้อย่างคล่องตัว 
เช่น การลงทุนในโครงการเพื่อ
พัฒนาสื่อโฆษณาและเพื่ อการ
ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดย
โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขัน้ตอน
การหารือและเป็นความลับทาง
ธุรกิจซึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยเมื่อ
ด าเนินการดงักลา่วเสร็จสิน้ 

น อ ก จ า ก นี ้ ก า ร เ พิ่ ม ทุ น ยั ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อใ ช้เ ป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ 
และ/หรือ เพื่อใช้ในการช าระหนีข้อง
บริษัทฯ ด้วย 

220,000,000 ภายในปี 2562 
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11. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การเพ่ิมทุนจะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอส าหรับการลงทนุในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ ที่จะเติบโตสู่ภมูิภาคอาเซียน โดยความส าเร็จของการลงทุนปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณตอ 
ม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส การลงทนุในบริษัทร่วมทนุในประเทศอินโดนีเซีย และการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ในการ
เติบโตสูภ่มูิภาคอาเซียนของบริษัทฯ จะช่วยเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี ้การเพิ่มทนุยงัช่วยลดภาระ
ทางการเงินจากการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อช าระหนีเ้งินกู้ของบริษัทฯ อีกทัง้ยงัช่วยให้บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุที่
แข็งแกร่งและพร้อมส าหรับการด าเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทนั
กาล ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และก าไรให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่
ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

12. นโยบายเงนิปันผลและสทิธิในการได้รับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

12.1. นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตาม
งบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินส ารองตามกฎหมาย  

ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คล่อง แผนการลงทุน ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร  

12.2. สิทธิในการได้รับเงนิปันผลของหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ภายหลงัจากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนครัง้นี ้ผู้จองซือ้ (ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล
จากการด าเนินงานเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นในหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แล้ว 

13. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับการใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

13.1  ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)   

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  (Rights Offering) 
ในครัง้นีจ้ะไมม่ีผลกระทบในด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้น
ละ 1.60 บาท ซึง่เป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่ราคาตลาด 

ทัง้นี ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน คือ ระหว่างวันท่ี  
18 ธนัวาคม 2561 ถึง 8 มกราคม 2562 ซึง่เทา่กบั 1.57 บาท (ข้อมลูจาก www.setsmart.com ) 
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11. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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13.2  ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  (Rights Offering) 
ในครัง้นีจ้ะไมม่ีผลกระทบในด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ 

13.3 ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution) 

 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  (Rights Offering) 
ในครัง้นีจ้ะไมม่ีผลกระทบด้านการลดลงของสว่นแบง่ก าไรต่อหุ้นตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
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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 
กรุงเทพมหานคร 10900 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน  

2.1. ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

กว่า 30 ปีของการด าเนินธุรกิจในฐานะผู้ ให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้งรายใหญ่ของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ท า
หน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดให้ผู้ ประกอบการและแบรนด์สินค้าเข้าถึงผู้ บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้พฒันาคณุภาพสินค้าและการบริการ รวมไปถึงขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยงัพืน้ท่ีศกัยภาพ
อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อมอบบริการสือ่โฆษณากลางแจ้งที่ครบวงจรมากที่สดุแก่ลกูค้าเพื่อสร้างความพงึพอใจสงู
ที่สดุ  

ภายหลงัจากการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิทลัจ านวน 35 จอในช่วงต้นปี 2561 ผนวกกบัเครือขา่ยสื่อภาพน่ิงที่มี
มากกว่า 2000 จุด กระจายตวัอยู่บนท าเลยุทธศาสตร์ครอบคลมุทุกจังหวดัทัว่ประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพิชิต 
กลยทุธ์ “Nationwide Integrated OOH Media Platform” ได้ตามเปา้หมายที่วางไว้  และในวนันี ้บริษัทฯ ได้ก้าวไปอีกขัน้ด้วย
การรุกขยายเครือขา่ยสือ่ดิจิทลัในพืน้ท่ีใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ผา่นการพฒันาสือ่โฆษณาภาพนิ่งบริเวณตอมอ่ใต้สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสให้เป็นสื่อโฆษณาดิจิทลั จ านวน 42 จอ และขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปในภมูิภาคอาเซียนเพิ่มเติมผ่านการ
เข้าลงทนุในบริษัท VGI Global dds Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (“VGM”) ซึง่เป็นผู้ลงทนุในบริษัทผู้ให้บริการสือ่โฆษณาใน
ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการที่บริษัทฯ จะขยายสื่อโฆษณาให้เติบโตได้อย่างมัน่คงและแข็งแรงต้องมาจาก
รากฐานที่ดี โดยในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้เสริมรากฐานของบริษัท ผ่านการเข้าลงทนุในบริษัท ทรานส์.แอด โซลชูัน่ 
จ ากดั (“ทรานส์ แอด”) ซึง่เป็นบริษัทท่ีให้บริการด้านงานติดตัง้ระบบ และควบคมุการแสดงสือ่มัลติมีเดียครบวงจรในประเทศ
ไทย และเข้าลงทุนในบริษัท Roctec Technology Limited (“Roctec”) ผู้ ใ ห้บริการออกแบบและวางระบบ (system 
integrations) โดยเฉพาะด้านงานระบบควบคมุ ระบบเช่ือมต่อ และระบบแสดงผลสื่อมลัติมีเดียในฮ่องกง ซึ่งทัง้สองบริษัทจะ
ช่วยส่งเสริมให้การขยายเครือข่ายสื่อดิจิทลัของบริษัทฯ ทัง้ในไทยและต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา ผ่านการเข้าลงทนุในบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป 
จ ากัด (“GSG”) ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานอยู่ในแนวหน้าของ
อุตสาหกรรม โดยการเสริมสร้างรากฐานที่ดีในครัง้นี ้จะท าช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่าง
ยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต 
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หน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดให้ผู้ ประกอบการและแบรนด์สินค้าเข้าถึงผู้ บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้พฒันาคณุภาพสินค้าและการบริการ รวมไปถึงขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยงัพืน้ที่ศกัยภาพ
อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อมอบบริการสือ่โฆษณากลางแจ้งที่ครบวงจรมากที่สดุแก่ลกูค้าเพื่อสร้างความพงึพอใจสงู
ที่สดุ  

ภายหลงัจากการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิทลัจ านวน 35 จอในช่วงต้นปี 2561 ผนวกกบัเครือขา่ยสื่อภาพน่ิงที่มี
มากกว่า 2000 จุด กระจายตวัอยู่บนท าเลยุทธศาสตร์ครอบคลมุทุกจังหวดัทัว่ประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพิชิต 
กลยทุธ์ “Nationwide Integrated OOH Media Platform” ได้ตามเปา้หมายที่วางไว้  และในวนันี ้บริษัทฯ ได้ก้าวไปอีกขัน้ด้วย
การรุกขยายเครือขา่ยสือ่ดิจิทลัในพืน้ท่ีใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ผา่นการพฒันาสือ่โฆษณาภาพนิ่งบริเวณตอมอ่ใต้สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสให้เป็นสื่อโฆษณาดิจิทลั จ านวน 42 จอ และขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปในภมูิภาคอาเซียนเพิ่มเติมผ่านการ
เข้าลงทนุในบริษัท VGI Global dds Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (“VGM”) ซึง่เป็นผู้ลงทนุในบริษัทผู้ให้บริการสือ่โฆษณาใน
ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการที่บริษัทฯ จะขยายสื่อโฆษณาให้เติบโตได้อย่างมัน่คงและแข็งแรงต้องมาจาก
รากฐานที่ดี โดยในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้เสริมรากฐานของบริษัท ผ่านการเข้าลงทนุในบริษัท ทรานส์.แอด โซลชูัน่ 
จ ากดั (“ทรานส์ แอด”) ซึง่เป็นบริษัทท่ีให้บริการด้านงานติดตัง้ระบบ และควบคมุการแสดงสือ่มัลติมีเดียครบวงจรในประเทศ
ไทย และเข้าลงทุนในบริษัท Roctec Technology Limited (“Roctec”) ผู้ ใ ห้บริการออกแบบและวางระบบ (system 
integrations) โดยเฉพาะด้านงานระบบควบคมุ ระบบเช่ือมต่อ และระบบแสดงผลสื่อมลัติมีเดียในฮ่องกง ซึ่งทัง้สองบริษัทจะ
ช่วยส่งเสริมให้การขยายเครือข่ายสื่อดิจิทลัของบริษัทฯ ทัง้ในไทยและต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา ผ่านการเข้าลงทนุในบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป 
จ ากัด (“GSG”) ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานอยู่ในแนวหน้าของ
อุตสาหกรรม โดยการเสริมสร้างรากฐานที่ดีในครัง้นี ้จะท าช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่าง
ยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

15 
 

ปัจจุบนัสินค้าและบริการของบริษัทฯ  สามารถแบ่งตามประเภทของสื่อได้ 6 ประเภทหลกัๆ ได้แก่ 1) สื่อโฆษณา
ประเภทบิลบอร์ด 2) สื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ 3) สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล 4) สื่อโฆษณาในต่างประเทศ   
5) สือ่โฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์ และ 6) การติดตัง้ระบบครบวงจร (System Integration) 

1. สื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด  

บริษัทฯ คือผู้ ให้บริการสือ่โฆษณาประเภทบิลบอร์ดรายแรกๆ ที่บกุเบิกการสร้างสื่อประเภทบิลบอร์ด โดยสื่อโฆษณาประเภท
บิลบอร์ดท่ีบริษัทฯ ให้บริการอยู่ในปัจจบุนั ประกอบด้วย 1.1) ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ 1.2) ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลางบริเวณ
ตา่งจงัหวดั และ 1.3) ปา้ยโฆษณาภายในป๊ัมน า้มนัปตท.จิฟฟ่ี โดยมีจ านวนรวมกนักวา่ 1,400 ปา้ย ติดตัง้ในท าเลที่มีศกัยภาพ
สงู มีการจราจรหนาแน่นและง่ายต่อการมองเห็น ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ท าเลจุดติดตัง้สื่อที่กระจายตวั ท าให้สื่อโฆษณา
เหลา่นีส้ามารถตอบสนองกลุม่ลกูค้าลกูค้าสือ่ที่มีความต้องการท่ีแตกตา่งกนั  

 1.1  ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่  

  ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ติดตัง้ในพืน้ที่ยทุธศาสตร์ส าคญัทัง้ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั เช่น ทางด่วน จุด
เช่ือมต่อของหัวเมืองหลัก รวมไปถึงย่านธุรกิจส าคัญ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสื่อประเภทนีท้ัง้หมดมากกว่า 380 ป้าย ทัง้ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 1.2  ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลาง  

  การขยายกิจการของกลุม่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไปยงัหวัเมืองหลกัของประเทศรวมถึงการเติบโตของ
อสงัหาริมทรัพย์ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญที่กระจายตวัออกนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปสู่
จงัหวดัที่มีศกัยภาพ อีกทัง้ยงั สะท้อนให้เห็นถึงก าลงัซือ้ของผู้บริโภคในพืน้ท่ีดงักลา่ว ที่มีมากขึน้ บริษัทฯ เลง็เห็นโอกาสนี ้จึงได้
วางรากฐานเครือขา่ยสือ่โฆษณาในตา่งจงัหวดัเพื่อรองรับและให้บริการลกูค้าที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคกลุม่นี  ้

  ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลางที่บริษัทฯ ให้บริการ ติดตัง้ตามแยกส าคญัในตา่งจงัหวดัทัว่ประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็น ยา่นชมุชนท่ีมีการจราจรหนาแนน่ ยา่นการค้า เช่น ห้างสรรพสนิค้า ตลาด และยา่นการศกึษา โดยปัจจบุนัมีจ านวนทัง้สิน้ 
มากกวา่ 700 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 139 สถานี ทัว่ประเทศไทย 

2. สื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์  

สือ่โฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ เป็นสือ่อีกประเภทหนึง่ของบริษัทฯ ที่มีความโดดเดน่ ทัง้ในแง่ท าเลติดตัง้สือ่และเทคนคิ
การน าเสนอ เจาะกลุม่ลกูค้าสือ่ที่ต้องการสง่ต่อแคมเปญทางการตลาดในพืน้ที่ใจกลางเมือง สือ่โฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ของ
บริษัทฯ ถูกติดตัง้บริเวณริมทางเท้าหรือริมถนนที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น สามารถมองเห็นได้ในระดบัสายตา เจาะ
กลุม่เป้าหมายคนเมือง คนท างานในย่านธุรกิจการค้า ครอบคลมุพืน้ที่ใจกลางเมือง โดยสื่อสตรีทเฟอร์นิเจอร์ที่ บริษัทฯ ได้รับ
สิทธิในการบริหารประกอบด้วย 1) สื่อโฆษณาบริเวณเสาตอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว
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จากบริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในการติดตัง้และบริหารจดัการสื่อโฆษณากว่า 230 ป้าย บริเวณใต้
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 23 แห่ง และ 2) สื่อโฆษณาบริเวณใต้สะพานข้ามแยก กรุงเทพมหานครได้มอบสทิธิในการติดตัง้และ
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 1)ดิจิทลับิลบอร์ด และ 2) สือ่โฆษณา อร่อย อร่อย 

1) ดิจิทัลบิลบอร์ด  

 บริษัทฯ ได้เร่ิมปรับเปลี่ยนบิลบอร์ดภาพน่ิงขนาดใหญ่ในไพร์มโลเคชัน่บางสว่นให้กลายเป็นดิจิทลับิลบอร์ด และเร่ิมเปิด
ด าเนินการเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคม 2560 ปัจจุบนับริษัทฯ ให้บริการดิจิทลับิลบอร์ดทัง้สิน้ 35 ป้าย กระจายอยู่ในจังหวัด 
ยทุธศาตร์ 33 จงัหวดั เช่น เชียงใหม ่ขอนแก่น อดุรธานี ภเูก็ต และระยอง ซึง่เป็นหวัเมืองหลกัของแตล่ะภาค  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการเลือกท าเลในการติดตัง้สื่อ โดยจะมุ่งเน้นจงัหวดัหวัเมืองที่มีจ านวนประชากรหนาแน่นและมีก าลงัซือ้
สงู โดยพืน้ที่ติดตัง้สื่อทัง้หมดจะอยู่บริเวณพืน้ที่ชุมชนมีผู้คนสรรจรไปมาหนาแน่นเป็นประจ าทกุวนั เพื่อให้มัน่ใจว่าการรณรงค์ทาง
การตลาดของลกูค้าสือ่จะได้รับความสนใจ และเข้าถึงกลุม่ลกูค้าคนในท้องถ่ินอยา่งแนน่อน 

2)  สื่อโฆษณา อร่อย อร่อย 

 สื่อโฆษณารูปแบบ TV LED ความคมชดัสงู จ านวน 259 จอ ติดตัง้อยู่ภายในร้านอาหารช่ือดงัทัว่ประเทศไทย ที่ได้รับการ
ยอมรับจากกูรูด้านอาหารทีมีช่ือเสียงจากสื่อมากมาย รองรับการโฆษณาทัง้แบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งเพื่อให้ลกูค้าได้สื่อสาร
กบักลุม่คนในพืน้ที่เปา้หมาย รวมทัง้นกัทอ่งเที่ยวได้อยา่งดี  

4. สื่อโฆษณาในต่างประเทศ   

การด าเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านในต่างประเทศนบัเป็นอีกยทุธศาสตร์ที่ส าคญัของบริษัทฯ ปัจจุบนับริษัทฯ ให้บริการสื่อ
โฆษณาในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีเครือข่ายครอบคลมุสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น 1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่ง
มวลชน 2) สื่อโฆษณาในสนามบิน 3) สื่อกลางแจ้ง และ 4) สื่อโฆษณาในโรงภาพยนต์ ห้างสรรพสินค้า และอาคารส านกังาน  
เครือขา่ยดงักลา่วนีท้ าให้จ านวนสือ่โฆษณาของ บริษัทฯ มีมากกวา่ 5,000 จดุทัว่ภมูิภาคอาเซียน 

1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน 

 บริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการบริหารสื่อบนสถานีและบนขบวนรถไฟฟ้า MRT สาย SBK line ประเทศ
มาเลเซีย จ านวน 10 ปี เร่ิมตัง้แตปี่ 2559 ถึงปี 2569 โดยรถไฟฟา้สาย SBK line มีจ านวนสถานีทัง้หมด 31 สถานี และรถไฟฟา้ 
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จากบริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในการติดตัง้และบริหารจดัการสื่อโฆษณากว่า 230 ป้าย บริเวณใต้
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 23 แห่ง และ 2) สื่อโฆษณาบริเวณใต้สะพานข้ามแยก กรุงเทพมหานครได้มอบสทิธิในการติดตัง้และ
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 1)ดิจิทลับิลบอร์ด และ 2) สือ่โฆษณา อร่อย อร่อย 

1) ดิจิทัลบิลบอร์ด  

 บริษัทฯ ได้เร่ิมปรับเปลี่ยนบิลบอร์ดภาพนิ่งขนาดใหญ่ในไพร์มโลเคชัน่บางสว่นให้กลายเป็นดิจิทลับิลบอร์ด และเร่ิมเปิด
ด าเนินการเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคม 2560 ปัจจุบนับริษัทฯ ให้บริการดิจิทลับิลบอร์ดทัง้สิน้ 35 ป้าย กระจายอยู่ในจังหวัด 
ยทุธศาตร์ 33 จงัหวดั เช่น เชียงใหม ่ขอนแก่น อดุรธานี ภเูก็ต และระยอง ซึง่เป็นหวัเมืองหลกัของแตล่ะภาค  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการเลือกท าเลในการติดตัง้สื่อ โดยจะมุ่งเน้นจงัหวดัหวัเมืองที่มีจ านวนประชากรหนาแน่นและมีก าลงัซือ้
สงู โดยพืน้ที่ติดตัง้สื่อทัง้หมดจะอยู่บริเวณพืน้ที่ชุมชนมีผู้คนสรรจรไปมาหนาแน่นเป็นประจ าทกุวนั เพื่อให้มัน่ใจว่าการรณรงค์ทาง
การตลาดของลกูค้าสือ่จะได้รับความสนใจ และเข้าถึงกลุม่ลกูค้าคนในท้องถ่ินอยา่งแนน่อน 

2)  สื่อโฆษณา อร่อย อร่อย 

 สื่อโฆษณารูปแบบ TV LED ความคมชดัสงู จ านวน 259 จอ ติดตัง้อยู่ภายในร้านอาหารช่ือดงัทัว่ประเทศไทย ที่ได้รับการ
ยอมรับจากกูรูด้านอาหารทีมีช่ือเสียงจากสื่อมากมาย รองรับการโฆษณาทัง้แบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งเพื่อให้ลกูค้าได้สื่อสาร
กบักลุม่คนในพืน้ที่เปา้หมาย รวมทัง้นกัทอ่งเที่ยวได้อยา่งดี  

4. สื่อโฆษณาในต่างประเทศ   

การด าเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านในต่างประเทศนบัเป็นอีกยทุธศาสตร์ที่ส าคญัของบริษัทฯ ปัจจุบนับริษัทฯ ให้บริการสื่อ
โฆษณาในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีเครือข่ายครอบคลมุสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น 1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่ง
มวลชน 2) สื่อโฆษณาในสนามบิน 3) สื่อกลางแจ้ง และ 4) สื่อโฆษณาในโรงภาพยนต์ ห้างสรรพสินค้า และอาคารส านกังาน  
เครือขา่ยดงักลา่วนีท้ าให้จ านวนสือ่โฆษณาของ บริษัทฯ มีมากกวา่ 5,000 จดุทัว่ภมูิภาคอาเซียน 

1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน 

 บริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการบริหารสื่อบนสถานีและบนขบวนรถไฟฟ้า MRT สาย SBK line ประเทศ
มาเลเซีย จ านวน 10 ปี เร่ิมตัง้แตปี่ 2559 ถึงปี 2569 โดยรถไฟฟา้สาย SBK line มีจ านวนสถานีทัง้หมด 31 สถานี และรถไฟฟา้ 
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58 ขบวน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว จ านวน 20 ปี ในการบริหารสื่อบนรถไฟฟ้า MRT สายแรกของ
ประเทศอินโดนีเซีย North-South line ซึง่คาดวา่จะเปิดให้บริการในกลางปี 2562 นี ้

2)  สื่อโฆษณาในสนามบิน 

 ประเทศมาเลเซียถกูจดัว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของชาวตะวนัออกกลาง ในปี 2560 สนามบิน
นานาชาติกวัลาลมัเปอร์ได้ให้บริการผู้ โดยสารทัว่โลกกวา่ 59 ล้านคน มากเป็นอนัดบัท่ี 23 ของโลก บริษัทฯ มองเห็นโอกาสนีจ้งึ
เข้าไปเป็นผู้ ให้บริการสื่อโฆษณาในสนามบินนานาชาติกวัลาลมัเปอร์ ทัง้ในอาคาร 1 และอาคาร 2 โดยได้รับสิทธิบริหารแต่
เพียงผู้ เดียว จ านวน 7 ปีและสทิธิในการขยายสญัญาเพิ่มอีก 3 ปี 

3) สื่อกลางแจ้ง 

สื่อกลางแจ้งของบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซียมีหลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ อาทิเช่น ป้าย
บิลบอร์ดท่ีตัง้อยู่ในบริเวณทางหลวงสายหลกัของกรุงกัวลาลมัเปอร์ ซึ่งเช่ือมสนามบินนานาชาติกวัลาลมัเปอร์และตวัเมือง 
ปา้ยโฆษณาบนเกาะกลางถนน จ านวน 45 ปา้ย และสือ่บนรถบสั จ านวน 918 คนัทัว่ทัง้กรุงกวัลาลมัเปอร์และเมืองปีนงั  

4) สื่อโฆษณาในโรงภาพยนต์ ห้างสรรพสินค้า และอาคารส านักงาน 

 การมีเครือข่ายที่ครอบคลมุและกว้างขวางย่อมท าให้ผู้ ให้บริการสื่อโฆษณารายนัน้เป็นที่น่าสนใจ บริษัทฯ ได้ขยาย
พืน้ท่ีให้บริการสือ่โฆษณาทัง้ในโรงภาพยนต์ 37 ซึง่ประกอบด้วยห้องชมภาพยนต์ 302 ห้อง สือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า 
52 แหง่ และอาคารส านกังาน จ านวน 80 ตกึทัว่ประเทศมาเลเซีย 

5. สื่อโฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์ 

ไม่เพียงแต่ให้บริการพืน้ที่สื่อโฆษณาที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าเท่านัน้ บริษัทฯ ยังมีบริการสื่อโฆษณาประเภทงาน
สร้างสรรค์ (MADE TO ORDER) ที่ผลิตขึน้มาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า เช่น การก่อสร้าง
โครงสร้างป้ายขนาดใหญ่ งานออกแบบและดีไซน์ การสร้างสีสรรประกอบเร่ืองราวให้กบัตกึ โดยการฉาย Projector การสร้าง
แบบจ าลอง (Mock up) รวมถึง Event กิจกรรมทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของงาน ท าให้งานมีเอกลกัษณ์และเป็นที่
จดจ า 

6.  งานติดตัง้ระบบครบวงจร (System Integration)  
บริษัทฯ ให้บริการงานติดตัง้ระบบครบวงจร ทัง้ในด้านสื่อมลัติมีเดีย ด้านเครือขา่ยสื่อสาร และด้านการควบคมุ เป็น

ต้น ภายใต้การบริหารงานของทรานส์ แอด และ Roctec โดยให้บริการเร่ิมตัง้แต่การออกแบบเครือข่าย การติดตัง้ฮาร์ดแวร์ 
การจัดหาซอฟแวร์ที่เหมาะสม รวมทัง้บริการดูแลหลงัจากขาย และรับเป็นผู้บริหารโครงการที่เก่ียวข้องแก่หน่วยงานเอกชน 
องค์กรของรัฐ ทัง้ในไทยและต่างประเทศ ผลงานที่ผ่านมา อาทิ เช่น การติดตัง้และดแูลระบบควบคมุรถไฟฟ้า MTR ฮ่องกง 
ระบบมัลติมีเดียแสดงตารางการบินของสายการบินต่างๆ ในสนามบินฮ่องกง และระบบสื่อโฆษณาดิจิทัลของ VGI และ  
บริษัทฯ เป็นต้น 
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน   

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากตวัเลขการคาดการณ์การเติบโต
ของเศรษฐกิจ (“GDP”) ที่ขยายตวั 4.2% ปรับตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนที่เติบโต 3.9%1  และถือเป็นการขยายตวั
สงูสดุในรอบ 6 ปี แม้จะเผชิญกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและภาคการทอ่งเที่ยวในประเทศ อย่างไรก็ตามการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลกัมาจากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนซึ่ง
ขยายตวั 4.6% และ 3.9% เพิ่มขึน้จากการเติบโตที่ 3.0% และ 2.9%2  ในปี 2560 ตามล าดบั 

อตุสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2561 ปรับตวัขึน้ 4.0% ตามทิศทางเดียวกบัเศรษฐกิจไทย ทัง้นีส้ื่อนอกบ้าน
และสื่อออนไลน์ยงัคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอนัดบัต้นๆ ในอตุสาหกรรมสื่อโฆษณาด้วยอตัราการเติบโต 23.0% 
และ 21.0% ตามล าดบั ในขณะที่สื่อโทรทศัน์เติบโตเพียง 3.0%  สวนทางกับสื่อสิ่งพิมพ์ปรับตวัลดลงราว 25.0% 
อย่างต่อเนื่องในหลายปีท่ีผ่านมา ปัจจัยส าคญัที่ส่งเสริมให้สื่อนอกบ้านและสื่อออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างต่อ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนที่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึน้ จ านวนผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึน้ 
รวมถึงการที่แบรนด์ต่างๆ เร่ิมตระหนกัว่าสื่อนอกบ้านและสื่อออนไลน์เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
และวดัผลได้ 

จากการเติบโตดงักลา่ว บริษัทฯ มองเห็นโอกาสจากการปรับเปลี่ยนปา้ยโฆษณาภาพนิ่งเป็นป้ายดิจิทลั ซึง่
นอกจากจะช่วยเพิ่มจ านวนลกูค้าได้มากกว่า 1 รายใน 1 ป้าย และยงัสามารถน าเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เทคโนโลยี 
Beacon และ Geofencing เข้ามาปรับใช้เพื่อให้สื่อโฆษณาดิจิทัลสามารถเช่ือมต่อกับสื่อออนไลน์ ก่อให้เกิด 
Interactive ระหว่างสื่อโฆษณากบักลุม่เป้าหมายได้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพฒันาสื่อให้ทนัสมยัและตอบสนอง
ความต้องการลกูค้าได้ตรงจดุ  

การให้ความส าคญัตอ่การพฒันาแนวทางในการด าเนินธุรกิจและการวางแผนกลยทุธ์ระดบัองค์กรเป็นหนึง่
ในภารกิจหลกัที่บริษัทฯ ยดึมัน่มายาวนาน โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ได้ประชมุหารือเพื่อ
วางแผนและทบทวนแผนงานกนัอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้ทนัสถานการณ์ การเปลีย่นแปลงของอตุสาหกรรม โดยยดึมัน่
ในการสร้างรากฐานขององค์กรทีแ่ข็งแกร่ง รักษาระดบัคณุภาพและมาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแขง่ขนัและสามารถเติบโตในระยะยาวอยา่งยัง่ยืน 

2.3 ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ส าคัญ 
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน   

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากตวัเลขการคาดการณ์การเติบโต
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อตุสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2561 ปรับตวัขึน้ 4.0% ตามทิศทางเดียวกบัเศรษฐกิจไทย ทัง้นีส้ื่อนอกบ้าน
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และวดัผลได้ 
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ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(พนับาท) 

ภาระการค า้ประกันเงนิกู้ 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  

(ที่ดิน 6 แปลง *) 

บริษัท 62,602 ไมม่ี 

ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(พนับาท) 

ภาระการค า้ประกันเงนิกู้ 

ที่ดิน บริษัท/บริษัทยอ่ย 18,538 ไมม่ี 

อาคาร บริษัท/บริษัทยอ่ย 44,403 ไมม่ี 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน บริษัท/บริษัทยอ่ย 24,724 ไมม่ี 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ บริษัท/บริษัทยอ่ย 44,420 ไมม่ี 

ยานพาหนะ บริษัท/บริษัทยอ่ย 7,276 ไมม่ี 

โครงปา้ยโฆษณา บริษัท/บริษัทยอ่ย 442,178 ไมม่ี 

สือ่โฆษณาอื่น ๆ บริษัท/บริษัทยอ่ย - ไมม่ี 

สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ บริษัท/บริษัทยอ่ย 31,200 ไมม่ี 

อื่น ๆ บริษัท/บริษัทยอ่ย - ไมม่ี 

 รวม 612,739 
 

*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 
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2.3.2 ทรัพย์สินที่ไม่มตีัวตน 

รายการ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

ทรัพย์สนิไมม่ีตวัตน  เป็นเจ้าของ 61,478  ไมม่ี 

หมายเหตุ: ทรัพย์สินที่ไม่มีตวัตนได้แก่ ระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตาม
มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์นัน้ ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ 

3 รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 

3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที่ 24 มกราคม 2562  

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 ิ กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8.  นายดนยั ตัง้ศรีวิริยะกลุ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 

9.  นายชลชั ชินธรรมมิตร์ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 
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3.2 ผู้บริหาร ณ วันที่ 24 มกราคม 2562  

ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นายพนุ ฉง กิต ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2.  นายภคัณฏัฐ์ ภมูิชิษสานนัท์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 

3.  นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

4.  นางสาวรจนา ตระกลูคศูรี กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ 

5.  นางอไุรวรรณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบคุลากร 

6.  นายปณยักร นชุมาก กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานเทคนิค 

 

3.3 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 24 มกราคม 2562  

ที่ รายชื่อ จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

1.  บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 1,306,152,360 31.65 

2.  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 746,367,600 18.09  

3.  นายนเรศ งามอภิชน 364,000,000 8.82 

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

223,946,880  5.43 

5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 118,988,289 2.88 

6.  นายวนัชยั พนัธุ์วเิชียร 94,340,000 2.29 

7.  CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. 78,788,500 1.91  

8.  นายนพดล ตณัศลารักษ์ 62,853,899 1.52  

9.  กองทนุเปิด ภทัร SMALL AND MID CAP EQUITY 42,003,540 1.02  

10.  นายวรวฒุิ อจัฉริยศรีพงศ์ 38,941,600 0.94  
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4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัตกิารจ่ายปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  

ปี 2559 

ประวัติการเพิ่มทุน: ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 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) ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2558 แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยจ่ายปันผลเ ป็นเ งินสดในอัตราหุ้ นละ 0.030 บาท ส าหรับผู้ ถือหุ้ นจ านวน 
3,008,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 90,269,085.00 บาท 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2559 เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถนุายน 2559 แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้น
ละ 0.018 จ านวน 3,008,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 54,161,451.00 บาท 

ปี 2560 

ประวัติการเพิ่มทุน: -ไมม่-ี 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผล :  

(1) ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559 แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยจ่ายปันผลเ ป็นเ งินสดในอัตราหุ้ นละ 0.011 บาท ส าหรับผู้ ถือหุ้ นจ านวน 
3,342,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 36,772,664.50 บาท 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถนุายน 2560 แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้น
ละ 0.018 จ านวน 3,342,969,500 หุ้ น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 60,173,451 บาท (มีผู้ ถือหุ้ นที่ขาด
คณุสมบตัิไมไ่ด้รับเงินปันผลตามกฎหมายจ านวน 12,800 หุ้น) 

ปี 2561 

ประวัติการเพิ่มทุน: ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจ านวน 343,891,360.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 584,614,762.10 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,407,237,255 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
0.10 บาท ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ประวัติการจ่ายเงนิปันผล : ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2561 เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2561มีมติอนมุตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถนุายน 2561 แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราหุ้นละ 0.018 จ านวน 4,126,681,773 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 74,280,271.91 บาท (มีผู้ ถือหุ้นท่ีขาด
คณุสมบตัิไมไ่ด้รับเงินปันผลตามกฎหมายจ านวน 54,120 หุ้น) 

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

1 บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ 
มอร์ จ ากดั 

ประกอบธุรกิจ
ให้บริการและรับจ้าง
ผลติสือ่ปา้ยโฆษณา
ขนาดเลก็ 

เลขที ่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 บริษัท อาย ออน แอดส ์
จ ากดั (ช่ือเดมิ บริษัท มา
โก้ ไรท์ซายน์ จ ากดั) 

1.ถือหุ้นในบริษัท โค
แมส จ ากดั 
2.บริหารสือ่โฆษณา 
บิลบอร์ด และสือ่
โฆษณาดจิิตอล 

เลขที ่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 บริษัท กรีนแอด จ ากดั ถือหุ้นใน บริษัท มลั
ติไซน์ จ ากดั 

เลขที ่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 บริษัท แลนดี ้ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากดั 

ประกอบธุรกิจ
ให้บริการเช่าอาคาร
ส านกังาน  

เลขที ่1 ชัน้ 4-6 ซอย
ลาดพร้าว 19 ถนน
ลาดพร้าว แขวงจอมพล 

40,000,000 บาท 
(มลูคา่ทีต่ราไว้    
หุ้นละ 10 บาท) 

หุ้นสามญั 63.76 

(48.87 ถือ
โดยบริษัทฯ 
และ 14.89 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัตกิารจ่ายปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  

ปี 2559 

ประวัติการเพิ่มทุน: ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 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) ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2558 แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยจ่ายปันผลเ ป็นเ งินสดในอัตราหุ้ นละ 0.030 บาท ส าหรับผู้ ถือหุ้ นจ านวน 
3,008,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 90,269,085.00 บาท 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2559 เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถนุายน 2559 แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้น
ละ 0.018 จ านวน 3,008,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 54,161,451.00 บาท 

ปี 2560 

ประวัติการเพิ่มทุน: -ไมม่-ี 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผล :  

(1) ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559 แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยจ่ายปันผลเ ป็นเ งินสดในอัตราหุ้ นละ 0.011 บาท ส าหรับผู้ ถือหุ้ นจ านวน 
3,342,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 36,772,664.50 บาท 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถนุายน 2560 แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้น
ละ 0.018 จ านวน 3,342,969,500 หุ้ น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 60,173,451 บาท (มีผู้ ถือหุ้ นที่ขาด
คณุสมบตัิไมไ่ด้รับเงินปันผลตามกฎหมายจ านวน 12,800 หุ้น) 

ปี 2561 

ประวัติการเพิ่มทุน: ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจ านวน 343,891,360.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 584,614,762.10 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,407,237,255 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
0.10 บาท ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ประวัติการจ่ายเงนิปันผล : ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2561 เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2561มีมติอนมุตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถนุายน 2561 แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราหุ้นละ 0.018 จ านวน 4,126,681,773 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 74,280,271.91 บาท (มีผู้ ถือหุ้นท่ีขาด
คณุสมบตัิไมไ่ด้รับเงินปันผลตามกฎหมายจ านวน 54,120 หุ้น) 

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

1 บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ 
มอร์ จ ากดั 

ประกอบธุรกิจ
ให้บริการและรับจ้าง
ผลติสือ่ปา้ยโฆษณา
ขนาดเลก็ 

เลขที ่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 บริษัท อาย ออน แอดส ์
จ ากดั (ช่ือเดมิ บริษัท มา
โก้ ไรท์ซายน์ จ ากดั) 

1.ถือหุ้นในบริษัท โค
แมส จ ากดั 
2.บริหารสือ่โฆษณา 
บิลบอร์ด และสือ่
โฆษณาดจิิตอล 

เลขที ่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 บริษัท กรีนแอด จ ากดั ถือหุ้นใน บริษัท มลั
ติไซน์ จ ากดั 

เลขที ่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 บริษัท แลนดี ้ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากดั 

ประกอบธุรกิจ
ให้บริการเช่าอาคาร
ส านกังาน  

เลขที ่1 ชัน้ 4-6 ซอย
ลาดพร้าว 19 ถนน
ลาดพร้าว แขวงจอมพล 

40,000,000 บาท 
(มลูคา่ทีต่ราไว้    
หุ้นละ 10 บาท) 

หุ้นสามญั 63.76 

(48.87 ถือ
โดยบริษัทฯ 
และ 14.89 
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 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 

โทรศพัท์ 02 938 9388  
 

ถือโดย 
บริษัท
มาสเตอร์ 
แอนด์ มอร์ 
จ ากดั) 

5 บริษัท อิงค์ เจ็ท อิมเมจ
เจส (ประเทศไทย) จ ากดั 

ประกอบธุรกิจผลติ
สือ่โฆษณาด้วย
ระบบอิงค์เจ็ท 

เลขที ่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 บริษัท โอเพน่ เพลย์ 
จ ากดั 

ประกอบธุรกิจ
ให้บริการและผลติ
สือ่โฆษณาทกุ
ประเภท 

เลขที ่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 
บริษัท 
มาสเตอร์ 
แอนด์ มอร์ 
จ ากดั) 

7 บริษัท มลัติ ไซน์ จ ากดั ประกอบธุรกิจ
ให้บริการและผลติ
สือ่โฆษณาภายนอก
ที่อยูอ่าศยั  

34/13-14 หมู1่0 ถนน
บรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทววีฒันา 
กรุงเทพฯ 10170 

โทรศพัท์ 02 441 1761-2 

14,000,000 บาท 
(มลูคา่ทีต่ราไว้    
หุ้นละ 100 บาท) 

หุ้นสามญั 100 
(ถือหุ้นโดย 
บริษัท กรีน

แอด 
จ ากดั) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

โทรสาร 02 441 1763 

Website: 
www.multisign.co.th 

8 บริษัท โคแมส จ ากดั ประกอบธุรกิจสือ่
โฆษณาภายนอกที่
อยูอ่าศยั  

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 
บริษัท อาย 
ออน แอดส ์
จ ากดั) 

9 MACO Outdoor Sdn. 
Bhd. 

ประกอบธุรกิจ 
Holding Company 
ในประเทศมาเลเซีย 

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. 

ประกอบธุรกิจ
ให้บริการและผลติ
สือ่โฆษณาภายนอก
ที่อยูอ่าศยัใน
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 บริษัท ทรานส์.แอด 
โซลชูัน่ จ ากดั3 

ให้บริการด้านการ
ออกแบบและติดตัง้
ระบบการแสดง
สือ่ผสม(Multimedia 

349 อาคารเอสเจ อินฟิ
นิท วนั บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ ห้องเลขที่ 1006 
ชัน้ท่ี 10 ถนนวิภาวดี

49,046,400 บาท 

(มลูคา่ทีต่ราไว้    
หุ้นละ 100 บาท) 

หุ้นสามญั 81.65 

(ถือหุ้นโดย 
บริษัท อาย 

                                                      
3 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท ทรานส์.แอด โซลชูัน่ จ ากดั เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 
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 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

โทรสาร 02 441 1763 

Website: 
www.multisign.co.th 

8 บริษัท โคแมส จ ากดั ประกอบธุรกิจสือ่
โฆษณาภายนอกที่
อยูอ่าศยั  

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 
บริษัท อาย 
ออน แอดส ์
จ ากดั) 

9 MACO Outdoor Sdn. 
Bhd. 

ประกอบธุรกิจ 
Holding Company 
ในประเทศมาเลเซีย 

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. 

ประกอบธุรกิจ
ให้บริการและผลติ
สือ่โฆษณาภายนอก
ที่อยูอ่าศยัใน
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 บริษัท ทรานส์.แอด 
โซลชูัน่ จ ากดั3 

ให้บริการด้านการ
ออกแบบและติดตัง้
ระบบการแสดง
สือ่ผสม(Multimedia 

349 อาคารเอสเจ อินฟิ
นิท วนั บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ ห้องเลขที่ 1006 
ชัน้ท่ี 10 ถนนวิภาวดี

49,046,400 บาท 

(มลูคา่ทีต่ราไว้    
หุ้นละ 100 บาท) 

หุ้นสามญั 81.65 

(ถือหุ้นโดย 
บริษัท อาย 

                                                      
3 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท ทรานส์.แอด โซลชูัน่ จ ากดั เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 
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 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

Display System)
เช่นจอ LED รวมถงึ
ระบบควมคมุเนือ้หา
และจดัการสือ่ พร้อม
ติดตัง้ระบบเช่ือมตอ่
เพื่อสัง่การและเก็บ
ข้อมลูผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตและ
ระบบกล้องวงจรปิด 
อีกทัง้ออกแบบและ
สร้างแอพพลเิคชัน่
เพื่อแผนท่ีในร่มและ
ระบบตวัสง่
สญัญาณบลทูทูเพื่อ
การโฆษณา 

รังสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

ออน แอดส ์
จ ากดั) 

12 Trans Ad Malaysia 
Sdn.Bhd. 4 

ให้บริการด้านการ
ออกแบบและติดตัง้
ระบบการแสดง
สือ่ผสม(Multimedia 
Display System)
เช่นจอ LED รวมถงึ
ระบบควมคมุเนือ้หา
และจดัการสือ่ พร้อม
ติดตัง้ระบบเช่ือมตอ่
เพื่อสัง่การและเก็บ
ข้อมลูผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตและ
ระบบกล้องวงจรปิด 
อีกทัง้ออกแบบและ
สร้างแอพพลเิคชัน่
เพื่อแผนท่ีในร่มและ

Lot 6.05, Level 6, 
KPMG Tower,8 First 
Avenue, Bandar 
Utama, 47800 Petaling 
Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 

500,000 ริงกิต 

(มลูคา่ทีต่ราไว้    
หุ้นละ 1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 100       
(ถือหุ้นโดย 
บริษัท 
ทรานส์.
แอด 
โซลชูัน่ 
จ ากดั) 

                                                      
4 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Trans Ad Malaysia Sdn.Bhd.  เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 
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 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

ระบบตวัสง่
สญัญาณบลทูทูเพื่อ
การโฆษณา 

13 Roctec Technology 
Limited5 

ให้บริการออกแบบ
และวางระบบ
(system 
integration) โดย
จ าหนา่ยติดตัง้และ
ให้บริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองมืออปุกรณ์ที่
เก่ียวข้องกบังาน
ระบบ โดยมุง่เน้นไป
ในด้านระบบควมคมุ
,ระบบเช่ือมตอ่และ
ระบบแสดงผล 
ครอบคมุหลาย
อสุาหกรรม เช่น 
ระบบขนสง่มวลชน 
หนว่ยงานราชการ 
สถานศกึษา และ 
สถาบนัการเงิน 

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

21,510,000 

ดอลลา่ร์ฮ่องกง 

หุ้นสามญั 89         
(ถือหุ้นโดย
บริษัท 
ทรานส์.
แอด 
โซลชูัน่ 
จ ากดั) 

14 Parkway Technology 
Limited6 

บริการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

(แตปั่จจบุนั ยงัไมม่ี
การด าเนินธุรกิจ) 

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

2 

ดอลลา่ร์ฮ่องกง 

หุ้นสามญั 100      
(ถือหุ้นโดย 

Roctec 
Technolo

gy 
Limited) 

                                                      
5 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Roctec Tecnology Limited เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 
6 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Parkway Technology Limited เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561  
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

28 
 

 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

15 บริษัท วินบลสิ ซิสเต็มส์ 
จ ากดั7 

ให้บริการด้านการ
บริหารจดัการปัญหา
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ออกแบบและวาง
ร ะ บ บ  ( System 
Integration) 
จ า ห น่ า ย แ ล ะ
ให้บริการบ ารุงรักษา
เ ค ร่ื อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณ์ที่ เ ก่ียวข้อง
กบังานระบบ 

21 อาคารวงัเด็ก 1 เอ ชัน้ 
8 ซอยยาสบู 1 ถนน
วิภาวดีรังสติ  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

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

หุ้นสามญั 
จ านวน 
98,000 
หุ้น และ
หุ้น

บริุมสทิธิ 
จ านวน 

102,000 
หุ้น 

77.67 
(ถือโดย 
บริษัท 
ทรานส์.
แอด 
โซลชูัน่ 
จ ากดั ใน
สดัสว่น
ร้อยละ 51 
ของหุ้น
ทัง้หมด 
และ  

Roctec 
Tech 

nology 
Limited ใน
สดัสว่น
ร้อยละ 49 
ของหุ้น
ทัง้หมด) 

16  บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป 
จ ากดั8 

ออกแบบ ผลติ และ
รับจ้างผลติสือ่
สิง่พิมพ์ และ/หรือ 
สือ่โฆษณาทกุชนดิ 

33,35 ซอยอินทามระ 40 
แขวงรัชดาภิเษก เขตดิน
แดง กรุงเทพมหานคร 

50,000,000 บาท 
(มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้น
ละ 10 บาท) 

หุ้นสามญั 60 
(ถือหุ้นโดย
บริษัท กรีน
แอด จ ากดั 
และ บริษัท 
อาย ออน 
แอดส ์
จ ากดั) 

                                                      
7 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท วินบลสิ ซสิเตม็ส์ จ ากดั เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561  
8 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จ ากดั เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 
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 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

17 VGI Global Media 
(Malaysia) Sdn. Bhd. 9    การลงทนุใน

หลกัทรัพย์ของบริษัท
อื่น (Holding 
Company) 

Lot 6.05, Level 6, 
KPMG Tower,8 First 
Avenue, Bandar 
Utama, 47800 Petaling 
Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 

29,154,175 ริงกิต
มาเลเซีย (มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ1 ริง

กิต) 

หุ้นสามญั 75 

18 Puncak Berlian Sdn. 
Bhd. (“PBSB”) 10 

ประกอบธุรกิจโดย
การถือหุ้นในนิติ
บคุคลอื่น  
(Holding 
Company) 

Unit C508 Block C, 
Kelana Square, Jalan 
SS7/26, Kelana Jaya, 
47301 Petaling Jaya, 
selangor Darul Ehsan, 
Malaysia. 

17,125,105  
ริงกิตมาเลเซีย 

(มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 25        
(ถือโดย 

บริษัท VGI 
Malaysia 
Sdn.Bhd.) 

19 Meru Utama Sdn. Bhd. 
(“MUSB”) 11 

ประกอบธุรกิจสือ่
โฆษณา 
ในสนามบิน
กวัลาลมัเปอร์ 

8th floor, Menara 
Manulife No.6, Jalan 
Gelenggang 
Damansara Heights 
50490 Kuala Lumpur 
W.P. Kualalumpur 
Malaysia 

1,100,000 
ริงกิตมาเลเซีย 

(มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 43.80 
(ถือโดย 

บริษัท VGI 
Malaysia 
Sdn.Bhd.
ในสดัสว่น

ร้อยละ 
25.10 ของ
หุ้นทัง้หมด 

และ  
Puncak 
Berlian 

Sdn.Bhd.
ในสดัสว่น

ร้อยละ 
74.80 ของ

                                                      
9 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใน VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 
10 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Puncak Berlian Sdn. Bhd. (“PBSB”) เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 
11 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Meru Utama Sdn. Bhd. เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 
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 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

17 VGI Global Media 
(Malaysia) Sdn. Bhd. 9    การลงทนุใน

หลกัทรัพย์ของบริษัท
อื่น (Holding 
Company) 

Lot 6.05, Level 6, 
KPMG Tower,8 First 
Avenue, Bandar 
Utama, 47800 Petaling 
Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 

29,154,175 ริงกิต
มาเลเซีย (มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ1 ริง

กิต) 

หุ้นสามญั 75 

18 Puncak Berlian Sdn. 
Bhd. (“PBSB”) 10 

ประกอบธุรกิจโดย
การถือหุ้นในนิติ
บคุคลอื่น  
(Holding 
Company) 

Unit C508 Block C, 
Kelana Square, Jalan 
SS7/26, Kelana Jaya, 
47301 Petaling Jaya, 
selangor Darul Ehsan, 
Malaysia. 

17,125,105  
ริงกิตมาเลเซีย 

(มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 25        
(ถือโดย 

บริษัท VGI 
Malaysia 
Sdn.Bhd.) 

19 Meru Utama Sdn. Bhd. 
(“MUSB”) 11 

ประกอบธุรกิจสือ่
โฆษณา 
ในสนามบิน
กวัลาลมัเปอร์ 

8th floor, Menara 
Manulife No.6, Jalan 
Gelenggang 
Damansara Heights 
50490 Kuala Lumpur 
W.P. Kualalumpur 
Malaysia 

1,100,000 
ริงกิตมาเลเซีย 

(มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 43.80 
(ถือโดย 

บริษัท VGI 
Malaysia 
Sdn.Bhd.
ในสดัสว่น

ร้อยละ 
25.10 ของ
หุ้นทัง้หมด 

และ  
Puncak 
Berlian 

Sdn.Bhd.
ในสดัสว่น

ร้อยละ 
74.80 ของ

                                                      
9 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใน VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 
10 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Puncak Berlian Sdn. Bhd. (“PBSB”) เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 
11 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Meru Utama Sdn. Bhd. เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

30 
 

 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

หุ้น
ทัง้หมด) 

20 Titanium Compass 
Sdn. Bhd. (“TCSB”) 12 

ประกอบธุรกิจ
โฆษณา 
ในระบบขนสง่
มวลชนรถไฟฟา้ 
MRT SBK line 

Lot 6.05, Level 6, 
KPMG Tower,8 First 
Avenue, Bandar 
Utama, 47800 Petaling 
Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 

1,000,000 

ริงกิตมาเลเซีย 

(มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 30 
(ถือโดย 

บริษัท VGI 
Malaysia 
Sdn.Bhd.
ในสดัสว่น
ร้อยละ 11 

ของหุ้น
ทัง้หมด 

และ  
Puncak 
Berlian 

Sdn.Bhd.
ในสดัสว่น
ร้อยละ 40 

ของหุ้น
ทัง้หมด) 

21 PT Avabanindo 
Pekasa (AVA) 13 

ธุรกิจสือ่โฆษณาใน
รถไฟฟา้  
MRT อินโดนีเซยี 

Menara Imperium 19th 
Floor, Metropolitan 
Kuningan Super Blok 
Kav No.1, J1 HR 
Rasuna Said, Jakarta 
12890 Indonesia 

18,391,500,000 
รูเปียอินโดนีเซยี 

  

หุ้นสามญั 16.25 
(ถือโดย 

บริษัท VGI 
Malaysia 
Sdn.Bhd.
ในสดัสว่น
ร้อยละ 10 

ของหุ้น
ทัง้หมด 

และ  
Puncak 

                                                      
12 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Titanium Compass Sdn. Bhd. (“TCSB”) เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 
13 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน PT Avabanindo Pekasa (AVA) เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

31 
 

 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 
Berlian 

Sdn.Bhd.
ในสดัสว่น
ร้อยละ 25 

ของหุ้น
ทัง้หมด) 

22 VGI MACO       
(Singapore) 14 

ลงทนุในธุรกิจสือ่
โฆษณาในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ 

50 Raffles Place     
#17-01 Sigapore Land 
Tower Singapore 
C048623 

100 ดอลลาร์
สงิคโปร์ (มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1

ดอลลา่ร์สิงคโปร์) 

หุ้นสามญั 75 

 

                                                      
14 บริษัทฯ ได้จดัตัง้  VGI MACO (Singapore) เม่ือเดือนตลุาคม 2561  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
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ในสดัสว่น
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22 VGI MACO       
(Singapore) 14 

ลงทนุในธุรกิจสือ่
โฆษณาในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ 

50 Raffles Place     
#17-01 Sigapore Land 
Tower Singapore 
C048623 

100 ดอลลาร์
สงิคโปร์ (มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1

ดอลลา่ร์สิงคโปร์) 

หุ้นสามญั 75 

 

                                                      
14 บริษัทฯ ได้จดัตัง้  VGI MACO (Singapore) เม่ือเดือนตลุาคม 2561  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

32 
 

ส่วนที่ 3 
ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

ตารางที่ 1: งบแสดงฐานะการเงนิ – สนิทรัพย์  

รายการ  บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  

สิน้สุด 31 ธันวาคม  

(หน่วย: ล้านบาท) 
2561 

2560  
(ปรับปรุงใหม่) 2559 

สินทรัพย์       
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 652.73 203.24 312.50 
เงินลงทนุชัว่คราว 0.00 7.65 0.00 
ลกูหนีก้ารค้า 967.84 351.42 276.17 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 369.87 124.96 274.93 
       รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 1,990.43 687.26 863.60 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 612.74 485.92 175.87 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 1,503.39 995.61 591.82 
       รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 2,116.13 1,481.53 767.69 
รวมสินทรัพย์ 4,106.56 2,168.79 1,631.30 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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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) 
2561 

2560  
(ปรับปรุงใหม่) 2559 

สินทรัพย์       
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 652.73 203.24 312.50 
เงินลงทนุชัว่คราว 0.00 7.65 0.00 
ลกูหนีก้ารค้า 967.84 351.42 276.17 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 369.87 124.96 274.93 
       รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 1,990.43 687.26 863.60 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 612.74 485.92 175.87 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 1,503.39 995.61 591.82 
       รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 2,116.13 1,481.53 767.69 
รวมสินทรัพย์ 4,106.56 2,168.79 1,631.30 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

33 
 

ตารางที่ 2: งบแสดงฐานะการเงนิ – หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  

รายการ  บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  

สิน้สุด 31 ธันวาคม  

(หน่วย: ล้านบาท) 
2561 

2560  
(ปรับปรุงใหม่) 2559 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       
หนีส้นิ      

เงินเบกิเกินบญัชี/เงินกู้บริษัทเก่ียวข้องกนั 270.00 230.00 0.00 
เจ้าหนีก้ารค้า 504.28 163.17 327.15 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  553.48 107.73 106.91 
         รวมหนีส้นิหมนุเวียน 1,327.76 500.89 434.05 
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 60.68 45.13 38.67 
         รวมหนีส้นิ 1,388.43 546.02 472.72 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น      
ทนุจดทะเบียน      
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว-หุ้นสามญั 412.67 343.89 334.30 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 2,050.26 743.49 561.20 
สว่นต ่ากวา่ทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั -225.28 0.00 0.00 
สว่นเกิน(ต ่ากวา่)ทนุจากการเปลีย่นสดัสว่นการถือหุ้น
ในบริษัทยอ่ย -152.87 21.02 0.00 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม      
   จดัสรรแล้ว-ส ารองตามกฏหมาย 51.99 40.95 40.95 
    ยงัไมไ่ด้จดัสรร 402.54 277.14 178.15 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น -10.56 -0.06 0.00 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 189.39 75.72 43.97 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยกอ่นการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 0.00 120.62 0.00 

          รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,718.13 1,622.77 1,158.57 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,106.56 2,168.79 1,631.30 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ตารางที่ 3: งบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ  

รายการ 
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  

สิน้สุด 31 ธันวาคม  

(หน่วย : ล้านบาท) 
2561 

2560  
(ปรับปรุงใหม่) 2559 

รายได้จากการบริการและการขาย 1,268.22 935.66 734.63 
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตัง้งานระบบ 479.28 0.00 0.00 
ต้นทนุขาย-หรือบริการ 522.43 389.64 330.05 
ต้นทนุการให้บริการรับเหมาตดิตัง้งานระบบ 378.05 0.00 0.00 
ก าไรขาดทนุขัน้ต้น 847.02 546.02 404.58 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 524.86 313.04 281.48 
ก าไรขาดทนุจากการด าเนินงาน 322.16 232.98 123.11 
รวมรายได้อื่น 28.78 26.47 21.56 
สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 31.28 -6.63 0.00 
ดอกเบีย้จ่าย 11.15 7.81 3.50 
ภาษีเงินได้ 73.06 49.20 37.42 
สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุของ
บริษัทยอ่ย 20.11 5.48 1.75 
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 57.27 17.27 0.00 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 272.62 220.86 102.00 
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ดอกเบีย้จ่าย 11.15 7.81 3.50 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ตารางที่ 4: งบกระแสเงนิสด 

รายการ 
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  

สิน้สุด 31 ธันวาคม  

(หน่วย : ล้านบาท) 
2561 

2560 
 (ปรับปรุงใหม่) 2559 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 427.78 225.35 248.17 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ -1,135.15 -597.19 -355.10 
เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,162.14 264.56 269.99 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -5.28 -1.98 0.00 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 449.49 -109.26 163.05 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 652.73 203.24 312.50 

 

ตารางที่ 5: อตัราส่วนทางการเงนิ 

รายการ 
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  

สิน้สุด 31 ธันวาคม  

 (หน่วย : ล้านบาท) 
2561 

2560  
(ปรับปรุงใหม่) 2559 

ก าไรขัน้ต้น (%) 48.5% 58.3% 55.1% 
EBITDA (%) 25.4% 36.5% 23.5% 
ก าไรสทุธิจากงบการเงิน(%) 13.5% 22.3% 14.1% 
ก าไรสทุธิสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท(%) 15.6% 23.6% 13.9% 
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 13.8% 17.4% 11.1% 
ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 10.2% 14.0% 11.5% 
สภาพคลอ่ง (เทา่) 1.5                    1.4  2.0  
การหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 4.7                    5.3  2.4  
หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.5                    0.4  0.4  
เงินกู้ยืมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.1  0.1  0.0  

 

 

 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

          เลขท่ีใบจอง      
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  

ของ บริษทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) 
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 412,668,177 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ต่อผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ ทีร่าคาเสนอขายหุน้ละ 1.60 บาท 
 

วนัท่ีจองซ้ือ      11 มีนาคม 2562      12 มีนาคม 2562      13 มีนาคม 2562      14 มีนาคม 2562      15 มีนาคม 2562      
เรยีน  คณะกรรมการบรษิทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

ข้อมูลผูจ้องซ้ือหุ้น (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง) 

ขา้พเจา้ ( นาย  นาง  นางสาว  นติบิุคคล)    เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที ่  
เลขประจ าตวัประชาชน / เลขหนงัสอืเดนิทาง / เลขทีใ่บต่างดา้ว / เลขทะเบยีนนติบิุคคล     
โทรศพัท ์  โทรศพัทม์อืถอื   
อาชพี  แหลง่ทีม่าของเงนิได ้   
ทัง้น้ี ท่ีอยู่ให้เป็นไปตามท่ีปรากฎในฐานข้อมูลผูถ้อืหุ้นเดิมของบริษทั ตามวนัก าหนดรายช่ือผูถ้อืหุ้น ณ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 ซ่ึงบริษทัได้รบัจาก บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ขา้พเจา้มหีุน้สามญัเดมิของบรษิทัตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2562 จ านวน   หุน้ มสีทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน               หุน้ 
มคีวามประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ดงันี้ 

รายละเอียดการจอง จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) ราคาจองซ้ือหุ้นละ (บาท) จ านวนเงินท่ีจองซ้ือ (บาท) 

 จองซ้ือต า่กว่าสิทธิท่ีได้รบัจดัสรร  1.60  

 จองซ้ือตามสิทธิทัง้จ  านวน  1.60  
รวมจองซ้ือทัง้ส้ิน    

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการดงัต่อไปนี้ (ผูจ้องซือ้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึง่เทา่นัน้) 
 ในกรณทีีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ : 

ใหฝ้ากใบหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ บรษิทั “ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนนิการใหบ้รษิทั       
สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่   น าหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพือ่เขา้บญัชเีลขที ่  
ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ (ชือ่ผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ มฉิะนัน้จะด าเนนิการออกใบหุน้ในชือ่ผูจ้องซือ้แทน) 

 ในกรณทีีไ่มม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ : 
 เขา้บญัช ี600 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิ

เลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงั ผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมตามอตัราที ่TSD ก าหนด) กรณเีลอืกรบัหุน้สามญั เขา้บญัช ี600 ในชอ่งนี้ กรณุากรอก “แบบสอบถาม
เพื่อหาข้อบง่ช้ีการเป็นบุคคลสหรฐัฯ” และ ในกรณีผูจ้องซ้ือเป็นนิติบุคคลจะต้องกรอกเอกสารเพ่ิมเติม “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA  (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” 
ในกรณทีีไ่มจ่ดัท าเอกสารตามที ่TSD ก าหนดจะด าเนนิการออกเป็นใบหุน้สามญัแทน และจดัสง่ใหท้างไปรษณยี์ลงทะเบยีนตามชือ่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 ให้ออกใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ด้รบัจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นสามญัให้ข้าพเจ้าตามชื่อทีอ่ยู่ที่ ปรากฏในฐานข้อมูลผูถ้ือหุ้นของบรษิทัทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยขา้พเจ้ายินดี
มอบหมายใหบ้รษิทัด าเนินการใดๆ เพือ่ใหก้ารจดัท าและส่งมอบใบหุน้สามญัใหแ้ก่ขา้พเจ้าตามชือ่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูลผูถ้อืหุ้นของบรษิทัภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัปิดการจองซื้อหุน้ ซึง่บรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถขายหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัในวนัท าการแรกของการซือ้ขาย 

พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่วโดยช าระเป็น  เงนิโอน      ดร๊าฟท์      แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร      เชค็บุคคล  
เลขทีเ่ชค็      วนัที ่    ธนาคาร      สาขา       
โดยสัง่จ่าย บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย์ทสิโก ้จ ากดั เพือ่การจองซือ้หลกัทรพัย์” ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ประเภทบญัช ีกระแสรายวนั เลขทีบ่ญัช ี0001-114-005038-9 

ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้หรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ครบตามจ านวนหุน้ทีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการดงัต่อไปนี้  (โปรดเลอืกเพยีง 1 ชอ่ง กรณไีมร่ะบุถอืวา่ใหด้ าเนนิการคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้ดว้ยเชค็) 
 โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของขา้พเจา้ ชือ่ธนาคาร สาขา เลขทีบ่ญัช ี  

(ชือ่เจา้ของบญัชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกนักบัชือ่ผูจ้องซือ้และกรุณาแนบส าเนาหน้าสมดุบญัชอีอมทรพัย์หรอื ส าเนา Statement ของบญัชกีระแสรายวนัพรอ้มลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งบนหน้าทีร่ะบุชือ่เจา้ของ
บญัช)ี 

 จ่ายเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัสง่ทางไปรษณยี์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ขา้พเจา้ตกลงรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุตามจ านวนทีจ่องซือ้ หรอืตามจ านวนที่บรษิทัจดัสรรใหโ้ดยจะไม่เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิการจองซื้อ ขา้พเจ้ายอมรบัว่าบรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการจองซื้อไม่ว่าทัง้หมดหรอื
บางสว่น โดยขา้พเจ้ายนิยอมรบัคนืเงนิค่าจองซื้อตามรายละเอยีดและเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน  หากขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ทีไ่ด้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนและเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระคา่จองซือ้ หรอืหากเชค็บุคคล/เชค็ธนาคาร/ดร๊าฟท ์ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว 
ขา้พเจา้ไดอ้่านหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว และทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้า 

         ลงชือ่            ผูจ้องซือ้ 
        (     ) 

 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) (ผูจ้องซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

เลขท่ีใบจอง     
วนัท่ีจองซ้ือ     11 มีนาคม 2562      12 มีนาคม 2562      13 มีนาคม 2562      14 มีนาคม 2562      15 มีนาคม 2562              
บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ากดั ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง)    เพือ่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน      หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.60 บาท  
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้     บาท 
โดยช าระเป็น   เงนิโอน      ดร๊าฟท ์     แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร      เชค็บุคคล 
เลขทีเ่ชค็     ลงวนัที ่    ธนาคาร     สาขา        
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก     บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์เลขที ่     
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ และสง่มอบภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ 
  เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ                

หมายเหตุ : หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยูท่ ีใ่หไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัส่งไปทีฝ่่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9999 

 
 
 
 
 
 

ใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 
1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

การลงทุนในหุ้นมีความเส่ียง  
ผู้จองซ้ือควรอ่านหนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 

   “กรอกข้อความให้ครบถว้น มิฉะนัน้จะถกูตดัสิทธิการจองซ้ือ” 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 
BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั  
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั  
Company Name 

002 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES CO., LTD. 032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.  
003 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรีก่รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PCL. 034 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PCL.  

004 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PCL. 

005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PCL. 048 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PCL.  
006 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

PHATRA SECURITIES PCL. 050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 
ASL SECURITIES CO., LTD.  

007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 051 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD.  
008 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ ากดั 

ASIA PLUS SECURITIES CO., LTD. 052 บรษิทัหลกัทรพัย์ จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PCL.  

010 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LTD. 200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PCL.  
011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PCL. 211 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD. 

013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PCL. 213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES CO., LTD.  
014 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PCL. 221 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอร์ชัน่ พารท์เนอร์ จ ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PCL.  

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PCL. 224 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั  (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PCL.  
016 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PCL.  225 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.  

019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.  229 บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LTD.  
022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีีตี ้จ ากดั 

TRINITY SECURITIES CO., LTD. 230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES CO., LTD.  

023 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES CO., LTD.  244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LTD.  
026 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.  247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.  

027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PCL.  248 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก้ จ ากดั 

KT ZMICO SECURITIES CO., LTD.  
029 บรษิทัหลกัทรพัย์ กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PCL.  924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL.  

030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
IV GLOBAL SECURITIES PCL.    

SUB BROKER 
236 ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PCL. 243 บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PCL. 

242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LTD. 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PCL. 
CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติีแ้บงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. – CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PCL.  

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PCL. 330 

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ้ แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่  จ ากดั (เพื่อตราสารหนี้) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-
BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ) 
BANGKOK BANK PCL. – CUSTODY 334 บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TSFC SECURITIES PCL. - CUSTODIAN  

304 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ้ แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่  จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.  336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ  จ ากดั  (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PCL. 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PCL.  337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PCL.                                     

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORNBANK PCL. (CUSTODIAN)  339 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 

TISCO BANK PCL.(CUSTODIAN)  

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL.  340 ธนาคารเจพมีอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี้) 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL. 343 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PCL.  

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-
CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PCL. 

328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PCL.  425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 

KRUNG THAI BANK PCL. (FOR CUSTOMER) 
 

 



เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัย ์

เฉพาะผูท่ี้ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้ 

ขา้พเจา้ ............................................................................................................................. ................................................................ 

บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................... ....... 

1. สถานทีเ่กดิ  ………...............................................................ประเทศ...........................................................................................

2. สญัชาตทิี ่2 ................................................................................................................................................................ .................

3. ทีอ่ยู่ถาวร............................................................................................................................. ........................................................

      จงัหวดั/State/Region……………………………………ประเทศ............................................รหสัไปรษณีย/์ Postal…………….…... 

กรณีผูถื้อหลกัทรพัยเ์ป็นนิติบคุคล 

1. ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ………………………………………………………………………………………………………….

2. สถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อน าขอ้มลูมากรอกในช่องนี้) 

.      - กรณีสถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถอืครองของผูถ้อืหุน้ชาวสหรฐั.................................... 

-  กรณีสถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรอื RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….……………………… 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคฝ์ากหลกัทรพัย ์เขา้ไวใ้นบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ 
หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์่อใหเ้กดิความเสยีหายใด ๆ ขึน้แกบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ 
ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น นอกจากน้ี ขา้พเจา้รบัทราบว่าบรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อาจ
เปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายรวมทัง้หน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูย์
รบัฝากฯ ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้       

ลงชื่อ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์

        (.............................................................................)  โทรศพัท ์…................................................. 

กรณีผูถ้ือหลกัทรพัยเ์ป็นบุคคลธรรมดา 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนทีหนึง: สถานทีจดทะเบยีนจัดตั ง 

คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึงจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีทีจดัตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นทีสอง 
นอกเหนือจากนั นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ น) 

U.S. Person / NonU.S. 
Entity 

ส่วนทีสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered DeemedCompliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี  
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินทีไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified DeemedCompliant FFI และได้แนบ W8BENE ซึงแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึงปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินทีได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี  

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้องกบัหลกัทรัพย์ทีจะซื อขาย หรือ โอนย้ายนี  
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

NonProfit Organization 
(NPO) 

หน้า 1 ของ 2 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินซึงมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึง
หนึงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ต่อไปนี  และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มต่อไปนี  

กลุม่ที 1 เงินปันผลและดอกเบี ย 
กลุม่ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิ 
กลุม่ที 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 
 รายได้จากการขายสนิทรัพย์ทีก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที 1 และ กลุม่ที 2
 รายได้จากสญัญาซื อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์
 รายได้จากอตัราแลกเปลียน 
 รายได้จากสญัญาประเภท SWAP

กลุม่ที 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 
 รายได้ทีได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 
 เงินได้จากสญัญาบํานาญ 
 เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินซึงมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึงหนึงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มข้างต้นดงัทีได้กลา่วไปแล้ว 

พร้อมกนันี  ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี  

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี  

ชือ ทีอยู่ เลข U.S. TIN 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามทีระบขุ้างต้น Others 

หน้า 2 ของ 2 

สิ�งที�สง่มาด้วย 4
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หนังสือมอบอ านาจ 
ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน) 
 
 เขียนที่ _______________________________ 

 วนัท่ี ________________________________ 
  

ข้าพเจ้า ________________________________________ (“ผู้มอบอ านาจ”) สญัชาติ ____________________ 
เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล _______________________________________________ 
อยูบ้่านเลขท่ี ___________ ถนน ____________________________ ต าบล/แขวง ________________________________ 
อ าเภอ ________________________ จงัหวดั __________________________ รหสัไปรษณีย์ _______________  

ในฐานะผู้ ถือหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษัท  มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จ านวน
ทัง้สิน้___________________หุ้น เป็นผู้มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน ___________________ หุ้ น 
รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื อ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จ ากดั  

ขอมอบอ านาจให้  นาย /นาง/นางสาว ___________________________________ อายุ  ____________ ปี          
เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง __________________________________________ อยูบ้่านเลขที่ ____________ 
ถ น น  __________________________ต า บ ล /แ ข ว ง  ___________________อ า เภ อ /เข ต  _____________________ 
 จงัหวดั _________________รหสัไปรษณีย์ __________ (“ผู้รับมอบอ านาจ”) 

เป็นผู้ รับมอบอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายด าเนินการแทนข้าพเจ้าในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
จ านวน ________________________ หุ้น รวมถึง มีอ านาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ ช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และด าเนินการใด ๆ ทัง้ปวงซึง่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ แทนข้าพเจ้าผู้มอบอ านาจได้จนเสร็จการ 

กิจการใด ๆ ที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปภายใต้การมอบอ านาจตามหนงัสอืมอบอ านาจฉบบันี ้ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองทกุประการ 

ลงช่ือ  ผู้มอบอ านาจ ลงช่ือ  ผู้ รับมอบอ านาจ 
 (                                                )   (                                         )  
      
ลงช่ือ  พยาน ลงช่ือ  พยาน 
 (                                                )   (                                         )  

 

ปิดอากรแสตมป์  
30 บาท 
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แผนที่สถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้น 

 

 

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/2 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 



บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ชั้นที่ 4-6 ซอยลาดพร้าว 19 

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

โทรศัพท์ (66) 2938-3388   

โทรสาร (66) 2938-3486-7
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน)  
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทฯ 

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

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

หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2938-3388 

หมายเลขโทรสาร : 0-2938-3489 

เว็บไซต์บริษัท : www.masterad.com   

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถอืหุ้นซ่ึงได้มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 : เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2562 

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 : เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติอนมุตัิ
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 412,668,177 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยเศษของหุ้น
ให้ปัดทิง้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท รวมมลูคา่ 660,269,083.20 บาท 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามญั 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วก่อน
การเพิ่มทุน 

: 550,222,458.70 บาท  

ทุนที่จะช าระเพิ่มส าหรับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถอืหุ้น 

: 41,266,817.70 บาท  

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วหลัง
การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม

: 591,489,276.40 บาท  

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

จ านวนหุ้นที่จะจัดสรร : 412,668,177 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

อัตราส่วนการจองซือ้ : 10 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ราคาที่เสนอขาย : 1.60 บาทตอ่หุ้น 

วิธีการจดัสรร  (1) จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้ นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้  

(2) ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่สามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่
สิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้น
สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นแล้ว 
บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืจากการเสนอ
ขายดงักลา่วตอ่ไป 

(3) ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือไมไ่ด้ช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือบริษัทฯ ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือ
หุ้นได้สละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่  
22 กมุภาพนัธ์ 2562  
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5. ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 

เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์: 0-2633-6441-5 

โทรสาร: 0-2633-6450 

6. ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

6.1. ระยะเวลาการจองซือ้ และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในระหวา่งวนัท่ี 11 - 15 มีนาคม 2562 (5 วนัท าการ) ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

6.2. สถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

หากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประสงค์จะจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ให้ยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้และ
หลกัฐานการช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุกบับริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั (“ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ”) ซึง่เป็น
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ณ ที่ท าการของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ ที่ระบตุามข้อ 5. 

 ทัง้นี  ้ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ จะไม่รับการยื่นเอกสารและจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนทาง
ไปรษณีย์ 

6.3. เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

(1) ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (สิง่ที่สง่มาด้วย 2)  

ผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (สิ่งที่สง่มาด้วย 2) 

(“ใบจองซือ้”) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย

ต้องการจองซือ้ในใบจองซือ้ พร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจ

ลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือ

หุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดท าใบจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ใบจองซือ้ 1 ใบ 

ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้นเท่านัน้ 

นอกจากนี ้ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นระบุวิธีรับหุ้นสามัญโดยการน าฝากเข้าบัญชีของบริษัทสมาชิกเพื่อ

บัญชีผู้จองซือ้ ผู้ถือหุ้นสามารถระบุบริษัทสมาชิกเพื่อบัญชีผู้จองซือ้ดังกล่าวได้ 1 บริษัท ต่อ 1 

ใบจองซือ้เท่านัน้ 
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(2) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มาด้วย 3) ซึ่งออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั  (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ ทัง้นี ้ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ได้จดัสง่ใบรับรองสิทธิดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมระบจุ านวน
หุ้นสามญัที่ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว 

(3) เอกสารหลกัฐานแสดงตนของผู้จองซือ้ 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย:  

ส าเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงัไมห่มดอายพุร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามใน
เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจองซือ้ทุกฉบับ (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบหุมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลข
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง) และในกรณีที่ผู้จอง
ซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว:  

ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบั
การจองซือ้ทกุฉบบั 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:  

ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัสดุท้าย
ของระยะเวลาจองซือ้ ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนัของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องแนบหนงัสือที่มีค าสัง่หรือมติให้ท าธุรกรรม หรือหนงัสือแต่งตัง้ 
หรือหนังสือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม หรือ ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วดั 
มสัยิด ศาลเจ้า และนิติบคุคลอื่นในลกัษณะเดียวกนั จะต้องแนบหนงัสอืแสดงความจ านงใน
การท าธุรกรรมหรือรายงานการประชมุกรรมการ หนงัสอืแสดงการจดทะเบียนจากหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้อง หนงัสือแตง่ตัง้หรือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม และเอกสารหลกัฐานการได้รับ
การยกเว้นการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี) และ 

 ส าเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงัไม่หมดอายุของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบหุมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลข
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ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้
มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลเป็นบคุคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย ให้ใช้ส าเนาใบต่างด้าว หรือ
ส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนาม
ในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย:  

ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ หนงัสอืรับรองที่ออกโดย
เจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลหรือหนว่ยงานของประเทศที่นิติบคุคลมีภมูิล าเนาซึ่งรับรองถึงช่ือนิติ
บุคคล ช่ือผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ และอ านาจหรือ
เง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัสุดท้ายของ
ระยะเวลาจองซือ้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนัน้ และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล (ในกรณีที่บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไมไ่ด้
ระบุหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพนันิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย ให้ใช้ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มีอ านาจ ลงนามผกูพนันิติบคุคล พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามใน
เอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองลายมือช่ือของผู้ จัดท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสารโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
เจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท า การ
รับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาจองซือ้ 

(4) หนงัสือมอบอ านาจส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 
บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาหลกัฐานตามข้อ 6.3 (3) ของ
ผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(5) หลกัฐานหรือเอกสารการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เช่น ใบน าฝากฉบบัจริง (Pay-in Slip) (กรณีช าระเงินคา่
หุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยการโอนเงิน) เช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) หรือ ดร๊าฟท์ พร้อมทัง้ระบุ
ช่ือ นามสกลุ เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน 

(6) ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัหน้าแรกซึ่งแสดงช่ือเจ้าของบญัชี
เงินฝากธนาคาร และจะต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้นเท่านัน้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ส าหรับ
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กรณีที่ผู้ จองซือ้ที่ต้องการให้คืนเงินค่าจองซือ้หุ้ นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซือ้)  

(7) ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ใน
นามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบง่ชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ” และ ในกรณี
ผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคลจะต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติม คือ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA  
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” (สิ่งที่สง่มาด้วย 4) ทัง้นี ้หากไม่จดัท าเอกสารดงักลา่ว ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะด าเนินการออกใบหลกัทรัพย์ให้แทนการฝากหุ้นสามญัเพิ่มทุนไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 

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 
ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 11 - 15 มีนาคม 2562 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   11 - 13 มีนาคม 2562 โดยเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์” ลง
วนัที่ไม่เกินวนัที่ 13 มีนาคม 2562 และสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในวนัท า
การถดัไปเทา่นัน้   

การช าระเงินค่าจองซือ้ให้ท าเป็นเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 1 ฉบบัต่อ ใบจองซือ้ 1 ฉบบั 
พร้อมทัง้ระบุช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มีสิทธิจองซือ้ ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัเช็คบุคคล 
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ด้วย 
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หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจาก
จ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้น 

7. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์เนื่องจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้และ/หรือกรณีที่
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ตามเช็คค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซือ้หรือเช็คค่า
จองซือ้หลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ทีไ่มไ่ด้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจอง
ซือ้ และ/หรือธนาคารไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ตามเช็คคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ดงักลา่ว
ต้องติดต่อขอรับเช็คจากบริษัทฯ ตามที่อยู่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ ที่ระบไุว้ในข้อ 5 ภายใน 10 วนัท าการ นบั
จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หลกัทรัพย์ 

8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์  

ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้นสามญั ในนามของผู้
จองซือ้ นายทะเบียนของบริษัทฯ คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะด าเนินการสง่มอบใบหลกัทรัพย์ดงักลา่วตามจ านวน
ที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือ และที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการ
จองซือ้หุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้จนกวา่จะได้รับใบหลกัทรัพย์ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ได้รับอนญุาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

(2) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชี
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนีศ้นูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัตาม
จ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วนัท าการ นบั
จากวนัปิดการจองซือ้ และออกหลกัฐานการรับฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการ
จองซือ้ เมื่อผู้ที่ได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ต้องการขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ผู้ที่ได้รับจดัสรรจะต้องถอนหลกัทรัพย์ออก
จากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยติดตอ่ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจะสามารถ
ขายหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจดัสรรได้ด าเนินการถอนหลกัทรัพย์ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว
แล้ว 

(3) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญัแตป่ระสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ใน
บญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัทสมาชิกซึ่งผู้จองซือ้หุ้นมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่  กรณีนี ้นายทะเบียนของ
บริษัทฯ คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะด าเนินการออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรในช่ือของ 
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้น
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สามัญที่บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทสมาชิกนัน้ฝากหุ้ นสามัญ ในกรณีนี ้ผู้ ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขาย
หลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ท า
การซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 8. (3) ช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้ จะต้องตรง
กบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว
เทา่นัน้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ ตามข้อ 8. (1) แทน 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบุเลือกวิธีการที่จะให้บริษัทฯ ส่งมอบหลกัทรัพย์ไว้ในใบจองซือ้ บริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ ตามข้อ 8. (1) 

9. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(1) ผู้ ถือหุ้นที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้หุ้นและได้ช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว จะขอยกเลิก
การจองซือ้หุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้ ถือ
หุ้นท่ีด าเนินการไมค่รบถ้วนตามวิธีการท่ีระบใุนข้อ 6.3. และ 6.4. 

(2) ในกรณีช าระค่าจองซือ้หุ้นด้วยเช็คบคุคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ การช าระเงิน
ค่าจองซือ้จะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายท าการขึน้เงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และผลแห่งการจองซือ้จะสมบรูณ์
เมื่อตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้แล้วเทา่นัน้ 

(3) ผู้จองซือ้หุ้นจะเป็นผู้ รับคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี) 

(4) หากผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไมส่ามารถจ่ายเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ หรือ ตวัแทนการรับ
จองซือ้หุ้ นฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ และ/หรือ 
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ ของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระ
เงินคา่หุ้นสามญั หรือผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้กระท าการด้วยวิธีการอื่นใดที่มิได้ก าหนดไว้ในหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) ฉบบันี ้บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ จะถือวา่ผู้ ถือ
หุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว ตามแตก่รณี 

ทัง้นี ้ในการช าระเงินค่าจองซือ้ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ และด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนด โดยหากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้ และด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ 
บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดย
บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้ นฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย
ดงักลา่ว 

(5) หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมูลในใบจองซือ้ไม่ครบถ้วน ชัดเจน บริษัทฯ และ/หรือ 
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ ขอสงวนสทิธิในการใช้ข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่เห็นสมควรในการจดัสรร
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หุ้นสามญัเพิ่มทนุ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักลา่ว บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นฯ มีสิทธิที่จะถือวา่ผู้ ถือ
หุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน และขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย
ดงักลา่ว 

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

10. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน จ านวนเงนิทุนที่จะ
น าไปใช้โดยประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาการใช้เงนิทุน 
ส่วนที่เพิ่ม 

1. เพื่อการลงทุนปรับปรุงสื่อโฆษณา 
Street Furniture บริเวณตอม่อรถ
ไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งได้รับการอนุมัติ
จากกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2561 รวมถึงเพื่อใช้ใน
การช าระหนีอ้ันเนื่องมาจากการ
ลงทนุดงักลา่ว 

390,000,000 ภายในเดือนเมษายน 2562 

2. เพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับ
ก ลุ่ ม  Belino Investments ใ น
ประเทศอินโดนีเซียผ่านบริษัท VGI 
MACO (SINGAPORE)  ( “VGI 

MACO”)  โดยการ เ ข้า ถือหุ้ น ใน
บริษัทร่วมทุนดังกล่าวในสัดส่วน
ร้อยละ 40 ซึ่งบริษัทฯ ได้เ ข้าท า
สัญญา ร่วมทุนกับกลุ่ม  Belino 
Investments เ มื่ อ วั น ที่   
30 พฤศจิกายน 2561 

ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจต้องใช้เงินกู้ ยืม
จากสถาบันการเงินเพื่อการลงทุน
ดังกล่าวในระหว่างที่บริษัทฯ ยัง
ไม่ได้รับเงินทุนจากการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

50,000,000 ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 
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วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน จ านวนเงนิทุนที่จะ
น าไปใช้โดยประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาการใช้เงนิทุน 
ส่วนที่เพิ่ม 

โดยบริษัทฯ จะช าระคืนหนีเ้งินกู้
ดังกล่าวเมื่อได้รับเงินทุนจากการ
ออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่ม
ทนุในครัง้นีแ้ล้ว 

อนึง่ VGI MACO เป็นบริษัทร่วมทนุ
ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท วีจีไอ  
โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
จัดตัง้ขึน้ในประเทศสิงคโปร์ โดย
ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้ นใน VGI 
MACO คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 75  

3. เ พื่ อ ก า รด า เ นิ น กา ร ตามแผน
ยุทธศาสตร์ในการเติบโตสู่ภูมิภาค
อาเซียนของบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็น
แหลง่เงินทนุส าหรับรองรับแผนการ
ลงทุนในอนาคตได้อย่างคล่องตัว 
เช่น การลงทุนในโครงการเพื่อ
พัฒนาสื่อโฆษณาและเพื่ อการ
ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดย
โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขัน้ตอน
การหารือและเป็นความลับทาง
ธุรกิจซึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยเมื่อ
ด าเนินการดงักลา่วเสร็จสิน้ 

น อ ก จ า ก นี ้ ก า ร เ พิ่ ม ทุ น ยั ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อใ ช้เ ป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ 
และ/หรือ เพื่อใช้ในการช าระหนีข้อง
บริษัทฯ ด้วย 

220,000,000 ภายในปี 2562 
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11. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอส าหรับการลงทนุในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ ที่จะเติบโตสู่ภมูิภาคอาเซียน โดยความส าเร็จของการลงทุนปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณตอ 
ม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส การลงทนุในบริษัทร่วมทนุในประเทศอินโดนีเซีย และการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ในการ
เติบโตสูภ่มูิภาคอาเซียนของบริษัทฯ จะช่วยเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี ้การเพิ่มทนุยงัช่วยลดภาระ
ทางการเงินจากการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อช าระหนีเ้งินกู้ของบริษัทฯ อีกทัง้ยงัช่วยให้บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุที่
แข็งแกร่งและพร้อมส าหรับการด าเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทนั
กาล ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และก าไรให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่
ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

12. นโยบายเงนิปันผลและสทิธิในการได้รับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

12.1. นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตาม
งบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินส ารองตามกฎหมาย  

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

12.2. สิทธิในการได้รับเงนิปันผลของหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ภายหลงัจากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนครัง้นี ้ผู้จองซือ้ (ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล
จากการด าเนินงานเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นในหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แล้ว 

13. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับการใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

13.1  ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)   

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  (Rights Offering) 
ในครัง้นีจ้ะไมม่ีผลกระทบในด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้น
ละ 1.60 บาท ซึง่เป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่ราคาตลาด 

ทัง้นี ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน คือ ระหว่างวันท่ี  
18 ธนัวาคม 2561 ถึง 8 มกราคม 2562 ซึง่เทา่กบั 1.57 บาท (ข้อมลูจาก www.setsmart.com ) 

  

http://www.setsmart.com/
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13.2  ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  (Rights Offering) 
ในครัง้นีจ้ะไมม่ีผลกระทบในด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ 

13.3 ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution) 

 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  (Rights Offering) 
ในครัง้นีจ้ะไมม่ีผลกระทบด้านการลดลงของสว่นแบง่ก าไรต่อหุ้นตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
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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 
กรุงเทพมหานคร 10900 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน  

2.1. ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

กว่า 30 ปีของการด าเนินธุรกิจในฐานะผู้ ให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้งรายใหญ่ของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ท า
หน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดให้ผู้ ประกอบการและแบรนด์สินค้าเข้าถึงผู้ บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้พฒันาคณุภาพสินค้าและการบริการ รวมไปถึงขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยงัพืน้ที่ศกัยภาพ
อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อมอบบริการสือ่โฆษณากลางแจ้งที่ครบวงจรมากที่สดุแก่ลกูค้าเพื่อสร้างความพงึพอใจสงู
ที่สดุ  

ภายหลงัจากการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิทลัจ านวน 35 จอในช่วงต้นปี 2561 ผนวกกบัเครือขา่ยสื่อภาพน่ิงที่มี
มากกว่า 2000 จุด กระจายตวัอยู่บนท าเลยุทธศาสตร์ครอบคลมุทุกจังหวดัทัว่ประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพิชิต 
กลยทุธ์ “Nationwide Integrated OOH Media Platform” ได้ตามเปา้หมายที่วางไว้  และในวนันี ้บริษัทฯ ได้ก้าวไปอีกขัน้ด้วย
การรุกขยายเครือขา่ยสือ่ดิจิทลัในพืน้ท่ีใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ผา่นการพฒันาสือ่โฆษณาภาพนิ่งบริเวณตอมอ่ใต้สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสให้เป็นสื่อโฆษณาดิจิทลั จ านวน 42 จอ และขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปในภมูิภาคอาเซียนเพิ่มเติมผ่านการ
เข้าลงทนุในบริษัท VGI Global dds Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (“VGM”) ซึง่เป็นผู้ลงทนุในบริษัทผู้ให้บริการสือ่โฆษณาใน
ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการที่บริษัทฯ จะขยายสื่อโฆษณาให้เติบโตได้อย่างมัน่คงและแข็งแรงต้องมาจาก
รากฐานที่ดี โดยในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้เสริมรากฐานของบริษัท ผ่านการเข้าลงทนุในบริษัท ทรานส์.แอด โซลชูัน่ 
จ ากดั (“ทรานส์ แอด”) ซึง่เป็นบริษัทท่ีให้บริการด้านงานติดตัง้ระบบ และควบคมุการแสดงสือ่มัลติมีเดียครบวงจรในประเทศ
ไทย และเข้าลงทุนในบริษัท Roctec Technology Limited (“Roctec”) ผู้ ใ ห้บริการออกแบบและวางระบบ (system 
integrations) โดยเฉพาะด้านงานระบบควบคมุ ระบบเช่ือมต่อ และระบบแสดงผลสื่อมลัติมีเดียในฮ่องกง ซึ่งทัง้สองบริษัทจะ
ช่วยส่งเสริมให้การขยายเครือข่ายสื่อดิจิทลัของบริษัทฯ ทัง้ในไทยและต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา ผ่านการเข้าลงทนุในบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป 
จ ากัด (“GSG”) ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานอยู่ในแนวหน้าของ
อุตสาหกรรม โดยการเสริมสร้างรากฐานที่ดีในครัง้นี ้จะท าช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่าง
ยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต 
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ปัจจุบนัสินค้าและบริการของบริษัทฯ  สามารถแบ่งตามประเภทของสื่อได้ 6 ประเภทหลกัๆ ได้แก่ 1) สื่อโฆษณา
ประเภทบิลบอร์ด 2) สื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ 3) สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล 4) สื่อโฆษณาในต่างประเทศ   
5) สือ่โฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์ และ 6) การติดตัง้ระบบครบวงจร (System Integration) 

1. สื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด  

บริษัทฯ คือผู้ ให้บริการสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดรายแรกๆ ที่บกุเบิกการสร้างสื่อประเภทบิลบอร์ด โดยสื่อโฆษณาประเภท
บิลบอร์ดที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ในปัจจบุนั ประกอบด้วย 1.1) ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ 1.2) ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลางบริเวณ
ตา่งจงัหวดั และ 1.3) ปา้ยโฆษณาภายในป๊ัมน า้มนัปตท.จิฟฟ่ี โดยมีจ านวนรวมกนักวา่ 1,400 ปา้ย ติดตัง้ในท าเลที่มีศกัยภาพ
สงู มีการจราจรหนาแน่นและง่ายต่อการมองเห็น ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ท าเลจุดติดตัง้สื่อที่กระจายตวั ท าให้สื่อโฆษณา
เหลา่นีส้ามารถตอบสนองกลุม่ลกูค้าลกูค้าสือ่ที่มีความต้องการท่ีแตกตา่งกนั  

 1.1  ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่  

  ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ติดตัง้ในพืน้ที่ยทุธศาสตร์ส าคญัทัง้ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั เช่น ทางด่วน จุด
เช่ือมต่อของหัวเมืองหลัก รวมไปถึงย่านธุรกิจส าคัญ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสื่อประเภทนีท้ัง้หมดมากกว่า 380 ป้าย ทัง้ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 1.2  ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลาง  

  การขยายกิจการของกลุม่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไปยงัหวัเมืองหลกัของประเทศรวมถึงการเติบโตของ
อสงัหาริมทรัพย์ในพืน้ที่ต่างจงัหวดั สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญที่กระจายตวัออกนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปสู่
จงัหวดัที่มีศกัยภาพ อีกทัง้ยงั สะท้อนให้เห็นถึงก าลงัซือ้ของผู้บริโภคในพืน้ท่ีดงักลา่ว ที่มีมากขึน้ บริษัทฯ เลง็เห็นโอกาสนี ้จึงได้
วางรากฐานเครือขา่ยสือ่โฆษณาในตา่งจงัหวดัเพื่อรองรับและให้บริการลกูค้าที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคกลุม่นี  ้

  ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลางที่บริษัทฯ ให้บริการ ติดตัง้ตามแยกส าคญัในตา่งจงัหวดัทัว่ประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็น ยา่นชมุชนท่ีมีการจราจรหนาแนน่ ยา่นการค้า เช่น ห้างสรรพสนิค้า ตลาด และยา่นการศกึษา โดยปัจจบุนัมีจ านวนทัง้สิน้ 
มากกวา่ 700 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 139 สถานี ทัว่ประเทศไทย 

2. สื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์  

สือ่โฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ เป็นสือ่อีกประเภทหนึง่ของบริษัทฯ ที่มีความโดดเดน่ ทัง้ในแง่ท าเลติดตัง้สือ่และเทคนคิ
การน าเสนอ เจาะกลุม่ลกูค้าสือ่ที่ต้องการสง่ต่อแคมเปญทางการตลาดในพืน้ที่ใจกลางเมือง สือ่โฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ของ
บริษัทฯ ถูกติดตัง้บริเวณริมทางเท้าหรือริมถนนที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น สามารถมองเห็นได้ในระดบัสายตา เจาะ
กลุม่เป้าหมายคนเมือง คนท างานในย่านธุรกิจการค้า ครอบคลมุพืน้ที่ใจกลางเมือง โดยสื่อสตรีทเฟอร์นิเจอร์ที่ บริษัทฯ ได้รับ
สิทธิในการบริหารประกอบด้วย 1) สื่อโฆษณาบริเวณเสาตอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว
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จากบริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในการติดตัง้และบริหารจดัการสื่อโฆษณากว่า 230 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 1)ดิจิทลับิลบอร์ด และ 2) สือ่โฆษณา อร่อย อร่อย 

1) ดิจิทัลบิลบอร์ด  

 บริษัทฯ ได้เร่ิมปรับเปลี่ยนบิลบอร์ดภาพนิ่งขนาดใหญ่ในไพร์มโลเคชัน่บางสว่นให้กลายเป็นดิจิทลับิลบอร์ด และเร่ิมเปิด
ด าเนินการเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคม 2560 ปัจจุบนับริษัทฯ ให้บริการดิจิทลับิลบอร์ดทัง้สิน้ 35 ป้าย กระจายอยู่ในจังหวัด 
ยทุธศาตร์ 33 จงัหวดั เช่น เชียงใหม ่ขอนแก่น อดุรธานี ภเูก็ต และระยอง ซึง่เป็นหวัเมืองหลกัของแตล่ะภาค  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการเลือกท าเลในการติดตัง้สื่อ โดยจะมุ่งเน้นจงัหวดัหวัเมืองที่มีจ านวนประชากรหนาแน่นและมีก าลงัซือ้
สงู โดยพืน้ที่ติดตัง้สื่อทัง้หมดจะอยู่บริเวณพืน้ที่ชุมชนมีผู้คนสรรจรไปมาหนาแน่นเป็นประจ าทกุวนั เพื่อให้มัน่ใจว่าการรณรงค์ทาง
การตลาดของลกูค้าสือ่จะได้รับความสนใจ และเข้าถึงกลุม่ลกูค้าคนในท้องถ่ินอยา่งแนน่อน 

2)  สื่อโฆษณา อร่อย อร่อย 

 สื่อโฆษณารูปแบบ TV LED ความคมชดัสงู จ านวน 259 จอ ติดตัง้อยู่ภายในร้านอาหารช่ือดงัทัว่ประเทศไทย ที่ได้รับการ
ยอมรับจากกูรูด้านอาหารทีมีช่ือเสียงจากสื่อมากมาย รองรับการโฆษณาทัง้แบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งเพื่อให้ลกูค้าได้สื่อสาร
กบักลุม่คนในพืน้ที่เปา้หมาย รวมทัง้นกัทอ่งเที่ยวได้อยา่งดี  

4. สื่อโฆษณาในต่างประเทศ   

การด าเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านในต่างประเทศนบัเป็นอีกยทุธศาสตร์ที่ส าคญัของบริษัทฯ ปัจจุบนับริษัทฯ ให้บริการสื่อ
โฆษณาในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีเครือข่ายครอบคลมุสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น 1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่ง
มวลชน 2) สื่อโฆษณาในสนามบิน 3) สื่อกลางแจ้ง และ 4) สื่อโฆษณาในโรงภาพยนต์ ห้างสรรพสินค้า และอาคารส านกังาน  
เครือขา่ยดงักลา่วนีท้ าให้จ านวนสือ่โฆษณาของ บริษัทฯ มีมากกวา่ 5,000 จดุทัว่ภมูิภาคอาเซียน 

1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน 

 บริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการบริหารสื่อบนสถานีและบนขบวนรถไฟฟ้า MRT สาย SBK line ประเทศ
มาเลเซีย จ านวน 10 ปี เร่ิมตัง้แตปี่ 2559 ถึงปี 2569 โดยรถไฟฟา้สาย SBK line มีจ านวนสถานีทัง้หมด 31 สถานี และรถไฟฟา้ 
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58 ขบวน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว จ านวน 20 ปี ในการบริหารสื่อบนรถไฟฟ้า MRT สายแรกของ
ประเทศอินโดนีเซีย North-South line ซึง่คาดวา่จะเปิดให้บริการในกลางปี 2562 นี ้

2)  สื่อโฆษณาในสนามบิน 

 ประเทศมาเลเซียถกูจดัว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของชาวตะวนัออกกลาง ในปี 2560 สนามบิน
นานาชาติกวัลาลมัเปอร์ได้ให้บริการผู้โดยสารทัว่โลกกวา่ 59 ล้านคน มากเป็นอนัดบัท่ี 23 ของโลก บริษัทฯ มองเห็นโอกาสนีจ้งึ
เข้าไปเป็นผู้ ให้บริการสื่อโฆษณาในสนามบินนานาชาติกวัลาลมัเปอร์ ทัง้ในอาคาร 1 และอาคาร 2 โดยได้รับสิทธิบริหารแต่
เพียงผู้ เดียว จ านวน 7 ปีและสทิธิในการขยายสญัญาเพิ่มอีก 3 ปี 

3) สื่อกลางแจ้ง 

สื่อกลางแจ้งของบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซียมีหลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ อาทิเช่น ป้าย
บิลบอร์ดที่ตัง้อยู่ในบริเวณทางหลวงสายหลกัของกรุงกัวลาลมัเปอร์ ซึ่งเช่ือมสนามบินนานาชาติกวัลาลมัเปอร์และตวัเมือง 
ปา้ยโฆษณาบนเกาะกลางถนน จ านวน 45 ปา้ย และสือ่บนรถบสั จ านวน 918 คนัทัว่ทัง้กรุงกวัลาลมัเปอร์และเมืองปีนงั  

4) สื่อโฆษณาในโรงภาพยนต์ ห้างสรรพสินค้า และอาคารส านักงาน 

 การมีเครือข่ายที่ครอบคลมุและกว้างขวางย่อมท าให้ผู้ ให้บริการสื่อโฆษณารายนัน้เป็นที่น่าสนใจ บริษัทฯ ได้ขยาย
พืน้ท่ีให้บริการสือ่โฆษณาทัง้ในโรงภาพยนต์ 37 ซึง่ประกอบด้วยห้องชมภาพยนต์ 302 ห้อง สือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า 
52 แหง่ และอาคารส านกังาน จ านวน 80 ตกึทัว่ประเทศมาเลเซีย 

5. สื่อโฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์ 

ไม่เพียงแต่ให้บริการพืน้ที่สื่อโฆษณาที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าเท่านัน้ บริษัทฯ ยังมีบริการสื่อโฆษณาประเภทงาน
สร้างสรรค์ (MADE TO ORDER) ที่ผลิตขึน้มาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า เช่น การก่อสร้าง
โครงสร้างป้ายขนาดใหญ่ งานออกแบบและดีไซน์ การสร้างสีสรรประกอบเร่ืองราวให้กบัตกึ โดยการฉาย Projector การสร้าง
แบบจ าลอง (Mock up) รวมถึง Event กิจกรรมทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของงาน ท าให้งานมีเอกลกัษณ์และเป็นที่
จดจ า 

6.  งานติดตัง้ระบบครบวงจร (System Integration)  
บริษัทฯ ให้บริการงานติดตัง้ระบบครบวงจร ทัง้ในด้านสื่อมลัติมีเดีย ด้านเครือขา่ยสื่อสาร และด้านการควบคมุ เป็น

ต้น ภายใต้การบริหารงานของทรานส์ แอด และ Roctec โดยให้บริการเร่ิมตัง้แต่การออกแบบเครือข่าย การติดตัง้ฮาร์ดแวร์ 
การจัดหาซอฟแวร์ที่เหมาะสม รวมทัง้บริการดูแลหลงัจากขาย และรับเป็นผู้บริหารโครงการที่เก่ียวข้องแก่หน่วยงานเอกชน 
องค์กรของรัฐ ทัง้ในไทยและต่างประเทศ ผลงานที่ผ่านมา อาทิ เช่น การติดตัง้และดแูลระบบควบคมุรถไฟฟ้า MTR ฮ่องกง 
ระบบมัลติมีเดียแสดงตารางการบินของสายการบินต่างๆ ในสนามบินฮ่องกง และระบบสื่อโฆษณาดิจิทัลของ VGI และ  
บริษัทฯ เป็นต้น 
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน   

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากตวัเลขการคาดการณ์การเติบโต

ของเศรษฐกิจ (“GDP”) ที่ขยายตวั 4.2% ปรับตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนที่เติบโต 3.9%1  และถือเป็นการขยายตวั

สงูสดุในรอบ 6 ปี แม้จะเผชิญกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและภาคการทอ่งเที่ยวในประเทศ อย่างไรก็ตามการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลกัมาจากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนซึ่ง

ขยายตวั 4.6% และ 3.9% เพิ่มขึน้จากการเติบโตที่ 3.0% และ 2.9%2  ในปี 2560 ตามล าดบั 

อตุสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2561 ปรับตวัขึน้ 4.0% ตามทิศทางเดียวกบัเศรษฐกิจไทย ทัง้นีส้ื่อนอกบ้าน
และสื่อออนไลน์ยงัคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอนัดบัต้นๆ ในอตุสาหกรรมสื่อโฆษณาด้วยอตัราการเติบโต 23.0% 
และ 21.0% ตามล าดบั ในขณะที่สื่อโทรทศัน์เติบโตเพียง 3.0%  สวนทางกับสื่อสิ่งพิมพ์ปรับตวัลดลงราว 25.0% 
อย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ปัจจัยส าคญัที่ส่งเสริมให้สื่อนอกบ้านและสื่อออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างต่อ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนที่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึน้ จ านวนผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึน้ 
รวมถึงการที่แบรนด์ต่างๆ เร่ิมตระหนกัว่าสื่อนอกบ้านและสื่อออนไลน์เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
และวดัผลได้ 

จากการเติบโตดงักลา่ว บริษัทฯ มองเห็นโอกาสจากการปรับเปลี่ยนปา้ยโฆษณาภาพนิ่งเป็นป้ายดิจิทลั ซึง่
นอกจากจะช่วยเพิ่มจ านวนลกูค้าได้มากกว่า 1 รายใน 1 ป้าย และยงัสามารถน าเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เทคโนโลยี 
Beacon และ Geofencing เข้ามาปรับใช้เพื่อให้สื่อโฆษณาดิจิทัลสามารถเช่ือมต่อกับสื่อออนไลน์ ก่อให้เกิด 
Interactive ระหว่างสื่อโฆษณากบักลุม่เป้าหมายได้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพฒันาสื่อให้ทนัสมยัและตอบสนอง
ความต้องการลกูค้าได้ตรงจดุ  

การให้ความส าคญัตอ่การพฒันาแนวทางในการด าเนินธุรกิจและการวางแผนกลยทุธ์ระดบัองค์กรเป็นหนึง่
ในภารกิจหลกัที่บริษัทฯ ยดึมัน่มายาวนาน โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ได้ประชมุหารือเพื่อ
วางแผนและทบทวนแผนงานกนัอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้ทนัสถานการณ์ การเปลีย่นแปลงของอตุสาหกรรม โดยยดึมัน่
ในการสร้างรากฐานขององค์กรทีแ่ข็งแกร่ง รักษาระดบัคณุภาพและมาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแขง่ขนัและสามารถเติบโตในระยะยาวอยา่งยัง่ยืน 

2.3 ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ส าคัญ 

2.3.1 ทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

  สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยคือ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการด้านสื่อป้าย
โฆษณา ดงัมีรายละเอียด มลูคา่ทางบญัชีสทุธิของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้ 

  

                                                      
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2 บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จ ำกดั 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

19 
 

 

ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(พนับาท) 

ภาระการค า้ประกันเงนิกู้ 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  

(ที่ดิน 6 แปลง *) 

บริษัท 62,602 ไมม่ี 

ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(พนับาท) 

ภาระการค า้ประกันเงนิกู้ 

ที่ดิน บริษัท/บริษัทยอ่ย 18,538 ไมม่ี 

อาคาร บริษัท/บริษัทยอ่ย 44,403 ไมม่ี 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน บริษัท/บริษัทยอ่ย 24,724 ไมม่ี 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ บริษัท/บริษัทยอ่ย 44,420 ไมม่ี 

ยานพาหนะ บริษัท/บริษัทยอ่ย 7,276 ไมม่ี 

โครงปา้ยโฆษณา บริษัท/บริษัทยอ่ย 442,178 ไมม่ี 

สือ่โฆษณาอื่น ๆ บริษัท/บริษัทยอ่ย - ไมม่ี 

สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ บริษัท/บริษัทยอ่ย 31,200 ไมม่ี 

อื่น ๆ บริษัท/บริษัทยอ่ย - ไมม่ี 

 รวม 612,739 
 

*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 
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2.3.2 ทรัพย์สินที่ไม่มตีัวตน 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

ทรัพย์สนิไมม่ีตวัตน  เป็นเจ้าของ 61,478  ไมม่ี 

หมายเหตุ: ทรัพย์สินที่ไม่มีตวัตนได้แก่ ระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตาม
มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์นัน้ ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ 

3 รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 

3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที่ 24 มกราคม 2562  

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 ิ กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8.  นายดนยั ตัง้ศรีวิริยะกลุ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 

9.  นายชลชั ชินธรรมมิตร์ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 
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3.2 ผู้บริหาร ณ วันที่ 24 มกราคม 2562  

ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นายพนุ ฉง กิต ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2.  นายภคัณฏัฐ์ ภมูิชิษสานนัท์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 

3.  นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

4.  นางสาวรจนา ตระกลูคศูรี กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ 

5.  นางอไุรวรรณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบคุลากร 

6.  นายปณยักร นชุมาก กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานเทคนิค 

 

3.3 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 24 มกราคม 2562  

ที่ รายชื่อ จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

1.  บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 1,306,152,360 31.65 

2.  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 746,367,600 18.09  

3.  นายนเรศ งามอภิชน 364,000,000 8.82 

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

223,946,880  5.43 

5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 118,988,289 2.88 

6.  นายวนัชยั พนัธุ์วเิชียร 94,340,000 2.29 

7.  CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. 78,788,500 1.91  

8.  นายนพดล ตณัศลารักษ์ 62,853,899 1.52  

9.  กองทนุเปิด ภทัร SMALL AND MID CAP EQUITY 42,003,540 1.02  

10.  นายวรวฒุิ อจัฉริยศรีพงศ์ 38,941,600 0.94  
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4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัตกิารจ่ายปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  

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) ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2558 แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยจ่ายปันผลเ ป็นเ งินสดในอัตราหุ้ นละ 0.030 บาท ส าหรับผู้ ถือหุ้ นจ านวน 
3,008,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 90,269,085.00 บาท 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2559 เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถนุายน 2559 แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้น
ละ 0.018 จ านวน 3,008,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 54,161,451.00 บาท 

ปี 2560 

ประวัติการเพิ่มทุน: -ไมม่-ี 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผล :  

(1) ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559 แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยจ่ายปันผลเ ป็นเ งินสดในอัตราหุ้ นละ 0.011 บาท ส าหรับผู้ ถือหุ้ นจ านวน 
3,342,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 36,772,664.50 บาท 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถนุายน 2560 แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้น
ละ 0.018 จ านวน 3,342,969,500 หุ้ น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 60,173,451 บาท (มีผู้ ถือหุ้ นที่ขาด
คณุสมบตัิไมไ่ด้รับเงินปันผลตามกฎหมายจ านวน 12,800 หุ้น) 

ปี 2561 

ประวัติการเพิ่มทุน: ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจ านวน 343,891,360.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 584,614,762.10 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,407,237,255 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
0.10 บาท ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
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ประวัติการจ่ายเงนิปันผล : ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2561 เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2561มีมติอนมุตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถนุายน 2561 แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราหุ้นละ 0.018 จ านวน 4,126,681,773 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 74,280,271.91 บาท (มีผู้ ถือหุ้นท่ีขาด
คณุสมบตัิไมไ่ด้รับเงินปันผลตามกฎหมายจ านวน 54,120 หุ้น) 

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

1 บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ 
มอร์ จ ากดั 

ประกอบธุรกิจ
ให้บริการและรับจ้าง
ผลติสือ่ปา้ยโฆษณา
ขนาดเลก็ 

เลขที ่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 บริษัท อาย ออน แอดส ์
จ ากดั (ช่ือเดมิ บริษัท มา
โก้ ไรท์ซายน์ จ ากดั) 

1.ถือหุ้นในบริษัท โค
แมส จ ากดั 
2.บริหารสือ่โฆษณา 
บิลบอร์ด และสือ่
โฆษณาดจิิตอล 

เลขที ่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 บริษัท กรีนแอด จ ากดั ถือหุ้นใน บริษัท มลั
ติไซน์ จ ากดั 

เลขที ่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 บริษัท แลนดี ้ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากดั 

ประกอบธุรกิจ
ให้บริการเช่าอาคาร
ส านกังาน  

เลขที ่1 ชัน้ 4-6 ซอย
ลาดพร้าว 19 ถนน
ลาดพร้าว แขวงจอมพล 

40,000,000 บาท 
(มลูคา่ทีต่ราไว้    
หุ้นละ 10 บาท) 

หุ้นสามญั 63.76 

(48.87 ถือ
โดยบริษัทฯ 
และ 14.89 

http://www.masterad.com/
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 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 

โทรศพัท์ 02 938 9388  
 

ถือโดย 
บริษัท
มาสเตอร์ 
แอนด์ มอร์ 
จ ากดั) 

5 บริษัท อิงค์ เจ็ท อิมเมจ
เจส (ประเทศไทย) จ ากดั 

ประกอบธุรกิจผลติ
สือ่โฆษณาด้วย
ระบบอิงค์เจ็ท 

เลขที ่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 บริษัท โอเพน่ เพลย์ 
จ ากดั 

ประกอบธุรกิจ
ให้บริการและผลติ
สือ่โฆษณาทกุ
ประเภท 

เลขที ่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 
บริษัท 
มาสเตอร์ 
แอนด์ มอร์ 
จ ากดั) 

7 บริษัท มลัติ ไซน์ จ ากดั ประกอบธุรกิจ
ให้บริการและผลติ
สือ่โฆษณาภายนอก
ที่อยูอ่าศยั  

34/13-14 หมู1่0 ถนน
บรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทววีฒันา 
กรุงเทพฯ 10170 

โทรศพัท์ 02 441 1761-2 

14,000,000 บาท 
(มลูคา่ทีต่ราไว้    
หุ้นละ 100 บาท) 

หุ้นสามญั 100 
(ถือหุ้นโดย 
บริษัท กรีน

แอด 
จ ากดั) 

http://www.inkjetimagesthailand.com/
http://www.inkjetimagesthailand.com/
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 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

โทรสาร 02 441 1763 

Website: 
www.multisign.co.th 

8 บริษัท โคแมส จ ากดั ประกอบธุรกิจสือ่
โฆษณาภายนอกที่
อยูอ่าศยั  

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 
บริษัท อาย 
ออน แอดส ์
จ ากดั) 

9 MACO Outdoor Sdn. 
Bhd. 

ประกอบธุรกิจ 
Holding Company 
ในประเทศมาเลเซีย 

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. 

ประกอบธุรกิจ
ให้บริการและผลติ
สือ่โฆษณาภายนอก
ที่อยูอ่าศยัใน
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 บริษัท ทรานส์.แอด 

โซลชูัน่ จ ากดั3 

ให้บริการด้านการ
ออกแบบและติดตัง้
ระบบการแสดง
สือ่ผสม(Multimedia 

349 อาคารเอสเจ อินฟิ
นิท วนั บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ ห้องเลขที่ 1006 
ชัน้ท่ี 10 ถนนวิภาวดี

49,046,400 บาท 

(มลูคา่ทีต่ราไว้    
หุ้นละ 100 บาท) 

หุ้นสามญั 81.65 

(ถือหุ้นโดย 
บริษัท อาย 

                                                      
3 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท ทรานส์.แอด โซลชูัน่ จ ากดั เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 
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 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

Display System)
เช่นจอ LED รวมถงึ
ระบบควมคมุเนือ้หา
และจดัการสือ่ พร้อม
ติดตัง้ระบบเช่ือมตอ่
เพื่อสัง่การและเก็บ
ข้อมลูผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตและ
ระบบกล้องวงจรปิด 
อีกทัง้ออกแบบและ
สร้างแอพพลเิคชัน่
เพื่อแผนท่ีในร่มและ
ระบบตวัสง่
สญัญาณบลทูทูเพื่อ
การโฆษณา 

รังสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

ออน แอดส ์
จ ากดั) 

12 Trans Ad Malaysia 

Sdn.Bhd. 4 

ให้บริการด้านการ
ออกแบบและติดตัง้
ระบบการแสดง
สือ่ผสม(Multimedia 
Display System)
เช่นจอ LED รวมถงึ
ระบบควมคมุเนือ้หา
และจดัการสือ่ พร้อม
ติดตัง้ระบบเช่ือมตอ่
เพื่อสัง่การและเก็บ
ข้อมลูผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตและ
ระบบกล้องวงจรปิด 
อีกทัง้ออกแบบและ
สร้างแอพพลเิคชัน่
เพื่อแผนท่ีในร่มและ

Lot 6.05, Level 6, 
KPMG Tower,8 First 
Avenue, Bandar 
Utama, 47800 Petaling 
Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 

500,000 ริงกิต 

(มลูคา่ทีต่ราไว้    
หุ้นละ 1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 81.65 

                                                      
4 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Trans Ad Malaysia Sdn.Bhd.  เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 
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 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

ระบบตวัสง่
สญัญาณบลทูทูเพื่อ
การโฆษณา 

13 Roctec Technology 
Limited5 

ให้บริการออกแบบ
และวางระบบ
(system 
integration) โดย
จ าหนา่ยติดตัง้และ
ให้บริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองมืออปุกรณ์ที่
เก่ียวข้องกบังาน
ระบบ โดยมุง่เน้นไป
ในด้านระบบควมคมุ
,ระบบเช่ือมตอ่และ
ระบบแสดงผล 
ครอบคมุหลาย
อสุาหกรรม เช่น 
ระบบขนสง่มวลชน 
หนว่ยงานราชการ 
สถานศกึษา และ 
สถาบนัการเงิน 

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

21,510,000 

ดอลลา่ร์ฮ่องกง 

หุ้นสามญั 72.67    
(ถือหุ้นโดย
บริษัท 
ทรานส์.
แอด 
โซลชูัน่ 
จ ากดั) 

14 Parkway Technology 

Limited6 

บริการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

(แตปั่จจบุนั ยงัไมม่ี
การด าเนินธุรกิจ) 

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

2 

ดอลลา่ร์ฮ่องกง 

หุ้นสามญั 72.67 

(ถือหุ้นโดย 
Roctec 

Technolo
gy 

Limited) 

                                                      
5 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Roctec Tecnology Limited เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 
6 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Parkway Technology Limited เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561  

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

28 
 

 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

15 บริษัท วินบลสิ ซิสเต็มส์ 

จ ากดั7 

ให้บริการด้านการ
บริหารจดัการปัญหา
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ออกแบบและวาง
ร ะ บ บ  ( System 
Integration) 
จ า ห น่ า ย แ ล ะ
ให้บริการบ ารุงรักษา
เ ค ร่ื อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณ์ที่ เ ก่ียวข้อง
กบังานระบบ 

21 อาคารวงัเด็ก 1 เอ ชัน้ 
8 ซอยยาสบู 1 ถนน
วิภาวดีรังสติ  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

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

หุ้นสามญั 
จ านวน 
98,000 
หุ้น และ
หุ้น

บริุมสทิธิ 
จ านวน 

102,000 
หุ้น 

77.67 
(ถือโดย 
บริษัท 
ทรานส์.
แอด 
โซลชูัน่ 
จ ากดั ใน
สดัสว่น
ร้อยละ 51 
ของหุ้น
ทัง้หมด 
และ  

Roctec 
Tech 

nology 
Limited ใน
สดัสว่น
ร้อยละ 49 
ของหุ้น
ทัง้หมด) 

16  บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป 

จ ากดั8 

ออกแบบ ผลติ และ
รับจ้างผลติสือ่
สิง่พิมพ์ และ/หรือ 
สือ่โฆษณาทกุชนดิ 

33,35 ซอยอินทามระ 40 
แขวงรัชดาภิเษก เขตดิน
แดง กรุงเทพมหานคร 

50,000,000 บาท 
(มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้น
ละ 10 บาท) 

หุ้นสามญั 60 
(ถือหุ้นโดย
บริษัท กรีน
แอด จ ากดั 
และ บริษัท 
อาย ออน 
แอดส ์
จ ากดั) 

                                                      
7 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท วินบลสิ ซสิเตม็ส์ จ ากดั เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561  
8 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จ ากดั เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 
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 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

17 VGI Global Media 

(Malaysia) Sdn. Bhd. 9    การลงทนุใน
หลกัทรัพย์ของบริษัท
อื่น (Holding 
Company) 

Lot 6.05, Level 6, 

KPMG Tower,8 First 

Avenue, Bandar 

Utama, 47800 Petaling 

Jaya, Selangor Darul 

Ehsan, Malaysia 

29,154,175 ริงกิต
มาเลเซีย (มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ1 ริง

กิต) 

หุ้นสามญั 75 

18 Puncak Berlian Sdn. 

Bhd. (“PBSB”) 10 

ประกอบธุรกิจโดย
การถือหุ้นในนิติ
บคุคลอื่น  
(Holding 
Company) 

Unit C508 Block C, 
Kelana Square, Jalan 
SS7/26, Kelana Jaya, 
47301 Petaling Jaya, 
selangor Darul Ehsan, 
Malaysia. 

17,125,105  
ริงกิตมาเลเซีย 

(มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 25        
(ถือโดย 
บริษัท VGI 
Malaysia 
Sdn.Bhd.) 

19 Meru Utama Sdn. Bhd. 

(“MUSB”) 11 

ประกอบธุรกิจสือ่
โฆษณา 
ในสนามบิน
กวัลาลมัเปอร์ 

8th floor, Menara 
Manulife No.6, Jalan 
Gelenggang 
Damansara Heights 
50490 Kuala Lumpur 
W.P. Kualalumpur 
Malaysia 

1,100,000 

ริงกิตมาเลเซีย 

(มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 43.80 
(ถือโดย 
บริษัท VGI 
Malaysia 
Sdn.Bhd.
ในสดัสว่น
ร้อยละ 

25.10 ของ
หุ้นทัง้หมด 

และ  
Puncak 
Berlian 

Sdn.Bhd.
ในสดัสว่น
ร้อยละ 

74.80 ของ

                                                      
9 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใน VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 
10 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Puncak Berlian Sdn. Bhd. (“PBSB”) เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 
11 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Meru Utama Sdn. Bhd. เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 
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 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 
หุ้น

ทัง้หมด) 

20 Titanium Compass 

Sdn. Bhd. (“TCSB”) 12 

ประกอบธุรกิจ
โฆษณา 
ในระบบขนสง่
มวลชนรถไฟฟา้ 
MRT SBK line 

Lot 6.05, Level 6, 
KPMG Tower,8 First 
Avenue, Bandar 
Utama, 47800 Petaling 
Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 

1,000,000 

ริงกิตมาเลเซีย 

(มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 30 
(ถือโดย 
บริษัท VGI 
Malaysia 
Sdn.Bhd.
ในสดัสว่น
ร้อยละ 11 
ของหุ้น
ทัง้หมด 
และ  

Puncak 
Berlian 

Sdn.Bhd.
ในสดัสว่น
ร้อยละ 40 
ของหุ้น
ทัง้หมด) 

21 PT Avabanindo 

Pekasa (AVA) 13 

ธุรกิจสือ่โฆษณาใน
รถไฟฟา้  
MRT อินโดนีเซยี 

Menara Imperium 19th 
Floor, Metropolitan 
Kuningan Super Blok 
Kav No.1, J1 HR 
Rasuna Said, Jakarta 
12890 Indonesia 

18,391,500,000 

รูเปียอินโดนีเซยี 

  

หุ้นสามญั 16.25 
(ถือโดย 
บริษัท VGI 
Malaysia 
Sdn.Bhd.
ในสดัสว่น
ร้อยละ 10 
ของหุ้น
ทัง้หมด 
และ  

Puncak 

                                                      
12 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน Titanium Compass Sdn. Bhd. (“TCSB”) เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 
13 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน PT Avabanindo Pekasa (AVA) เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 
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 นิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจและ

ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

สถานที่ตัง้ ทุนช าระแล้ว  
ชนิดของ

หุ้น 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 
Berlian 

Sdn.Bhd.
ในสดัสว่น
ร้อยละ 25 
ของหุ้น
ทัง้หมด) 

22 VGI MACO       

(Singapore) 14 

ลงทนุในธุรกิจสือ่
โฆษณาในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ 

50 Raffles Place     
#17-01 Sigapore Land 
Tower Singapore 
C048623 

100 ดอลลาร์

สงิคโปร์ (มลูคา่ท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1

ดอลลา่ร์สิงคโปร์) 

หุ้นสามญั 75 

 

                                                      
14 บริษัทฯ ได้จดัตัง้  VGI MACO (Singapore) เม่ือเดือนตลุาคม 2561  
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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) 
2561 

2560  
(ปรับปรุงใหม่) 2559 

สินทรัพย์       

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 652.73 203.24 312.50 

เงินลงทนุชัว่คราว 0.00 7.65 0.00 

ลกูหนีก้ารค้า 967.84 351.42 276.17 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 369.87 124.96 274.93 

       รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 1,990.43 687.26 863.60 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 612.74 485.92 175.87 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 1,503.39 995.61 591.82 

       รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 2,116.13 1,481.53 767.69 

รวมสินทรัพย์ 4,106.56 2,168.79 1,631.30 
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ตารางที่ 2: งบแสดงฐานะการเงนิ – หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  

รายการ 
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  

สิน้สุด 31 ธันวาคม  

(หน่วย: ล้านบาท) 
2561 

2560  
(ปรับปรุงใหม่) 2559 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       

หนีส้นิ      

เงินเบกิเกินบญัชี/เงินกู้บริษัทเก่ียวข้องกนั 270.00 230.00 0.00 

เจ้าหนีก้ารค้า 504.28 163.17 327.15 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  553.48 107.73 106.91 

         รวมหนีส้นิหมนุเวียน 1,327.76 500.89 434.05 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 60.68 45.13 38.67 

         รวมหนีส้นิ 1,388.43 546.02 472.72 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น      
ทนุจดทะเบียน      
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว-หุ้นสามญั 412.67 343.89 334.30 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 2,050.26 743.49 561.20 
สว่นต ่ากวา่ทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั -225.28 0.00 0.00 

สว่นเกิน(ต ่ากวา่)ทนุจากการเปลีย่นสดัสว่นการถือหุ้น
ในบริษัทยอ่ย -152.87 21.02 0.00 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม      
   จดัสรรแล้ว-ส ารองตามกฏหมาย 51.99 40.95 40.95 

    ยงัไมไ่ด้จดัสรร 402.54 277.14 178.15 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น -10.56 -0.06 0.00 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 189.39 75.72 43.97 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยกอ่นการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 

0.00 120.62 0.00 

          รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,718.13 1,622.77 1,158.57 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,106.56 2,168.79 1,631.30 
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ตารางที่ 3: งบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ  

รายการ 
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  

สิน้สุด 31 ธันวาคม  

(หน่วย : ล้านบาท) 
2561 

2560  
(ปรับปรุงใหม่) 2559 

รายได้จากการบริการและการขาย 1,268.22 935.66 734.63 

รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตัง้งานระบบ 479.28 0.00 0.00 

ต้นทนุขาย-หรือบริการ 522.43 389.64 330.05 

ต้นทนุการให้บริการรับเหมาตดิตัง้งานระบบ 378.05 0.00 0.00 

ก าไรขาดทนุขัน้ต้น 847.02 546.02 404.58 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 524.86 313.04 281.48 

ก าไรขาดทนุจากการด าเนินงาน 322.16 232.98 123.11 

รวมรายได้อื่น 28.78 26.47 21.56 

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 31.28 -6.63 0.00 

ดอกเบีย้จ่าย 11.15 7.81 3.50 

ภาษีเงินได้ 73.06 49.20 37.42 

สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุของ
บริษัทยอ่ย 20.11 5.48 1.75 

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 57.27 17.27 0.00 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 272.62 220.86 102.00 
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ตารางที่ 4: งบกระแสเงนิสด 

รายการ 
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  

สิน้สุด 31 ธันวาคม  

(หน่วย : ล้านบาท) 
2561 

2560 
 (ปรับปรุงใหม่) 2559 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 427.78 225.35 248.17 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ -1,135.15 -597.19 -355.10 

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,162.14 264.56 269.99 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -5.28 -1.98 0.00 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 449.49 -109.26 163.05 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 652.73 203.24 312.50 
 

ตารางที่ 5: อตัราส่วนทางการเงนิ 

รายการ 
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  

สิน้สุด 31 ธันวาคม  

 (หน่วย : ล้านบาท) 
2561 

2560  
(ปรับปรุงใหม่) 2559 

ก าไรขัน้ต้น (%) 48.5% 58.3% 55.1% 

EBITDA (%) 25.4% 36.5% 23.5% 

ก าไรสทุธิจากงบการเงิน(%) 13.5% 22.3% 14.1% 

ก าไรสทุธิสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท(%) 15.6% 23.6% 13.9% 

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 13.8% 17.4% 11.1% 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 10.2% 14.0% 11.5% 

สภาพคลอ่ง (เทา่) 1.5                    1.4  2.0  

การหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 4.7                    5.3  2.4  

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.5                    0.4  0.4  

เงินกู้ยืมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.1  0.1  0.0  
 

 

 


