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การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2564  

ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ผู้ถือหุ้นสามารถจองซือ้เกินสทิธิได้) 

 

 

 

 

ระยะเวลาจองซือ้ 

วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 
  



 

ค าชีแ้จงส าคัญที่ควรทราบ 

 

 โดยการรับหนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ฉบบันี ้(“หนงัสือแจ้งการจดัสรรฯ”) ผู้ ถือหุ้นยอมรับและตกลงกบัค าชีแ้จงและเงื่อนไขต่างๆ ตามรายละเอียดที่
ระบดุ้านล่างนี ้

 การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ใน
ประเทศไทย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิม่เตมิ) 
บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มิได้จดทะเบียนและจะไม่ด าเนินการจด
ทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานก ากับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใด หรือภายใต้ของกฎหมาย
ประเทศอื่นใด 

 ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนงัสือแจ้งการจดัสรรฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน โดยหนงัสือแจ้ง
การจัดสรรฯ ฉบับนี ้ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชีช้วนให้จองซือ้หรือซือ้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในประเทศอื่นใด บริษัทฯ 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับหนงัสือการจดัสรรฯ ตรวจสอบข้อจ ากดัเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพย์และการเสนอขายหลกัทรัพย์
ในประเทศซึ่งผู้ ถือหุ้นมีภูมิล าเนาหรือถือสญัชาติด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดๆ ฝ่าฝืนข้อจ ากดั
ดงักล่าว 
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หน้า 1 

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ : บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
สถานท่ีตัง้ : เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ที่ 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 0-2938-3388 
โทรสาร : 0-2938-3489 
เว็บไซต ์ : https://www.masterad.com 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ที่  5/2564-65 เมื่อวันที่  22 กันยายน 2564 และที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  2/2564 เมื่อวันที่  19 
พฤศจิกายน 2564 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 270,599,070.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 710,886,234.50 บาท เป็นจ านวน 
981,485,305.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,705,990,707 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท และอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 2,705,990,707 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 2 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่ม
ทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกิน
กว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นได้ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ประเภทของหุ้นเพิ่มทนุ : หุ้นสามญั 
ทุนจดทะเบียนเดิม : 710,886,234.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 7,108,862,345 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระ
แล้วเดิม 

: 541,198,141.40 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 5,411,981,414 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

เพิ่มทนุจดทะเบียน : จ านวน 270,599,070.70 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
2,705,990,707 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ทุนจดทะเบียนหลังการ
เพิ่มทนุ 

: 981,485,305.20 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 9,814,853,052 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

https://www.masterad.com/
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ทุนจดทะเบียนช าระ
แล้วหลังการเพิ่มทุน 

: 811,797,212.10 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 8,117,972,121 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (กรณีที่มีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครบทัง้จ านวน) 

จ านวนหุ้นที่จดัสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

: ไม่เกิน 2,705,990,707 หุ้นสามญั 

ราคาเสนอขาย : 0.30 บาทต่อหุ้น 
อัตราส่วนการจัดสรร : หุ้นสามญัเดิม 2 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยมี
อัตราส่วนการจดัสรรตามที่ระบุข้างต้น ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถแสดงความ
จ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นได้ 

วิธีการจดัสรร : 1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 2,705,990,707 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 2 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่ม
ทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษ
ของหุ้นนัน้ทิง้) 

2) ผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า
สิทธิที่ได้รับจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นได้ (Oversubscription) ในราคา
เสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมี
หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วน
ทัง้หมดแล้ว โดยจะจดัสรรหุ้นส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจอง
ซือ้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่แสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือ
หุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นดงักล่าวอีกต่อไป 
การจัดสรรหุ้ นส าหรับผู้ ถือหุ้ นที่จองซื อ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
2.1) กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือ

หุ้นในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับจ านวนหุ้นที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้
เกินกว่าสิทธิ 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ช าระค่าจองซือ้หุ้นตามจ านวน
ที่แสดงความจ านงจองซือ้ไว้เกินกว่าสิทธิทัง้หมดทกุราย 

2.2) กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือ
หุ้นในรอบแรกในจ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้
เกินกว่าสิทธิ 
บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
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ก) บริษัทฯ จะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที่จอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือ
หุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ จะ
ได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ
ได้รับจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษ
ของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจากการจดัสรรจะไม่
เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซือ้และช าระค่าจองซือ้
ครบถ้วนแล้ว 

ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ ก) บริษัทฯ 
จะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุ้น
เดิมของผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน า
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ านวนหุ้น
ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละ
รายได้จองซื อ้และช าระค่าจองซื อ้ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี  ้ ใ ห้
ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม
วิธีการในข้อนี ้จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 

กรณีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุส่งผลให้ผู้ ถือหุ้นรายใดได้มาซึง่หุ้นจนถึง
หรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยไม่เข้า
ข้อยกเว้นตามกฎหมาย ผู้ ถือหุ้ นรายนัน้มีหน้าที่ต้องด าเนินการตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนี ้การจดัสรรหุ้นจะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นรายใดของบริษัทฯ ฝ่าฝืน
ข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ 
ซึ่งปัจจบุนัอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
การพิจารณาไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย
ใดหากการจดัสรรดงักล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขดั
ต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือท าให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทฯ 
มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 (Record Date) 
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5. ก าหนดการจองซือ้ วิธีการจองซือ้ และการช าระเงนิ 

5.1 ก าหนดระยะเวลาจองซือ้ 

วนัท่ี 20 - 24 ธันวาคม 2564 (5 วนัท าการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

5.2 วิธีการจองซือ้ และสถานที่รับจองซือ้ 

5.2.1 วิธีการจองซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อผู้จองซือ้ 
และช าระเงินค่าจองซือ้เต็มตามจ านวนที่จองซือ้ (ตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.3) และเตรียมเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4) โดยสามารถน าส่งเอกสารที่เก่ียวข้องด้วย
วิธีการดงัต่อไปนี ้

• ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้ นที่มีบัญชีซื อ้ขายหลักทรัพย์ โดยถือหุ้ นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ 
(Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์  (โบรกเกอร์) ที่ผู้ ถือหุ้ นมีบัญชีซื อ้ขาย
หลักทรัพย์และมีหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ของท่าน 
ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเร่ืองให้แก่ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นของบริษัทฯ ณ 
สถานท่ีรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.2) ภายในระยะเวลาจองซือ้ 

• ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือผู้ที่ประสงค์ยื่นเอกสารด้วยตนเอง 

ยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้ด้วยตนเอง ได้ที่ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นของบริษัทฯ ณ 
สถานท่ีรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.2) ภายในระยะเวลาจองซือ้ 

5.2.2 สถานท่ีรับจองซือ้ 

ผู้จองซือ้ หรือผู้ รับมอบอ านาจ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่ด าเนินการแทนผู้จองซือ้ สามารถติดตอ่
จองซือ้และยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ได้ที่ส านกังานใหญ่ของตวัแทน
การรับจองซือ้หุ้นของบริษัทฯ ในวนัที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 (5 วนัท าการ) ในระหว่างเวลา 
9.00 น. ถึง 15.30 น. ตามชื่อและที่อยู่ด้านล่างนี ้(แผนท่ีตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) 

ชื่อ : บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : 540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจติ แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ : 02-658-5800 ต่อ 410, 501, 526 หรือ 02-658-5741, 02-658-5786 
E-mail : pajareem@ivglobal.co.th หรือ thanawatb@ivglobal.co.th 

ทัง้นี ้บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น) จะไม่รับการจองซือ้ทางไปรษณีย์, โทรสาร, 
e-mail หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ 

mailto:pajareem@ivglobal.co.th
mailto:thanawatb@ivglobal.co.th
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ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนรายใดไม่สามารถยื่นเอกสาร
ประกอบการจองซือ้มาที่ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นของบริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น
ไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซือ้อย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้ บริษัทฯ (โดยตัวแทนการรับจองซือ้หุ้น) มีสิทธิจะถือว่าผู้
ถือหุ้นรายนัน้สละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

5.3 การช าระเงนิค่าจองซือ้ 

โดยการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้ช าระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้

5.3.1 กรณีช าระด้วยเงินโอน 

• ฝาก/โอนเงิน เข้าบญัชีธนาคารของบริษัทฯ ดงันี ้ 

ชื่อบญัช ี : บญัชีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
สาขา : ถนนวิทย ุ
ประเภทบญัชี : ออมทรัพย์ 
เลขที่บญัช ี : 049-415170-6 

• ฝาก/โอนเงินเพียง 1 ครัง้ ต่อ 1 ใบจองซือ้ ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ 

• สามารถช าระด้วยการฝาก/โอนเงินสดหรือเช็คผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือโอนเงินผ่าน
ระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking 

• การโอนเงินต้องเป็นการโอนจากบญัชีของผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ ไม่สามารถโอนจากบญัชีของ
บคุคลและ/หรือนิติบคุคลอื่นได้ ยกเว้นการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ไทยเอ็นวี
ดีอาร์ จ ากดั (“NVDR”) 

• กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ 
ไว้ที่หลักฐานการโอนเงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ฉบับจริงของธนาคาร 
หรือหลักฐานการโอนเงินที่พิมพ์ออกจากระบบ (โดยหลักฐานการโอนเงินที่พิมพ์ออก
จากระบบต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องด้วย) 

• ก าหนดเวลาการรับช าระเงินค่าจองซือ้ กรณีช าระด้วยเงินโอน 
ฝาก/โอนด้วยเงินสด: วนัท่ี 20 - 24 ธันวาคม 2564 
ฝาก/โอนด้วยเช็ค: วนัที่ 20 - 22 ธันวาคม 2564 โดยเช็คดงักล่าวต้องสามารถเรียกเก็บ
เงินจากส านักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วันท าการเท่านัน้ และจะต้องลง
วนัท่ีไม่เกิน 22 ธันวาคม 2564 

• จ านวนเงินที่ผู้ จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี)  โดยบริษัทฯ จะถือว่ายอดสุทธิ
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงินที่ผู้จองซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
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5.3.2 กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

• ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้น

สามัญเพิ่มทุน บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียกเก็บเงินจาก
ส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ และจะต้องลงวนัท่ีไม่เกิน 
22 ธันวาคม 2564 

• จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จ านวน 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบจองซือ้ ทัง้กรณีจองซือ้ตาม
สิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ 

• กรณีช าระด้วยเช็คบุคคลต้องเป็นเช็คของผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ ไม่สามารถช าระด้วยเช็คของ
บคุคลและ/หรือนิติบคุคลอื่นได้ ยกเว้นการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ NVDR 

• กรุณาระบ ุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ชื่อ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ 
ไว้ทีด้่านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

• ก าหนดเวลาการรับช าระเงินค่าจองซือ้ กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2564 โดยเช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากส านักหกั
บญัชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ โดยเช็คจะต้องลงวนัที่ไม่เกิน 22 
ธันวาคม 2564 

• จ านวนเงินที่ผู้ จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะถือว่ายอดสุทธิ
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงินที่ผู้จองซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

5.3.3 กรณีช าระด้วยเงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)  

• โอนผ่านระบบบาทเนต (BATHNET) เข้าบญัชีธนาคารของบริษัทฯ ดงันี ้

ชื่อบญัช ี : บญัชีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
สาขา : ถนนวิทย ุ
ประเภทบญัชี : ออมทรัพย์ 
เลขที่บญัช ี : 049-415170-6 

• โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้ได้ตามเวลาเปิดรับการโอนผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) ของแต่ละธนาคาร ของวนัท่ี 20 - 24 ธันวาคม 2564 

• ผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนบาทเนต (BAHTNET) 
ทัง้ค่าธรรมเนียมต้นทางและปลายทาง โดยจ านวนเงินที่ผู้ จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ จะต้องสทุธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าภาษีอื่นใด 
(ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะถือว่ายอดสทุธิดงักล่าวเป็นจ านวนเงินที่ผู้จองซือ้ช าระเพื่อการจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น) จะไม่รับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มเป็นเงนิสด 
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5.4 เอกสารประกอบการจองซือ้ 

ผู้จองซือ้จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

1) ใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ( ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซือ้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อผู้จองซือ้ ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้หลกัทรัพย์ 1 ฉบบัเท่านัน้ 

2) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หลักทรัพย์ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์” หรือ “TSD”) ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ 

ในกรณีผู้ จองซือ้ไม่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หลักทรัพย์ กรุณาติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 02-009-9999 

3) เอกสารการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

ผู้จองซือ้สามารถเลือกวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามข้อ 5.3 พร้อมแนบเอกสาร
การช าระเงิน ดงันี ้

• กรณีช าระด้วยการฝาก/โอนเงินสดหรือเช็คเข้าบญัชีผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร 

แนบหลกัฐานการโอนเงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร (ฉบบัจริง) ตาม
ข้อ 5.3.1 หรือ 5.3.3 และกรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (สามารถดไูด้จากใบรับรองสิทธิการ
จองซือ้หลักทรัพย์ซึ่งออกโดย TSD) ชื่อ นามสกุล ของผู้ จองซือ้ และหมายเลขโทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ ไว้ทีห่ลกัฐานการโอนเงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) 

• กรณีช าระด้วยการโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking 

แนบหลักฐานการโอนเงินโดยพิมพ์ออกจากระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking 
ตามข้อ 5.3.1 หรือ 5.3.3 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และกรุณาระบเุลขทะเบียนผู้
ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หลกัทรัพย์ซึ่งออกโดย TSD) ชื่อ นามสกลุ 
ของผู้จองซือ้ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ ไว้ทีห่ลกัฐานการโอนเงิน 

ทัง้นี ้ชื่อผู้ โอนเงินท่ีระบบุนหลกัฐานการโอนเงินจะต้องเป็นชื่อของผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ ยกเว้น การ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ NVDR 

• กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

แนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ตามข้อ 5.3.2 และกรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ น 
(สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หลกัทรัพย์ซึ่งออกโดย TSD) ชื่อ นามสกุล ของผู้
จองซือ้ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

ทัง้นี ้ข้อความที่ระบุบนหน้าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ห้ามมีการแก้ไข ขีดฆ่า หรือ
เปล่ียนแปลงข้อความใดๆ และบริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น) ขอสงวนสิทธ์ิในการ
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ปฏิเสธการรับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่มีการแก้ไข ขีดฆ่า หรือเปล่ียนแปลงข้อความ
ใดๆ ในทกุกรณี 

4) เอกสารประกอบการแสดงตน 

• บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง กรณี
เป็นบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชีพ ให้แนบส าเนาบตัรประชาชนพร้อมส าเนาทะเบยีน
บ้าน โดยลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือ 

- ในกรณีที่บัตรประชาชนหมดอายุและยังไม่สามารถต่ออายุได้ ให้แนบส าเนาบัตร
ประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือส าเนา
เอกสารราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวั 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ 

- กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
(บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
และ 

- ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั และ 

- กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อสกุล ซึ่งท าให้ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 29 พฤศจิกายน 
2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หลกัทรัพย์ซึง่ออกโดย TSD ให้แนบส าเนาเอกสาร
ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนชื่อสกุล เป็นต้น 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

• บคุคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย (มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย)  

- ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง และ 

- ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั 

• นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 
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- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างด้าว 
(แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง 

• นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ และหนงัสือรับรองของบริษัท
ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจ
ลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

- ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ที่
ยงัไม่หมดอาย ุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง และ 

- ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือ
ชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทตูไทย หรือสถานกงสลุ
ไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่ เกิน 6 
เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 

5) ในกรณีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ ให้แนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทบญัชีออม
ทรัพย์ หรือส าเนา Bank Statement ประเภทบญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพย์ ที่แสดงเลขที่
บัญชีธนาคาร พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อ
เดียวกบัชื่อของผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเท่านัน้ 

6) ในกรณีผู้จองซือ้เลือกฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกผู้
ฝากเลขที่ 600 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ 
(บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบคุคล)” 
(ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 

7) ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมากระท าการแทน ให้แนบหนงัสือมอบอ านาจให้กระท า
การแทน (แบบฟอร์มตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตร
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบอ านาจ และผู้ รับมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

8) ในกรณีส่งเอกสารผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่ผู้ ถือหุ้นมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์และมีหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ฝากไว้ ไม่ต้องใช้หนงัสือมอบอ านาจ 

5.5 เงื่อนไขการจองซือ้ 

1) ผลแห่งการจองซือ้หุ้นสามญัจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับเงินโอนหรือสามารถเรียก
เก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ เพื่อช าระค่าจองซือ้หุ้ นสามัญของผู้ ถือหุ้ นเป็นที่
เรียบร้อย 
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2) ผู้ ถือหุ้นท่ีได้ท าการจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซือ้ภายหลงัวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

3) หากผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 
หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่
ความผิดของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระ
เงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ หรือผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมลูในใบ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชดัเจน หรือจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ใน
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าว 

4) หากผู้ ถือหุ้นทีป่ระสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่น าส่งเอกสารตามที่ก าหนดภายในระยะเวลา
การจองซือ้อนัเป็นเหตใุห้บริษัทฯ ไม่สามารถระบตุวัตนของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ได้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้
ถือหุ้นรายดงักล่าวสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

5.6 วิธีคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน เนื่องจากผู้ จองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับ
การจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้ หรือผู้ จองซือ้จ่ายเงินค่าจองซือ้มาเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับการ
จดัสรร บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น) จะคืนเงินโดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ 
โดยผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

5.6.1 โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 

ส าหรับผู้จองซือ้ที่แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
หรือส าเนา Bank Statement ประเภทบญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพย์ ที่แสดงเลขที่
บญัชีธนาคาร พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยชื่อเจ้าของบญัชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อ
เดียวกบัชื่อของผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเท่านัน้ 

บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น) จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ภายใน 10 วันท าการ นับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ (หรือภายในวนัท่ี 11 มกราคม 2565) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารไม่ใช่ชื่อเดียวกับชื่อของผู้ จองซือ้ หรือไม่ได้ระบุ
รายละเอียดอย่างครบถ้วน หรือในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ได้ 
บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น) จะด าเนินการคืนเงินเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายชื่อผู้ ถือ
หุ้นตามข้อ 5.6.2 แทน 

5.6.2 เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายชื่อผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น) จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้เป็นเช็คหรือแคชเชียร์
เช็คขีดคร่อมของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้น โดย
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จะด าเนินการจดัส่งเช็คหรือแคชเชียร์เช็คดงักล่าวออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (หรือภายใน
วันที่ 18 มกราคม 2565) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ น 
(Record Date) ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมดงักล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับ
เงินค่าจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ 
ต่อบริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น  

ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องเมื่อน าเช็คขีดคร่อมไปเรียกเก็บเงิน 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เนื่องจากผู้จองซือ้ปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการจอง
ซือ้ หรือผู้จองซือ้ไม่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้จองซือ้ดังกล่าวจะต้องติดต่อ
ขอรับเงินคืนจากบริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น) ตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.2 ภายหลงัจาก 15 
วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (หรือตัง้แต่วนัที่ 19 มกราคม 2565 
เป็นต้นไป) 

5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

5.7.1 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้ นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ จองซือ้มีบัญชีซือ้ขาย
หลักทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หรือ “TSD”) และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จ านวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัท าการนบั
จากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้หุ้ น ในกรณีนีผู้้ จองซือ้จะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์
ฯ อนญุาตให้หุ้นของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีข้อ 5.7.1 นีช้ื่อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จอง
ซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ที่จะด าเนินการส่งมอบหุ้นดงักล่าว โดยออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้ตามข้อ 5.7.3 แทน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีใช้สิทธิในการจองซือ้จะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตามที่ระบไุว้ด้านหลงัใบจอง
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3)) ที่ผู้ ถือหุ้นมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีดงักล่าวให้ถกูต้อง 
หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะท าให้ไม่
สามารถโอนหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึง่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของ
หุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน 
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ในกรณีที่กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้ น
ดงักล่าว โดยออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้ตามข้อ 5.7.3 แทน 

5.7.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชขีองบริษทัผู้ออกหลกัทรัพย์ บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้น
ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรเข้า
บญัชีของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น เมื่อผู้จองซือ้
ต้องการขายหุ้น ผู้จองซือ้จะต้องถอนหุ้นออกจากบญัชีสมาชิกเลขที่ 600 ดงักล่าว โดยติดต่อ
ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะสามารถขายหุ้นที่
ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ 
ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ จองซือ้ได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี
สมาชิกเลขที่ 600 ดงักล่าวแล้ว 

ในกรณีนีผู้้จองซือ้จะต้องกรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ 
(บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะ
นิติบุคคล)” (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 4) พร้อมแนบเอกสารที่ เกี่ยวข้องตามที่ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ก าหนด ทัง้นี ้หากปรากฏข้อบ่งชีว้่าผู้ จองซือ้เป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตาม
กฎหมาย FATCA บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดงักล่าว โดยออกใบหุ้นในชื่อของผู้
จองซือ้ตามข้อ 5.7.3 แทน 

5.7.3 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้ นในชื่อของผู้ จองซือ้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนาย
ทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ ได้รับการ
จัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันก าหนด
รายชื่อผู้ ถือหุ้น ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น ซึง่ในกรณีนีผู้้
จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น 
ซึง่ผู้จองซือ้อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิให้เข้าท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

ทัง้นี ้หากผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้ตามข้อ 5.7.3 

5.8 การสละสิทธิ์การจองซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ใช้สิทธ์ิจองหุ้นสามญัเพ่ิมทุน หรือไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ หรือเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่ก าหนด หรือกรอกข้อมลูไม่ถกูต้องหรือ
น าส่งเอกสารไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่ประสงค์ท่ีจะจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายในครัง้นี ้
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5.9 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

1) ในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนและช าระเงินค่าหุ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับ
จองซือ้หุ้น) จะลงลายมือชื่อผู้ รับจองเพื่อออกหลกัฐานการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (ส่วนท้าย
ของใบจองซือ้) เพื่อเป็นหลกัฐานให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

2) ชื่อผู้จองซือ้ และชื่อเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกนั หากเป็นเลขบญัชีที่ซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีได้ ในกรณี
ดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าวโดยการออกใบหุ้นในชื่อ
ของผู้ ถือหุ้นแทน ซึ่งอาจท าให้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จองซือ้ได้ทนัในวนัท า
การแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3) โปรดระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ตามที่ระบไุว้ด้านหลงัใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ที่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ และเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นท่ี
ได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีดงักล่าวให้ถกูต้อง หากไม่ถกูต้อง จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึ่งทางบริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น) จะไม่รับผิดชอบ
ต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืนหรืออาจสูญหาย และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกรอก
รายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น) ขอสงวนสิทธิในการส่ง
มอบหุ้นดงักล่าว โดยการออกใบหุ้นในชื่อของผู้ ถือหุ้นแทน ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถซือ้
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จองซือ้ได้ทันในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

4) หากการสละสิทธิหรือการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบของผู้ ถือหุ้นสัญชาติไทย จะท าให้
สดัส่วนการถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้ นต่างด้าวเกินกว่าจ านวนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวให้แก่ผู้
ถือหุ้นต่างด้าวดงักล่าว โดยผู้ ถือหุ้นต่างด้าวดงักล่าวอาจไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวที่เหลืออยู่ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าว
ต่อไป 

5) หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับ
ช าระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั 

6) หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับ
ช าระบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดลุยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

7) บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น) ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายละเอียดวิธีการช าระ
เงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้องกับวิธีการจองซือ้
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หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน 

บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเพิ่มทนุจ านวนประมาณ 811,797,212 บาท โดยเงินทนุท่ีได้จากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้
จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และสามารถใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อเป็น
แหล่งเงินทนุส าหรับรองรับโอกาสในการลงทนุในธุรกิจในอนาคต การขยายกิจการ โดยเฉพาะการลงทนุเก่ียวกับ
ส่ือโฆษณาที่เป็นส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้า ตลอดจนการใช้เป็นเงินทนุส ารองเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับ
โครงการในปัจจบุนัของบริษัทฯ รวมถึง การช าระหนีข้องกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะรายงานการใช้เงิน
จากการเพิ่มทนุ ทกุ 6 เดือน ตามที่ก าหนดในกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจ านวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการเพิ่ม
ทนุอาจเปล่ียนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทนุซึง่จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศกัยภาพในการสร้างรายได้และก าไรของบริษัทฯ ในอนาคต 

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะการเงินของบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทฯ เพิ่ม
ศกัยภาพในการด าเนินการตามแผนธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และก าไรในอนาคตของบริษัทฯ อย่างมัน่คงและยัง่ยืน 
และเป็นการเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เนื่องจาก
บริษัทฯ จะสามารถน าเงินท่ีได้รับการจากเพิ่มทุนไปใช้ลงทนุในโครงการในอนาคตต่างๆ ของบริษัทฯ ตามความ
เหมาะสม 

8.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน
ได้นิติบคุคล และเงินส ารองตามกฎหมาย ตามงบเฉพาะกิจการ 

ทัง้นี ้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน 
สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ 
และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร 

8.2 สิทธิในการได้รับเงนิปันผล 

ภายหลงัจากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนครัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) 
จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
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9. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

9.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะไม่เกิด
ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม
สิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนครบทัง้
จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าว ซึง่จะมีสิทธิการออกเสียงลดลง
ประมาณร้อยละ 33.33 

การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ค านวณจาก 

=  จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย  
  จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วก่อนเสนอขาย + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย  

=  2,705,990,707  
  (5,411,981,414 + 2,705,990,707)  

=  ร้อยละ 33.33  

9.2 ผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่ใน
กรณีที่ผู้ ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่ง
จะลดลงในอตัราร้อยละ 19.04 

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ค านวณจาก 

=  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  
  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  

=  0.70 – 0.5667  
  0.70  

=  ร้อยละ 19.04  

โดยที่ ราคาตลาดก่อนเสนอขาย ค านวณจากราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 (ค านวณราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั
ย้อนหลงัตัง้แต่วนัท่ี 13 - 21 กนัยายน 2564) ซึง่เท่ากบั 0.70 บาทต่อหุ้น 

โดยที่ ราคาตลาดหลงัเสนอขาย ค านวณจาก 

=  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย  จ านวนหุ้นที่เสนอขาย) 
  จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

=  (0.70  5,411,981,414) + (0.30  2,705,990,707) 
  5,411,981,414 + 2,705,990,707 

=  0.5667 บาทต่อหุ้น 
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9.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per Share Dilution) 

บริษัทฯ ไม่สามารถค านวณผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share 
Dilution) ได้ เนื่องจากมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
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ส่วนที่ 2: ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทฯ 

ชื่อบริษัท : บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ชื่อย่อ : MACO 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000113 
สถานท่ีตัง้ : เลขที่  21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ที่  21-22 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล  

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท์ : 0-2938-3388 
โทรสาร : 0-2938-3489 
เว็ปไซต์ : https://www.masterad.com 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท 

2.1 การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

2.1.1 สรุปภาพรวมของธุรกิจ 

กว่า 30 ปีที่ผ่านมาของการด าเนินธุรกิจในฐานะผู้ ให้บริการและผลิตส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of 
Home Media) รายใหญ่ของประเทศไทย โดยมีความหลากหลายทัง้ด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตัง้ และ
เทคนิคในการน าเสนอ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลกูค้าเป้าหมายที่แตกต่างกนั ทัง้นี ้ 
กลุ่มบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน) (“MACO”)  ได้พฒันาคุณภาพสินค้าและการบริการ เช่น การติดตัง้
ส่ือโฆษณาดิจิทลั รวมไปถึงขยายเครือข่ายส่ือโฆษณาผ่านการเข้าซือ้กิจการของบริษัทส่ือโฆษณานอกบ้านชัน้
น า เพื่อให้ส่ือของ MACO ครอบคลมุไปยงัพืน้ที่ศกัยภาพทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการท าให้ 
MACO ก้าวไปสู่การเป็นผู้น าและเจ้าของเครือข่ายส่ือโฆษณากลางแจ้งที่ครอบคลมุทัว่ประเทศไทย และสามารถ
มุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศตามทิศทางที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) ได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2531 และจดทะเบียน
แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 125,000,000 บาท เร่ิมต้น
ประกอบธุรกิจจากการประกอบธุรกิจให้บริการส่ือโฆษณาภายในประเทศไทย และต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยงั
ต่างประเทศ อาทิ มาเลเซียและอินโดนีเซีย 

กลุ่มบริษัท MACO มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดงันี ้

ปี เหตกุารณ์ 
2561 - MACO ได้เข้าลงทุนในบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จ ากัด (“ทรานส์ แอด”) ในสัดส่วน 81.7% 

โดยทรานส์ แอด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการเชื่อมต่อระบบแสดงส่ือมลัติมีเดียแบบครบวงจร 
และต่อมาทรานส์ แอด ได้ลงทนุเข้าซือ้กิจการของ Roctec Technology Limited (“Roctec”) ใน

https://www.masterad.com/
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ปี เหตกุารณ์ 
สัดส่วน 89.0% โดย Roctec เป็นผู้ ให้บริการออกแบบและวางระบบ (System Integrations) 
เช่น ระบบควบคมุ ระบบเชื่อมต่อ และระบบแสดงผลส่ือมลัติมีเดีย โดยด าเนินกิจการอยู่ที่ฮอ่งกง 

- MACO ได้จัดตัง้บริษัทร่วมทุนกับ VGI ในสัดส่วน MACO 75.0% และ VGI 25.0% ภายใต้ชื่อ 
VGI MACO (Singapore) Private Limited (“VGIMS”) ซึ่งต่อมา VGIMS ได้เข้าท าสัญญาร่วม
ทนุกบั Sinarmas Group เพื่อขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย  

- MACO ได้รับการอนุมัติการลงทุนเพื่อปรับปรุงส่ือโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์บริเวณตอม่อรถ
ไฟฟ้าบีทีเอส จากป้ายภาพนิ่งเป็นส่ือดิจิทัล จ านวน 42 จอ และเปล่ียนเป็นส่ือโฆษณา Light 
Box จ านวน 180 ป้าย โดยการลงทุนปรับปรุงส่ือครัง้นีท้ าให้ก าลังการผลิตส่ือของ MACO 
เพิ่มขึน้ 300 ล้านบาท 

- MACO เข้าลงทุน 75.0% ใน บริษัท VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (“VGM”) ซึ่ง
การขยายกิจการไปยงัประเทศมาเลเซียนีจ้ะช่วยขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาของ MACO ให้ใหญ่
ขึน้ และสร้างโอกาสในการรุกขยายเครือข่ายส่ือโฆษณาไปยงัภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

- MACO เข้าซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จ ากดั (“GSG”) ในสดัส่วน 60.0% ของหุ้น
ทัง้หมด ด้วยมลูค่าการลงทนุ 240 ล้านบาท โดย GSG คือผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต และรับจ้าง
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือโฆษณาทุกชนิด อาทิ งานพิมพ์ และติดตัง้สติ๊กเกอร์ส่ือโฆษณารอบ
ขบวนรถไฟฟ้า เป็นต้น 

2562 - MACO เข้าลงทุนเพิ่มเติม 30.0% ในโคแมส ส่งผลให้สดัส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็น 100% การ
เข้าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีจ้ะช่วยให้ MACO มีอ านาจควบคุมการบริหารธุรกิจ และสามารถใช้
ส่ือของโคแมสได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- VGM ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติม 40.0% ในบริษัท Puncak Berlian Sdn. Bhd. (“PBSB”) ด้วยมลูค่า
การลงทุนทัง้สิน้ 9.6 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 72 ล้านบาท ส่งผลให้สดัส่วนการถือหุ้น
เพิ่มขึน้เป็น 65.0% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด โดย PBSB เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจส่ือโฆษณา
นอกบ้าน ประกอบไปด้วย ส่ือโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน ส่ือโฆษณาในสนามบิน และส่ือ
โฆษณาในอาคารส านกังาน 

2563 - MACO ได้เข้าลงทุน 50.0% ในบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จ ากัด ด้วยเงินลงทุนทัง้สิน้ 
1,950 ล้านบาท และเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวน 1,080 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4381 บาท ให้แก่บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
(“PlanB”) คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 1,553 ล้านบาท รวมถึงมอบหมายให้ PlanB เข้ามาเป็น
ผู้บริหารจดัการส่ือโฆษณาภายในประเทศทัง้หมดให้กบับริษัทฯ  
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2.1.2 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดงันี ้

  
ปี 2561 % ปี 2562 % ปี 2562/63  % ปี 2563/64 % ปี 2564/65 % 

(12 เดือน)  (12 เดือน)  (12 เดือน)  (12 เดือน)  (6 เดือน)  
ม.ค.-ธ.ค.   ม.ค.-ธ.ค.   เม.ย.-มี.ค.   เม.ย.-มี.ค.   เม.ย.-ก.ย.   

สื่อโฆษณา 1,054 62.15 1,358 45.97 1,366 47.83 648 31.40 404 33.89 
  สื่อโฆษณาในประเทศ 1,054 62.15 1,042 35.27 963 33.72 491 23.79 373 31.29 
    บิลบอร์ดและอื่นๆ 522 30.78 813 27.52 481 16.84 282 13.66 231 19.38 
    สตรีทเฟอร์นิเจอร์และดิจิทลั 531 31.31 229 7.75 483 16.91 209 10.13 143 12.00 
  สื่อโฆษณาในต่างประเทศ - - 315 10.66 403 14.11 157 7.61 31 2.60 
งานระบบครบวงจร 642 37.85 1,596 54.03 1,490 52.17 1,416 68.60 788 66.11 
รายได้รวม 1,696 100.00 2,954 100.00 2,856 100.00 2,064 100.00 1,192 100.00 

2.1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในปัจจุบนัคือการเป็นผู้ ให้บริการส่ือโฆษณากลางแจ้งรายใหญ่ของประเทศไทย บริษัทฯ 
ได้ท าหน้าที่เป็นช่องทางการส่ือสารการตลาดให้ผู้ ประกอบการและเจ้าของสินค้า เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคและ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย MACO ได้พัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการ เช่น การติดตัง้ส่ือ
โฆษณาดิจิทลั รวมไปถึงขยายเครือข่ายส่ือโฆษณาผ่านการเข้าซือ้กิจการของบริษัทส่ือโฆษณานอกบ้านชัน้น า 
เพื่อให้ส่ือของ MACO ครอบคลมุไปยงัพืน้ท่ีศกัยภาพทัง้ในไทยและต่างประเทศ 

นบัตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 MACO ได้มอบหมายให้ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“PlanB”) เข้า
มาเป็นผู้บริหารจัดการส่ือโฆษณาทัง้หมดภายในประเทศไทย ทัง้นีเ้มื่อผสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือ  
(“Trans.Ad Group”)1 ที่เป็นผู้ ให้บริการออกแบบและวางระบบส่ือมลัติมีเดียให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จะท าให้ MACO 
ก้าวไปสู่การเป็นผู้ น าและเจ้าของเครือข่ายส่ือโฆษณากลางแจ้งที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย การปรับเปล่ียน
โครงสร้างทางธุรกิจนี ้ได้แสดงให้เห็นถึงวิสยัทศัน์ในการผสานความแข็งแกร่งภายในประเทศของบริษทัฯ เพื่อเป็น
รากฐานไปสู่การเติบโตที่แข็งแรงในอนาคต  ซึ่งจะช่วยท าให้ MACO สามารถมุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปสู่ตลาด
ต่างประเทศตามทิศทางที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ปัจจุบนัทิศทางในการด าเนินธุรกิจของ MACO คือ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจส่ือโฆษณาในตลาดต่างประเทศ โดย 
MACO ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้ว ผ่านการลงทุนภายใต้บริษัท  VGI 
Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (VGM) นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัด าเนินการขยายธุรกิจไปยงัส่ือโฆษณานอก
บ้านและธุรกิจงานด้านระบบครบวงจรในประเทศเวียดนาม ผ่านการเข้าลงทุนของ VGI MACO (Singapore) 
Private Limited โดยการลงทุนดังกล่าว MACO เห็นถึงโอกาสที่ดีในการน าความรู้ ความสามารถ เข้าไปช่วย
เสริมศกัยภาพให้กบับริษัทท่ีจะเข้าไปร่วมทนุในอนาคต และผลกัดนัให้ MACO เติบโตได้อย่างมัน่คงและแข็งแรง
ต่อไป 

 
1 Trans.Ad Group อ้างอิงถึง 1) บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จ ากัด 2) Trans Ad Malaysia Sdn. Bhd. 3) Roctec Technology Limited และ 4) Transad 

Viet Nam Joint Stock Company  



 

หน้า 20 

ปัจจุบนัธุรกิจของ MACO สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลกัๆ ได้แก่ 1) ธุรกิจส่ือโฆษณา และ 2) ธุรกิจบริการด้าน
ระบบครบวงจร (System Integration) 

1) ธุรกิจสื่อโฆษณา 

MACO ถือเป็นผู้ ให้บริการส่ือโฆษณาประเภทบิลบอร์ดรายแรกๆ ที่บุกเบิกการสร้างป้ายโฆษณากลางแจ้งใน
ประเทศไทย ปัจจุบัน MACO มีฐานะเป็นเจ้าของเครือข่ายส่ือกลางแจ้งในประเทศไทย และมีสัญญาในการ
บริหารส่ือโฆษณาในต่างประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยปัจจบุนัธุรกิจส่ือโฆษณา
ของ MACO แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.1) ส่ือโฆษณาในประเทศ และ 1.2) ส่ือโฆษณาในต่างประเทศ  

1.1  สื่อโฆษณาในประเทศ 

1.1.1  ป้ายบิลบอร์ด 

ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ 

ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ ติดตัง้ในพืน้ที่ยุทธศาสตร์ส าคญัทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั เช่น ทางด่วน 
จดุเชื่อมต่อของหวัเมืองหลกั รวมไปถึงย่านธุรกิจส าคญั ปัจจบุนับริษัทฯ มีสื่อประเภทนีท้ัง้หมด 310 ป้าย  

ป้ายบิลบอร์ดขนาดเล็ก 

ป้ายบิลบอร์ดขนาดเล็ก ติดตัง้ตามสี่แยกส าคญัในต่างจงัหวดัทัว่ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นย่านชุมชนท่ีมี
การจราจรหนาแน่น ย่านการค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด และย่านการศึกษา โดยปัจจุบันมีจ านวน
ทัง้สิน้ 326 ป้าย ครอบคลมุทัว่ประเทศไทย 

ป้ายดิจิทลั 

ส่ือดิจิทลั นบัว่าเป็นส่ือที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึน้อย่างมาก โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากความสามารถในการ
ปรับเปล่ียน แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมลูได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึน้ ตลอดจนสามารถสร้างความโดด
เด่นให้กับแคมเปญการตลาด MACO ได้เร่ิมปรับเปล่ียนบิลบอร์ดภาพนิ่งขนาดใหญ่ในไพร์มโลเคชั่น
บางส่วนให้เป็นดิจิทลับิลบอร์ด ปัจจุบนั MACO ให้บริการดิจิทลับิลบอร์ดทัง้สิน้ 25 ป้าย กระจายอยู่ใน
จงัหวดัยทุธศาตร์ 22 จงัหวดั เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น อดุรธานี ภเูก็ต ระยอง และชลบรีุ เป็นต้น ซึง่เป็นหวั
เมืองหลกัของแต่ละภาค 

1.1.2  ป้ายโฆษณาภายในป๊ัมน า้มันปตท. จิฟฟ่ี  

บริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว จากบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในการบริหารส่ือโฆษณารูปแบบ
กล่องไฟ (Lightbox) จ านวน 243 ป้าย กระจายตัวครอบคลุมสถานีบริการน า้มันปตท. จิฟฟ่ี กว่า 132 
สถานี ทัว่ประเทศไทย 

1.1.3  สตรีทเฟอร์นิเจอร์ 

ส่ือโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ เป็นส่ืออีกประเภทหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีความโดดเด่น ทัง้ในแง่ท าเลติดตัง้ส่ือ
และเทคนิคการน าเสนอ สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายประเภทคนเมือง คนท างานในย่านธุรกิจการค้า และ
สามารถตอบโจทย์นกัโฆษณาที่ต้องการส่งต่อแคมเปญทางการตลาดในพืน้ที่ใจกลางเมืองอีกด้วย โดย 
MACO ได้รับสิทธิในการบริหารส่ือโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ 1) ส่ือโฆษณาบริเวณเสาตอม่อใต้



 

หน้า 21 

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวจาก บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในการติดตัง้และบริหารจัดการส่ือโฆษณากว่า 239 ป้าย (จอดิจิทัล 76 จอ และส่ือโฆษณา
รูปแบบกล่องไฟ (lightbox) 163 ป้าย) บริเวณตอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 21 สถานี โดยส่ือที่ปรับปรุง
และพัฒนาใหม่นีจ้ะช่วยให้บริษัทฯ สามารถน าเสนอส่ือโฆษณาได้อย่างสร้างสรรค์และดึงดูดสายตาผู้
รับชมสื่อ และ 2) ส่ือโฆษณาบริเวณใต้สะพานข้ามแยก จ านวน 312 ป้าย ใต้สะพานข้ามแยก 18 แห่งทัว่
กรุงเทพฯ โดย MACO ได้รับสิทธิในการบริหารจากกรุงเทพมหานคร (BMA) 

1.2  สื่อโฆษณาในต่างประเทศ  

การด าเนินธุรกิจส่ือโฆษณานอกบ้านในต่างประเทศนับเป็นอีกยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของบริษัทฯ ปัจจุบัน 
MACO ให้บริการส่ือโฆษณาในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยมีเครือข่ายครอบคลุมส่ือ
โฆษณานอกบ้าน ได้แก่ ส่ือโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน ส่ือโฆษณาในสนามบิน ส่ือโฆษณากลางแจ้ง 
และส่ือโฆษณาในอาคารส านกังาน 

1.2.1  สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน 

MACO ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการบริหารส่ือบนสถานีและบนขบวนรถไฟฟ้า MRT สาย SBK line 
ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 10 ปี เร่ิมตัง้แต่ปี 2559 ถึงปี 2569 โดยรถไฟฟ้าสาย SBK line มี
จ านวนสถานีทัง้หมด 31 สถานี และรถไฟฟ้า 48 ขบวน นอกจากนี ้MACO ยงัได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว 
เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 20 ปี เร่ิมตัง้แต่ปี 2562 ถึงปี 2582 ในการบริหารส่ือบนรถไฟฟ้า MRT สายแรกของ
ประเทศอินโดนีเซียสาย North-South โดยรถไฟฟ้าสาย North-South มีจ านวนสถานีรถไฟฟ้าทัง้หมด 13 
สถานี และรถไฟฟ้า 16 ขบวน  

1.2.2  สื่อโฆษณาในสนามบิน 

MACO ได้รับสิทธิเป็นผู้ ให้บริการส่ือโฆษณาในสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ทัง้ในอาคาร 1 และ
อาคาร 2 โดยได้รับสิทธิบริหารแต่เพียงผู้ เดียว จ านวน 7 ปี นบัตัง้แต่ปี 2557 และสิทธิในการขยายสญัญา
เพิ่มอีก 3 ปี อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษ ทฯ ไม่ใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญา เนื่องจากมีหนีสิ้นที่ยังอยู่
ระหว่างการเจรจากบัผู้บริหารของสนามบิน ซึง่เป็นเงื่อนไขส าคญัในการขยายอายสุญัญา 

1.2.3  สื่อโฆษณากลางแจ้ง 

จากการขยายเครือข่ายส่ือโฆษณานอกบ้านไปยังประเทศเวียดนาม โดย MACO ได้เข้าลงทุนใน VGI 
Vietnam Joint Stock Company (“VGI Vietnam”) ผู้น าในการให้บริการส่ือโฆษณานอกบ้านในประเทศ
เวียดนาม  ซึ่งมีทัง้ส่ือประเภทป้ายภาพนิ่งและป้ายดิจิทัลได้แก่ ป้ายภาพนิ่งจ านวน 91 ป้าย (ป้าย
บิลบอร์ด 28 ป้าย และ ส่ือโฆษณารูปแบบกล่องไฟ (lightbox)  63 ป้าย) และป้ายดิจิทลัจ านวน 75 จอ   
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1.2.4  สื่อโฆษณาในอาคารส านักงาน 

MACO ได้ขยายพืน้ที่ให้บริการส่ือดิจิทัลไปยงัอาคารส านักงานในประเทศมาเลเซีย จ านวน 115 จอ ใน 
38 อาคารทัว่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งนบัเป็นเครือข่ายที่ครอบคลมุ กว้างขวาง และเป็นที่น่าสนใจส าหรับนกั
โฆษณา 

2)  ธุรกิจบริการด้านระบบครบวงจร (System integration) 

MACO ผ่าน Trans.Ad Group เป็นผู้ ให้บริการงานติดตัง้ระบบครบวงจร ทัง้ในด้านส่ือมลัติมีเดีย ด้านเครือข่าย
ส่ือสาร และด้านการควบคุม เป็นต้น โดยให้บริการเร่ิมตัง้แต่การออกแบบเครือข่าย การติดตัง้ฮาร์ดแวร์ การ
จัดหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม รวมทัง้บริการดูแลหลังจากขาย และรับเ ป็นผู้ บริหารโครงการที่เก่ียวข้องแก่
หน่วยงานเอกชน องค์กรของรัฐ ทัง้ในไทยและต่างประเทศ ผลงานที่ผ่านมา อาทิ เช่น การติดตัง้และดแูลระบบ
ควบคมุรถไฟฟ้า MTR ฮ่องกง ระบบมลัติมีเดียแสดงตารางการบินของสายการบินต่างๆ ในสนามบินฮ่องกง และ
ระบบส่ือโฆษณาดิจิทลัของ VGI, MACO, และ PlanB เป็นต้น 

MACO ในฐานะหนึ่งในผู้น าของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั ที่มีความหลากหลายของประเภท
ส่ือ ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศไทย และภมูิภาคอาเซียน บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขัน รวมไปถึงการบริการ ดูแลรักษาส่ือด้วยมาตรฐานสากลตลอด 24 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตสินค้าและบริการในการส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่
อาศยั และเพื่อให้แผนการตลาดประสบความส าเร็จ 

เป้าหมายของบริษัทฯ คือการเป็นผู้น าในธุรกิจส่ือโฆษณานอกบ้าน (Out-of-Home Media) ทัง้ในประเทศไทย
และภาคพืน้เอเชีย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความส าคญัต่อการค้นหา พฒันา และต่อยอดพืน้ที่ที่มีศกัยภาพ 
การพัฒนาส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของส่ือโฆษณาของบริษัทฯ ที่มีเครือข่ายด้าน
ความหลากหลาย ทัง้นีเ้พื่อให้บริการส่ือโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยการเลือกพืน้ท่ีติดตัง้ส่ือ
โฆษณาที่ครอบคลมุฐานผู้ชมและเป็นจดุดงึดดูความสนใจที่โดดเด่นมากที่สดุในพืน้ท่ีนัน้ๆ เพื่อสร้างความคุ้มค่า
ต่อลกูค้าในการใช้บริการของบริษัทฯ (High Value Added) บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการสรรหาพืน้ที่ติดตัง้
ส่ือโฆษณาเป็นอย่างมาก พืน้ท่ีติดตัง้จะต้องเป็นจดุดงึดดูความสนใจที่โดดเด่นมากที่สดุ เพื่อคุ้มค่าต่อการลงทุน
ของเจ้าของสินค้าและบริการ 

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

3.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 25 ตลุาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 ท่าน ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นาย พนุ ฉง กิต ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
2. นายชยัสิทธ์ ภวูภิรมย์ขวญั กรรมการบริษัท / กรรมการบรรษัทภิบาล 
3. นายสธรรดร สตัตบศุย์ กรรมการบริษัท 
4. นายวราวธุ นาถประดิษฐ์ กรรมการบริษัท  
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ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
5. นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายดนยั ตัง้ศรีวิริยะกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
7. นายชลชั ชินธรรมมิตร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล /  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 25 ตลุาคม 2564 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารจ านวน 5 ท่าน ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นาย พนุ ฉง กิต ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
2. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช  กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นางรจนา ตระกลูคศูรี กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นางอไุรวรรณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบคุลากร / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นายปณยักร นชุมาก กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานเทคนคิ / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564 ข้อมลูผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก เป็นดังนี  ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด

ทะเบียนช าระแล้ว (%) 
1. บริษัท วี จี ไอ จ ากดั (มหาชน)   1,438,367,596  26.58  
2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน)  789,150,660  14.58  
3. นายนเรศ งามอภิชน 582,000,000 10.75 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  567,631,687 10.49 
5. บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน)  540,000,000  9.98  
6. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ 46,640,000 0.86 
7. นายนพดล ตณัศลารักษ์ 32,830,999 0.61 
8. นางดวงพร โฆสิตสกลุ 31,980,000  0.59  
9. น.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร  31,800,000  0.59  
10. นาย ชินเขต เกษสวุรรณ 24,200,000 0.45  
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4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

4.1 ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

วันที่รายงานผลการ
จัดสรรหลกัทรัพย์ 

ประเภทการเสนอขาย หุ้นเรียกช าระที่
เปลี่ยนแปลง (หุ้น) 

หุ้นเรียกช าระ (หุ้น) 

30 ม.ค. 2563 บคุคลในวงจ ากดั 1,080,000,000 5,411,980,914 
15 มี.ค. 2562 ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุราย 205,299,141 4,331,980,914 
24 ส.ค. 2561 ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุราย 687,771,407 4,126,681,773 

4.2 ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมายทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจและการด าเนินงานในอนาคตเป็นส าคญั โดย
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีประวตัิการจ่ายเงินปันผลดงันี ้

วันที่จ่ายปันผล เงนิปันผล (บาทต่อหุ้น) รอบผลประกอบการ 
17 พ.ค. 2562 0.02 1 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 
6 ก.ย. 2562 0.012 1 ม.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ข้อมลูบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

นิติบุคคล / สถานท่ีตัง้ ประเภทธุรกิจ และลักษณะ
การด าเนินงาน 

ทุนช าระแล้ว  ชนิดของหุ้น สัดส่วนการถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

1 บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ 
จ ากัด 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ 
21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอม
พล เขตจตจุกัร กทม. 10900  
หมายเลขโทรศพัท์ 02 938 3388   
หมายเลขโทรสาร  02 938 3489  

ประกอบธุรกิจให้บริการและ
รับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณา
ขนาดเล็ก 

20,000,000 บาท 
(มลูค่าท่ีตราไว้  
หุ้นละ 10 บาท) 

หุ้นสามญั 100 

2 บริษัท อาย ออน แอดส์ จ ากัด  
เลขที ่28/43-45 ถ.วิภาวด-ีรังสิต 
แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 
โทรศพัท์ 02 938 9388  
โทรสาร 02 938 3486-7  

ประกอบธุรกิจให้บริการและ
รับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณา
ขนาดเล็ก สื่อโฆษณา 
บิลบอร์ด และสื่อโฆษณา
ดิจิตอล 

393,000,000 บาท 
(มลูค่าท่ีตราไว้  
หุ้นละ 10 บาท) 

หุ้นสามญั 100 

3 บริษัท กรีนแอด จ ากัด 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ 
21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอม
พล เขตจตจุกัร กทม. 10900  
หมายเลขโทรศพัท์ 02 938 3388   
หมายเลขโทรสาร  02 938 3489  

ประกอบธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา 800,000,000 บาท 
  (มลูค่าท่ีตราไว้  
หุ้นละ 5 บาท) 

หุ้นสามญั 100 
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นิติบุคคล / สถานท่ีตัง้ ประเภทธุรกิจ และลักษณะ

การด าเนินงาน 
ทุนช าระแล้ว  ชนิดของหุ้น สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 
4 บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที ่28/43-45 ถ.วิภาวด-ีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 
โทรศพัท์ 02 936 3366  
โทรสาร 02 936 3366  

ประกอบธุรกิจผลิตสื่อโฆษณา
ด้วยระบบอิงค์เจ็ท 

6,000,000 บาท 
(มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้น
ละ 10 บาท) 

หุ้นสามญั 50 

5 บริษัท โอเพ่น เพลย์ จ ากัด 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ 
21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอม
พล เขตจตจุกัร กทม. 10900  
หมายเลขโทรศพัท์ 02 938 3388   
หมายเลขโทรสาร  02 938 3489   

ประกอบธุรกิจให้บริการและ
ผลิตสื่อโฆษณาทกุประเภท 

5,000,000 บาท 
(มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้น
ละ 100 บาท) 

หุ้นสามญั 100 
(ถือโดย บริษัท 
มาสเตอร์ แอนด์ 
มอร์ จ ากดั) 

6 บริษัท มัลติ ไซน์ จ ากัด 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ 
21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอม
พล เขตจตจุกัร กทม. 10900  
หมายเลขโทรศพัท์ 02 938 3388   
หมายเลขโทรสาร  02 938 3489   

ประกอบธุรกิจให้บริการและ
ผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่
อาศยั  

14,000,000 บาท 
(มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

100 บาท) 

หุ้นสามญั 100 
(ถือหุ้นโดย บริษัท 
กรีนแอด จ ากดั) 

7 บริษัท โคแมส จ ากัด 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ 
21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอม
พล เขตจตจุกัร กทม. 10900  
หมายเลขโทรศพัท์ 02 938 3388    
หมายเลขโทรสาร  02 938 3489 

ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศยั  

5,625,000 บาท 
(มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้น
ละ 100 บาท) 

หุ้นสามญั 100                        
(ถือหุ้นโดย บริษัท 
อาย ออน แอดส์ 

จ ากดั)  

8 บริษัท ทรานส์.แอด โซลชูั่น จ ากัด 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ 
21 ถนนวิภาวด-ีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กทม. 10900 

ให้บริการด้านการออกแบบ
และติดตัง้ระบบการแสดง
สื่อผสม (Multimedia Display 
System) เช่น จอ LED รวมถึง
ระบบควมคมุเนือ้หาและ
จดัการสื่อ พร้อมติดตัง้ระบบ
เชื่อมต่อเพ่ือสัง่การและเก็บ
ข้อมลูผ่านทางอินเตอร์เน็ต
และระบบกล้องวงจรปิด อีก
ทัง้ออกแบบและสร้าง
แอพพลิเคชัน่เพ่ือแผนที่ในร่ม
และระบบตวัส่งสญัญาณบลู
ทธูเพ่ือการโฆษณา 

49,046,400 บาท 
(มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

100 บาท) 

หุ้นสามญั 81.65 
(ถือหุ้นโดย บริษัท 
อาย ออน แอดส์ 

จ ากดั) 

9 บริษัท วินบลสิ ซสิเต็มส์ จ ากัด 
21 อาคารวงัเด็ก 1 เอ ชัน้ 8 ซอย
ยาสบู 1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

ให้บริการด้านการบริหาร
จดัการปัญหาเก่ียวกบัการ
ออกแบบและวางระบบ 
(System Integration)

2,000,000 บาท 
(มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้น
ละ 10 บาท) 

หุ้นสามญั 
จ านวน 98,000 
หุ้น และหุ้น
บริุมสิทธิ 

77.25 
(ถือโดย บริษัท 
ทรานส์.แอด 

โซลชูัน่ จ ากดั ใน
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นิติบุคคล / สถานท่ีตัง้ ประเภทธุรกิจ และลักษณะ

การด าเนินงาน 
ทุนช าระแล้ว  ชนิดของหุ้น สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 
จ าหน่ายและให้บริการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบังาน
ระบบ 

จ านวน 
102,000 หุ้น 

สดัส่วนร้อยละ 51 
ของหุ้นทัง้หมด 
และ Roctec 
Technology 
Limited ใน

สดัส่วนร้อยละ 49 
ของหุ้นทัง้หมด) 

10 บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จ ากัด 
33,35 ซอยอินทามระ 40 แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

ออกแบบ ผลิต และรับจ้าง
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือ สื่อ
โฆษณาทกุชนิด 

50,000,000 บาท 
(มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

10 บาท) 

หุ้นสามญั 60 
(ถือหุ้นโดยบริษัท 
กรีนแอด จ ากดั) 

11 บจก.ฮัลโล บางกอก แอล อี ด ี
59 ซอยปรียานชุ ถ.พระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

ให้บริการโครงสร้างสื่อ
โฆษณาบิลบอร์ด (Static 
Billboard) และสื่อโฆษณา
ประเภทดิจิตลั (Digital LED) 

100,000,000 บาท  
(มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

100 บาท) 

หุ้นสามญั 50 

12 MACO Outdoor Sdn. Bhd. 
No.52, 1st Floor, Jalan SS 21/58 
Taipan Damanasara 47400 
Petaling Jaya Selangor 
MALAYSIA 

ประกอบธุรกิจ Holding 
Company ในประเทศ
มาเลเซีย 

200,000 ริงกิต 
(มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้น

ละ 1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 100 

13 Eyeball Channel Sdn. Bhd. 
G-1-11, Jalan PJU 1A/3 Taipan 
Damanasara 47301 Petaling Jaya 
Selangor Malaysia 

ประกอบธุรกิจให้บริการและ
ผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่
อาศยัในประเทศมาเลเซีย 

500,000 ริงกิต 
(มลูค่าท่ีตราไว้    หุ้น

ละ 1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 40 
(ถือหุ้นโดย 

MACO Outdoor 
Sdn.Bhd.) 

14 Trans Ad Malaysia Sdn.Bhd 
Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower,8 
First Avenue, Bandar Utama, 
47800 Petaling Jaya, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

ให้บริการด้านการออกแบบ
และติดตัง้ระบบการแสดง
สื่อผสม (Multimedia Display 
System) เช่น จอ LED รวมถึง
ระบบควมคมุเนือ้หาและ
จดัการสื่อ พร้อมติดตัง้ระบบ
เชื่อมต่อเพ่ือสัง่การและเก็บ
ข้อมลูผ่านทางอินเตอร์เน็ต
และระบบกล้องวงจรปิด อีก
ทัง้ออกแบบและสร้าง
แอพพลิเคชัน่เพ่ือแผนที่ในร่ม
และระบบตวัส่งสญัญาณบลู
ทธูเพ่ือการโฆษณา 

500,000 ริงกิต 
(มลูค่าท่ีตราไว้    หุ้น

ละ 1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 81.65     
(ถือหุ้นโดย บริษัท 
ทรานส์.แอด 

โซลชูัน่ จ ากดั ใน
สดัส่วนร้อยละ 

100) 

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

ให้บริการออกแบบและวาง
ระบบ (system integration) 
โดยจ าหน่ายติดตัง้และ
ให้บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ

1,995,525 
ดอลล่าร์ฮ่องกง 

หุ้นสามญั 75.11 
(ถือหุ้นโดยบริษัท 
ทรานส์.แอด 

โซลชูัน่ จ ากดั ใน
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นิติบุคคล / สถานท่ีตัง้ ประเภทธุรกิจ และลักษณะ

การด าเนินงาน 
ทุนช าระแล้ว  ชนิดของหุ้น สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบังาน
ระบบ โดยมุ่งเน้นไปในด้าน
ระบบควมคมุ,ระบบเชื่อมตอ่
และระบบแสดงผล ครอบคมุ
หลายอสุาหกรรม เช่น ระบบ
ขนส่งมวลชน หน่วยงาน
ราชการ สถานศึกษา และ 
สถาบนัการเงิน 

สดัส่วนร้อยละ 
92) 

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

บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(แต่ปัจจบุนั ยงัไม่มีการด าเนิน
ธุรกิจ) 

2 
ดอลล่าร์ฮ่องกง 

หุ้นสามญั 75.11 
(ถือหุ้นโดย 

Roctec 
Technology 
Limited ใน
สดัส่วนร้อยละ 

100) 
17 VGI Global Media (Malaysia) Sdn. 

Bhd. (“VGM”) 
Lot 6.05 , Level 6 , KPMG Tower,8 
First Avenue, Bandar Utama, 
4 7 8 0 0  Petaling Jaya, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ของ
บริษัทอื่น (Holding 
Company) 

114,022,518 ริงกิต
มาเลเซีย (มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 75 

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

Unit C508 Block C, Kelana 
Square, Jalan SS7/26, Kelana 
Jaya, 47301 Petaling Jaya, 
selangor Darul Ehsan, Malaysia. 
โทรศพัท์: +60 3780 51817 
โทรสาร:  +60 3780 41316 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น
ในนิติบคุคลอื่น  
(Holding Company) 

17,125,105  
ริงกิตมาเลเซีย 

(มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 48.75   
(ถือหุ้นโดย  

VGM. ในสดัส่วน
ร้อยละ 65 ของหุ้น

ทัง้หมด) 

19 Meru Utama Sdn. Bhd. (“MUSB”) 
8th floor, Menara Manulife No.6, 
Jalan Gelenggang Damansara 
Heights 50490 Kuala Lumpur 
W.P. Kualalumpur Malaysia    
  

ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา 
ในสนามบินในประเทศ
มาเลเซีย โดยเป็นผู้ ถือ
สมัปทานการบริหารสื่อ
โฆษณาในสนามบิน
กวัลาลมัเปอร์ 

1,100,000 
ริงกิตมาเลเซีย 

(มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 55.34 
(ถือหุ้นโดย บริษัท 
VGM.ในสดัส่วน
ร้อยละ 25.10 
และ  PBSB ใน
สดัส่วนร้อยละ 
74.90 ของหุ้น
ทัง้หมด) 
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นิติบุคคล / สถานท่ีตัง้ ประเภทธุรกิจ และลักษณะ

การด าเนินงาน 
ทุนช าระแล้ว  ชนิดของหุ้น สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 
20 Titanium Compass Sdn. Bhd. 

(“TCSB”) 12 
Unit C508 Block C, Kelana 
Square, Jalan SS7/26, Kelana 
Jaya, 47301 Petaling Jaya, 
selangor Darul Ehsan, Malaysia. 
โทรศพัท์: +60 3780 51817 
โทรสาร:  +60 3780 41316 

ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาใน
ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นผู้ ถือ
สมัปทานในการบริหารสื่อ
โฆษณาในระบบขนส่งมวลชน
ประเภทรถไฟฟ้าสาย Sungai 
Buloh-Kajang Line ( SBK 
line) 

1,000,000 
ริงกิตมาเลเซีย 

(มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 ริงกิต) 

หุ้นสามญั 42 
(ถือหุ้นโดย บริษัท 
VGM.ในสดัส่วน
ร้อยละ 30 และ  

PBSB ในสดัส่วน
ร้อยละ 40 ของหุ้น

ทัง้หมด) 
 

21 PT Avabanindo Perkasa (“AVA”) 
Menara Imperium 19th Floor, 
Metropolitan Kuningan Super Blok 
Kav No.1, J1 HR Rasuna Said, 
Jakarta 12890 Indonesia 

ธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยเป็นผู้บริหาร
สื่อโฆษณาภายในระบบขส่ง
มวลชนประเภทรถไฟฟ้า 
Jakarta (MRT Jakarta 
Phase 1) 

40,000,000,000 
รูเปียอินโดนีเซีย 
(มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้น
ละ 500,000 รูเปีย)  

หุ้นสามญั 19.69 
(ถือหุ้นโดย บริษัท 
VGM.ในสดัส่วน
ร้อยละ 10 และ  

PBSB ในสดัส่วน
ร้อยละ 25 ของหุ้น

ทัง้หมด) 
 

22 VGI MACO (Singapore) Private 
Limited 
50 Raffles Place #17-01 Sigapore 
Land Tower Singapore C048623 

ลงทนุในธุรกิจสื่อโฆษณาใน
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ 

12,200,478 
ดอลลาร์ สิงคโปร์  

(มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1ดอลล่าร์สิงคโปร์) 

หุ้นสามญั 75 

23 VGI MACO (CAMBODIA) Co.,Ltd. 
No.30, Norodom Boulevard, Bred 
Bank Building, 4th floor, Sangkat 
Phsar Thmey 3, Khan Duan Penh, 
Phnom Penh, Kingdom of 
Cambodia. 

ด าเนินกิจการบริหารสื่อ
โฆษณา ในประเทศกมัพชูา  

1,000 USD 
(มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้น

ละ 1 USD) 

หุ้นสามญั 75 
(ถือหุ้นโดย VGI 

MACO 
(Singapore) 

Private limited 
ในสดัส่วนร้อยละ 

100 ของหุ้น
ทัง้หมด) 

24 VGI Vietnam Joint Stock 
Company 

ลงทนุในธุรกิจสื่อโฆษณาใน
ประเทศเวียดนาม 

49,768,000,000 
ดอง (มลูค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้ 1,000 ดอง) 

หุ้นสามญั 18.75 (ถือหุ้นโดย 
VGI MACO 
(Singapore) 

Private Limited
ในสดัส่วนร้อยละ 

25) 

 
1 ปัจจบุนั VGI  และ Puncak Berlian Sdn.Bhd. (PSB) ถือหุ้นอยู่ใน Titanium Compass Sdn.Bhd (TCSB) ร้อยละ 19 และร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของ TCSB ตามล าดบั โดยการถือหุ้นของ PBSB ใน TCSB ร้อยละ 11 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ TCSB เป็นการถือแทนและเพื่อ
ประโยชน์ของ VGI Malaysia Sdn.Bhd. (VGM) ภายใต้สญัญา Declaration of Trust ระหว่าง PBSB และ VGI ฉบบัลงวนัท่ี 28 ธันวาคม 2560 เน่ืองจาก 
PBSB ยงัไม่สามารถด าเนินการโอนหุ้นดงักล่าวให้ VGM ได้ ตามข้อจ ากดัในสญัญาสมัปทาน   
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นิติบุคคล / สถานท่ีตัง้ ประเภทธุรกิจ และลักษณะ

การด าเนินงาน 
ทุนช าระแล้ว  ชนิดของหุ้น สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 
25 Transad Viet Nam Joint Stock 

Company 
ให้บริการลีสซิ่ง น าเข้า และจดั
หน่ายจอ LED และอปุกรณ์ที่
เก่ียวข้อง รวมถึงให้ค าปรึกษา
ทางเทคนิค, ติดตัง้, ซ่อมแซม, 
รับประกนั. ซ่อมบ ารุง ระบบ
จอ LED และอปุกรณ์ที่
เก่ียวข้อง 

233,040,000 ดอง 
(มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ 

1,000 ดอง) 

หุ้นสามญั (ถือหุ้นโดย 
ทรานส์.แอด 

โซลชูัน่ จ ากดัใน
สดัส่วนร้อยละ 

70) 
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ส่วนที่ 3: ข้อมูลทางการเงนิ 

1. ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
2564 

ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอตัราส่วนทางการเงิน
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจบุนัจนถึงไตรมาสล่าสดุ สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัต่อไปนี ้

1.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2/2565 

ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2564 

สิน้ปี 2564  
ณ วันท่ี  

31 มีนาคม 2564 

สิน้ปี 2563  
ณ วันท่ี  

31 มีนาคม 2563 

สิน้ปี 2562  
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 956,542 1,247,899 1,216,491 718,871 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 315,724 361,427 640,764 847,093 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั - - - 11,789 

งานระหว่างท า 355,726 213,992 192,858 104,448 

เงินจ่ายล่วงหน้าแกผู่้ รับเหมา 174,886 126,683 50,949 88,128 

ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 33,105 26,655 24,207 92,809 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 73,349 62,427 59,942 95,792 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,909,332 2,039,082 2,185,210 1,958,929 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 9,909 23,287 40,731 37,387 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั - สทุธิ
จากส่วนที่ถึงก าหนดรับช าระภายในหนึ่งปี 

6,560 12,152 12,206 - 

เงินลงทนุในการร่วมค้า 1,918,353 1,929,504 1,954,635 - 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 498,302 274,239 174,610 180,924 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 35,317 35,317 59,738 62,505 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  662,646 619,280 877,127 931,156 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 866,383 896,310 2,233,426 - 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 444,985 449,434 556,799 669,638 

ค่าความนิยม 696,446 687,953 909,735 898,541 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 95,053 99,740 113,842 23,869 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 240,476 58,723 68,791 112,183 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,474,430 5,085,939 7,001,638 2,916,203 
รวมสินทรัพย์ 7,383,762 7,125,021 9,186,849 4,875,132 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 542,516 10,000 1,029,680 345,000 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,133,655 1,209,751 864,385 825,623 

เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้รับล่วงหน้า 717,627 1,036,334 259,043 184,062 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

247,005 301,695 25,197 25,197 



 

หน้า 31 

(หน่วย: พนับาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2/2565 

ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2564 

สิน้ปี 2564  
ณ วันท่ี  

31 มีนาคม 2564 

สิน้ปี 2563  
ณ วันท่ี  

31 มีนาคม 2563 

สิน้ปี 2562  
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2562 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

209,746 217,559 428,698 - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั - - 133,151 121,710 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 40,168 25,088 13,448 23,656 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 61,320 61,944 54,820 32,043 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,952,037 2,862,372 2,808,420 1,557,291 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,280,151 1,442,655 2,074,444 294,720 
รวมหนีสิ้น 4,232,188 4,305,027 4,882,865 1,852,011 

ทนุออกและช าระแล้ว 541,198 541,198 541,198 433,198 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 3,796,470 3,796,470 3,796,470 2,358,207 

ส่วนต า่กว่าทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั 

(226,800) (226,800) (226,800) (226,800) 

ส่วนต า่กว่าทนุจากการเปลี่ยนสดัส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทย่อย 

(317,301) (317,301) (283,722) (283,722) 

ก าไรสะสม  

  จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 57,496 57,496 57,496 57,496 

   ยงัไม่ได้จดัสรร (632,596) (776,772) 215,130 419,790 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (32,603) (39,333) (9,956) (38,567) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,185,864 3,034,959 4,089,817 2,719,602 

ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัท
ย่อย 

(34,290) (214,965) 214,167 303,518 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,151,574 2,819,994 4,303,984 3,023,121 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,383,762 7,125,021 9,186,849 4,875,132 
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1.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: พนับาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไตรมาส 1-2/2565 

สิน้สุดวันท่ี 
30 กันยายน 2564 

ปี 2564 
สิน้สุดวันท่ี  

31 มีนาคม 2564 

ปี 2563 
สิน้สุดวันท่ี  

31 มีนาคม 2563 

ปี 2562 
สิน้สุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2562 

รายได้จากการให้บริการและการขาย 281,780 1,013,824 333,569 1,709,656 

รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตัง้งานระบบ 578,795 1,050,246 278,570 1,243,992 

รายได้ภายใต้สญัญาบริหารจดัการเพือ่บริหาร 
สื่อโฆษณา 

331,386 - - - 

รายได้ดอกเบีย้ - 4,221 1,281 13,020 

รายได้อ่ืน 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - 1,987 - - 

ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า 193,252 54,950 - - 

ก าไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทนุ - - - 41,167 

อ่ืน ๆ 40,697 32,702 34,272 37,343 
รวมรายได้ 1,425,910 2,157,930 647,692 3,045,179 

ต้นทนุการให้บริการและการขาย 365,411 1,003,110 252,828 971,576 

ต้นทนุการให้บริการรับเหมาติดตัง้งานระบบ 463,651 858,430 212,515 929,802 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 56,837 157,842 43,129 261,114 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 217,606 515,040 166,228 553,496 

ขาดทนุจากการด้อยค่าและการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (3,179) 696,801 221,568 - 

ขาดทนุจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (11,188) 57,690 - - 
รวมค่าใช้จ่าย 1,089,138 3,288,913 896,269 2,715,988 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

313,563 (1,481,390) (287,305) 213,100 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 230,150 (1,517,913) (204,704) 135,216 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จ 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 150,905 (1,021,332) (101,118) 128,696 

ส่วนที่เป็นของผู้ มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทย่อย 

94,852 (537,039) (69,078) (33,307) 

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 245,757 (1,558,371) (170,195) 95,390 
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1.3 งบกระแสเงนิสด 

(หน่วย: พนับาท) 
งบกระแสเงินสด ไตรมาส 1-2/2565 

สิน้สุดวันท่ี 
30 กันยายน 2564 

ปี 2564 
สิน้สุดวันท่ี  

31 มีนาคม 2564 

ปี 2563 
สิน้สุดวันท่ี  

31 มีนาคม 2563 

ปี 2562 
สิน้สุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2562 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 10,345 1,109,536 422,762 290,203 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (485,566) (407,203) (2,034,795) (483,996) 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 197,529 (657,763) 2,109,729 265,213 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน (13,665) (13,162) (77) 4,723 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 956,542 1,247,899 1,216,491 718,871 

1.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 

ไตรมาส 
2/2565 

ไตรมาส 
1/2565 

สิน้ปี 2564  
ณ วันท่ี  

31 มีนาคม 2564 

สิน้ปี 2563  
ณ วันท่ี  

31 มีนาคม 2563 

สิน้ปี 2562  
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2562 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

ก าไรขัน้ต้น 32.8% 27.6% 9.8% 24.0% 35.6% 

EBITDA จากการด าเนินงาน 19.8% 49.6% -30.3% -11.2% 15.5% 

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน  10.1% 28.1% -73.5% -33.4% 4.6% 

ก าไรสทุธิสว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 8.4% 15.5% -48.1% -21.0% 5.4% 

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น -14.7% -20.6% -27.8% -0.2% 6.1% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ -6.9% -11.1% -16.3% -1.5% 5.1% 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร -73.1% -118.0% -177.8% -12.3% 29.7% 

การหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.3  0.3  0.3 0.4 0.7 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

สภาพคล่อง (เท่า) 0.7 0.7 0.7 0.8 1.3 

สภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.5 0.6 0.6 0.8 1.3 

การหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 5.0 4.4 4.1 3.9 3.8 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 73 84 89 94 96 

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 295 208 228 143 126 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้

หนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.3 1.5 1.5 1.1 0.6 

เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 
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2. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาสล่าสุด สิน้สุดวันที่ 30 
กันยายน 2564 

2.1 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564/65 

รายได้เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 600 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18.3% YoY สาเหตุหลกัมาจากการได้รับค่าตอบแทนขัน้ต ่าภายใต้
ธุรกิจส่ือโฆษณาภายในประเทศ และงานระบบครบวงจรที่เพิ่มขึน้ 

• รายได้ธุรกิจสื่อโฆษณา เพิ่มขึน้ 19.4% YoY มาอยู่ที่ 214 ล้านบาท 

• รายได้จากการให้บริการด้านระบบครบวงจร เพิ่มขึน้ 17.7% YoY มาอยู่ที่ 386 ล้านบาท 

บนัทึกก าไรสทุธิที ่50 ล้านบาท และมีอตัราก าไรสทุธิอยู่ที่ 8.4%    

2.2 พัฒนาการและกลยุทธ์ที่ส าคัญของธุรกิจ 

การขายสินทรัพย์บางส่วนแก่ PLANB 

เมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนมุตัิการขายป้ายโฆษณาบางส่วนแก่บริษทั 
แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“PlanB”) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการขายส่ือโฆษณาในประเทศของ MACO โดย
ธุรกรรมดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ารวม 639.5 ล้านบาท ประกอบด้วยการขาย 1) สัดส่วนการถือหุ้น 100.0% ใน
บริษัท มลัติ ไซน์ จ ากัด (“MTS”) 2) สดัส่วนการถือหุ้น 99.99% ในบริษัท โคแมส จ ากัด (“CO-MASS”) 3) ป้าย
โฆษณาของ MACO และ 4) ป้ายโฆษณาของบริษัท อาย ออน แอดส์ จ ากดั (“EOA”) ทัง้นีภ้ายหลงัจากการขาย
สินทรัพย์ดงักล่าว จะส่งผลให้จ านวนป้ายโฆษณาของบริษัทฯ ลดลง ซึง่จะท าให้ค่าตอบแทนขัน้ต ่าที่ PlanB จ่าย
ให้แก่บริษัทฯ ลดลงจาก 700 ล้านบาทต่อปี เป็น 250 ล้านบาทต่อปี โดยจะเร่ิมมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 
เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นที่จะจดัขึน้ในวันที่  
19 พฤศจิกายน 2564  

2.3 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564/65 

บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงาน 600 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18.3% YoY โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรับรู้รายได้
ค่าตอบแทนขัน้ต ่าที่เพิ่มขึน้จากการบริหารส่ือโฆษณาโดยบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“PlanB”) ซึ่ง
เป็นผู้บริหารส่ือโฆษณาในประเทศทัง้หมดของบริษัทฯ รวมถึงมีรายได้ที่เพิ่มขึน้จากธุรกิจงานระบบครบวงจร 

รายได้ธุรกิจส่ือโฆษณา  คิดเป็น 35.6% ของรายได้ทัง้หมด หรือ 214 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19.4% YoY จาก
ค่าตอบแทนขัน้ต ่าที่ได้รับจาก PlanB  

• ส่ือโฆษณาในประเทศ มีรายได้ 203 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 65.9% YoY  

• ส่ือโฆษณาในต่างประเทศ มีรายได้ลดลงมาอยู่ที่ 11 ล้านบาท ลดลด 81.2% YoY โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศมาเลเซีย  

รายได้ธุรกิจงานระบบครบวงจร คิดเป็น 64.4% ของรายได้ทัง้หมด หรือ 386 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17.7% YoY จาก
การรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึน้จากงานติดตัง้ระบบ 
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ต้นทนุการให้บริการ ลดลง 13.6% YoY มาอยู่ที่ 403 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของรายได้ธุรกิจสื่อโฆษณาใน
ต่างประเทศ อตัราต้นทุนต่อรายได้ ลดลงจาก 92.0% มาอยู่ที่ 67.2% ในไตรมาสนี ้ ส่งผลให้ อตัราก าไรขัน้ต้น 
เพิ่มขึน้มาจาก 8.0% มาอยู่ที่ 32.8% ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 44.7% YoY มาอยู่ที่ 115 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการประมาณ
การผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากธุรกิจส่ือโฆษณาต่างประเทศที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ส่งผลให้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ลดลงจาก 41.0% มาอยู่ที่ 19.3%  

บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ 17 ล้านบาท ลดลงจาก 53 ล้าน
บาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท PT Avabanindo 
Perkasa (“Otego”) ผู้ ด าเนินธุรกิจส่ือโฆษณาในรถไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทฯ ได้ท าการรับรู้ผล
ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุใน Otego เรียบร้อยแล้วเสร็จตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2563/64  

จากสถานการณ์ที่กล่าวไปข้างต้น ส่งผลให้ในไตรมาสนีบ้ริษัทฯ มีก าไรสทุธิที่ 50 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 131.1% YoY 
โดยมีอตัราก าไรสทุธิอยู่ที่ 8.4% 

2.4 วิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ และสภาพคล่อง 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 7,384 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.6% หรือ 259 ล้านบาท จาก 
7,125 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  

สินทรัพย์หมนุเวียน 1,909 ล้านบาท ลดลง 5.8% หรือ 117 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของ 1) เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด 291 ล้านบาท ซึ่งถูกชดเชยด้วยการเพิ่มขึน้ของ 2) งานระหว่างท าของธุรกิจครบ
วงจรที่ 142 ล้านบาท 3) สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื่น 34 ล้านบาท และ 4) เงินจ่ายล่วงหน้า 7 ล้านบาท  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,474 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.4% หรือ 376 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้
ของ 1) เงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 213 ล้านบาท และ 2) เงินลงทนุใน Zipmex ที่ 144 ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 316 ล้านบาท ลดลง 11% หรือ 39 ล้านบาท จาก 355 
ล้านบาท โดย ณ สิน้ไตรมาสนีร้ะยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียอยู่ที่ 73 วนั เมื่อเทียบกับ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 อยู่ที่ 
84 วนั 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น 

หนีสิ้นรวม 4,232 ล้านบาท ลดลง 1.7% หรือ 73 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ 4,305 ล้านบาท 
โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ 1) เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า  319 ล้านบาท 2) เจ้าหนีก้ารค้า
และเจ้าหนีอ้ื่น 76 ล้านบาท และ 3) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 69 
ล้านบาท อย่างไรก็ตามการลดลงดงักล่าวถกูชดเชยด้วยการเพิ่มขึน้ของ 4) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
533 ล้านบาท  
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ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 3,152 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 332 ล้านบาท หรือ 11.8% สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ 1) 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยจ านวน 180 ล้านบาท 2) ขาดทุนสะสมจ านวน 144 
ล้านบาท และ 3) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น 7 ล้านบาท 

สภาพคล่องและกระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 10 ล้านบาท ส่วนของเงินสดสทุธิใช้ไป
ในกิจกรรมลงทุน 485 ล้านบาท โดยรายการหลกัเกิดจากเงินสดจ่ายเพื่อ 1) ซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม 190 ล้าน
บาท 2) ซือ้เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงิน 177 ล้านบาท และ 3) ซือ้อุปกรณ์ 97 ล้านบาท ส าหรับเงินสดสทุธิ
จากกิจกรรมจัดหาเงิน 184 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจาก 1) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
เพิ่มขึน้ 620 ล้านบาท ซึ่งถูกหกัหลบบางส่วนด้วย 2) การช าระหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 217 ล้านบาท และ 3) เงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 166 ล้านบาท  

2.5 มุมมองผู้บริหารต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

ในไตรมาส 2 ปี 2564/65 (เดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2564) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ใน
ประเทศไทยยังคงมีความไม่แน่นอน จากจ านวนผู้ติดเชือ้รายใหม่ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมากขึน้เป็น
สถิติที่สูงที่สุดในเดือนสิงหาคม 2564 โดยภาครัฐได้ก าหนดมาตรการต่างๆ ที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึน้ เพื่อ
ควบคุมวิกฤตการแพร่ระบาดในครัง้นีไ้ม่ให้ทวีความรุนแรงขึน้ ส่งผลให้แนวโน้มการฟืน้ตวัของธุรกิจส่ือโฆษณา
ชะลอตวัลงและการบริหารส่ือโฆษณานอกบ้านเป็นไปอย่างล าบาก ทัง้นีภ้ายใต้สถานการณ์ดงักล่าว MACO ได้
ตัดสินใจลดสถานะการด าเนินงานในธุรกิจส่ือโฆษณานอกบ้านลง โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการขายสินทรัพย์
ประเภทป้ายบิลบอร์ดในประเทศให้แก่บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“PlanB”) ซึ่งเป็นผู้บริหารส่ือ
โฆษณาในประเทศทัง้หมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม MACO จะยังคงมีฐานะเป็นเจ้าของส่ือโฆษณาประเภท
สตรีทเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยต่อไป 

ส าหรับทิศทางในการด าเนินธุรกิจในอนาคตของ MACO ภายใต้ธุรกิจส่ือโฆษณาเราจะมุ่งเน้นในการขยายส่ือ
โฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นส่ือโฆษณาที่มีศกัยภาพในการเติบโตจากการขยายไปยงัรถไฟฟ้าสาย
ใหม่ๆ ของ BTS และ MACO จะยังคงรักษาสถานะในการบริหารส่ือโฆษณาในตลาดอาเซียน ได้แก่ ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม ในขณะเดียวกนั MACO จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ธุรกิจงานระบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การด าเนินการของบริษัท ทรานส์.แอด โซลชูัน่ 
จ ากัด และ Roctec Technology Limited รวมเรียกว่า “Trans.Ad Group” ซึ่งเป็นผู้น าตลาดในด้านเทคโนโลยี
และผู้ ให้บริการโซลชูัน่ศ์โครงสร้างเครือข่ายพืน้ฐาน และระบบแสดงผลมลัติมีเดีย ทัง้นี ้MACO เชื่อมัน่ว่าความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจส่ือโฆษณา ประกอบกบัความรู้ด้านเทคโนโลยีในการให้บริการงานระบบครบวงจรจะสามารถ
ช่วยสนบัสนนุโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทฯ ได้ในอนาคต 

สดุท้ายนีต้ามที่ MACO ได้ให้ค ามัน่แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่าเราจะมุ่งมัน่ในการมองหาโอกาสในการลงทนุทาง
ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายพอร์ตการลงทุนและธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจส่ือโฆษณานอกบ้าน โดย
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา MACO ได้ศกึษาโอกาสในการลงทนุใหม่อย่างต่อเนื่อง และเราได้ตดัสินใจเข้า
ลงทุนในบริษัท Zipmex Asia Pte Limited (“Zipmex”) ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการด้านแพลตฟอร์มแลกเปล่ียนสินทรัพย์
สกุลเงินดิจิทลัที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อตอบรับกับแนวโน้มในการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
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รวมถึงเทรนด์การเติบโตของด้านดิจิทลัทั่วโลก ทัง้นีก้ารลงทุนดงักล่าวนบัเป็นก้าวแรกที่ส าคญัของ MACO ใน
การเปล่ียนแปลงให้สอดรับกบัเทรนด์ของแพลตฟอร์มที่เก่ียวข้องกบัสินทรัพย์ดิจิทลั โดยเราเชื่อมัน่ว่าการปรับตวั
ให้เข้ากับแนวโน้มระดับโลกผ่านการลงทุนใน Zipmex จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ส าหรับการสร้างการเติบโต
นอกเหนือจากธุรกิจส่ือโฆษณานอกบ้านแบบดัง้เดิม 


