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แจ้งก ำหนดวันใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ 
ของบริษัท มำสเตอร ์แอด จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่4 (MACO-W4) คร้ังที ่2 

     ตามที่บรษิัท มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) ("บรษิัทฯ") ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บริษัท มาสเตอร ์แอด จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (MACO-W4) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) โดยไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งสามารถจดัสรรไดจ้ านวนทัง้สิน้ 2,029,043,796 หน่วย โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้แรก คือ
วนัที่ 30 ธันวาคม 2565 และการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย คือวนัท่ี 4 กนัยายน 2566 นัน้  

บริษัทฯ จึงขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกับ กำรใช้สิทธิคร้ังที่ 2 ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ 
(MACO-W4) ดงันี ้

1.   ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

        ระหว่างวนัท่ี 24 มีนาคม 2566 และ 27 - 30 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 – 15.30 น. (ยกเวน้วนัเสาร-์อาทิตย)์ 

2.   วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

        วนัท่ี 31 มีนาคม 2566  

3.   รำคำ และอัตรำกำรใช้สิทธิ 

▪    ราคาในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั หุน้ละ 1.00 บาท 
▪    อตัราในการใชสิ้ทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้สามญั 1 หุน้ 

4.   สถำนทีต่ิดต่อในกำรใช้สิทธิ 

  บรษิัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) 
  ฝ่ายปฎิบตัิการหลกัทรพัย ์

เลขที่ 46/7 อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก 
 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 โทร 02-820-0100 

5.    ขั้นตอนกำรใช้สิทธ ิ

  ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัได้ โดยสามารถดาวนโ์หลดจาก
เว็บไซตข์องบริษัทฯ  https://investor.masterad.com/th/shareholder-info/information-for-the-warrant-holders-maco-w4 
โดยแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้ี่บรษิัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) ตามขอ้ 4. ซึ่งเป็นตวัแทน
รบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ตามระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามที่ระบตุามขอ้ 1. ขา้งตน้ 

  ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้ง
แจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

(ก) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนอยู่ในบญัชี  “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค า
ขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อ
ขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี  “บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยศนูย์
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รบัฝากหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนยร์ับฝาก
 หลกัทรพัยใ์น “บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์” ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิ ตอ้งแจง้ความจ านงและ 
กรอกแบบค า ขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝาก
หลักทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์” โดยศูนยร์บัฝากหลักทรพัยจ์ะ
ด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บรษิัท 

6.   วิธีกำรช ำระเงนิในกำรใช้สิทธิ  
   ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถเลือกช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิตามที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช ้
สิทธิซือ้หุน้สามญั ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิดว้ยวิธีหน่ึงวิธีใดดงันี ้

6.1 กรณีช ำระโดยกำรโอนเงนิสด  

- โอนเข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “ บมจ. หลักทรัพย ์บียอนด ์เพื่อจองซื้อหุ้น ” ประเภทบัญชีกระแสรำยวัน 

เลขที่บัญชี 911-3-00420-5 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำถนนวิทยุ พรอ้มน าส่งส าเนาใบฝาก
เงิน ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการโอนเงิน ผูจ้องซือ้ตอ้ง เป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายในการด าเนินการดงักล่าว  ทัง้นี ้
ก าหนดเวลารบัจองซือ้กรณีโอนดว้ยเงินสด ระหว่างวนัท่ี 24 มีนาคม 2566 และ  27 – 30 มีนาคม 2566 

6.2 กรณีช ำระโดยกำรโอนด้วยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์

- เขา้บัญชีเงินฝากชื่อ “บมจ. หลักทรัพย ์บียอนด ์เพื่อจองซื้อหุ้น” ประเภทบัญชีกระแสรำยวัน  เลขที่

บัญชี 911-3-00420-5  ธนำคำรกรุงเทพจ ำกัด (มหำชน) สำขำถนนวิทยุ พรอ้มน าส่งส าเนาใบฝากเงิน ใน
กรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการโอนเงิน ผูจ้องซือ้ตอ้ง เป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายในการด าเนินการดงักล่าวทัง้นีต้อ้งท า
รายการโอนเข้าเช็คไม่เกินวันที่  29 มีนาคม 2566 (ก่อนเวลา 12.00 น.)  สามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

- ก าหนดเวลารบัจองซือ้กรณีช าระโดยการโอนดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท์ระหว่างวนัท่ี 24 มีนาคม 2566
และ 27 – 29 มีนาคม 2566 

ทั้งนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมธนำคำร (ถ้ำมี) 
ต่ำงหำกจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้หุ้น 

การใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวจะสมบรูณก์็ต่อเมื่อบริษัทฯ ไดเ้รียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ตามวนั
และเวลาที่ก าหนดไวห้ากเรียกเก็บไม่ไดด้ว้ยเหตผุลใด ๆ ที่มิไดเ้กิดจากบรษิัทฯ ใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกและบรษิัทฯ ตกลงใหถื้อเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิที่
จะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิในครัง้สดุทา้ย ใหถื้อว่าหมดสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป 
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7.    เอกสำรและหลักฐำนในกำรแสดงควำมจ ำนงขอใช้สิทธิ 

7.1 แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจน และครบถว้นทกุรายการ  

7.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ลงลายมือชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ และหนงัสือมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมา
รบัใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ )ถา้มี(  

7.3 เอกสารการช าระเงิน 

7.4 เอกสารประกอบการจองซือ้ 
1) บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : ตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนและลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผู้ใชสิ้ทธิ

เป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูป้กครอง(บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ยาว์
อาศยัอยู่ และ/หรือส าเนาค าสั่งศาล (ตามแต่กรณี) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

2) บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว : ตอ้งแนบส าเนาใบต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางพรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย ์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทบัตราบริษัท (ถา้มี) และแนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือบริคณหส์นธิและหนงัสือรบัรองที่รบัรองโดย 
Notary Public ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
ของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราบริษัท (ถา้มี) และแนบ ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ของผู้
มีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5) คสัโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรบัรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสาร
นัน้ พรอ้มหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

   8.   เงือ่นไข 

   จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจ านวน
เต็มเท่านัน้  

   

 ทัง้นี ้รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ  โปรดดูจากขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ และผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท มาสเตอร ์แอด จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (MACO-W4) ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดจากเว็บไซตข์องบริษัทฯ https://investor.masterad.com/th/shareholder-info/information-for-the-warrant-holders-
maco-w4  
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