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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “VGI”) เดิมชื่อ บริษัท โกลบอล เทคโนโลยีส แอนด
เทเลคอม จํ า กั ด จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 5 เมษายน 2538 ด ว ยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรกจํ า นวน 1 ล า นบาท มี
วัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจบริการดานการตลาดและการโฆษณา จากนั้นไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท โกบอล มีเดีย
จํากัด ในเดือนพฤศจิกายน 2541 ตอมาในเดือนธันวาคม 2541 ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด และ
ใชชื่อดังกลาวจวบจนปจจุบนั
บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 400 ลานบาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน
2555 ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 274 ลานบาท
พัฒนาการที่สําคัญของบริษัท
ในเดือนมกราคม 2542 บริษัทไดเขาลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส โดยไดรับสิทธิแต
เพียงผูเดียวจากบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BTSC”) ในการเขาไปบริหารพื้นที่โฆษณาและพื้นที่
เชิงพาณิชยในโครงขายระบบรถไฟฟาบีทีเอส
ตอมาในป 2546 กลุมบริษัทไดเริ่มขยายเครือขายสื่อโฆษณาไปยังโมเดิรนเทรด โดยไดรับสิทธิในการบริหารพื้นที่
สื่อโฆษณาจาก Watsons เปนหางแรก และไดขยายเครือขายไปยัง Tesco Lotus ในป 2547 Big C ในป 2548 และ
Carrefour ในป 2552
ดวยศักยภาพของบริษัท ทั้งในดานบุคลากรที่มีประสบการณอันหลากหลายในธุรกิจสื่อโฆษณา ประกอบกับความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการสื่อโฆษณาของบริษัท ความมุงมั่นในการพัฒนาสื่อในรูปแบบที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิตใน
ยุคสมัยใหม และการใหบริการอยางมีคุณภาพแกลูกคา ทําใหบริษัทเติบโตอยางแข็งแกรงและตอเนื่อง BTSC ไดเล็งเห็นถึง
โอกาสที่บริษัทจะสรางมูลคาเพิ่มใหกับ BTSC จึงไดเขาทําสัญญาซื้อหุนทั้งหมดของบริษัทจากผูถือหุนเดิมในเดือน
กันยายน 2552
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการเปนผูใหบริการเครือขายสื่อโฆษณา โดยเนนเครือขายสื่อโฆษณาที่สอดคลองกับ
รูปแบบการดําเนินชีวิตในยุคสมัยใหม (Lifestyle Media) โดย ณ ปจจุบัน เครือขายสื่อโฆษณาของบริษัทสามารถเขาถึง
ชีวิตประจําวันของกลุมเปาหมายไดในทุกที่ เริ่มตั้งแตการเดินทางโดยรถไฟฟาบีทีเอส การทํางานในอาคารสํานักงาน และ
การจับจายใชสอยในโมเดิรนเทรด โดยเครือขายสื่อโฆษณาของบริษัทเปนจุดนัดพบระหวางเจาของสินคาและผูบริโภค
และเปนสื่อกลางใหเจาของสินคาสามารถสื่อสารหรือโฆษณาประชาสัมพันธถึงผูบริโภคในวงกวางไดหลากมิติหลาย
รูปแบบ ในทําเลโฆษณาที่โดดเดน ครอบคลุมพื้นที่ของประชากรทั่วประเทศไทย
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ปจจุบัน เครือขายสื่อโฆษณาที่กลุมบริษัทใหบริการประกอบดวย 1) สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส (BTS)
2) สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด (Modern Trade) ชั้นนํา 3 ราย ซึ่งมีสาขากระจายอยูทั่วประเทศไทย ไดแก Tesco Lotus
Big C (รวมถึง Carrefour เดิม ที่ถูกเปลี่ยนเปน Big C) และ Watsons และ 3) สื่อโฆษณาในอาคารสํานักงานชั้นนําอีก 51
แหงในกรุงเทพฯ
สื่ อ โฆษณาในระบบรถไฟฟ า บี ที เ อสของบริ ษั ท ครอบคลุ มพื้ น ที่ โ ฆษณาถึ ง 17,000 ตารางเมตร ใน 23 สถานี
ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร และรถไฟฟาบีทีเอสจํานวน 47 ขบวน โดยเขาถึงผูโดยสารเฉลี่ยประมาณ 482,270 เที่ยวคน/
วัน ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (โดย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 มีสถิติสูงสุดที่ 714,575 เที่ยวคน/วัน) ทั้งนี้
บริษัทไดสิทธิแตเพียงผูเดียวในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาอันประกอบดวย พื้นที่โฆษณาบนสถานี ชานชาลารถไฟฟา
พื้นที่ผิวทั้งภายนอกและภายในขบวนรถไฟฟา และพื้นที่เชิงพาณิชยบนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
บริษัทใหบริการสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด 3 รายทั่วประเทศไทย ซึ่งไดแก Tesco Lotus Big C และ Watsons ซึ่ง
มีสาขารวมกันมากกวา 1,500 สาขา สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดนั้นถือเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพอยางมากในการโนมนาว
ผูบริโภคใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาฉับพลันโดยไมไดวางแผนลวงหนา (Impulse Buying) เนื่องจากเปนการโฆษณา ณ
จุดขายสินคา เปนการย้ําเตือนการระลึกถึงสินคาครั้งสุดทายกอนที่ผูบริโภคจะตัดสินใจและเลือกซื้อสินคา จึงถือไดวาเปน
สื่อที่อยูถูกสถานที่ ถูกเวลา ถูกกลุมเปาหมาย เขาถึงผูบริโภคฐานกวาง ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะผูที่มีระดับ
รายไดนอยถึงปานกลางทั่วประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทยังใหบริการสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงานชั้นนําอีก 51 แหงทั่วกรุงเทพฯ โดยมีสื่อหลักคือจอ
ดิจิตอลติดตั้งในลิฟทโดยสารของอาคาร ที่สามารถเขาถึงกลุมคนทํางานไดในทุกวันทํางาน
อาคาร
สํานักงาน

รถไฟฟาบีทีเอส
Tesco Lotus Big C
Watsons

ดวยเครือขายสื่อโฆษณาที่กระจายอยูทั่วประเทศ และครอบคลุมทุก
รูปแบบการดําเนินชิวิตในยุคปจจุบัน ทั้งการเดินทางโดยรถไฟฟาบีที
เอส การทํางานในอาคารสํานักงาน และการจับจายใชสอยในโมเดิรนเท
รด เจาของสินคาผูลงโฆษณาจึงสามารถใชประโยชนจากเครือขายที่
บริ ษั ท มี อ ยู เพื่ อ เข า ถึ งกลุ มลู กค า เป า หมายในทุ กกลุ ม ของโครงสร า ง
ประชากรได ดังนี้
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สื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน เปนกลุมคนที่มีรายไดระดับกลางไปจนถึงระดับสูงที่อาศัยในกรุงเทพฯ
สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส เปนกลุมคนที่มีรายไดระดับกลาง กลุมคนทํางาน คนรุนใหมที่อาศัยใน
กรุงเทพฯ
สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด (Tesco Lotus Big C และ Watsons) เปนกลุมคนที่มีฐานรายไดระดับกลาง
จนถึงระดับลาง ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศและมีที่อยูอาศัยกระจายอยูทั่วประเทศ

ดวยเครือขายสื่อโฆษณาของกลุมบริษัทที่สามารถกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายผูชมสื่อไดอยางชัดเจน ทําใหผูลง
โฆษณาสามารถสรางการรับรูแบรนดสินคาใหกลุมเปาหมายสามารถจดจําไดเปนลําดับตนๆ (Top of Mind Brand
Awareness) และนําไปสูการซื้อสินคาทั้งที่มีการวางแผนลวงหนา (Planned Purchase) และการตัดสินใจซื้อสินคา
ฉับพลัน โดยไมไดวางแผนลวงหนา (Impulse Buying) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 ในบริษัทยอย
ทั้งหมด 6 บริษัท ใหการสนับสนุนงานดานบริหารและธุรการทั้งหมดของบริษัทยอย โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัท
มีโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย ดังนี้
ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชยใน
ระบบรถไฟฟาบีทีเอส สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด
และสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
(บริษัท หรือ VGI)

100%

บริษัท วีจีไอ แอดเวอรไทซิ่ง มีเดีย จํากัด
(VGI Ad)

100%

บริษัท 888 มีเดีย จํากัด
(888 Media)

ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาในพื้นที่ Non-Sales
Floor ใน Big C (Carrefour เดิม) และสื่อโฆษณา
ใน Watsons

100%

บริษัท 999 มีเดีย จํากัด
(999 Media)

ธุรกิจใหบริการสื่อวิทยุ ณ จุดขาย ในโมเดิรนเทรด

100%

บริษัท พอยท ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุป จํากัด
(POV)

ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน

100%

VGI Advertising China Company Limited
(VGI Ad China)

ธุรกิจใหบริการสื่อวิทยุ ณ จุดขายใน CP Lotus
สาธารณรัฐประชาชนจีน

100%

บริษัท วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(VGI Multitech)

ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาใน Tesco Lotus

ธุรกิจใหเชาจอดิจิตอลแกบริษัทในกลุม

หมายเหตุ : VGI เปนผูบริหารจัดการดานการขายสื่อโฆษณาใหกับบริษัทยอยทั้งหมด ยกเวน สื่อวิทยุ ณ จุดขาย ที่ 999 Media และ VGI
Ad China เปนผูดําเนินการเอง
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ลักษณะของผลิตภัณฑ
บริษัทมีประเภทของสื่อโฆษณาที่ใหบริการในแตละเครือขายสื่อโฆษณา ดังนี้
1)

สื่อโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชยในระบบรถไฟฟาบีทีเอส

บริษัทไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวในการบริหารพื้นที่สื่อโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชยในระบบรถไฟฟาบีทีเอส โดย
สื่อโฆษณาแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) และสื่อภาพนิ่ง (Static)
1.1) สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย คือ สื่อโฆษณาที่สามารถนําเสนอไดทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เชน หนังโฆษณาแบบสั้น
แถบตั ว อั ก ษรวิ่ ง แสดงข อ มู ล ข า วสารที่ มีก ารเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงของข อ มู ล ภาพ และเสี ยงได ต ลอดเวลา ซึ่ ง สื่ อ
มัลติมีเดียในระบบรถไฟฟาบีทีเอสประกอบไปดวย จอดิจิตอลบนสถานีในบริเวณชานชาลาที่รอรถไฟฟา และจอดิจิตอลใน
รถไฟฟา รวมจํานวนจอทั้งหมด 998 จอ ออกอากาศในชวงเวลา 06:00 – 24:00 น.
1.2) สื่อภาพนิ่ง
สื่อภาพนิ่งบนระบบรถไฟฟาบีทีเอสจะถูกติดตั้งกระจายตามจุดตางๆ ทั้งภายในและภายนอกรถไฟฟาบีทีเอส บน
สถานี และบริเวณชานชาลา ตัวอยางสื่อภาพนิ่งไดแก สื่อประเภทสติกเกอร (Removable Sticker Wrap) ที่ติดตั้งโดยการ
หอหุมอยูบนพื้นผิวดานนอกของรถไฟฟาตามความยาวของขบวนรถไฟฟา ปายภาพนิ่งบริเวณแนวยาวเหนือหนาตาง
ภายในรถไฟฟา (Standard) บริเวณเหนือที่นั่งผูโดยสาร (Above the Seat) ปายโฆษณารูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ
ที่ติดตั้งบริเวณชานชาลา (Platform Truss / Balustrade) เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่เชิงพาณิชยบนสถานีรถไฟฟาบีทีเอสซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 6,000
ตารางเมตร สําหรับรานคา (Shop) 464 ราน และซุมจําหนายสินคา 527 ซุม ใน 23 สถานี
2)

สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด

พื้นที่ใน Tesco Lotus และ Big C แบงเปนพื้นที่ Sales Floor และพื้นที่ Non-Sales Floor โดยพื้นที่ Sales Floor
รวมพื้นที่ตั้งแตบริเวณหลังจุดชําระเงิน (Cashier Counter) เปนพื้นที่บริเวณชั้นวางขายสินคาของหาง สําหรับพื้นที่ดาน
นอก ซึ่งรวมถึงบริเวณรานอาหาร รานคา ธนาคาร บริเวณทางเขาหาง และที่จอดรถ จะถูกนับรวมเรียกวา พื้นที่ NonSales Floor โดยในปจจุบัน บริษัทไดรับสิทธิบริหารพื้นที่โฆษณาในทั้งสองสวนจาก Tesco Lotus และ Big C แตเพียงผู
เดียว (Exclusive Rights)
นอกจากการแบงพื้นที่โฆษณาตามพื้นที่ในโมเดิรนเทรดแลว ยังสามารถแบงประเภทตามชนิดของสื่อโฆษณาที่
ติดตั้งในโมเดิรนเทรดไดเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก สื่อดิจิตอล (Digital) และสื่อภาพนิ่ง (Static) ทั้งนี้ สื่อดิจิตอลในโมเดิรน
เทรดประกอบไปดวย สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) และสื่อวิทยุ ณ จุดขาย (Point Of Purchase Radio: POP Radio)
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2.1) สื่อดิจิตอล
สื่อดิจิตอลที่บริษัทใหบริการในโมเดิรนเทรด ไดแก สื่อมัลติมีเดีย และสื่อวิทยุ ณ จุดขาย มีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1) สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดียที่ติดตั้งในพื้นที่โมเดิรนเทรด ไดแก จอดิจิตอลขนาด 22 ถึง 42 นิ้ว ถูกติดตั้งในบริเวณที่เปนศูนยรวม
ของผูคนที่สัญจรผานไปมา เชน บริเวณศูนยอาหาร (Food Court) จุดชําระเงิน (Cashier Counter) ดานในชั้นวางขาย
สรรพสินคาสวนที่ขายผลิตภัณฑสุขภาพและความงาม (Health and Beauty) สินคาอาหารแหงและเครื่องดื่ม (Food and
Beverage) และสินคาใชในบาน (Household) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีจํานวนจอดิจิตอลติดตั้งใน Tesco
Lotus Big C และ Watsons รวมทั้งหมด 2,261 จอ
2.1.2) สื่อวิทยุ ณ จุดขาย
บริษัทใหบริการสื่อโฆษณาวิทยุ ณ จุดขายในโมเดิรนเทรด โดยเปนผูไดรับสิทธิดานเสียงแตเพียงผูเดียวใน Tesco
Lotus และ Big C ทุกสาขา โดยมีบริษัทในกลุม คือ 999 Media เปนผูบริหารและผลิตรายการจํานวน 2 รายการ ไดแก
Tesco Lotus Radio และ Big C Radio ออกอากาศตลอดชวงเวลาทําการของ Tesco Lotus และ Big C ทุกสาขา
2.2) สื่อภาพนิ่ง
สื่อโฆษณาภาพนิ่งใน Tesco Lotus และ Big C มีหลากหลายรูปแบบ ออกแบบโดยกลุมบริษัทและถูกติดตั้งทั่ว
บริเวณของหาง ทั้งในพื้นที่ Sales Floor และพื้นที่ Non-Sales Floor เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคไดในทุกจุดขาย และทุกๆ จุดที่
เปนทางเดินผาน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา ตัวอยางสื่อภาพนิ่งในโมเดิรนเทรด
ไดแก ปายพลาสติกติดตั้งแนวดิ่งบริเวณชั้นวางสินคา (Shelf Divider) สื่อโฆษณาลักษณะเปนกลองติดตั้งยื่นออกมาจาก
ชั้นวางสินคา (Shelf Pop-up) ปายโฆษณาบริเวณตูแชเย็น (Chiller Ad) ปายภาพนิ่งขนาดใหญที่ติดตั้งบริเวณทางเขาหาง
(Entrance Lightbox) เปนตน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 จํานวนสาขาที่บริษัทไดสิทธิจากโมเดิรนเทรดในการเขาไปบริหารพื้นที่สื่อโฆษณา และ
จํานวนสาขาที่บริษัทติดตั้งสื่อโฆษณาแลว มีดังนี้
ประเภทสื่อ

Tesco Lotus

Big C

Watsons

ใหญ

กลาง

เล็ก

ใหญ

กลาง

เล็ก

- จํานวนสาขาที่บริษัทไดสิทธิจากโมเดิรนเทรด

ทุกสาขา

ทุกสาขา

250

ทุกสาขา

ทุกสาขา

ทุกสาขา

-

- จํานวนสาขาโมเดิรนเทรด ณ วันที่ 31 มี.ค. 55

104

175

846

112

14

50

215

- จํานวนสาขาที่บริษัทติดตั้งสื่อโฆษณาแลว

104

175

250

112

14

50

-

- จํานวนสาขาที่บริษัทไดสิทธิจากโมเดิรนเทรด

ทุกสาขา

ทุกสาขา

ทุกสาขา

ทุกสาขา

-

- จํานวนสาขาโมเดิรนเทรด ณ วันที่ 31 มี.ค. 55

104

175

846

112

14

50

215

- จํานวนสาขาที่บริษัทติดตั้งสื่อโฆษณาแลว

104

175

846

42

14

50

-
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Tesco Lotus

ประเภทสื่อ

Big C

Watsons

ใหญ

กลาง

เล็ก

ใหญ

กลาง

เล็ก

- จํานวนสาขาที่บริษัทไดสิทธิจากโมเดิรนเทรด

31

-

-

ทุกสาขา

ทุกสาขา

ทุกสาขา

ทุกสาขา

- จํานวนสาขาโมเดิรนเทรด ณ วันที่ 31 มี.ค. 55

104

175

846

112

14

50

215

- จํานวนสาขาที่บริษัทติดตั้งสื่อโฆษณาแลว

31

-

-

15

-

-

215

3) สื่อมัลติมีเดีย

3)

สื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน

สําหรับธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน กลุมบริษัทไดรับสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณาในอาคาร
สํานักงานจํานวน 51 อาคารทั่วกรุงเทพฯ โดยมีสื่อโฆษณาหลักคือ จอดิจิตอลจํานวนทั้งหมด 452 จอ ติดตั้งในลิฟท
โดยสารของอาคารสํานักงาน ออกอากาศในชวงเวลา 07:00 – 19:00 น. วันจันทรถึงศุกร
นอกจากธุรกิจสื่อโฆษณาแลว กลุมบริษัทยังดําเนินธุรกิจอื่นที่เปนการสรางรายไดเพิ่มเติมใหแกกลุมบริษัท ไดแก
การใหบริการรับผลิตงานโฆษณาสื่อภาพนิ่งและ Spot โฆษณาของสื่อวิทยุ ณ จุดขาย และการเปนตัวแทนขายสื่อโฆษณา
จอ LED
ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทย
อุ ต สาหกรรมสื่ อ โฆษณาเป น อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ ที่ มี มูลค า ตลาดรวมทุ กสื่ อ ในป 2554 มากถึ ง 104,641
ลานบาท บริษัทดําเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชน (Mass Transit Media) และสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด
(In-Store Media) ซึ่งมีมูลคาการตลาด 2,603 ลานบาท และ 1,640 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.49 และ
1.57 ของมูลคาการตลาดของอุตสาหกรรมโฆษณารวมในป 2554 ตามลําดับ
สวนแบงการตลาดการใชจายโฆษณาในอุตสาหกรรม
สื่อโฆษณาในประเทศไทย ป 2554

ลานบาท
6,000

Magazines 5.45%

Radio 5.67%
Newspapers
13.91%

TV 59.48%

5,000

Cinema 6.90%

85,602

101,011
89,734 92,033 90,122 90,341

ลานบาท
104,641
100,000
80,000

4,000

Outdoor 4.08%
Transit 2.49%
In-Store 1.57%
Internet 0.45%

คาใชจายสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชนและ
โมเดิรนเทรดเทียบกับอุตสาหกรรมโดยรวมในประเทศไทย

3,000
2,000
1,000
-

708
114

994
314

956
570

1,372

1,764

2,188

2,603

40,000
1,640

826

819

1,121

60,000

20,000

ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554
อุตสาหกรรมโฆษณา
ระบบขนสงมวลชน
โมเดิรนเทรด

แหลงขอมูล : บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ที่เปดเผยผานเว็บไซตสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย

แมวาระดับการใชจายสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชนและโมเดิรนเทรดยังคงมีสัดสวนไมสูงนักเมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมโดยรวม แตบริษัทเปนผูใหบริการรายใหญที่ครองสวนแบงการตลาดมากที่สุดในทั้งสองตลาด โดยมีสวนแบง
การตลาดเทากับรอยละ 61 และรอยละ 66 ตามลําดับ (เปรียบเทียบรายไดของบริษัทกับคาใชจายสื่อโฆษณาในระบบ
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ขนสงมวลชนและโมเดิรนเทรดภายหลั งหักสวนลดมาตรฐานเฉลี่ยของสื่อแตละประเภทที่รอยละ 40 และรอยละ 45
ตามลําดับ) นอกจากนี้ธุรกิจโฆษณาทั้งสองมีอัตราการเติบโตสูงกวาตลาดโดยรวมเปนอยางมากในชวง 6 ปที่ผานมา (ป
2548 – 2554) โดยสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรายป (Compound Annual Growth Rate)
รอยละ 20.44 และสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรายปรอยละ 46.36 ในขณะที่อุตสาหกรรมสื่อ
โฆษณาโดยรวมเติบโตเพียงรอยละ 2.91
อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชนและโมเดิรนเทรด
สื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชน คือ การติดตั้งสื่อโฆษณาใน/นอกยานพาหนะสาธารณะทุกชนิด รวมถึงการติดตั้ง
สื่อโฆษณาที่ปายรถเมล บริเวณชานชาลา สถานีขนสง ทาอากาศยาน สถานีระหวางทาง ปจจุบันสื่อโฆษณาในระบบ
ขนสงมวลชนสวนใหญยังมีพื้นที่ครอบคลุมอยูในเขตเมืองหลวงของประเทศเทานั้น เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีความหนาแนน
ของผูเดินทางในระบบขนสงสาธารณะ จุดเดนของสื่อในระบบขนสงมวลชนคือโอกาสการเขาถึงที่มากกวาสื่อประเภทอื่นๆ
เนื่องจากผูชมกลุมเปาหมายมักจะสัญจรในเสนทางเดิมทุกวันเปนกิจวัตร ทําใหผูซื้อสื่อโฆษณาพอใจกับโอกาสที่สื่อจะได
พบเห็นโดยลูกคากลุมเปาหมายทุกวัน เปนสื่อที่ชวยย้ําเตือนการรับรู และจดจําสินคา/บริการอยางไดผล ดังนั้น การ
ขยายตัวของธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชนนั้นจึงมีปจจัยสนับสนุนหลักมาจากการพัฒนาและการขยายตัวของ
ระบบขนสงมวลชน เชน รถโดยสารดวนพิเศษบีอารที และรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) การ
เติ บโตของผู โ ดยสาร การพัฒ นาเทคโนโลยี สื่อโฆษณา รวมถึงการพั ฒนาศั กยภาพในการเข า ถึงกลุ มเป าหมายของ
Lifestyle Media ที่ทําใหสื่อมีความโดดเดนมากขึ้น โดยคาดวาการเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชนนั้น
จะเปนไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเติบโตของระบบขนสงมวลชนในประเทศไทย โดยพื้นที่การใหบริการที่ขยายวง
กวางมากขึ้นและแนวโนมการเติบโตของจํานวนผูโดยสารคาดวาจะเปนปจจัยที่สงผลใหเม็ดเงินการซื้อโฆษณาในธุรกิจนี้มี
การเติบโตจากพื้นฐานจํานวนผูรับชมโฆษณาที่สูงขึ้น
สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดเปนสื่อโฆษณาที่เหมาะกับสินคาอุปโภคบริโภค เปนสื่อโฆษณาที่มีความหลากหลาย
ตั้งแตโฆษณาบนรถเข็น โฆษณาบริเวณทางเดิน แผนปาย หรือจอภาพดิจิตอลตามจุดจําหนายสินคาตางๆ เปนตน การ
ขยายตั ว ของธุ ร กิ จ สื่ อ โฆษณาในโมเดิ ร น เทรดนั้ น มี ป จ จั ย สนั บ สนุ น หลั ก มาจากการเติ บ โตอย า งรวดเร็ ว ของสาขา
ไฮเปอรมารเก็ตในประเทศไทย (Tesco Lotus และ Big C) การเติบโตของยอดขาย และจํานวนลูกคาที่ใชบริการ สงผลให
จํานวนผูรับชมโฆษณาและพื้นที่โฆษณาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาทดแทนปายโฆษณาภาพนิ่งที่มีอยู
เดิมเปนโอกาสการเติบโตใหกับธุรกิจสื่อโฆษณาในอนาคต ปจจัยตางๆ เหลานี้เปนจุดแข็งของบริษัทในการดึงดูดลูกคา
และสรางการเติบโตของธุรกิจไดอยางตอเนื่องในระยะยาว
ภาพรวมและแนวโนมการเติบโตของระบบรถไฟฟาบีทีเอสและระบบขนสงทางรางทั้งระบบ
ในปจ จุ บันระบบขนส งมวลชนหลั กในกรุ งเทพมหานครนั้น แบงเป นระบบรถไฟฟ า รถโดยสารประจําทาง เรื อ
โดยสาร และอื่นๆ โดยสวนแบงทางการตลาดคํานวณจากขอมูลของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
(สนข.) ซึ่งวัดโดยจํานวนเที่ยวของการเดินทางตอวันของแตละประเภทการเดินทางในป 2554 จําแนกเปนรถโดยสาร
ประจําทางรอยละ 88.97 ระบบรถไฟฟารอยละ 5.81 เรือโดยสารรอยละ 2.54 และอื่นๆ รอยละ 2.68
อยางไรก็ดี จากขอมูลการศึกษาและแบบจําลองของทาง สนข. คาดคะเนวาการเดินทางในระบบขนสงมวลชน
ระบบรถไฟฟานั้นจะกาวขึ้นมาเปนระบบขนสงมวลชนหลักแทนการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางจากชวงปจจุบัน
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จนถึงป 2575 ดวยปจจัยหลักคือการขยายตัวของระบบรถไฟฟา โดยในป 2575 คาดวาสวนแบงตลาดของระบบรถไฟฟา
จะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 46.7
คาดการณสวนแบงการตลาดของระบบรถไฟฟาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แหลงขอมูล :
แผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริม ณฑล และโครงการศึ ก ษาพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล
ขอสนเทศ และแบบจําลองเพื่อบูรณาการพัฒนาการขนสงและ
จราจรการขนสง ตอ เนื่อ งหลายรูป แบบและระบบโลจิส ติก ส
TDML II ที่เปดเผยใน รายงานประจําป 2552 ของ สนข.

ภาพรวมและแนวโนมการเติบโตของโมเดิรนเทรด (Modern Trade)
ปจจุบันธุรกิจคาปลีกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบแตกตางกันเพื่อตอบสนองความตองการที่
แตกต า งกั น ของผู บ ริ โ ภค ซึ่ ง ธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ในป จ จุ บั น พอจํ า แนกได เ ป น 2 ประเภทใหญ ได แ ก ร า นค า ปลี ก ดั้ ง เดิ ม
(Traditional Trade) และรานคาปลีกสมัยใหมหรือโมเดิรนเทรด (Modern Trade)
การเติบโตของยอดขายธุรกิจคาปลีกประเทศไทย

จํานวนสาขาของไฮเปอรมารเก็ตในประเทศไทย

Index
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อัตราเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR ) 9.07%
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แหลงขอมูล : เว็บไซต ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ : ดั ช นี ค า ปลี ก ประมวลผลจากข อ มู ล ยอดขายใน
ห ม ว ด ค า ป ลี ก ที่ ไ ด จ า ก ก า ร เ ก็ บ ภ า ษี ข อ ง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยเผยแพรขอมูล
ยอดขายหางสรรพสินคา และนํามาคํานวณหาดัชนี
เปนรายป (ปฐาน = 2545) ใหอยูในรูปปริมาณโดย
ใชดัชนีราคาผูบริโภคเปน Deflator
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แหลงขอมูล : สํานักวิจัย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
หมายเหตุ : * จํานวนสาขาของ Big C เสมือนวาไดเขา
ซื้อกิจการของ Carrefour มาตั้งแตป 2547

จากขอมูลดัชนียอดขายธุรกิจคาปลีก ธนาคารแหงประเทศไทย พบวาธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยมีการเติบโต
อยางตอเนื่องตั้งแตป 2543 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรายป (CAGR) เทากับรอยละ 9.07 โดยจํานวนสาขาไฮเปอร
มารเก็ตของ Tesco Lotus มีการเพิ่มขึ้นจาก 48 สาขาในป 2547 เปน 99 สาขาในป 2554 และจํานวนสาขาไฮเปอร
มารเก็ตของ Big C (จํานวนสาขาเสมือนวาไดเขาซื้อกิจการของ Carrefour มาตั้งแตป 2547) มีการเพิ่มขึ้นจาก 60 สาขา
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ในป 2547 เปน 107 สาขาในป 2554 สาเหตุที่ไฮเปอรมาเก็ตมีการขยายสาขาอยางตอเนื่องมาจากการที่ผูบริโภคเปลี่ยน
พฤติกรรมการจับจายสินคาจากรานคาปลีกดั้งเดิมเปนการจับจายในโมเดิรนเทรดมากขึ้น ซึ่งวัดไดจากขอมูลจํานวน
ผูบริโภคที่เขาใชบริการใน Tesco Lotus เฉลี่ยมากกวา 2.3 ลานคนตอเดือนในป 2554 (แหลงขอมูล : หนังสือชี้ชวน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท)
ปจจัยความเสี่ยง
1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1

การประกอบธุรกิจของบริษัทพึ่งพิงคูสัญญาทางธุรกิจนอยราย

รายไดหลักของบริษัทมาจาก 1) การใหบริการสื่อโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชยในระบบรถไฟฟาบีทีเอส และ
2) การใหบริการสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด หากบริษัทสูญเสียสัญญาใหสิทธิบริหารจัดการพื้นที่สื่อโฆษณากับคูสัญญาที่
สําคัญรายใดรายหนึ่ง อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญได โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1)

สัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอสอาจสิ้นผลหรือถูกยกเลิก เนื่องจาก

1.1) BTSC อาจบอกเลิกสัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส หากบริษัทผิดสัญญาในขอที่เปน
สาระสําคัญ
บริษัทไดรับสิทธิในการจัดหารายไดจากการโฆษณาและบริหารพื้นที่เชิงพาณิชยในระบบรถไฟฟาบีทีเอส
โดยกําหนดอายุของสัญญาจะสิ้นสุดลงพรอมกับสัญญาสัมปทานระหวาง BTSC และ กทม. ในเดือนธันวาคม
2572 ดังนั้น หาก BTSC บอกเลิกสัญญาดังกลาว อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทใน
อนาคตได
อยางไรก็ดี มีเพียง 3 กรณีซึ่ง BTSC มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาดังกลาว ไดแก 1) บริษัทไมสามารถชําระ
เงินคาสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ถึงกําหนดตองชําระ 2) บริษัทละเมิดในสาระสําคัญหรือเปนการใหคํา
สัญญาที่ไมถูกตองและการละเมิดดังกลาวไมไดรับการแกไขปรับปรุงในระยะเวลาที่กําหนด หรือ 3) บริษัทมีหนี้สิน
ลนพนตัวหรือลมละลาย บริษัทมีความเห็นวาขอกําหนดและเงื่อนไขในการยกเลิกสัญญาดังกลาวเปนเงื่อนไข
ตามปกติของสัญญาทางการคาโดยทั่วไป
1.2) สัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอสอาจสิ้นผล หากสัญญาสัมปทานระหวาง BTSC และ กทม.
ถูกยกเลิก
ตามสัญญาสัมปทาน BTSC เปนผูออกแบบ กอสราง ดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบเปนระยะเวลา 30
ป หลั ง จากวั น ที่ ระบบรถไฟฟ า บี ที เอสเริ่ มดํา เนิ น งานเชิ ง พาณิ ชย หากสั ญ ญาสั มปทานสิ้ นผลหรื อ ถู กยกเลิ ก
สัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอสก็จะถูกยกเลิกไปโดยปริยาย อยางไรก็ดี มีเพียง 2 กรณี ซึ่ง กทม. มี
สิทธิในการบอกเลิกสัญญาดังกลาวได ไดแก 1) BTSC ถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดในคดีลมละลาย หรือ
2) BTSC จงใจผิดสัญญาในสาระสําคัญอยางตอเนื่อง เวนแตเหตุการณดังกลาวไดรับการเยียวยาหรือแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม ที่ผานมา BTSC ไดปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด จึงยังไมเคยเกิด
เหตุการณที่เปนเหตุในการบอกเลิกสัญญาแตอยางใด
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เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายไดจากการใหบริการโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชยในระบบรถไฟฟาบีทีเอส
บริษัทไดขยายพื้นที่สื่อโฆษณาเขาไปในโมเดิรนเทรดชั้นนําหลายแหง เปนผลใหสัดสวนรายไดจากสื่อโฆษณาในโมเดิรน
เทรดตอรายไดรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 27.68 สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 เปนรอยละ 37.61
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายขยายการดําเนินธุรกิจไปยังสื่อโฆษณาในพื้นที่
ใหมๆ บริษัทเชื่อวารายไดจากการใหบริการพื้นที่โฆษณาในโมเดิรนเทรดและพื้นที่สื่อโฆษณาใหมๆ จะชวยลดความเสี่ยง
ในการพึ่งพิงรายไดจากการใหบริการสื่อโฆษณาบนระบบรถไฟฟาบีทีเอสเพียงอยางเดียวได
2)

ผูประกอบการโมเดิรนเทรด อาจไมตออายุสัญญาใหสิทธิโฆษณาในโมเดิรนเทรด

สัญญาระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับผูประกอบการโมเดิรนเทรดแตละรายมีระยะเวลาของสัญญา
ประมาณ 3 – 5 ป ดังนั้น หากบริษัทและบริษัทยอยไมไดรับการตออายุสัญญากับผูประกอบการโมเดิรนเทรด
รายที่สําคัญรายใดรายหนึ่ง บริษัทอาจไดรับผลกระทบในทางลบตอธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทได
อยางไรก็ดี โดยสวนใหญบริษัทและบริษัทยอยที่เปนคูสัญญากับผูประกอบการโมเดิรนเทรดมีสิทธิจะเจรจาขอตอ
สัญญา หรือเขารวมประมูลสัญญาใหมกอนสัญญาแตละฉบับจะหมดอายุลง
บริษัทไดตระหนักถึงภาวะการแขงขันสําหรับธุรกิจใหบริการพื้นที่โฆษณาในโมเดิรนเทรด จึงไดกําหนด
กลยุ ท ธ ใ นการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข ง ขั น ของบริ ษั ท เพื่ อ ให ส ามารถสร า งผลประโยชน ต อบแทนสู ง สุ ด ให แ ก
ผูประกอบการโมเดิรนเทรดแตละราย ทั้งในดานของคาธรรมเนียมที่เหมาะสมตามสัญญา การจัดกิจกรรมสงเสริม
การขายรวมเพื่อกระตุนยอดขายของสินคาที่ลงโฆษณา การชวยประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมภาพลักษณของรานคา
การบริหารจัดการและติดตามการวางสื่อโฆษณาอยางเปนระบบ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลการขายสินคา
บริษัทจึงไดรับความไววางใจจากผูประกอบการโมเดิรนเทรดในการมอบสิทธิในการขยายพื้นที่และเพิ่มเติมสื่อ
ประเภทใหมๆ และไดรับการตอสัญญาที่หมดอายุลงทุกสัญญามาโดยตลอด จึงเปนขอพิสูจนวาบริษัทไดรับความ
ไววางใจจากผูประกอบการโมเดิรนเทรดภายใตความเชื่อมั่นวาบริษัทมีศักยภาพในการสรางผลตอบแทนสิทธิไดสูง
กวาคูแขงรายอื่น
1.2

การพึ่งพิงบริษัทตัวแทนโฆษณารายใหญ

ลูกคาของบริษัทแบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ กลุมเอเจนซี่ และกลุมลูกคาซึ่งเปนเจาของสินคาและบริการ
โดยทั่วไป ลูกคากลุมเอเจนซี่จะเปนผูใหบริการวางแผนกลยุทธการใชสื่อในรูปแบบตางๆ จึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชสื่อโฆษณาของบริษัทเจาของสินคาและบริการ โดยรายไดจากเอเจนซี่รายใหญ 5 อันดับแรกมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 50 ของรายไดคาโฆษณาทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงหากเอเจนซี่รายใหญไมแนะนําให
เจาของสินคาและบริการใชเครือขายสื่อโฆษณาของบริษัท
อยางไรก็ดี บริษัทเชื่อมั่นวาการที่เครือขายสื่อโฆษณาของบริษัทครอบคลุมพื้นที่เครือขายโฆษณาทั้งในระบบ
รถไฟฟ า บี ที เอสและโมเดิ รนเทรด ซึ่ ง มี ฐานผู ชมจํ า นวนมาก ครอบคลุ มกลุ มเป า หมายของสิ น ค าและบริ การทุ กกลุ ม
มีความโดดเดนและดึงดูดความสนใจของผูชมสื่อโฆษณา รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมผูรับชมสื่อเปาหมาย
และการพบเห็นไดในการดํารงชีวิตประจําวัน สามารถตอบสนองลูกคาผูซื้อสื่อโฆษณาในดานความคุมคาและความมี
ประสิทธิผลของการใชงบโฆษณา บริษัทจึงเชื่อมั่นวาเครือขายโฆษณาของบริษัทเปนหนึ่งในชองทางการโฆษณาที่ไดรับ
ความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากผูลงสื่อโฆษณา ซึ่งจะสงผลใหบริษัทสามารถรักษาสวนแบงการตลาดของงบโฆษณาไวไดใน
ระยะยาว
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1.3

ธุรกิจสื่อโฆษณาแปรผันตรงกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

แนวโนมธุรกิจสื่อโฆษณาจะผันแปรในทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศเปนสําคัญ หากเศรษฐกิจของ
ประเทศอยูในภาวะที่ดี งบประมาณการใชสื่อโฆษณาจะอยูในระดับสูงตามการใชจายของผูบริโภค ซึ่งจะสงผลใหรายได
ของผูใหบริการสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะที่ไมดีหรือมีความไม
แน น อนจากป จ จั ยที่ ส ง ผลกระทบในทางลบต อ ความเชื่ อ มั่ น หรื อ กํ า ลั ง ซื้ อ ของผู บ ริ โ ภค อาจส ง ผลให ก ารใช จ า ยของ
ประชาชนลดลง และอาจทําใหเจาของสินคาและบริการปรับลดงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธในสื่อโฆษณา ซึ่งอาจ
สงผลกระทบใหรายไดของผูใหบริการสื่อโฆษณาลดลงได
หลังจากเหตุการณวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สงผลกระทบทั่วโลกในป 2551 – ป 2552
อุตสาหกรรมโฆษณาขยายตัวเพิ่มขึ้นในป 2553 และป 2554 และโครงสรางอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม โดยผูลงสื่อโฆษณามีแนวโนมที่จะจัดสรรงบโฆษณาใหกับสื่อประเภทใหมๆ ที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายไดใน
วงกวางและมีโอกาสพบเห็นไดบอยครั้งในชีวิตประจําวัน สื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชน (Transit Media) และสื่อ
โฆษณาในหางสรรพสินคา/โมเดิรนเทรด (In-Store Media) เปนที่นิยมมากขึ้นและมีอัตราการเติบโตสูงกวาอุตสาหกรรม
สื่อโฆษณาอยางมีนัยสําคัญ โดยขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 23.80 ตอป และรอยละ 25.69 ตอป ในระหวางป 2552 – ป 2554
ตามลําดับ
1.4

การเติบโตของรายไดจากการใหบริ การสื่อโฆษณาของบริษัท แปรผั นตรงกับจํ านวนผูใช บริการของ
คูสัญญาผูใหสิทธิโฆษณา

การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูใชบริการของคูสัญญาผูใหสิทธิเปนหนึ่งในปจจัยที่สําคัญในการพิจารณาเพิ่มงบประมาณ
โฆษณาของผูลงสื่อโฆษณา การเติบโตของรายไดจากการใหบริการสื่อโฆษณาของบริษัทจึงพึ่งพิงกับอัตราการเติบโตและ
จํานวนผูโดยสารของระบบรถไฟฟาบีทีเอสและลูกคากลุมโมเดิรนเทรด เปนสําคัญ
1)

การปรับขึ้นอัตราคาโฆษณาสําหรับสื่อในระบบรถไฟฟาบีทีเอสแปรผันโดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ผูใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส

ปจจุบัน จํานวนผูโดยสารของระบบรถไฟฟาบีทีเอสเติบโตอยางตอเนื่องจากเฉลี่ยประมาณ 161,150 เที่ยว
คน/วัน ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 เปนประมาณ 482,270 เที่ยวคน/วัน ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2555 คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ 10.48 ตอป ในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งที่ผานมาบริษัท
สามารถขยายพื้นที่โฆษณาและปรับขึ้นอัตราคาโฆษณาบนระบบรถไฟฟาบีทีเอสใหสอดคลองกับแนวโนมจํานวน
ผูโดยสารรถไฟฟาที่เพิ่มขึ้นเปนลําดับ ดังนั้น ปจจัยใดๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอจํานวนผูโดยสารรถไฟฟาบีทีเอ
สอยางมีนัยสําคัญ อาทิเชน การประทวงหรือการชุมนุมทางการเมือง หรือพิบัติภัยทางธรรมชาติที่รุนแรง อาจสงผล
ใหบริษัทมีขอจํากัดในการเพิ่มพื้นที่สื่อโฆษณาหรือปรับขึ้นอัตราคาโฆษณาในอนาคตได
อยางไรก็ดี การที่เสนทางเดินรถไฟฟาบีทีเอสทั้งสายสุขุมวิทและสายสีลมผานพื้นที่ศูนยกลางธุรกิจของ
กรุงเทพฯ (Central Business District หรือ CBD) ทําใหไดรับประโยชนจากการขยายตัวของเครือขายระบบขนสง
มวลชน ทั้งในสวนตอขยายของระบบรถไฟฟาบีทีเอสและการเชื่อมตอผูโดยสารจากระบบขนสงมวลชนรูปแบบอื่น
(Feeder System) ซึ่งมีอยูในปจจุบัน รวมถึงการพัฒนาโครงขายเสนทางตามแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทาง
รางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะ 20 ป (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2572) จะสนับสนุนใหเกิดการสงตอ
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ผูโดยสารที่ตองการเดินทางผานพื้นที่ศูนยกลางของกรุงเทพฯ ใหแกระบบรถไฟฟาบีทีเอส นอกจากนี้ การพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยตามแนวเสนทางเดินรถไฟฟาบีทีเอส ยังเปนปจจัยเกื้อหนุนใหจํานวนผูโดยสารรถไฟฟา
บีทีเอสเพิ่มขึ้นในอนาคต
2)

การเติบโตของรายไดจากการใหบริการสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดของบริษัทแปรผันโดยตรงกับการเพิ่มขึ้น
ของลูกคาโมเดิรนเทรด

สัญญาใหสิทธิโฆษณาในโมเดิรนเทรดที่บริษัทไดรับสวนใหญครอบคลุมทุกสาขาที่มีอยูในปจจุบันและที่จะ
เปดขึ้นใหมในอนาคต ในอดีตที่ผานมา การขยายสาขาของหางคาปลีกสมัยใหมเกื้อหนุนตอการเพิ่มขึ้นของรายได
จากการใหบริการสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดของบริษัท ดังนั้น หากผูบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจายใชสอย
หรือ รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงถูกประกาศใชเปนกฎหมาย ซึ่งอาจมีขอกําหนดบาง
ประการที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของผูประกอบการโมเดิรนเทรดอยางมีนัยสําคัญ เชน ขอจํากัดในการ
ขยายสาขาเพิ่มเติม และ/หรือ การควบคุมเวลาเปด-ปดของโมเดิรนเทรด อาจสงผลใหจํานวนลูกคาของโมเดิรน
เทรดลดลง และสงผลตอเนื่องถึงการเติบโตของรายไดจากการใหบริการสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดของบริษัทได
อยางไรก็ตาม หลายปที่ผานมาผูบริโภคไดหันมาเลือกซื้อสินคาในโมเดิรนเทรดแทนการซื้อจากรานคาทั่วไป
มากขึ้น ประกอบกับการขยายจํานวนสาขาทั้งในรูปแบบขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญทั่วประเทศ ไดเพิ่ม
ความสะดวกในการเขาถึงโมเดิรนเทรดมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวโนมดังกลาวจะสงผลใหยอดขายของผูประกอบการ
โมเดิ ร น เทรดเติ บ โตในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ ซึ่ ง การเติ บ โตของ
งบประมาณการใชสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดก็จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับการเจริญเติบโตของยอดขาย
สินคาและจํานวนลูกคาของโมเดิรนเทรดดวยเชนกัน
1.5

การดําเนินธุรกิจของบริษัทตองพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานและมีความสัมพันธอันดีกับ
ลูกคา

ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาของบริษัทตองพึ่งพิงบุคลากรในการติดตอเอเจนซี่ และเจาของสินคาและบริการโดยตรง
ดังนั้น บุคลากรในฝายขายและการตลาดตลอดจนผูบริหารของบริษัทตองมีความสัมพันธอันดีกับเอเจนซี่และเจาของ
สินคาและบริการ นอกจากนี้ การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชพื้นที่โฆษณา
และการสรางสรรครูปแบบของสื่อโฆษณา ยังตองอาศัยผูบริหารและบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญและประสบการณ
ในการวางแผนบริหารจัดการสื่อโฆษณา ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถรักษาผูบริหารและบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ
ไวได บริษัทอาจไดรับผลกระทบในทางลบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได
บริ ษั ท จึ ง ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคลอย า งต อ เนื่ อ ง โดยการทํ า งานเป น ที ม ซึ่ ง
บุคลากรสามารถทํางานทดแทนกันไดตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการอบรมสําหรับบุคลากรของบริษัทเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพของบุคลากร และสนับสนุนใหผูบริหารระดับกลางมีสวนรวมในการวางแผนบริหารจัดการของบริษัท
เพื่อสรางความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) และเพิ่มพูนความรูและประสบการณ ซึ่งเปนการลดความเสี่ยง
ด า นการพึ่ ง พิ ง ตั ว บุ ค คลได สํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง บริ ษั ท อยู ร ะหว า งจั ด เตรี ย มแผนการสรรหาบุ ค ลากรทดแทน
(Succession Plan) เพื่อเตรียมความพรอมในการสรางผูบริหารรุนถัดไปเพื่อรักษาการเจริญเติบโตขององคกรในระยะยาว
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2

ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ

2.1

การถือหุนในบริษัทโดยผูถือหุนรายใหญ

ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป BTSC ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทจะถือหุนในสัดสวนประมาณ
รอยละ [] ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัท BTSC จึงสามารถกําหนดนโยบาย บริหารงาน และควบคุมเสียงสวนใหญ
ในการลงมติ ข องที่ ประชุ มผู ถือ หุ น ของบริ ษั ท ได ยกเว น การลงมติใ นวาระสํ า คั ญ ที่ ก ฎหมายหรื อ ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
กําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น ผูถือ
หุนรายอื่นอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได
ปจจุบัน บริษัทมีการทํารายการระหวางกันที่สําคัญกับ BTSC ในลักษณะการจายคาตอบแทนตามสัญญา
สั ม ปทานให สิ ท ธิ บ ริ ห ารจั ด การด า นการตลาดและพื้ น ที่ ร า นค า ในระบบรถไฟฟ า บี ที เ อส ตลอดจนค า ใช จ า ย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการบนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส คาสาธารณูปโภคและการลงโฆษณาผานสื่อของบริษัท เปนตน
บริษัทมีคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรวม 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดยอยมีขอบเขต
อํานาจหนาที่ที่ชัดเจน เพื่อใหระบบการทํางานของบริษัทมีการตรวจสอบถวงดุลและสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี อีก
ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน เปนผูที่มีความรูความสามารถ มีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงหนวยงานตรวจสอบภายนอกที่บริษัทวาจางเปนครั้งคราว ทําการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

3.1

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริ ษั ท ประสงค จ ะเสนอขายหุ น เพิ่ ม ทุ น ต อ ประชาชนในครั้ ง นี้ ก อ นที่ จ ะได รั บ ทราบผลการพิ จ ารณาของ
ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ [] ซึ่ง
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัท
มีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (ปรับปรุง 1 สิงหาคม
2554) เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไม
นอยกวา 1,000 ราย ซึ่งขึ้นอยูกับผลของการเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาต
จากตลาดหลักทรัพยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้น ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลอง
ในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หาก
หลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได
อยางไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินคาดวาภายหลังการเสนอขายหุนใหกับประชาชนแลวเสร็จ บริษัทจะมีคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการกระจายการถือหุนตามเกณฑที่กําหนด
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3.2

ผลกระทบที่มีตอ BTSC และ BTSG จากการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท

การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Spin-off) โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน [] หุน และการเสนอขายหุนสามัญเดิมของบริษัทโดย BTSC จํานวน [] หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
จะสงผลให BTSC มีสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) ลดลงรอยละ [] จากการ
ถือหุนรอยละ 100.0 เหลือรอยละ [] ของทุนชําระแลวของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชน
เปนครั้งแรก นอกจากนี้ การ Spin-off จะสงผลให BTSG ซึ่งเปนผูถือหุนใหญทางออมของบริษัท และเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรับผลกระทบทางออมจากการที่ BTSC มีสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการ
ออกเสี ย งของผู ถื อ หุ น เดิ ม ลดลงดั ง กล า ว อย า งไรก็ ต าม ไม มี ผ ลกระทบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ สถานะการเป น บริ ษั ท
จดทะเบียนของ BTSG
รายการระหวางกัน
ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2555 บริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของ
หลายรายการ ซึ่งรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตั้งแตในอดีต ตามสัญญาทางการคาที่มีตอกันซึ่งไดจัดทําขึ้นตั้งแต
ในอดีต หรือ ตามลักษณะปกติของการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือ ตามความจําเปนของธุรกิจ ณ ขณะนั้น โดยรายการ
ระหวางกันสามารถจําแนกตามประเภทรายการดังนี้
(1) รายการคาตอบแทนสัญญาสัมปทาน: เนื่องจากรายการดังกลาวมีเงื่อนไขและคาสิทธิที่เปนไปตามอัตราที่
ระบุไวในสัญญาใหสิทธิบริหารจัดการดานการตลาดระหวางบริษัท กับ BTSC และมีความจําเปนตอการประกอบกิจการ
ของบริษัท ดังนั้นรายการคาตอบแทนสัญญาสัมปทานดังกลาวจึงมีความจําเปน สมเหตุสมผล และจะยังคงเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
(2) รายการทั่วไป: เชน การใหบริการสื่อโฆษณาบนระบบรถไฟฟาบีทีเอส การเชาอาคารสํานักงาน เปนตน ซึ่ง
เปนไปตามลักษณะปกติของการประกอบธุรกิจและการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่เกิดขึ้นตามความจําเปน
ภายใตเงื่อนไขทางการคาปกติเสมือนการทําธุรกรรมกับลูกคาทั่วไป ดังนั้นรายการดังกลาวจะยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
(3) รายการใหความชวยเหลือทางการเงิน: เพื่อบริหารสภาพคลองสวนเกินที่มีใหเกิดประโยชน โดยบริษัทมีการ
กําหนดนโยบายการใหเงินกูยืมระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของอยางชัดเจน อยางไรก็ดีในปจจุบันบริษัทไมมีนโยบายที่จะ
ใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวของในลักษณะดังกลาวอีก หรือหากกรณีที่มีความจําเปน การอนุมัติการให
ความชวยเหลือทางการเงินจะเปนไปตามหลักเกณฑการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยกําหนด
การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารสื่ อ โฆษณาและพื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย ใ นเครื อ ข า ยรถไฟฟ า บี ที เ อส สื่ อ โฆษณาใน
โมเดิรนเทรด และสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงานชั้นนํา โดยรายไดรวมของกลุมบริษัทมีการเติบโตขึ้นเปนลําดับจาก
1,137.23 ลานบาท ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 เปน 1,412.01 ลานบาท ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2554 และเปน 2,004.82 ลานบาท ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 มีสาเหตุมาจากการเติบโตของ
สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดอยางตอเนื่องและจากพื้นที่โฆษณาที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนรถไฟฟาบีทีเอสที่เพิ่มขึ้นจํานวน 12
ขบวน ในเดือนเมษายน 2554 เปนสําคัญ โดยรายไดรวมเฉลี่ยรอยละ 98 เปนรายไดจากธุรกิจสื่อโฆษณาและการใหเชา
พื้นที่เชิงพาณิชย ที่เหลือประมาณรอยละ 2 มาจากรายไดอื่น
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เนื่องจากตนทุนการใหบริการรวม สวนใหญเปนคาตอบแทนสิทธิ (License Fees) ในรูปแบบของสวนแบงรายได
สัดสวนตนทุนการใหบริการตอรายไดรวมจึงคอนขางคงที่ เปนเหตุใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนที่คอนขางคงที่ เทากับ
รอยละ 33.27 ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 รอยละ 35.30 ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ
รอยละ 34.48 ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
ค า ใช จ า ยในการขายและบริ ห าร ได แ ก ค า ใช จ า ยทางการตลาด ค า ใช จ า ยในการค น คว า วิ จั ย ทางการตลาด
คาใชจายพนักงาน คาใชจายสงเสริมการขาย คาเสื่อมราคา และอื่นๆ เพิ่มขึ้นจาก 228.27 ลานบาท ในงวดปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2553 เปน 243.99 ลานบาท ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และเปน 270.28 ลานบาท
ในงวดป บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มี น าคม 2555 หรื อ คิ ด เป น สั ด ส ว นต อ รายได ร วมร อ ยละ 20.07 ร อ ยละ 17.28 และ
รอยละ 13.48 ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2554 และ 31 มีนาคม 2555 ตามลําดับ โดย
สัดสวนดังกลาวลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากคาใชจายในการขายและบริหาร ที่สวนใหญเปนคาใชจายคงที่นั้นเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ต่ํากวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได
กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยกําไรจากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้นจาก
164.55 ลานบาท ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 เปน 262.22 ลานบาท ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2554 และมีมูลคา 427.12 ลานบาท ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 คิดเปนอัตรากําไรจากการดําเนินงาน
เทากับรอยละ 14.76 รอยละ 18.72 และรอยละ 21.60 ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2554 และ
31 มีนาคม 2555 ตามลําดับ กําไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 99.90 ลานบาท ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553
เปน 172.37 ลานบาท ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และมีมูลคา 278.45 ลานบาท ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2555 คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 8.78 รอยละ 12.21 และรอยละ 13.89 ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2554 และ 31 มีนาคม 2555 ตามลําดับ
สินทรัพยรวม ณ สิ้นงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2554 และ 31 มีนาคม 2555 มีมูลคา
1,271.36 ลานบาท 1,297.17 ลานบาท และ 1,313.89 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมดังกลาวมี
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามสัดสวนของรายไดที่เพิ่มขึ้น
บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2554 และ 31 มีนาคม 2555 มูลคา 818.17 ลานบาท
883.45 ลานบาท และ 1,020.75 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและภาษีเงินได
นิติบุคคลคางจาย
สวนของผูถือหุนรวมมีจํานวนลดลงจาก 453.20 ลานบาท เปน 413.73 ลานบาท และ 293.14 ลานบาท ณ วันที่
31 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2554 และ 31 มีนาคม 2555 ตามลําดับ สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีการจายเงินปนผลจาก
กําไรสุทธิและกําไรสะสมในชวงเวลาดังกลาว
สรุปขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจํานวนไมเกิน [] หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00
บาท หรือคิดเปนรอยละ [] ของทุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ในราคาเสนอขายหุนละ [] บาทตอหุน โดยจัดสรร
ตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
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การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ [] และตลาดหลักทรัพย
ไดพิจารณาขอมูลของบริษัทแลวเห็นวาหุนสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยวาดวยการ
รับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย เมื่อวันที่
[]
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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