บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

1.

ปจจัยความเสี่ยง

1.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1.1 การประกอบธุรกิจของบริษัทพึ่งพิงคูสัญญาทางธุรกิจนอยราย
ธุรกิจใหบริการพื้นที่สื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชนและโมเดิรนเทรดมีความจําเปนตองพึ่งพิงคูสัญญาซึ่งเปน
เจาของพื้นที่สําหรับติดตั้งสื่อโฆษณา ไดแก ผูใหบริการระบบขนสงมวลชนและผูประกอบการโมเดิรนเทรด คูสัญญาทาง
ธุรกิจที่สําคัญของบริษัทไดแก BTSC ซึ่งเปนผูใหสิทธิแกบริษัทในการบริหารพื้นที่โฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชยในระบบ
รถไฟฟาบีทีเอส และผูประกอบการโมเดิรนเทรด ไดแก Tesco Lotus และ Big C (รวม Carrefour เดิม)
รายไดหลักของบริษัทมาจาก 1) การใหบริการสื่อโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชยในระบบรถไฟฟาบีทีเอส (ธุรกิจบน
BTS) และ 2) การใหบริการสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด (ธุรกิจในโมเดิรนเทรด) ซึ่งมีสัดสวนรายไดจากธุรกิจบน BTS และ
รายไดจากธุรกิจในโมเดิรนเทรด ประมาณรอยละ 61.75 และรอยละ 21.58 ของรายไดรวมของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2554 ตามลําดับ และประมาณรอยละ 51.75 และรอยละ 35.16 ของรายไดรวมของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2555 ตามลําดับ ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียสัญญาใหสิทธิบริหารจัดการพื้นที่สื่อโฆษณากับคูสัญญาทางธุรกิจ
ที่ สํ า คั ญ รายใดรายหนึ่ ง อาจส ง ผลกระทบในทางลบต อ ธุ ร กิ จ และฐานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ได
รายละเอียดการพึ่งพิงคูสัญญาทางธุรกิจที่สําคัญรวมถึงโอกาสและสาเหตุที่อาจทําใหบริษัทตองสูญเสียสัญญาดังกลาว มี
ดังนี้
1)

สัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอสอาจสิ้นผลหรือถูกยกเลิก เนื่องจาก

1.1) BTSC อาจบอกเลิกสัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส หากบริษัทผิดสัญญาในขอที่เปน
สาระสําคัญ
บริษัทไดรับสิทธิในการจัดหารายไดจากการโฆษณาและบริหารพื้นที่เชิงพาณิชยในระบบรถไฟฟาบีทีเอส
ซึ่งประกอบดวย สถานีรถไฟฟาบีทีเอส 23 สถานี รวมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร และขบวนรถไฟฟาบีทีเอสทั้งหมดที่
BTSC เปนเจาของ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีขบวนรถไฟฟาบีทีเอสใหบริการทั้งหมด 47 ขบวน) ซึ่งภายใต
สัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอสที่บริษัททํากับ BTSC กําหนดอายุของสัญญาใหสิ้นสุดลงพรอมกับ
สัญญาสัมปทานระหวาง BTSC และ กทม. คือสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2572 ซึ่งตามสัญญาดังกลาว บริษัทไดรับ
สิทธิแตเพียงผูเดียว (Exclusive Rights) ในการบริหารจัดการดานการตลาดเกี่ยวกับพื้นที่โฆษณา (Advertising
Space) พื้นที่เชิงพาณิชย (Merchandising Area) และพื้นที่ภายนอกขบวนรถไฟฟา (Exterior Train Area) และมี
สิทธิไมจํากัดแตเพียงผูเดียว (Non-Exclusive Rights) ในการบริหารจัดการดานการตลาดในสวนของพื้นที่เพิ่มเติม
(Additional Area) โดยบริษัทตกลงจายคาสิทธิ (License Fees) ใหแก BTSC เปนการตอบแทนตามขอกําหนดที่
ระบุไวในสัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส ดังนั้น สัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส
จึงถือเปนหนึ่งในสัญญาหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยหาก BTSC บอกเลิกสัญญาดังกลาว อาจสงผล
กระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได
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การที่ สัญ ญาให สิท ธิ โ ฆษณาในระบบรถไฟฟ า บี ที เอส เป น สั ญ ญาระยะยาวมี อ ายุ สัญ ญาคงเหลื อ อี ก
ประมาณ 17 ป (สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2572) ดังนั้น ความเสี่ยงจากการที่สัญญาดังกลาวจะไมไดรับการตออายุ
สัญญาจึงถือวาอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับสัญญาระยะสั้น แตบริษัทก็ยังมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจหาก
สัญญาสัมปทานมีการยกเลิกหรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจสงผลใหบริษัทอาจเสียผลประโยชนทางธุรกิจได
อยางไรก็ดี ตามขอกําหนดในสัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส การแกไขหรือยกเลิกสัญญา
จะกระทําขึ้นไดหากคูสัญญาทั้งสองฝายมีการทําขอตกลงเพิ่มเติมเปนลายลักษณอักษรรวมกัน ยกเวนเพียง 3
กรณีซึ่ง BTSC มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาดังกลาวได ซึ่งไดแก 1) กรณีที่บริษัทไมสามารถชําระเงินคาสิทธิ
ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ถึงกําหนดตองชําระ 2) กรณีที่บริษัทละเมิดในสาระสําคัญหรือเปนการใหคําสัญญาที่
ไมถูกตองและการละเมิดดังกลาวไมไดรับการแกไขปรับปรุงในระยะเวลาที่กําหนด หรือ 3) กรณีที่บริษัทมีหนี้สินลน
พนตัวหรือลมละลาย ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวไมไดมีขอกําหนดอื่นใดนอกเหนือจาก 3 กรณีที่กลาวขางตนที่ใหสิทธิ
BTSC ในการบอกเลิกสัญญาดังกลาวไดแตเพียงฝายเดียว บริษัทมีความเห็นวาขอกําหนดและเงื่อนไขในการ
ยกเลิกสัญญาดังกลาวเปนเงื่อนไขตามปกติของสัญญาทางการคาโดยทั่วไป
1.2) สัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอสอาจสิ้นผล หากสัญญาสัมปทานระหวาง BTSC และ กทม.
ถูกยกเลิก
ตามสัญญาสัมปทาน BTSC เปนผูออกแบบ กอสราง ดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบเปนระยะเวลา 30
ป หลังจากวันที่ระบบรถไฟฟาบีทีเอสเริ่มดําเนินงานเชิงพาณิชย ซึ่งภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาว BTSC มี
สิทธิไดรับรายไดจากกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟาบีทีเอส อันรวมถึงการเก็บคาโดยสารและการโฆษณาใน
ระบบรถไฟฟาบีทีเอส โดยสัญญาสัมปทานมีอายุสัญญาถึงเดือนธันวาคม 2572 ทั้งนี้ หากสัญญาสัมปทานสิ้นผล
หรือถูกยกเลิก สัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอสก็จะถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ
ในทางลบตอธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคตได
อยางไรก็ดี ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาสัมปทาน การแกไขหรือยกเลิกสัญญาจะกระทําขึ้นไดหาก
คูสัญญาทั้งสองฝายมีการทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรรวมกัน ยกเวนเพียง 2 กรณี ซึ่ง กทม. มีสิทธิในการ
บอกเลิกสัญญาดังกลาวได ซึ่งไดแก 1) BTSC ถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดในคดีลมละลาย หรือ 2) BTSC
จงใจผิ ด สั ญ ญาในสาระสํ า คั ญ อย า งต อ เนื่ อ ง เว น แต เ หตุ ก ารณ ดั ง กล า วได รั บ การเยี ย วยาหรื อ แก ไ ขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว โดยเหตุการณซึ่งเปนเงื่อนไขในการยกเลิกสัญญาสัมปทานหลักขางตนนั้นอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัท อยางไรก็ตาม ที่ผานมา BTSC ซึ่งเปนคูสัญญากับ กทม. ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนด
ไวในสัญญาอยางเครงครัด จึงยังไมเคยเกิดเหตุการณที่เปนเหตุในการบอกเลิกสัญญาซึ่งสงผลให กทม. ตองแจง
BTSC ใหทราบถึงการกระทําผิดสัญญาแตอยางใด
เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายไดจากการใหบริการโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชยในระบบรถไฟฟาบีทีเอส
แตเพียงอยางเดียว ในป 2546 บริษัทไดริเริ่มขยายพื้นที่สื่อโฆษณาเขาไปในโมเดิรนเทรดชั้นนําหลายแหง ไดแก Tesco
Lotus Big C (รวม Carrefour เดิม) และ Watsons เปนผลใหสัดสวนรายไดจากสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดเพื่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง สัดสวนรายไดจากการใหบริการสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดตอรายไดรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 27.68
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 เปนรอยละ 37.61 สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 นอกจากนี้
บริษัทมีนโยบายการขยายการดําเนินธุรกิจไปยังสื่อโฆษณาในพื้นที่ใหมๆ เพิ่มเติมใหครอบคลุมกลุมลูกคาผูรับชมสื่อ
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โฆษณาไดมากขึ้น เพื่อใหลูกคาผูลงสื่อโฆษณามีทางเลือกในการลงสื่อโฆษณามากยิ่งขึ้น และเกื้อหนุนดานการตลาด
รวมกันกับเครือขายพื้นที่โฆษณาที่มีในปจจุบันของบริษัท บริษัทเชื่อวารายไดจากการใหบริการพื้นที่โฆษณาใน
โมเดิรนเทรดและจากพื้นที่สื่อโฆษณาใหมๆ จะชวยลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายไดจากการใหบริการสื่อโฆษณาบน
ระบบรถไฟฟาบีทีเอสเพียงอยางเดียวได
2)

ผูประกอบการโมเดิรนเทรด อาจไมตออายุสัญญาใหสิทธิโฆษณาในโมเดิรนเทรด

สัญญาใหสิทธิโฆษณาในโมเดิรนเทรดโดยสวนใหญของกลุมบริษัท มีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 3 – 5 ป
ดังนั้น เมื่อสัญญาดังกลาวสิ้นสุดลง ผูประกอบการโมเดิรนเทรดอาจจะเขาเจรจาสัญญาฉบับใหมกับผูใหบริการจัดการสื่อ
โฆษณารายเดิ ม หรื อ อาจจะเป ด ประมู ล เป น การทั่ ว ไปก็ ไ ด ซึ่ ง โดยทั่ ว ไป ในกระบวนการคั ด เลื อ กบริ ษั ท
ผูใหบริการจัดการสื่อโฆษณา ผูประกอบการโมเดิรนเทรดจะพิจารณาจากผลประโยขนคาตอบแทนสิทธิ ประกอบกับ
ประสบการณและความชํานาญของบริษัทผูใหบริการจัดการสื่อโฆษณา ผลงานในอดีตและการใหความรวมมือสงเสริม
กิจกรรมกระตุนยอดขายสินคาของหาง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงศักยภาพในการสรางการเติบโตของ
ยอดขายและผลตอบแทนสิทธิที่สูงขึ้นในทุกๆ ป อาทิ การมีเครือขายสื่อโฆษณาอื่นที่สามารถเกื้อหนุนกัน เปนตน
บริษัทไดเขาสูธุรกิจใหบริการพื้นที่โฆษณาในโมเดิรนเทรดมาตั้งแตป 2546 และขยายพื้นที่โฆษณาในโมเดิรนเทรด
อยางตอเนื่องมาโดยตลอด จวบจนปจจุบัน ถือไดวาบริษัทเปนผูใหบริการรายใหญ ในการใหบริการเครือขายสื่อโฆษณาที่
ครบวงจรในโมเดิรนเทรดชั้นนํา ที่ครองสวนแบงการตลาดสูงหลายแหง ไดแก Tesco Lotus และ Big C (รวม Carrefour
เดิม) และครอบคลุมพื้นที่ทุกบริเวณของหาง ซึ่งไดแก สื่อวิทยุ ณ จุดขาย สื่อมัลติมีเดีย และสื่อโฆษณา ณ จุดขาย (POS
Media) ในบริเวณพื้นที่ Sales Floor สื่อภาพนิ่งตั้งแตบริเวณประตูทางเขาที่จอดรถ ซุมประตูดานหนาและดานขาง แนว
บันไดเลื่อน โซนรานอาหาร หองน้ํา ประตูเซ็นเซอรทางเขาพื้นที่ Sales Floor เปนตน ทั้งนี้ สัญญาระหวางบริษัทและบริษัท
ยอยกับผูประกอบการโมเดิรนเทรดดังกลาวจะทยอยสิ้นสุดลงในป 2556 – ป 2559 ตามอายุสัญญาของแตละประเภทสื่อ
โฆษณาและพื้นที่โฆษณาที่ตกลงไวกับผูประกอบการโมเดิรนเทรดแตละราย ดังนั้น หากบริษัทและบริษัทยอยไมไดรับการ
ตออายุสัญญากับผูประกอบการโมเดิรนเทรดรายที่สําคัญรายใดรายหนึ่ง บริษัทอาจไดรับผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ
และฐานะทางการเงินของบริษัทได อยางไรก็ดี โดยสวนใหญบริษัทและบริษัทยอยที่เปนคูสัญญากับผูประกอบการโมเดิรน
เทรดมีสิทธิจะเจรจาขอตอสัญญา หรือเขารวมประมูลสัญญาใหมกอนสัญญาแตละฉบับจะหมดอายุลง
บริษัทไดตระหนักถึงภาวะการแขงขันสําหรับธุรกิจใหบริการพื้นที่โฆษณาในโมเดิรนเทรด จึงไดกําหนดกลยุทธใน
การเพิ่มศักยภาพการแขงขันของบริษัทเพื่อใหสามารถสรางผลประโยชนตอบแทนสูงสุดใหแกผูประกอบการโมเดิรนเทรด
แตละราย ทั้งในดานของคาธรรมเนียมที่เหมาะสมตามสัญญา การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมเพื่อกระตุนยอดขาย
ของสินคาที่ลงโฆษณา การชวยประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมภาพลักษณของรานคา การบริหารจัดการและติดตามการวาง
สื่อโฆษณาอยางเปนระบบ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลการขายสินคา ซึ่งจะเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดและกิ จ กรรมส ง เสริ ม การขายของโมเดิ ร น เทรดแต ล ะแห ง ด ว ยเหตุ นี้ บริ ษั ท จึ ง ได รั บ ความไว ว างใจจาก
ผูประกอบการโมเดิรนเทรดในการมอบสิทธิในการขยายพื้นที่และเพิ่มเติมสื่อประเภทใหมๆ จากเดิมที่บริษัทไดรับสิทธิ
จํากัดอยูเพียงพื้นที่ Non-Sales Floor ใหครอบคลุมไปถึงสื่อโฆษณา ณ จุดขาย (POS Media) ในบริเวณพื้นที่ Sales
Floor ซึ่งในดานการตลาดและการโฆษณาถือวาเปนพื้นที่สําคัญที่มีมูลคาการใชงบโฆษณาสูง (Prime Area) เนื่องจาก
เปนจุดสุดทายที่สื่อโฆษณาจะเขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับมอบ
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สิทธิเพิ่มเติมในสื่อมัลติมีเดีย และสื่อวิทยุ ณ จุดขาย เพื่อใหความบันเทิง ขาวสารประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขาย
สินคาสําหรับลูกคาของหาง
ปจจุบัน บริษัทเปนผูใหบริการสื่อโฆษณาที่เปนผูนําและมีสวนแบงการตลาดสูงสุดในเครือขายโมเดิรนเทรดขนาด
ใหญของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ใหบริการครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่และสาขาสวนใหญของเครือขายหางโมเดิรนเทรด รวมทั้ง
มีสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบ สามารถตอบสนองตอผูลงสื่อโฆษณาไดเปนอยางดี บริษัทจึงไดรับการตอสัญญาที่
หมดอายุลงทุกสัญญามาโดยตลอด จึงเปนขอพิสูจนวาบริษัทไดรับความไววางใจจากผูประกอบการโมเดิรนเทรดภายใต
ความเชื่อมั่นวาบริษัทมีศักยภาพในการสรางผลตอบแทนสิทธิไดสูงกวาคูแขงรายอื่น
1.1.2 การพึ่งพิงบริษัทตัวแทนโฆษณารายใหญ
ลูกคาของบริษัทสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมหลัก คือ กลุมเอเจนซี่ และกลุมลูกคาซึ่งเปนเจาของสินคาและ
บริการ ซึ่งโดยทั่วไป ลูกคากลุมเอเจนซี่จะเปนผูใหบริการวางแผนกลยุทธการใชสื่อในรูปแบบตางๆ จึงมีสวนสําคัญในการ
กําหนดแผนการใชงบโฆษณาและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสื่อโฆษณาของบริษัทเจาของสินคาและบริการ โดย
รายไดจากการใหบริการสื่อโฆษณาผานทางเอเจนซี่เพิ่มขึ้นจาก 794.64 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554
เปน 1,207.52 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 67.23 และรอยละ 65.38
ของรายไดคาโฆษณาทั้งหมดของบริษัท ตามลําดับ โดยรายไดจากเอเจนซี่รายใหญ 5 อันดับแรกมีสัดสวนประมาณรอยละ
50 ของรายไดคาโฆษณาทั้งหมดของบริษัท
ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไปของธุรกิจสื่อโฆษณา เอเจนซี่จะไมมีการวาจางบริษัทผูใหบริการ
สื่อโฆษณาเปนสัญญาระยะยาว แตจะพิจารณาแผนการใชสื่อโฆษณาตามแผนการตลาดและการโฆษณาของเจาของ
สินคาและบริการแตละรายตามความเหมาะสมในแตละชวงเวลา ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงหากเอเจนซี่รายใหญไม
แนะนําใหเจาของสินคาและบริการใชเครือขายสื่อโฆษณาของบริษัท
อยางไรก็ดี บริษัทมีความเชื่อมั่นวาการที่เครือขายสื่อโฆษณาของบริษัทครอบคลุมพื้นที่โฆษณาทั้งในเครือขาย
รถไฟฟาบีทีเอสและโมเดิรนเทรดที่มีสถิติจํานวนผูโดยสารและลูกคาในหางที่มีโอกาสรับชมสื่อโฆษณาผานเครือขาย
สื่อโฆษณาทั้งสองของบริษัทอยางสม่ําเสมอ และมีฐานผูชมจํานวนมากครอบคลุมกลุมเปาหมายของสินคาและบริการที่มี
ความตองการใชงบโฆษณาไดหลากหลายทุกกลุม อาชีพ เพศ วัย ฐานะ อีกทั้งความโดดเดนและการดึงดูดความสนใจของ
ผูชมสื่อโฆษณาที่มีขอไดเปรียบกวาสื่อประเภทอื่น รวมทั้งประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมผูรับชมสื่อเปาหมายและการพบ
เห็นไดในการดํารงชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนจุดแข็งของสื่อโฆษณาของบริษัทที่สามารถตอบสนองลูกคาผูซื้อสื่อโฆษณาใน
ด า นของความคุ ม ค า และความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการใช ง บโฆษณา ด ว ยเหตุ ผลดั ง กล า ว บริ ษั ท จึ ง มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว า
เครือขายโฆษณาของบริษัท เปนหนึ่งในชองทางการโฆษณาที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากผูลงสื่อโฆษณา ซึ่งจะสงผล
ใหบริษัทสามารถรักษาสวนแบงการตลาดของงบโฆษณาไวไดในระยะยาว
1.1.3

ธุรกิจสื่อโฆษณาแปรผันตรงกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

แนวโนมธุรกิจสื่อโฆษณาจะผันแปรในทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเปนสําคัญ โดยหาก
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอยูในภาวะที่ดี งบประมาณการใชสื่อโฆษณาของเจาของสินคาและบริการจะอยูในระดับสูง
ตามการใชจายของผูบริ โภค ซึ่งจะส งผลใหรายได ของผูใหบ ริการสื่อโฆษณาเพิ่ มขึ้นเปน ลําดั บ ในทางกลั บกัน หาก
เศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะที่ไมดีหรือมีความไมแนนอนจากปจจัยอื่นที่สงผลกระทบในทางลบตอความเชื่อมั่นหรือ
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กําลังซื้อของผูบริโภค เชน แนวโนมการปรับขึ้นของคาครองชีพที่อาจมีผลกระทบตอการเพิ่มตนทุนของผูประกอบการตางๆ
สถานการณความไมสงบทางการเมือง หรือพิบัติภัยรุนแรงทางธรรมชาติ เปนตน ปจจัยเหลานี้อาจสงผลใหการใชจายของ
ประชาชนลดลง และอาจทําใหเจาของสินคาและบริการปรับลดงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธในสื่อโฆษณาตางๆ ซึ่ง
อาจสงผลกระทบทําใหรายไดของผูใหบริการสื่อโฆษณาลดลงได
หลังจากเหตุการณวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สงผลกระทบทั่วโลกซึ่งเกิดขึ้นในป 2551 –
ป 2552 อุตสาหกรรมโฆษณามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในป 2553 และป 2554 จากผลการสํารวจของบริษัท เดอะนีลเส็น
คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด พบวามูลคารวมของคาใชจายสําหรับสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 90,341 ลานบาท ในป 2552
เปน 101,010 ลานบาท ในป 2553 และ 104,640 ลานบาท ในป 2554 ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ
5.11 ตอป ในชวงป 2552 – ป 2554 และโครงสรางอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยผูลงสื่อ
โฆษณามีแนวโนมที่จะจัดสรรงบโฆษณาใหกับสื่อประเภทใหมๆ ที่สามารถครอบคลุมกลุมเปาหมายไดในวงกวางและมี
โอกาสพบเห็นไดบอยครั้งในชีวิตประจําวัน สื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชน (Transit Media) และสื่อโฆษณาใน
หางสรรพสินคา/โมเดิรนเทรด (In-Store Media) เปนที่นิยมมากขึ้นและมีอัตราการเติบโตสูงกวาอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา
โดยรวมอยางมีนัยสําคัญ โดยสื่อโฆษณาเคลื่อนที่/ระบบขนสงมวลชน และสื่อโฆษณาในหางสรรพสินคา/โมเดิรนเทรด มี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 23.80 ตอป และรอยละ 25.69 ตอป ในระหวางป 2552 – ป 2554 ตามลําดับ
1.1.4 การเติบโตของรายไดจากการใหบริ การสื่อโฆษณาของบริษัท แปรผั นตรงกับจํ านวนผูใช บริการของ
คูสัญญาผูใหสิทธิโฆษณา
การเพิ่ มขึ้ นของจํ านวนผู ใ ชบ ริ การของคู สัญ ญาผูใ ห สิทธิ ถือว า เปน หนึ่ง ในปจ จั ยที่สํา คัญ ในการพิจารณาเพิ่ ม
งบประมาณโฆษณาของผูลงสื่อโฆษณา ทั้งในดานการพิจารณาเพิ่มปริมาณการใชพื้นที่สื่อโฆษณาและการพิจารณาจาย
คาโฆษณาในอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนการเพิ่มศักยภาพของสื่อโฆษณาในการเขาถึงกลุมผูชมสื่อ
โฆษณาเปาหมายในวงกวางไดมากขึ้น การเติบโตของรายไดจากการใหบริการสื่อโฆษณาของบริษัทจึงพึ่งพิงกับอัตราการ
เติบโตและจํานวนผูโดยสารของระบบรถไฟฟาบีทีเอสและลูกคากลุมโมเดิรนเทรด เปนสําคัญ
1)

การปรับขึ้นอัตราคาโฆษณาสําหรับสื่อในระบบรถไฟฟาบีทีเอสแปรผันโดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ผูใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส

ปจจุบันระบบรถไฟฟาบีทีเอสรวมสวนตอขยายสายสุขุมวิทและสายสีลม มีสถานีรวม 30 สถานี ระยะทาง
รวม 30.95 กิโลเมตร จํานวนผูโดยสารของระบบรถไฟฟาบีทีเอสมีการเติบโตอยางตอเนื่องจาก 58.82 ลานเที่ยว
คน/ป หรือเฉลี่ยประมาณ 161,150 เที่ยวคน/วัน ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 เปน 176.03 ลานเที่ยว
คน/ป หรือเฉลี่ยประมาณ 482,270 เที่ยวคน/วัน ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 คิดเปนอัตราการเติบโต
เฉลี่ยประมาณรอยละ 10.48 ตอป ในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งที่ผานมาบริษัทสามารถขยายพื้นที่โฆษณาและปรับขึ้น
อัตราคาโฆษณาบนระบบรถไฟฟาบีทีเอสใหสอดคลองกับแนวโนมจํานวนผูโดยสารรถไฟฟาที่เพิ่มขึ้นเปนลําดับ
ดังนั้น ปจจัยใดๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอจํานวนผูโดยสารรถไฟฟาบีทีเอสอยางมีนัยสําคัญ อาทิเชน การ
ประทวงหรือการชุมนุมทางการเมือง หรือพิบัติภัยทางธรรมชาติที่รุนแรง อาจสงผลใหบริษัทมีขอจํากัดในการเพิ่ม
พื้นที่สื่อโฆษณาหรือปรับขึ้นอัตราคาโฆษณาสําหรับสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอสในอนาคตได
การลดลงของจํ า นวนผู โ ดยสารรถไฟฟ า บี ที เ อสเป น ความเสี่ ย งที่ อ ยู น อกเหนื อ การควบคุ ม ของบริ ษั ท
อยางไรก็ดี การที่เสนทางเดินรถไฟฟาบีทีเอสทั้งสายสุขุมวิทและสายสีลมผานพื้นที่ศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ
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(Central Business District หรือ CBD) ทําใหระบบรถไฟฟาบีทีเอสไดรับประโยชนจากการขยายตัวของเครือขาย
ระบบขนสงมวลชนในรูปแบบตางๆ ทั้งในสวนตอขยายของระบบรถไฟฟาบีทีเอสและจากการเชื่อมตอผูโดยสาร
จากระบบขนสงมวลชนรูปแบบอื่น (Feeder System) ซึ่งมีอยูในปจจุบัน ไดแก การเชื่อมตอกับรถไฟฟาเอ็มอารที
รถโดยสารบีอารที และโครงการระบบขนสงทางรถไฟฟาที่เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)
รวมถึ ง การพั ฒ นาโครงข า ยเส น ทางตามแผนแม บ ทระบบขนส ง มวลชนทางรางในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑลระยะ 20 ป (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2572) จํานวน 12 เสนทาง ระยะทางรวม 495 กิโลเมตร จะสนับสนุนให
เกิดการสงตอผูโดยสารที่ตองการเดินทางผานพื้นที่ศูนยกลางของกรุงเทพฯ ใหแกระบบรถไฟฟาบีทีเอส นอกจากนี้
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยใหมๆ ตามแนวเสนทางเดินรถไฟฟาบีทีเอส เชน โครงการหองชุดที่พักอาศัย
หางสรรพสินคา และอาคารสํานักงาน เพื่อตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิตของของคนกรุงเทพฯ ที่ตองการความ
สะดวกสบายในการเดินทางและดําเนินชีวิต ยังเปนปจจัยเกื้อหนุนใหจํานวนผูโดยสารรถไฟฟาบีทีเอสเพิ่มขึ้นใน
อนาคต
2)

การเติบโตของรายไดจากการใหบริการสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดของบริษัทแปรผันโดยตรงกับการเพิ่มขึ้น
ของลูกคาโมเดิรนเทรด

สัญญาใหสิทธิโฆษณาในโมเดิรนเทรดที่บริษัทไดรับสวนใหญจะครอบคลุมทุกสาขาที่มีอยูในปจจุบันและ
รวมถึงสาขาที่จะเปดขึ้นใหมในอนาคต (โดยมีเพียงสัญญาสวนนอยที่จํากัดจํานวนสาขา) โดยในอดีตที่ผานมา
การขยายสาขาของหางคาปลีกสมัยใหมสงผลเกื้อหนุนตอการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหบริการสื่อโฆษณาใน
โมเดิรนเทรดของบริษัท ดังนั้น หากผูบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจายใชสอย หรือ รางพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงถูกประกาศใชเปนกฎหมาย ซึ่งอาจมีขอกําหนดบางประการที่จะสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานของผูประกอบการโมเดิรนเทรดซึ่งเปนคูสัญญาทางธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ เชน ขอจํากัด
ในการขยายสาขาเพิ่มเติม และ/หรือ การควบคุมเวลาเปด-ปดของโมเดิรนเทรด การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจ
ส ง ผลกระทบในทางลบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทํ า ให จํ า นวนลู ก ค า ของโมเดิ ร น เทรดลดลง และส ง ผลต อ เนื่ อ งถึ ง
การเติบโตของรายไดจากการใหบริการสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดของบริษัทได
อยางไรก็ตาม พฤติกรรมของผูบริโภคไดมีการปรับเปลี่ยนในชวงหลายปที่ผานมา โดยผูบริโภคไดหันมา
เลือกซื้อสินคาในโมเดิรนเทรดแทนการซื้อจากรานคาทั่วไปมากขึ้น ซึ่งนอกจากราคาสินคาที่มีสวนลดแลวยังมี
ความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาฐานกวาง (Mass Market) ครอบคลุมทุกกลุมอายุ
เพศ วัย และครอบคลุมประชากรที่มีระดับรายไดปานกลางจนถึงผูมีรายไดนอย ซึ่งเปนประชากรสวนใหญของ
ประเทศ นอกจากนี้ โมเดิรนเทรดยังมีผูประกอบการที่เชาพื้นที่ภายในหางและใหบริการอื่นๆ เชน รานอาหาร
รานเสริมสวย ธนาคาร และรานคาขายสินคาและบริการตางๆ จึงมีอุปสงคที่สงเสริมใหลูกคาเขามาบริโภคหรือใช
บริการมากขึ้น โมเดิรนเทรดจึงเปนสถานที่แรกๆ ที่ลูกคาเลือกมาใชบริการยามวางรวมถึงใชเปนสถานที่นัดพบ
นอกจากนี้ การขยายจํานวนสาขาทั้งในรูปแบบขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
และตางจังหวัดไดเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงโมเดิรนเทรดมากยิ่งขึ้น จากแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคใน
ปจจุบันและทิศทางการขยายธุรกิจของผูประกอบกิจการโมเดิรนเทรด จะสงผลใหยอดขายของผูประกอบการ
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 เนื่องจากสื่อโฆษณาดังกลาวสามารถเขาถึงผูรับสื่อโฆษณา
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ในขณะเวลาที่ลูกคาของโมเดิรนเทรดมีความตองการจับจายใชสอย จึงสามารถโนมนาวหรือกระตุนการตัดสินใจ
ของลูกคาใหเลือกซื้อสินคาที่โฆษณา ณ จุดขายไดโดยตรง
1.1.5 การดําเนินธุรกิจของบริษัทตองพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานและมีความสัมพันธอันดีกับ
ลูกคา
ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาของบริษัทเปนธุรกิจบริการซึ่งตองพึ่งพิงบุคลากรในการติดตอและนําเสนอผลิตภัณฑ
ใหแกเอเจนซี่และเจาของสินคาและบริการโดยตรง ดังนั้น บุคลากรในฝายขายและการตลาดตลอดจนผูบริหารของบริษัท
จํ า เป น ต อ งมี ค วามสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ เอเจนซี่ แ ละเจ า ของสิ น ค า และบริ ก าร นอกจากนี้ การบริ ห ารจั ด การอย า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชพื้นที่โฆษณา และการสรางสรรครูปแบบของสื่อโฆษณาเพื่อนําเสนอ
ตอกลุมลูกคาเปาหมายเพื่อใหตรงตามเปาประสงคของเจาของสินคาและบริการ ยังตองอาศัยผูบริหารและบุคลากรที่มี
ความรู ความชํานาญและประสบการณในการวางแผนบริหารจัดการสื่อโฆษณา ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถรักษา
ผูบริหารและบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญไวได บริษัทอาจไดรับผลกระทบในทางลบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได
บริษัทไดตระหนักถึงผลกระทบดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น จึงไดใหความสําคัญตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยไดแบงลักษณะการทํางานเปนทีมงาน ซึ่งบุคลากรภายในทีมจะสามารถทํางาน
ทดแทนกั น ได ต ลอดเวลา นอกจากนี้ บริ ษั ท ได กํ า หนดให มี โ ครงการอบรมสํ า หรั บ บุ ค ลากรของบริ ษั ท เป น ประจํ า
ทุกป เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร และมีนโยบายสนับสนุนใหทีมงานผูบริหารระดับกลางไดมีสวนรวมใน
การวางแผนบริหารจัดการของบริษัท เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) และเพื่อเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณ ซึ่งจะเปนการลดความเสี่ยงดานการพึ่งพิงตัวบุคคลในการดําเนินธุรกิจของบริษัทได สําหรับ
ผูบริหารระดับสูง บริษัทอยูระหวางจัดเตรียมแผนการสรรหาบุคลากรทดแทน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพรอม
ในการสรางผูบริหารรุนถัดไปเพื่อรักษาการเจริญเติบโตขององคกรในระยะยาว
1.2

ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ

1.2.1 การถือหุนในบริษัทโดยผูถือหุนรายใหญ
ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป BTSC ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทจะยังคงถือหุนในสัดสวน
ประมาณรอยละ [] ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัท BTSC จึงสามารถกําหนดนโยบาย บริหารงาน และควบคุมเสียง
สวนใหญในการลงมติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทได เชน การแตงตั้งกรรมการ การอนุมัติการจายเงินปนผล หรือการ
ขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวน การลงมติในวาระสําคัญที่กฎหมายหรือขอบังคับของ
บริษัทกําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เชน
การเพิ่มทุน ลดทุน การแกไขขอบังคับ หรือหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นอาจไมสามารถรวบรวม
คะแนนเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได
ปจจุบัน บริษัทมีการทํารายการระหวางกันที่สําคัญกับ BTSC ในลักษณะการจายคาตอบแทนตามสัญญา
สัมปทานใหสิท ธิบริหารจัดการดานการตลาดและพื้นที่รานคาในระบบเครือ ขายรถไฟฟา บีทีเอส ตลอดจนคาใชจา ย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการบนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส คาสาธารณูปโภคและการลงโฆษณาผานสื่อของบริษัท เปนตน
บริ ษั ท มี โ ครงสร า งการจั ด การ ที่ ป ระกอบด ว ยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย อ ยรวม 4 ชุ ด ได แ ก
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

สวนที่ 2 – 1 หนา 7

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

โดยคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดมีขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน เพื่อใหระบบการทํางานของบริษัทมีการตรวจสอบ
ถวงดุลและสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3
ทาน เปนผูที่มีความรูความสามารถ โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงหนวยงานตรวจสอบภายนอกที่
บริ ษั ท ว า จ า งเป นครั้ ง คราว ทํ า การตรวจสอบระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท และรายงานตรงต อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้ BTSG BTSC และบริษัท ลวนแลวแตมีสถานะเปนบริษัทมหาชนจํากัดดวยกันทั้งสิ้น และมีกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระแยกตางหากจากกัน โดยทั้ง 3 บริษัทไดกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกับ กรรมการ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยกําหนดใหบุคคลดังกลาวไมมีอํานาจอนุมัติการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อให
การอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันเปนไปตามกฎเกณฑและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถลดทอนความเสี่ยงอัน
อาจจะเกิดขึ้น
1.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1.3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ [] ซึ่งบริษัท
หลักทรัพย ทิสโก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัทมี
คุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได 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
เกี่ยวกับการกระจายการถือหุนตามเกณฑที่กําหนดดังกลาวขางตน
1.3.2 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 [] ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแก
ประชาชนเปนครั้งแรก นอกจากนี้ การ Spin-off ของ บริษัทจะสงผลให BTSG ซึ่งเปนผูถือหุนใหญทางออมของบริษัท
โดยการถือหุนรอยละ 96.44 ใน BTSC และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรับผลกระทบ
ทางออมจากการที่ BTSC มีสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมลดลงดังกลาว อยางไรก็ตาม
การ Spin-off ของบริษัท ไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียนของ BTSG
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