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5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

5.1

ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
รายการ
อุปกรณสื่อโฆษณา
ในระบบรถไฟฟาบีทีเอส
ในโมเดิรนเทรด
ในอาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอร

5.2

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลคาสุทธิ (ลานบาท)

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เชา
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

96.86
91.92
10.21
5.56
5.56
18.65
8.81

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

สรุปสาระสําคัญของสัญญาหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.2.1 สัญ ญาให สิท ธิ บริ ห ารจั ด การดา นการตลาด (License to Manage Marketing Services Agreement)
ระหวางบริษัทกับ BTSC

1

2

3

4

คูสัญญา

:

วัตถุประสงคของการทํา
สัญญา

:

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ
บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BTSC”)
บริษัทไดรับอนุญาตจาก BTSC ใหมีสิทธิแตเพียงผูเดียว (exclusive) ใน
การบริหารจัดการดานการตลาดเกี่ยวกับพื้นที่โฆษณา1 (Advertising
Space) พื้นที่การคา2 (Merchandising Area) และพื้นที่ภายนอกขบวน
รถไฟฟา3 (Exterior Train Area) และมีสิทธิ (แตไมจํากัดแตเพียงผูเดียว)
(Non-Exclusive) ในการบริหารจัดการดานการตลาดในสวนของพื้นที่
เพิ่มเติม4 (Additional Area) ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว
ในสัญญาบริหารดานการตลาดกับ BTSC

“พื้นที่โฆษณา” หมายถึง พื้นที่ของ “สิ่งปลูกสราง” (Premises) ที่ระบุไวในตารางแนบทายสัญญา ซึ่งบริษัทอาจใชในการติดตั้งปายโฆษณา (Advertising Panels)
ชานชาลา ทางเดินเทา ศาลาที่พัก สื่อกลางแจง (Billboards) หรือสถานที่ตั้งเพื่อแสดงไมวารูปแบบใดก็ตาม
“พื้นที่การคา” หมายถึง พื้นที่บนทางเดิน (Concourse Level) ของสิ่งปลูกสรางตามที่ระบุไวในตารางแนบทายสัญญานี้ ซึ่งบริษัทอาจใชในการติดตั้งรานขายสินคา
เชิงพาณิชย
“พื้นที่ภายนอกขบวนรถไฟฟา” หมายถึง พื้นที่โฆษณาดานนอกรวมถึงหลังคาและดานนอกตูโดยสารของรถไฟฟาจํานวน 47 ขบวนที่ปจจุบันยังใหบริการโดยเปนสวน
หนึ่งของระบบรถไฟฟาบีทีเอส
“พื้นที่เพิ่มเติม” หมายถึง พื้นที่ของ “สิ่งปลูกสราง” นอกเหนือจากพื้นที่โฆษณา และพื้นที่เพื่อการคาซึ่ง BTSC อาจอนุมัติใหใชเปนพื้นที่โฆษณา
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ระยะเวลาของสัญญา
รูปแบบของผลตอบแทน

:
:

การสิ้นสุดสัญญา

:

มีผลบังคับใชถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572
รายไดอันเกิดจากการบริหารอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการบริหารจัดการ
ดานการตลาดพื้นที่โฆษณา (Advertising Space) พื้นที่การคา
(Merchandising Area) และพื้นที่ภายนอกขบวนรถไฟฟา (Exterior
Train Area) จะตกเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะตองชําระคา
สิทธิ (License Fees) ใหแก BTSC ภายใตสัญญาบริหารดานการตลาด
กับ BTSC ดังนี้
(1) ในส ว นพื้ น ที่ โ ฆษณา (Advertising
Space) พื้ น ที่ ก ารค า
(Merchandising Area) และ พื้นที่ภายนอกขบวนรถไฟฟา
(Exterior Train Area) บริษัทจะตองนําสงคาสิทธิใหแก BTSC ตาม
อั ต ราที่ ต กลงกั น ที่ ไ ด ม าจากการใช ป ระโยชน ใ นพื้ น ที่ โ ฆษณา
(Advertising Space) พื้นที่การคา (Merchandising Area) พื้นที่
ภายนอกขบวนรถไฟฟา (Exterior Train Area)
(2) ในสวนพื้นที่เพิ่มเติม (Additional Area) บริษัทจะตองนําสงคาสิทธิ
ใหแก BTSC ตามอัตราที่ตกลงกัน ที่ไดมาจากการใชประโยชนใน
สวนพื้นที่เพิ่มเติมของพื้นที่การคา (Merchandising Area) พื้นที่
โฆษณา (Advertising Space) และพื้นที่ภายนอกขบวนรถไฟฟา
(Exterior Train Area)
สัญญาบริหารดานการตลาดกับ BTSC จะสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(ก) เมื่ออายุของสัญญาบริหารดานการตลาดกับ BTSC สิ้นสุดลง
(ข) เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญาในสวนที่เปนสาระสําคัญ
หรือแสดงขอความอันเปนเท็จตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งและคูสัญญา
อี ก ฝ า ยหนึ่ ง ได มี ห นั ง สื อ บอกกล า วให คู สั ญ ญาฝ า ยที่ ผิ ด สั ญ ญา
ดําเนินการแกไขเยียวยาเหตุแหงการผิดสัญญาดังกลาวแลว แต
คู สั ญ ญาฝ า ยที่ ผิ ด สั ญ ญามิ ไ ด ดํ า เนิ น การแก ไ ขเหตุ แ ห ง การผิ ด
สัญญาดังกลาวภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือบอกกลาวเชนวานั้น และคูสัญญาอีกฝายหนึ่งใชสิทธิบอก
เลิกสัญญา
(ค) ในกรณีที่อาคารและโครงสรางสถานีรถไฟฟาในเสนสายสีลม และ
สายสุขุมวิทของระบบขนสงมวลชนกรุงเทพไดรับความเสียหายหรือ
ถูกทําลาย และวิศวกรอิสระเห็นความความเสียหาย หรือการถูก
ทําลายดังกลาวไมสามารถซอมแซมใหคืนดีไดภายในระยะเวลาอัน
ควร
(ง) ในกรณีที่ บริ ษั ทกลายเปน บุ คคลที่ มีห นี้ สิน ลน พน ตัว หรื อตกเป น
บุคคลลมละลาย และ BTSC ใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
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5.2.2 สรุปสัญญาใหสิทธิการบริหารและจัดการพื้นที่โฆษณาในโมเดิรนเทรด
บริษัทและบริษัทยอยใหบริการสื่อโฆษณาในพื้นที่โมเดิรนเทรด (Tesco Lotus Big C (รวม Carrefour เดิม) และ
Watsons) ซึ่งสัญญาใหสิทธิการบริหารและจัดการพื้นที่โฆษณาเปนสัญญาที่มีระยะเวลาประมาณ 3 – 5 ป ชําระ
คาตอบแทนเปนคาสิทธิ และ/หรือ สวนแบงรายไดตามอัตราและเงื่อนไขที่กําหนดในแตละสัญญา โดยมีคูสัญญาและ
รายละเอียดพื้นที่โฆษณาดังนี้

Big C
(Carrefour เดิม)

888 Media

คูสัญญา
เจาของพื้นที่
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น
ซิสเทม จํากัด
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นคาร จํากัด

VGI

บริษัท เซ็นคาร จํากัด

Watsons
CP Lotus สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

888 Media
VGI Ad
China

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด
Shanghai Lotus Supermarket
Store Co., Ltd.

โมเดิรนเทรด
Tesco Lotus
Big C

5.3

บริษัทในกลุม
VGI Ad
VGI

ประเภทสื่อโฆษณา
สื่อโฆษณาในพื้นที่ Sales Floor
Non-Sales Floor และสื่อวิทยุ ณ จุดขาย
สื่อโฆษณาในพื้นที่ Sales Floor
Non-Sales Floor และสื่อวิทยุ ณ จุดขาย
สื่อโฆษณาในพื้นที่ Non-Sales Floor
สื่อโฆษณาในพื้นที่ Sales Floor
และสื่อวิทยุ ณ จุดขาย
สื่อจอดิจิตอล
สื่อวิทยุ ณ จุดขาย

เงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีบริษัทยอยทั้งสิ้น 6 บริษัท ดังนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท วีจีไอ แอดเวอรไทซิ่ง มีเดีย จํากัด
บริษัท วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด
บริษัท 888 มีเดีย จํากัด
บริษัท 999 มีเดีย จํากัด
บริษัท พอยท ออฟ วิว
(พีโอวี) มีเดีย กรุป จํากัด
VGI Advertising China Company Limited

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

รวม
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ทุนจดทะเบียน และ
ทุนชําระแลว
(ลานบาท)
10.00
22.50
20.00
7.50
40.00
44.43
(1,400,000
เหรียญสหรัฐ)
144.43

เงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน
(ลานบาท)
10.00
22.50
20.00
3.00
90.00
44.43
(1,400,000
เหรียญสหรัฐ)
189.93

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

5.3.1 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอย
บริษัทมีนโยบายมุงเนนลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชนตอการทําธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณา
ผลตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่บริษัทคาดวาจะไดรับจากการลงทุนเปนสําคัญ เพื่อเปนการสนับสนุนและ
สงเสริมธุรกิจของบริษัท รวมถึงการพิจารณาสัดสวนการลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนที่คาดวาจะ
ไดรับจากการลงทุน เพื่อประโยชนตอผูถือหุนของบริษัทเปนสําคัญ ทั้งนี้ การพิจารณาการลงทุนจะกระทําโดยผาน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท แลวแตกรณี และบริษัทจะ
ควบคุมดูแลดวยการสงกรรมการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายของบริษัทเขาไปเปนตัวแทนตามสัดสวนการถือหุน
เพื่อใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญ และ/หรือ บริหารจัดการในกิจการนั้นๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออก
เสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
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