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สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสนิทรัพยแ์ละการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของ 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ตามบัญชี (2) 

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (1) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
พ.ศ. 2547 ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2564 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 22 
กันยายน 2564 ไดม้ีมติอนุมัติการเขา้ท ารายการซือ้ทรพัยส์ินจากบริษัท มาสเตอร ์แอด จ ากัด (มหาชน) (“MACO”) 
(ประกอบดว้ยป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั และหุน้ทัง้หมดของบริษัทย่อยของ MACO จ านวน 2 บริษัทคือบริษัท โคแมส 
จ ากดั และบริษัท มลัติ ไซน ์จ ากดั ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิป้ายโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยั) โดยบริษัทถือหุน้ใน MACO 
ทัง้สิน้รวมรอ้ยละ 19.961 ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึง่สินทรพัยแ์ละรายการที่เก่ียวโยงกนั รวมเป็นมลูค่าซือ้ขายทัง้สิน้ 
639.50 ลา้นบาท (เรยีกวา่ “ธุรกรรมการเข้าซือ้ทรัพยส์ิน”) 

 ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่
สินทรพัย์2 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑม์ูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับรอ้ยละ 5.32 อา้งอิงตามงบ
การเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเมื่อนับรวมกับรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย์
ในช่วง 6 เดือนยอ้นหลงัของบรษัิท มลูคา่ขนาดของรายการรวมกนัจะเทา่กบัรอ้ยละ 7.19 

นอกจากนี ้ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิเขา้ขา่ยเป็นการเขา้ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท “ประเภท
รายการที่เก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ” ตามประกาศเรื่องรายการที่เก่ียวโยงกนั3 (เนื่องจากบริษัท และ MACO มีผูถื้อหุน้
รายใหญ่คนเดียวกนั คือ บริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (“VGI”) โดยมีมลูค่าขนาดรายการเทา่กบัรอ้ยละ 13.46 ของมลูคา่
สนิทรพัยส์ทุธิ (NTA) อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบรษัิท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 (ทัง้นี ้บรษัิทไม่
มีการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) ดงันัน้ มูลค่าขนาดรายการจะเท่ากับรอ้ยละ 13.46 ดงันัน้ 
บรษัิทจึงมีหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัย์สินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ์”) 

                                                           
1         บริษัทมีนโยบายในการลงทุนใน MACO ในลักษณะเป็น financial investor เพื่อบริหารจัดการการเงินลงทุนเท่านั้น โดยบริษัทไม่มี

นโยบายในการเขา้ไปควบคมุการด าเนินกิจการของ MACO บริษัทจึงถือหุน้ใน MACO โดยตรงในสัดส่วนรอ้ยละ 9.98 และถือหุน้ใน 
MACO ผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ  ากัด ในสดัส่วนรอ้ยละ 9.98 รวมทัง้สิน้รอ้ยละ 19.96 และตามนโยบายดงักล่าวบริษัทจึงไม่ไดส้่ง
ตวัแทนไปเป็นกรรมการของ MACO  

2  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส  าคัญที่เข้าข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติการของ
บรษัิทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (รวมเรยีกวา่ “ประกาศเร่ืองการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย”์) 

3  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 
(รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน”) 
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(ข) แต่งตัง้ที่ปรกึษาการเงินอิสระ (IFA) เพื่อใหค้วามเห็นต่อธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บริษัท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทไดม้ีมติใหแ้ต่งตัง้บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จ ากัด เป็นที่
ปรกึษาการเงินอิสระ (IFA) และ 

(ค) ด าเนินการจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตัิการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ิน โดยตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สยีกบัธุรกรรมการ
เขา้ซือ้ทรพัยส์นิ4  

 ทัง้นี ้บริษัทขอน าเสนอรายละเอียดของสารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินและการเขา้ท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัดงัตอ่ไปนี ้

1.  วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

 ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิจะเกิดขึน้ตอ่เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงัตอ่ไปนีไ้ดส้  าเรจ็เสรจ็สิน้ 

(ก) บริษัทไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหเ้ขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ิน  และเรื่องอื่น ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง  

(ข) MACO ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ MACO ใหเ้ขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินกับบริษัท 
และเรือ่งอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง บนเง่ือนไขทีบ่รษัิทยอมรบัได ้

(ค) บรษัิทไดร้บัอนญุาตจากคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ ใหเ้ขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิจาก 
MACO บนเง่ือนไขที่บรษัิทยอมรบัได ้(ทัง้นี ้บรษัิทไดด้  าเนินการขออนญุาตใหเ้ขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้
ทรพัยส์นิกบัคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้เมื่อวนัท่ี 15 ตลุาคม 2564) 

(ง) ไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องรอ้ง หรือมีการด าเนินกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ซึ่งหา้มมิใหม้ีธุรกรรมการ
เขา้ซือ้ทรพัยส์นิ หรอือาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งมนียัส  าคญัตอ่ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิ 

ภายหลงัจากการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิ บรษัิทจะกลายเป็นเจา้ของกรรมสทิธ์ิปา้ยโฆษณาภายนอกท่ี
อยู่อาศยั ซึ่งเกือบทัง้หมดอยู่ภายใตส้ญัญาบริหารจัดการเพื่อบริหารจัดการท าการตลาดและขายสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศยักับกลุ่ม MACO ฉบบัลงวนัที่ 15 มกราคม 2563 (ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“สัญญา

บริหารจัดการ”) ซึ่งผลจากการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินดงักล่าวจะท าใหค้่าตอบแทนซึ่งบริษัทตอ้ง
ช าระใหแ้ก่กลุม่ MACO ภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการดงักลา่วลดลงเหลอืเพียง 250 ลา้นบาทตอ่ปี (จากเดิม 700 
ลา้นบาทต่อปี) ตามสูตรค านวณที่ก าหนดในสญัญาบริหารจัดการ5 โดยการลดค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผล

                                                           
4  บรษัิท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน MACO และบรษัิท จงึถือเป็นผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สีย และไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

วาระนี ้
5   สญัญาบริหารจดัการมีระยะเวลาประมาณ 5 ปี เริ่มตัง้แต่วนัที่ 15 มกราคม 2563 และจะสิน้สดุในวนัที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยคูส่ญัญา

แตล่ะฝ่ายมีสิทธิในการตอ่อายสุญัญาบนเง่ือนไขที่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะไดต้กลงกนัหรอืตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเดิม  
 ส าหรบัสตูรค  านวณคา่ตอบแทนขัน้ต  า่ในสญัญาบรหิารจดัการนัน้ คูส่ญัญาอา้งอิงจากจ านวนป้ายโฆษณาและราคาขายของป้ายโฆษณา

โดยเฉลี่ย ซึ่งคู่สญัญาเห็นว่าเหมาะสมเม่ือพิจารณาจากลกัษณะและที่ตัง้ของป้ายที่บริษัทจะบริหารใหแ้ก่ MACO ต่อไปภายใตส้ญัญา
บริหารจัดการ กล่าวคือ ป้ายหรือจอ LED ซึ่งติดตั้งบริเวณเสาตอม่อใตส้ถานีรถไฟฟ้า BTS และบริเวณเสาตอม่อสะพานขา้มแยก 
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นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 แตท่ัง้นี ้จะไมก่ระทบตอ่สทิธิหรอืหนา้ที่อื่น ๆ ของคูส่ญัญาภายใตส้ญัญาบริหาร
จดัการ  

ทัง้นี ้ภายใตส้ญัญาบริหารจดัการดงักลา่ว MACO ไดม้อบสิทธิในการบริหารจดัการ ท าการตลาด และขายสื่อ
โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัในประเทศไทยทั้งหมดของกลุม่ MACO (ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต) ใหแ้ก่บรษัิท 
ซึ่งบริษัทตกลงช าระคา่ตอบแทนขัน้ต ่าใหแ้ก่ MACO ตามพืน้ที่สื่อโฆษณาของ MACO ซึ่ง ณ วนัที่ท  าสญัญาคือ 
700 ลา้นบาทตอ่ปี พืน้ท่ีสือ่โฆษณาของ MACO จะลดลงเน่ืองจากบรษัิทจะเขา้เป็นเจา้ของกรรมสทิธ์ิสือ่โฆษณา
ดงักลา่วของ MACO จากธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิในครัง้นี ้

2. คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้องและความสมัพันธก์ับบริษัท 

ผูซ้ือ้ : บรษัิท 

ผูข้าย : MACO และบรษัิทยอ่ย (ทางตรงและทางออ้ม) ของ MACO 

ความสมัพนัธก์บับรษัิท : MACO เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท ตามประกาศเรื่องรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั เนื่องจาก MACO มี VGI เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่รายเดียวกนักบับริษัท 
โดย VGI ถือหุน้ใน MACO จ านวน 1,438,367,596 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
26.58 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ MACO6 และถือหุน้ใน
บริษัท จ านวน 721,804,705 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 18.59 ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท7 

3. ลักษณะโดยทั่วไปและขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและประเภทของรายการ 

บริษัทประสงค์จะซือ้ป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย  และหุ้นของบริษัทย่อยของ MACO ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิปา้ยโฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยัจากกลุม่  MACO โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ทรัพยส์ิน จ านวน เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

ป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย 
(ประเภท Billboard/LED/Street 
Furniture ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร17 ป้าย และ
ต่างจังหวดั 19 ป้าย โดยแบ่งเป็น
ภ า ค ก ล า ง  ( ไ ม่ ร ว ม
กรุงเทพมหานคร 15 ป้าย ภาค

36 ปา้ย MACO 

                                                           
(flyovers) ซึ่งป้ายดังกล่าวตัง้อยู่ในท าเลที่ดี และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บริษัทและ MACO อย่างสม ่าเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และ
บริษัทยงัคาดวา่ป้ายดงักลา่วจะสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บริษัทอย่างสม ่าเสมอในอนาคต นอกจากนี ้สตูรค านวณคา่ตอบแทนขัน้ต  ่าดงักลา่วยงั
สามารถรองรบัสถานการณท์ี่อาจเปลี่ยนแปลงไปได ้เชน่ คา่ตอบแทนขัน้ต  ่าจะปรบัลดลงตามจ านวนป้ายโฆษณาที่มีจ  านวนลดลง 

6  ขอ้มลูผูถื้อหุน้รายใหญ่จากเว็บไซตต์ลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ลา่สดุของ MACO เม่ือวนัที่ 4 สิงหาคม 2564 
7  ขอ้มลูผูถื้อหุน้รายใหญ่จากเว็บไซตต์ลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ลา่สดุของบริษัท เม่ือวนัที่ 12 มีนาคม 2564 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1 หนา้ 19 จาก 104 

ทรัพยส์ิน จ านวน เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 ป้าย และ
ภาคตะวนัออก 2 ปา้ย) 

ป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย
(ประเภท Billboard จ านวน 80 
ป้าย และป้ายโฆษณาประเภท
ดิ จิทัลในศุนย์กลางย่านธุร กิจ 
(CBD-LED) จ านวน 24 ป้าย  ซึ่ง
ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 47 ป้าย
และต่างจังหวัด  57 ป้าย  โดย
แบ่ ง เ ป็ นภาคกลา ง  ( ไ ม่ ร วม
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  25 ป้ า ย 
ภ า ค เ ห นื อ  5 ป้ า ย  ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 ป้าย และ
ภาคตะวนัออก 7 ปา้ย) 

104 ปา้ย บริษัท อาย ออน แอดส ์จ ากดั  ซึ่งเป็นบรษัิท
ยอ่ยของ MACO  

หุ้นทั้งหมดของบริ ษัท โคแมส 
จ ากดั 

56,250 หุน้ บริษัท โคแมส จ ากัด เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ
ในป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั จ านวน 
76 ป้าย และไม่ได้ประกอบธุ รกิจอื่ นใด 
(ประเภท Billboard/LED/Street Furniture 
ซึง่ตัง้อยูท่ั่วประเทศไทย) 

หุน้ทัง้หมดของบรษัิท มลัติ ไซน ์
จ ากดั 

140,000 หุน้ บรษัิท มลัติ ไซน ์จ ากดั เป็นเจา้ของกรรมสทิธ์ิ
ในป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั จ านวน 
439 ป้าย และไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด 
(ประเภท Billboard/LED/Street Furniture 
ซึง่ตัง้อยูท่ั่วประเทศไทย) 

โดยภายหลงัจากการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ิน  บริษัทจะเป็นเจา้ของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั
ทัง้หมดประมาณ 19,000 ปา้ย 

ทัง้นี ้บรษัิทไมไ่ดซ้ือ้ปา้ยโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัของกลุม่ MACO ประเภทปา้ยหรอืจอ LED ซึง่ติดตัง้บรเิวณ
เสาตอม่อใตส้ถานีรถไฟฟ้า BTS และบริเวณเสาตอม่อสะพานขา้มแยก (flyovers) จ านวน 534 ปา้ย เนื่องจาก 

MACO ไมป่ระสงคท์ี่จะขายทรพัยส์นิดงักลา่ว เนื่องจากเป็นทรพัยส์นิท่ี MACO มีสทิธิใชภ้ายใตส้ญัญาสมัปทาน
จากหน่วยงานภาครฐั โดยบริษัทจะยงัคงบริหารป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัดงักลา่วตามเง่ือนของสญัญา
บรหิารจดัการตอ่ไป      

 (ก) รายละเอียดของบรษัิท โคแมส จ ากดั 
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▪ ขอ้มลูทั่วไป 
ช่ือบรษัิท    : บรษัิท โคแมส จ ากดั 
เลขทะเบียนนิติบคุคล   : 0105541016206 
ประเภทธุรกิจ   : ธุรกิจรบัจา้งโฆษณา 
ทนุจดทะเบียน   : 5,625,000 บาท  
(ณ วนัท่ี 23 สงิหาคม 2564)    
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้  : 5,625,000 บาท 

▪ โครงสรา้งการถือหุน้ (ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564) ประกอบดว้ย 
1.  บรษัิท อาย ออน แอดส ์จ ากดั8 ถือหุน้จ านวน 56,248 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
2.  บรษัิท กรนีแอด จ ากดั9 ถือหุน้จ านวน 1 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.00 
3.  บรษัิท มลัติ ไซน ์จ ากดั ถือหุน้จ านวน 1 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.00 

▪ คณะกรรมการบรษัิท (ณ วนัท่ี 23 สงิหาคม 2564) ประกอบดว้ย 
1.  นางสาวนรุฮายาตี แมเราะ 
2.  นางสาวชลลดา ชะนิ่ม 
หมายเหต:ุบรษิัทจะด าเนนิการเปลีย่นแปลงกรรมการตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป โดย
ในเบือ้งตน้กรรมการทัง้สองท่านดังกล่าวจะลาออกจากต าแหน่งกรรมการและบริษัทจะ
ด าเนนิการสง่บคุคลเขา้ไปเป็นกรรมการใหม่แทน  

▪ เป็นเจา้ของกรรมสทิธ์ิในปา้ยโฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยั จ านวน 76 ปา้ย ตัง้อยูบ่รเิวณ 
1. กรุงเทพมหานคร จ านวน 24 ปา้ย 
2. ตา่งจงัหวดั (Up-Country) จ านวน 52 ปา้ย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ก. ภาคกลาง (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) จ านวน 2 ปา้ย  
ข. ภาคเหนือ จ านวน 8 ปา้ย  
ค. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 23 ปา้ย 
ง. ภาคตะวนัออก จ านวน 7 ปา้ย และ 
จ. ภาคใต ้จ านวน 12 ปา้ย 

▪ ขอ้มลูทางการเงิน  

ข้อมูลทางการเงนิ สิน้สุด ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2564 

สิน้สุด ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 256310 

(3 เดือน) 

สิน้สุด ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 

สนิทรพัยร์วม 63,855,771  66,866,847   78,961,880  

                                                           
8  บรษัิท อาย ออน แอดส ์จ ากดั เป็นบรษัิทยอ่ยของ MACO ซึง่ MACO ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99  
9  บรษัิท กรนีแอด จ ากดั เป็นบรษัิทยอ่ยของ MACO ซึง่ MACO ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99  
10  บรษัิท โคแมส จ ากดั เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากสิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม เป็น สิน้สดุ ณ 31 มีนาคม 
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ข้อมูลทางการเงนิ สิน้สุด ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2564 

สิน้สุด ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 256310 

(3 เดือน) 

สิน้สุด ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 

สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน ไม่
ร ว ม สิ น ท รั พ ย์ ที่
ก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกั 

- - - 

หนีส้นิรวม  14,057,327   15,787,937   12,779,445  

รวมสว่นของผูถื้อหุน้  49,798,444   51,078,910   66,182,435  

รายไดร้วม  69,874,373   18,233,376   86,383,036  

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  13,907,034   83,975   15,427,099  

 (ข) รายละเอียดของบรษัิท มลัติ ไซน ์จ ากดั  

▪ ขอ้มลูทั่วไป 
ช่ือบรษัิท    : บรษัิท มลัติ ไซน ์จ ากดั 
เลขทะเบียนนิติบคุคล   : 0105546117388 
ประเภทธุรกิจ   : ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารตดิตัง้โฆษณา 
ทนุจดทะเบียน   : 14,000,000 บาท 
(ณ วนัท่ี 23 สงิหาคม 2564) 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้  : 14,000,000 บาท 

▪ โครงสรา้งการถือหุน้ (ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564) ผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 
1.  บรษัิท กรนีแอด จ ากดั11 ถือหุน้จ านวน 139,998 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
2.  นางสาวนรุฮายาตี แมเราะ ถือหุน้จ านวน 1 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.00 
3.  นางสาวรจนา ตระกลูคศูร ีถือหุน้จ านวน 1 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.00 

▪ คณะกรรมการบรษัิท (ณ วนัท่ี 23 สงิหาคม 2564) กรรมการประกอบดว้ย 
1.  นางสาวนรุฮายาตี แมเราะ 
2.  นางสาวชลลดา ชะนิ่ม 
3.  นางสาวรจนา ตระกลูคศูร ี
หมายเหต:ุบรษิัทจะด าเนนิการเปลีย่นแปลงกรรมการตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป โดย
ในเบือ้งตน้กรรมการทัง้สองท่านดังกล่าวจะลาออกจากต าแหน่งกรรมการและบริษัทจะ
ด าเนนิการสง่บคุคลเขา้ไปเป็นกรรมการใหม่แทน  
 

▪ เป็นเจา้ของกรรมสทิธ์ิในปา้ยโฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยั จ านวน 439 ปา้ย ตัง้อยูบ่รเิวณ 
1. กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ปา้ย 

                                                           
11  บรษัิท กรนีแอด จ ากดั เป็นบรษัิทย่อยของ MACO ซึง่ MACO ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99  
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2. ตา่งจงัหวดั (Up-Country) จ านวน 438 ปา้ย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ก. ภาคกลาง (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) จ านวน 94 ปา้ย  
ข. ภาคเหนือ จ านวน 61 ปา้ย  
ค. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 116 ปา้ย 
ง. ภาคตะวนัออก จ านวน 42 ปา้ย และ 
จ. ภาคตะวนัตก จ านวน 30 ปา้ย 
ฉ. ภาคใต ้จ านวน 95 ปา้ย 

▪ ขอ้มลูทางการเงิน  

ข้อมูลทางการเงนิ สิน้สุด ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2564 

สิน้สุด ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 256312 

(3 เดือน) 

สิน้สุด ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 

สนิทรพัยร์วม  66,801,549   65,059,721   84,055,907  

สินทรัพย์ไม่มี ตัวตน  ไม่ ร วม
สนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกั 

- - - 

หนีส้นิรวม  17,824,349   30,614,532   21,501,640  

รวมสว่นของผูถื้อหุน้  48,977,200   34,445,189   62,554,267  

รายไดร้วม  79,487,808   20,908,198   127,720,451  

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  24,332,011   (7,809,078)  14,100,054  

อนึ่ง ขอบเขตการด าเนินธุรกิจขายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) ในประเทศไทยของบริษัท 
และ MACO จะไมม่ีการเปลีย่นแปลงภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิ กลา่วคือบรษัิทจะยงัคงเป็น
ผูบ้รหิารจดัการ ท าการตลาด และขายสือ่โฆษณาในประเทศไทยทัง้หมดของ MACO และบรษัิทยอ่ยของ MACO 
(ป้ายหรือจอ LED ซึ่งติดตัง้บริเวณเสาตอม่อใตส้ถานีรถไฟฟ้า BTS และบริเวณเสาตอม่อสะพานขา้มแยก 
(flyovers)) ตามขอ้ก าหนดของสญัญาบรหิารจดัการ  

3.2 ขนาดของรายการ  

▪ NTA ของ MTS (ขอ้มลูจากงบการเงินสอบทานส าหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564) 
(บาท) 

สนิทรพัยร์วม (1) 151,517,519 
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน (2) 2,022 
หนีส้นิรวม (3) 102,864,520 
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (4) 4,591,492 
NTA ของ MTS (1) – ((2) + (3) + (4)) 44,059,485 
 

                                                           
12  บรษัิท มลัติ ไซน ์จ ากดัเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากสิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม เป็น สิน้สดุ ณ 31 มีนาคม 
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▪ NTA ของ COM (ขอ้มลูจากงบการเงินสอบทานส าหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564) 
(บาท) 

สนิทรพัยร์วม (1) 136,948,366 
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน (2) 2 
หนีส้นิรวม (3) 89,002,024 
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (4) 1,515,544 
NTA ของ COM (1) – ((2) + (3) + (4)) 46,430,796 

 
▪ NTA ของ PLANB (ขอ้มลูจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564) 

(บาท) 
สนิทรพัยร์วม (1) 12,011,973,000 
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน (2) 316,920,000 
หนีส้นิรวม (3) 6,374,736,000 
สว่นของผูถื้อหุน้ท่ีไมม่ีอ  านาจควบคมุ (4) (320,908,000) 
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (5) 200,332,000 
คา่ความนิยม (6) 51,387,000 
NTA ของ PLANB (1) – ((2) + (3) + (4) + (5) + (6)) 4,747,690,000 

 
(ก) การค านวณขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซือ้ทรัพยส์ินตามเกณฑก์ารได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

1) เกณฑม์ลูคา่สนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสทุธิ 

=  (NTA ของเงินลงทนุใน COM และ MTS x สดัสว่นท่ีไดม้า) x 100 
   NTA ของบรษัิท 

=  ((44,059,485+46,430,796) x 100) x 100 
                             4,747,690,000 

 =  ประมาณรอ้ยละ 1.91 

2) เกณฑก์ าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 
ไมส่ามารถค านวณได ้เนื่องจากบรษัิทมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานติดลบ 

3)  เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

=  มลูคา่รายการท่ีจ่ายหรอืไดร้บั x 100 
       สนิทรพัยร์วมของบรษัิท 

= 639,500,000x 100 
     12,011,973,000 
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=  ประมาณรอ้ยละ 5.32 

4)  เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุท่ีออกเพื่อช าระคา่สนิทรพัย ์

  ไมน่ ามาปรบัใช ้เนื่องจากบรษัิทไมม่ีการออกหลกัทรพัยใ์หม่ 

มีขนาดรายการสงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูคา่รวมสิง่ตอบแทนเทา่กบัรอ้ยละ 5.32  อา้งอิงตามงบ
การเงินรวมฉบบัสอบทานของบรษัิท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และเมื่อพิจารณารวมกบัขนาด
รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทตามเกณฑม์ูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 
เดือนก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษัิทในครัง้นี ้จ านวนประมาณรอ้ยละ 1.87 จะมีขนาดรายการรวม
ตามเกณฑม์ูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิประมาณรอ้ยละ 7.19 จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตาม
ประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ 

ขนาดรายการขา้งตน้คิดค านวนบนสมมติฐานว่าเป็นการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินในรูปของ
การซือ้กรรมสทิธ์ิปา้ยโฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยัโดยตรงบางสว่น ประกอบกบัการซือ้หุน้ของบริษัทซึ่ง
ถือกรรมสทิธ์ิในปา้ยโฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยับางสว่น13  

(ข)  การค านวณขนาดของรายการของธุรกรรมการเข้าซือ้ทรัพยส์ินตามเกณฑก์ารเข้าท ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน 

 บรษัิทใชข้อ้มลูตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบรษัิท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

 =    มลูคา่รายการท่ีจ่ายหรอืไดร้บั x 100 

                            NTA ของบรษัิท 

=             639,500,000 x 100 

                4,747,690,000 

=   ประมาณรอ้ยละ 13.46 

ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท “ประเภท
รายการที่เก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ” ตามประกาศเรื่องรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยมีมูลค่าขนาด
รายการเทา่กบัรอ้ยละ 13.46 ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิ (NTA)  อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทาน
ของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 (ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัในช่วง 
6 เดือนที่ผ่านมา) ดงันัน้ มลูค่าขนาดรายการจะเทา่กบัรอ้ยละ 13.46 ดงันัน้ บริษัทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อนธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิในครัง้นี ้

                                                           
13  การเขา้ซือ้หุน้เกือบทัง้สิน้ในบริษัท โคแมส จ ากัดและบริษัท มลัติ ไซน ์จ  ากัด ซึ่งถือกรรมสิทธ์ิในป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัเพียง

อยา่งเดียวและไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจอ่ืนใด 
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ในการนี ้เนื่องจากบรษัิทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามประกาศเรือ่งรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัทจึงจะเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทพิจารณาและอนุมตัิการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์“รายการ
ประเภทท่ี 2” ตามประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิไปดว้ยในคราวเดียว  

4. รายละเอียดของสินทรัพยท์ี่ไดม้า 

บรษัิทประสงคจ์ะซือ้ปา้ยโฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยัจากกลุม่  MACO โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ทรัพยส์ิน จ านวน เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

ป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย 
(ประเภท Billboard/LED/Street 
Furniture ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร17 ป้าย และ
ต่างจังหวดั 19 ป้าย โดยแบ่งเป็น
ภ า ค ก ล า ง  ( ไ ม่ ร ว ม
กรุงเทพมหานคร 15 ป้าย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 ป้าย และ
ภาคตะวนัออก 2 ปา้ย) 

36 ปา้ย MACO 

ป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย
(ประเภท Billboard จ านวน 80 
ป้าย และป้ายโฆษณาประเภท
ดิ จิทัลในศุนย์กลางย่านธุร กิจ 
(CBD-LED) จ านวน 24 ป้าย  ซึ่ง
ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 47 ป้าย
และต่างจังหวัด  57 ป้าย  โดย
แบ่ ง เ ป็ นภาคกลา ง  ( ไ ม่ ร วม
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  25 ป้ า ย 
ภ า ค เ ห นื อ  5 ป้ า ย  ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 ป้าย และ
ภาคตะวนัออก 7 ปา้ย) 

104 ปา้ย บริษัท อาย ออน แอดส ์จ ากดั  ซึ่งเป็นบรษัิท
ยอ่ยของ MACO  

หุ้นทั้งหมดของบริ ษัท โคแมส 
จ ากดั 

56,250 หุน้ บริษัท โคแมส จ ากัด เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ
ในป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั จ านวน 
76 ป้าย และไม่ได้ประกอบธุ รกิจอื่ นใด 
(ประเภท Billboard/LED/Street Furniture 
ซึง่ตัง้อยูท่ั่วประเทศไทย) 

หุน้ทัง้หมดของบรษัิท มลัติ ไซน ์
จ ากดั 

140,000 หุน้ บรษัิท มลัติ ไซน ์จ ากดั เป็นเจา้ของกรรมสทิธ์ิ
ในป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั จ านวน 
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ทรัพยส์ิน จ านวน เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

439 ป้าย และไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด 
(ประเภท Billboard/LED/Street Furniture 
ซึง่ตัง้อยูท่ั่วประเทศไทย) 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการช าระเงนิ 

มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนจ านวน 639.5 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทไดช้ าระค่าตอบแทนลว่งหนา้
จ านวน 700 ลา้นบาท ส าหรบัช่วงระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 ตามขอ้ก าหนดของ
สญัญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา ประกอบกับมีการปรบัปรุงจ านวนป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยใหเ้ป็น
ปัจจบุนั ซึง่เป็นไปตามสตูรการค านวนคา่ตอบแทนตามที่ระบใุนสญัญาบรหิารจดัการสือ่โฆษณา ท าใหบ้ริษัทจะ
ไดร้บัช าระคืนเงินค่าตอบแทนขัน้ต ่าจ่ายล่วงหนา้ส าหรบัช่วงระยะเวลาวนัที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 
256514 จาก MACO ดงันัน้ เมื่อหกัลบกบัมลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนแลว้ บริษัทจะตอ้งช าระเงินให ้MACO เพิ่ม
อีกจ านวน 474.23 ลา้นบาท โดยจะช าระเงินเป็นเงินสดทัง้จ านวน เนื่องจากบริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนขัน้ต ่า
ลว่งหนา้ให ้MACO เกินไปจ านวน 165.27 ลา้นบาท จากการท่ี MACO มีการขายทรพัยส์นิใหก้บับรษัิท 

6. เกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมูลคา่รวมของสิ่งตอบแทน  

เกณฑท์ี่ใชใ้นการก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ิน เป็นไปตามราคาที่ MACO และ
บริษัทเจรจาตอ่รองกนั โดยอา้งอิงจากมลูค่าตามบญัชีของทรพัยส์ิน (ป้ายโฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยัที่ซือ้ขาย) 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทไดพ้ิจารณาในการก าหนดมลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน
แลว้ เห็นวา่มีความเหมาะสม 

7. ผลประโยชนท์ี่คาดวา่จะได้รับจากการเข้าท าธุรกรรม  

 คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่บรษัิทจะไดป้ระโยชนจ์ากธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิในครัง้นี ้ดงันี  ้

7.1 บริษัทจะไดก้รรมสทิธ์ิในปา้ยโฆษณาจากธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินในครัง้นี ้ท าใหบ้ริษัทสามารถลด
ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของป้ายโฆษณาในท าเลที่ดีในการขยายธุรกิจ หากบริษัทไม่สามารถ
ต่ออายุสญัญาบริหารจัดการไดบ้นเง่ือนไขที่เหมาะสมเมื่อสญัญาบริหารจัดการสิน้อายุ ซึ่งจะเสริม
ศกัยภาพใหบ้ริษัทสามารถเพิ่มการใหบ้ริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยัภายในประเทศใหม้ีความ
ครอบคลมุในหลายพืน้ที่มากขึน้ และเป็นการรองรบัการใหบ้ริการตอ่ลกูคา้ไดม้ากขึน้ อีกทัง้เพิ่มความ
หลากหลายของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่ใหบ้ริการ ซึ่งจะช่วยใหลู้กคา้สามารถวางแผนสื่อ
โฆษณาใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้  

7.2 การไดก้รรมสิทธ์ิในป้ายโฆษณาเพ่ิมมากขึน้สอดคลอ้งกับแผนการเติบโตของบริษัทในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยใหอ้ตัราการเติบโตทาง
ธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัทเพิ่มขึน้ รวมทัง้เป็นการสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อย่าง
ยั่งยืน  

                                                           
14  การลดคา่ตอบแทนจะมีผลนบัตัง้แตว่นัที่ 1 ธันวาคม 2564  
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7.3 ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินในครัง้นี ้จะช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทจากจ านวนค่าตอบแทนขัน้
ต ่า ซึ่งบริษัทตอ้งช าระใหแ้ก่ MACO ภายใตส้ญัญาบริหารจดัการ ลดลง ดงันั้น การเขา้ท าธุรกรรมครัง้
นีจ้ึงมีความสมเหตุสมผล และเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่บริษัทในการบริหารจัดการสื่อโฆษณา 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสถานการณซ์ึง่การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงั
มีความยืดเยือ้ตอ่เนื่อง 

7.4 ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินในครั้งนี ้สามารถสรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสมและตรงตามเป้าหมาย
ทางการเงินของบรษัิทได ้ 

 8. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์ 

 บริษัทจะใชแ้หลง่เงินทนุจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้เงินจากการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) 

 บรษัิทคาดวา่การช าระราคาธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินจะไม่สง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่ง และเงินทนุหมนุเวียน
ของบรษัิท เนื่องจากบรษัิทมีเงินสดและกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพียงพอ  

ทัง้นี ้หากบริษัทไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อออกและเสนอขายหุน้สามญั
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) บรษัิทจะใชแ้หลง่เงินทนุจากการกูย้ืมแทน 

9. เงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 

 เง่ือนไขในธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิมีรายละเอยีดตามขอ้ 1 (วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ) ของสารสนเทศฉบบันี ้

10. บุคคลที่เกี่ยวโยงและลักษณะขอบเขตของสว่นได้เสีย 

 บคุคลที่เก่ียวโยงและลกัษณะขอบเขตของสว่นไดเ้สียของบคุคลที่เก่ียวโยงกนัมีรายละเอียดตามขอ้ 2 (คู่กรณีที่
เก่ียวขอ้งและความสมัพนัธก์บับรษัิท) ขา้งตน้ 

 ทัง้นี ้ไมม่ีกรรมการของบรษัิทเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีในการพิจารณาวาระการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ 

11.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินเป็นประโยชนแ์ก่บริษัท (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในขอ้ 
7 ของสารสนเทศฉบบันี)้ และผูถื้อหุน้ในระยะยาว จึงมีมติอนมุตัิธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิดงักลา่ว  

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัท 

 - ไมม่ี – 

13. เร่ืองอื่น ๆ 

 ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิในครัง้นี ้ จะไมก่่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษัิทกบั MACO แต่
อยา่งใด 
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 แมบ้ริษัทจะเป็นผูถื้อหุน้ใน MACO รว่มกบั VGI โดยระหว่างบริษัทกบั VGI ไดม้ีการก าหนดนโยบายเพื่อก ากับ
ดแูลความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์น “ขอบเขต อ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดของคณะกรรมการบรษัิท (Board 
of Director Charter) โดยมีหลกัการท่ีส าคญั เช่น 

(1) กรรมการซึง่ไดร้บัการเสนอช่ือโดย VGI จะไม่สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการซึง่มีวาระพิจารณา
เก่ียวกบัแผนทางธุรกิจ/ แผนการใชเ้งินลงทนุของบรษัิท 

(2) กรรมการซึง่ไดร้บัการเสนอช่ือโดย VGI จะไม่สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการซึง่มีวาระพิจารณา
ที่เก่ียวขอ้งกบั VGI และ/หรอืกลุม่ VGI 

(3) กรรมการซึง่ไดร้บัการเสนอช่ือโดย VGI จะไม่สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการซึง่มีวาระพิจารณา
เก่ียวกบัโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัท ในธุรกิจเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนักบั VGI และ/หรือ กลุม่ 
VGI 

(4) กรรมการซึง่ไดร้บัการเสนอช่ือโดย VGI จะไมไ่ดร้บัการเปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ 

อยา่งไรก็ดี กรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือจาก VGI ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบรษัิท และในปัจจบุนั VGI 
ยงัไม่ไดม้ีการเสนอช่ือบคุคลใดมาเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ดงันัน้ นโยบายก ากบัดแูลความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนด์งักลา่วจะน ามาบงัคบัใชเ้มื่อ VGI มีการเสนอช่ือบุคคลเขา้มาเป็นกรรมการของบริษัทในอนาคต 
(หากมี) 
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2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือบคุคลอื่นใดซึง่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ
บรษัิทมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้
ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัตามขอ้ 1 ซึ่งรวมถึงการจดัเตรียมสารสนเทศฉบบันี ้โดยบริษัทฯ ไดส้อบทานขอ้มูลใน
สารสนเทศฉบบันีด้ว้ยความระมดัระวงั และขอรบัรองวา่ขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันี ้ถกูตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ 
ไมท่ าใหบ้คุคลอื่นส าคญัผิด หรอืไมข่าดขอ้มลูที่ควรแจง้ในสาระส าคญั 

3. คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการ 

ที่ปรึกษาการเงนิอิสระ (IFA) 

บริษัทไดแ้ต่งตัง้ บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จ ากัด  ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดร้บัการรบัรองจาก 
ส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้ป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลและ
ประโยชนข์องธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิ ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้
ทรพัยส์ิน ซึ่งเขา้ข่ายการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท  เพื่อ
เสนอตอ่แก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท  

ทัง้นี ้IFA ไม่ไดถื้อหุน้ในบริษัทและไม่มีความสมัพนัธ์กับบริษัท และ IFA ยินยอมใหเ้ผยแพร่รายงานที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ลงวนัที่ 8 ตลุาคม 2564 (โปรดดรูายงานที่ปรกึษาทางการเงินอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่
แนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564) 

4. รายละเอียดหนี้สินทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน และหนี้สินที่มีแนวโน้มจะเกิดขึน้ใน
อนาคต  

4.1 ยอดรวมตราสารหนี้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 - ไม่มี - 

4.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลาของบริษัทและบริษัทย่อย และภาระการน าสินทรัพย์
วางเป็นหลักประกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ประเภทเงนิกู ้ ยอดหนี้ 
(พนับาท) 

หลักประกัน 

เงินกูย้ืมเงินระยะสัน้จากธนาคาร 465,000 ไมม่ี 

เงินกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,973 ที่ดินของ
บคุคลที่

เก่ียวขอ้งกนั
ของบรษัิท
ยอ่ย 
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ประเภทเงนิกู ้ ยอดหนี้ 
(พนับาท) 

หลักประกัน 

เงินกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,631 ที่ดินของ
บคุคลที่

เก่ียวขอ้งกนั
ของบรษัิท
ยอ่ย 

รวม 468,604  

4.3 ยอดรวมหนี้สินประเภทอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีและภาระการ
น าสินทรัพยว์างเป็นหลักประกัน ณ 30 มิถุนายน 2564 

ประเภทหนี้สนิ ยอดหนี้ (พันบาท) หลักประกัน 

เจา้หนีก้ารคา้ 358,163 ไมม่ี 

เจา้หนีค้า่หุน้ 11,300 ไมม่ี 

เจา้หนีอ้ื่น 29,352 ไมม่ี 

เจา้หนีค้า่ก่อสรา้ง 190,273 ไมม่ี 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 287,616 ไมม่ี 

เงินปันผลคา้งจ่าย 560 ไมม่ี 

หนีส้นิตามสญัญาเช่า 4,409,708 ไมม่ี 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,733 ไมม่ี 

รายไดร้บัลว่งหนา้ 437,511 ไมม่ี 

ภาษีขายที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 92,119 ไมม่ี 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 20,953 ไมม่ี 

ประมาณการหนีส้นิส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 9,226 ไมม่ี 

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 33,351 ไมม่ี 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 20,267 ไมม่ี 

รวม 5,906,132  

4.4 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้ในภายหน้า ณ 30 มิถุนายน 2564 

- ไม่มี -  
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5. สรุปข้อมูลส าคัญของบริษัท  

5.2 ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 

5.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัท แพลนบี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าการใหบ้ริการสื่อโฆษณานอกที่อยูอ่าศยัซึง่มี
แพลตฟอรม์ที่หลากหลายดว้ยนวตักรรม เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งมีสื่อครอบคลมุทัง้ในกรุงเทพฯ 
และต่างจงัหวดั นอกจากนีย้งัใหบ้ริการการดแูลรกัษาสื่อโฆษณาดว้ยมาตราฐานสากลที่จะ
ตอบโจทยแ์บรนดส์ินคา้ใหส้ามารถเขา้ถึงกลุม่เป้าหมายไดอ้ย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ 

บริษัทฯ เดินหนา้พัฒนาคอนเทนทใ์หค้รอบคลุมทุกดา้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ  
แบรนด์และสินค้าได้อย่างรอบด้าน พร้อมทั้งให้ค  าปรึกษาด้านการวางแผนการตลาด  
การคิดคน้เนือ้หา (Content) ท่ีนา่สนใจในการน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out-of-Home Media) ของบริษัทแบ่งออกเป็น 6 
ประเภทหลกัดงันี ้ 

1. สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน (Transit Media)  

1.1. สือ่โฆษณาภายนอก และภายในรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศ 
1.2. สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟา้มหานคร (MRT) 

2. สือ่โฆษณาภาพนิ่ง (Classic  Media) 

3. สือ่โฆษณาดิจิตอล (Digital Media) 

4. สือ่โฆษณาภายในหา้งสรรพสนิคา้และสือ่ ณ จดุขาย (Retail Media) 
4.1. สือ่โฆษณาภายในหา้งสรรพสนิคา้ (Luxury Media) 
4.2. สือ่โฆษณาภายในซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นสะดวกซือ้ (In-Store Media) 

5. สือ่โฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media) 

6. สือ่โฆษณาออนไลน ์(Online Media) 

6.1. บรษัิทรว่มมือกบับรษัิท เวียร ์กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากดั พฒันาแอพพลเิคชั่น 
“ViaBus” เพื่อน าทางและติดตามเวลาและต าแหน่งของรถโดยสารประจ า
ทางแบบเรยีลไทม ์

6.2. บริษัทพฒันาแพ็คเกจ Geofence เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งสื่อโฆษณา
นอกที่อยูอ่าศยัและสือ่โฆษณาออนไลน ์
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นอกจากการเพิ่มช่องทางสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัแลว้บริษัทยงัมีความมุ่งมั่นในการเพิ่ม
ความหลากหลายของธรุกิจดว้ยการพฒันาธุรกิจการตลาดแบบมีสว่นรว่ม หรอื Engagement 
Marketing ผ่านคอนเทนท์ที่มีคุณภาพ ได้แก่  Artist Management, Sport marketing, 
eSport & Gaming โดยคอนเทน้ทท์ัง้ 3 ประเภท ช่วยสรา้งความผูกพนัระหว่างผูบ้ริโภคกบั
แบรนดส์ินคา้และบริการในกลุม่เป้าหมายที่แตกต่างกนัได ้นอกจากนีธุ้รกิจการตลาดแบบมี
ส่วนร่วมสามารถสรา้งรายไดใ้หก้ับบริษัท และเพิ่มมูลค่าใหก้ับสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย
ประเภทอื่นของบรษัิทใหม้ีอตัราการใชส้ือ่โฆษณาที่สงูขึน้และเป็นการตอ่ยอดธุรกิจของบรษัิท 

ธุรกิจการตลาดแบบมีสว่นรว่มของบรษัิทฯ มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. สปอรต์มารเ์ก็ตติง้ (Sports Marketing) 

2. มิวสคิมารเ์ก็ตติง้ (Music Marketing) 

3. อีสปอรต์ (e-Sport) 

5.1.2 แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ยงัคงเดินหนา้เป็นหนึ่งในบรษัิทชัน้น าในประเทศไทยที่
มีความเช่ียวชาญ พร้อมด้วยนวัตกรรมด้านสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยควบคู่กับธุรกิจ
การตลาดแบบมีสว่นรว่ม ซึ่งประกอบดว้ยธุรกิจสปอรต์ มารเ์ก็ตติง้ ธุรกิจดา้นอารท์ติส เมเนจ
เมน้ท ์และธุรกิจเกมในประเทศไทยซึง่จะสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของนกัการตลาดได้
เป็นอย่างดี โดยในระยะ 3-5 ปีขา้งหนา้ บริษัทยงัคงวางแผนและเตรียมความพรอ้มที่จะขยาย
การลงทนุเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัอยา่งยั่งยืน ดงัตอ่ไปนี ้

• การพัฒนาปรับปรุงและขยายพืน้ที่สื่อนอกที่อยู่อาศัยใหค้รอบคลุมมากยิ่งขึน้ ตาม
แผนการขยายเครอืขา่ยสือ่ตา่งๆ ดงันี ้

- บริษัทยงัคงเดินหนา้ขยายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัในรา้นคา้สะดวกซือ้ 7-11 
ใหค้รอบคลมุทกุพืน้ที่ในประเทศไทย พรอ้มการปรบัปรุงจอดิจิตอลของบริษัทให้
มีคณุภาพและประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

• ธุรกิจการตลาดแบบมีสว่นรว่มบริษัทไดท้ าการปรบัโครงสรา้งธุรกิจดา้นสปอรต์ มารเ์ก็ต
ติง้ ใหม้ีความหลากหลายเพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัทเช่ือว่าธุรกิจกีฬาเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มี
ศกัยภาพที่จะสามารถต่อยอดและสรา้งผลก าไรใหก้บับริษัทไดด้ีในอนาคต นอกจากนี ้
ธุรกิจดา้นอารท์ติส เมเนจเมนท ์บริษัทก็ยงัเช่ือมั่นวา่จะสามารถกลบัมาเติบโตไดอ้ีกครัง้
หากสถานการณ ์COVID-19 ดีขึน้ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตวัจะสง่ผลใหภ้าพรวม
ของธุรกิจมีการฟ้ืนตวัอยา่งกา้วกระโดด 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1 หนา้ 15 จาก 104 

• ธุรกิจอื่นๆ บริษัทใหค้วามส าคญักับการต่อยอดธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจที่กล่าวไว้
ขา้งตน้ โดยบริษัทจะเขา้ไปร่วมลงทุนกบับริษัทที่มีศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต โดยบรษัิทไดเ้ขา้รว่มลงทนุกบั 

(1) บริษัท อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) ดว้ยการจดัตัง้บริษัทรว่มทนุโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
การท าการตลาดและจดัจ าหนา่ยสนิคา้  

(2) การเขา้ลงทุนกับ บริษัท โกลเบิล สปอรต์ เวนเจอรส์ จ ากัด เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น 
(Holding Company) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬามวย  

(3) การเขา้ลงทนุกบั บริษัท เมนสแตนด ์ครีเอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อประกอบ
กิจการที่เก่ียวกับสื่อทางดา้นกีฬาทางอินเตอรเ์น็ตรวมถึงการเผยแพร่คอนเทนต ์
(Content) เก่ียวกับกีฬา นกักีฬา และเนือ้หาอื่นๆ ที่เก่ียวกับการกีฬาและการออก
ก าลังกาย เป็นต้น ทั้งนีบ้ริษัทยังคงมีอีกหลายโครงการที่ก าลังอยู่ในระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได ้เพื่อต่อยอดและเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของธุรกิจใน
อนาคตตอ่ไป 
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5.2 ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันไตรมาสล่าสุด พร้อมค าอธิบายและ
การวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันไตรมาส
ล่าสุด  

5.2.1 ตารางสรุปงบการเงินรวมในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา และปีปัจจบุนัไตรมาสลา่สดุ  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ณ วันที ่

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 30 มิ.ย.64 

สินทรัพย ์
    

สินทรัพยห์มุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 440 2,360 638 368 

เงินลงทนุชั่วคราว - 12 - - 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 1,332 1,560 1,428 1,148 

คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ตดัจ่ายภายใน 1 ปี 634 429 241 174 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 4 83 69 68 

สนิคา้คงเหลอื - 13 12 9 

สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น -  13 23 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 79 64 62 130 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,489 4,521 2,463 1,920 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั - 11 - - 

สนิทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่น - - 691 778 

เงินลงทนุในบรษัิทรว่มคา้ - 15 36 25 

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 370 118 120 121 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ - 8 8 - 

ที่ดิน สว่นปรบัปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ ์ 2,238 2,425 3,011 2,922 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ - - 5,129 5,494 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 541 562 362 317 

คา่ความนิยม 49 51 51 51 

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11 12 198 200 

คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ตดัจ่ายมากกวา่ 1 ปี 97 97 15 20 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น  133 159 166 164 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,439 3,458 9,787 10,092 

รวมสินทรัพย ์ 5,928 7,979 12,250 12,012 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ณ วันที ่

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 30 มิ.ย.64 

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น     

หนี้สิน     

หนี้สินหมุนเวียน     

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร - - - 465 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 975 739 971 877 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

2 20 2 2 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 2 3 - - 

สว่นหนีส้นิตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - - 1,286 641 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 54 46 6 6 

รายไดร้บัลว่งหนา้ 203 74 615 438 

ภาษีขายที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 105 111 104 92 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 28 24 37 21 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,369 1,017 3,021 2,542 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

- สทุธิจากสว่น ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

6 6 3 2 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน   

- สทุธิจากสว่น ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

6 2 - - 

หนีส้นิตามสญัญาเช่า   

- สทุธิจากสว่น ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

- - 3,510 3,769 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 8 9 8 9 

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 56 47 38 33 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น - 8 16 20 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 76 72 3,575 3,833 

รวมหนี้สิน 1,445 1,089 6,596 6,375 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     

ทุนเรือนหุ้น     

ทนุจดทะเบียน      

ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แลว้ 353 388 388 388 

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 2,293 4,516 4,516 4,516 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1 หนา้ 18 จาก 104 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ณ วันที ่

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 30 มิ.ย.64 

ส ารองสว่นทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 29 29 29 29 

ก าไรสะสม      

จดัสรรแลว้ - ส  ารองตามกฎหมาย 46 46 46 46 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  1,328 1,398 1,002 968 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นผูถื้อหุน้ - (2) (701) (631) 

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 4,050 6,375 5,280 5,316 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษัท
ยอ่ย 

434 515 374 321 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,483 6,890 5,654 5,637 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,928 7,979 12,250 12,012 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งวดปี สิน้สุดวนัที ่ งวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที ่

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 64 

รายได้ 
     

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 4,012 4,861 3,724 1,624 2,121 

รายไดอ้ื่น 27 58 44 18 32 

รวมรายได้ 4,039 4,919 3,768 1,642 2,153 

ค่าใช้จ่าย      

ตน้ทนุการขายและใหบ้รกิาร 2,643 3,173 2,941 1,351 1,825 

คา่ใชจ้่ายในการขาย จดัจ าหนา่ย และใหบ้รกิาร 244 323 212 77 74 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 279 365 361 165 182 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ - - - - 29 

ค่าใช้จ่าย 3,166 3,861 3,514 1,593 2,110 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัท
รว่มคา้ 

- (1) (6) (1) (11) 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัท
รว่ม 

4 (2) (5) (4) (7) 

ตน้ทนุทางการเงิน (1) (1) (90) (38) (98) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 876 1,054 153 6 (73) 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (158) (197) (31) (5.8) (9) 

ก าไรส าหรับงวด 718 857 122 0.2 (82) 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่
งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 

(1) (4) (5) (0.6) 1 

   ขาดทุนจาก เ งินลงทุน ในตราสารทุนที่
ก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

- สทุธิจากภาษีเงินได ้

- - (696) (670) 69 

ก า ไ ร จ า กก า รป ร ะม าณกา รต ามหลัก
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

- สทุธิจากภาษีเงินได ้

- 1 3 - - 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 717 854 (576) (670) (12) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.180 0.196 0.036 (0.0003) (0.0087) 
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งบกระแสเงนิสด  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งวดปีสิน้สุดวนัที ่ งวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที ่

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 64 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 876 1,054 153 6 (73) 

รายการปรบักระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็น
เงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมการด าเนินงาน 

   
  

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 512 623 2,152 892 1,215 

สว่นลดคา่เช่าตามสญัญาเช่า - - (372) (84) (211) 

ก าไรจากการยกเลกิสญัญาเช่า - - (2) (1) (2) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
(โอนกลบั) 

2 9 4 - (1) 

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อ
การลงทนุ 

- - - - (1) 

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยสนิทรพัย ์ - (1) - - - 

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์
และตดัจ าหนา่ยอปุกรณ ์

- - - - 1 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่อปุกรณ ์ -   - 9 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยส์ิทธิ
การใช ้

-   - 20 

(โอนกลบั) รายการปรบัลดสินคา้คงเหลือ
เป็นมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บั 

- 8 - (1) - 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2 2 2 1 1 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ยอ่ย 

- - (1) - - 

ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม - 6 - - - 

สว่นแบง่ขาดทนุ(ก าไร)จากบรษัิทรว่มคา้ - 1 6 1 11 

สว่นแบง่ขาดทนุ(ก าไร)จากบรษัิทรว่ม (4) 2 5 4 7 

ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ - (2) - - - 

ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาซื ้อขายเ งินตราต่างประเทศ
ลว่งหนา้ 

- - - - (9) 

รายไดด้อกเบีย้ (3) (29) (7) (4) (1) 

คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 1 1 90 38 98 
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งบกระแสเงนิสด  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งวดปีสิน้สุดวนัที ่ งวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที ่

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 64 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด าเนินงาน 

1,386 1,674 2,030 852 1,064 

สินทรัพยด์ าเนินงาน เพิ่มขึน้ )ลดลง)      

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น (289) (189) 121 397 281 

สนิคา้คงเหลอื - (21) 1 1 3 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น (69) 243 (112) (113) 50 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น (15) (8) 16 9 (3) 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)      

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 120 (42) 90 146 (3) 

รายไดร้บัลว่งหนา้ 115 (136) 540 320 (177) 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 64 (3) 7 (36) (28) 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น - (1) - - - 

เงนิสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 1,312 1,517 2,693 1,576 1,187 

จ่ายดอกเบีย้ (2) (2) (90) (38) (98) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (135) (221) (157) (73) (85) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,175 1,294 2,446 1,465 1,004 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนัลดลง(เพิ่มขึน้)  - (11) 11 - - 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั
ลดลง(เพิ่มขึน้) 

- (1) 13 - 1 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่ไม่เก่ียวขอ้ง
กนัลดลง(เพิ่มขึน้) 

(3) (10) 1 - - 

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในบริษัท
ยอ่ย บรษัิทรว่ม และกิจการรว่มคา้ 

2 269 13 - 4 

เงินสดรบั (จ่าย) สทุธิจากการซือ้ธุรกิจ 17 (115) - - - 

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในการรว่มคา้ - (15) (18) - - 

เงินสดจ่ายจากการลงทนุเพิ่มในบรษัิทรว่ม (330) (18) (8) - (7) 

เงินสดจ่ายคา่หุน้สามญัลดทนุใหผู้ม้ีสว่นได้
เสยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุชองบรษัิทยอ่ย 

- (10) (13) (2) - 

เงินสดจ่ายซือ้อปุกรณ ์ (697) (523) (885) (480) (104) 

เงินสดจ่ายช าระเจา้หนีค้า่ซือ้อปุกรณ ์ (43) (341) (117) (117) (281) 
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งบกระแสเงนิสด  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งวดปีสิน้สุดวนัที ่ งวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที ่

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 64 

เงินสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน (86) (101) (18) (14) (2) 

เงินสดจ่ายซือ้สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ - - (100) - (408) 

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัย์
เพื่อการลงทนุ 

- - - - 9 

เงินสดรบัจากการขายอปุกรณ ์ 1 9 31 31 0.5 

ดอกเบีย้รบั 3 29 7 3 0.5 

เงินลงทนุในตราสารทนุเพิ่มขึน้ - - (1,560) (1,561) - 

เงินลงทนุชั่วคราวดลง(เพิ่มขึน้) 139 (12) - - - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (997) (850) (2,643) (2,140) (787) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคารเพิ่มขึน้ - - - - 465 

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 

(14) (15) (20) (16) (1) 

เ งินสดจ่ายช าระหนี ้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน 

(1) (2) - - - 

เงินสดจ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่า - - (854) (317) (947) 

เงินรบัคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ - 2,259 - - - 

เงินสดจ่ายคา่ใชจ้่ายออกหุน้เพิ่มทนุ - (1) - - - 

เงินรบัคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุจากผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 14 1 - - - 

เงินปันผลจ่าย (159) (675) (540) (240) - 

เ งินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มี
อ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 

(19) (87) (106) (55) (5) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (179) 1,480 (1,520) (628) (488) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง - (4) (5) (1) 1 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 

(1) 1,920 (1,722) (1,304) (270) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 
วันต้นปี 

441 440 2,360 2,360 638 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 
วันสิน้ปี 

440 2,360 638 1,056 368 
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5.2.2 ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  

• ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา บรษัิทฯ รายงานรายไดจ้ากการด าเนินงานประจ าปี 2561 เทา่กบั 4,012 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.6 จากปีก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการขยายก าลงัการผลิตสื่อ
โฆษณาอยา่งตอ่เนื่องในปีที่ผา่นมา โดยเฉพาะในสือ่โฆษณาประเภทดิจิตอล และสือ่โฆษณา
ในสนามบิน ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงาน 4,861 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
21.2% จากปีก่อนหนา้ จากการเติบโตที่สงูจากสือ่โฆษณาทกุประเภททัง้จากการขยายก าลงั
การผลิต และยังคงอัตราการใช้สื่อโฆษณา (Utilization Rate) อยู่ในระดับที่ดี ถึงแม้ว่า
เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีแนวโนม้การเติบโตที่ชะลอตวั และในปี 2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้าก
การด าเนินงาน 3,724 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 23.4 จากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบของ
วิกฤติการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบในธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและ
ธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม อีกทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทาให้หลายบริษัท
ด าเนินการลดคา่ใชจ้่ายดา้นการโฆษณาลงอยา่งมาก 

• บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการขายและบรกิารส าหรบังวด 6 เดือน ปี 2564 เทา่กบั 2,121 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้โดยมีปัจจยัหลกัดงัตอ่ไปนี ้

- การเติบโตของรายไดส้ื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยั ส าหรบั 6 เดือนแรก ของปี 2564  
มีรายไดเ้ท่ากบั 1,546 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.8 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อนหน้า เนื่องจากการเติบโตจากสื่อโฆษณาภาพนิ่ง  และสื่อโฆษณาใน
หา้งสรรพสนิคา้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตและรา้นคา้สะดวกซือ้ ซึง่เติบโตรอ้ยละ 113.1 และ
รอ้ยละ 212.7 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้  

- การเติบโตของรายไดจ้ากธุรกิจ Engagement Marketing ส าหรบั 6 เดือนแรก ของ
ปี 2564 มีรายไดเ้ท่ากบั 575 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 45.7 จากช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อนหนา้ จากการเติบโตจากธุรกิจดา้นสปอรต์ มารเ์ก็ตติง้  ซึ่งเติบโตรอ้ยละ 
349.5  เนื่องจากการบรหิารสทิธิทางการตลาดส าหรบัการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิก 

• ใน 3 ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีก าไรสทุธิเป็นบวกอย่างต่อเนื่องตลอด โดยในปี 2561 บริษัทมี
ก าไรสทุธิ เทา่กบั 643 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.6 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ เป็นผลจากการ
พฒันาสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพิ่มเติม และความสามารถในการหารายไดจ้ากสื่อโฆษณาที่เพิ่ม
สงูขึน้ นอกจากนีย้งัเป็นผลมาจากการรบัรูร้ายไดข้องธุรกิจการตลาดแบบมีสว่นรว่มที่เพิ่มขึน้
และมีการเพิ่มคอนเทน้ทใ์หม่อย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิ เท่ากับ 743 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ มีสาเหตุมาจากการพัฒนาสื่อโฆษณา
ใหม่ๆ เพิ่มเติม และความสามารถในการหารายไดจ้ากสื่อโฆษณาที่เพิ่มสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม
ในปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิ เท่ากับ 140 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 81.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน
หนา้ เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19  

• บรษัิทฯ ขาดทนุสทุธิส าหรบังวด 6 เดือน ปี 2564 เทา่กบั 34 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3,052.5 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อนหนา้ เนื่องจากอตัรากาไรขัน้ตน้ที่ลดลง ผลกระทบจาก
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มาตรฐานบญัชี TFRS16 และรายการพิเศษจากการตัง้ส  ารองคา่เผ่ือดอ้ยคา่ทรพัยส์ินของสือ่
โฆษณาที่กระทบโดยตรงจากสถานการณ ์COVID-19 ที่เกิดขึน้ 

• พัฒนาการที่ส  าคัญระหว่างปี 2561-2564 จากการเดินหน้าการพัฒนาคอนเทนท์ให้
ครอบคลมุทกุดา้นพรอ้มมองหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อรองรบัการเติบโตในอนาคต ไดแ้ก่ 
ปี 2561 

- การขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วมร่วม (Engagement Marketing) ผ่านการ
ลงทนุในบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ากดั  เพื่อน าคอนเทน้ทด์นตรีคณุภาพมาช่วย
สรา้งความผกูพนัระหวา่งผูบ้รโิภคกบัแบรนดส์นิคา้และบรกิาร 

- เ ปิดตัว โครงการ  Central world connect  ที่ บ ริ เ วณหน้าห้า งศูนย์การค้า
เซ็นทรลัเวิรล์ ซึ่งเป็นจอ Interactive DOOH ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกและเป็นจอ
แรกในทวีปเอเชียดว้ยงบลงทนุกวา่ 400 ลา้นบาท  

- การเปิดตัวการแข่งขัน E-League Pro ซึ่งเป็นลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอรต์ระดับ
อาชีพอย่างเป็นทางการครัง้แรกในประเทศไทย โดยไดร้บัความรว่มมือจากสมาคม
ฟตุบอลแหง่ประเทศไทยและ Konami ผูพ้ฒันาเกมสช์ัน้น าจากประเทศญ่ีปุ่ น 

ปี 2562 
- ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ VGI  ซึ่งเป็น 2 ผูน้  าตลาดสื่อโฆษณานอกที่อยู่

อาศัย เพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกันทั้งในธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย น าเสนอ
โซลชูั่นการตลาดที่ครบวงจร 

- การเขา้ลงทนุในบริษัท สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) เพื่อขยายธุรกิจสื่อโฆษณา
นอกที่อยูอ่าศยัประเภทภาพน่ิง  

- การขยายธุรกิจมิวสิคมารเ์ก็ตติง้ดว้ยการเปิดตวัวง CGM48 ซึ่งเป็นวงนอ้งสาวของ 
BNK48 เพื่อเพิ่มความหลากหลายในธุรกิจมิวสคิมารเ์ก็ตติง้  

- การลงนามเป็นตัวแทนบริหารสิทธิทางการตลาดส าหรับการแข่งขันโอลิมปิก
โตเกียว 2020 

- การลงนามบริหารสื่อโฆษณากับ บมจ. ซีพีออลล ์เพื่อขยายการให้บริการสื่อ
โฆษณา ณ จดุขาย (Retail Media)  ภายในรา้น 7-Eleven  

ปี 2563 
- บรษัิทฯ สามารถติดตัง้จอ LED ในรา้นคา้สะดวกซือ้ 7-Eleven ไดค้รบ 1,000 สาขา

ไดต้ามเป้าหมาย ณ สิน้เดือนพฤศจิกายน 2563 และมีแผนขยายสื่อโฆษณาใน
รา้นคา้สะดวกซือ้ 7-Eleven ใหค้รอบคลมุกว่า 1,500 สาขาทั่วประทศไทยภายใน
ไตรมาส 3 ปี 2564 

- บริษัทรว่มมือกบับริษัท เรซอพั เวิรค์ จากดั ซึ่งเป็นบริษัทจดักิจกรรมกีฬาและงาน  
อีเวนทว์ิ่งมาราธอนในรูปแบบ Sport tourism theme จดัการแขง่ขนัตามเสน้ทางทีม่ี
ทิวทศันส์วยงามในแต่ละจงัหวดั ซึ่งเป็นการจดัการแข่งขนัที่ไดร้บัมาตรฐาน IAAF 
โดยใชส้ือ่นอกที่อยูอ่าศยัของบรษัิทในการโปรโมทการจดักิจกรรมและการทอ่งเที่ยว
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ของแต่ละจังหวดัร่วมกับการสนับสนุนดา้น Sponsorship เพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อ
ยอดธุรกิจ Sport marketing 

- บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั Excellent CG scoring 5 ดาว ปี 2563 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) ติดต่อกัน
เป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แตปี่ 2560-2563 จากความยดึมั่นในการดาเนินธุรกิจภายใต้
หลกัจริยธรรมและแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับแนวคิดการพฒันา
ธุรกิจอยา่งยั่งยืน (Sustainability Development) เพื่อสง่เสรมิระบบบรหิารจดัการที่
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ 
และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย 

- บริษัทฯ ด ารงสถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน SET100 ในรอบเดือน  
มกราคม - มิถุนายน 2564 เนื่องจากเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด 
(Market Capitalization) และสภาพคลอ่งในการซือ้ขายสงูสดุ 100 อนัดบัแรก 

- บรษัิทฯ ไดร้บัรางวลัแหง่ความสาเรจ็จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ประเภท
รางวัลบริษัทจดทะเบียนดา้นผลการดาเนินงานดีเด่น (Outstanding Company 
Performance Awards) ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์จด
ทะเบียนตัง้แต่ 10,000 – 30,000 ลา้นบาท ปี 2563, รางวัลผูบ้ริหารสูงสุดดีเด่น 
(Outstanding CEO Awards) ปี 2563 และรางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ดีเด่น 
(Outstanding Young Rising Star CEO Awards) ปี 2562-2563 

ปี 2564 
- บรษัิทฯ ไดย้กระดบัและสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัสือ่โฆษณานอกที่อยู่อาศยัดว้ยการใช้

เทคนิค 3 มิติ บนจอดิจิตอล เพื่อเสริมสรา้งประสบการณท์ี่สมจริงใหแ้ก่ผูช้ม ทัง้นี ้
บริษัทไดเ้ปิดตวัโชวก์ารต่อสูร้ะหว่างมงักรจอมราชันยแ์ละคิงคอง บนจอดิจิตอล
ขนาดใหญ่ 4 จอเรียงกนั ณ บริเวณลานพารค์พารากอน เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 
2564 ที่ผ่านมา ซึ่งการเปิดตวัแคมเปญดงักล่าวไดร้บัความสนใจจากกลุ่มลูกคา้
และถกูน ามาพดูถึงบนโลกออนไลน ์โดยโพสถกู Retweet กวา่ 60,600 ครัง้ 

- เปิดตัวเกมมือถือ HITMAN REBORN ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า 200,000 ครั้ง 
พรอ้มสรา้งรายไดก้วา่ 3.5 ลา้นบาท ในระยะเวลาเพียง 3 วนั หลงัการเปิดใหบ้รกิาร
เกมมือถือ Katekyo Hitman Reborn อยา่งเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2564 
ที่ผา่นมา เกม Hitman Reborn ติด Top Chart เป็นอนัดบัสองทัง้ในระบบ iOS และ 
Android จากยอดการดาวนโ์หลดกวา่ 200,000 ครัง้ พรอ้มทัง้สรา้งรายไดก้วา่ 3.5 
ลา้นบาท ในระยะเวลาเพียง 3 วนั เท่านัน้ โดยท าการโปรโมทผ่านสื่อ OOH ของ
บริษัทควบคู่สื่อออนไลน ์เพื่อช่วยเพิ่มการรบัรูแ้ละเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ในการ
ต่อยอดธุรกิจ Engagement marketing ส่งผลให ้Cost per install อยู่ที่ประมาณ 
10 บาท/Install ซึ่งมีค่าต ่าที่สดุเมื่อเปรียบเทียบกบัเรทปกติซึง่จะอยู่ในช่วงระหวา่ง 
40-60 บาท/Install 
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- บริษัทสามารถติดตัง้จอ LED ในรา้นคา้สะดวกซือ้ 7-Eleven ไดค้รบ 1,150 สาขา 
ไดต้ามเป้าหมาย ณ สิน้ไตรมาส 2/2564 โดยมีแผนขยายสื่อโฆษณาในรา้นค้า
สะดวกซือ้ 7-Eleven ใหค้รอบคลมุกวา่ 2,000 สาขาทั่วประทศไทยภายในปี 2564 

- บริษัทฯ แบ่งปันพืน้ที่สื่อโฆษณาผ่านโครงการ “ฝากรา้นผ่านจอ” เพื่อช่วยโปรโมท
รา้นคา้ SMEs ประเภทรา้นอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี่ ที่ไดร้บัผลกระทบจากการ
ประกาศปิด ไม่ใหน้ั่งรบัประทานอาหารภายในรา้น และอยู่ในพืน้ที่ควบคุมสงูสดุ 
(กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบรุ,ี นราธิวาส, ปทมุธานี, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา
, สมทุรปราการ, สมทุรสาคร) อนัเนื่องมาจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 โดยบริษัทจะน าภาพรา้นคา้ขึน้ประชาสมัพนัธบ์นจอดิจิตอลของแพลน
บี 250 จอทั่วประเทศ  

ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ   

- ณ 30 มิถนุายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเท่ากบั 12,012 ลา้นบาท ลดลงรอ้ย
ละ 1.9 จาก 12,250 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสาเหตหุลกัเกิดจาก
การลดลงของลกูหนีก้ารคา้ 

- บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ากบั 6,375 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.3 จาก 6,595 ลา้นบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 
และหนีส้นิตามสญัญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ปี 

- บริษัทมีสว่นของผูถื้อหุน้รวมเท่ากบั 5,637 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.3 จาก 5,655 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เนื่องจากกาไรสทุธิที่ลดลงของบรษัิท  

สภาพคล่องและกระแสเงนิสด  

- ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษัิทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 368 ลา้น
บาท ลดลง 270 ลา้นบาท จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในระหว่างงวดมี
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานสทุธิเท่ากบั 1,004 ลา้นบาท กระแสเงินสดใชไ้ป
ในกิจกรรมการลงทนุสทุธิเทา่กบั 787 ลา้นบาท กระแสเงินสดที่จดัหาไปในกิจกรรม
การจัดหาเงินสุทธิเท่ากับ 488 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทได้รับผลกระทบจาก
วิกฤติการณ ์COVID-19 บรษัิทยงัคงสามารถสรา้งกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
ใหเ้ป็นบวกได ้และมีจ านวนเงินเพียงพอต่อการลงทนุและขยายโครงการต่างๆ ใน
อนาคต 

5.3 ปัจจัยความเสี่ยงซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

1. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าพืน้ที่หรือสัญญา
กับพันธมิตรทางธุรกิจ  
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เพื่อเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นในการใหบ้ริการสื่อโฆษณานอกที่อยูอ่าศยัในระยะยาว บริษัท
มีความจ าเป็นตอ้งพิจารณาสรรหาพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณาในท าเลที่มีศกัยภาพ มีผูเ้ดินทาง
และสญัจรผา่นเป็นจ านวนมาก ซึง่จะสง่ผลตอ่มลูคา่ของสือ่โฆษณาของบรษัิท นอกจากนี ้สือ่
โฆษณาที่มาจากสญัญาความร่วมมือทางธุรกิจ การเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายสื่อโฆษณากบั
ผูใ้หบ้ริการเอกชน ซึ่งบริษัทมีหนา้ที่หาลกูคา้และรบัรายไดจ้ากสว่นแบ่งรายไดจ้ากการขาย
สื่อโฆษณา โดยในปี 2563 คู่สญัญาที่สรา้งรายไดส้งูสดุคือ MACO ซึ่งสรา้งรายไดใ้หบ้ริษัท
คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 13.6 ของรายไดร้วมทัง้หมด โดยที่ MACO ใหส้ิทธิแก่บรษัิท
เป็นระยะเวลาของสญัญาสิน้สดุตอนสิน้ปี 2567  

ทัง้นี ้เง่ือนไขในสญัญาเช่าหรือสญัญาสมัปทานต่างๆ บริษัทจะตอ้งปฏิบัติตามภาระผูกพนั
เง่ือนไขตามที่ระบ ุบริษัทจึงอาจไดร้บัความเสี่ยงหากไมส่ามารถต่ออายสุญัญาทางธุรกิจรายใด
รายหนึ่งจากการไม่สามารถปฏิบตัิไดต้ามเง่ือนไขที่ก าหนด หรือความเสี่ยงจากกรณีที่ผูใ้หเ้ช่า
หรือผูใ้หส้ิทธ์ิมีสิทธิบอกเลิกสญัญา หรือการบอกเลิกสญัญาอนั เน่ืองมาจากผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้ห้
สิทธิมีความจ าเป็นตอ้งใชส้ถานท่ีเช่า/ใหส้ิทธิ ซึ่งลว้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายไดข้อง 
บรษัิท รวมถึงตน้ทนุที่บรษัิทไดล้งทนุไปกบัการติดตัง้ รือ้ถอนสือ่โฆษณาก่อนสิน้สดุสญัญา  

จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมา บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา
มาตลอด และไม่เคยกระท าใด ๆ ที่เป็นการผิดสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใดในสว่นที่เป็นสาระส าคญั
จนเป็นเหตใุหเ้กิดผลกระทบรา้ยแรงตอ่บรษัิท และจากประสบการณใ์นธุรกิจสือ่โฆษณานอก 
สามารถมั่นใจไดว้่าบริษัทไดม้ีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลประโยชนท์ี่บริษัทจะไดร้บั
ควบคูไ่ปกบัการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขไดอ้ยา่งครบถว้น  

ปัจจุบัน บริษัทเป็นผูใ้หบ้ริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลาย  และ
ครอบคลมุพืน้ที่ในกรุงเทพมหานคร และอีกกว่า 52 จงัหวดัทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ภายใตส้ญัญา
เช่าพืน้ที่หรือสญัญาสมัปทานโดยไม่มีสญัญาใดที่สรา้งรายไดเ้ป็นสดัส่วนเกินกว่ารอ้ยละ 
30.0 ของรายไดร้วม ดงันัน้ หากเกิดผลกระทบจากการยกเลิกสญัญาใด ๆ บริษัทจึงมั่นใจวา่
ไมม่ีผลตอ่รายไดส้ว่นใหญ่ของบรษัิท 

นอกเหนือจากนี ้บริษัทยังร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของพืน้ที่ อาทิเช่น เจ้าของ
สมัปทาน ผูป้ระกอบการ หา้งสรรพสินคา้ เจา้ของอาคาร โดยไม่เพียงแต่การใหบ้ริการสื่อ
โฆษณาในพืน้ที่ดงักล่าวเท่านัน้ แต่ยังเป็นการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับเจ้าของพืน้ที่จากการ
ร่วมกันพัฒนาสื่อโฆษณาผ่านนวัตกรรม และการออกแบบที่ทันสมัย รวมถึงรูปแบบการ
น าเสนอสื่อโฆษณาที่น่าสนใจ จึงท าใหเ้ง่ือนไขสญัญาสว่นใหญ่จะใหส้ิทธิการต่อสญัญากบั
บริษัทเป็นล าดับแรก (First Right) ท าใหบ้ริษัทสามารถต่ออายุสญัญาที่ส  าคัญมาไดโ้ดย
ตลอด อีกทัง้ขยายอายุสญัญาเพิ่มเติมซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือมั่น และไวว้างใจจาก
คูส่ญัญาดว้ยดีเสมอมา  
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2. ความเสี่ยงจากการมีภาระผูกพันกับคู่สัญญาที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษัท  

เนื่องจากในปัจจุบนัมีผูใ้หบ้ริการสื่อโฆษณาเพิ่มขึน้จ านวนมากท าใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจสือ่
โฆษณามีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ดงันัน้ เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจการใหบ้ริการผลิตภณัฑข์อง
บริษัทในระยะยาว บริษัทไดม้ีการวางแผนกลยทุธใ์นการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาภายนอก
ที่อยู่อาศัยเพื่อใหบ้ริการลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งท า
สญัญาเช่าหรือสญัญารบัสิทธิด าเนินงานระยะยาวกับเจา้ของพืน้ที่สื่อโฆษณาเพื่อรกัษา
ความสามารถในการแข่งขนั อย่างไรก็ตาม การท าสญัญาระยะยาวดงักลา่วท าใหเ้กิดภาระ
ผูกพันการช าระเงินในอนาคตของบริษัท ซึ่งต้องทยอยรับรูค้่าใช้จ่ายตลอดอายุสญัญา 
ในขณะที่รายไดข้องบริษัทที่จะเกิดขึน้ในอนาคตขึน้อยู่กับปัจจยัภายนอกอื่นๆ อาทิ สภาวะ 
เศรษฐกิจ แนวโนม้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี พฤติกรรมของผูบ้ริโภค สถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ เป็นตน้ ดงันัน้ ในกรณีที่รายไดจ้ากการขายสื่อโฆษณาลดลงอย่างมี
นยัส าคญั จึงอาจเกิดความเสีย่งที่จะกระทบตอ่ฐานะทางการเงินของบรษัิท 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระผูกพนัที่ตอ้งจ่ายในอนาคตรวมทัง้สิน้ 4,909 
ลา้นบาท โดยภาระผูกพนัหลกั ไดแ้ก่ สญัญาใหส้ิทธิบริหารสื่อโฆษณา บริษัทฯ ท าสญัญา
ระยะยาวกับ MACO จ านวน 2,800 ลา้นบาท (ซึ่งภายหลงัจากการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้
ทรัพย์สินจาก MACO ในครัง้นี ้จะท าใหภ้าระผูกพันขัน้ต ่าตามสัญญาใหส้ิทธิบริหารสื่อ
โฆษณาลดลงจากจ านวน 2,800 ลา้นบาท เหลือจ านวน 750 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 
21.0 ของสญัญาที่มีภาระผกูพนัของบรษัิท และสญัญาเช่าสือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน
ประเภทรถโดยสารประจ าทาง ปรบัอากาศ ที่บริษัทท าสญัญาระยะยาวกับองคก์ารขนส่ง
มวลชนกรุงเทพหรือ ขสมก. จ านวน 1,016 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 20.7 ของสญัญาที่มี
ภาระผกูพนัของบริษัท ซึ่งหากเกิดความเสี่ยงรายไดจ้ากสื่อจาก MACO และสื่อโฆษณาบน
รถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศลดลง อาจจะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัทางธุรกิจ และ
ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ไดใ้นอนาคต  

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนและการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ  

ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจไทยสง่ผลอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผูป้ระกอบการภายในประเทศ 
โดยผลประกอบการของบริษัทขึน้อยู่กับอุปสงคภ์ายในประเทศเป็นหลกั ซึ่งอาจจะไดร้บั
ผลกระทบจากการปรบัตวัของเศรษฐกิจในประเทศจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
รวมถึงการชะลอตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ การส่งออก 
สถานการณท์างการเมือง และสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นตน้ ซึ่งปัจจัยเหล่านีส้่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อรายไดแ้ละ
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ก าลงัซือ้ พฤติกรรมการใชจ้่าย และระดบัความเช่ือมั่นของผูบ้รโิภค ซึง่ผูป้ระกอบการอาจปรบั
ลดงบประมาณส าหรบัสือ่โฆษณา เนื่องจากการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคที่มีแนวโนม้ลดลง  

ทั้งนี ้บริษัทจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในสื่อโฆษณาเมื่อมั่นใจว่าเป็นการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่าน ามาซึ่งรายไดข้องเจา้ของแบรนดส์ินคา้  ดว้ยการเลือกใชป้ระเภท
ของสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ สามารถเขา้ถึงกลุม่เป้าหมายไดช้ดัเจน และเป็นตน้ทุนสื่อ
โฆษณาที่อยูใ่นระดบัต ่าเมื่อเปรยีบเทียบกบัสือ่โฆษณาอื่น ๆ แตส่ง่ผลตอ่การรบัรูข้องผูร้บัชม
ในอตัราที่สงู ซึ่งสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัมีผลตอบแทนจากการลงทุนคุม้ค่ามากกว่า
เมื่อเทียบกบัสือ่โฆษณาประเภทสือ่สิง่พิมพแ์ละสือ่โทรทศัน ์ 

บรษัิทเช่ือมั่นวา่ถึงแมจ้ะมีความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจอยา่งตอ่เนื่อง แตก่ารใหบ้รกิารสือ่
โฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยัที่มีประสทิธิภาพ คณุภาพ และการใหบ้รกิารหลงัการขาย จะเป็น
ปัจจยัส าคญัที่จะช่วยรกัษาอตัราการเติบโตของบรษัิทไดท้า่มกลางความทา้ทายของความผนั
ผวนของภาวะเศรษฐกิจ  

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาสื่อโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้งของบริษัท  

สื่อโฆษณาหลกัประเภทหนึ่งของบริษัท คือสื่อโฆษณาประเภทดิจิทลั ซึ่งบริษัทไดใ้หบ้ริการ
สือ่ดงักลา่วมาตัง้แตปี่ 2556 เป็นตน้มา ทัง้ในเขตกรุงเทพมหานครและตา่งจงัหวดัเป็นจ านวน
มาก โดยสื่อประเภทดิจิทลัสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับริษัทในปี 2563 เป็นจ านวนประมาณ 
1,638 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 43.5 ของรายไดร้วมของบริษัท ดงันัน้ หากสื่อโฆษณา
ประเภทดิจิทลัไดร้บัผลกระทบไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม อาจเกิดความเสี่ยงต่อผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของบริษัท และสง่ผลต่อฐานะการเงินของบริษัทได ้ทัง้นี ้ สื่อโฆษณา
ประเภทดิจิทลัเป็นสื่อโฆษณาที่ไดร้บัความนิยมเพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง โดยมี Utilization Rate 
อยูใ่นระดบัท่ีสงูกวา่คา่เฉลีย่ของสือ่โฆษณารวมของบรษัิท มีคา่ใชจ้่ายในการผลติสือ่โฆษณา
ที่ต  ่าสามารถช่วยใหเ้จา้ของแบรนดส์ินคา้และนกัการตลาดสามารถประหยดังบประมาณ 
หรือจัดสรรงบประมาณสื่อโฆษณาไดอ้ย่างคุม้ค่า อีกทัง้มีรูปแบบที่ทันสมัยและสามารถ
ปรับเปลี่ยนข้อความทางการตลาดที่น  าเสนอได้อย่างรวดเร็วสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ทาง
การตลาดรูปแบบตา่ง ๆ  

นอกจากนี ้บริษัทยงัไดม้ีการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีส  าหรบัสื่อโฆษณาดิจิทลัใหม้ีความทนัสมยั มีเสถียรภาพ และสามารถปรบัเปลี่ยน
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อใหเ้จา้ของแบรนดส์ามารถสื่อสารกับลกูคา้ได้
อยา่งตรงจดุ  

5. ความเสี่ยงด้านข้อกฎหมายควบคุมป้ายโฆษณาและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นกับป้าย
โฆษณาของบริษัท และความเสี่ยงด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณา 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1 หนา้ 30 จาก 104 

บริษัทใหค้วามส าคญัและมีการติดตามความคืบหนา้การของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรอื
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัป้ายโฆษณาเพื่อเตรียมมาตรการรองรบัใหก้ารใหบ้ริการสื่อโฆษณา
ของบริษัทถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้ก าหนดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับความต่อเนื่องใน
การใหบ้รกิารของบรษัิท  

ส าหรบัความเสี่ยงจากอบุตัิภยัที่อาจจะเกิดขึน้กบัป้ายโฆษณาของบรษัิทอนัจะสง่ผลกระทบ
ต่อค่าใชจ้่าย ภาพลกัษณแ์ละความเช่ือถือในการใหบ้ริการ ยิ่งไปกว่านัน้  บริษัทตระหนกัถึง
ความปลอดภยัต่อชุมชนและสิ่งแวดลอ้มบริเวณที่ติดตัง้สื่อโฆษณาสงูสดุดว้ยการค านึงถึง
การออกแบบสือ่โฆษณา และก่อสรา้งปา้ยโฆษณาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีหนว่ยงานผูด้แูล
ก าหนด เพื่อให้การติดตัง้สื่อโฆษณาเป็นมาตรฐานทัง้รูปแบบและโครงสรา้งที่ปลอดภัย
สภาพแวดลอ้ม รวมไปถึงมาตรการตรวจรบัและการตรวจสอบมาตรฐานคณุภาพตามก าหนด
ระยะเวลา อีกทั้งบริษัทยังพิจารณาจัดท าประกันภัยที่อาจจะเ กิดขึน้ต่อทรัพย์สินและ
บคุคลภายนอกรว่มดว้ย ซึ่งจากการด าเนินธุรกิจที่ผ่านมาบริษัทไม่มีขอ้พิพาทที่เกิดจากการ
ด าเนินการขดักบักฎหมาย หรอืขอ้ก าหนด และกฎระเบียบตา่ง ๆ เกิดขึน้  

ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิอาจมีความเสีย่งจากกรณีที่ปา้ยโฆษณาบางสว่น ซึง่บรษัิทซือ้มา
จากเจา้ของทรพัยส์นิ (MACO) อาจไมม่ีใบอนญุาตก่อสรา้งตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสรา้งอาคาร พุทธศักราช 
2479 ที่ถกูยกเลิกไป) โดยอาจสง่ผลใหบ้ริษัทในฐานะที่เป็นเจา้ของทรพัยส์ิน (แทน MACO) 
อาจถกูสั่งใหด้  าเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง หรือรือ้ถอนป้ายโฆษณาบางสว่นดงักลา่ว ซึ่งอาจมี
ผลท าใหส้ื่อโฆษณาที่บริษัทซือ้มาจาก MACO มีจ านวนลดลงและกระทบต่อรายได้ของ
บรษัิทในอนาคต 

เพื่อเป็นการป้องกนัความเสี่ยงในเรื่องดงักลา่ว ในการเขา้ท าสญัญาซือ้ทรพัยส์ินกบั  MACO 
บริษัทฯ ได้เจรจากับ MACO ให้ MACO ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายในกรณีที่มีความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ต่อ MACO ในส่วนที่เป็นสาระส าคญัซึ่งเก่ียวขอ้งกับ พ.ร.บ.ควบคุม
อาคารภายในระยะเวลา 4 ปีหลงัจากการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินในมูลค่ารวม  
639.5 ลา้นบาท ซึ่งเป็นความเสียหายสงูสดุที่อาจเกิดขึน้จากการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้
ทรพัยส์นิในครัง้นี ้15 

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเอเจนซ่ีโฆษณารายใหญ่  

การใหบ้ริการธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ช่องทางรายไดจ้ากการขายสื่อโฆษณามาจาก 2 
ช่องทางหลกั คือการขายตรงกบัเจา้ของสินคา้และบริการ และอีกช่องทางคือขายสื่อโฆษณา
ผ่านเอเจนซี่โฆษณารายใหญ่ ซึ่งเป็นตวัแทนเจา้ของสินคา้และบริการ การเจรจาต่อรองซือ้

                                                           
15  ภายหลงัจากท่ีบรษัิทซือ้ปา้ยโฆษณามา บรษัิทจะด าเนินการตรวจสอบปา้ยดงักลา่วโดยละเอียดอีกครัง้ และด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้นตามกฎหมาย โดยบรษัิทคาดวา่จะใชร้ะยะเวลาไมเ่กิน 2 ปีนบัจากวนัท่ีการซือ้ขายเสรจ็สมบรูณ ์ตามสญัญาซือ้ขายทรพัยส์ิน 
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ขายสื่อโฆษณา วางแผนกลยุทธ์การใชส้ื่อโฆษณา รวมถึงก าหนดแผนการใชง้บประมาณ
โฆษณา และตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเลือกใช้สื่อโฆษณาจะ
ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนจากการลงทนุไดอ้ย่างสงูสดุ โดยสดัสว่นรายไดจ้ากกลุ่มเอเจนซีและ
เจา้ของสินคา้และบริการคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 70.0 และรอ้ยละ 30.0 ของรายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารทัง้หมดในปี 2563 ตามล าดบั  

ในธุรกิจสื่อโฆษณา เอเจนซี่โฆษณาท าหนา้ที่เป็นตวักลางระหว่างผูใ้หบ้ริการโฆษณา และ
เจา้ของสนิคา้และบรกิารหนา้ที่หลกัของเอเจนซี่ คือการวางแผนกลยทุธท์างการตลาด รวมไป
ถึงก าหนดแผนการใชง้บสื่อโฆษณาและตดัสินใจเลือกใชส้ื่อโฆษณาประเภทต่าง  ๆ ใหก้ับ
เจ้าของสินคา้และบริการ ทัง้นี ้ เอเจนซี่จะไม่ท าสญัญาระยะยาวกับบริษัทผูใ้หบ้ริการสื่อ
โฆษณา แต่จะพิจารณาแผนการใช้สื่อโฆษณาตามแผนการตลาดและการโฆษณาของ
เจา้ของสินคา้และบริการแต่ละรายตามความเหมาะสม ถึงแมว้่าจะไม่มีเอเจนซี่รายใดที่มี
สดัสว่นรายไดเ้กินกว่ารอ้ยละ 30 ของรายไดร้วมทัง้หมด แต่รายไดจ้ากเอเจนซี่  10 รายแรก 
ในปี 2563 มีมลูคา่เป็นรอ้ยละ 41.1 ของรายได ้ 

บริษัทเช่ือว่าสื่อโฆษณาใหม่ของบริษัทจะไดร้บัความนิยม และการตอบรบัที่ดีจากลกูคา้ใน
ทุกกลุ่มสินค้าและบริการ บริษัทมีระบบบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
สามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็ว อีกทัง้ยังมีระบบบริหารจัดการที่ดีในการ
ตรวจสอบ และดแูลการซอ่มแซมสื่อโฆษณา รวมถึงการรายงานสภาพปา้ยใหก้บัลกูคา้อยา่ง
ตอ่เนื่องท าใหล้กูคา้มีความมั่นใจในการเลอืกใชบ้รกิารกบับรษัิท 

7. ความเสี่ยงจากกรณีที่มีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 25  

บริษัทมีกลุม่นายปรินทร ์โลจนะโกสินทร ์เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัทรวมรอ้ยละ 25.09 ของทนุจด
ทะเบียนและจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิท ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ถื้อหุน้กลุม่ดงักลา่วรวมคะแนน
เสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมที่จะสามารถควบคมุเสียงขา้งมากในที่ประชมุผูถื้อหุน้ได ้ดงันัน้  ผู้
ถือหุน้รายอื่น ๆ ของบริษัทอาจไดร้บัความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและ
ตรวจสอบเรือ่งที่กลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอในที่ประชมุผูถื้อหุน้ได ้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการจัดการโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู ้ 
ความสามารถ โดยไดม้ีการก าหนดขอบเขตในการด าเนินงานหนา้ที่และความรบัผิดชอบ การ
แบ่งแยกหนา้ที่ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหารอย่างชดัเจน และโปรง่ใส รวมถึงมีการก าหนด
มาตรการการท ารายการที่เก่ียวโยงกบักรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุกิจการ  
รวมถึงบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ่งบคุคลดงักลา่วจะไมม่ีสิทธิในการออก
เสยีงเพื่ออนมุตัิรายการนัน้ ๆ เพื่อความโปรง่ใส โดยบรษัิทไดม้ีการแตง่ตัง้บคุคลภายนอกเพื่อ
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน เพื่อท าหนา้ที่
ตรวจสอบ ถ่วงดลุการตดัสินใจ และพิจารณาสอบทานรายการต่าง ๆ ก่อนน าเสนออนมุตัิตอ่
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นในโครงสร้างการบริหารจัดการของ
กรรมการฝ่ายจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้ 

8. ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ทรพัยากรบคุคลถือเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยผลกัดนัใหบ้รษัิทฯ สามารถด าเนินธุรกิจใหป้ระสบ
ความส าเร็จไดต้ามที่วางแผนไวซ้ึ่งธุรกิจใหบ้ริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัของบริษัท
ตอ้งพึ่งพิงบคุลากรในการด าเนินงานจ านวนมาก เพื่อน าเสนอผลิตภณัฑข์องบริษัทใหก้บัเอ
เจนซี่ เจ้าของแบรนดส์ินคา้ รวมถึงพนักงานที่ดูแล บ ารุงรกัษาสื่อโฆษณาของบริษัทใหม้ี
ประสทิธิภาพสามารถน าเสนอโฆษณาไดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้อยา่งดีที่สดุซึ่งตอ้ง
อาศยัความรู ้ความเช่ียวช าญ และประสบการณท์ างาน โดยตลาดแรงงานคุณภาพมีการ
แขง่ขนัสงู บรษัิทมีมาตรการเพื่อบรหิารจดัการความเสีย่งดงักลา่วที่อาจจะเกิดขึน้ดงันี ้

- การสรรหาบคุลากรที่มีความรู ้ความเช่ียวชาญ ประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อบริษัท
ดว้ยโครงการ Employee Referral Program เพื่อใหบ้รษัิทสามารถสรรหาบคุลากรไดใ้น
แบบที่บริษัทตอ้งการ รว่มกบัสถาบนัการศึกษาจดักิจกรรม Road Show แนะน าบริษัท
รวมถึงการประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทางตา่ง ๆ อาทิ เว็บไซต ์โซเชียลมีเดีย เป็นตน้   

- การพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู ้ความเช่ียวชาญ ได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถผ่าน Talent  Program พร้อมโอกาสในการพัฒนา เรียนรู ้ และ
ความกา้วหนา้ในการท างาน 

- การเตรียมความพรอ้มส าหรบัผูส้ืบทอดต าแหน่ง (Successor Program) เพื่อเตรียม
ความพรอ้มส าหรบับุคลากรที่จะสืบทอดต าแหน่งเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ตอ่เนื่อง เมื่อมีต  าแหนง่งานส าคญัวา่ง  

9. ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอรรั์ปชั่น  

บริษัทมุ่งเนน้แนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยใหค้วามส าคัญกับการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและ กระบวนการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ โดยไดม้ีการก าหนดนโยบาย
ตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption  Policy) ที่มีความชดัเจนและครอบคลมุและมี
การก าหนดค านิยามของการคอรร์ปัชั่นท่ีชดัเจน และแนวทางปฏิบตัิในกิจกรรมการที่อาจท า
ใหน้ าไปสู่การทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมถึงมีการสื่อสารใหบุ้คคลภายในและภายนอกองค์ได้
รบัทราบ   

ทัง้นี ้บริษัทมีการการตรวจสอบป้องกนัและประเมินความเสี่ยงดา้นคอรร์ปัชั่นจากกิจกรรม
ด าเนินงานของบรษัิท มีการก าหนดมาตรการในการควบคมุและติดตามกระบวนการท างานที่
อาจเกิดการทุจริตได้เพื่อยืนยันความถูกตอ้งของการปฏิบัติงานใหม้ีความสุจริตโปร่งใส 
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ป้องกันการทุจริต รวมทั้งเปิดช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส  
ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับทุจริตไดโ้ดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบนั
บรษัิทไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ
คอรร์ปัชั่น (CAC) 

5.4 รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพัก
โอนหุ้น  

 คณะกรรมการของบรษัิท ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 มีดงัตอ่ไปนี ้

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1. พล.ต.อ.สมชาย  วาณิชเสนี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

2. นายปรนิทร ์ โลจนะโกสนิทร ์ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3. ดร.พินิจสรณ ์  ลอืชยัขจรพนัธ ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายมานะ จนัทนยิ่งยง กรรมการ 

5. นายเอกภกัดิ ์ นิราพาธพงศพ์ร  กรรมการ 

6. นางเพ็ญนภา  ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

7. นางมลฤดี   สขุพนัธรชัต ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. นายอานนท ์พรธิติ กรรมการ 
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รายช่ือผูบ้รหิารของบรษัิท ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 มีดงัตอ่ไปนี ้

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1. นายปรนิทร ์ โลจนะโกสนิทร ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. ดร.พินิจสรณ ์  ลอืชยัขจรพนัธ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายประสงค ์ จรุงเบญจธรรม ประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. นางสาวพาขวญั  วงศพ์ลทวี  ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

5. นายณฐัวฒุิ  อูย่ายโสม ประธานฝ่ายปฏิบตัิการ  

6. นางสาวองัคณา เฉลมิชยักิจ ประธานฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรกของบรษัิท ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 มีดงัตอ่ไปนี ้

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.  นาย ปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ 974,068,100 25.09 

2.  บรษัิท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 721,804,705 18.59 

3.  นาย สชุาติ ลอืชยัขจรพนัธ ์ 192,616,258 4.96 

4.  กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 171,839,900 4.43 

5.  บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 156,588,741 4.03 

6.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED* 91,020,400 2.34 

7.  กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 87,386,500 2.25 

8.  กองทนุเปิด บวัหลวงเฟลก็ซิเบิล้เพื่อการเลีย้งชีพ 61,381,400 1.58 

9.  กองทนุเปิด เค 20 ซีเลค็ทห์ุน้ระยะยาวปันผล 58,272,000 1.50 

10.  นาย พินิจสรณ ์ลอืชยัขจรพนัธ ์ 58,238,522 1.50 

*  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED เป็นบริษัทจ ากัดจัดตัง้ขึน้ในสหราช
อาณาจกัร 
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5.5 รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถงึ 6 เดือนล่าสุด  

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง้ 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

งวด 6 
เดือน ปี 

2564 

1 นายปรินทร ์ โลจนะ
โกสินทร ์

ลกัษณะธุรกิจ 

ธุรกิจลงทุนโดยการถือ
หุน้ในบริษัทอื่น และให้
เช่า อาคารส านกังาน  

ความสมัพนัธก์บับรษัิท 

เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บรษัิทฯ 

เช่าอาคาร 

บ ริ ษั ท ฯ  เ ช่ า อ า ค า ร
ส า นั ก ง า น  เ ล ข ที่  
1213/ 420 แ ล ะ 
1213/531 ซอยลาดพรา้ว 
94  ( ปัญจมิตร )  แขวง
พ ลั บ พ ล า  เ ข ต วั ง
ทองหลาง กรุงเทพฯ เพื่อ
ใช้เป็นส านักงานสาขา 
และโกดังส านักงานของ
บริษัทฯ ตามล าดบั โดยมี
ระยะเวลาการเช่าคราวละ 
3 ปี 

- คา่เช่าอาคาร 

- เงินมดัจ าคา่เช่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.64 

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.64 

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.82 

0.40 

 

บริษัทฯ เช่าอาคารจาก
น า ย ป ริ น ท ร์  โ ล จ น ะ
โ ก สิ น ท ร์  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น 
ส านกังานสาขา และโกดงั
ส านกังานของบริษัทฯ โดย
อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กั บ ค่ า เ ช่ า ใ น บ ริ เ ว ณ
ใกลเ้คียง โดยเง่ือนไขการ
ช าระราคาเป็นไปตามปกติ
ธุ ร กิ จ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ
บุคคลภายนอก รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจ าเป็น
และสมเหตสุมผล 

ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
ประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นที่ตัง้
ส  านักงานสาขาเหมาะ
ส า ห รั บ ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานกบัลกูคา้ โดย
อัต ราค่ า เ ช่ า เ ป็นอัตรา
ราคาตลาด และเง่ือนไข
การช าระราคาเป็นไปตาม
ธุรกิจเช่าอาคารโดยทั่วไป 
ดงันัน้ รายการดงักล่าวจึง
มี ค ว า ม จ า เ ป็ น แ ล ะ
สมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง้ 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

งวด 6 
เดือน ปี 

2564 

2 บริษัท พรีเม่ียม แมน
เนจเมนท ์จ ากัด  

(“พรีเม่ียม”) 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประกอบกิจการใหเ้ช่า
พื ้น ที่ โ ฆ ษณา  เ ป็ น
นายหนา้ ในการจดัหา 
เช่าพืน้ที่โฆษณา เช่า
รถโดยสาร  

ความสมัพนัธก์บับรษัิท 

มีกรรมการรว่มกัน คือ  
นายธเนษฐ โลจนะ
โกสนิทร ์กรรมการของ
บริษัท ด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใน       
พรเีมี่ยม 

เช่าพืน้ท่ีโฆษณา 

บริษัทฯ เช่าพืน้ที่โฆษณา
ภายนอกและภายในรถ
โ ด ย ส า ร ป รั บ อ า ก า ศ
ประเภท CNG522 และ 
NGV จ า ก พ รี เ มี่ ย ม 
จ านวนรวม 249 คัน โดย
มีระยะเวลาการเช่าคราว
ละ  5-7 ปี  

- คา่เช่าพืน้ท่ีโฆษณา  

 

 

 

 

 

 

 

18.39 

 

 

 

 

 

 

 

9.19 

 

 

 

 

 

 

 

- 

บริษัทฯ เช่าพืน้ที่ภายนอก
และภายในรถโดยสารปรบั
อากาศจากพรีเมี่ยม เพื่อ
ใช้โฆษณา โดยอัตราค่า
เช่าเป็นอตัราเดียวกบัท่ีคิด
กับบุคคลภายนอกและ
เง่ือนไขการช าระราคาเป็น
อัต ร าที่ เ ป็ นปกติ ธุ ร กิ จ 
รายการดงักลา่วจึงมีความ
จ าเป็นและสมเหตสุมผล 

ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ก า ร เ ช่ า พื ้น ที่ โ ฆษณา
ดงักลา่วเป็นปกติธุรกิจของ
บ ริ ษั ท ฯ  โ ด ย อั ต ร า
ค่าธรรมเนียมเป็นอัตรา
เ ดี ย ว กั บ ที่ คิ ด กั บ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก แ ล ะ
เง่ือนไขการช าระราคาเป็น
อัต ร าที่ เ ป็ นปกติ ธุ ร กิ จ 
รายการดงักลา่วจึงมีความ
จ าเป็นและสมเหตสุมผล 

3 บริษัท แพลน บี โฮ
ลดิง้ จ ากัด 

ความสมัพนัธก์บับรษัิท 

มีกรรมการรว่มกัน คือ  
นายปรินทร์ โลจนะ
โ ก สิ น ท ร์  
กรรมการบริหารของ
บริษัท ด ารงต าแหน่ง

เช่าอาคาร 

บ ริ ษั ท ฯ  เ ช่ า อ า ค า ร
ส า นั ก ง า น  เ ล ข ที่  
1213/ 539 แ ล ะ 
1213/540 ซอยลาดพรา้ว 
94 ( ปัญจมิ ต ร )  แขวง
พ ลั บ พ ล า  เ ข ต วั ง
ทองหลาง กรุงเทพฯ เพื่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ เช่าอาคารจากบ
จก.แพลน บี โฮลดิง้ เพื่อใช้
เป็น ส านกังานของบริษัทฯ 
โดยอตัราค่าเช่าเป็นอตัรา
ที่ เ ห ม า ะ ส ม เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับค่าเช่าใน
บริ เ วณใกล้เ คี ย ง  โดย
เ ง่ือนไขการช าระราคา
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง้ 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

งวด 6 
เดือน ปี 

2564 

กรรมการในบจก.แพ
ลน บี โฮลดิง้ 

ใช้เ ป็นส านักงานสาขา 
และโกดังส านักงานของ
บริษัท ตามล าดับ โดยมี
ระยะเวลาการเช่าคราว
ละ 3 ปี 

- คา่เช่าอาคาร 

- เงินมดัจ าคา่เช่า 

 

 

 

 

4.20 

0.35 

 

 

 

4.20 

0.35 

 

 

 

2.10 

0.35 

เ ป็ น ไปตามปกติ ธุ ร กิ จ
เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ
บุคคลภายนอก รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจ าเป็น
และสมเหตสุมผล 

ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
ประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯเป็นที่ตัง้
ส  านักงานสาขาเหมาะ
ส า ห รั บ  ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานกบัลกูคา้ โดย
อัต ราค่ า เ ช่ า เ ป็นอัตรา
ราคาตลาด และเง่ือนไข
การช าระราคาเป็นไปตาม
ธุรกิจเช่าอาคารโดยทั่วไป
ดงันัน้รายการดงักลา่วจึงมี
ค ว า ม จ า เ ป็ น แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

4 บริ ษัท  สมาร์ทบัส 
จ ากัด   (“สมารท์บัส”) 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประกอบกิจการใหเ้ช่า
พื ้น ที่ โ ฆ ษณา  เ ป็ น
นายหนา้ ในการจดัหา 
เช่าพืน้ที่โฆษณา เช่า
รถโดยสาร  
 
 

เช่าพืน้ท่ีโฆษณา 
บริษัทฯ เช่าพืน้ที่โฆษณา
ภายนอกและภายในรถ
โ ด ย ส า ร ป รั บ อ า ก า ศ
ประเภท NGV จากสมารท์
บัส  จ านวนรวม 224 คัน 
โดยมีระยะเวลาการเช่า 1 
ปี ( 1 กนัยายน 2563 – 31 
สิ ง ห า ค ม  2564)  ต่ อ

 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 

1.72 
 

 

 
 
 
 
 
 

10.35 
 
 

บริษัทฯ เช่าพืน้ที่ภายนอก
และภายในรถโดยสารปรบั
อากาศจากสมารท์บสั เพื่อ
ใช้โฆษณา โดยอัตราค่า
เช่าเป็นอตัราเดียวกบัท่ีคิด
กับบุคคลภายนอกและ
เง่ือนไขการช าระราคาเป็น
อัต ร าที่ เ ป็ นปกติ ธุ ร กิ จ 
รายการดงักลา่วจึงมีความ
จ าเป็นและสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง้ 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

งวด 6 
เดือน ปี 

2564 

ความสมัพนัธก์บับรษัิทฯ 

มีกรรมการร่วมกัน คือ  
นายธเนษฐ โลจนะ
โกสินทร ์กรรมการรว่ม
ใ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง
บริษัทฯ ด ารงต าแหน่ง
กรรมการใน สมารท์บสั 

สญัญาเป็นคราว คราวละ
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 
- คา่เช่าพืน้ท่ีโฆษณา  
 
 

 

ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ก า ร เ ช่ า พื ้น ที่ โ ฆษณา
ดงักลา่วเป็นปกติธุรกิจของ
บ ริ ษั ท ฯ  โ ด ย อั ต ร า
ค่าธรรมเนียมเป็นอัตรา
เ ดี ย ว กั บ ที่ คิ ด กั บ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก แ ล ะ
เง่ือนไขการช าระราคาเป็น
อัต ร าที่ เ ป็ นปกติ ธุ ร กิ จ 
รายการดงักลา่วจึงมีความ
จ าเป็นและสมเหตสุมผล 

 

 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน (ในกรณีที่มีไม่
เพียงพอให้ระบุแหล่งที่มาของเงนิทุนเพื่อการนี้ด้วย) 

บริษัทจะใชแ้หลง่เงินทนุจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้เงินจากการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) ในปี 2564 ดงัรายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้ “แหล่งเงนิทนุทีใ่ชใ้นการไดม้าซ่ึงสนิทรพัย”์ ขา้งตน้ 

ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บรษัิทออกและเสนอขายแกผู่ถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ท่ีแตล่ะรายถือ
อยู ่(Rights Offering) มีผูจ้องซือ้เต็มจ านวน บรษัิทจะสามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวนรวมประมาณ 1,553 ลา้นบาท 
ซึง่เพียงพอตอ่การช าระราคาธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิ 

บริษัทคาดวา่การช าระราคาธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินจะไมส่ง่ผลกระทบต่อสภาพคลอ่งและเงินทนุหมนุเวียน
ของบรษัิท เนื่องจากบรษัิทมีเงินสดและกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพียงพอ 

ทัง้นี ้หากบริษัทไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อออกและเสนอขายหุน้สามญั
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) บรษัิทจะใชแ้หลง่เงินทนุจากการกูย้ืมแทน 
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7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยูร่ะหว่างด าเนินการ 

เมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 2563 บริษัท อินดิเพนเดน้ท ์อารท์ิส เมเนจเมน้ท ์จ ากัด (“ไอแอม”) บริษัทย่อยที่บริษัท 
มาสเตอร ์สแตนดารด์ ดิสเพลย ์จ ากดั ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 35.0 ของทนุที่เรียกช าระแลว้ ถกูฟ้องรอ้งตอ่ศาลแพง่ใน
คดีผิดสญัญา โดยโจทกฟ์อ้งรอ้งเป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นบัจากวนั
ฟอ้งเป็นตน้ไป 

ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2563 ไอแอมไดย้ื่นค าใหก้ารตอ่สูค้ดีโดยภายใตค้  าแนะน าของที่ปรกึษาทางกฎหมาย 
ผูบ้รหิารของกลุม่บรษัิทเช่ือมั่นวา่คดีนีจ้ะไมก่่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่ไอแอม จึงไมไ่ดบ้นัทกึประมาณการหนีส้ิน
ทีอ่าจเกิดขีน้ไวใ้นบญัชี 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 คดียงัคงอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล โดยศาลนดัฟังค าพิพากษา และ/หรือ
ค าสั่งศาลอทุธรณ ์ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 นี ้

8. สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

8.1 สัญญาซือ้ขายทรัพยส์ิน ระหวา่งบริษัทและ MACO  

คู่สัญญา ผูซ้ือ้: บรษัิท 
ผูข้าย: MACO 

วัตถุประสงค ์ บริษัทประสงคท์ี่จะซือ้ 1) ป้ายโฆษณาจาก MACO และบริษัทใน
เครือของ MACO และ 2) หุน้ของบริษัทย่อยของ MACO ซึ่งเป็น
เจา้ของกรรมสทิธ์ิปา้ยโฆษณา (“ทรัพยส์ินที่ซือ้ขาย”) 

เงือ่นไขบังคับก่อนที่ส าคัญ ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินจะเกิดขึน้ต่อเมื่อเง่ือนไขบังคบัก่อน
ตามที่ก าหนดในสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินได้ส  าเร็จเสร็จสิน้  ซึ่ง
รวมถึงเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บริษัทไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหเ้ขา้ท า

ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิ และเรือ่งอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
(ข) MACO ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ MACO ใหเ้ขา้

ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินกับบริษัท และเรื่องอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

(ค) บรษัิทไดร้บัอนญุาตจากคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ 
ใหเ้ขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิจาก MACO บนเง่ือนไข
ที่บรษัิทยอมรบัได ้

(ง) ไมป่รากฏวา่มีการฟอ้งรอ้ง หรอืมีการด าเนินกระบวนการทาง
กฎหมายใด ๆ ซึง่หา้มมิใหม้ีธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ิน หรือ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิ 

ค่าตอบแทน 639,500,000 บาท  
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ข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหาย MACO จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทส าหรับความเสียหายที่
เกิดขึน้จากการที่บริษัทไม่สามารถใชง้านป้ายโฆษณาที่ซือ้ขายใด ๆ 
ได ้เนื่องจากการไม่มีใบอนญุาตที่เก่ียวขอ้ง หรือการกระท าผิดขอ้
กฎหมาย ทัง้นี ้ภายในระยะเวลา 4 ปี16 นบัจากวนัท่ีซือ้ขาย และใน
วงเงินสงูสดุไมเ่กินราคาซือ้ขายของปา้ยทัง้หมด 

เงือ่นไขอื่นๆ ที่ส าคัญ หาก เ ง่ือนไขบังคับก่ อนส า เ ร็ จด า เนินการส า เ ร็จทั้งหมด 
ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจ (Economic Interest) ที่เก่ียวขอ้งกับ
ทรพัยส์นิจะถือวา่ไดโ้อนใหแ้ก่บรษัิทในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 หรอื
วันอื่นตามที่คู่สัญญาตกลงกัน โดยจ านวนเงินรับประกันขัน้ต ่า
ภ า ย ใ ต้ สัญญ า บ ริ ห า ร สื่ อ โ ฆ ษณ า  ( Advertising Media 
Management and Service Agreement)  จ ะมี ก า รป รับ เ ป็น 
250,000,000 บาท ตัง้แตว่นัดงักลา่ว  

8.2 สัญญาอื่น ๆ ที่ส าคัญ   

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยประกอบธุรกิจใหบ้รกิารเช่าพืน้ท่ีและผลติสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยั (Out of 
Home Media) โดยกลุม่บรษัิทไดเ้ขา้ท าสญัญาใน 2 รูปแบบ คือ  

(1) เช่า/รบัสทิธิบรหิารจดัการพืน้ท่ีโฆษณาโดยตรงจากเจา้ของพืน้ท่ี/เจา้ของสทิธิ หรอื 

(2) เช่า/รบัสิทธิบริหารจดัการพืน้ที่โฆษณาโดยออ้ม : รบัโอนสิทธิการเช่าพืน้ที่/รบัโอนสิทธิการ
บริหารจัดการพืน้ที่โฆษณาจากผูไ้ดร้บัสิทธิเช่า/บริหารจัดการพืน้ที่โฆษณาจากเจา้ของ
พืน้ท่ี/เจา้ของสทิธิอีกทอดหนึง่  

สญัญาที่ส  าคญัสามารถสรุปตามประเภทสือ่โฆษณาได ้ดงันี ้

1. สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) 

สญัญาเช่าเนือ้ที่โฆษณาภายนอกและภายในรถยนตโ์ดยสารประจ าทางปรบัอากาศกับ
องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

คู่สัญญา ผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ทิธิ: องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

ผูเ้ช่า/ผูร้บัสทิธิ: บรษัิท 

ลักษณะของสัญญา ผูใ้หเ้ช่าใหบ้รษัิท เช่าพืน้ท่ีโฆษณาภายนอกและภายในรถยนต์
โดยสารประจ าทางปรบัอากาศของผูใ้หเ้ช่า รวมทัง้ใหส้ิทธิแก่
บริษัท ในการรว่มลงทนุ และใหบ้ริการข่าวสารและบนัเทิง ซึ่ง 
บริษัท มีสิทธิในการติดตัง้จอภาพ  พรอ้มระบบควบคุมการ

                                                           
16 บริษัทเห็นว่าระยะเวลา 4 ปีเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอแลว้ เน่ืองจากบริษัทจะมีระยะเวลาถึง 4 ปีในการเขา้ไปตรวจสอบ
ปา้ยดงักลา่ว และนอกจากนีบ้รษัิทจะเป็นผูด้แูลรกัษาและบรหิารจดัการปา้ยดงักลา่วทัง้หมดตัง้แตว่นัท่ีมีการซือ้ขาย   
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ออกอากาศ รวมถึงระบบประมวลและฉายสญัญาณภาพและ
เสียงเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและความบันเทิงภายในรถยนต์
โดยสารประจ าทางปรบัอากาศ ตามจ านวนที่ตกลงกนั จ านวน 
1,500 คัน เพื่อประกอบธุรกิจโฆษณา ภายใต้ข้อตกลงและ
เง่ือนไขที่ระบไุวใ้นสญัญา 

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะช าระค่าตอบแทนแก่ผู้ให้เช่าในรูปแบบค่าเช่า
ลว่งหนา้ ค่าเช่ารายเดือน ตามระยะเวลาใหบ้ริการ ในอตัราที่
ตกลงกนั 

ระยะเวลาการให้บริการ 12 ปี  

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

บริษัท จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เกิดขึน้เก่ียวกบั
การติดตัง้และซอ่มบ ารุงป้ายโฆษณา รวมถึงภาษีปา้ยโฆษณา 
ภาษีมลูคา่เพิ่มหรอืภาษีอื่นใดเก่ียวกบัป้ายโฆษณา โดยบรษัิท 
จะด าเนินการติดตัง้และซอ่มบ ารุง ณ สถานท่ีที่ผูใ้หเ้ช่าก าหนด 
และในเวลาที่ไมก่ระทบตอ่เวลาเดินรถของผูใ้หเ้ช่า 

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท ไม่สามารถโอนสิทธิประโยชนต์ามสญัญาฉบบันี ้หาก
ไมไ่ดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หเ้ช่า 

การสิน้สุดสัญญา สญัญาอาจสิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลงโดยไมม่ีการแจง้
ขอต่ออายุ/ขยายเวลา หรือโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
กระท าการผิดสญัญา หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันเลิก
สญัญานีโ้ดยท าเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือของคูส่ญัญา 

สญัญาเช่าเนือ้ที่โฆษณาภายนอกและภายในรถยนตโ์ดยสารปรบัอากาศกบัผูป้ระกอบการ
เอกชน 

คู่สัญญา ผูใ้หเ้ช่า: ผูป้ระกอบการเดินรถโดยสารปรบัอากาศเอกชน 

ผูเ้ช่า: บรษัิท 

ลักษณะของสัญญา ผู้ให้เช่าให้บริษัท เช่าพืน้ที่โฆษณาภายนอกและภายใน
รถยนตโ์ดยสารประจ าทางปรบัอากาศของผูใ้หเ้ช่าเพื่อติดตัง้
จอ LCD พรอ้มระบบควบคุมการออกอากาศ รวมถึงระบบ
ประมวลและฉายสัญญาณภาพและเสียงภายในรถยนต์
โดยสารประจ าทางปรบัอากาศ ตามจ านวนที่ตกลงกนั เพื่อ
ประกอบธุรกิจโฆษณา ภายใตข้อ้ตกลงและเง่ือนไขที่ระบุไว้
ในสญัญา 
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อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะช าระค่าตอบแทนแก่ผู้ให้เช่าในรูปแบบค่าเช่า
ล่วงหนา้และค่าเช่ารายเดือนตามระยะเวลาใหบ้ริการ ใน
อตัราที่ตกลงกนั 

ทัง้นี ้หากทางผูใ้หเ้ช่ามีการขยายเสน้ทางหรือเพิ่มจ านวนรถ
โดยสารในเส้นทางเดิม ผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิการเช่าแก่
บรษัิท โดยมีอตัราไมต่  ่ากวา่คา่เช่าที่ก าหนดในสญัญา 

ระยะเวลาการให้บริการ ประมาณ 3 – 10 ปี  

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

บริษัท มีหนา้ที่รบัผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จาก
กรณีที่ข้อความ หรือภาพบนแผ่นป้ายโฆษณาก่อให้เกิด
ความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ ต่อบุคคลอื่น หรือไดร้บั
การรอ้งเรียนจากบุคคลอื่นว่าก่อใหเ้กิดความเสียหาย และ
จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกิดขึน้เก่ียวกับการ
ติดตัง้และซ่อมบ ารุงป้ายโฆษณา โดยบริษัท จะด าเนินการ
ติดตั้งและซ่อมบ ารุง ณ สถานที่ที่ผู้ใหเ้ช่าก าหนด และใน
เวลาที่ไมก่ระทบตอ่เวลาเดินรถของผูใ้หเ้ช่า  

นอกจากนี ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิท มีหนา้ที่ถอดวสัดโุฆษณา 
และจอ LCD ที่ติดตั้งภายในระยะเวลาที่ก าหนดด้วย
คา่ใชจ้่ายของผูเ้ช่าเอง 

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท ไม่สามารถโอนสทิธิประโยชนต์ามสญัญาฉบบันี ้หาก
ไมไ่ดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หเ้ช่า 

การสิน้สุดสัญญา สญัญาอาจสิน้สุดลงเมื่ออายุสญัญาสิน้สุดลงโดยไม่มีการ
แจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา หรือโดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งกระท าการผิดสญัญา หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย   ตกลง
กันเลิกสัญญานี ้โดยท า เ ป็นหนังสือลงลายมือ ช่ือของ
คูส่ญัญา  

สญัญาเช่าสือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟา้เอ็มอารท์ี 

คู่สัญญา ผูใ้หส้ทิธิ: ผูป้ระกอบการรถไฟฟา้เอ็มอารท์ี  

ผูร้บัสทิธิ: บรษัิท 

ลักษณะของสัญญา ใหส้ทิธิบรษัิท ในการ จดัหา ติดตัง้ และบรหิารจดัการสือ่โฆษณา
ในระบบรถไฟฟา้เอ็มอารท์ี (PIDs, PSD และ Digital @ MRT) 

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะช าระค่าตอบแทนแก่ผู้ให้สิทธิในรูปแบบค่าให้สิทธิ
ลว่งหนา้และสว่นแบ่งรายไดจ้ากการขายสื่อโฆษณาที่ไดร้บัตาม
สญัญา ตามระยะเวลาใหบ้รกิาร ในอตัราที่ตกลงกนั 
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ระยะเวลาการให้บริการ ประมาณ 5 – 6 ปี  

ทั้งนี  ้บริษัท ได้รับสิทธิในการต่ออายุสัญญา  (Right of First 
Refusal) หากบรษัิท ประสงคจ์ะตอ่อายสุญัญาออกไป 

หน้าที่และภาระผูกพัน
ของบริษัท 

บรษัิท มีหนา้ที่ด  าเนินการจดัหา ติดตัง้ ด าเนินการตลาด การขาย
และบริหารจดัการสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอารท์ี (PIDs, 
PSD และ Digital @ MRT) และมีหนา้ที่จดัหาและติดตัง้จอ และ
ระบบตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูใ้หส้ทิธิ โดยติดตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่ตกลงกนั ทัง้นี ้เมื่อสญัญาสิน้สดุลง บรษัิท จะตอ้งรือ้
ถอนจอและระบบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ปรบัปรุงสง่คืนสภาพ
พืน้ท่ีภายในระยะเวลาที่ตกลงกนั 

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท จะไม่โอนสิทธิและหนา้ที่ตามสญัญาฉบบันี ้หากไม่ไดร้บั
ความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หส้ทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญาอาจสิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลงโดยไมม่ีการแจง้ขอ
ต่ออายุ/ขยายเวลา หรือโดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท า
การผิดสญัญา และไม่ด าเนินการแกไ้ขเยียวยาขอ้ผิดสญัญานัน้
ใหเ้สร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย
ตกลงกนัเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

2. สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) 

สญัญาเช่าสือ่โฆษณาภาพนิ่ง (Static) 

คู่สัญญา ผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ทิธิ: ผูป้ระกอบการภาครฐั และผูป้ระกอบการเอกชน  

ผูเ้ช่า/ผูร้บัสทิธิ: บรษัิท, เวอรซิายน,์ เอ็มเอสดี และแอด คซูีน 

ลักษณะของสัญญา ผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ิทธิตกลงใหผู้เ้ช่า/ผูร้บัสิทธิเช่าพืน้ที่เพื่อติดตัง้ป้าย
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ หรือใหส้ิทธิ ก่อสรา้งดูแลบ ารุงรกัษา หรือ
หาผลประโยชนจ์ากปา้ยโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 

อัตราค่าตอบแทน ผูเ้ช่า/ผูร้บัสิทธิจะช าระค่าตอบแทนแก่ผูใ้หส้ิทธิในรูปแบบค่าเช่า
จ่ายล่วงหนา้ และ/หรือค่าเช่ารายเดือนหรือรายปีตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ตกลงกนั  

ระยะเวลาการให้บริการ ตัง้แต ่2 – 9 ปี  

ทัง้นี ้ผูเ้ช่า/ผูร้บัสทิธิไดร้บัสทิธิในการตอ่อายสุญัญา  (Right of First 
Refusal) หากผูเ้ช่า/ผูร้บัสทิธิประสงคจ์ะตอ่อายสุญัญาออกไป 
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หน้าที่และภาระผูกพัน
ของผู้เช่า/ผู้รับสิทธิ 

• ยื่นแบบขออนุญาตปลูกสรา้งป้ายต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
ปรบัปรุงพืน้ท่ี และก่อสรา้งปา้ยใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  

• ต้องท าการติดตั้งป้ายโฆษณาให้ได้ตามมาตรฐานแข็งแรง
ปลอดภยั ไมเ่ป็นอนัตรายแก่คนทั่วไป และหากมีความเสยีหาย
อยา่งใดๆ เกิดขึน้เนื่องจากปา้ยโฆษณาที่ติดตัง้ตามสญัญานี ้ผู้
เช่า/ผูร้บัสทิธิจะตอ้งรบัผิดชอบท าประกนัภยัตลอดอายุสญัญา
เช่า เพื่อคุม้ครองความเสียหายที่อาจเกิดมีขึน้ตอ่ทรพัยส์ินของ
ผูใ้หเ้ช่าหรือบุคคลที่ 3 โดยใหม้ีผลคุม้ครองตลอดระยะเวลา
การเช่า 

• รบัผิดชอบภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ค่าภาษีอากร และภาษีใดๆ 
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เก่ียวกับที่ดิน และป้าย
โฆษณาประสมัพนัธท์ี่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่า  

• ในกรณีที่ผูเ้ช่า/ผูร้บัสทิธิเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ หรอืผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้ห้
สิทธิสั่งใหร้ือ้ถอนป้าย เมื่อสญัญาสิน้สดุลง ไม่ว่าดว้ยเหตใุด ผู้
เ ช่ า /ผู้ร ับสิท ธิมีหน้าที่ รื ้อถอนโครงสร้า งป้าย โฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์พรอ้มอปุกรณ ์หรือสิ่งอื่นใดของผูเ้ช่า/ผูร้บัสทิธิ
ออกจากพืน้ที่เช่า พรอ้มสง่มอบพืน้ที่ติดตัง้ป้ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า/
ผู้ให้สิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสภาพเรียบร้อย 
ปราศจากการช ารุดบกพรอ่ง และรอนสทิธิ ดว้ยคา่ใชจ้่ายของผู้
เช่า/ผูร้บัสทิธิเอง  

• อย่างไรก็ดี สญัญาบางฉบบันัน้ระบใุหท้รพัยส์ินต่างๆ ที่ผูเ้ช่า/
ผูร้บัสิทธิไดก้่อสรา้งหรือจัดท าขึน้ในพืน้ที่ตามสญัญาทัง้หมด
จะตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ทิธิทนัทีเมื่อก่อสรา้งแลว้
เสรจ็ แตผู่เ้ช่า/ผูร้บัสทิธิมีสทิธิใชส้อยด าเนินการและรบัผิดชอบ
ในการจดัหาผลประโยชนน์ัน้เองตลอดระยะเวลาเช่า 

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

ผู้เช่า/ผู้ร ับสิทธิจะไม่สามารถใหผู้้อื่นเช่าช่วง เว้นแต่ไดร้บัความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญาอาจสิน้สดุลงเมื่ออายุสญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจง้ขอ
ต่ออาย/ุขยายเวลา หรือโดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการ
ผิดสญัญา และไมด่  าเนินการแกไ้ขเยียวยาขอ้ผิดสญัญานัน้ใหเ้สร็จ
สิน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกัน
เลิกสญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือเมื่อผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ิทธิมีความ
จ าเป็นต้องใช้สถานที่ เช่า/ให้สิทธิ หรือเมื่อผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิ
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พิจารณาเห็นว่า การให้เช่า/ใหส้ิทธิดังกล่าวมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการหรือภาพพจนข์องผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ิทธิ โดยผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้ห้
สิทธิจะแจง้ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไวใ้นสญัญา 

สญัญาเช่าสือ่โฆษณาดิจิทลั (Digital) 

คู่สัญญา ผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ทิธิ: ผูป้ระกอบการเอกชน  

ผูเ้ช่า/ผูร้บัสทิธิ: บรษัิท  

ลักษณะของสัญญา เช่าพืน้ที่เพื่อลงทุนติดตัง้จอแสดงภาพ /ใหส้ิทธิในการบริหารหรือ
รว่มบริหารจดัการพืน้ที่โฆษณา รวมถึงเผยแพรห่รอืประชาสมัพนัธ์
สง่เสริมการขาย หรือท าการตลาดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการในเชิง
ธุรกิจใชส้ือ่โฆษณามลัติมีเดียในรูปแบบดิจิทลั  

อัตราค่าตอบแทน บรษัิท จะช าระคา่ตอบแทนแก่ผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ทิธิในรูปแบบสว่นแบง่
รายไดจ้ากการขายสื่อโฆษณาที่ไดร้บัตามสญัญา หรือค่าเช่าราย
เดือนตามอตัราและระยะเวลาที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการให้บริการ ตัง้แต ่2 – 15 ปี  

ทั้งนี ้ บริษัท ได้รับสิทธิในการต่ออายุสัญญา  (Right of First 
Refusal) หากบรษัิท ประสงคจ์ะตอ่อายสุญัญาออกไป   

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

• รบัผิดชอบคา่ภาษีปา้ยโฆษณาที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่า  

• ไมโ่ฆษณาภาพ/ขอ้ความอนัเป็นสินคา้ของคูแ่ขง่ทางธุรกิจของ
ผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ิทธิ และตอ้งน าตวัอย่างภาพและขอ้ความที่ลง
โฆษณาสินคา้ใหผู้ใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ิทธิพิจารณาก่อนลงล่วงหนา้
ทกุครัง้ 

• รบัผิดชอบท าประกันภัยตลอดอายุสญัญาเช่า เพื่อคุม้ครอง
ความเสยีหายที่อาจเกิดมีขึน้ตอ่ทรพัยส์นิของผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ทิธิ
หรอืบคุคลใดโดยใหม้ีผลคุม้ครองตลอดระยะเวลาการเช่า 

• ในกรณีที่บริษัท เป็นผู้จัดหาและติดตั้งจอ เมื่ อสัญญาเช่า
สิน้สุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัท จะรือ้ถอนจอและโครงสรา้ง
ตา่งๆ และขนยา้ยทรพัยส์นิและบรวิารของตนออกจากสถานที่
เช่า และจะสง่มอบสถานที่เช่าคืนแก่ผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ิทธิภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิท เอง 

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บรษัิท จะไมส่ามารถใหผู้อ้ื่นเช่าช่วง เวน้แตไ่ดร้บัความยินยอมเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ทิธิ 
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การสิน้สุดสัญญา สญัญาอาจสิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจง้ขอ
ต่ออาย/ุขยายเวลา หรือโดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการ
ผิดสญัญา และไมด่  าเนินการแกไ้ขเยียวยาขอ้ผิดสญัญานัน้ใหเ้สรจ็
สิน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนั
เลกิสญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรอืเมื่อผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ทิธิมีความ
จ าเป็นตอ้งใช้สถานที่เช่า/ให้สิทธิ โดยผู้ให้เช่า/ผู้ใหส้ิทธิจะแจ้ง
ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรตามระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นสญัญา 
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สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store/ In-Mall) 

คู่สัญญา ผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ทิธิ: ผูป้ระกอบการหา้งสรรพสนิคา้  

ผูเ้ช่า/ผูร้บัสทิธิ: บรษัิท 

ลักษณะของสัญญา ใหส้ิทธิเช่าพืน้ที่หรือสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์
ภายในห้างสรรพสินค้า เพื่อพัฒนาสื่อโฆษณา และให้บริการ
เผยแพร ่หรอืประชาสมัพนัธ ์หรอืสง่เสรมิการขาย 

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะช าระค่าตอบแทนแก่ผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ิทธิเป็นสว่นแบ่งเวลา
ในการขายสื่อโฆษณา หรือค่าเช่ารายปีตามอตัราและระยะเวลาที่
ตกลงกนั 

ระยะเวลาการให้บริการ 3 - 6 ปี 

ทั้งนี ้ บริษัท ได้รับสิทธิในการต่ออายุสัญญา  (Right of First 
Refusal) หากบรษัิท ประสงคจ์ะตอ่อายสุญัญาออกไป    

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

• รบัผิดชอบคา่ภาษีปา้ยโฆษณาที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่า  

• ไมโ่ฆษณาภาพ/ขอ้ความอนัเป็นสินคา้ของคูแ่ขง่ทางธุรกิจของ
ผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ิทธิ และตอ้งน าตวัอย่างภาพและขอ้ความที่ลง
โฆษณาสินคา้ใหผู้ใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ิทธิพิจารณาก่อนลงล่วงหนา้
ทกุครัง้ 

• รบัผิดชอบท าประกันภัยตลอดอายุสญัญาเช่า เพื่อคุม้ครอง
ความเสยีหายที่อาจเกิดมีขึน้ตอ่ทรพัยส์นิของผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ทิธิ
หรอืบคุคลใดโดยใหม้ีผลคุม้ครองตลอดระยะเวลาการเช่า 

• ในกรณีที่สญัญาสิน้สดุลงไมว่า่กรณีใดๆ บรษัิท จะตอ้งสง่มอบ
สถานท่ีเช่าคืนแก่ผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ทิธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บรษัิท จะไมส่ามารถใหผู้อ้ื่นเช่าช่วง เวน้แตไ่ดร้บัความยินยอมเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญาอาจสิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจง้ขอ
ต่ออาย/ุขยายเวลา หรือโดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการ
ผิดสญัญา และไมด่  าเนินการแกไ้ขเยียวยาขอ้ผิดสญัญานัน้ใหเ้สรจ็
สิน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนั
เลกิสญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1 หนา้ 48 จาก 104 

สื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน (Air Traveler) 

คู่สัญญา ผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ทิธิ: กรมการบินพลเรอืน, ทา่อากาศยานไทย 

ผูเ้ช่า/ผูร้บัสทิธิ: เอ็ม เอส ดี, ทรปิเป้ิลเพลย,์ เดอะวนัพลสั, 

ลักษณะของสัญญา ใหส้ิทธิเช่าพืน้ที่หรือสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์
ภายในท่าอากาศยาน เพื่อพัฒนาสื่อโฆษณา และให้บริการ
เผยแพร ่หรอืประชาสมัพนัธ ์หรอืสง่เสรมิการขาย 

อัตราค่าตอบแทน ผูเ้ช่า/ผูร้บัสิทธิจะช าระค่าตอบแทนแก่ผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ิทธิเป็นส่วน
แบ่งเวลาในการขายสื่อโฆษณา หรือค่าเช่ารายปีตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการให้บริการ 3 - 5 ปี ทัง้นี ้ผูเ้ช่า/ผูร้บัสทิธิ ไดร้บัสทิธิในการตอ่อายสุญัญา หากผู้
เช่า/ผูร้บัสทิธิประสงคจ์ะตอ่อายสุญัญาออกไป    

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

• รบัผิดชอบคา่ภาษีปา้ยโฆษณาที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่า  

• รบัผิดชอบท าประกันภัยตลอดอายุสญัญาเช่า เพื่อคุม้ครอง
ความเสียหายที่อาจเกิดมีขึน้ต่อทรัพย์สินของผู้ให้เช่าหรือ
บคุคลใดโดยใหม้ีผลคุม้ครองตลอดระยะเวลาการเช่า 

• ในกรณีที่สญัญาสิน้สดุลงไมว่า่กรณีใดๆ ผูเ้ช่า/ผูร้บัสทิธิจะตอ้ง
สง่มอบสถานที่เช่าคืนแก่ผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ิทธิภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

ผูเ้ช่า/ผูร้บัสิทธิจะไม่สามารถใหผู้อ้ื่นเช่าช่วง เวน้แต่ไดร้บัความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญานีอ้าจสิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลงโดยไมม่ีการแจง้ขอ
ต่ออาย/ุขยายเวลา หรือโดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการ
ผิดสญัญา และไมด่  าเนินการแกไ้ขเยียวยาขอ้ผิดสญัญานัน้ใหเ้สรจ็
สิน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ิทธิอาจใช้สิทธิ
บอกเลิกสญัญาก่อนไดห้ากผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หส้ิทธิมีความจ าเป็นในการ
ใชส้ถานที่เพื่อประโยชนข์องทางราชการ หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย
ตกลงกนัเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
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การบริหารจัดการสื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธบ์ริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี 
จ ากัด 

คู่สัญญา ผูใ้หส้ทิธิ: ฮลัโลบางกอก 

ผูร้บัสทิธิ: บรษัิท 

ลักษณะของสัญญา ให้สิทธิแก่บริษัท ในการขายและท าการตลาด รวมถึง
ให้บริการพืน้ที่โฆษณาของฮัลโลบางกอก เพื่อให้บริการ
เผยแพร ่หรอื ประชาสมัพนัธ ์สง่เสรมิการขาย หรอื การตลาด
เก่ียวกับสินคา้ และ/หรือบริการในเชิงธุรกิจในรูปแบบสื่อ
โฆษณา  

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะช าระสว่นแบ่งรายไดแ้ก่ผูใ้หส้ิทธิเป็นไปตามอตัรา
และระยะเวลาที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการให้บริการ 3 ปี 

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

• จะต้องวางเงินประกันส่วนแบ่งรายได้ขั้นต ่าเป็นเงิน
จ านวนรอ้ยละ 50 ของเงินประกนัสว่นแบ่งรายไดข้ัน้ต ่า
ใหแ้ก่ผูใ้หส้ทิธิ 

• มีหนา้ที่ช  าระส่วนแบ่งรายไดแ้ละเงินประกันส่วนแบ่ง
รายไดข้ัน้ต ่าใหแ้ก่ผูใ้หส้ทิธิ 

• จะตอ้งจดัท าและก าหนดแผนธุรกิจเพื่อแสดงกลยทุธใ์น
การด าเนินธุรกิจ วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย รวมถึงแผน
ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท จะไม่สามารถโอนสิทธิได ้เวน้แต่ไดร้บัความยินยอม
เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หส้ทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญานีอ้าจสิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการ
แจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา หรือโดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่กระท าการผิดสญัญา และไมด่  าเนินการแกไ้ขเยียวยาขอ้
ผิดสัญญานั้นให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

นอกจากนีต้ัง้แต่ปี 2559  บริษัทยังไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นตัวแทนในการขายและบริหาร
จดัการสิทธิประโยชนใ์หก้บัสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทย ลีก จ ากดั 
โดยมีรายละเอียดของสญัญา ดงันี ้
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การบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ
บริษัท ไทย ลีก จ ากัด 

คู่สัญญา ผูใ้หส้ิทธิ: สมาคมกีฬาฟตุบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมรา
ชปูภมัภ ์และบรษัิท ไทยลกี จ ากดั 

ผูร้บัสทิธิ: บรษัิท 

ลักษณะของสัญญา แต่งตัง้ใหบ้รษัิทเป็นตวัแทนการขายและบริหารสิทธิประโยชน์
แตเ่พียงผูเ้ดียวของสมาคมฯ และ บรษัิท ไทยลกีฯ 

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะได้รับส่วนแบ่งค่าตอบแทนในอัตรา 20%-25% 
ขึน้อยูก่บัรายไดร้วมที่บรษัิทสามารถจดัหาได ้

ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ให้บริการ 

8 ปี  

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

• ด าเนินการขายและบรหิารสทิธิประโยชนข์องสมาคม 

• มีหน้าที่ช  าระเงินประกันส่วนแบ่งรายไดข้ัน้ต ่าใหแ้ก่
สมาคมฯ ตามที่ตกลงไว ้

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท จะไม่สามารถโอนสิทธิได ้เวน้แต่ไดร้บัความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สิทธิแต่สามารถน าสิทธิ
ประโยชนต์่างๆ ของสมาคมภายใตส้ญัญาไปใชใ้นการจดัหา
รายไดโ้ดยการโอนสทิธิได ้

การสิน้สุดสัญญา สัญญานี ้สิ ้นสุดลงเมื่ออายุสัญญาสิ ้นสุดลง หรือโดยที่
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการผิดสัญญา และไม่
ด าเนินการแกไ้ขเยียวยาขอ้ผิดสญัญานัน้ใหเ้สร็จสิน้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันเลิก
สญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
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3. สัญญาบริหารสื่อโฆษณาทั้งหมดของกลุ่ม MACO 

คู่สัญญา -  MACO  
-  บรษัิทฯ   

ลักษณะของสัญญา MACO ตกลงใหส้ิทธิแก่บริษัทฯ ในการขายและท าการตลาด
สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยทั้งหมดของกลุ่ม MACO ใน
ประเทศไทย (ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต) (ซึ่งประกอบไปดว้ย
สือ่โฆษณาประเภท (ก) บิลบอรด์ (Static Billboard) (ข) ดิจิทลั
บอรด์ (LED Billboards) (ค) สตรีทเฟอรน์ิเจอร์ประเภทป้าย
ตอม่อ BTS และสะพานข้ามแยก) โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้
ประกอบกิจการสื่อโฆษณา และเขา้ท าสญัญากบัลกูคา้ในนาม
ของบรษัิทฯ เอง 
ภายหลังการเขา้ท าธุรกรรมการเข้าซือ้ทรัพย์สิน สื่อโฆษณา
ภายใต้สัญญาบริหารสื่อโฆษณานีจ้ะเหลือเพียงสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยูอ่าศยัของกลุม่ MACO ประเภทป้ายหรอืจอ LED 
ซึ่งติดตัง้บริเวณเสาตอม่อใตส้ถานีรถไฟฟ้า BTS และบริเวณ
เสาตอมอ่สะพานขา้มแยก (flyovers) จ านวน 534 ปา้ย  

อัตราค่าตอบแทน บรษัิทฯ ตกลงช าระคา่ตอบแทนใหแ้ก่กลุม่ MACO ค านวณจาก
รายได้ของบริษัทฯ จากการขายสื่อโฆษณาของ MACO 
ภายหลังจากหักส่วนลด (หากมี) แต่ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
(“รายได้รวมฯ”) ดงันี ้
(1)  ในอตัรารอ้ยละ 85 ของรายไดร้วมฯ (กรณีรายไดร้วมใน

ปีปฏิทินเทา่กบัหรอืนอ้ยกวา่ 900,000,000 บาท) 
(2)  ในอตัรารอ้ยละ 90 ของรายไดร้วมฯ (กรณีรายไดร้วมใน

ปีปฏิทินมากกวา่ 900,000,000 บาท) (เฉพาะสว่นท่ีเกิน
กวา่ 900,000,000 บาท) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ตกลงช าระค่าตอบแทนขัน้ต ่าใหแ้ก่กลุ่ม MACO 
จ านวน 350,000,000 บาท ในปีแรก และในปีถัดไปอีก 4 ปี 
700,000,000 บาทตอ่ปี 
หากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณสื่อโฆษณาฯ (รวมถึงกรณีที่มี
เหตใุหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถใชส้ือ่โฆษณาของกลุม่ MACO ในเชิง
พาณิชยใ์ด ๆ อนัส่งผลใหป้ริมาณสื่อ (Media Capacity) ในปี
นั้นลดลงเกินกว่ามูลค่าที่ก าหนด)  บริษัทฯ มีสิทธิปรับลด
ค่ าตอบแทนขั้นต ่ า ในแต่ละ ปีตามปริมาณสื่ อ  (Media 
Capacity) ที่ลดลง  
ภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ิน คา่ตอบแทนขัน้
ต ่าซึ่งบริษัทฯ ตอ้งช าระใหแ้ก่กลุม่ MACO จะลดลงเหลือเพียง 
250 ล้านบาทต่อปี (จากเดิม 700 ล้านบาทต่อปี) ตามสูตร
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ค านวณที่ก าหนดในสัญญาบริหารจัดการ โดยการลด
คา่ตอบแทนดงักลา่วจะมีผลนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 256417  

ระยะเวลาของสัญญา  สญัญาบริหารจดัการมีระยะเวลาประมาณ 5 ปี เริ่มตัง้แต่วนัที่ 
15 มกราคม 2563 และจะสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 โดย
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิในการต่ออายุสญัญาบนเง่ือนไขที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันหรือตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขเดิม  
ทัง้นี ้ในกรณีที่สญัญานีส้ิน้สดุลง บริษัทฯ ตกลงที่จะด าเนินการ
บริหารสื่อโฆษณาให้ MACO ต่อไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 
เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุอายขุองสญัญา  

หน้าที่ ของบริษัทฯ 
และMACO 

- บริษัทฯ  จะขายและท าการตลาดสื่อโฆษณาทัง้หมดของ
กลุม่ MACO ในประเทศไทย โดยบรษัิทฯ จะเป็นผูป้ระกอบ
กิจการสื่อโฆษณา และเขา้ท าสญัญากบัลกูคา้ในนามของ
บริษัทฯ เอง และช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่ MACO ในอตัรา
ที่ตกลงกนั 

- MACO จะเป็นผูต้ิดตัง้โฆษณาของลูกคา้บนสื่อโฆษณา
ตามที่บริษัทฯ ก าหนดและดูแลรกัษาสื่อโฆษณาทัง้หมด
ของกลุ่ม MACO ในประเทศไทยให้อยู่ในสภาพดีและ
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

เงือ่นไขที่ส าคัญอื่น - บริษัทฯ จะมีข้อจ ากัดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจสื่อ
โฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยันอกประเทศไทยดงัตอ่ไปนี ้

- ธุรกิจใหบ้ริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยซ่ึงบริษัทฯ 
บรหิารงานเอง 
บริษัทฯ ตกลงจะไม่ขยายธุรกิจเพิ่มเติมส าหรับธุรกิจ
ใหบ้รกิารสือ่โฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยันอกประเทศไทย
ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ บริหารงาน
เอง แตย่งัจะด าเนินธุรกิจเดิมที่มีอยูต่อ่ไป 

- ธุรกิจใหบ้ริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยซ่ึงบริษัทฯ 
ไม่ไดบ้รหิารงานเอง 
ส าหรับธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย
นอกประเทศไทยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ด าเนินการผ่าน
บริษัทรว่ม หรือบริษัทรว่มทนุตามรายช่ือที่ก าหนดรว่มกนั

                                                           
17 ส าหรบัสตูรค านวณค่าตอบแทนขั้นต  ่าในสญัญาบริหารจดัการนัน้ คู่สญัญาอา้งอิงจากจ านวนป้ายโฆษณาและราคาขายของป้ายโฆษณา
โดยเฉลี่ย ซึง่คูส่ญัญาเห็นวา่เหมาะสมเม่ือพิจารณาจากลกัษณะและที่ตัง้ของป้ายที่บรษัิทจะบรหิารใหแ้ก่ MACO ตอ่ไปภายใตส้ญัญาบริหาร
จดัการ กล่าวคือ ป้ายหรือจอ LED ซึ่งติดตัง้บริเวณเสาตอม่อใตส้ถานีรถไฟฟ้า BTS และบริเวณเสาตอม่อสะพานขา้มแยก (flyovers) ซึ่งป้าย
ดงักลา่วตัง้อยูใ่นท าเลที่ดี และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษัิทและ MACO อยา่งสม ่าเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และบรษัิทยงัคาดวา่ป้ายดงักลา่ว
จะสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บริษัทอย่างสม ่าเสมอในอนาคต นอกจากนี ้สตูรค านวณค่าตอบแทนขัน้ต  ่าดงักล่าวยงัสามารถรองรบัสถานการณท์ี่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปได ้เชน่ คา่ตอบแทนขัน้ต  ่าจะปรบัลดลงตามจ านวนป้ายโฆษณาที่มีจ  านวนลดลง 
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ระหว่างบริษัทฯ และ MACO ซึ่งมีหุ้นส่วนท้องถ่ินของ
บริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเป็นผูบ้ริหารหลัก 
บริษัทร่วม หรือบริษัทร่วมทุนดงักล่าวจะสามารถด าเนิน
ธุรกิจของตนในตา่งประเทศตอ่ไปไดใ้นอนาคต 
ทั้งนี ้ ในส่วนการสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยูอ่าศยัในประเทศไทยในอนาคต บริษัทฯ จะ
ให้สิท ธิแก่  MACO ในการสร้างและซื ้อสื่อ โฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศัยเฉพาะประเภทบิลบอร์ด  (Static 
Billboard)  (ซึ่ งตั้งอยู่บนพื ้นที่ซึ่ ง เอกชนเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ) และสื่อโฆษณาบริเวณตามแนวเสน้ทางของ
รถไฟฟ้า BTS ได้แก่ สื่อโฆษณาบนตอม่อ และแบบ 
flyovers ภายใต้สัมปทานกรุงเทพมหานครในประเทศ
ไทย ไม่ว่าโดยทางตรงและทางออ้ม จากบุคคลภายนอก
ก่อน เนื่องจากบรษัิทฯ ไมไ่ดมุ้ง่เนน้และไมม่ีแผนการสรา้ง
และเป็นเจ้าของสื่อดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะยังคงเป็น
ผู้บริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาบนสื่อโฆษณา
ดงักลา่ว และจะช าระคา่ตอบแทนใหแ้ก่ MACO ตามที่ได้
ตกลงกนัตามสญัญาบรหิารจดัการ  

เงื่อนไขการสิ้น สุด
สัญญา 

สญัญาจะสิน้สดุลงในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1)  คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรให้

สญัญาสิน้สดุลง 
(2)  คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสญัญาและไม่ด าเนินการ

แกไ้ขเหตผิุดสญัญาดงักลา่ว 
ทั้งนี ้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญานีใ้นกรณีที่
จ  านวนสื่อโฆษณาของ MACO ลดลงต ่ากวา่จ านวนสื่อโฆษณา
ที่คูส่ญัญาตกลงกนัไว ้ 

4. สัญญาระหว่างผู้ถอืหุ้น  

คู่สัญญา -  VGI 

-  บรษัิทฯ   

ลักษณะของสัญญา บริษัทฯ จะเขา้ท าสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้กบั VGI เพื่อก าหนด
สทิธิของบรษัิทฯ ในการเสนอช่ือเพื่อการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ
ของ MACO และการหารือกนัในเรื่องการบริหารจดัการ ธุรกิจ
ของ MACO ตามที่ตกลงกนั 
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นอกจากนี ้สญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้จะมีผลเป็นการแกไ้ขสญัญา
ความรว่มมือทางธุรกิจระหวา่งบรษัิทฯ และ VGI ซึง่มีขอ้สญัญา
ซึง่ขดัหรอืแยง้กบัสญัญาบรหิารจดัการ 

คณะกรรมการของ 
MACO 

คณะกรรมการของ MACO มีจ านวน 7 ท่าน บริษัทฯ มีสิทธิ
เสนอช่ือเพื่อการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการของ MACO จ านวน 1 
ทา่น 

เร่ืองส าคัญที่ก าหนด
ไว้เป็นพิเศษ 

บริษัทฯ และ VGI ตกลงจะหารือกนัก่อนจะเสนอเรื่องส าคญั ๆ 
เพื่อใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการหรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ MACO 
พิจารณา แต่ทัง้นี ้บริษัทฯ และ VGI ไม่มีหนา้ที่ตอ้งลงคะแนน
เสยีงไปในทางเดียวกนั เรือ่งส  าคญัตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 

(1)  การก่อหนีใ้ด ๆ ในจ านวนมากกว่า 30,000,000 บาท หรือ
รวมกันเกินกว่า 50,000,000 บาท ในช่วงระยะเวลา 12 
เดือน 

(2)  การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินส าคญัใด ๆ นอกจาก
การด าเนินธุรกิจในทางปกติซึ่งทรพัยส์ินดงักล่าวมีมูลค่า
มากกว่า 30,000,000 บาท หรือรวมกันเฉลี่ยมากกว่า 
50,000,000 บ า ท  ใ น ช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า  12 เ ดื อ น 
นอกเหนือจากที่มีการอนุมัติในงบประมาณประจ าปี 
(เฉพาะกรณีการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ) 

(3)  การด าเนินการแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาบริหารจัดการ
ระหว่าง MACO และบริษัทฯ เว้นแต่กรณีเลิกสญัญาใน
กรณีเกิดเหตุผิดสญัญา หรือการใหส้ิทธิผูอ้ื่นในการขาย
และท าการตลาดสือ่โฆษณาของ MACO 

(4) การเข้าท าสัญญาหรือการแก้ไขข้อสัญญาส าคัญของ
สญัญาใด ๆ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 30,000,000 บาท (ไม่ว่า
กรณีสัญญาซึ่งเก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจในทางปกติของบริษัทฯ) หรือการท าสัญญาที่ไม่
เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจซึ่งมีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี 
เวน้แต่สญัญาซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางประโยชน์
ระหว่าง MACO หรือบริษัทย่อยของ MACO และบริษัทฯ 
หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

(5) เรื่องอื่น ๆ ซึ่งโดยปกติแลว้มกัปรากฏอยู่ในสญัญาระหวา่ง
ผูถื้อหุน้ 
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เงื่อนไขการสิ้น สุด
สัญญา 

สญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้จะสิน้สดุลงในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้
สญัญาสิน้สดุลง  

- VGI หรือบริษัทฯ ไม่ไดถื้อหุน้อย่างนอ้ยรอ้ยละ 9 ของทุน
จดทะเบียนที่ช าระแลว้ของ MACO  

- คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาและไม่ด าเนินการ
แกไ้ขเหตผิุดสญัญาดงักลา่ว 

9. ข้อความที่ระบุว่าผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อและจ านวนหุ้น
ของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี (กลา่วคือ VGI) ซึง่ถือหุน้ในบรษัิท จ านวน 721,804,705 หุน้ คิดเป็นรอ้ย
ละ 18.59 ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) จึงถือเป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกนัและมีสว่นไดเ้สยีกบัการเขา้ท ารายการของบรษัิทในครัง้นี ้จึงไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถึงความ
สมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เม่ือเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าท ารายการกับ
บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ  

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาการเขา้ท ารายการธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินแลว้มีความเห็นว่าการเขา้ท า
ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินในครัง้นีม้ีความเหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อบริษัทและผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
เนื่องจากคณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่บรษัิทจะไดก้รรมสทิธ์ิในปา้ยโฆษณาจากธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิในครัง้
นี ้ท าใหบ้ริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของป้ายโฆษณาในท าเลที่ดีในการขยายธุรกิจหาก
บริษัทไม่สามารถต่ออายสุญัญาบริหารจดัการได้บนเง่ือนไขที่เหมาะสมเมื่อสญัญาบริหารจดัการสิน้อาย ุซึ่งจะ
เสริมศักยภาพใหบ้ริษัทสามารถเพิ่มการใหบ้ริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัภายในประเทศใหม้ีความ
ครอบคลมุในหลายพืน้ท่ีมากขึน้ และเป็นการรองรบัการใหบ้ริการตอ่ลกูคา้ไดม้ากขึน้ และราคาซือ้ขายทรพัยส์นิ
มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาซึง่อา้งอิงมลูค่าตามบญัชีของทรพัยส์ิน (ป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่
ซือ้ขาย)  

ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นีจ้ะเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี  บนตน้ทุนที่เหมาะสม และ
สง่ผลใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มเติมแก่บรษัิทซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทและผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

11. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10 

-ไมม่ี- 
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12. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ
อยา่งน้อย 1 รายเป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

กรรมการตรวจสอบซึ่งจะเป็นผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนไดแ้ก่ (1) พล.ต.อ.สมชาย 
วาณิชเสนี และ (2) นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์ทัง้นี ้ขอ้มลูกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อ
หุน้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 


