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ท่ี SAC 008 /2564  

         วันท่ี 29 ตุลาคม 2564  

 

เรื่อง รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงกันของ

บริษัท  แพลน บี มเีดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) 

เรียน ผูถือหุน 

  บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ: 1)   ขอมูลของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการ

ดำเนินการ 

 2)  ขอมูลของบริษัท  มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการ

ดำเนินการ 

อางถึง:   

1) หนังสือวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 และเอกสารแนบท่ีเก่ียวของ 

2) หนังสือแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

(“PLANB”) เรื ่อง แจงมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมวิสามัญผูถือหุ นครั้งท่ี 

1/2564 การลดทุนจดทะเบยีน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกหุนสามัญเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญ

แสดงสิทธิ ฉบับลงวันท่ี 23 กันยายน 2564  ฉบับแกไขเพ่ิมเติมลงวันท่ี 27 กันยายน 2564 และฉบับแกไข

เพ่ิมเติมลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 

a. สารสนเทศเก่ียวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาทำรายการท่ีเก่ียงโยงกัน 

b. แบบรายงานเพ่ิมทุน (F53-4) 

c. สรุปรายละเอียดเบ้ืองตนของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท 

d. สารสนเทศการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน  

3) หนังสือแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัท  มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) เรื่อง 

การกำหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2564 และการขายปายโฆษณาบางสวนใหแกบุคคลท่ีเก่ียว

โยงกัน และการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights 

Offering) ฉบับลงวันท่ี 23 กันยายน 2564 และฉบับแกไข ณ วันท่ี 27 กันยายน 2564 

4) หนังสือแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัท  มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) เรื่อง

การกำหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2564 และการขายปายโฆษณาบางสวนใหแกบุคคลท่ีเก่ียว

โยงกัน และการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights 

Offering) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี 2) ฉบับลงวันท่ี 29 กันยายน 2564 

5) สำเนาบันทึกขอตกลงการจัดการสื่อโฆษณาและบริการระหวางบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

และบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) ฉบับไดรับเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2563 
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6) สำเนาบันทึกแกไขขอตกลงการจัดการสื่อโฆษณาและบริการระหวางบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด 

(มหาชน) และบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) ฉบับไดรับเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2564 

7) รางสาระสำคัญของการปรับขอตกลงการจัดการสื่อโฆษณาและบริการระหวางบริษัท  แพลน บี มีเดีย 

จำกัด (มหาชน) และบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน)  

8) รางสัญญาซื้อขายทรัพยสินระหวางบริษัทและ MACO ท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับลาสุด ณ วันท่ี 4 

ตุลาคม 2564 

9) รายงานความเห็นท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวของกับการเขาซื้อทรัพยสินของ MACO ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

10) รางจดหมายการปรับคาตอบแทนข้ันต่ำ ลาสุด ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 อางอิง สำเนาบันทึกขอตกลงการ

จัดการสื่อโฆษณาและบริการระหวางบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัท มาสเตอร แอด 

จำกัด (มหาชน) ฉบับไดรับเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2563 

11) รายงานประจำปของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

12) รายงานประจำปของบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน)   สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

13) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตป 2562 – 2564 

14) งบการเงินสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท 

สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

15) งบการเงินที่ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดย

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 31 

ธันวาคม 2563 

16) งบการเงินที่ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) โดย

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 31 ธันวาคม 

2562 

17) งบการเงินที่ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) โดย

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

18) งบการเงินที่ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) โดย

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

หมายเหตุ ไดมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจาก 1 มกราคม และสิ้นสุด 31 ธันวาคม เปน

เริ่มตน 1 เมษายน และสิ้นสุด 31 มีนาคม โดยเริ่มรอบบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

19) งบการเงินที่ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท มัลติ ไซน จำกัด โดยบริษัท สำนักงาน   

อีวาย จำกัด สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

20) งบการเงินที่ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท มัลติ ไซน จำกัด โดยบริษัท สำนักงาน   

อีวาย จำกัด สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและ

รายการเก่ียวโยงกันของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”)  

3/5 

 

21) งบการเงินที่ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท มัลติ ไซน จำกัด โดยบริษัท สำนักงาน   

อีวาย จำกัด สำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562 และ สิ้นสุด ณ 

วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

22) งบการเงินที่ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท โคแมส จำกัด โดยบริษัท สำนักงาน      

อีวาย จำกัด สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

23) งบการเงินที่ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท โคแมส จำกัด โดยบริษัท สำนักงาน      

อีวาย จำกัด สำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2563 - 31 มีนาคม 2564 

24) หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ ขอมูล และเอกสารอ่ืน ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ ผูบริหารของบริษัท

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)  และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

25) หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ ขอมูล และเอกสารอ่ืน ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ ผูบริหารของบริษัท

บริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน)  และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimers : ผลการศึกษาของบริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด  (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “SIAM ALPHA 

CAPITAL”) ในรายงานฉบับนี้ อยูบนพื้นฐานของขอมูลและสมมติฐานที่ได รับจากผูบริหารของบริษัทและขอมูลที่บริษัทเปดเผย

สาธารณะ ในเว็บไชตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (www.sec.or.th) และเว็บไชดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไมรับผิดชอบตอผลกำไรหรือขาดทุน และผลกระทบ

ตาง ๆ อันเกิดจากการทำรายการในครั้งน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระทำการศึกษาโดยใชความรู ความสามารถ และความระมัดระวัง 

โดยตั้งมั่นอยูบนพ้ืนฐานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาและใหความเห็น ภายในสถานการณและ

ขอมูลที่สามารถรับรูไดในปจจุบัน หากสถานการณและขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ อาจสงผลกระทบตอการศึกษา

ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได ทั้งน้ี รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่นําเสนอตอผูถือหุนของบริษัท แพลน บี 

มีเดีย จำกัด (มหาชน)  ฉบับน้ีมิไดรวมความถึงความสําเร็จของการดําเนินการใหรายการสำเร็จสมบูรณท้ังหมด 

http://www.set.or.th/
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ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 

2564 ไดมีมติอนุมัติการเขาทำรายการซื้อทรัพยสินจากบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) ประกอบดวยปาย

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ MACO และ บริษัท อาย ออน แอดส จำกัด (“EOA”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 

MACO และหุนสามัญท้ังหมดของบริษัทยอยของ MACO (เปนการถือหุนโดยออมผานบริษัทยอยของ MACO อีกทอดหน่ึง) จำนวน 

2 บริษัทคือ 1. บริษัท โคแมส จำกัด (“COM”) และบริษัท มัลติ ไซน จำกัด (“MTS”) ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ปายโฆษณา

ภายนอกที่อยูอาศัย โดยบริษัทและ MACO มีผูถือหุนรายใหญเปนนิติบุคคลเดียวกัน คือ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) 

รวมถึงบริษัทเขาลงทุนในหุนสามัญของ MACO โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 19.96 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว จึงเขาขายเปน

รายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกนั รวมเปนมูลคาซื้อขายทั้งสิ้นไมเกิน 639.50 ลานบาท (เรียกวา “ธุรกรรมการ

เขาซื้อทรัพยสิน”) ซึ่งราคาที่บริษัทจะเขาทำรายการจะเปนราคาการเขาซื้อสินทรัพยรวม โดยบริษัทมิไดพิจารณาราคาของแตละ

สินทรัพยแยกแตอยางใด 

ธุรกรรมการเขาซื้อทรพัยสินเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย

โดยมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิเทากับรอยละ 5.32 อางอิงตามงบการเงินรวมฉบับ

สอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเมื่อนับรวมกับรายการไดมาซึง่สินทรัพยในชวง 6 เดือนยอนหลังของ

บริษัท ขนาดของรายการรวมกันจะเทากับรอยละ 7.19 

นอกจากน้ี ธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินเขาขายเปนการเขาทำรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท “ประเภทรายการ

ที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ” ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน   โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 13.46 ของมูลคา

สินทรัพยสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) อางอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2564 และเมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในชวง 6 เดือนยอนหลังของบริษัท ขนาดรายการรวมกันจะเทากับรอยละ 13.46 

ดังน้ัน บริษัทจึงมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(ก) เปดเผยขอมูลเก่ียวกับธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 

(ข) แตงตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) เพื่อใหความเห็นตอธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินใหแกผูถือหุนของบริษัท ซึ่ง

คณะกรรมการของบริษัทไดมีมติใหแตงตั้งบริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด เปนที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) 

และ 

(ค) ดำเนินการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเขาทำธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสิน โดยตองไดรับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง

ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียกับธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสิน 

ในการนี้ บริษัทไดแตงตั้งบริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระ” หรือ “SIAM ALPHA CAPITAL”) เพื่อแสดงความเห็นรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทและ

จัดสงความเห็นดังกลาวตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพยฯ 

และผูถือหุนของบริษัท  
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ความเห็นของ SIAM ALPHA CAPITAL ในรายงานฉบับนีต้ั้งอยูบนสมมติฐานวา ขอมูล เอกสาร ทั้งหมดที่ไดรับจากบริษัท 

MACO และบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท ผูบริหารของ MACO และบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวของ 

เปนขอมูลที่ครบถวนและถูกตองตามความเปนจริง ทั้งน้ี SIAM ALPHA CAPITAL ไมสามารถรับผิดชอบตอความถูกตองและความ

สมบูรณของขอมูลดังกลาวได และเปนการพิจารณาจากสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและขอมูลที่เกิดขึ้นในขณะทำการศึกษา

เทาน้ัน หากปจจัยดังกลาวขางตนมีการเปลี่ยนแปลงจากปจจุบันอยางมีนัยสำคัญ ผูถือหุนอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวตอการทำรายการของบริษัท ในครั้งนี้ ดังนั้นความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมอาจยืนยันผลกระทบที่อาจ

เกิดข้ึนอยางมีนัยสำคัญตอบริษัทและผูถือหุนในภายหนาได  

ในการใหความเห็นตอผู ถือหุนในครั้งนี้ SIAM ALPHA CAPITAL ไดพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ราคา และเงื่อนไข 

ประกอบกับปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดย SIAM ALPHA CAPITAL ไดพิจารณาขอมูลดังกลาวดวยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล

ตามมาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพพึงกระทำ โดยไดคำนึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสำคัญ 

เอกสารแนบทายรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของรายงานความเห็นและเปน

ขอมูลท่ีผูถือหุนควรพิจารณารวมกับรายงานฉบับน้ีดวย 

SIAM ALPHA CAPITAL ไดจัดทำความเห็นตนฉบับเปนภาษาไทย และไดทำการแปลเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือความเขาใจของ

ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติ หากมีขอความในฉบับภาษาอังกฤษไมตรงกับขอความในตนฉบับภาษาไทย ใหยึดถือตนฉบบัภาษาไทย

เปนหลัก 
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เกี่ยวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) 

เสนอตอ 

ผูถือหุนของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

(“PLANB”) 

จัดทำโดย 

บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด  

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

เลขท่ี 183 อาคารรีเจนท เฮาส ชั้น 13 ถนนราชดำริ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
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คำนิยาม 

คำนิยาม ความหมาย 

“บริษัท” หรือ “PLANB” บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

“MACO” บริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) 

“EOA” บริษัท อาย ออน แอดส จำกัด 

“MTS” บริษัท มัลติไซน จำกัด 

“COM” บริษัท โคแมส จำกัด 

“สื่อโฆษณาประเภทกลองไฟ” หรือ “ปาย

โฆษณาประเภทกลองไฟ” 

สื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยประเภทกลองไฟ “Light Box” 

“สื ่อโฆษณาปายบิลบอรด” หรือ “ปาย

โฆษณาบิลบอรด” 

สื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยประเภทปายภาพนิ่งหรือบิลบอรด “Static 

Billboard” 

“สื่อโฆษณาดิจิตอลบิลบอรด” หรือ “ปาย

โฆษณาด ิจ ิตอลบ ิลบอร ด” หร ือ “ป าย

โฆษณา LED” 

สื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยประเภทจอดิจิตอล หรือดิจิตอลบิลบอรด 

“Digital Billboard” หรือ แอลอีดีบิลบอรด “LED Billboard” 

“สื ่อโฆษณาตามแนวถนน” หรือ “ปาย

โฆษณาตามแนวถนน” 

สื ่อโฆษณาภายนอกที ่อยู อาศัยประเภทปายตามแนวถนน หรือสตรีท

เฟอรนิเจอร “Street Furniture”  

“สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา” สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยในประเทศไทยทั้งหมด

ของบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) ระหวาง บริษัท แพลน บี มีเดีย 

จำกัด (มหาชน) และบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) ลงนามเม่ือ

วันท่ี 15 มกราคม 2563 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

“พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร” พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

“ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน” ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ

ในการทำรายการที ่ เก ี ่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการ

แกไขเพ่ิมเติม)  

“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึง

สินทรัพย” 

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑใน

การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึง

ทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เรื ่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ

ไดมาหรือจำหนายไปซึ ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 (รวมทั ้งที ่ไดมีการแกไข

เพ่ิมเติม) 

“สำนักงาน ก.ล.ต.”  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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คำนิยาม 

คำนิยาม ความหมาย 

“ตลาดหลักทรัพยฯ” ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ” พระราชบัญญัต ิหล ักทร ัพยและตลาดหลักทร ัพย  (ฉบับที ่  5) พ.ศ. 

2559 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

“บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน” (1) ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน 

หรือบริษัทยอย รวมทั้งผูที่เกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว (ญาติ

สนิท หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจด

ทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคู

สมรสของบุตร)  

(2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมเปนบุคคล

ดังตอไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย  

(ก) ผูบริหาร  

(ข) ผูถือหุนรายใหญ  

(ค) ผูมีอำนาจควบคุม  

(ง) บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุม  

(จ) ผูที่เกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง) ทั้งนี้ ผูที่เกี่ยวของ

มีความหมายตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที ่ไดแกไขเพิ ่มเติม) (“พ.ร.บ. 

หลักทรัพย”)  

(3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณบงชี้ไดวาเปนผูทำการแทนหรืออยูภายใต

อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ตอการตัดสินใจการกำหนด 

นโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอยางมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นท่ี

ตลาดหลักทรัพยเห็นวามีพฤติการณทำนองเดียวกัน 

“ผูถือหุนรายใหญ” ผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในนิติบุคคลใดเกินกวารอยละ 10 

ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุน

ดังกลาวใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย ท้ังนี้ การถือหุนทางออมใน

นิติบุคคลใดเกินกวารอยละ 10  หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุนในผูถือ

หุนทางตรงเกินกวารอยละ 50 โดยใหนับขึ้นไปตลอดสายจนกระท่ังถึง ผูถือ

หุนทางออมชั้นบนสุดท่ีมีการถือหุนเกินกวารอยละ 50 

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “SIAM 

ALPHA CAPITAL”  

บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด 
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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 

วัตถุประสงคและเหตุผล  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 

2564 ไดมีมติอนุมัติการเขาทำรายการซื้อทรัพยสินจากบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) ประกอบดวยปาย

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ MACO และ บริษัท อาย ออน แอดส จำกัด (“EOA”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 

MACO และหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทยอยของ MACO (เปนการถือหุนโดยออมผานบริษัทยอยของ MACO อีกทอดหนึ่ง) 

จำนวน 2 บริษัทคือ 1. บริษัท โคแมส จำกัด0

1 (“COM”) และบริษัท มัลติ ไซน จำกัด1

2 (“MTS”) ซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ปาย

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย โดยบริษัทและ MACO มีผูถือหุนรายใหญเปนนิติบุคคลเดียวกัน คือ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 

(“VGI”) รวมถึงบริษัทเขาลงทุนในหุนสามัญของ MACO โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 19.963 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว จึง

เขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมเปนมูลคาซื้อขายทั้งสิ้น 639.50 ลานบาท (เรียกวา 

“ธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสิน”) ซึ่งราคาที่บริษัทจะเขาทำรายการเปนราคาซื้อขายสินทรัพยรวม โดยบริษัทมิไดพิจารณาราคา

ของแตละสินทรัพยแยกแตอยางใด 

ดังนั้น การเขาทำรายการในครั้งนี้ มีสินทรัพยที่ไดมาเปนกรรมสิทธิ์ของปายโฆษณา โดยมีจำนวนปายโฆษณาแบงตาม

ลักษณะการเขาทำรายการ เจาของกรรมสิทธิ์และภูมิภาคไดดังนี้ 

การเขาลงทุน ซ้ือสินทรัพย ซ้ือหุนบริษัท 

รวม 
บริษัท MACO EOA COM MTS 

                         สื่อ 

ภูมิภาค 
ปายโฆษณา1/ ปายโฆษณา1/ CBD-LED2/ ปายโฆษณา1/ ปายโฆษณา1/ 

กรุงเทพฯ 17 46 1 24 1 89 

ภาคกลาง 15 21 4 2 94 135 

ภาคเหนือ - - 5 8 61 75 

ภาคตะวันออก 2 4 3 7 42 58 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 - 6 23 116 147 

ภาคตะวันตก - 2 - - 30 32 

ภาคใต - 7 5 12 95 119 

รวม 36 80 24 76 439 655 

หมายเหตุ :  1/ จำนวนปายโฆษณาประเภท Billboard / LED / Street Furniture ซึ่งมีหลายหลายขนาด 

 2/ จำนวน CBD-LED เปนปายโฆษณาดิจิตอลในศูนยกลางยานธุรกิจ 

 

 
1 บริษัท กรีนแอด จำกัด (เปนบริษัทยอยของ MACO ซ่ึง MACO ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100) ถือหุนใน COM คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 มีจำนวนหุนทั้งหมด 56,250 หุน 

2 EOA (เปนบริษัทยอยของ MACO ซ่ึง MACO ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100) ถือหุนใน MTS คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 มีจำนวนหุนทั้งหมด 140,000 หุน 

3 บริษัทถือหุนใน MACO โดยตรงในสัดสวนรอยละ 9.98 และถือหุนใน MACO ผานบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด ในสัดสวนรอยละ 9.98 รวมทั้งสิ้นรอยละ 19.96 ของทุนจด

ทะเบียนชำระแลว ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการลงทุนใน MACO ในลักษณะเปน Financial Investor เพื่อบริหารจัดการการเงินการลงทุนเทานั้น โดยไมมีนโยบายเขาไปควบคุม

การดำเนินกิจการของ MACO บริษัทจึงถือหุนบางสวนผาน NVDR และไมไดสงตัวแทนเปนกรรมการของ MACO 
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ในป 2563 บริษัทไดทำสัญญาบริหารจัดการเพ่ือบริหารสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยในประเทศไทยของ MACO และ

บริษัทยอย (“สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา 3

4”) โดย MACO ตกลงใหสิทธิแกบริษัทในการขายและทำการตลาดสื่อโฆษณา

ภายนอกที่อยูอาศัยทั้งหมดของกลุม MACO ในประเทศไทย (ทั้งในปจจุบันและในอนาคต) อยางไรก็ตาม จากการปรับลด

จำนวนปายโฆษณาตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา และสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID – 19”) 

ทำใหรายไดจากสื่อโฆษณาของ MACO  ตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณามีมูลคาลดลงเปนจำนวนมากจากจำนวนลูกคาท่ี

ลดลงและการที่ลูกคาขอตอรองลดอัตราคาบริการ บริษัทจึงตกลงกับ MACO ในการลดการจายคาตอบแทนขั้นต่ำ และการ

ยกเวนการจายคาตอบแทนขั้นต่ำ4

5 

จากเงื่อนไขของสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาทำใหบริษัทมีภาระผูกพันในการจายคาตอบแทนขั้นต่ำตอเนื่องตลอด

อายุสัญญา และจากการท่ี VGI เปนผูถือหุนใหญของ MACO ทำให MACO เปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

จึงตองมีขั้นตอนและใชระยะเวลาเพิ่มขึ้นจากการดำเนินการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันในการตอรองกำหนดเงื่อนไข

เพิ่มเติมจากสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา บริษัทจึงพิจารณาวาการซื้อทรัพยสินที่ซื้อขาย เพื่อนำมาบริหารจัดการภายใต

บริษัทเอง จะชวยลดภาระการจายคาตอบแทนขั้นต่ำ และชวยลดขั้นตอนและเวลาท่ีจะตองตอรองกับ MACO เพ่ือปรับลดหรือ

ยกเวนการจายคาตอบแทนขั้นต่ำในอนาคต หากเกิดเหตุการณที่มีผลกระทบตอธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยดังเชนท่ี

ผานมา 

ธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.

20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินและประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา

หรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ.2547 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย”) 

โดยมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิเทากับรอยละ 5.32 อางอิงตามงบการเงินรวม

ฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเมื่อนับรวมกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือน

ยอนหลังของบริษัท มูลคาขนาดของรายการรวมกันจะเทากับรอยละ 7.19 

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินเขาขายเปนการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท “ประเภท

รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการ

ทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ

 

 
4 สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณามีระยะเวลาประมาณ 5 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2563 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทเปนผูประกอบกิจการสื่อ

โฆษณา และเขาทำสญัญากับลูกคาในนามของบริษัทเอง ซึ่งบริษัทจะไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละ 85 หรือ 90 (แลวแตกรณี) ของรายไดตามจริงที่บริษัทไดจากการขายสื่อ

โฆษณาของ MACO ตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา ทั้งนี้ บริษัทตกลงชำระคาตอบแทนขั้นต่ำในแตละปใหแกกลุม MACO จำนวน 350.00 ลานบาท ในป 2563 และในป 

2564 – 2567 จำนวน 700.00 ลานบาทตอป และคาตอบแทนขั้นต่ำสามารถปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตามจำนวนปายโฆษณาที่กลุม MACO ใหบริษัทบริหารจัดการตามสัญญา

บริหารจัดการสื่อโฆษณา  
5 บริษัทตกลงกับ MACO ในการลดการจายคาตอบแทนขั้นต่ำ5สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จากจำนวน 169.11 ลานบาท

ตอไตรมาส เหลือจำนวน 84.00 ลานบาทตอไตรมาส และตอมาบริษัทและ MACO ตกลงแกไขสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาเพื่อยกเวนการจายคาตอบแทนขั้นต่ำสำหรับรอบ

ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยบริษัทยังคงจายคาตอบแทนจากการขายสื่อโฆษณาใหแก MACO ในอัตราที่ตกลงกันจากรายไดตามจรงิที่

บริษัทไดจากการขายสื่อโฆษณาของ MACO และบริษัทตกลงชำระคาตอบแทนขั้นต่ำสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 

700.00 ลานบาท ลวงหนา และตกลงวาจะไมขอปรับลดหรือยกเวนคาตอบแทนข้ันต่ำอีก อยางนอยในรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  
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ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการท่ี

เกี่ยวโยงกัน”)  โดยมีมูลคาขนาดรายการเทากับรอยละ 13.46 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) อางอิง

ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ทั้งนี้ บริษัทไมมีการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยง

กันในชวง 6 เดือนท่ีผานมา) ซ่ึงขนาดรายการจะเทากับรอยละ 13.46 เพราะฉะนั้น บริษัทจึงมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 

(ข) แตงตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) เพื่อใหความเห็นตอธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินใหแกผูถือหุนของบริษัท 

ซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติใหแตงต้ังบริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด เปนท่ีปรึกษาการเงินอิสระ 

(IFA) และ 

(ค) ดำเนินการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเขาทำธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสิน โดยตองไดรับอนุมัติ

จากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียกับธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสิน   

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาทำรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

ของบริษัทสำหรับธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินของ MACO ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เนื่องจากกลุม MACO เปนเจาของ (หรือมี

สิทธิใช) สื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยเปนจำนวนมาก และมีศักยภาพในการเติบโตสูง ดังนั้น การเขาทำรายการในครั้งนี้ 

บริษัทจะซื้อทรัพยสินประกอบดวยปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยประเภทปายโฆษณาบิลบอรดและปายโฆษณาดิจิตอลใน

ประเทศไทยของ MACO และ EOA และหุนสามัญของ  MTS และ COM ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ปายโฆษณาภายนอกที่อยู

อาศัยประเภทปายโฆษณาบิลบอรดในประเทศไทย (รวมเรียกวา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”) ทำใหบริษัทจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์

หรือเจาของปายโฆษณาประเภทปายโฆษณาบิลบอรดและปายโฆษณาดิจิตอลทั้งหมดในประเทศไทยของ MACO ซึ่งจะเปน

การตอยอดธุรกิจของบริษัท ไดเปนอยางดี และยังเปนทรัพยสินท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางรายไดใหแกบริษัทในอนาคต ลด

ภาระผูกพันของบริษัทจากสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา และสามารถสรางรายไดและผลกำไรเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งจะเปน

ประโยชนตอบริษัทและผูถือหุนในระยะยาว และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการเขาทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพย

และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จากการเขาทำธุรกรรมการซื้อทรัพยสินจะเปนผลดีตอบริษัท และการเขาทำรายการ

ดังกลาว มีความสมเหตุสมผล ดังนี ้

• ลดภาระในการจายคาตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

หากบริษัทยังคงบริหารจัดการสื่อโฆษณาใหกับกลุม MACO และไมไดซื ้อทรัพยสินที่ซื ้อขาย บริษัทจะตองชำระ

คาตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา 5

6 จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยหากบริษัท

 

 
6 สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณามีระยะเวลาประมาณ 5 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2563 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยคูสัญญาแตละฝายมีสิทธิในการตอ

อายุสัญญาบนเงื่อนไขที่คูสัญญาทั้งสองฝายจะไดตกลงกันหรือตามขอกำหนดและเงื่อนไขเดิม สำหรับสูตรคำนวณคาตอบแทนขั้นต่ำในสัญญาบริหารจัดการนั้น คูสัญญาอางอิง

จากจำนวนปายโฆษณาและราคาขายของปายโฆษณาโดยเฉลี่ย ซึ่งคูสัญญาเห็นวาเหมาะสมเมื่อพิจารณาจากลักษณะและที่ตั้งของปายที่บริษัทจะบริหารใหแก MACO ตอไป

ภายใตสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา กลาวคือ ปายหรือจอ LED ซึ่งติดตั้งบริเวณเสาตอมอใตสถานีรถไฟฟา BTS และบริเวณเสาตอมอสะพานขามแยก (flyovers) ซึ่งปาย

ดังกลาวตั้งอยูในทำเลที่ดี และสรางรายไดใหแกบริษัทและ MACO อยางสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผานมา และบริษัทยังคาดวาปายดังกลาวจะสรางรายไดใหแกบริษัทอยาง

สม่ำเสมอในอนาคต นอกจากนี้ สูตรคำนวณคาตอบแทนขั้นต่ำดังกลาวยังสามารถรองรับสถานการณที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได เชน คาตอบแทนขั้นต่ำจะปรับลดลงตามจำนวน

ปายโฆษณาที่มีจำนวนลดลง 
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บริหารจัดการปายโฆษณาตามจำนวนเทากับกอนการเขาทำรายการตลอดอายุสัญญา บริษัทยังมีภาระในการชำระคาตอบแทน

ขั้นต่ำตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 และจำนวนปายโฆษณาตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาจะ

มีจำนวนลดลงจาก 1,189 ปาย เปน 534 ปายและทำใหคาตอบแทนขั้นต่ำภายหลังการเขาทำรายการจะเทากับ 250.00 ลาน

บาทตอป ดังนั้น การเขาลงทุนในทรัพยสินท่ีซ้ือขาย บริษัทจะลดภาระคาตอบแทนข้ันต่ำรวมท่ียังไมไดชำระจนครบอายุสัญญา

จาก 2,049.00 ลานบาท เปน 773.82 ลานบาท หรือลดลงจำนวน 1,275.18 ลานบาท 

• เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา การเขาลงทุนในทรัพยสินที่ซื้อขายทำใหบริษัทมีศักยภาพในการแขงขันเพิ่มขึ้น จาก

การมีปายโฆษณาภายใตการบริหารจัดการของบริษัทเองเพ่ิมขึ้น และการบริหารจัดการปายโฆษณาจากทรัพยสินท่ีซ้ือขายเพ่ือ

ทำการตลาดแบบมีสวนรวม สรางความแตกตางในการนำเสนอบริการที่เหนือกวาคูแขงรายอื่น ๆ รวมถึงการประหยัดจาก

ขนาด (Economy of Scale) ท่ีมีโอกาสใหบริษัทเสนอราคาไดดีกวาคูแขง 

• เพ่ิมความสามารถในการสรางรายไดและผลกำไรใหกับบริษัท 

ถึงแมวาธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยจะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID – 19 บริษัทคาดการณ

วา ผลกระทบดังกลาวจะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากจำนวนผูติดเชื้อที่ลดลงและการไดรับวัคซีนปองกัน COVID – 19 ที่ครอบคลุม

ประชากรมากขึ้น เปนผลใหการประกอบธุรกิจตาง ๆ จะเริ่มเขาสูภาวะปกติ และคาดวาจะมีลูกคาใหความสนใจใชบริการสื่อ

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยไดเพิ่มขึ้นจนใกลเคียงกับชวงกอนเกิดการแพรระบาดของ COVID – 19 โดยผูบริหารของบริษัท

คาดวาสถานการณจะปรับตัวดีขึ้นจนใกลเคียงชวงกอนเกิดการแพรระบาดภายในปลายป 2565 ดังนั้น บริษัทจะสามารถเพ่ิม

ความสามารถในการสรางรายไดจากปายโฆษณาที่บริษัทเขาลงทุนเนื่องจากเปนสินทรัพยที่ยังกอใหเกิดรายไดอยางตอเนื่อง 

และหากการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจะมีโอกาสในการสรางผลกำไรเพ่ิมขึ้นจากทรัพยสินท่ีซ้ือขายดวย

เชนกัน  

• เพ่ิมประสิทธิภาพดานการขายและการตลาด 

ภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินที่ซื้อขาย บริษัทจะเสนอขายสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบ (Platform) ในหลาย

ทำเลที่ตั้งเพื่อใหลูกคาไดใชบริการพรอม ๆ กัน หรือเรียกวาการขายสื่อโฆษณาเปนแพ็คเกจ โดยบริษัทจะจัดลำดับสื่อโฆษณา

เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาของบริษัทและกลุมลูกคาเดิมของ MACO การจัดแพ็คเกจเพื่อนำเสนอสื่อโฆษณาของ MACO 

รวมกับสื่อโฆษณาอื่น ๆ ภายใตการบริหารจัดการของบริษัท และบริษัทมีแนวทางในการเพิ่มยอดขายโดยการใชเนื้อหา 

(Content) จากธุรกิจการตลาดแบบมีสวนรวม (Engagement Marketing) ซึ่งเปนการทำการตลาดผานเนื้อหาที่มีคุณภาพ 

เชน Artist Management, Sport Marketing, eSport & Gaming โดยเนื้อหาทั้ง 3 ประเภท ชวยสรางความผูกพันระหวาง

ผูบริโภคกับแบรนดสินคาและบริการในกลุมลูกคาเปาหมายตาง ๆ ทำใหการตลาดแบบมีสวนรวมสามารถเพิ่มมูลคาใหกับสื่อ

โฆษณานอกที่อยูอาศัยประเภทอื่นของบริษัทใหมีอัตราการใชสื่อโฆษณาที่สูงขึ้น และเปนการตอยอดธุรกิจของบริษัทให

สามารถเขาถึงกลุมลูกคาผานชองทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเสนอขายสื่อโฆษณาเปนแพ็คเกจดังกลาว บริษัทจะ

สามารถหลีกเลี่ยงการแขงขันทางดานราคากับคูแขงขันรายอื่น ๆ ในขณะที่ลูกคารูสึกคุมคาตอคาใชจายการตลาดที่เกิดข้ึน 

นอกจากนี้ ปายโฆษณาที่ครอบคลุมพื้นที่และจำนวนปายเพิ่มขึ้น รวมถึงบริษัทสามารถขยายฐานลูกคาที่มีความหลากหลาย

มากขึ้น ทำใหบริษัทสามารถตอรองราคาและสวนลดกับลูกคาไดดีขึ้น  
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• เพ่ิมความคลองตัวในการบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

จากการที่บริษัทรับบริหารจัดการสื่อโฆษณาของ MACO ตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา ทำใหบริษัทมีขอมูลปาย

โฆษณาของกลุม MACO สำหรับนำเสนอบริการใหแกลูกคา อยางไรก็ตาม การบริหารปายโฆษณาดังกลาวยังเปนความ

รับผิดชอบของ MACO ซึ่งที่ผานมา บริษัทมีการเจรจาตอรองอยางตอเนื่องสำหรับการปรับลดจำนวนปายโฆษณาที่บริษัทมอง

วาอาจจะไมสามารถสรางรายไดท่ีดีในอนาคต หรือปายโฆษณาท่ีตองมีการปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับทำเลท่ีต้ัง ท้ังนี้ การปรับ

ลดจำนวนปายหรือปรับรูปแบบตองไดรับความยินยอมจาก MACO เปนสำคัญ เพราะฉะนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็น

วา บริษัทขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการเมื่อบริษัทตองเจรจาตอรองกับ MACO อยูเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับการนำปาย

โฆษณามารวมภายใตการบริหารจัดการของบริษัทเอง โดยบริษัทมีหนวยงานภายในที่แบงหนาที่รับผิดชอบและทำงานรวมกัน

เพ่ือนำเสนอแผนงานใหผูบริหารของบริษัทในการตัดสินใจตามขั้นตอน  

• ลดความเสี่ยงในการขอยกเวนหรือปรับลดคาตอบแทนขั้นต่ำในอนาคต 

หากธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยในอนาคตไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือเกิดสถานการณโรค

ระบาดดังเชนท่ีผานมา อาจสงผลตอรายไดจากการบริหารจัดการปายโฆษณาของ MACO ไมไดเปนไปตามเปาหมาย ในขณะท่ี

บริษัทตองชำระคาตอบแทนขั้นต่ำใหแก MACO ตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา บริษัทอาจตองดำเนินการเจรจากับ 

MACO เพื่อขอยกเวนหรือปรับลดคาตอบแทนขั้นต่ำอีกครั้ง อยาไรก็ตาม บริษัทมีความเสี่ยงที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของ MACO ไมอนุมัติการขอยกเวนหรือปรับลดคาตอบแทนขั้นต่ำได ซึ่งจะกระทบกับผลกำไรและ

กระแสเงินสดของบริษัท   

• ลดความเสี่ยงจากจำนวนปายลดลงจากไมตออายุหรือมีการยกเลิกสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

จากการเขาทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณากับ MACO ทำใหบริษัทมีปายโฆษณาเพื่อนำเสนอบริการแกลูกคา

เพ่ิมขึ้นในหลาย ๆ ทำเลท่ีมีศักยภาพ ท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ซ่ึงสัญญาดังกลาวจะมีระยะเวลาสิ้นสุดในวันท่ี 31 

ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทและ MACO มีสิทธิที่จะตออายุสัญญาในขอกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน โดยแจงเปนลายลักษณ

อักษรใหอีกฝายหนึ่งทราบอยางนอยหกเดือนกอนสิ้นสุดสัญญา พรอมกันนี้  สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณานี้จะไดรับการตอ

อายุโดยอัตโนมัติเปนเวลา 5 ปสำหรับการตออายุแตละครั้ง ภายหลังจากการเจรจาและสรุปขอกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา 

อยางไรก็ตาม บริษัทและ MACO มีสิทธิตกลงรวมกันในการบอกเลิกสัญญา หรือเปนไปตามเงื่อนไขอื่น ๆ ของการยกเลิก

สัญญา เชน การแจงยกเลิกสัญญาลวงหนาอยางนอย 6 เดือนจากฝายที่ไมไดทำผิดเงื่อนไขของสัญญา ใหแกฝายที่ทำผิด

เงื่อนไขของสัญญา เปนตน  

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา ยังมีโอกาสที่บริษัทไมไดตออายุหรือมีการยกเลิกสัญญาบริหารจัดการสื่อ

โฆษณาในอนาคตได ซ่ึงหากบริษัทไมไดเขาลงทุนในทรัพยสินท่ีซ้ือขาย บริษัทจะมีจำนวนปายโฆษณาท่ีสามารถนำเสนอบริการ

ใหแกลูกคาลดลงอยางมีนัยสำคัญ อาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคา ในทางกลับกัน การเขาลงทุนใน

ทรัพยสินที่ซื้อขาย ทำใหบริษัทจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ปายโฆษณาดังกลาวและไมไดรับผลกระทบจากการไมตออายุหรือ

ยกเลิกสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

ในขณะเดียวกัน การเขาลงทุนใน MACO และการเขาทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาทั้งหมดของกลุม MACO มี

ขอดอยและความเสี่ยงท่ีผูถือหุนควรพิจารณาดังนี ้
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• มีภาระตนทุนและคาใชจายเพ่ิมขึ้นจากปายโฆษณาที่เพ่ิมขึ้น 

บริษัทจะมีตนทุนและคาใชจายในการบริหารทรัพยสินที่ซื้อขายเพิ่มขึ้น เชน คาเชาพื้นที่ติดตั้งโครงปาย คาไฟฟา คา

ภาษี คาใชจายพนักงาน เปนตน  ทั้งนี้ ตนทุนและคาใชจายบางรายการตองมีการชำระอยางตอเนื่องถึงแมวาไมมีรายไดจาก

ปายโฆษณาดังกลาว เชน คาเชาพ้ืนท่ีติดตั้งโครงปาย คาภาษี และคาใชจายพนักงาน เปนตน หากบริษัทไมสามารถสรางรายได

จากทรัพยสินที่ซื้อขายตามที่คาดการณ อาจมีโอกาสที่ตนทุนและคาใชจายตาง ๆ สูงกวารายไดจากทรัพยสินที่ซื้อขาย ซึ่งจะ

กอใหเกิดผลขาดทุนตอบริษัท  

• สภาพคลองทางการเงินของบริษัทลดลง 

บริษัทจำเปนตองใชเงินสดสำหรับซื้อทรัพยสินที่ซื้อขายจำนวน 474.23 ลานบาท6

7 ดังนั้นการเขาลงทุนในครั้งนี้ บริษัท

จะตองมีเงินสดสำหรับชำระคาทรัพยสินท่ีซ้ือขาย รวมถึงบริษัทมีภาระตนทุนและคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นตามท่ีกลาวขางตน เปนผล

ใหสภาพคลองของบริษัทลดลง  

• ความเสี่ยงที่บริษัทมีเงินสดไมเพียงพอในการเขาทำรายการ 

ตามเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายทรัพยสินระหวางบริษัทและ MACO บริษัทตองชำระเงินสดสำหรับซ้ือทรัพยสินท่ีซ้ือขาย

จำนวน 474.23 ลานบาท ภายในเดือนมกราคม 2565 เมื่อพิจารณาเงินสดของบริษัทพบวา บริษัทมีเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทากับ 191.84 ลานบาท หรือมีเงินสดนอยกวา

มูลคาสินทรัพยเทากับ 282.39 ลานบาท 

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564 ไดมีมติเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อออกและเสนอขายหุนสามัญ

เพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) พรอมใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนเพ่ิมทุน (Warrant) หาก

มีผูใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนครบท้ังจำนวนบริษัทจะไดรับเงินเพ่ิมทุนเปนจำนวน 1,553.03 ลานบาท นอกจากนี้ หากมีผู

ถือ Warrant ใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน บริษัทจะไดรับเงินเพิ่มทุนอีกจำนวน 1,242.42 ลานบาทตลอดชวง

อายุของ Warrant 

อยางไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนและ Warrant ดังกลาวจะตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือ

หุนของบริษัทเชนกัน หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเขาลงทุนในทรัพยสินที่ซื้อขายและไมอนุมัติการออกและเสนอขายหุน

สามัญเพิ่มทุนและ Warrant หรือในกรณีที่ผูถือหุนไมไดใชสิทธิจองซื้อหุนตามที่คาดการณ บริษัทอาจมีโอกาสที่ไดรับเงินเพ่ิม

ทุนไมเพียงพอหรือมีเงินสดไมเพียงพอตอการเขาลงทุนในทรัพยสินท่ีซ้ือขาย  

จากการสอบถามผูบริหารของบริษัท บริษัทมีแนวทางในการจัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติมในกรณีที่ไมไดรับเงินเพิ่มทุน

ตามที่คาดการณ โดยการจัดหาเงินกูจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทมีวงเงินกูในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินที่ยังไมไดเบิกใชจำนวน

มากกวา 500.00 ลานบาท ซ่ึงบริษัทคาดวาจะไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาวเม่ือจำเปนตองใชเงิน    

 

 
7 เน่ืองจากบริษัทไดชำระคาตอบแทนลวงหนาจำนวน 700.00 ลานบาท สำหรับชวงระยะเวลาวนัที่ 1 เมษายน 2564– 31 มีนาคม 2565 ตามการแกไขสัญญาบริหารจัดการสื่อ

โฆษณาลวงหนาแลว และมีการปรับตามจำนวนปายโฆษณาใหมที่เพิ่มขึ้นมาและการจำหนายปายโฆษณาของ MACO ซึ่งเปนไปตามสูตรการคำนวนในสัญญาบริหารจัดการสื่อ

โฆษณา สงผลใหบริษัทจะไดรับคืนเงินที่ชำระคาตอบแทนขั้นต่ำลวงหนาสำหรับชวงระยะเวลา 1 ธันวาคม 2564–31 มีนาคม 2565 จาก MACO ดังนั้นเมื่อหักลบกับมูลคารวม

ของสิ่งตอบแทนแลว บริษัทจะตองชำระเงินให MACO เพิ่มอีกจำนวน 474.23 ลานบาท ณ วันที่เงื่อนไขบังคับกอนของสัญญาซื้อขายทรัพยสินเสร็จสิ้น โดยจะชำระเงินเปนเงิน

สดทั้งจำนวน 
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• ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนการลงทุนไมเปนไปตามเปาหมาย 

บริษัทจะเขาลงทุนในทรัพยสินที ่ซื ้อขายที ่อยู ในธุรกิจสื ่อโฆษณานอกที่อยู อาศัย ซึ ่งมีการแขงขันสูง และการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบริโภค จึงทำใหสื่อโฆษณาบางประเภทไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยลง 

นอกจากนี้ การแพรระบาดของ COVID – 19 ทำใหผูคนลดการเดินทางและการสัญจร ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการใชชีวิต

ภายนอกท่ีอยูอาศัย  

จากปจจัยตาง ๆ อาจทำใหบริษัทไดรับผลกระทบในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยซึ่งรวมถึงปาย

โฆษณาจากการเขาทำรายการในครั้งนี้ อาจทำใหบริษัทมีรายไดและผลกำไรไมเปนไปตามที่คาดการณ สงผลกระทบตอ

ผลตอบแทนจากการเขาลงทุนซ้ือทรัพยสินท่ีซ้ือขายดังกลาว 

• ความเสี่ยงที่ผูใหเชาไมตอสัญญาเชา 

การเขาทำรายการลงทุนทรัพยสินท่ีซ้ือขายในครั้งนี้ เปนกรรมสิทธิ์ปายโฆษณาท่ีติดตั้งโครงปายบนอาคาร สิ่งปลูกสราง 

หรือบนที่ดิน ซึ่งทั้งหมดเปนพื้นที่เชา อยางไรก็ตาม ภายหลังการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขายเปนที่เรียบรอย หาก

สิ้นสุดสัญญาเชาแลวผูใหเชาไมประสงคที่จะตอสัญญาเชา จะทำใหบริษัทมีจำนวนปายโฆษณาจากทรัพยสินที่ซื้อขายลดลง 

สงผลกระทบตอรายไดและผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทท่ีลดลงอยางมีนัยสำคัญ 

• ความเสี่ยงปายโฆษณามีใบอนุญาตไมครบถวน 

ทรัพยสินที่ซื้อขายเปนกรรมสิทธิ์ปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยที่ติดตั้งบนโครงสรางปาย ซึ่งปายโฆษณามากกวารอย

ละ 80 ของจำนวนปายทั้งหมดเปนปายโฆษณาที่ไมมีใบอนุญาตกอสราง ซึ่งอาจถูกสั่งใหดำเนินการแกไขใหถูกตองตาม พ.ร.บ. 

ควบคุมอาคาร และในกรณีที่แกไขไมไดอาจตองถูกรื้อถอนปายโฆษณา นอกจากนี้ MACO อาจตองชำระคาปรับตาม พ.ร.บ. 

ควบคุมอาคาร  ซึ่งหากปายโฆษณาของ MACO ถูกรื้อถอนมีผลทำใหจำนวนปายโฆษณามีจำนวนลดลงและกระทบตอรายได

ของบริษัทในอนาคต และหากวาปายโฆษณาโดยสวนใหญตองถูกสั่งใหรื้อถอน กรณีดังกลาวจะสงผลกระทบตอ ฐานะทาง

การเงิน ผลการดำเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ และเงินลงทุนของบริษัทในที่สุด ทั้งนี้ PLANB มีแผนในการตรวจสอบทรัพยสิน

และดำเนินการแกไขปายโฆษณาใหเปนไปตามกฎหมาย โดยบริษัทคาดวาจะใชระยะเวลาภายใน 2 ป นับจากวันที่การซื้อขาย

เสร็จสมบูรณตามสัญญาซื้อขายสินทรัพย อยางไรก็ตาม คาใชจายในการดำเนินการที่บริษัทจะตองเปนผูรับผิดชอบเองเปน

คาใชจายพนักงานของบริษัทหนึ่งทานที่ทำหนาที่ดูแลปายโฆษณาของบริษัทอยูแลวซึ่งเปนคาใชจายที่ไมสูงมาก และบริษัทได

เจรจากับ MACO ให MACO ตองรับผิดชดใชความเสียหายใหแกบริษัท ในกรณีท่ี บริษัทไมสามารถใชงานปายโฆษณาได และ

ไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจาก MACO มิไดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ภายในระยะเวลา 4 ป นับจากวันที่ซ้ือ

ขาย โดยความรับผิดชอบสูงสุด (รวมคาปรับสูงสุดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (หากมี)) มีมูลคาไมเกินมูลคาซ้ือขายรวม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การที่บริษัทและ MACO กำหนดเงื่อนไขให MACO ตองรับผิดชดใชความ

เสียหายดังกลาวเทากับจำนวนเงินลงทุน จะเปนมาตรการท่ีชวยปองกันความเสี่ยงจากความเสียหายในเรื่องดังกลาวได คาปรับ

สูงสุดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินไดมีมูลคานอยกวาความรับผิดชอบสูงสุดในกรณีท่ีความ

เสียหายเกิดขึ้น ดังนั้น ความรับผิดชอบสูงสุดในกรณีท่ีความเสียหายเกิดขึ้นเทากับมูลคาซ้ือขายรวม จึงครอบคลุมคาปรับท่ีอาจ

เกิดขึ้นดังกลาว นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดพิจารณาความสามารถในการชดใชคาปรับ โดยพิจารณาจากสถานะ

ทางการเงินของ MACO ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา MACO จะมีความสามารถในการชดใชคาปรับตาม พ.ร.บ. 

ควบคุมอาคาร ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได พรอมกันนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาระยะเวลารับผิดชอบเปน
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เวลา 4 ป จะครอบคลุมระยะเวลาในการดำเนินการแกไขใหเปนไปตามกฎหมายและความเสี่ยงที่ปายโฆษณาอาจตองถูกร้ือ

ถอน ซ่ึงบริษัทจะเปนผูดูแลและบริหารจัดการปายต้ังแตวันท่ีมีการซ้ือขาย 

• ความเสี่ยงที่คณะกรรมการแขงขันทางการคาไมอนุมัติใหเขาทำธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสินจาก MACO 

เนื่องจากการเขาทำรายการเขาซ้ือทรัพยสินในครั้งนี้ ตองมีการขออนุญาตจากคณะกรรมการการแขงขันทางการคา ดังนั้น

หากท่ีประชุมคณะกรรมการการแขงขันทางการคาไมอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว บริษัทจะไมสามารถเขาลงทุน และตอง

ยกเลิกการเขาทำรายการทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทไดดำเนินการขออนุญาตใหเขาทำธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินกับคณะกรรมการ

การแขงขันทางการคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และคาดวาบริษัทจะสามารถทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการการ

แขงขันทางการคาภายในเดือนมกราคม 2565 หากบริษัทไมไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการการแขงขันทางการคาทรัพยสิน

ที่ซื้อขายยังเปนกรรมสิทธิของกลุม MACO บริษัทอาจจะสูญเสียโอกาสบริหารปายโฆษณาตามแผนการตลาดและการขายท่ี

วางไว รวมถึงอาจสรางความสับสนใหกับลูกคาในชวงระหวางที่บริษัทรอผลการพิจารณาแตไดเขาบริหารจัดการปายโฆษณา

ตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันแลว 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาเปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบระหวางการเขาทำรายการ

กับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก พบวาการเขาทำรายการกับ MACO มีประโยชนและขอดี ดังนี ้

• บริษัทสามารถเจรจาเพ่ือลดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

จากการท่ี VGI เปนผูถือหุนใหญของท้ังบริษัทและ MACO การเขาทำรายการระหวางบริษัท กับ MACO จึงถือเปนการ

ทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน แตการเขาทำรายการในครั้งนี้ ไมไดทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแตอยางใด 

เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดนโยบายเพื่อกำกับดูแลความขัดแยงทางผลประโยชน (และไดเปดเผยในสิ่งที่สงมาดวย 1 ของ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 เรื่องสารสนเทศเกี่ยวกับการเขาทำรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและการเขาทำ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หัวขอ 13 เรื่องอ่ืน ๆ) 

อยางไรก็ตาม การเขาทำรายการในครั้งนี้ จะทำใหจำนวนปายโฆษณาตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาลดลง ซึ่งลด

ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางบริษัทและ MACO ในอนาคต จากการลดโอกาสที่จะเกิดการเจรจา

ตอรองเพื่อแกไขเงื่อนไขของสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาในอนาคต โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองวาการเจรจาเพื่อลด

ความขัดแยงท่ีผานมาสามารถไดขอสรุป เนื่องจากท้ังบริษัทและ MACO เปนบริษัทจดทะเบียนและเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน จึง

เขาใจเงื่อนไขท่ีจำเปนของแตละบริษัท 

พรอมกันนี้ จากการเขาทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาและภายหลังการเขาทำรายการในครั้งนี้ VGI MACO และ 

บริษัท ตกลงท่ีจะดำรงเงื่อนไขท่ีสำคัญในการแบงแยกธุรกิจเพ่ือลดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ไดแก  

o PLANB บริหารจัดการ ทำการตลาด และขายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู อาศัยทั้งหมดของกลุม MACO ใน

ประเทศไทย (ท้ังในปจจุบันและในอนาคต) ในนามของบริษัท  

o บริษัทจะใหสิทธิแก MACO ในการกอสรางและเปนเจาของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยเฉพาะประเภท

บิลบอรด (Static Billboard) (ซึ่งตั้งอยูบนพื้นที่ซึ่งเอกชนเปนเจาของกรรมสิทธิ์) และสื่อโฆษณาบริเวณตาม

แนวเสนทางของรถไฟฟา BTS ไดแก สื่อโฆษณาบนตอมอ และแบบ flyovers ในประเทศไทยกอน โดยบริษัท

จะยังคงเปนผูบริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาบนสื่อโฆษณาดังกลาว 
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o VGI ทำหนาท่ีเปนเพียงตัวแทนในการขายสื่อโฆษณาตาง ๆ ในลักษณะเดียวกับเอเจนซ่ีอ่ืน ๆ สำหรับสื่อโฆษณา

บริเวณตอมอรถไฟฟา BTS และทางเดินเชื่อม (Skywalk) 

และบริษัทจะมีขอจำกัดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยในตางประเทศ ดังนี้ 

- ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยซ่ึงบริษัทบริหารงานเอง 

บริษัทตกลงจะไมขยายธุรกิจเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยนอกประเทศ

ไทยซึ่งบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัท ซึ่ง ณ ปจจุบันคือ แพลน บี มาเลเซีย บริหารงานเอง แต

ยังจะดำเนินธุรกิจเดิมที่มีอยูตอไป โดยจะใหสิทธิในการดำเนินธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู

อาศัยนอกประเทศไทยดังกลาวแกกลุม MACO กอน7

8  

- ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยซ่ึงบริษัทไมไดบริหารงานเอง 

สำหรับธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยนอกประเทศไทยของบริษัท ซึ่งบริษัทดำเนินการ

ผานบริษัทรวม หรือบริษัทรวมทุนตามรายชื่อที่กำหนดรวมกันระหวางบริษัท และ MACO ซึ่งมีหุนสวน

ทองถิ่นของบริษัทรวมหรือบริษัทรวมทุนดังกลาวเปนผูบริหารหลัก8

9 

• บริษัทสามารถลดระยะเวลาการดำเนินการกอนการเขาลงทุนไดมากกวาการทำรายการกับบุคคลภายนอก 

จากการท่ี VGI เปนผูถือหุนใหญของท้ังบริษัทและ MACO การเขาทำรายการระหวางบริษัท กับ MACO จึงถือเปนการ

ทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และทั้งบริษัทและ MACO มีความเขาใจในการประกอบธุรกิจของกันและกัน รวมถึงบริษัท

ยังเปนผูบริหารจัดการปายโฆษณาในประเทศไทยของกลุม MACO ตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา ดังนั้นจึงสามารถชวย

ลดระยะเวลาการตรวจสอบสถานะกิจการ การเจรจาตอรองราคา เงื่อนไขการซื้อทรัพยสินที่ซื้อขาย และลดระยะเวลาการเขา

ทำสัญญา ทำใหบริษัทสามารถขยายธุรกิจและลงทุนไดอยางรวดเร็ว ทันตอโอกาส ภาระผูกพันและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

ในปจจุบัน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาเปรียบเทียบขอดอยจากการทำรายการที่เกี ่ยวโยงกันกับ MACO พบวา

ผลกระทบหรือขอดอยหากทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับ MACO ดังนี้ 

• ภาระคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดจากการพิจารณารายการที่เก่ียวโยง 

เนื่องจากการเขาทำรายการในครั้งนี้คือ MACO ซึ่งมีผูถือหุนใหญกลุมเดียวกับบริษัทไดแก VGI ทำใหรายการในครั้งนี้

เปนรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งขนาดรายการเทากับรอยละ 13.46 ของทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคำนวณจากงบ

การเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือมีมูลคาของขนาดรายการตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป หรือตั้งแตรอยละ 

3.00 ของมูลคาทรัพยสินท่ีมีตัวตนสุทธิ จึงทำใหบริษัทมีหนาท่ีตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน และจัดใหมีท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการเพื่อนำเสนอตอผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การเขาทำรายการซ่ึงทำใหบริษัทมีภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นจากการพิจารณาเขาทำรายการ 

 

 
8  ในปจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยนอกประเทศไทยโดยผาน บริษัท Plan B (Malaysia) Sdn. Bhd. 

9  ไดแก บริษัท Sanctuary Billboard Sdn. Bhd. บริษัท Panyathip Plan B Media Lao Co., Ltd. และ บริษัท BL Falcon Media Pte. Ltd. 
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นอกจากการพิจารณาการเขาทำรายการกับ MACO แลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาถึงประโยชนหรือ

ขอดีหากทำรายการกับบุคคลภายนอกและผลกระทบหรือขอดอยหากทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี ้

ประโยชนหรือขอดีหากทำรายการกับบุคคลภายนอกเทียบกับ MACO 

• ไมเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน 

หากบริษัทไมเขาทำรายการในครั้งนี้ รายการเกี่ยวโยงจะไมเกิดขึ้น ถึงแมวา PLANB และ MACO มีผูถือหุนรายใหญ

กลุมเดียวกันคือ VGI บริษัทไมจำเปนที่จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทในการเขาทำรายการกับ

บุคคลภายนอก ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย อยางไรก็ตาม บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ บริษัทยังคงตองปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยฯและสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ หากบริษัท

จะทำรายการอ่ืน ๆ ในอนาคต 

ผลกระทบหรือขอดอยหากทำรายการกับบุคคลภายนอกเทียบกับ MACO 

• ขั้นตอนในการเจรจาและการศึกษาขอมูลอาจใชระยะเวลามากขึ้น 

หากบริษัทไมไดเขาทำรายการในครั้งนี้ และเขาทำรายการกับบุคคลภายนอก บริษัทอาจตองใชเวลาในการศึกษาขอมูล 

การสอบทานสถานะกิจการนั้น ๆ มากขึ้น รวมไปถึงการเจรจาถึงเงื่อนไขการเขาทำรายการตาง ๆ อาจมีความยุงยากและ

ซับซอนมากกวาการเขาทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน อีกทั้ง หากบุคคลภายนอกดังกลาวไมไดอยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัท 

อาจทำใหความเขาใจและการประสานงานดานตาง ๆ เปนไปอยางลาชา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบหากไมเขาทำรายการซึ ่งพบวา เม่ือ

เปรียบเทียบประโยชนท่ีบริษัทจะไดรับจากการเขาทำรายการดังนี ้

ประโยชนหากไมเขาทำรายการกับ MACO 

• บริษัทไมมีตนทุนและคาใชจายในการบริหารปายโฆษณา 

หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการเขาทำรายการ บริษัทจะไมเขาลงทุนในทรัพยสินที่ซื้อขาย และบริษัทยังรับบริหาร

จัดการสื่อโฆษณาของ MACO ตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาตอไป ซึ่งตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา กลุม MACO 

จะเปนผูรับผิดชอบตนทุนและคาใชจายในการบริหาร ทำใหบริษัทไมตองมีภาระตนทุนและคาใชจายในการบริหารปายโฆษณา 

อยางไรก็ตาม หากบริษัทไมเขาทำรายการกับ MACO บริษัทจะยังมีภาระในการชำระคาตอบแทนขั้นต่ำจำนวน 661.98 ลาน

บาทตอปตามจำนวนปายโฆษณาท้ังหมดตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณากอนการเขาทำรายการ 

ผลกระทบหากบริษัทไมเขาทำรายการกับ MACO 

• บริษัทมีภาระการจายคาตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการเขาทำรายการ บริษัทยังรับบริหารจัดการสื่อโฆษณาของ MACO ตามสัญญาบริหาร

จัดการสื่อโฆษณาตอไป โดยหากบริษัทบริหารจัดการปายโฆษณาตามจำนวนเทากับกอนการเขาทำรายการตลอดอายุสัญญา 

บริษัทยังมีภาระในการชำระคาตอบแทนขั้นต่ำตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,049.00 

ลานบาท (มูลคาอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามจำนวนปายโฆษณาท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง)  



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและ 

รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”)  

 

 

17 

 

 

จากรายละเอียดและเงื่อนไขการเขาทำรายการในครั้งนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาสาระสำคัญของสัญญาท่ี

เกี่ยวของ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับเอกสารรางสาระสำคัญของสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทำรายการฉบับ

ลาสุด ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้รางสาระสำคัญของสัญญาทั้งหมดยังไมไดมีการลงนามจากคูสัญญา เพราะฉะนั้นเงื่อนไข

ของรางสาระสำคัญของสัญญาตาง ๆ อาจยังไมเปนเงื่อนไขสุดทายที่คูสัญญาตกลงกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ

ของสัญญาท่ีมีผลกระทบตอผูถือหุนและบริษัท บริษัทจะมีการนำเรื่องดังกลาวเขาท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการ

ตอไป ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาสาระสำคัญของสัญญาท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO พบวาเงื่อนไขที่เปนสาระสำคัญของสัญญาดังกลาว

นั้นมีความเหมาะสมและเปนไปตามเงื่อนไขทั่วไปในการเจรจาเขาลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาวาสาระสำคัญ

ของสัญญาซ้ือขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO นั้นมีความสมเหตุสมผล  

ในการพิจารณาความเปนธรรมของราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญ MTS และ 

COM และ ปายโฆษณา MACO และ EOA เปรียบเทียบกับราคาท่ีตกลงเขาทำรายการในครั้งนี้ ไดดังนี้ 

วิธีการประเมินมูลคา มูลคาประเมิน 

(ลานบาท) 

MTS 

มูลคาประเมิน 

(ลานบาท) 

COM 

มูลคาประเมิน 

(ลานบาท) 

ปาย MACO 

มูลคาประเมิน 

(ลานบาท) 

ปาย EOA 

รวมมูลคา

ประเมิน(ลาน

บาท) 

ความเห็นที่

ปรึกษา

ทางการเงนิ 

 1. วิธีมูลคาตามบัญชี 48.65 47.95 3.60 176.07 276.27 ไมเหมาะสม 

 2. วิธีปรับปรุงมูลคาตาม

บัญชี (Adjusted Book 

Value Approach) 

48.65 47.95 3.60 176.07 276.27 ไมเหมาะสม 

 3. วิธีมูลคาเปรียบเทียบ       

3.1. วิธีอัตราสวนราคาตอ

มูลคาตามบัญชี 

131.53 – 

144.76 

129.62 – 

142.66 

ไมมี ไมมี ไมมี ไมเหมาะสม 

3.2. วิธีอัตราสวนราคาตอ

กำไรตอหุน 

1,302.52 – 

2,463.79 

662.82 – 

1,253.77 

ไมมี ไมมี ไมมี ไมเหมาะสม 

 4. วิธีมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสด 

228.59 22.04 159.53 248.81 658.98 เหมาะสม 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาวิธีท่ีเหมาะสมในการนำมาใชประเมินมูลคายุติธรรมของกิจการของ MTS และ 

รวมทั้งปายโฆษณาของ MACO และ EOA ไดแก วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด  ซึ่งจะทำใหเทากับ 658.98 ลานบาท 

และจากการวิเคราะหความไว โดยการเปลี่ยนแปลง Discounted Rate และ Terminal Growth Rate จะไดมูลคายุติธรรม

หุ นสามัญ MTS และ COM และ ปายโฆษณา MACO และ EOA อยู ระหวาง 590.49 – 753.53 ลานบาท ทั ้งนี ้เม่ือ

เปรียบเทียบกับราคาที่ตกลงเขาทำรายการในครั้งนี้เปนมูลคา 639.50 ลานบาท นั้นจะมีมูลคาสูง (ต่ำ) กวาราคาประเมิน

เทากับ (49.01) – 114.03 ลานบาท ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาราคาเสนอขายเงินลงทุนในหุนสามัญ MTS 

และ COM และ ปายโฆษณา MACO และ EOA ดังกลาวเปนราคาท่ี มีความเหมาะสม 

ทั้งนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมโดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด อางอิงจากขอมูลทางการเงินในอดีต ผลการ

ดำเนินงานในอดีต และการประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอแผนธุรกิจ นโยบายตาง ๆ 
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การประกอบธุรกิจและการกำหนดสมมติฐาน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินมีขอจำกัดในการจัดทำประมาณการทางการเงิน และได

เปดเผยขอจำกัดและแนวทางการแกไขไวในสวนการประเมินมูลคายุติธรรมสำหรับแตละธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปขอจำกัดท่ี

สำคัญ ๆ เชน ขอจำกัดดานการสอบทานเนื้อหาสัญญาสำคัญ ขอจำกัดดานการสอบทานความถูกตองครบถวนของประมาณ

การทางการเงินที่จัดทำโดยผูบริหารของ MACO โดยขอมูลที่ไดรับจากผูบริหารของ MACO เปนเพียงประมาณการที่ไมมี

เอกสารใหสอบทานความถูกตอง ขอจำกัดดานการสอบทานรายละเอียดทรัพยสินท่ีใชดำเนินงาน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

ใชขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร และงบการเงินภายในสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่จัดทำโดยฝายบริหาร

ของ MACO และการสัมภาษณผู บริหาร MACO ประกอบกับวิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรมภายนอกเพื่อมาประกอบการ

ประมาณการในครั้งนี้ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการดำเนินการดังกลาวเพียงพอตอการแกไขขอจำกัดในการ

ประเมินมูลคายุติธรรมในครั้งนี้ 

พรอมกันนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมจัดทำโดยอางอิงจากสมมติฐานที่ไดรับจาก MACO ภายใตสภาวะเศรษฐกิจและ

สถานการณปจจุบัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจและนโยบายตาง ๆ ของ MACO หรือสภาวะเศรษฐกิจท่ี

เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดเหตุการณที่ไมปกติ อาจทำใหเกิดความแตกตางอยางมีนัยสำคัญจากการดำเนินธุรกิจในปจจุบันของ 

กิจการหรือเปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการและตัวแปรที่กำหนดไว อาจทำใหประมาณการที่กำหนดขึ้นภายใตสมมติฐานท่ี

กลาวมาขางตนเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญและอาจสงผลกระทบใหมูลคาของกิจการและสินทรัพยที่ประเมินไดเปลี่ยนแปลง

ไปอยางมีนัยสำคัญเชนกัน 

จากการพิจารณารายละเอียดการเขาทำรายการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการเขาทำรายการ

ไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทมีความสมเหตุสมผล ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผู

ถือหุนควร อนุมัติ การทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่องการเขาทำธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินของ 

MACO ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 มีวาระพิจารณาอนุมัติที่สำคัญอันไดแก วาระที่ 1 การเขาทำรายการ

ไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดวยการเขาธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินของ MACO และเรื่องอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวของ และวาระที่ 2 การพิจารณาอนุมัติการมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก

ประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูมีอำนาจในการดำเนินการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเขาทำรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและการเขา

ทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับ MACO   

การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสำหรับการทำรายการในครั้งนี้ อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ ซ่ึงผูถือหุนควร

ศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเสี่ยง และความเห็นในประเด็นพิจารณาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

เขาทำรายการดังกลาวที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ดวยความรอบคอบระมัดระวังกอนลงมติ เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาวอยางเหมาะสม 

ทั้งนี้ SIAM ALPHA CAPITAL ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวาไดพิจารณาใหความเห็นกรณีขางตน

ดวยความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสำคัญและไมไดเปนผูมีสวนไดเสียกับการ

เขาทำรายการในครั้งนี้ 

โดยรายละเอียดประกอบความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีดังตอไปนี้ 
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สวนที่ 1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการเก่ียงโยงกัน 

 

1.1 ที่มาของรายการ 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 22 

กันยายน 2564 ไดมีมติอนุมัติการเขาทำรายการซื ้อทรัพยสินจากบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) 

ประกอบดวยปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ MACO และ บริษัท อาย ออน แอดส จำกัด (“EOA”) ซ่ึง

เปนบริษัทยอยของ MACO และหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทยอยของ MACO (เปนการถือหุนโดยออมผานบริษัทยอยของ 

MACO อีกทอดหนึ่ง) จำนวน 2 บริษัทคือ 1. บริษัท โคแมส จำกัด 9

10 (“COM”) และบริษัท มัลติ ไซน จำกัด 10

11 (“MTS”) ซ่ึง

เปนเจาของกรรมสิทธิ์ปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย โดยบริษัทและ MACO มีผูถือหุนรายใหญเปนนิติบุคคลเดียวกัน คือ 

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) รวมถึงบริษัทเขาลงทุนในหุนสามัญของ MACO โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 19.9612 

ของทุนจดทะเบียนชำระแลว จึงเขาขายเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รวมเปนมูลคาซ้ือขายท้ังสิ้นไม

เกิน 639.50 ลานบาท (เรียกวา “ธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสิน”) ซึ่งราคาที่บริษัทจะเขาทำรายการจะเปนราคาการเขาซ้ือ

สินทรัพยรวม โดยบริษัทมิไดพิจารณาราคาของแตละสินทรัพยแยกแตอยางใด 

ธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึง

สินทรัพย 1213  โดยมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิเทากับรอยละ 5.32 อางอิงตามงบ

การเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และเม่ือนับรวมกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยในชวง 6 

เดือนยอนหลังของบริษัท ขนาดของรายการรวมกันจะเทากับรอยละ 7.19 

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินเขาขายเปนการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท “ประเภท

รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ” ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน13

14   โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 13.46 

ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) อางอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2564 และเมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในชวง 6 เดือนยอนหลังของบริษัท ขนาดรายการรวมกันจะเทากับ

รอยละ 13.46 ดังนั้น บริษัทจึงมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 

 

 
10 บริษัท กรีนแอด จำกัด (เปนบริษัทยอยของ MACO ซ่ึง MACO ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100) ) ถือหุนใน COM คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 มีจำนวนหุนทั้งหมด 56,250 หุน 

11 EOA (เปนบริษัทยอยของ MACO ซ่ึง MACO ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100) ถือหุนใน MTS คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 มีจำนวนหุนทั้งหมด 140,000 หุน 

12 บริษัทถือหุนใน MACO โดยตรงในสัดสวนรอยละ 9.98 และถือหุนใน MACO ผานบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด (“NVDR”) ในสัดสวนรอยละ 9.98 รวมทั้งสิ้นรอยละ 19.96 

ของทุนจดทะเบียนชำระแลว ซ่ึงบริษัทมีนโยบายในการลงทุนใน MACO ในลักษณะเปน Financial Investor เพื่อบริหารจัดการการเงินการลงทุนเทาน้ัน โดยไมมีนโยบายเขาไป

ควบคุมการดำเนินกิจการของ MACO บริษัทจึงถือหุนบางสวนผาน NVDR และไมไดสงตัวแทนเปนกรรมการของ MACO 
13 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่

ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกวา “ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย”) 
14 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน”) 
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(ข) แตงตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) เพื่อใหความเห็นตอธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินใหแกผูถือหุนของบริษัท ซ่ึง

คณะกรรมการของบริษัทไดมีมติใหแตงตั้งบริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด เปนท่ีปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) 

และ 

(ค) ดำเนินการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเขาทำธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสิน โดยตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียกับธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสิน14

15   

 

1.2 วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

เงื่อนไขบังคับกอนตามขอ 1.11 สำเร็จ และบริษัทจะเขาทำธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 

2565 

 

1.3 คูสัญญาที่เก่ียวของ 

ผูซ้ือ : บริษัท 

ผูขาย : MACO และบริษัทยอย (ทางตรงและทางออม) ของ MACO 

ความสัมพันธกับบริษัท : MACO เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เนื่องจาก MACO มี VGI เปนผูถือหุนรายใหญรายเดียวกันกับบริษัท โดย VGI ถือหุน

ใน MACO จำนวน 1,438,367,596 หุน หรือคิดเปนรอยละ 26.5815

16 ของจำนวนหุนท่ี

จำหนายไดแลวทั้งหมดของ MACO และถือหุนในบริษัท จำนวน 721,804,705 หุน 

คิดเปนรอยละ 18.59 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท16

17 

 

ขอมูลทางการเงินของ MACO   

ขอมูลรายละเอียดแสดงฐานะทางการเงินของ MACO รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 2 ของรายงานความเห็นที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระฉบับนี้ 

 

1.4 สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่เก่ียวของกับการทำรายการในครั้งนี้ 

(ก) สาระสำคัญของรางสัญญาซ้ือขายสินทรัพยระหวาง บริษัท และ MACO 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับเอกสารรางสัญญาซื้อขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO ฉบับนี้เปนราง

สัญญาซื้อขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับฉบับลาสุด ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 

ทั้งนี้รางสัญญาซ้ือขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO ยังไมไดมีการลงนามจากคูสัญญา เพราะฉะนั้น เงื่อนไขของ

 

 
15 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญใน MACO และบริษัท จึงถือเปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

16 ขอมูลผูถือหุนรายใหญจากเว็บไซตตลาดหลักทรัพยฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุดของ MACO เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 

17 ขอมูลผูถือหุนรายใหญจากเว็บไซตตลาดหลักทรัพยฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุดของบริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและ 

รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”)  
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รางสัญญาซ้ือขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO อาจยังไมเปนเงื่อนไขสุดทายที่คูสัญญาตกลงกัน ทั้งนี้ ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดจัดทำความเห็นจากเงื่อนไขในรางสาระสำคัญของสัญญาซ้ือขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO

ที่ไดรับ ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2564 ฉบับนี้เทานั้น หากสาระสำคัญของรางสัญญาซ้ือขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ 

MACO มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากวันที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับเอกสาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม

สามารถใหความเห็นหรือรับผิดชอบตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของสัญญาท่ี

มีผลกระทบตอผูถือหุนและบริษัท บริษัทจะมีการนำเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2564 เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติรายการตอไป 

ผูซ้ือ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”หรือ “บริษัท”) 

ผูขาย บริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) 

วัตถุประสงค บริษัทประสงคที่จะซื้อ 1) ปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยประเภทปายโฆษณาบิลบอรดและปาย

โฆษณาดิจิตอลในประเทศไทยของ MACO และบริษัท อาย ออน แอดส จำกัด (“EOA”) และ2) 

หุนสามัญของบริษัทยอยของ MACO ไดแก บริษัท มัลติไซน จำกัด (“MTS”) และ บริษัท โคแมส 

จำกัด (“COM”) ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยประเภทปายโฆษณา

บิลบอรดในประเทศไทย (รวมเรียกวา “ทรัพยสินท่ีซ้ือขาย”) 

เง ื ่อนไขบังคับกอนท่ี

สำคัญ 

ธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสินจะเกิดขึ้นตอเม่ือเงื่อนไขบังคับกอนดังตอไปนี้ไดสำเร็จเสร็จสิ้น 

(ก) บริษัทไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทใหเขาทำธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสิน และ

เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(ข) MACO ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ MACO ใหเขาทำธุรกรรมการขายทรัพยสินกับ

บริษัท และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(ค) บริษัทไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการแขงขันทางการคา ใหเขาทำธุรกรรมการเขาซ้ือ

ทรัพยสินจาก MACO บนเงื่อนไขท่ีบริษัทยอมรับได 

(ง) ไมปรากฏวามีการฟองรอง หรือมีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ซึ่งหามมิใหมี

ธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสิน หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอ

ธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสิน 

มูลคาการซ้ือขาย 639.50 ลานบาท 

ข  อ ต ก ล ง ช ด ใ ช

คาเสียหาย 

MACO จะชดใชคาเสียหายใหแกบริษัทสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทไมสามารถ

ใชงานปายโฆษณาที่ซื้อขายใด ๆ ได เนื่องจากการไมมีใบอนุญาตที่เกี่ยวของ หรือการกระทำผิด

ขอกฎหมาย ท้ังนี้ ภายในระยะเวลา 4 ป1718 นับจากวันท่ีซ้ือขาย และในวงเงินสูงสุดไมเกินราคาซ้ือ

ขายของปายท้ังหมด 

 

 
18 บริษัทเห็นวาระยะเวลา 4 ปเปนระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอแลว เนื่องจากบริษัทจะมีระยะเวลาถึง 4 ปในการเขาไปตรวจสอบปายดังกลาว และนอกจากนี้บริษัทจะ

เปนผูดูแลรักษาและบริหารจัดการปายดังกลาวทั้งหมดต้ังแตวันที่มีการซ้ือขาย   



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและ 
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เงื่อนไขอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญ หากเงื ่อนไขบังคับกอนดำเนินการสำเร็จทั ้งหมด ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ (Economic 

Interest) ที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่จะซื้อขายจะถือวาไดโอนใหแกบริษัทในวันที่ 1 ธันวาคม 

2564 หรือวันอื่นตามที่คูสัญญาตกลงกัน โดยจำนวนเงินรับประกันขั้นต่ำภายใตสัญญาบริหารสื่อ

โฆษณา (Advertising Media Management and Service Agreement) จะมีการปรับเปน 250 

ลานบาท 18

19 ตั้งแตวันดังกลาว และการโอนทรัพยสินในการเขาทำรายการในครั้งนี้จะดำเนินการ

โอนกันตอเมื่อเงื่อนไขบังคับกอนทุกขอดำเนินการสำเร็จหรือไดรับการผอนผันจากคูสัญญาซ่ึง

บริษัทคาดวาจะดำเนินการแลวเสร็จในเดือนมกราคม 2565 

 

1.5 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

ความเปนมา 

จากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาทำ

สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา กับ MACO ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เพื่อใหบริษัทไดเปนผูบริหารจัดการสื่อ

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยทั้งหมดในประเทศไทยของ MACO และบริษัทยอยของ MACO โดยบริษัทและ MACO ตกลงให

บริษัทจายคาตอบแทนขั้นต่ำจำนวน 350 ลานบาท สำหรับชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 และจำนวน 700 ลานบาทตอป สำหรับชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2567 ซ่ึง

ภายหลังคูสัญญาไดมีการกำหนดสูตรการคำนวณคาตอบแทนขั้นต่ำสำหรับแตละไตรมาส ซึ่งไมเทากัน แตผลรวมของทั้งปจะ

เทากับ 700 ลานบาทตามท่ีไดขออนุมัติผูถือหุนไว ตามจำนวนปายท่ีไดมีการตกลงกันไว ณ วันเขาทำสัญญา 

ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัทเจรจากับ MACO ใหรวมพิจารณาทบทวนปรับลดราคาขายตั้งตนเดิม (Rate 

Card) (อัตราคาเชาปายโฆษณาแตละปายที่กำหนดเปนมาตรฐานสำหรับเสนอลูกคา) และคาตอบแทนขั้นต่ำภายใตสัญญา

บริหารจัดการสื่อโฆษณา เนื่องจาก (1) จำนวนปายโฆษณาของ MACO มีจำนวนลดลงภายหลังกระบวนการปรับปรุงโครงสราง

สินทรัพย (Asset Optimization Exercise) จาก 1,229 ปาย เหลือ 1,213 ปาย และ (2) กลุ มอุตสาหกรรมสื ่อโฆษณา

ภายนอกที่อยูอาศัย (Out of Home Media) รวมถึงธุรกิจของบริษัทเองไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา (“COVID – 19)  และการบังคับใชมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลเพื่อปองกันสถานการณดังกลาว ทำใหกลุมผูชม

เปาหมายของสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยมีจำนวนลดลงอยางมีนัยสาคัญ ซ่ึงเปนเหตุสุดวิสัยท่ีเปนเหตุใหคูสัญญาสามารถเขา

เจรจาโดยสุจริตเพ่ือปรับลดคาตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาใหสอดคลองกับผลกระทบและระยะเวลาท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยดังกลาว 

ตอมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ MACO ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติรายการ

ดังตอไปนี้  

 

 
19 สัญญาบริหารจดัการสื่อโฆษณามีระยะเวลาประมาณ 5 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2563 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยคูสัญญาแตละฝายมีสิทธิในการตอ

อายุสัญญาบนเงื่อนไขที่คูสัญญาทั้งสองฝายจะไดตกลงกันหรือตามขอกำหนดและเงื่อนไขเดิม สำหรับสูตรคำนวณคาตอบแทนขั้นต่ำในสัญญาบริหารจัดการนั้น คูสัญญาอางอิง

จากจำนวนปายโฆษณาและราคาขายของปายโฆษณาโดยเฉลี่ย ซึ่งคูสัญญาเห็นวาเหมาะสมเมื่อพิจารณาจากลักษณะและที่ตั้งของปายที่บริษัทจะบริหารใหแก MACO ตอไป

ภายใตสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา กลาวคือ ปายหรือจอ LED ซึ่งติดตั้งบริเวณเสาตอมอใตสถานีรถไฟฟา BTS และบริเวณเสาตอมอสะพานขามแยก (flyovers) ซึ่งปาย

ดังกลาวตั้งอยูในทำเลที่ดี และสรางรายไดใหแกบริษัทและ MACO อยางสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผานมา และบริษัทยังคาดวาปายดังกลาวจะสรางรายไดใหแกบริษัทอยาง

สม่ำเสมอในอนาคต นอกจากนี้ สูตรคำนวณคาตอบแทนขั้นต่ำดังกลาวยังสามารถรองรับสถานการณที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได เชน คาตอบแทนขั้นต่ำจะปรับลดลงตามจำนวน

ปายโฆษณาที่มีจำนวนลดลง 
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1. การปรับลดอัตราคาตอบแทนขั้นตาตลอดอายุสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาจาก 175,000,000 บาทตอไตรมาส

สำหรับชวงครึ่งปหลังของป 2563 เหลือจำนวน 169,105,299 บาทตอไตรมาส เนื่องจาก MACO  มีจำนวนปายที่ลดลง

ภายหลังกระบวนการปรับปรุงโครงสรางสินทรัพย (Asset Optimization Exercise) จาก 1,229 ปาย เหลือ 1,213 ปาย

ภายหลังการเขาทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา และ  

2. การปรับลดอัตราคาตอบแทนขั้นต่ำสำหรับไตรมาสที่ 2/2563 (ระหวางรอบระยะเวลาวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง

วันที่ 30 กันยายน 2563) จากจำนวน 169,105,299 บาทตอไตรมาส เหลือจำนวน 84,000,000 บาทตอไตรมาส เนื่องจาก

การท่ีบริษัทไดรับผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา  

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ MACO ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และที่ประชุม

วิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติการแกไขสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา โดยเนื้อหาท่ี

มีการแกไขในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา เปนดังนี้ 

หัวขอ ขอกำหนดเดิม ขอกำหนดใหม 

1. การยกเว นค าตอบแทนขั ้นต่ำ

ภายใต ส ัญญาบร ิหารจ ัดการสื่อ

โฆษณา สำหรับไตรมาส 3/2563 

และไตรมาส 4/2563 

PLANB ต องชำระค าตอบแทนข ั ้นต่ำ

สำหรับไตรมาส 3/2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 

2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) และ

ไตรมาส 4 (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง

วันที่ 31 มีนาคม 2564) โดยคำนวณเปน

เง ินทั ้งส ิ ้น 316.11 ลานบาท (จำนวน

ดังกลาวคำนวณจากสูตรในสัญญาบริหาร

จัดการสื่อโฆษณา โดยอางอิงจากอัตรา

คาตอบแทนขั้นต่ำที่ปรับลดแลวตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการของ MACO ครั้งท่ี 

7/2563 เมื ่อวันที ่ 11 สิงหาคม 2563 

ตามท่ี MACO ได แจ งให ผ ู ถ ือห ุ นของ 

MACO ทราบผานระบบสารสนเทศของ

ตลาดหลักทรัพยฯ 

ห า ก  PLANB ด ำ เ น ิ น ก า ร ช ำ ร ะ

คาตอบแทนขั ้นต่ำตามสัญญาบริหาร

จัดการสื่อโฆษณาสำหรับรอบระยะเวลา

ว ันที ่  1 เมษายน 2564 ถ ึงว ันที ่  31 

มีนาคม 2565 จำนวน 700.00 ลานบาท 

(“คาตอบแทนลวงหนา”) ใหแก MACO 

ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่ประชุมผูถือ

หุ นของ MACO มีมติอนุมัติการเขาทำ

รายการแกไขสัญญาบริหารจัดการสื่อ

โฆษณา MACO ตกลงยกเวนหนาที่ของ 

PLANB ในการชำระคาตอบแทนขั้นต่ำ

สำหรับไตรมาส 3/2563 (วันท่ี 1 ตุลาคม 

2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) และ

ไตรมาส 4 (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง

วันที ่ 31 มีนาคม 2564) โดย MACO 

ยังคงจะไดร ับคาตอบแทนจากการท่ี 

PLANB ขายสื ่อโฆษณาใหแกลูกคาใน

อัตราสวนรอยละ 85 หรือ 90 (แลวแต

กรณี) ของรายได ตามจร ิงท ี ่  PLANB 

ไดรับจากการขายสื่อโฆษณาของ MACO 

ตามขอกำหนดในสัญญาบริหารจัดการ

สื่อโฆษณา 
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หัวขอ ขอกำหนดเดิม ขอกำหนดใหม 

อยางไรก็ดี หากปรากฏในภายหลังวา

คาตอบแทนขั ้นต่ำตามสัญญาบริหาร

จัดการสื่อโฆษณาสำหรับระยะเวลาวันท่ี 

1 เมษายน 2564 ถึงวันที ่ 31 มีนาคม 

2565 มีการถูกปรับลดลงตามเงื่อนไขใน

ส ัญญาบร ิหารจ ัดการส ื ่อโฆษณาใน

ภายหลัง (“คาตอบแทนขั้นต่ำที่แทจรงิ”) 

ซ ึ ่ งส งผลให ค าตอบแทนล วงหน า ท่ี  

MACO ไดรับจาก PLANB มีมูลคาสูงกวา

คาตอบแทนขั้นต่ำท่ีแทจริง คูสัญญาตก

ลงให   PLANB ม ีส ิทธ ิ ได ร ับส วนต าง

ระหว  า งค  า ตอบแทนล  ว งหน  ากั บ

คาตอบแทนขั้นต่ำที ่แทจริงโดยการหัก

สวนดังกล าวออกจากคาตอบแทนท่ี 

PLANB จะตองชำระใหแก MACO ใน

งวดตอ ๆ ไปตามสัญญาบริหารจัดการสื่อ

โฆษณา 

2. การเปลี่ยนแปลงรอบปในสัญญา

ใหสอดคลองก ับรอบปบ ัญชีของ 

MACO 

รอบป ภายใต ส ัญญาเร ิ ่มน ับว ันท ี ่  1 

มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 

ของแตละป 

รอบป ภายใต ส ัญญาเร ิ ่มน ับว ันท ี ่  1 

เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 

ของปถัดไป 

 

โดยสามารถสรุปการปรับลดคาตอบแทนขั้นต่ำในแตละรอบไดดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

ปปฏิทิน 

 

วันท่ี 15 มกราคม 

2563 

วันท่ี 11 สิงหาคม 

2563 

วันท่ี 14 ธันวาคม 

2563 

ไตรมาส 2 ป 2564 

ตามส ัญญาบร ิ หา ร

จัดการสื่อโฆษณา 

ภายหลังการปรับลด

จำนวนปายในเด ือน

กรกฎาคม 2563 และ

ก า ร ป ร ั บ ล ด

คาตอบแทนขั ้นต่ำสา

หรับ ก.ค. - ก.ย. 2563 

การ เข  าทำรายการ

ยกเวนคาตอบแทนข้ัน

ต่ำสำหรับต.ค. 2563 - 

มี.ค. 2564 

การปร ับลดจำนวน

ปายและคาตอบแทน

ขั้นต่ำในไตรมาส 2 ป 

2564 

ก.ค. - ก.ย. 2563 175.00 84.00 84.00 84.00 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและ 

รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”)  

 

 

25 

 

 

ปปฏิทิน 

 

วันท่ี 15 มกราคม 

2563 

วันท่ี 11 สิงหาคม 

2563 

วันท่ี 14 ธันวาคม 

2563 

ไตรมาส 2 ป 2564 

ตามส ัญญาบร ิ หา ร

จัดการสื่อโฆษณา 

ภายหลังการปรับลด

จำนวนปายในเด ือน

กรกฎาคม 2563 และ

ก า ร ป ร ั บ ล ด

คาตอบแทนขั ้นต่ำสา

หรับ ก.ค. - ก.ย. 2563 

การ เข  าทำรายการ

ยกเวนคาตอบแทนข้ัน

ต่ำสำหรับต.ค. 2563 - 

มี.ค. 2564 

การปร ับลดจำนวน

ปายและคาตอบแทน

ขั้นต่ำในไตรมาส 2 ป 

2564 

ต.ค. - ธ.ค. 2563 175.00 169.11 - - 

ม.ค. - มี.ค. 2564 149.52 147.00 - - 

เม.ย. - มิ.ย. 2564 150.50 147.97 

ชำระลวงหนา 700.00 

(ชำระไวเกิน 11.79) 

ชำระลวงหนา 700.00 

(ชำระไวเกิน 38.02) 

ก.ค. - ก.ย. 2564 199.92 196.55 

ต.ค. - ธ.ค. 2564 200.06 196.69 

ม.ค. - มี.ค. 2565 149.52 147.00 

เม.ย. - ธ.ค. 2565 700.00 – 149.52 = 

550.48 

688.21 – 147.00 = 

541.21 

541.21 – 11.79 = 

529.42 

520.581/ – 38.02 = 

482.56  

 ป 2566 700.00 688.21 688.21 661.98 

ป 2567 700.00 688.21 688.21 661.98 

รวมคาตอบแทน 3,150.00 3,005.95 2,689.84 2,590.52 

หมายเหตุ :  1/ คาตอบแทนขั้นต่ำตอปหักดวยคาตอบแทนขั้นต่ำชวงเวลา ม.ค. - มี.ค. 2565 หรือ 661.98 – 141.40 = 520.58 ลานบาท 

ตอมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564 ไดมีอนุมัติการเขาทำรายการซื้อทรัพยสินจากบริษัท มาสเตอร 

แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) (ประกอบดวยปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย และหุนของบริษัทยอยของ MACO ซึ่งเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ปายโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัย) ซ่ึงเขาขายเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รวมเปน

มูลคาซื้อขายทั้งสิ้นไมเกิน 639.50 ลานบาท (เรียกวา “ธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสิน”) เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได

พิจารณาแลววาจะเปนประโยชนตอบริษัทในระยะยาว อีกท้ังยังเปนการลดภาระทางการเงินของบริษัทจากจำนวนคาตอบแทน

ขั้นต่ำ ซึ่งบริษัทตองชำระคาตอบแทนขั้นต่ำดังกลาวใหแก MACO ตามเงื่อนไขของสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา และเปน

การลดความเสี่ยงจากความไมเพียงพอของปายโฆษณาในทำเลที่ดีในการขยายธุรกิจ เสริมศักยภาพใหบริษัทสามารถเพิ่มการ

ใหบริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยภายในประเทศใหมีความครอบคลุมในหลายพื้นที่มากขึ้น และเปนการรองรับการ

ใหบริการตอลูกคาไดมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยที่ใหบริการ ซึ่งจะชวยใหลูกคา

สามารถวางแผนสื่อโฆษณาใหตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น 
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ลักษณะรายการ 

บริษัทประสงคจะซื้อปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย และหุนของบริษัทยอยของ MACO ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ปาย

โฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยจากกลุม  MACO โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ทรัพยสิน จำนวน เจาของกรรมสิทธ์ิ 

1. ปายโฆษณาภายนอกที ่อยู อาศัย (ประเภท 

Billboard / LED / Street Furniture ซ่ึงสวน

ใหญตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร 17 ปาย และ

ตางจังหวัด 19 ปาย โดยแบงเปนภ า ค ก ล า 

ง  ( ไ ม  ร ว มก ร ุ ง เ ท พ ฯ )  15  ป  า ย  ภ า ค

ตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ 2 ป าย และภาค

ตะวันออก 2 ปาย 

36 ปาย MACO 

2. ปายโฆษณาภายนอกที ่อยู อาศัย (ประเภท 

Billboard จำนวน 80 ปายและปายโฆษณา

ประเภทดิจิทัลในศูนยกลางยานธุรกิจ (CBD - 

LED) จำนวน 24 ปาย ซึ่งตั้งอยูในกรุงเทพฯ 

47 ปายและตางจังหวัด 57 ปาย โดยแบงเปน

ภาคกลาง ( ไม  รวมกร ุ ง เทพฯ)  25 ป าย 

ภาคเหนือ 5 ปาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 

ปาย และภาคตะวันออก 7 ปาย 

104 ปาย EOA ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ MACO 

3. หุนท้ังหมดของ COM 56,250 หุน COM เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในปาย

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย จำนวน 

76 ปาย และไมไดประกอบธุรกิจอ่ืน

ใด  ( ป ระ เภทBillboard / LED / 

Street Furniture ซ ึ ่ ง ต ั ้ ง อย ู  ท่ั ว

ประเทศไทย) 

4. หุนท้ังหมดของ MTS 140,000 หุน MTS เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในปาย

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย จำนวน 

439 ปาย และไมไดประกอบธุรกิจ

อ่ืนใด (ประเภท Billboard / LED / 

Street Furniture ซ ึ ่ ง ต ั ้ ง อ ย ู  ท่ั ว

ประเทศไทย) 

 โดยภายหลังจากการเขาทำรายการ บริษัทจะเปนเจาของสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยท้ังหมดประมาณ 19,000 

ปาย ท้ังนี้ บริษัทไมไดซ้ือปายโฆษณาตามแนวถนน (Street Furniture) ของกลุม MACO ประกอบดวย ปายหรือจอ LED ซ่ึง
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ติดตั้งบริเวณเสาตอมอใตสถานีรถไฟฟา BTS และบริเวณเสาตอมอสะพานขามแยก (flyovers) จำนวน 534 ปาย เนื่องจาก 

MACO ไมประสงคท่ีจะขายทรัพยสินดังกลาว เนื่องจากเปนทรัพยสินท่ี MACO มีสิทธิใชภายใตสัญญาสัมปทานจากหนวยงาน

ภาครัฐ  โดยบริษัทจะยังคงบริหารปายโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยดังกลาวตามเงื่อนของสัญญาบริหารจัดการตอไป  โดยบริษัท

จะยังคงบริหารปายโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยดังกลาวตามเงื่อนไขของสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาตอไป 

(ก) รายละเอียดของบริษัท โคแมส จำกัด 

 ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อบริษัท    : บริษัท โคแมส จำกัด 

เลขทะเบียนนิติบุคคล   : 0105541016206 

ประเภทธุรกิจ   : ธุรกิจรับจางโฆษณา 

ทุนจดทะเบียน   : 5,625,000 บาท  

(ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2564)    

ทุนจดทะเบียนชำระแลว  : 5,625,000 บาท 

 โครงสรางการถือหุน (ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564) ประกอบดวย 

1.  บริษัท อาย ออน แอดส จำกัด19

20 ถือหุนจำนวน 56,248 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.99 

2.  บริษัท กรีนแอด จำกัด20

21 ถือหุนจำนวน 1 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.00 

3.  บริษัท มัลติ ไซน จำกัด ถือหุนจำนวน 1 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.00 

 คณะกรรมการบริษัท (ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2564) ประกอบดวย 

1.  นางสาวนุรฮายาตี แมเราะ 

2.  นางสาวชลลดา ชะนิ่ม 

 เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในปายโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัย จำนวน 76 ปาย ตั้งอยูบริเวณ 

1. กรุงเทพมหานคร  จำนวน 24 ปาย 

2. ตางจังหวัด (Up-Country) จำนวน 52 ปาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) จำนวน 2 ปาย 

(ข) ภาคเหนือ จำนวน 8 ปาย 

(ค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 23 ปาย 

(ง) ภาคตะวันออก 7 ปาย และ 

(จ) ภาคใตจำนวน 12 ปาย 

 ขอมูลทางการเงิน  

 

 
20 บริษัท อาย ออน แอดส จำกัด เปนบริษัทยอยของ MACO ซ่ึง MACO ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 

21 บริษัท กรีน แอด จำกัด เปนบริษัทยอยของ MACO ซ่ึง MACO ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 
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ขอมูลทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2564 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2563 

 (งวด 3 เดือน) 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

21

222562 

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

สินทรัพยไมมีตัวตน ไม

รวมสินทรัพยที่กอใหเกิด

รายไดหลัก 

- - - 

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

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

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

กำไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  13,907,034   83,975   15,427,099  

(ข) รายละเอียดของบริษัท มัลติ ไซน จำกัด  

 ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อบริษัท    : บริษัท มัลติ ไซน จำกัด 

เลขทะเบียนนิติบุคคล   : 0105546117388 

ประเภทธุรกิจ   : ประกอบธุรกิจใหบริการติดตั้งโฆษณา 

ทุนจดทะเบียน   : 14,000,000 บาท 

(ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2564) 

ทุนจดทะเบียนชำระแลว  : 14,000,000 บาท 

 โครงสรางการถือหุน (ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564) ผูถือหุนประกอบดวย 

1.  บริษัท กรีนแอด จำกัด22

23 ถือหุนจำนวน 139,998 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.99 

2.  นางสาวนุรฮายาตี แมเราะ ถือหุนจำนวน 1 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.00 

3.  นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี ถือหุนจำนวน 1 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.00 

 คณะกรรมการบริษัท (ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2564) กรรมการประกอบดวย 

1.  นางสาวนุรฮายาตี แมเราะ 

2.  นางสาวชลลดา ชะนิ่ม 

3.  นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี 

หมายเหตุ:บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามความจำเปนและเหมาะสมตอไป 

 

 
22 บริษัท โคแมส จำกัด เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม เปน สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 

23 บริษัท กรีนแอด จำกัด เปนบริษัทยอยของ MACO ซ่ึง MACO ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 
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 เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในปายโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัย จำนวน 439 ปาย ต้ังอยูบริเวณ 

1. กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 ปาย 

2. ตางจังหวัด (Up-Country) จำนวน 438 ปาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) จำนวน 94 ปาย 

(ข) ภาคเหนือ จำนวน 61 ปาย 

(ค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 116 ปาย 

(ง) ภาคตะวันออก จำนวน 42 ปาย  

(จ) ภาคตะวันตก จำนวน 30 ปาย และ 

(ฉ) ภาคใตจำนวน 95 ปาย 

 ขอมูลทางการเงิน  

ขอมูลทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2564 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2563 

(งวด 3 เดือน) 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม23

24 2562 

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

สินทร ัพย ไม ม ีต ัวตน ไม รวม

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายไดหลัก 

- - - 

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

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

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

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  24,332,011   (7,809,078)  14,100,054  

 

ภายหลังการเขาทำรายการ COM และ MTS จะมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท ซ่ึงบริษัทจะดำเนินการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนของ COM และ MTS 

ตอไป  

ท้ังนี้ขอบเขตการดำเนินธุรกิจขายสื่อโฆษณานอกท่ีอยูอาศัย (Out of Home Media) ในประเทศไทยของ

บริษัทและ MACO จะไมมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการเขาทำธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสิน กลาวคือบริษัท

จะยังคงเปนผูดำเนินการบริหารจัดการ ทำการตลาด และขายสื่อโฆษณา ในประเทศไทยท้ังหมดของ 

 

 
24 บริษัท มัลติ ไซน จำกัด เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม เปน สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 
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MACO และบริษัทยอยของ MACO (ปายหรือจอ LED ซ่ึงติดตั้งบริเวณเสาตอมอใตสถานีรถไฟฟา BTS และ

บริเวณเสาตอมอสะพานขามแยก (flyovers)) ตามขอกำหนดของสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

 

1.6 ประเภทและขนาดรายการ 

(ก) การคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมการเขาซ้ือสินทรัพยตามเกณฑการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

การเขาทำรายการไดมาไปซึ่งหุนสามัญของ MACO เขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 

ตามประกาศไดมาหรือจำหนายไปฯ ซ่ึงตามเกณฑดังกลาวไดกำหนดใหบริษัทตองคำนวณมูลคาของรายการเพ่ือพิจารณา

หนาท่ีท่ีบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามเกณฑดังกลาว การคำนวณขนาดของรายการธุรกรรมการเขาซ้ือสินทรัพย ตาม

เกณฑการไดมาซ่ึงสินทรัพย บริษัทใชขอมูลตามงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบ/สอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ

บริษัทนั้น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 NTA ของ MTS (ขอมูลจากงบการเงินฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564) 

 (บาท) 

สินทรัพยรวม (1) 151,517,519 

สินทรัพยไมมีตัวตน (2) 2,022 

หนี้สินรวม (3) 102,864,520 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (4) 4,591,492 

NTA ของ MTS (1) – ((2) + (3) + (4)) 44,059,485 

 

 NTA ของ COM (ขอมูลจากงบการเงินฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564) 

 (บาท) 

สินทรัพยรวม (1) 136,948,366 

สินทรัพยไมมีตัวตน (2) 2 

หนี้สินรวม (3) 89,002,024 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (4) 1,515,544 

NTA ของ COM (1) – ((2) + (3) + (4)) 46,430,796 

 

 NTA ของ PLANB (ขอมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564) 

(บาท) 

สินทรัพยรวม (1) 12,011,973,000 

สินทรัพยไมมีตัวตน (2) 316,920,000 

หนี้สินรวม (3) 6,374,736,000 
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สวนของผูถือหุนท่ีไมมีอำนาจควบคุม (4) (320,908,000) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (5) 200,332,000 

คาความนิยม (6) 51,387,000 

NTA ของ PLANB (1) – ((2) + (3) + (4) + (5) + (6)) 4,747,690,000 

 

หลักเกณฑ สูตรคำนวณ สูตรคำนวณ ขนาดรายการ 

(รอยละ) 

1. เกณฑมูลคาสินทรัพย

ท่ีมีตัวตนรวมสุทธิ1/ 

(NTA ของ COM และ MTS x 

สัดสวนท่ีไดมา) x 100 

NTA ของบริษัท 

((44,059,485+46,430,796)x100%) 

x 100 

4,747,690,000 

1.91 

2. เกณฑกำไรสุทธิจาก

การดำเนินการ 

(กำไรสุทธิของบริษัทท่ีจะซ้ือ x 

สัดสวนท่ีซ้ือ) x 100 

กำไรสุทธิของบริษัท 

         N/A ไมสามารถคำนวณได 

เนื่องจากบริษัทมีกำไร

สุทธิจากการดำเนินงาน

ติดลบ 

3. เกณฑมูลคารวมของ

สิ่งตอบแทน 

(มูลคารายการท่ีจายหรือไดรับ x 

100) 

สินทรัพยรวมของบริษัท 

  639,500,000 x 100 

12,011,973,000 

5.32 

4. เกณฑมูลคาหุ นทุนท่ี

อ อ ก เ พ ื ่ อ ช ำ ร ะค า

สินทรัพย 

จำนวนหุนท่ีออกเพ่ือชำระคา

สินทรัพย x 100 

จำนวนหุนท่ีออกและชำระแลว

ของบริษัท 

จำนวนหุนท่ีออกเพ่ือชำระคาสินทรัพย 

x 100 

จำนวนหุนท่ีออกและชำระแลวของ

บริษัท 

ไมนำมาปรับใช 

เนื่องจากบริษัทไมมีการ

ออกหลักทรัพยใหม 

หมายเหตุ :  1/ เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนรวมสุทธิ คำนวณจากสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ COM MTS และ PLANB จึงไมไดพิจารณา

คำนวณการซื้อสินทรัพยประเภทปายโฆษณาที่เปนกรรมสิทธิ์ของ MACO และ EOA 

มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 5.32 อางอิงตามงบการเงิน

รวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเมื ่อพิจารณารวมกับขนาดรายการไดมาซ่ึง

สินทรัพยของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ คิดเปนรอยละ 1.87 จะทำ

ใหมีขนาดรายการรวมตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนประมาณรอยละ 7.19 จึงถือเปนรายการประเภทท่ี 1 ตาม

ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย 
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ขนาดรายการขางตนคิดคำนวนบนสมมติฐานวาเปนการเขาทำธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินในรูปของการซ้ือ

กรรมสิทธิ์ปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยโดยตรงบางสวน ประกอบกับการซื้อหุนของบริษัทซึ่งถือกรรมสิทธิ์ในปาย

โฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยบางสวน24

25 

(ข) การคำนวณขนาดของรายการธุรกรรมการเขาซ้ือสินทรัพยตามเกณฑการเขาทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

การคำนวณขนาดของรายการธุรกรรมการเขาซื้อสินทรัพย ตามเกณฑการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ใชขอมูล

ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 =    มูลคารายการท่ีจายหรือไดรับ x 100 

                      NTA ของบริษัท 

=             639,500,000 x 100 

                    4,717,690,000 

=  ประมาณรอยละ 13.46 

ธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินเขาขายเปนการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท “ประเภทรายการท่ี

เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ” ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีมูลคาขนาดรายการเทากับรอยละ 13.46 ของ

มูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) อางอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 

30 มิถุนายน 2564 (ท้ังนี้บริษัทไมมีการเขาทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันในชวง 6 เดือนท่ีผานมา) ดังนั้น มูลคาขนาดรายการ

จะเทากับรอยละ 13.46 ดังนั้น บริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสินในครั้งนี้ 

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจึงจะ

เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการไดมาซึ่งสินทรัพย“รายการประเภทท่ี1” ตามประกาศ

รายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพยไปดวยในคราวเดียว 

 

1.7 มูลคารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระเงิน 

มูลคารวมของสิ่งตอบแทนจำนวน 639.50 ลานบาท แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทไดชำระคาตอบแทนลวงหนา

จำนวน 700.00 ลานบาท สำหรับชวงระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 ตามการแกไขสัญญาบริหาร

จัดการสื่อโฆษณาลวงหนาแลว และมีการปรับตามจำนวนปายโฆษณาใหมที่เพิ่มขึ้นมาและการจำหนายปายโฆษณาของ 

MACO ซึ่งเปนไปตามสูตรการคำนวนในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา สงผลใหบริษัทจะไดรับคืนเงินที่ชำระคาตอบแทนข้ัน

ต่ำลวงหนาสำหรับชวงระยะเวลา 1 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 จาก MACO ดังนั้นเมื่อหักลบกับมูลคารวมของสิ่ง

ตอบแทนแลว บริษัทจะตองชำระเงินให MACO เพ่ิมอีกจำนวน 474.23 ลานบาท ณ วันท่ีเงื่อนไขบังคับกอนของสัญญาซ้ือขาย

ทรัพยสินเสร็จสิ้น โดยจะชำระเงินเปนเงินสดท้ังจำนวน  โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

รายการ มูลคา (ลานบาท) 

มูลคารวมสิ่งตอบแทน  639.50 

บริษัทจายคาตอบแทนขั้นต่ำลวงหนา 700.00  

 

 
25 การเขาซ้ือหุนเกือบทั้งสิ้นในบริษัท โคแมส จำกัดและบริษัท มัลติ ไซน จำกัด ซ่ึงถือกรรมสิทธิ์ในปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยเพียงอยางเดียวและไมไดประกอบธุรกิจอื่นใด 
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รายการ มูลคา (ลานบาท) 

หัก คาตอบแทนขั ้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื ่อโฆษณา (ตั ้งแต 1 

เมษายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564) 

457.51 

หัก คาตอบแทนขั้นต่ำสำหรับปายโฆษณาท่ีเพ่ิมขึ้น 77.22 

คงเหลือจากการจายคาตอบแทนขั้นต่ำลวงหนา  165.27 

มูลคาท่ีบริษัทตองชำระเพ่ิมเติม 474.23 

 

1.8 เกณฑที่ใชในการกำหนดมูลคารวมของสิ่งตอบแทน 

เกณฑที่ใชในการกำหนดมูลคาสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสิน เปนไปตามราคาที่ MACO และบริษัท

เจรจาตอรองกัน โดยอางอิงจากมูลคาตามบัญชีของทรัพยสิน (ปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยที่ซื้อขาย) ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทไดพิจารณาในการกำหนดมูลคารวมของสิ่งตอบแทนแลว เห็นวามีความเหมาะสม 

 

1.9 แหลงเงินทุนที่ใชในการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

บริษัทจะใชแหลงเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งเงินจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 

ทั้งนี้ บริษัทคาดวาการชำระราคาธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินจะไมสงผลกระทบตอสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียน

ของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพียงพอ 

หากบริษัทไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือ

หุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) บริษัทจะใชแหลงเงินทุนจากการกูยืมจากสถาบันการเงินแทน 

 

1.10 ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาบริษัทจะไดประโยชนจากธุรกรรมการเขาซ้ือสินทรัพย ดังนี้ 

• บริษัทจะไดกรรมสิทธิ์ในปายโฆษณาจากธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินในคร้ังนี้ทำใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยง

จากความไมเพียงพอของปายโฆษณาในทำเลที่ดีในการขยายธุรกิจ หากบริษัทไมสามารถตออายุสัญญาบริหาร

จัดการสื่อโฆษณาไดเมื่อสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาสิ้นอายุ ซึ่งจะเสริมศักยภาพใหบริษัทสามารถเพิ่มการ

ใหบริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยภายในประเทศใหมีความครอบคลุมในหลายพื้นที่มากขึ้น และเปนการ

รองรับการใหบริการตอลูกคาไดมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยที่ใหบริการ 

ซ่ึงจะชวยใหลูกคาสามารถวางแผนสื่อโฆษณาใหตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น 

• การไดกรรมสิทธิ์ในปายโฆษณาเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับแผนการเติบโตของบริษัทในการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจท่ีเกี่ยวของ เพ่ือชวยใหอัตราการเติบโตทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของ

บริษัทเพิ่มขึ้น รวมทั้งเปนการสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนอยางยั่งยืน การมีปริมาณสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู

อาศัยจำนวนมากทำใหเกิดการประหยัดตอขนาดจากการใหบริการสื่อโฆษณา  
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• ธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสินในครั้งนี้จะชวยลดภาระทางการเงินของบริษัท จากจำนวนคาตอบแทนขั้นต่ำ ซ่ึงบริษัท

ตองชำระใหแก MACO ภายใตสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา การเขาทำธุรกรรมครั้งนี้จึงมีความสมเหตุสมผล 

และเพ่ิมอิสระในการบริษัทจัดการสื่อโฆษณา 

• ธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินในครั้งนี้สามารถสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมและตรงตามเปาหมายทางการเงินของ

บริษัทได 

1.11 เงื่อนไขการเขาทำรายการ 

ธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินจะเกิดขึ้นตอเมื่อเงื่อนไขบังคับกอนดังตอไปนี้ไดสำเร็จเสร็จสิ้นตามสัญญาซื้อขาย

ทรัพยสิน 

(ก) บริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหเขาทำธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสิน และเรื่องอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวของ 

(ข) MACO ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของ MACO ใหเขาทำธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสินกับบริษัท และเร่ือง

อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(ค) บริษัทไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการแขงขันทางการคา ใหเขาทำธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสินจาก MACO 

บนเงื่อนไขท่ีบริษัทยอมรับได 

(ง) ไมปรากฏวามีการฟองรอง หรือมีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ซึ่งหามมิใหมีธุรกรรมการเขาซ้ือ

ทรัพยสิน หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสิน 

เงื่อนไขบังคับกอนขางตนจะบรรลุผลสำเร็จ และบริษัทจะเขาทำธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินเสร็จสิ้นภายในเดือน

มกราคม 2565 

ภายหลังจากการเขาทำธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสิน บริษัทจะกลายเปนเจาของกรรมสิทธิ์ปายโฆษณาภายนอกที่อยู

อาศัย ซึ่งเกือบทั้งหมดอยูภายใตสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารจัดการทำการตลาดและขายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู

อาศัยกับกลุม MACO ฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2563 (ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“สัญญาบริหารจัดการสื่อ

โฆษณา”) ซึ่งผลจากการเขาทำธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินดังกลาวจะทำใหคาตอบแทนขั้นต่ำซึ่งบริษัทตองชำระใหแก

กลุม MACO ภายใตสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาดังกลาวลดลงเหลือเพียง 250.00 ลานบาทตอป (จากเดิม 700.00 

ลานบาทตอป) ตามสูตรคำนวณที่กำหนดในสัญญาบริหารจัดการ 25

26 โดยการลดคาตอบแทนดังกลาวจะมีผลนับตั้งแตวนัท่ี 

1 ธันวาคม 2564 แตทั้งนี้ จะไมกระทบตอขอกำหนด หรือสิทธิหนาที่อื่น ๆ ของคูสัญญาภายใตสัญญาบริหารจัดการสื่อ

โฆษณา  

 

 
26  สัญญาบริหารจัดการมีกำหนดระยะเวลาประมาณ 5 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2563 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยคูสัญญาแตละฝายมีสิทธิในการตอ

อายุสัญญาบนเงื่อนไขที่คูสัญญาทั้งสองฝายจะไดตกลงหรือตามขอกำหนดและเงื่อนไขเดิม สำหรับสูตรคำนวณคาตอบแทนขั้นต่ำในสัญญาบริหารจัดการนั้น คูสัญญาอางอิงจาก

จำนวนปายโฆษณาและราคาขายของปายโฆษณาโดยเฉลี่ย ซึ่งคูสัญญาเห็นวาเหมาะสมเมื่อพิจารณาจากลักษณะและที่ตั้งของปายที่บริษัทจะบริหารใหแก MACO ตอไปภายใต

สัญญาบริหารจัดการ กลาวคือ ปายหรอืจอ LED ซ่ึงติดต้ังบริเวณเสาตอมอใตสถานีรถไฟฟา BTS และบริเวณเสาตอมอสะพานขามแยก (flyovers) ซ่ึงปายดังกลาวต้ังอยูในทำเล

ที่ดี และสรางรายไดใหแกบริษัทและ MACO อยางสม่ำเสมอที่ตลอดระยะเวลาที่ผานมา และบริษัทยังคาดวาปายดังกลาวจะสรางรายไดใหแกบริษัทอยางสม่ำเสมอในอนาคต 

นอกจากนี้ สูตรคำนวณคาตอบแทนขั้นต่ำดังกลาวยังสามารถรองรับสถานการณที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได เชน คาตอบแทนขั้นต่ำจะปรับลดลงตามจำนวนปายโฆษณาที่มีจำนวน

ลดลง 
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ท้ังนี้ ภายใตสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาดังกลาว MACO ไดมอบสิทธิในการบริหารจัดการ ทำการตลาด และขาย

สื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยในประเทศไทยทั้งหมดของกลุม MACO (ทั้งในปจจุบันและในอนาคต) ใหแกบริษัท ซ่ึง

บริษัทตกลงชำระคาตอบแทนขั้นต่ำใหแก MACO ตามพ้ืนท่ีสื่อโฆษณาของ MACO ซ่ึง ณ วันท่ีทำสัญญาคือ 700.00 ลาน

บาทตอป พื้นที่สื่อโฆษณาของ MACO จะลดลง เนื่องจากบริษัทจะเขาเปนเจาของกรรมสิทธิ์สื่อโฆษณาดังกลาวของ 

MACO จากธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสินในครั้งนี้ 

 

1.12 การเขาทำรายการกับกิจการที่มีบุคคลที่เกี่ยงโยงกันของบริษัท ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้นและธุรกิจดังกลาวเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

ท้ังนี้ไมมีกรรมการของบริษัทเปนผูมีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระการเขาทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้  

ธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสินในครั้งนี้จะไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับ MACO แตอยาง

ใด 

 แมบริษัทจะเปนผูถือหุนใน MACO รวมกับ VGI โดยระหวางบริษัทกับ VGI ไดมีการกำหนดนโยบายเพ่ือกำกับดูแล

ความขัดแยงทางผลประโยชนใน “ขอบเขต อำนาจ หนาท่ีและความรับผิดของคณะกรรมการบริษัท (Board of 

Director Charter) โดยมีหลักการท่ีสำคัญ เชน 

(1) กรรมการซึ่งไดรับการเสนอชื่อโดย VGI จะไมสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการซึ่งมีวาระพิจารณา

เกี่ยวกับแผนทางธุรกิจ/ แผนการใชเงินลงทุนของบริษัท 

(2) กรรมการซึ่งไดรับการเสนอชื่อโดย VGI จะไมสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการซึ่งมีวาระพิจารณาท่ี

เกี่ยวของกับ VGI และ/หรือกลุม VGI 

(3) กรรมการซึ่งไดรับการเสนอชื่อโดย VGI จะไมสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการซึ่งมีวาระพิจารณา

เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ของบริษัท ในธุรกิจเดียวกันหรือใกลเคียงกันกับ VGI และ/หรือ กลุม VGI 

(4) กรรมการซ่ึงไดรับการเสนอชื่อโดย VGI จะไมไดรับการเปดเผยขอมูลใด ๆ ดังกลาวขางตน 

อยางไรก็ดี กรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อจาก VGI ไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท และในปจจุบัน VGI ยัง

ไมไดมีการเสนอชื่อบุคคลใดมาเปนกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ดังนั ้น นโยบายกำกับดูแลความขัดแยงทาง

ผลประโยชนดังกลาวจะนำมาบังคับใชเมื่อ VGI มีการเสนอชื่อบุคคลเขามาเปนกรรมการของบริษัทในอนาคต (หาก

มี) 

1.13 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

โปรดดูรายละเอียดความเห็นคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 

 

1.14 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมบริษัทที่แตกตางจากความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

โปรดดูรายละเอียดความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทที ่แตกตางจากความเห็น

คณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 

 

1.15 รายละเอียดเก่ียวกับบุคคลที่มีสวนไดเสีย ในการทำรายการในครั้งนี้ 

(ก) กรรมการที่มีสวนไดเสียในการทำรายการ 
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ไมมี 

(ข) ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในการทำรายการ 

ขอมูลรายชื่อผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2564 

ชื่อผูถือหุน จำนวนหุนสามัญที่ถือ (หุน) รอยละของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 721,804,705 18.59 

รวม 721,804,705 18.59 
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สวนที่ 2 ความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการ 

2.1 วัตถุประสงคและความจำเปนในการเขาทำรายการ 

ตามที่บริษัทไดเขาทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู อาศัยในประเทศไทยของบริษัท 

มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) และบริษัทยอย (“สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา”) โดย MACO ตกลงใหสิทธิแก

บริษัทในการขายและทำการตลาดสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยทั้งหมดของกลุม MACO ในประเทศไทย (ทั้งในปจจุบันและ

ในอนาคต) โดยบริษัทเปนผูประกอบกิจการสื่อโฆษณา และเขาทำสัญญากับลูกคาในนามของบริษัทเอง ซึ่งบริษัทจะไดรับ

ผลตอบแทนในอัตรารอยละ 85 หรือ 90 (แลวแตกรณี) ของรายไดตามจริงท่ีบริษัทไดจากการขายสื่อโฆษณาของ MACO ตาม

สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา ทั้งนี้ บริษัทตกลงชำระคาตอบแทนขั้นต่ำในแตละปใหแกกลุม MACO จำนวน 350.00 ลาน

บาท ในป 2563 และในป 2564 – 2567 จำนวน 700.00 ลานบาทตอป และคาตอบแทนขั้นต่ำสามารถปรับเพ่ิมขึ้นหรือลดลง

ไดตามจำนวนปายโฆษณาท่ีกลุม MACO ใหบริษัทบริหารจัดการตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา  

อยางไรก็ตาม จากการปรับลดจำนวนปายโฆษณาตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา และสถานการณแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID – 19”) ทำใหธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ซึ่งรายไดจากสื่อ

โฆษณาของ MACO  ตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณามีมูลคาลดลงเปนจำนวนมากจากจำนวนลูกคาที่ลดลงและการท่ี

ลูกคาขอตอรองลดอัตราคาบริการ บริษัทจึงตกลงกับ MACO ในการลดการจายคาตอบแทนขั้นต่ำสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 และตอมาบริษัทและ MACO ตกลงแกไขสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา

เพื่อยกเวนการจายคาตอบแทนขั้นต่ำสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยบริษัท

ยังคงจายคาตอบแทนจากการขายสื่อโฆษณาใหแก MACO ในอัตราที่ตกลงกันจากรายไดตามจริงที่บริษัทไดจากการขายสื่อ

โฆษณาของ MACO และบริษัทตกลงชำระคาตอบแทนขั้นต่ำสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564  ถึงวันที่ 31 

มีนาคม 2565 จำนวน 700.00 ลานบาท ลวงหนา และตกลงวาจะไมขอปรับลดหรือยกเวนคาตอบแทนขั้นต่ำอีก อยางนอยใน

รอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

จากเงื่อนไขของสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาทำใหบริษัทมีภาระผูกพันในการจายคาตอบแทนขั้นต่ำตอเนื่องตลอด

อายุสัญญา และจากการท่ี VGI เปนผูถือหุนใหญของ MACO ทำให MACO เปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

จึงตองมีขั้นตอนและใชระยะเวลาเพิ่มขึ้นจากการดำเนินการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันในการตอรองกำหนดเงื่อนไข

เพิ่มเติมจากสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา บริษัทจึงพิจารณาวาการซื้อทรัพยสินท่ีซื้อขาย เพื่อนำมาบริหารจัดการภายใต

บริษัทเอง จะชวยลดภาระการจายคาตอบแทนขั้นต่ำ และชวยลดขั้นตอนและเวลาท่ีจะตองตอรองกับ MACO เพ่ือปรับลดหรือ

ยกเวนการจายคาตอบแทนขั้นต่ำในอนาคต หากเกิดเหตุการณที่มีผลกระทบตอธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยดังเชนท่ี

ผานมา 

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 จึงไดมีมติเสนอที่ประชุมวิสามัญผู

ถือหุนครั้ง 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเขาลงทุนซ้ือทรัพยสินท่ีซ้ือขาย (ประกอบดวยปายโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัย

ซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของ MACO และ บริษัท อาย ออน แอดส จำกัด (“EOA”) และหุนของบริษัท โคแมส จำกัด (“COM”) และ

บริษัท มัลติ ไซน จำกัด (“MTS”) ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย (รวมเรียกวา “ทรัพยสินที่ซ้ือ

ขาย”)) 
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โดยภายหลังการเขาทำรายการ จำนวนปายโฆษณาตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาจะเหลือเพียงปายโฆษณา

ตามแนวถนน (Street Furniture) และทำใหคาตอบแทนขั้นต่ำลดลงจาก 661.98 ลานบาทตอป เปน 250.00 ลานบาทตอป 

ซ่ึงจะมีผลบังคับใชเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2565  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา บริษัทจำเปนตองมีพ้ืนท่ีสื่อโฆษณาเพ่ือนำเสนอตอลูกคาใหครอบคลุมในทำเล

ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งการเขาบริหารสื่อ MACO จะทำใหบริษัทมีพื้นที่สื่อโฆษณาที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม ภาระ

คาตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา รวมถึงการชำระคาตอบแทนขั้นต่ำลวงหนาสำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต 

1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 ในสภาวะตลาดสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา การเขาลงทุนในทรัพยสินที่ซื้อขาย แลวนำมารวมภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจะชวยลดภาระ

คาตอบแทนขั้นต่ำและลดโอกาสจายคาตอบแทนสูงกวารายไดท่ีไดรับ 

อยางไรก็ตาม บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) มีฐานะเปนผูถือหุนใหญของ บริษัท และ MACO ตามนิยามผูถือ

หุนใหญของประกาศรายการเกี่ยวโยง ดังนั้น การเขาทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาวจึงเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนำเสนอขอดี ขอดอย และความเสี่ยงของการเขาทำรายการเขาลงทุนในทรัพยสินที่ซื้อขาย ขอดี 

ขอดอยและความเสี่ยงของการไมเขาทำรายการ และขอดี ขอดอยและความเสี่ยงของการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงเพ่ือใหผู

ถือหุนไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการลงทุนในทรัพยสินท่ีซ้ือขาย ดังนี้ 

 

2.2 ความสมเหตุสมผลของธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสินของบริษัท 

2.2.1 ขอดีของการเขาทำรายการ 

(ก) ลดภาระในการจายคาตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

หากบริษัทยังคงบริหารจัดการสื ่อโฆษณาใหกับกลุ ม MACO และไมไดซื ้อทรัพยสินที ่ซื ้อขาย บริษัทจะตองชำระ

คาตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา26

27 (โปรดดูรายละเอียดท่ีมาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณา ในสวนท่ี 1 

ขอ 1.5) จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยหากบริษัทบริหารจัดการปายโฆษณาตามจำนวนเทากับกอน

การเขาทำรายการตลอดอายุสัญญา บริษัทยังมีภาระในการชำระคาตอบแทนขั้นต่ำตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2567 แยกเปนรายไตรมาสไดดังนี้ 

ระยะเวลา คาตอบแทนขั้นต่ำ (ลานบาท) 

1 ธ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 63.06 

1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 141.40 

1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65 142.33 

 

 
27 สัญญาบริหารจดัการสื่อโฆษณามีระยะเวลาประมาณ 5 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2563 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยคูสัญญาแตละฝายมีสิทธิในการตอ

อายุสัญญาบนเงื่อนไขที่คูสัญญาทั้งสองฝายจะไดตกลงกันหรือตามขอกำหนดและเงื่อนไขเดิม สำหรับสูตรคำนวณคาตอบแทนขั้นต่ำในสัญญาบริหารจัดการนั้น คูสัญญาอางอิง

จากจำนวนปายโฆษณาและราคาขายของปายโฆษณาโดยเฉลี่ย ซึ่งคูสัญญาเห็นวาเหมาะสมเมื่อพิจารณาจากลักษณะและที่ตั้งของปายที่บริษัทจะบริหารใหแก MACO ตอไป

ภายใตสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา กลาวคือ ปายหรือจอ LED ซึ่งติดตั้งบริเวณเสาตอมอใตสถานีรถไฟฟา BTS และบริเวณเสาตอมอสะพานขามแยก (flyovers) ซึ่งปาย

ดังกลาวตั้งอยูในทำเลที่ดี และสรางรายไดใหแกบริษัทและ MACO อยางสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผานมา และบริษัทยังคาดวาปายดังกลาวจะสรางรายไดใหแกบริษัทอยาง

สม่ำเสมอในอนาคต นอกจากนี้ สูตรคำนวณคาตอบแทนขั้นต่ำดังกลาวยังสามารถรองรับสถานการณที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได เชน คาตอบแทนขั้นต่ำจะปรับลดลงตามจำนวน

ปายโฆษณาที่มีจำนวนลดลง 
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ระยะเวลา คาตอบแทนขั้นต่ำ (ลานบาท) 

1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65 189.06 

1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 189.19 

1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 141.40 

1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 142.33 

1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 189.06 

1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 189.19 

1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 141.40 

1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 142.33 

1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 189.06 

1 ต.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 189.19 

รวม 2,049.00 

จากการเขาซื้อทรัพยสินที่ซื้อขายในครั้งนี้ จำนวนปายโฆษณาตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาจะมีจำนวนลดลงจาก 

1,189 ปาย เปน 534 ปายและทำใหคาตอบแทนขั้นต่ำภายหลังการเขาทำรายการจะเทากับ 250.00 ลานบาทตอป ซึ่งบริษัท

จะมีภาระการจายคาตอบแทนขั้นต่ำแยกเปนรายไตรมาสไดดังนี้ 

ระยะเวลา คาตอบแทนขั้นต่ำ (ลานบาท) 

1 ธ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 23.82 

1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 53.40 

1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65 53.75 

1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65 71.40 

1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 71.45 

1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 53.40 

1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 53.75 

1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 71.40 

1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 71.45 

1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 53.40 

1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 53.75 

1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 71.40 

1 ต.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 71.45 

รวม 773.82 

 

ดังนั้น การเขาลงทุนในทรัพยสินที่ซื้อขาย บริษัทจะลดภาระคาตอบแทนขั้นต่ำรวมที่ยังไมไดชำระจนครบอายุสัญญาจาก 

2,049.00 ลานบาท เปน 773.82 ลานบาท หรือลดลงจำนวน 1,275.18 ลานบาท 
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(ข) เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

การเขาลงทุนในทรัพยสินที่ซื้อขาย จะทำใหบริษัทมีปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยภายใตการบริหารจัดการของบริษัท

เองเพ่ิมขึ้นจาก 19,192 ปาย เปน 19,847 ปาย โดยแบงเปนปายโฆษณาแตละประเภทดังนี้  

หนวย : ปาย 

ประเภทสื่อ PLANB1/ ทรัพยสินที่ซ้ือขายจาก MACO รวม 

กรุงเทพฯ ตางจังหวัด กรุงเทพฯ ตางจังหวัด  

Static Billboard 1,683 570 88 543 2,884 

Digital Billboard 341 90 - 24 455 

Transit 4,013 - - - 4,013 

Retail 7,947 3,728 - - 11,675 

Airport 533 287 - - 820 

รวม 14,517 4,675 88 567 19,847 

หมายเหตุ 1/ ที่มาขอมูลจากบริษัท ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 

จากตารางขางตน บริษัทจะมีปายโฆษณาท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทเองเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุม MACO เปน

เจาของกรรมสิทธิ์ปายโฆษณาในตางจังหวัดเปนจำนวนมาก บริษัทจะสามารถพัฒนาปายโฆษณาตามที่บริษัทตองการเพื่อให

สอดคลองกับแผนการตลาดและการขายของบริษัท ชวยใหบริษัทสามารถนำเสนอบริการไดหลากหลาย ตรงกับความตองการ

ของลูกคา บริษัทสามารถเสนอขายสื่อโฆษณาใหแกลูกคาที่ตองการสื่อสารกับผูบริโภคทั้งในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดหัว

เมืองท่ีสำคัญจากสื่อโฆษณาภาพนิ่ง และสื่อโฆษณาดิจิตอลของบริษัทท่ีมีอยูในเขตกรุงเทพมหานครเปนจำนวนมากรวมกับการ

สื่อสารกับผูบริโภคในหัวเมืองจากสื่อโฆษณาของ MACO ที่มีทำเลที่ตั้งในหัวเมืองที่สำคัญ สรางความแตกตางในการนำเสนอ

บริการท่ีเหนือกวาคูแขงรายอ่ืนๆ  

จากการเขาลงทุนในทรัพยสินที่ซื้อขาย บริษัทจะมีจำนวนปายโฆษณาภายใตการบริหารของบริษัทเองเพิ่มขึ้น โดยปาย

โฆษณาที่เพิ่มขึ้นเปนสื่อโฆษณาประเภทเดียวกับที่บริษัทเสนอขายใหกับลูกคาและบริษัทยังรับบริหารจัดการใหกับ MACO 

กอนการเขาทำรายการ ท้ังนี้ บริษัทจะไดรับประโยชนจากการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) จากการมีจำนวนสื่อ

โฆษณาเพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทสามารถใชบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยูสำหรับการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ชวยใหบริษัทมีอัตราสวนตนทุนและคาใชจายในการใหบริการตอรายไดที่ลดลง บริษัทสามารถแขงขันทางดานราคากับคูแขง

รายอ่ืน ๆ ได พรอมกันนี้ ธุรกิจการตลาดแบบมีสวนรวม (Engagement Marketing) ของบริษัท ใน 3 ดานหลัก ๆ ไดแก ดาน

กีฬา (Sport Marketing) ดานดนตรี (Music Marketing) และดานอีสปอรต (eSport Marketing) มีจุดประสงคเพื ่อเพ่ิม

เนื้อหา (Content) เพื่อสงเสริมธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การขยายพื้นท่ี

สื่อโฆษณาจากการเขาลงทุนในทรัพยสินที่ซื้อขาย จะชวยใหบริษัทมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นในการนำเนื้อหา (Content) จากการทำ

การตลาดแบบมีสวนรวม พรอมกับการกำหนดรูปแบบสื่อโฆษณาและทำเลที่ต้ังของสื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

เพื่อนำเสนอแกนักการตลาดหรือลูกคา ซึ่งการเสนอขายสื่อโฆษณาพรอมกับการใชประโยชนจากเนื้อหา (Content) จากการ

ทำการตลาดแบบมีสวนรวม บริษัทจะสามารถหลีกเลี่ยงการแขงขันทางดานราคากับคูแขงขันรายอื่น ๆ ในขณะที่ลูกคารูสึก
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คุมคาตอคาใชจายการตลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งการเพิ่มพื้นที่ที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้นจะเพ่ิมมูลคาของการเสนอขายสื่อ

โฆษณาได 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา การเขาลงทุนในทรัพยสินที่ซื้อขายทำใหบริษัทมีศักยภาพในการแขงขัน

เพิ่มขึ้น จากการมีปายโฆษณาท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทเองเพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการปายโฆษณาจาก

ทรัพยสินท่ีซ้ือขายเพ่ือทำการตลาดแบบมีสวนรวม สรางความแตกตางในการนำเสนอบริการท่ีเหนือกวาคูแขงรายอ่ืน ๆ รวมถึง

การประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ท่ีมีโอกาสใหบริษัทเสนอราคาไดดีกวาคูแขง  

 

(ค) เพ่ิมความสามารถในการสรางรายไดและผลกำไรใหกับบริษัท 

ทรัพยสินที่ซื้อขายมีรายไดรวมในป 2562 – 2564 และงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ป 2564 เทากับ 375.70 

ลานบาท 360.93 ลานบาท 221.63 ลานบาท และ 84.90 ลานบาท ตามลำดับ  

 
ที่มา : ขอมูลจาก MACO 

จากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท ถึงแมวา ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยจะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด

ของ COVID – 19 บริษัทคาดการณวา ผลกระทบดังกลาวจะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากจำนวนผูติดเชื้อที่ลดลงและการไดรับวัคซีน

ปองกัน COVID – 19 ท่ีครอบคลุมประชากรมากขึ้น เปนผลใหการประกอบธุรกิจตาง ๆ จะเริ่มเขาสูภาวะปกติ และคาดวาจะมี

ลูกคาใหความสนใจใชบริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยไดเพิ่มขึ้นจนใกลเคียงกับชวงกอนเกิดการแพรระบาดของ COVID 

– 19 โดยผูบริหารของบริษัทคาดวาสถานการณจะปรับตัวดีขึ้นจนใกลเคียงชวงกอนเกิดการแพรระบาดภายในปลายป 2565 

ดังนั้น บริษัทจะสามารถเพิ่มความสามารถในการสรางรายไดจากปายโฆษณาที่บริษัทเขาลงทุนเนื่องจากเปนสินทรัพยที่ยัง

กอใหเกิดรายไดอยางตอเนื่อง และหากการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจะมีโอกาสในการสรางผลกำไร

เพ่ิมขึ้นจากทรัพยสินท่ีซ้ือขายดวยเชนกัน  

 

(ง) เพ่ิมประสิทธิภาพดานการขายและการตลาด 
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ภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินที่ซ้ือขาย บริษัทจะเสนอขายสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบ (Platform) ในหลายทำเล

ท่ีต้ังเพ่ือใหลูกคาไดใชบริการพรอม ๆ กัน หรือเรียกวาการขายสื่อโฆษณาเปนแพ็คเกจ โดยบริษัทจะจัดลำดับสื่อโฆษณาเพ่ือให

เหมาะสมกับกลุมลูกคาของบริษัทและกลุมลูกคาเดิมของ MACO การจัดแพ็คเกจเพื่อนำเสนอสื่อโฆษณาของ MACO รวมกับ

สื่อโฆษณาอื่น ๆ ภายใตการบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งนักการตลาดหรือลูกคาสามารถกำหนดแผนการตลาดเพื่อใหเกิดการ

รับรูจากผูบริโภคในตราสินคา (Brand Awareness) หรือการกำหนดแผนกระตุนยอดขาย (Campaign) ของลูกคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพเขาถึงผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมายไดครอบคลุมในชวงเวลาเดียวกัน และบริษัทมีแนวทางในการเพ่ิมยอดขายโดย

การใชเนื้อหา (Content) จากธุรกิจการตลาดแบบมีสวนรวม (Engagement Marketing) ซึ่งเปนการทำการตลาดผานเนื้อหา

ที่มีคุณภาพ เชน Artist Management, Sport Marketing, eSport & Gaming โดยเนื้อหาทั้ง 3 ประเภท ชวยสรางความ

ผูกพันระหวางผูบริโภคกับแบรนดสินคาและบริการในกลุมลูกคาเปาหมายตาง ๆ ทำใหการตลาดแบบมีสวนรวมสามารถเพ่ิม

มูลคาใหกับสื่อโฆษณานอกที่อยูอาศัยประเภทอื่นของบริษัทใหมีอัตราการใชสื่อโฆษณาที่สูงขึ้น และเปนการตอยอดธุรกิจของ

บริษัทใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาผานชองทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงเปนกลยุทธหลักของบริษัทในการนำเสนอบริการ

ใหกับลูกคา ดังนั้นการเสนอขายสื่อโฆษณาเปนแพ็คเกจดังกลาว บริษัทจะสามารถหลีกเลี่ยงการแขงขันทางดานราคากับคูแขง

ขันรายอื่น ๆ ในขณะที่ลูกคารูสึกคุมคาตอคาใชจายการตลาดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ปายโฆษณาที่ครอบคลุมพื้นที่และจำนวน

ปายเพ่ิมขึ้น รวมถึงบริษัทสามารถขยายฐานลูกคาท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น ทำใหบริษัทสามารถตอรองราคาและสวนลดกับ

ลูกคาไดดีขึ้น  

 

(จ) เพ่ิมความคลองตัวในการบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

จากการที่บริษัทรับบริหารจัดการสื่อโฆษณาของ MACO ตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา ทำใหบริษัทมีขอมูลปาย

โฆษณาของกลุม MACO สำหรับนำเสนอบริการใหแกลูกคา อยางไรก็ตาม การบริหารปายโฆษณาดังกลาวยังเปนความ

รับผิดชอบของ MACO ซึ่งที่ผานมา บริษัทมีการเจรจาตอรองอยางตอเนื่องสำหรับการปรับลดจำนวนปายโฆษณาที่บริษัทมอง

วาอาจจะไมสามารถสรางรายไดท่ีดีในอนาคต หรือปายโฆษณาท่ีตองมีการปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับทำเลท่ีต้ัง ท้ังนี้ การปรับ

ลดจำนวนปายหรือปรับรูปแบบตองไดรับความยินยอมจาก MACO เปนสำคัญ เพราะฉะนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็น

วา บริษัทขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการเมื่อบริษัทตองเจรจาตอรองกับ MACO อยูเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับการนำปาย

โฆษณามารวมภายใตการบริหารจัดการของบริษัทเอง โดยบริษัทมีหนวยงานภายในที่แบงหนาที่รับผิดชอบและทำงานรวมกัน

เพ่ือนำเสนอแผนงานใหผูบริหารของบริษัทในการตัดสินใจตามขั้นตอน  

 

(ฉ) ลดความเสี่ยงในการขอยกเวนหรือปรับลดคาตอบแทนขั้นต่ำในอนาคต 

หากธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยในอนาคตไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือเกิดสถานการณโรค

ระบาดดังเชนท่ีผานมา อาจสงผลตอรายไดจากการบริหารจัดการปายโฆษณาของ MACO ไมไดเปนไปตามเปาหมาย ในขณะท่ี

บริษัทตองชำระคาตอบแทนขั้นต่ำใหแก MACO ตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา บริษัทอาจตองดำเนินการเจรจากับ 

MACO เพื่อขอยกเวนหรือปรับลดคาตอบแทนขั้นต่ำอีกครั้ง อยาไรก็ตาม บริษัทมีความเสี่ยงที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของ MACO ไมอนุมัติการขอยกเวนหรือปรับลดคาตอบแทนขั้นต่ำได ซึ่งจะกระทบกับผลกำไรและ

กระแสเงินสดของบริษัท อยางไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณที่เขาขายเหตุสุดวิสัยตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา เชน ภัย

พิบัติธรรมชาติ การกอการราย การจลาจล สงคราม กฎอัยการศึก กฎหมาย นโยบายหรือ มาตรการตาง ซึ่งออกโดยรัฐบาล
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หรือหนวยงานราชการ ซ่ึงกำหนดใหคูสัญญาท่ีไดรับผลมีสิทธิขยายระยะเวลาเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกำหนดไวในสัญญาท่ีไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณดังกลาวอยางเหมาะสม หรือ เหตุสุดวิสัยที่เปนผลมาจากการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือ

กฎเกณฑ การออกคำสั่งโดยศาลหรือเจาหนาที่พนักงาน หรือเหตุสุดวิสัยที่กระทบกับรายไดจากการบริหารจัดการปายโฆษณา

ตามสัญญา ซึ่งกำหนดใหทั้งสองฝายจะตองเจรจากันโดยสุจริตเพื่อหาทางแกไข และหากไมสามารถตกลงกันไดภายใน 30 วัน 

ให PLANB สามารถปรับลดคาตอบแทนขั้นต่ำตามสวนท่ีไดรับผลกระทบได  

 

(ช) ลดความเสี่ยงจากจำนวนปายลดลงจากไมตออายุหรือมีการยกเลิกสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

จากการเขาทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณากับ MACO ทำใหบริษัทมีปายโฆษณาเพื่อนำเสนอบริการแกลูกคาเพิ่มข้ึน

ในหลาย ๆ ทำเลที่มีศักยภาพ ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ซึ่งสัญญาดังกลาวจะมีระยะเวลาสิ้นสุดในวันที่ 31 

ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทและ MACO มีสิทธิที่จะตออายุสัญญาในขอกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน โดยแจงเปนลายลักษณ

อักษรใหอีกฝายหนึ่งทราบอยางนอยหกเดือนกอนสิ้นสุดสัญญา ซ่ึงฝายท่ีตองการตออายุขอตกลงนี้ตองไมมีการละเมิดขอตกลง

ที่มีสาระสำคัญและยังไมไดรับการแกไข และมี Media Capacity เปนไปตามเงื่อนไขในสัญญา พรอมกันนี้  สัญญาบริหาร

จัดการสื่อโฆษณานี้จะไดรับการตออายุโดยอัตโนมัติเปนเวลา 5 ปสำหรับการตออายุแตละครั้ง ภายหลังจากการเจรจาและ

สรุปขอกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา อยางไรก็ตาม บริษัทและ MACO มีสิทธิตกลงรวมกันในการบอกเลิกสัญญา หรือเปนไป

ตามเงื่อนไขอื่น ๆ ของการยกเลิกสัญญา เชน การแจงยกเลิกสัญญาลวงหนาอยางนอย 6 เดือนจากฝายที่ไมไดทำผิดเงื่อนไข

ของสัญญา ใหแกฝายท่ีทำผิดเงื่อนไขของสัญญา เปนตน  

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา ยังมีโอกาสที่บริษัทไมไดตออายุหรือมีการยกเลิกสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา

ในอนาคตได ซึ่งหากบริษัทไมไดเขาลงทุนในทรัพยสินที่ซื้อขาย บริษัทจะมีจำนวนปายโฆษณาที่สามารถนำเสนอบริการใหแก

ลูกคาลดลงอยางมีนัยสำคัญ อาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคา ในทางกลับกัน การเขาลงทุนใน

ทรัพยสินที่ซื้อขาย ทำใหบริษัทจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ปายโฆษณาดังกลาวและไมไดรับผลกระทบจากการไมตออายุหรือ

ยกเลิกสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

 

2.2.2 ขอดอยจากการเขาทำรายการ 

(ก) มีภาระตนทุนและคาใชจายเพ่ิมขึ้นจากปายโฆษณาที่เพ่ิมขึ้น 

ภายหลังบริษัทไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขาย บริษัทจะตองบริหารจัดการปายโฆษณาทั้งหมดเอง รวมถึงการ

รับโอนสัญญาเชาพื้นที่ติดตั้งโครงปายโฆษณา การบำรุงรักษาปายโฆษณา การดูแลไฟสองสวาง การชำระคาใชจายตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของ ดังนั้น บริษัทจะมีตนทุนและคาใชจายในการบริหารทรัพยสินที่ซื้อขายเพิ่มขึ้น เชน คาเชาพื้นที่ติดตั้งโครงปาย คา

ไฟฟา คาภาษี คาใชจายพนักงาน เปนตน  ทั้งนี้ ตนทุนและคาใชจายบางรายการตองมีการชำระอยางตอเนื่องถึงแมวาไมมี

รายไดจากปายโฆษณาดังกลาว เชน คาเชาพื้นที่ติดตั้งโครงปาย คาภาษี และคาใชจายพนักงาน เปนตน หากบริษัทไมสามารถ

สรางรายไดจากทรัพยสินที่ซื้อขายตามที่คาดการณ อาจมีโอกาสที่ตนทุนและคาใชจายตาง ๆ สูงกวารายไดจากทรัพยสินที่ซ้ือ

ขาย ซ่ึงจะกอใหเกิดผลขาดทุนตอบริษัท  
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หมายเหตุ  : ขอมูลที่จัดทำโดยฝายบริหารและจากการรวบรวมโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดสรุปตนทุนและคาใชจายขายและบริหารรวมของทรัพยสินที่ซื้อขายเพื่อแสดงใหเห็นถึง

ระดับตนทุนและคาใชจายท่ีเคยเกิดขึ้นในป 2562 – 2564 อยางไรก็ตาม ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลภายในที่จัดทำโดย MACO 

และรวบรวมโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ยังไมไดผานการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูสอบบัญชีของ MACO พรอมกันนี้ 

การบริหารจัดการของ PLANB ภายหลังการเขาทำรายการ อาจมีตนทุนและคาใชจายขายและบริหารที่สูงกวาหรือต่ำกวา

ระดับดังกลาวได 

 

(ข) สภาพคลองทางการเงินของบริษัทลดลง 

จากการเขาลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจำเปนตองใชเงินสดสำหรับซื้อสินทรัพยจำนวน 474.23 ลานบาท  เมื่อพิจารณาเงินสด

ของบริษัทพบวาบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทากับ 

191.84 ลานบาท และงบการเงินรวม เทากับ 368.17 ลานบาท หรือมีเงินสดนอยกวามูลคาท่ีบริษัทตองชำระคาทรัพยสินท่ีซ้ือ

ขายเทากับ 282.39 ลานบาทเม่ืออางอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 106.06 ลานบาทเม่ืออางอิงจากงบการเงินรวม และ

เมื่อพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2564 วาธุรกิจปจจุบันของบริษัทมีการใชเงินทุนหมุนเวียน (ลูกหนี้การคา หักดวย สินคาคงเหลือและเจาหนี้การคา) ประมาณ 

521.92 ลานบาท ดังนั้นการเขาลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจะตองมีเงินสดสำหรับชำระคาทรัพยสินที่ซื้อขาย รวมถึงบริษัทมีภาระ

ตนทุนและคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นตามท่ีกลาวขางตน เปนผลใหสภาพคลองของบริษัทลดลง  

 

2.2.3 ความเสี่ยงในการเขาทำรายการ 

(ก) ความเสี่ยงที่บริษัทมีเงินสดไมเพียงพอในการเขาทำรายการ 

ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายทรัพยสินระหวางบริษัทและ MACO บริษัทตองชำระเงินสดสำหรับซื้อทรัพยสินที่ซื้อขาย

จำนวน 474.23 ลานบาท ภายในเดือนมกราคม 2565 เมื่อพิจารณาเงินสดของบริษัทพบวา บริษัทมีเงินสดและรายการ
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เทียบเทาเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทากับ 191.84 ลานบาท หรือมีเงินสดนอยกวา

มูลคาสินทรัพยเทากับ 282.39 ลานบาท 

ดังนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 8/2564 ไดมีมติเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม

ทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) จำนวน 310.61 ลานหุน พรอมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

เพิ่มทุน (Warrant) จำนวน 155.30 ลานหนวย เพื่อใชเปนเงินทุนสำหรับการซื้อทรัพยสินที่ซื้อขายจำนวน 474.23 ลานบาท 

การลงทุนอื่น ๆ ในอนาคตจำนวน 1,000 ลานบาท และเปนเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 79 ลานบาท โดยผูถือหุนเดิมมีสิทธิจอง

ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 12.5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในราคาจองซื้อหุนละ 5.00 บาท ซึ่งผูถือหุนที่ไดหุนสามัญเพิ่มทุนจะ

ไดรับจัดสรร Warrant ในอัตราหุนสามัญเพิ่มทุน 1 หุนจะไดรับจัดสรร Warrant 1 หนวย โดยมีมูลคา Warrant เทากับ 0 

บาท และผูถือ Warrant มีสิทธิในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหมในอัตรา Warrant 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 1 

หุนในราคาใชสิทธิหุนละ 8.00 บาทตามชวงเวลาท่ีบริษัทกำหนดการใชสิทธิตลอดระยะเวลา 3 ปของอายุ Warrant  พรอมกัน

นี้ บริษัทกำหนดเงื่อนไขการจองซื้อใหผูถือหุนมีสิทธิจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ 

หากมีผูใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนบริษัทจะไดรับเงินเพิ่มทุนเปนจำนวน 1,553.03 ลานบาท นอกจากนี้ 

หากมีผูถือ Warrant ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนครบท้ังจำนวน บริษัทจะไดรับเงินเพ่ิมทุนอีกจำนวน 1,242.42 ลานบาทตลอด

ชวงอายุของ Warrant โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ไดรับการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อรองรับการลงทุนของบริษัทใน

อนาคต ซึ ่งรวมถึงแผนการขยายธุรกิจสื ่อโฆษณานอกที่อยู อาศัย (Out of Home Media) ในประเทศไทย รวมเปนเงิน

ประมาณ 900 ลานบาท และธุรกิจกีฬาของบริษัทที่กำลังอยูระหวางการขยายธุรกิจ เปนเงินประมาณ 342 ลานบาท ภายใน

สิ้นป 2567  

ทั้งนี้ แผนการใชเงินเพิ่มทุนของบริษัทขางตน เปนไปตามแผนธุรกิจในปจจุบันในการจัดสรรเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน

เพิ่มทุนในครั้งนี้ อยางไรก็ตาม จำนวนหุนที่มีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิ PLANB-W1 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนนอยกวาจำนวนหุนที่บริษัทประสงคจะเสนอขายซึ่งอาจทำใหบริษัท

ไดรับเงินนอยกวา 1,242 ลานบาท ในกรณีดังกลาว แผนการใชเงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกตางไปจากแผนการใชเงินที่ระบุ

ไว (โปรดดูรายละเอียดการออกและเสนอขายหลักทรัพยและสรุปรายละเอียดเบื้องตนของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน

สามัญของบริษัทในเอกสารเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 สิ่งท่ีสงมาดวย 3 และสิ่งท่ีสงมาดวย 4 ตามลำดับ) 

อยางไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนและ Warrant ดังกลาวจะตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน

ของบริษัทเชนกัน หากท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการเขาลงทุนในทรัพยสินท่ีซ้ือขายและไมอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญ

เพิ่มทุนและ Warrant หรือในกรณีที่ผูถือหุนไมไดใชสิทธิจองซื้อหุนตามที่คาดการณ บริษัทอาจมีโอกาสที่ไดรับเงินเพิ่มทุนไม

เพียงพอหรือมีเงินสดไมเพียงพอตอการเขาลงทุนในทรัพยสินท่ีซ้ือขาย  

จากการสอบถามผูบริหารของบริษัท บริษัทมีแนวทางในการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ิมเติมในกรณท่ีไมไดรับเงินเพ่ิมทุนตามท่ี

คาดการณ โดยการจัดหาเงินกูจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทมีวงเงินกูในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินที่ยังไมไดเบิกใชจำนวนมากกวา 

500.00 ลานบาท ซ่ึงบริษัทคาดวาจะไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาวเม่ือจำเปนตองใชเงิน   

 

(ข) ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนการลงทุนไมเปนไปตามเปาหมาย 

บริษัทจะเขาลงทุนในทรัพยสินที่ซื้อขายที่อยูในธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยูอาศัย ซึ่งมีการแขงขันสูง ทั้งจากผูประกอบการ

ในสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยที่มีเปนจำนวนมาก และจากธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทอื่น ๆ อันประกอบดวย สื่อโทรทัศน สื่อ
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สิ่งพิมพ สื่อดิจิตอล สื่อออนไลน และสื่อโฆษณานอกที่อยูอาศัย เปนตน ซึ่งมูลคาตลาดของธุรกิจสื่อโฆษณาขึ้นกับการเติบโต

ของภาวะเศรษฐกิจ เม่ือเศรษฐกิจมีการเติบโตดี ลูกคาจะจัดสรรงบประมาณสำหรับการโฆษณาเพ่ิมขึ้น แตในทางกลับกัน หาก

ในชวงเศรษฐกิจตกต่ำ ลูกคาจะลดงบประมาณสำหรับการโฆษณา หรือจัดสรรงบประมาณไปในสื่อโฆษณาประเภทที่เขาถึง

กลุมผูบริโภคเฉพาะกลุมมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบริโภค เชน ผูบริโภคบางกลุมรับขอมูล

ขาวสารผานโทรศัพทมือถือหรือทางออนไลนมากกวาสื่อโทรทัศน จึงทำใหสื่อโฆษณาบางประเภทไดรับการจัดสรรงบประมาณ

นอยลง นอกจากนี้ การแพรระบาดของ COVID – 19 ทำใหผูคนตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบปกติใหม (New Normal) เชน 

การลดการเดินทางและการสัญจร หรือการทำงานจากท่ีบาน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการใชชีวิตภายนอกท่ีอยูอาศัย  

จากปจจัยตาง ๆ อาจทำใหบริษัทไดรับผลกระทบในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยซึ่งรวมถึงปายโฆษณา

จากการเขาทำรายการในครั้งนี้ อาจทำใหบริษัทมีรายไดและผลกำไรไมเปนไปตามที่คาดการณ สงผลกระทบตอผลตอบแทน

จากการเขาลงทุนซ้ือทรัพยสินท่ีซ้ือขายดังกลาว  

 

(ค) ความเสี่ยงที่ผูใหเชาไมตอสัญญาเชา 

การเขาทำรายการลงทุนทรัพยสินที่ซื้อขายในครั้งนี้ เปนกรรมสิทธิ์ปายโฆษณาที่ติดตั้งโครงปายบนอาคาร สิ่งปลูกสราง 

หรือบนท่ีดิน ซ่ึงท้ังหมดเปนพ้ืนท่ีเชา โดยบริษัทและ MACO มีเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายสินทรัพยวา MACO จะดำเนินการขอ

อนุญาตจากเจาของพ้ืนท่ีเปนท่ีเรียบรอยในการโอนกรรมสิทธิ์การเชาใหแกบริษัท ท้ังนี้ พ้ืนท่ีเชาสวนใหญมีอายุสัญญาเชาต้ังแต 

1 ป จนถึง 3 ป อยางไรก็ตาม ภายหลังการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขายเปนที่เรียบรอย หากสิ้นสุดสัญญาเชาแลว

ผูใหเชาไมประสงคที่จะตอสัญญาเชา จะทำใหบริษัทมีจำนวนปายโฆษณาจากทรัพยสินที่ซื้อขายลดลง สงผลกระทบตอรายได

และผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทท่ีลดลงอยางมีนัยสำคัญ 

 

(ง) ความเสี่ยงปายโฆษณามีใบอนุญาตไมครบถวน 

ทรัพยสินที่ซื้อขายเปนกรรมสิทธิ์ปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยที่ติดตั้งบนโครงสรางปาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 (“พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร”) ปายโฆษณาของกลุม MACO ถือเปน “อาคาร” ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

ดังนั้น ปายโฆษณาจากการเขาทำรายการมากกวารอยละ 80 ของจำนวนปายท้ังหมดเปนปายโฆษณาท่ีไมมีใบอนุญาตกอสราง 

ซึ่งอาจถูกสั่งใหดำเนินการแกไขใหถูกตองตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และในกรณีที่แกไขไมไดอาจตองถูกรื้อถอนปายโฆษณา 

นอกจากนี้ MACO อาจตองชำระคาปรับตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  ซึ่งหากปายโฆษณาของ MACO ถูกรื้อถอนมีผลทำให

จำนวนปายโฆษณามีจำนวนลดลงและกระทบตอรายไดของบริษัทในอนาคต และหากวาปายโฆษณาโดยสวนใหญตองถูกสั่งให

รื้อถอน กรณีดังกลาวจะสงผลกระทบตอ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ และเงินลงทุนของบริษัทใน

ท่ีสุด  

ท้ังนี้ บริษัทไดพิจารณามาตรการเพ่ือเปนการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

1) บริษัทจะตรวจสอบปายโฆษณาทั้งหมดของ MACO และจะกำหนดมาตรการในการดำเนินการแกไขประเด็น

ดังกลาวใหถูกตองตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารภายในระยะเวลา 2 ป อยางไรก็ตาม คาใชจายในการดำเนินการท่ี

บริษัทจะตองเปนผูรับผิดชอบเองเปนคาใชจายพนักงานของบริษัทหนึ่งทานที่ทำหนาที่ดูแลปายโฆษณาของบริษัท

อยูแลวซึ่งเปนคาใชจายที่ไมสูงมาก และบริษัทไดเจรจากับ MACO ให MACO ตองรับผิดชดใชความเสียหายใหแก

บริษัท  
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2) ในการเขาทำสัญญาซื้อขายกับ MACO บริษัทไดเจรจากับ MACO ให MACO ตองรับผิดชดใชความเสียหายใหแก

บริษัท ในกรณีท่ี บริษัทไมสามารถใชงานปายโฆษณาได และไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจาก MACO มิไดปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ภายในระยะเวลา 4 ป นับจากวันที่ซื้อขาย โดยความรับผิดชอบสูงสุด (รวมคาปรับ

สูงสุดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (หากมี)) มีมูลคาไมเกินมูลคาซ้ือขายรวม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การที่บริษัทและ MACO กำหนดเงื่อนไขให MACO ตองรับผิดชดใชความ

เสียหายดังกลาวเทากับจำนวนเงินลงทุน จะเปนมาตรการท่ีชวยปองกันความเสี่ยงจากความเสียหายในเรื่องดังกลาวได คาปรับ

สูงสุดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินไดมีมูลคานอยกวาความรับผิดชอบสูงสุดในกรณีท่ีความ

เสียหายเกิดขึ้น ดังนั้น ความรับผิดชอบสูงสุดในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นเทากับมูลคาซื้อขายรวมจึงครอบคลุมคาปรับที่อาจ

เกิดขึ้นดังกลาว นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดพิจารณาความสามารถในการชดใชคาปรับ โดยพิจารณาจากสถานะ

ทางการเงินของ MACO ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา MACO จะมีความสามารถในการชดใชคาปรับตาม พ.ร.บ. 

ควบคุมอาคาร ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได พรอมกันนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาระยะเวลารับผิดชอบเปน

เวลา 4 ป จะครอบคลุมระยะเวลาในการดำเนินการแกไขใหเปนไปตามกฎหมายและความเสี่ยงที่ปายโฆษณาอาจตองถูกร้ือ

ถอน ซ่ึงบริษัทจะเปนผูดูแลและบริหารจัดการปายต้ังแตวันท่ีมีการซ้ือขาย 

 

(จ) ความเสี่ยงที่คณะกรรมการแขงขันทางการคาไมอนุมัติใหเขาทำธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสินจาก MACO 

เนื่องจากการเขาทำรายการเขาซ้ือทรัพยสินในครั้งนี้ ตองมีการขออนุญาตจากคณะกรรมการการแขงขันทางการคา ดังนั้น

หากท่ีประชุมคณะกรรมการการแขงขันทางการคาไมอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว บริษัทจะไมสามารถเขาลงทุน และตอง

ยกเลิกการเขาทำรายการทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทไดดำเนินการขออนุญาตใหเขาทำธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินกับคณะกรรมการ

การแขงขันทางการคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และคาดวาบริษัทจะสามารถทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการการ

แขงขันทางการคาภายในเดือนมกราคม 2565 หากบริษัทไมไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการการแขงขันทางการคาทรัพยสิน

ที่ซื้อขายยังเปนกรรมสิทธิของกลุม MACO บริษัทอาจจะสูญเสียโอกาสบริหารปายโฆษณาตามแผนการตลาดและการขายท่ี

วางไว รวมถึงอาจสรางความสับสนใหกับลูกคาในชวงระหวางที่บริษัทรอผลการพิจารณาแตไดเขาบริหารจัดการปายโฆษณา

ตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันแลว 

 

2.2.4 ขอดีของการไมเขาทำรายการ 

(ก) บริษัทไมมีตนทุนและคาใชจายในการบริหารปายโฆษณา 

หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการเขาทำรายการ บริษัทจะไมเขาลงทุนในทรัพยสินที่ซื้อขาย และบริษัทยังรับบริหาร

จัดการสื่อโฆษณาของ MACO ตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาตอไป ซึ่งตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา กลุม MACO 

จะเปนผูรับผิดชอบตนทุนและคาใชจายในการบริหาร ทำใหบริษัทไมตองมีภาระตนทุนและคาใชจายในการบริหารปายโฆษณา 

อยางไรก็ตาม หากบริษัทไมเขาทำรายการกับ MACO บริษัทจะยังมีภาระในการชำระคาตอบแทนขั้นต่ำจำนวน 661.98 ลาน

บาทตอปตามจำนวนปายโฆษณาท้ังหมดตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณากอนการเขาทำรายการ 

 

2.2.5 ขอดอยของการไมเขาทำรายการ 

(ก) บริษัทมีภาระการจายคาตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา 
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หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการเขาทำรายการ บริษัทยังรับบริหารจัดการสื่อโฆษณาของ MACO ตามสัญญาบริหาร

จัดการสื่อโฆษณาตอไป โดยหากบริษัทบริหารจัดการปายโฆษณาตามจำนวนเทากับกอนการเขาทำรายการตลอดอายุสัญญา 

บริษัทยังมีภาระในการชำระคาตอบแทนขั้นต่ำตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,049.00 

ลานบาท (มูลคาอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามจำนวนปายโฆษณาท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง) 

 

2.2.6 ขอดีของการเขาทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยง 

(ก) บริษัทสามารถเจรจาเพ่ือลดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

จากการท่ี VGI เปนผูถือหุนใหญของท้ังบริษัทและ MACO การเขาทำรายการระหวางบริษัท กับ MACO จึงถือเปนการทำ

รายการกับบุคคลที่เกี ่ยวโยงกัน แตการเขาทำรายการในครั้งนี้ ไมไดทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแตอยางใด 

เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดนโยบายเพื่อกำกับดูแลความขัดแยงทางผลประโยชน (และไดเปดเผยในสิ่งที่สงมาดวย 1 ของ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 เรื่องสารสนเทศเกี่ยวกับการเขาทำรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและการเขาทำ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หัวขอ 13 เร่ืองอ่ืน ๆ)  

อยางไรก็ตาม การเขาทำรายการในครั้งนี้ จะทำใหจำนวนปายโฆษณาตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาลดลง ซึ่งลด

ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางบริษัทและ MACO ในอนาคต จากการลดโอกาสที่จะเกิดการเจรจา

ตอรองเพื่อแกไขเงื่อนไขของสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาในอนาคต โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองวาการเจรจาเพื่อลด

ความขัดแยงท่ีผานมาสามารถไดขอสรุป เนื่องจากท้ังบริษัทและ MACO เปนบริษัทจดทะเบียนและเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน จึง

เขาใจเงื่อนไขท่ีจำเปนของแตละบริษัท 

พรอมกันนี้ จากการเขาทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาและภายหลังการเขาทำรายการในครั้งนี้ VGI MACO และ 

บริษัท ตกลงท่ีจะดำรงเงื่อนไขท่ีสำคัญในการแบงแยกธุรกิจเพ่ือลดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ไดแก 

 กลุม MACO จะไมประกอบธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยในประเทศไทยอีกตอไป โดยจะเปนเพียง

เจาของ (หรือไดรับสิทธิ) สื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยเทานั้น (Asset Owner)  

 PLANB บริหารจัดการ ทำการตลาด และขายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยทั้งหมดของกลุม MACO ในประเทศ

ไทย (ท้ังในปจจุบันและในอนาคต) ในนามของบริษัท  

 VGI ทำหนาที่เปนเพียงตัวแทนในการขายสื่อโฆษณาตาง ๆ ในลักษณะเดียวกับเอเจนซี่อื่น ๆ สำหรับสื่อโฆษณา

บริเวณตอมอรถไฟฟา BTS และทางเดินเชื่อม (Skywalk) ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาใชความสามารถในการบริหาร

จัดการขายและการตลาดของบริษัทเองเปนลำดับแรก และพิจารณาจัดสรรสื่อโฆษณาขางตนให VGI เปนตัวแทน

ขายเปนกรณี ๆ ไปตามท่ีบริษัทกระทำเปนปกติวิสัยกับตัวแทนขายอ่ืน ๆ 

 บริษัทจะใหสิทธิแก MACO ในการกอสรางและเปนเจาของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยเฉพาะประเภทบิลบอรด 

(Static Billboard) (ซ่ึงต้ังอยูบนพ้ืนท่ีซ่ึงเอกชนเปนเจาของกรรมสิทธิ์) และสื่อโฆษณาบริเวณตามแนวเสนทางของ

รถไฟฟา BTS ไดแก สื่อโฆษณาบนตอมอ และแบบ flyovers ในประเทศไทยกอน โดยบริษัทจะยังคงเปนผูบริหาร

จัดการและขายสื่อโฆษณาบนสื่อโฆษณาดังกลาว และจะชำระคาตอบแทนใหแก MACO ตามท่ีไดตกลงกัน อยางไร

ก็ดี หาก MACO ไมประสงคจะกอสรางหรือไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิดำเนินการ

กอสรางและเปนเจาของสื่อดังกลาวไดเอง และ MACO จะไมไดรับคาตอบแทนจากสื่อโฆษณาดังกลาว (อยางไรก็

ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา จากการเขาทำรายการในครั้งนี้ MACO จะไมตองการบริหารจัดการหรือ
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เปนเจาของกรรมสิทธิ์ปายโฆษณาประเภทบิลบอรดเพิ่มเติม เนื่องจากไดจำหนายบิลบอรดในประเทศไทยออกไป

หมดแลว การลงทุนเพ่ิมเติมอาจจะเปนการเพ่ิมคาใชจายในการบริหารจัดการท่ีมากกวารายไดท่ีไดรับ) 

และบริษัทจะมีขอจำกัดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยในตางประเทศดังตอไปนี้ 

- ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยซ่ึงบริษัทบริหารงานเอง 

บริษัทตกลงจะไมขยายธุรกิจเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยนอกประเทศ

ไทยซึ่งบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัท ซึ่ง ณ ปจจุบันคือ แพลน บี มาเลเซีย บริหารงานเอง แตยังจะ

ดำเนินธุรกิจเดิมที่มีอยูตอไป โดยจะใหสิทธิในการดำเนินธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยนอก

ประเทศไทยดังกลาวแกกลุม MACO กอน27

28  

- ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยซ่ึงบริษัทไมไดบริหารงานเอง 

สำหรับธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยนอกประเทศไทยของบริษัท ซึ่งบริษัทดำเนินการ

ผานบริษัทรวม หรือบริษัทรวมทุนตามรายชื่อท่ีกำหนดรวมกันระหวางบริษัท และ MACO ซ่ึงมีหุนสวนทองถ่ิน

ของบริษัทรวมหรือบริษัทรวมทุนดังกลาวเปนผูบริหารหลัก28

29 

 

(ข) บริษัทสามารถลดระยะเวลาการดำเนินการกอนการเขาลงทุนไดมากกวาการทำรายการกับบุคคลภายนอก 

จากการท่ี VGI เปนผูถือหุนใหญของท้ังบริษัทและ MACO การเขาทำรายการระหวางบริษัท กับ MACO จึงถือเปนการทำ

รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และทั้งบริษัทและ MACO มีความเขาใจในการประกอบธุรกิจของกันและกัน รวมถึงบริษัทยัง

เปนผูบริหารจัดการปายโฆษณาในประเทศไทยของกลุม MACO ตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา ดังนั้นจึงสามารถชวยลด

ระยะเวลาการตรวจสอบสถานะกิจการ การเจรจาตอรองราคา เงื่อนไขการซื้อทรัพยสินที่ซื้อขาย และลดระยะเวลาการเขาทำ

สัญญา ทำใหบริษัทสามารถขยายธุรกิจและลงทุนไดอยางรวดเร็ว ทันตอโอกาส ภาระผูกพันและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจใน

ปจจุบัน 

 

2.2.7 ขอดอยของการเขาทำรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

(ก) ภาระคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดจากการพิจารณารายการที่เก่ียวโยง 

เนื่องจากการเขาทำรายการในครั้งนี้คือ MACO ซ่ึงมีผูถือหุนใหญกลุมเดียวกับบริษัทไดแก VGI ทำใหรายการในคร้ังนี้เปน

รายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งขนาดรายการเทากับรอยละ 13.46 ของทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงิน

รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือมีมูลคาของขนาดรายการตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป หรือตั้งแตรอยละ 3.00 

ของมูลคาทรัพยสินท่ีมีตัวตนสุทธิ จึงทำใหบริษัทมีหนาท่ีตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน และจัดใหมีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการเพื่อนำเสนอตอผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขา

ทำรายการฯซ่ึงทำใหบริษัทมีภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นจากการพิจารณาเขาทำรายการ 

 

 

 
28  ในปจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยนอกประเทศไทยโดยผาน บริษัท Plan B (Malaysia) Sdn. Bhd. 

29  ไดแก บริษัท Sanctuary Billboard Sdn. Bhd. บริษัท Panyathip Plan B Media Lao Co., Ltd. และ บริษัท BL Falcon Media Pte. Ltd.  
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2.2.8 ประโยชนหรือขอดีหากทำรายการกับบุคคลภายนอก 

(ก) ไมเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน 

หากบริษัทไมเขาทำรายการในครั้งนี้ รายการเกี่ยวโยงจะไมเกิดขึ้น ถึงแมวา PLANB และ MACO มีผูถือหุนรายใหญกลุม

เดียวกันคือ VGI บริษัทไมจำเปนที ่จะตองไดรับการอนุมัติจากที ่ประชุมผู ถือหุ นของบริษัทในการเขาทำรายการกับ

บุคคลภายนอก ตามประกาศรายการไดมาจำหนายไปซึ่งสินทรัพย อยางไรก็ตาม บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ บริษัทยังคงตองปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยฯและสำนักงาน ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวของ หากบริษัทจะ

ทำรายการอ่ืน ๆ ในอนาคต 

 

2.2.9 ผลกระทบหรือขอดอยหากทำรายการกับบุคคลภายนอก 

(ก) ขั้นตอนในการเจรจาและการศึกษาขอมูลอาจใชระยะเวลามากขึ้น 

หากบริษัทไมไดเขาทำรายการในครั้งนี้ และเขาทำรายการกับบุคคลภายนอก บริษัทอาจตองใชเวลาในการศึกษาขอมูล 

การสอบทานสถานะกิจการนั้น ๆ มากขึ้น รวมไปถึงการเจรจาถึงเงื่อนไขการเขาทำรายการตาง ๆ อาจมีความยุงยากและ

ซับซอนมากกวาการเขาทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน อีกทั้ง หากบุคคลภายนอกดังกลาวไมไดอยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัท 

อาจทำใหความเขาใจและการประสานงานดานตาง ๆ เปนไปอยางลาชา 

 

2.3 ความสมเหตุสมผลของสัญญาซ้ือขายทรัพยสินระหวางบริษัทและ MACO  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับเอกสารรางสัญญาซ้ือขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO ฉบับนี้เปนรางสัญญาซ้ือ

ขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับฉบับลาสุด ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้รางสัญญา

ซ้ือขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO ยังไมไดมีการลงนามจากคูสัญญา เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของรางสัญญาซ้ือขาย

สินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO อาจยังไมเปนเงื่อนไขสุดทายที่คูสัญญาตกลงกัน ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำ

ความเห็นจากเงื่อนไขในรางสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ไดรับ ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2564 ฉบับนี้เทานั้น หากสาระสำคัญของรางสัญญาซ้ือขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO มี

การเปลี่ยนแปลงภายหลังจากวันที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับเอกสาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมสามารถใหความเห็น

หรือรับผิดชอบตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของสัญญาท่ีมีผลประทบตอผูถือหุนและ

บริษัท บริษัทจะมีการนำเรื่องดังกลาวเขาท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการตอไป 

รางสัญญาซ้ือขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เงื่อนไขบังคับกอนท่ีสำคัญ ธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินจะเกิดขึ้นตอเม่ือ

เงื่อนไขบังคับกอนดังตอไปนี้ไดสำเร็จเสร็จสิ้น 

 

 (ก) บริษัทไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของ

บริษัทใหเขาทำธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสิน 

และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาความ

เหมาะสม เนื ่องจากบริษัทที ่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ จะตองดำเนินการตาม

กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึง

การขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในการเขา
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รางสัญญาซ้ือขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย

และรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อใหผู ถือหุนของ

บริษัทมีสวนรวมในการตัดสินใจรายการที่อาจ

มีความขัดแยงทางผลประโยชน เนื่องจากอาจ

สงผลกระทบตอผูถือหุน ทั้งผลการดำเนินงาน 

การลงทุน และแนวทางในการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทในอนาคต ดังนั้นการท่ีจะทำรายการ

ขางตน จึงควรใหผู ถือหุนไดพิจารณา และมี

สวนในการตัดสินใจสำหรับการอนุมัติรายการ

ดังกลาว 

 (ข) MACO ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

ของ MACO ใหเขาทำธุรกรรมการเขาซ้ือ

ทรัพยสินกับบริษ ัท และเร ื ่องอื ่น ๆ ท่ี

เกี่ยวของ 

 

ที ่ปร ึกษาทางการเง ินอิสระมีความเห็นวา

เหมาะสม เนื่องจาก MACO เปนบริษัทที่จด

ทะเบ ียนในตลาดหล ักทร ัพย ฯ  จะต อง

ดำเน ินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ ท่ี

เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุม

ผ ู ถ ือห ุ นในการเข าทำรายการได มาหรือ

จำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยง

กัน ทั้งนี้หากที่ประชุมผูถือหุนของ MACO ไม

อนุมัติการเขาทำรายการขายทรัพยสินใหแก

บริษัท บริษัทจะยกเลิกการเขาทำรายการ

ดังกลาว 

 (ค) บริษัทไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการ

แขงขันทางการคา ใหเขาทำธุรกรรมการ

เขาซื้อทรัพยสินจาก MACO บนเงื่อนไขท่ี

บริษัทยอมรับได 

ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวามี

ความเหมะสม เนื่องจากการเขาทำรายการเขา

ซื้อทรัพยสินในครั้งนี้ ตองมีการขออนุญาตจาก

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา ดังนั้น

หากที่ประชุมคณะกรรมการการแขงขันทาง

การคาไมอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว 

บริษัทจะไมสามารถเขาลงทุน และตองยกเลิก

การเขาทำรายการทั ้งหมด ทั ้งนี้บร ิษ ัทได

ดำเนินการขออนุญาตกับคณะกรรมการการ

แขงขันทางการคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

บริษัทคาดวาบริษัทจะสามารถทราบผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการการแขงขันทาง
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รางสัญญาซ้ือขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

การคาภายในเดือนมกราคม 2565 หากบริษัท

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการการแขงขัน

ทางการคา บริษัทจะแจงความคืบหนาใหผูถือ

หุนทราบผลการพิจารณาตอไป 

 (ง) ไมปรากฏวามีการฟองร อง หรือมีการ

ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ซ่ึง

หามมิใหมีธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสิน หรือ

อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมี

นัยสำคัญตอธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสิน 

ที ่ปร ึกษาทางการเง ินอิสระมีความเห็นวา

เหมาะสมเนื่องจาก บริษัทสามารถยกเลิกการ

เขาทำรายการหากเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

ท่ีมีผลกระทบในแงลบอยางมีนัยสำคัญ 

 (จ) MACO ไดรับความยินยอมจากผูใหเชาที่มี

ส ัญญาเช าก ับ MACO และ EOA ในทุก

สัญญาเชาสำหรับการทำรายการในครั้งนี้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเปน

ประโยชนกับบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงจากการ

ไมตอสัญญาเชา 

มูลคาการซ้ือขาย 639.50 ลานบาท โปรดพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระเรื่องมูลคาซื้อขายของทรัพยสินที่ซ้ือ

ขายในสวนที่ 3 เรื่อง ความเปนธรรมของราคา

และเงื่อนไขการเขาทำรายการ 

ขอตกลงชดใชคาเสียหาย MACO จะชดใชคาเสียหายใหแกบริษัทสำหรับ

ความเสียหายที ่ เก ิดขึ ้นจากการที ่บร ิษ ัทไม

สามารถใชงานปายโฆษณาที่ซื ้อขายใด ๆ ได 

เนื่องจากการไมมีใบอนุญาตท่ีเกี่ยวของ หรือการ

กระทำผิดขอกฎหมาย ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 4 

ปนับจากวันที่ซื้อขาย และในวงเงินสูงสุดไมเกิน

ราคาซ้ือขายของปายท้ังหมด 

ที ่ปร ึกษาทางการเง ินอิสระมีความเห็นวา

เหมาะสม เนื่องจากในปจจุบัน MACO มีปาย

โฆษณาท่ีไมมีใบอนุญาตอยูคอนขางมาก ดังนั้น

หากบริษัทไมสามารถใชงานจากปายโฆษณาท่ี

ซ ื ้ อมา MACO จะต อง เป นผ ู  ร ั บผ ิ ดชอบ

คาเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางบริษัท อยางไรก็

ตามคาเสียหายที่เกิดขึ ้นจะครอบคลุมเงินท่ี

บริษัทไดชำระใหแก MACO ไดแก 639.50 

ลานบาท อยางไรก็ดี ที ่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระเห็นวาเพื ่อการกำกับดูแลกิจการที ่ดี 

บริษัทควรเรง ดำเนินการขอใบอนุญาตปาย

โฆษณาตางๆใหครบถวนเพื ่อปองกันความ

เส ียหายท ี ่อาจจะเก ิดข ึ ้น ซ ึ ่ งบร ิษ ัทได  มี

มาตรการเพื ่อลดความเสี ่ยงดังกลาวตามท่ี

เปดเผยในสวนที ่ 2 ขอ 2.2.3 ความเสี ่ยงใน

การเขาทำรายการ (ง) ความเสี่ยงปายโฆษณา

มีใบอนุญาตไมครบถวน รวมถึง ท่ีปรึกษา
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รางสัญญาซ้ือขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ทางการเงินอิสระเห็นวาระยะเวลารับผิดชอบ

เปนเวลา 4 ป จะครอบคลุมระยะเวลาในการ

ดำเนินการแกไขใหเปนไปตามกฎหมายและ

ความเสี่ยงท่ีปายโฆษณาอาจตองถูกรื้อถอน 

เงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีสำคัญ - หากเงื ่อนไขบังคับกอนสำเร็จดำเนินการ

สำเร็จทั ้งหมด ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 

( Economic Interest) ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข  อ ง กั บ

ทรัพยสินจะถือวาไดโอนใหแกบริษัทในวันท่ี 

1 ธันวาคม 2564 หรือวันอื่นตามที่คูสัญญา

ตกลงกัน โดยจำนวนเงินรับประกันขั ้นต่ำ

ภ า ย ใ ต  ส ั ญ ญ า บ ร ิ ห า ร ส ื ่ อ โ ฆ ษ ณ า 

( Advertising Media Management and 

Service Agreement) จะม ีการปร ับ เปน 

250.00 ลานบาท ต้ังแตวันดังกลาว 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเปน

ประโยชนก ับบร ิษ ัท เพราะค าบร ิหารสื่อ

โฆษณาไดมีการปรับลดลงตั้งแตเดือนธันวาคม 

2564 ถึงแมวาบริษัทยังไมชำระคาสินทรัพยท้ัง

จำนวน เนื่องจากตองรอผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา ซึ ่งจะ

เปนผลดีตอกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจาก

บริษัทไมตองแบกรับภาระเงินรับประกันขั้นต่ำ

ตามสัญญาเดิมที่เคยมีการลงนามกันกอนเขา

ทำรายการในครั้งนี ้

จากตารางขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ตามรางสัญญาซื้อขายสินทรัพยระหวาง

บริษัทและ MACO ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา เปนเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมตอการเขาทำ

รายการ เนื่องจากเงื่อนไขสวนใหญเปนเงื่อนไขที่เปนประโยชนตอบริษัท อีกทั้งในการเขาทำสัญญาซื้อขายสินทรัพยระหวาง

บริษัทและ MACO ในครั้งนี้ บริษัทไดมีการเจรจาตอรองให MACO จะชดใชคาเสียหายใหแกบริษัทสำหรับความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นจากการที่บริษัทไมสามารถใชงานปายโฆษณาที่ซื้อขายใด ๆ ได ภายใน 4 ปนับจากวันที่ซื้อขาย เนื่องจากการไมมี

ใบอนุญาตท่ีเกี่ยวของ หรือการกระทำผิดขอกฎหมาย ซ่ึงเปนการปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต 

อยางไรก็ตามหากเงื่อนไขตามรางสัญญาซื้อขายสินทรัพยระหวางบริษัทและ MACO มีการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสำคัญ บริษัทมีหนาที่จะตองนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาการเขาทำรายการใหมกอนที่บริษัทจะสามารถ

ดำเนินการได  
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สวนที่ 3 ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ 

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8 วันที่ 22 กันยายน 2564 ไดมี

มติอนุมัติการเขาทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ

การเขาทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดวยการเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัท มัลติ ไซน 

จำกัด (“MTS”) และ บริษัท โคแมส จำกัด (“COM”) รวมถึงเขาซื้อสินทรัพยที่ในสวนที่เปนปายโฆษณา (“บิลบอรด”) และ

ปายโฆษณาดิจิตอล (“ปาย LED”) บางสวนของบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) และ บริษัท  อาย ออน 

แอดส จำกัด (“EOA”)  โดยมีรายละเอียดธุรกรรมดังตอไปนี้ 

1. บริษัทเขาซื้อหุนสามัญ MTS ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจใหบริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย จำนวน 

140,000 หุน คิดเปนสัดสวนรวมกันรอยละ 100 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

2. บริษัทเขาซื้อหุนสามัญ COM ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจใหบริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย จำนวน 

56,250 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

3. บริษัทเขาซ้ือปายบิลบอรดของ MACO จำนวน 36 ปาย 

4. บริษัทเขาซ้ือปายบิลบอรด และ ปาย LED ของ EOA จำนวน 104 ปาย 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุน มูลคากิจการ และมูลคาของสินทรัพย ของแตละ

บริษัทที่ประกอบธุรกิจใหบริการและผลิตสื่อโฆษณา โดยพิจารณาจากขอมูลและสมมติฐานการดำเนินธุรกิจที่ไดรับจากการ

สัมภาษณผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ขอมูลจากกิจการ งบการเงินของบริษัทท่ีไดรับการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน

แลวจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพิจารณาการทำ

รายการ สมมติฐานและประมาณการทางการเงิน รวมถึงขอมูลที่เปดเผยแกสาธารณะทั่วไป เชน แบบแสดงรายการขอมูล

ประจำป (แบบ 56-1) ขอมูลที่เปดเผยแกสาธารณะในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย (www.set.or.th) เว็บไซตของสำนักงาน 

ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใหความเห็นเรื่องความเหมาะสมของราคา ตั้งอยูบนสมมติฐานวาการประกอบธุรกิจ โดย

พิจารณาจากสถานการณและขอมูลที่สามารถรับรูไดในปจจุบัน โดยขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับเปนขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณ และ

ครบถวน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ ประมาณการทางการเงินของ

กิจการ และอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุนในการพิจารณาความเหมาะสมและความเปนธรรมของราคาที่บริษัท

จะเขาทำรายการ ในครั้งนี้ 

3.1 การประเมินมูลคาหุนสามัญของ MTS   

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุนและมูลคากิจการ ดวยวิธีตาง ๆ จำนวน 4 วิธี ไดแก 

1. วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

3. วิธีมูลคาตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

3.1. วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach Ratio: P/BV Ratio) 

3.2. วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรตอหุน (Price to Earning Approach Ratio: P/E Ratio) 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและ 

รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”)  

 

 

55 

 

 

4. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

3.1.1 วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินราคาหุนและมูลคากิจการตามวิธีนี้ จะพิจารณาจากมูลคาตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่งของบริษัท ซึ่งท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงขอมูลจากงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งงบ

การเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ เพื่อสะทอนขอมูลทาง

การเงินใหเปนปจจุบันมากท่ีสุด ท้ังนี้สามารถนำงบการเงินดังกลาวมาคำนวณหามูลคาตามบัญชี ไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

ทุนท่ีชำระแลว 14.00 

กำไร (ขาดทุน) สะสม   

    ทุนสำรองตามกฎหมาย 1.40 

    ยังไมไดจัดสรร  33.25 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 48.65 

จำนวนหุนท่ีออกและชำระแลว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ลานหุน) 0.14 

มูลคาตามบัญชีตอหนวย (บาท) 347.52 

ดังนั้น มูลคาหุนของ MTS ที่ประเมินโดยวิธีมูลคาตามบัญชี จะเทากับ 347.52 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 

100.00 บาท)  หรือมีมูลคากิจการเทากับ 48.65 ลานบาท อยางไรก็ตามวิธีมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาของกิจการตาม

งบการเงิน ณ วันที่ทำการประเมินเพียงอยางเดียว โดยไมไดแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานจากทรัพยสิน และไมได

สะทอนสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา วิธีการนี้ไมอาจสะทอนมูลคา

กิจการท่ีเหมาะสม 

3.1.2 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

ในการประเมินมูลคากิจการโดยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากมูลคาของ

สินทรัพยรวมของบริษัท หักดวยหนี้สินทั้งหมด รวมทั้งภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งปรากฎตามงบ

การเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ และปรับปรุงดวยรายการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบ

การเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบทำใหมูลคาตามบัญชีสะทอนมูลคาที่แทจริง เชน สวนปรับปรุงเพิ่มหรือสวนลดจากการ

ประเมินราคาทรัพยสินท่ียังไมไดบันทึกในงบการเงิน เปนตน  

สินทรัพยสวนใหญของบริษัทมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด สินทรัพยสิทธิการใช ซึ่งคิดเปนอัตราสวนรอย

ละ 27.51 และ รอยละ 57.71 ของสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของบริษัท ตามลำดับ นอกจากนี้ MTS และ 

PLANB ไมมีการจัดทำรายงานการประเมินสินทรัพยโดยผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณา

สินทรัพยรวมของบริษัท พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย และสินทรัพยไดสะทอนมูลคาตามบัญชีผานงบการเงิน

ภายใน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 แลว ในสวนของหนี้สินนั้นสวนใหญมาจากหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน และประมาณ
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การหนี้สินระยะยาวจากการรื้อโครงปาย ซ่ึงคิดเปนอัตราสวนรอยละ 22.46 และ รอยละ 29.91 ของสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 30 

มิถุนายน 2564 ของบริษัท ตามลำดับ โดยหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินไดมีการระบุระยะเวลาและจำนวนเงินไวอยาง

ชัดเจนและเปนหนี้สินที่ใชสนับสนุนการดำเนินกิจการตามปกติและไมไดมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาในระหวางงวด 

นอกจากนี้ประมาณการหนี้สินที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาไดมีการสะทอนมูลคาในงบการเงินภายใน ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2564 แลว ฉะนั้นทั้งสินทรัพยและหนี้สินสวนใหญของบริษัทไมไดมีการเปลี่ยนแปลงของมูลคาอยางชัดเจนใน

ระหวางงวด ดังนั้นทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดปรับปรุงมูลคาทั้งสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทดวยเหตุผลที่กลาวมา

ขางตน ดังนั้น การคำนวณมูลคาหุนและมูลคายุติธรรมในวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) จึง

ใหผลลัพธท่ีเทากับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทดวยวิธีมุลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

3.1.3 วิธีมูลคาเปรียบเทียบตลาด (Market Comparable Approach)  

3.1.3.1 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach Ratio: P/BV Ratio) 

การประเมินราคาโดยวิธีนี้ เปนการนำมูลคาตามบัญชีของ MTS ตามงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2564 ซึ่งเปนงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร และเปนงบการเงินฉบับลาสุด เพื่อสะทอนขอมูลทางการเงินใหเปน

ปจจุบันมากที่สุด คูณดวยคาเฉลี่ย P/BV ของบริษัทจดทะเบียนที่นำมาใชเปรียบเทียบ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจสื่อโฆษณา ที่มีการ

ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย มีมูลคาอัตราสวน P/BV และ P/E มากกวาศูนย รวมจำนวน 3 บริษัท ซึ่งท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาบริษัทที่นำมาใชเปรียบเทียบดังกลาวสามารถนำมาใชอางอิงไดอยางเหมาะสม มี

รายละเอียดตามภาคผนวกท่ี 7 ขอมูลหลักทรัพยท่ีใชในการเปรียบเทียบ ดังนั้นมูลคาอัตราสวน P/BV ของบริษัทจดทะเบียนมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชื่อยอบริษัท 7 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

PLANB 4.50 4.63 4.78 4.75 4.34 

VGI 3.16 3.29 3.56 3.72 4.08 

AQUA 0.45 0.45 0.46 0.45 0.42 

คาเฉลี่ย 2.70 2.79 2.93 2.98 2.95 

ที่มา: SETSMARTS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ดังนั้นขอมูลคาเฉลี่ย P/BV อยูระหวาง 2.70-2.98 เทา ดังนั้นการประเมินมูลคากิจการของบริษัท MTS สามารถ

คำนวณไดดังนี้ 

รายการ  

รวมสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ลานบาท)  48.65 

จำนวนหุนท่ีออกและชำระแลว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ลานหุน) 0.14 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาทตอหุน) 347.52 

คาเฉลี่ยของ P/BV (เทา) 2.70-2.98 

มูลคาหุน (บาทตอหุน) 939.4938 – 1,034.0137 
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รายการ  

มูลคากิจการ (ลานบาท) 131.53 – 144.76 

จากตารางขางตน มูลคากิจการซ่ึงประเมินโดยวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี จะเทากับ 131.53 – 144.76 ลาน

บาท หรือเทากับมูลคาหุนอยูระหวาง 939.4938 – 1,034.0137 บาทตอหุน อยางไรก็ดี การประเมินมูลคาหุนวิธีดังกลาวเปน

การอางอิงจากราคาตลาดของหุนในกลุมบริษัทท่ีนำมาเปรียบเทียบ ซ่ึงอาจมีความแตกตางจากกิจการในดานการบริหารจัดการ 

การสรางผลตอบแทนจากทรัพยสิน (Return On Asset) โครงสรางเงินทุน และสภาพคลองการซื้อขายแตละบริษัทในตลาด

หลักทรัพยฯ ซึ่งโครงสรางเงินทุนของแตละบริษัทในอุตสาหกรรมมีความแตกตางกัน ดวยเหตุนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี

ความเห็นวา การประเมินกิจการโดยวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี เปนวิธีการท่ีไมเหมาะสม 

3.1.3.2 วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรตอหุน (Price to Earning Approach Ratio: P/E Ratio) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคากิจการของ MTS โดยการนำผลรวมของกำไรสุทธิของบริษัทตามที่ปรากฏ

ในงบการเงินภายในงวด 12 เดือนยอนหลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คูณดวยคาเฉลี่ย P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนท่ี

นำมาใชเปรียบเทียบ โดยมูลคา P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชื่อยอบริษัท 7 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

PLANB 259.71 267.01 215.90 183.14 110.37 

VGI 53.48 55.64 57.02 65.44 62.13 

AQUA 14.74 14.89 12.41 9.35 5.94 

คาเฉลี่ย 109.31 112.51 95.11 85.98 59.48 

ที่มา: SETSMARTS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

จากขอมูลขางตน คาเฉลี่ย P/E อยูระหวาง 59.48-112.51 เทา ดังนั้นการประเมินมูลคากิจการสามารถคำนวณไดดังนี้ 

รายการ  

คาเฉลี่ยของ P/E (เทา) 59.48-112.51 

กำไรสุทธิยอนหลัง 12 เดือนจาก วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ลานบาท)  21.90 

จำนวนหุนท่ีออกและชำระแลว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ลานหุน) 0.14 

ราคาหุน (บาทตอหุน) 9,303.6905 – 17,598.5254 

มูลคากิจการ (ลานบาท) 1,302.52 – 2,463.79 

จากตารางขางตน มูลคากิจการซ่ึงประเมินโดยวิธีอัตราสวนราคาตอกำไรตอหุน จะเทากับ 1,302.52 – 2,463.79 ลาน

บาท หรือเทากับมูลคาหุนละ 9,303.6905 – 17,598.5254 บาทตอหุน ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินไมไดประเมินมูลคากิจการ

ดวยวิธีการดังกลาว เนื่องจากการประเมินมูลคาหุนวิธีดังกลาวเปนการอางอิงจากราคาตลาดของหุนสามัญ ซึ่งไมไดแสดงถึง

ศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งขอมูลบางสวนไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาด COVID-19 ดังเห็นจากขอมูลคา P/E ของ PLANB ที่มีอัตราสวน P/E สูง ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น

วา วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรตอหุน เปนวิธีการท่ีไมเหมาะสม 
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3.1.4 วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดเปนการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนิน

ธุรกิจของกิจการในอนาคตมาปรับดวยอัตราคิดลด (Discount rate) ที่เหมาะสม ซึ่งในการประเมินหามูลคาสวนของผูถือหุน

ของกิจการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำประมาณการทางการเงินจากสมมติฐานที่สำคัญในชวงระยะเวลา 5 ป 

(ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2570) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวาระยะเวลาประมาณการดังกลาว เปน

ชวงเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับ MTS ท่ีจะแสดงกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยมีการประกอบธุรกิจจนอยูใน

ระดับคงที่ (Stable Stage) หรือมีระดับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยูในระดับคงที่ รวมถึงพิจารณาปจจัยที่มีผลตอ

กระแสเงินสด เชน รายได ตนทุน คาใชจาย เงินลงทุน เงินทุนหมุนเวียน เงินกูยืม และโครงสรางเงินทุน เปนตน ซึ่งกระแสเงิน

สดจากการประมาณการในปที่ 5 เหมาะสมที่จะนำมาใชคำนวณมูลคาสุดทายภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Terminal 

Value) 

นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหสมมติฐานที่ไดรับจาก MTS และจากการสัมภาษณผูบริหารและ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งตั้งอยูบนสมมติฐานวาธุรกิจยังคงดำเนินงานตอไปอยางตอเนื่อง ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ

เกิดขึ้น (Going-Concern Basis) และการรับความชวยเหลือทางการเงิน รวมถึงเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  

ทั้งนี้ หากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณภายนอก และสถานการณภายในของ MTS  มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ

และสงผลกระทบตอการดำเนินงานของ MTS รวมถึงกระทบตอสมมติฐานท่ีกำหนดมูลคายุติธรรมดวยวิธีนี้จะเปลี่ยนแปลงดวย

เชนกัน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานตาง ๆ ท่ีสำคัญของประมาณการทางการเงินของ MTS  ดังนี้ 

สมมติฐานหลักในการจัดทำประมาณการทางการเงิน 

ก) รายไดจากการขายและใหบริการ  

 MTS ประกอบธุรกิจใหบริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย ซึ่งประกอบดวยปายบิลบอรดขนาดใหญ 

และปายบิลบอรดขนาดกลาง MTS เปนผูใหบริการสื่อโฆษณาบิลบอรด ซึ่งประกอบดวยปายบิลบอรดขนาดใหญ ขนาด

กลาง และขนาดเล็ก โดยปายบิลบอรดขนาดใหญติดตั้งบริเวณทางดวน จุดเชื่อมตัวของหัวเมืองหลัก รวมทั้งยานธุรกิจท่ี

สำคัญ และสำหรับปายบิลบอรดขนาดกลางและขนาดเล็ก MTS ไดใหบริการติดตั้งตามแยกสำคัญในตางจังหวัดท่ัว

ประเทศไทย เชนหางสรรพสินคา ตลาด และยานการศึกษา  

ตั้งแตป 2563 ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ทำใหรายไดจากการ

ขายและใหบริการของ MTS ลดลงอยางตอเนื่อง และ MTS ไมมีนโยบายเพิ่มจำนวนปายโฆษณา อยางไรก็ตาม งวด 3 

เดือนแรกสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 Utilization Rate ปรับเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 38.17 เนื่องจากมีลูกคารายหนึ่งเชา

ปายโฆษณาเพื่อโฆษณาสินคาใหมเพียงระยะสั้น จึงสงผลใหภายหลังจากชวงเวลาดังกลาว MTS จะไมมีรายไดจากลูกคา

รายดังกลาว และจะมีรายไดจากสื่อโฆษณาเปนปกติเฉลี่ยประมาณ 4.00 – 5.00 ลานบาทตอเดือน ดังนั้น ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระประมาณการรายไดสื่อโฆษณาต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 เทากับเดือนละ 4.00 

ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจในสถานการณปจจุบัน นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวา 

แนวโนมธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยจะมีการปรับตัวดีขึ้นในป 2565 – 2566 หลังจากสถานการณการแพร
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ระบาด COVID-19 ลดลง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด Utilization Rate สำหรับป 2566 เทากับรอยละ 

40.34 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของ Utilization Rate ป 2562 – 2564 เพื่อใหครอบคลุมสถานการณการดำเนินธุรกิจปกติใน

อดีตตลอดจนถึงสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 อีกทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวาปายโฆษณา

ของบริษัทมีหลากหลายขนาด และมีสถานที่ตั้งที่แตกตางกันไป จึงทำใหสมมติฐานคาเฉลี่ยของ Utilization Rate นั้น

เหมาะสมแลว นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสัมภาษณผูบริหาร PLANB เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโนมการเติบโตคา

โฆษณา ซ่ึง PLANB ใหมุมมองวารายไดคาโฆษณา out of home ในระยะยาวจะมีอัตราการเติบโตสูงกวารอยละ 4.00 - 

5.00 ตอป 

อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู

อาศ ัยจากข อม ูลของ The Nielsen Company (Thailand) Co, Ltd. & Digital Agency Association (Thailand), 

Digital Advertising Association (Thailand) พบวาธุรกิจสื่อโฆษณานอกบานของไทยตั้งแตป 2555 มีการปรับตัวขึ้น-

ลง จนถึงป 2559 ท่ีคอย ๆ มีการปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และขึ้นสูงสุดในป 2562 และมีการปรับตัวลดลงในป 2563 

จากการแพรระบาด COVID-19 ดังนั้น หากพิจารณาการเติบโตสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยต้ังแตป 2555 – 2562 จะ

มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Annual Growth Rate) อยูที่รอยละ 4.00 ตอป ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงกำหนดให Utilization Rate มีอัตราการเติบโตรอยละ 4.00 ตอปตั้งแตป 2567 เปนตนไป เนื่องจากที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระมองวา เมื่อสถานการณแพรระบาด COVID – 19 เริ่มคลี่คลาย ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยจะ

คอย ๆ ปรับตัวดีขึ้น อัตราการเติบโตดังกลาวจึงสามารถสะทอนประมาณการอัตราการเติบโตของรายไดจากสื่อโฆษณา

ภายนอกท่ีอยูอาศัยตลอดชวงเวลาประมาณการไดอยางเหมาะสม 

Media industry spending – Out of home (ลานบาท) 

 
ที่มา : The Nielsen Company (Thailand) Co, Ltd. & Digital Agency Association (Thailand), Digital Advertising Association 

(Thailand) 

อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวาธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยยังมีปจจัยเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค ซ่ึงอาจทำใหสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยเติบโตไดมากไมเทากับสื่อโฆษณาดิจิตอล
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และสื่อโฆษณาออนไลน ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา Utilization Rate เฉลี่ยที่เหมาะสมในระยะยาวจะ

ใกลเคียงกับ Utilization Rate ในป 2562 ซึ่งเปนชวงกอนการแพรระบาด COVID – 19 จึงกำหนดให Utilization 

Rate ในป 2570 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 0.00 ตอป ซ่ึงทำให Utilization Rate ใกลเคียงกับ Utilization Rate 

ในป 2562 ซ่ึงสามารถสะทอนผลการดำเนินงาน ความเสี่ยง และการประกอบธุรกิจในระยะยาวไดอยางเหมาะสม 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาการเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย รวมถึงการ

สอบถามผูบริหารของ MACO และ PLANB ซึ่งไมมีแผนในการลงทุนปายโฆษณาเพิ่มเติม ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงประมาณการใหมีจำนวนปายเทากันตลอดระยะเวลาประมาณการและเทากับจำนวนปาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2564 ซึ่งเปนขอมูลลาสุดที่ไดรับจาก MACO เพื่อสะทอนสถานการณปจจุบันของบริษัท โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

พิจารณาแลวมีความเห็นวา สมมติฐานดังกลาวมีความเหมาะสมสำหรับใชในการประมาณการ 

โดยมีรายไดจากการขายและใหบริการในป 2562 – 2564 และงวด 3 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

สรุปไดดังนี้  

หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 

Utilization Rate (%) 52.70 47.53 20.79 38.17 

รายไดจากการขายและใหบริการ 102,852.74 92,763.31 40,574.35 18,396.11 

อัตราการเติบโต (%) n/a (10) (56) 84* 

* อัตราการเติบโตปรับแบบเต็มป 

ที่มา : ขอมูลงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO ซึ่งเปนรายไดจากการขายและใหบริการที่เรียกเก็บจากลูกคาภายนอกเฉพาะ

ปายที่จะทำรายการในคร้ังนี้ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 MTS มีปายจำนวน 444 ปาย และไดทำการร้ือโครงพรอมทั้งตัดจำหนายโครง

จำนวน 5 ปาย ซึ่งทำใหมีปายคงเหลือที่โอนจำนวน 439 ปาย 

ประมาณการรายไดจากการขายและใหบริการตั้งแตเดือนเมษายน 2565 – มีนาคม 2570 แสดงไดดังนี ้

หนวย : พันบาท 1 เม.ย. 64 – 31 

มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

Utilization Rate (%) 32.60 40.34 41.95 43.63 45.38 45.38 

รายไดจากการขายและใหบริการ 63,622.82 78,730.13 81,879.34 85,154.51 88,560.69 88,560.69 

อัตราการเติบโต (%) 57 24 4 4 4 0 

ที่มา : ขอมูลประมาณการโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ข) ตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย) 

ตนทุนขายและใหบริการ ประกอบดวย คาใชจายพนักงาน คาเชา ตนทุนคาภาษีปาย ตนทุนคาเบี้ยประกันภัย

ปาย ตนทุนคาไฟฟา และตนทุนอื่น ๆ เปนตน ตนทุนขายและใหบริการคิดเปนสัดสวนรอยละ 45 - 106 ของรายไดจาก

การขายและใหบริการ  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานประมาณการตนทุนขายและใหบริการ ดังนี้ 
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ตนทุนผันแปร 

ตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาไฟฟา งานสั่งทำ เปนตน ป 2562-2564 มีสัดสวนตนทุนผันแปรตอรายไดจาก

การขายและใหบริการเทากับรอยละ 1.85 - 4.28 ของรายไดจากการขายและบริการ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ไดกำหนดใหสมมติฐานตนทุนผันแปรเทากับรอยละ 3.46 ของรายไดจากการขายและใหบริการตลอดชวงระยะเวลา

ประมาณการ โดยอางอิงจากขอมูลอัตราสวนเฉลี่ยของตนทุนผันแปรตอรายไดจากการขายและใหบริการสำหรับป 2562 

– 2564 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการนำขอมูลในชวงเวลาป 2562 – 2564 ดังกลาวมาใชหาคาเฉลี่ย

เหมาะสม เนื่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในสภาพปจจุบัน และเปนชวงเวลาที่บริษัทเขาทำสัญญาบริหาร

จัดการสื่อโฆษณากับ MACO แลว 

คาใชจายพนักงาน 

คาใชจายพนักงาน ประกอบดวย เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ เปนตน เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาด COVID-19 ที่ผานมา บริษัทไมไดมีการปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงาน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงประมาณ

การใหอัตราการเติบโตของคาใชจายพนักงานป 2565 เทากับรอยละ 0.00 เพ่ือสะทอนสภาพธุรกิจปจจุบัน และท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดพิจารณาถึงการเขาบริหารจัดการของ PLANB ภายหลังการเขาทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งในป 2563 

ทาง PLANB มีอัตราการเพิ่มเงินเดือนพนักงานเฉลี่ยเทากับรอยละ 5.00 ตอป ดังนั้น จึงกำหนดใหอัตราการเติบโตของ

คาใชจายพนักงานเทากับรอยละ 5.00 ตั้งแตป 2566 เปนตนไป เพื่อสะทอนคาใชจายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังทำ

รายการ  

ตนทุนคงท่ี 

ตนทุนคงที่ ประกอบดวย คาเบี้ยประกันภัย คาภาษีปาย คาซอมแซมบำรุงรักษา อื่น ๆ เปนตน สำหรับป 2564 

MTS มีตนทุนคงที่เทากับ 6.93 ลานบาท ในการจัดทำประมาณการทางการเงินครั้งนี้ กำหนดใหตนทุนคงที่ ตั้งแตป 

2565 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 1.09 ตอป โดยอางอิงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ยยอนหลัง

ชวงป 2553 – 2563 เพ่ือสะทอนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการโดยรวมในระยะยาว 

คาเชา 

คาเชา หมายถึง คาเชาเพื่อติดตั้งโครงปายโฆษณา ซึ่งประกอบดวยสัญญาเชาระยะสั้น (ภายใน 1 ป) และสัญญา

เชาระยะยาว (มากกวา 1 ป) ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหคาเชาป 2565 เทากับ 28.19 ลานบาท 

เนื่องจาก MTS ไมมีแผนในการเพ่ิมจำนวนปายโฆษณา และอางอิงจากประมาณการขอมูลการจายคาเชาท่ีจัดทำโดยฝาย

บริหารของ MACO เพื่อสะทอนสถานการณปจจุบัน พรอมกันนี้ ไดกำหนดอัตราการเติบโตตั้งแตป 2566 เทากับรอยละ 

3.00 ตอป ตามอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยของคาเชาท่ีตกลงกับผูใหเชา 

โดยมีตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย) ในป 2562 – 2564 และงวด 3 เดือน

แรกสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 

ตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคา

เส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) 

46,167.94 47,047.25 42,807.06 10,849.29 
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หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 

ตนทุนขายและใหบริการ/รายไดจาก

การขายและใหบริการ (%) 

45 51 106 59 

ที่มา : ขอมูลงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO 

ประมาณการตนทุนขายและใหบริการต้ังแตเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2570 แสดงไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 1 เม.ย. 64 – 31 

มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

ตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคา

เส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) 

39,990.02 41,564.14 42,757.69 43,989.39 45,260.55 46,450.09 

ตนทุนขายและใหบริการ/รายไดจาก

การขายและใหบริการ (%) 

63 53 52 52 51 52 

ที่มา : ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ค) คาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย) 

คาใชจ ายในการบริหารที ่สำคัญ ไดแก เง ินเดือนและผลประโยชนพนักงานสำนักงาน คานายหนา คา

สาธารณูปโภค เครื่องใชสำนักงาน คาใชจายเดินทาง อ่ืน ๆ เปนตน ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐาน

สำหรับประมาณการคาใชจายในการขายและบริหาร ดังนี้ 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

คาใชจายพนักงาน ประกอบดวย เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ เปนตน เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของ COVID-19 ที่ผานมา บริษัทไมไดมีการปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงาน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

กำหนดใหอัตราการเติบโตของคาใชจายพนักงานป 2565 เทากับรอยละ 0.00 นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

พิจารณาวา ภายหลังการเขาลงทุนในครั้งนี้ PLANB จะเปนผูบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมด อัตราการเพิ่มของคาใชจาย

เกี่ยวกับพนักงานของ PLANB จะสะทอนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดังกลาวไดดีที่สุด ซึ่งในป 2563 ทาง PLANB มีอัตรา

การเพิ่มเงินเดือนพนักงานเฉลี่ยเทากับรอยละ 5.00 ตอป ดังนั้น จึงกำหนดใหอัตราการเติบโตของคาใชจายเกี่ยวกับ

พนักงานเทากับรอยละ 5.00 ตั้งแตป 2566 เปนตนไป นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดสัมภาษณผูบริหาร 

PLANB เกี่ยวกับแนวโนมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน พบวา PLANB อาจตองมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานของ PLANB 

เพิ่มข้ึนประมาณปละ 1.10 ลานบาท ซึ่งมาจากการรับโอนพนักงานจาก MACO และบริษัทในกลุม MACO หรือสรรหา

จากบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจจากปายโฆษณาท่ีเขาลงทุนในครั้งนี้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระประมาณการคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสวนเพิ่มนี้สำหรับป 2565 เทากับ 1.10 ลานบาท และมีอัตราการเพิ่มข้ึน 

ตั้งแตป 2566 เปนตนไป เทากับรอยละ 5.00 ตอป  

คาใชจายคงท่ี 

คาใชจายคงที่ ประกอบดวย คาเชา คาสาธารณูปโภค คาโทรศัพท เครื่องใชสำนักงาน คาสอบบัญชี คาใชจาย

เดินทาง คาเบี้ยประกันภัย อื่นๆ เปนตน สำหรับป 2564 MTS มีคาใชจายคงที่เทากับ 2.03 ลานบาท จึงกำหนดให

คาใชจายคงท่ีต้ังแตป 2565 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 1.09 ตอป โดยอางอิงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคา

ผูบริโภคเฉลี่ยยอนหลังชวงป 2553 – 2563 เพ่ือสะทอนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการโดยรวมในระยะยาว 
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นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากขอมูลในอดีตพบวา ยังมีคาใชจายสวนกลางที่ไดมีการปนสวน

คาใชจายบริหารจาก MACO สำหรับการบริหารจัดการ ประกอบดวยเงินเดือนและผลประโยชนพนักงาน คาเชา คา

สาธารณูปโภค เปนตน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวา หากการดำเนินธุรกิจไมมีการเปลี่ยนแปลงที ่มี

นัยสำคัญ คาบริหารจัดการดังกลาวจะยังเกิดขึ้นจากการที่ PLANB เขามาบริหาร ซึ่งจะตองมีคาใชจายสวนกลางจาก 

PLANB ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด

สมมติฐานคาใชจายดังกลาวตั้งแตป 2565 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 2.00 ตอป โดยพิจารณาจากอัตราการ

เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ยยอนหลังชวงป 2553 - 2563 ประกอบกับอัตรากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ยใน

อดีตของกลุม PLANB 

คานายหนา 

คานายหนา ประกอบดวย คาคอมมิชชั่น และ คา Rebate เปนตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา 

PLANB จะเปนผูบริหารจัดการ ทำการตลาด และการขายสื่อโฆษณาจากปายโฆษณาภายหลังการเขาทำรายการ จึงมี

ความเห็นวา การกำหนดคานายหนาโดยอางอิงคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจาก PLANB จะสามารถสะทอนมูลคากิจการท่ี

เหมาะสมสำหรับ PLANB ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังการเขาลงทุน มากกวาการกำหนดคานายหนาตามสัญญาบริหาร

จัดการสื่อโฆษณาที่ MACO จายใหแก PLANB ซึ่งจากการสัมภาษณผูบริหาร PLANB เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโนมคา

นายหนาพบวา บริษัทมีคานายหนาโดยเฉลี่ยรอยละ 5.00 ของรายไดจากการขายและบริการ  ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระประมาณการ ตั้งแตป 2565 เปนตนไป เทากับรอยละ 5.00 ของรายไดจากการขายและบริหารเพื่อใหสะทอน

ภาพรวมผลการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม  

โดยมีคาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย) ในป 2562 – 2564 และงวด 3 

เดือนแรกสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 

คาใชจายในการขายและบริหาร (ไม

รวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) 

47,454.78 53,194.07 12,233.17 4,680.90 

อัตราการเติบโต (%)  12 (70) (53) 

ที่มา : ขอมูลงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO 

ประมาณการคาใชจายในการขายและบริหารต้ังแตสำหรับเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2570 แสดงไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 1 เม.ย. 64 – 31 

มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

คาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวม

คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) 

16,322.67 17,403.78 17,897.37 18,408.07 18,936.54 19,306.37 

อัตราการเติบโต (%) 33 7 3 3 3 2 

ที่มา : ขอมูลประมาณการโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ง) คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย ประกอบดวย คาเสื่อมราคา เชน คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ และสิทธิ

การใชสินทรัพย เปนตน และคาตัดจำหนาย เชน ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เปนตน โดยอางอิงจากประมาณการของฝาย

บัญชีสอดคลองกับนโยบายทางบัญชีท่ีมีการตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุการใช 

สื่อโฆษณา 5 ป 

อุปกรณ 5  ป 

เครื่องตกแตง และเครื่องใชสำนักงาน 3, 5 ป 

ยานพาหนะ     5 ป 

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 3 ป 

จ) คาใชจายการลงทุน 

MTS ไมมีแผนในการลงทุนในสินทรัพยใด ๆ และไมมีแผนเพิ่มจำนวนปายโฆษณา ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระประมาณการคาใชจายการลงทุนเทากับ -ไมมี- ลานบาท 

ฉ) ภาษีเงินได 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตั้งแตป 2565 เทากับรอยละ 20 ของกำไรกอนภาษี ตลอดการประมาณการ 

ช) เงินทุนหมุนเวียน 

ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย และ ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย จากขอมูลทางการเงิน

ของ MTS  ป 2562 – 2564 เพื่อสะทอนผลประกอบการของ MTS  โดยท่ี MTS  ไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใด ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับเงินทุนหมุนเวียน 

ลูกหนี้การคา   เฉลี่ยประมาณ 38 วัน 

เจาหนี้การคา   เฉลี่ยประมาณ 10 วัน 

ประมาณการทางการเงินต้ังแตงวดเมษายน 2564 – มีนาคม 2570 เปนดังนี ้

หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 1 เม.ย. 64 – 

31 มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

รายไดจากการขายและ

ใหบริการ 
102,852.74 92,763.31 40,574.35 

63,622.82 78,730.13 81,879.34 85,154.51 88,560.69 88,560.69 

ตนทุนขายและใหบริการ  47,891.07 48,951.18 44,745.18 41,497.94 43,072.06 44,265.61 44,236.01 45,260.55 46,450.09 

กำไรข้ันตน 54,961.67 43,812.13 (4,170.83) 22,124.88 35,658.07 37,613.73 40,918.50 43,300.15 42,110.60 

คาใชจายในการขายและ

บริหาร  
48,581.07 54,174.69 13,160.45 16,368.64 17,446.13 17,939.72 18,414.99 18,936.54 19,306.37 

EBIT1/ 6,380.60 (10,362.55) (17,331.28) 5,756.24 18,211.94 19,674.01 22,503.51 24,363.61 22,804.23 

EBITDA2/ 9,230.02 (7,478.00) (14,465.88) 7,310.13 19,762.21 21,224.28 22,757.06 24,363.61 22,804.23 

หมายเหตุ : 1/ กำไรกอนดอกเบี้ยและภาษ ี(Earnings before interest and tax) 

              2/ กำไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมและคาตัดจำหนาย (Earnings before interest tax depreciation and amortization) 
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ซ) อัตราขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

มูลคาของ MTS ภายหลังจากปประมาณการสุดทาย คำนวณโดยวิธีการเติบโตคงที ่ (Perpetuity Growth 

Model) เนื่องจาก ที่ผานมาธุรกิจสื่อโฆษณามีการแขงขันคอนขางสูง อีกทั้งไมมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน

อนาคต ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกำหนดใหมีอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลา

ประมาณการท่ีรอยละ 0.00 ตอป 

ฌ) อัตราสวนลด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : 

WACC) เปนอัตราคิดลดในการคำนวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากโครงสรางเงินทุนของธุรกิจสื่อ

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย ประกอบดวยเงินทุนจากสวนของผูถือหุนและเงินกูยืมและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย โดย

คำนวณ WACC จากคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตนทุนหนี้สิน (Kd) และ ตนทุนของเงินทุนจากสวนของผูถือหุน (Ke) ดังนี้  

WACC = Ke x E/(D+E) + Kd x (1-T) x D/(D+E) 

โดยท่ี  

Ke = ตนทุนของเงินทุนจากสวนของผูถือหุน เทากับ รอยละ 12.99 

Kd = ตนทุนของหนี้สิน หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูหรือหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยเฉลี่ยของ PLANB เทากับรอยละ 6.09 

ตอป ซ่ึงคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเงินกูและหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  

T = อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล เทากับ รอยละ 20 

D/E  = หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย/สวนของผูถือหุนรวม เฉลี่ย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ของ PLANB 0.87 เทา ดัง

รายละเอียดในภาคผนวก 6 

รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดคา Ke โดยใชหลักการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ซึ่งมี

สูตรคำนวณหา Ke ดังนี้ 

Ke = Rf + 𝛽𝛽 x (Rm – Rf) 

โดยท่ี 

Rf =   อัตราผลตอบแทนไรความเสี่ยง (Risk-free Rate) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงจาก อัตราผลตอบแทน

ของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทากับรอยละ 2.32 ตอป ที่มีสมมติฐานวา

ธุรกิจยังคงดำเนินตอไปอยางตอเนื่อง (Going Concern Basis) (ท่ีมา: www.thaibma.or.th) 

Beta (𝛽𝛽) =   1.37 เทา เปนคาสัมประสิทธิ์ ความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อเทียบกับดัชนีของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณคา Beta โดยเลือก

เปรียบเทียบกับคา Beta ของบริษัทท่ีจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย หมวดธุรกิจสื่อโฆษณา จำนวน 3 

บริษัท คือ PLANB VGI และ AQUA (โปรดดูรายชื่อบริษัทจดทะเบียน ท่ีนำมาใชเปรียบเทียบเพ่ือคำนวณ

คา Beta และวิธ ีการคำนวณคา Beta ในภาคผนวกที ่ 6) ทั ้งนี ้ ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำคา 

Unlevered Beta  ยอน 3 ป ตั ้งแต 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที ่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ ่งเปนชวง

ระยะเวลารวมชวงกอนและระหวางสถานการณการแพรระบาด COVID-19 จาก SETSMART เพ่ือ
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คำนวณหาคาเฉลี่ย Unlevered Beta และปรับปรุงดวยอัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอทุนของ PLANB 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาอัตราสวนดังกลาวสะทอนโครงสรางทุน

ในอนาคตท่ีอยูภายใตการบริหารของ PLANB    

Rm = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเฉลี่ยยอนหลัง 15 ป ถึง เดือน

มิถุนายน 2564 ซึ่งเทากับรอยละ 10.08 ตอป (ที่มา: SETSMART และการคำนวณของที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระ) ซึ่งที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเปนชวงระยะเวลาที่สะทอนวัฏจักรเศรษฐกิจและ

สอดคลองกับระยะเวลาประมาณการ 

โดยการคำนวณหา Ke ไดแสดงในตารางคำนวณตนทุนทางการเงินของสวนของผูถือหุนดานลางดังนี้ 

ตัวแปรจากสูตรคำนวณ CAPM อัตราสวนท่ีใช 

Risk free rate (Rf) 2.32 %  

Risk Premium (Rm – Rf) 10.08 % - 2.32 %  

Beta (𝛽𝛽) 1.37 

Cost of Equity (Ke) จาก CAPM  12.99 % 

จากคา Ke ที่คำนวณได ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาคาดังกลาวสามารถสะทอนถึงความเสี่ยงของ

สวนของทุนสำหรับการลงทุนใน MTS  

การคำนวณ WACC ไดแสดงในตารางการคำนวณตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (WACC) ดานลางนี้ 

ตัวแปรจากสูตรคำนวณ WACC อัตราสวนท่ีใช 

D/E 0.87 

1-T 80.00 % 

Cost of Debt (Kd) 6.09 % 

Cost of Equity (Ke) 12.99 % 

WACC 9.21 % 

จากสมมติฐานท่ีกำหนดขางตน สามารถคำนวณกระแสเงินสดและประเมินมูลคายุติธรรมของ MTS  ไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 1 ต.ค. 64 – 31 

มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

EBIT*(1-Tax) 2,302.50 14,569.55 15,739.21 18,002.80 19,490.89 18,243.38 

+ คาเส่ือมราคา 775.14 1,550.27 1,550.27 253.56  -     -    

- คาใชจายลงทุน  -     -     -     -     -     -    

+/ - การเปล ี ่ยนแปลงเง ินทุน

หมุนเวียน 

(2,131.26) (1,529.01) (293.88) (305.91) (318.43) 34.16 

กระแสเงินสดอิสระของกิจการ 

(Free Cash Flow to the Firm) 

946.37 14,590.82 16,995.60 17,950.45 19,172.46 18,277.54 
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หนวย : พันบาท 1 ต.ค. 64 – 31 

มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

มูลคาสุดทาย (Terminal Value)      198,453.22 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 905.59 12,784.57 13,635.79 13,187.33 12,897.25 11,258.34 

มูลคาปจจุบันของมูลคาสุดทาย      122,240.44 

รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงิน

สด 

     186,909.32 

 

 (พันบาท) 

      มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรวม 186,909.32 

บวก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 41,681.42 

หัก   : ภาระหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ยงวดลาสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 - 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 (สวนของผูถือหุนบริษัท) 228,590.74 

ทั ้งนี ้ ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาการใหสวนลดสำหรับสภาพคลอง (Discount for Lack of 

Marketability : DLOM) เทากับรอยละ 0.00 ถึงแมวาหุนของ MTS จะไมมีสภาพคลอง เนื่องจากไมใชหุนของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แต MTS เปนบริษัทยอยของบริษัท กรีนแอด จำกัด ที่เปนบริษัทยอยของ MACO และ 

MACO เปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมถึง MTS ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยซึ่งเปน

ธุรกิจหลักของทั้ง MACO และ PLANB ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา การกำหนดราคาซื้อขายสำหรับทรัพยสินท่ี

เกี่ยวของกับธุรกิจหลักของท้ังสองบริษัทจดทะเบียนดวย DLOM เทากับรอยละ 0.00 ในครั้งนี้จึงมีความเหมาะสม  

จากการประเมินมูลคายุติธรรมโดยวิธี DCF จะไดมูลคายุติธรรมของ MTS ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เทากับ 

228.59 ลานบาท 

การคำนวณโดยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเปนวิธีท่ีคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจและการทำกำไรของบริษัท

ในอนาคต ซึ่งเปนการประเมินโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับในอนาคต โดย

อางอิงจากการดำเนินงานที่ผานมารวมทั้งคำนึงถึงแนวโนมความสามารถในการดำเนินงานในอนาคต จึงทำใหสามารถ

สะทอนมูลคาท่ีแทจริงไดดีกวาวิธีการประเมินอ่ืน ๆ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธี

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีความเหมาะสมกับการประเมินมูลคาในครั้งนี้  

สรุปผลการประเมินมูลคายุติธรรมของ MTS 

วิธีการประเมินมูลคา มูลคา (ลานบาท) ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินไมเหมาะสม 

1. วิธีมูลคาตามบัญชี  48.65 ไมเหมาะสม 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี 48.65 ไมเหมาะสม 

3. วิธีมูลคาเปรียบเทียบ   

3.1 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี  131.53 – 144.76 ไมเหมาะสม 

3.2 วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรตอหุน  1,302.52 – 2,463.79 ไมเหมาะสม 
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วิธีการประเมินมูลคา มูลคา (ลานบาท) ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินไมเหมาะสม 

4. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 228.59 เหมาะสม 

ทั้งนี้การประเมินราคาหุนในแตละวิธีมีขอดีขอดอยแตกตางกันไป ซึ่งสะทอนถึงความเหมาะสมของมูลคากิจการจาก

การประเมินมูลคากิจการในแตละวิธีท่ีแตกตางกันไปดงนี้ 

1. การประเมินราคาดวยวิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach)  

วิธีการคำนวณมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาของ MTS ตามงบการเงิน ณ วันที่ทำการประเมินเพียงอยาง

เดียว โดยไมไดแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานจากทรัพยสิน และไมไดสะทอนสภาพคลองทางการเงินของ MTS 

ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา วิธีมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีท่ีไมเหมาะสม 

2. การประเมินราคาดวยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

วิธีการคำนวณการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาหุนในปจจุบันของบริษัท ซ่ึงเปนการแสดงถึงมูลคา

พ้ืนฐานของบริษัท ณ เวลานั้น อยางไรก็ดีวิธีการดังกลาวไมไดสะทอนสภาพคลองทางการเงิน และไมไดแสดงถึงศักยภาพ

ในการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีปรับปรุง

มูลคาตามบัญชีเปนวิธีท่ีไมเหมาะสม 

3. การประเมินราคาดวยวิธีเปรียบเทียบมูลคาตลาด (Market Comparable Approach)  

a. วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach Ratio: P/BV Ratio) 

การประเมินมูลคาหุนวิธีดังกลาวเปนการอางอิงจากราคาตลาดของหุนสามัญซึ่งกลุมบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบ 

ในดานการบริหารจัดการ การสรางผลตอบแทนจากทรัพยสิน (ROA) โครงสรางเงินทุน และสภาพคลองการซื้อขายหุน

สามัญแตละบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงโครงสรางเงินทุนของแตละบริษัทในอุตสาหกรรมมีความแตกตางกัน ดวยเหตุ

นี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การประเมินกิจการโดยวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชีเปนวิธีที่ไม

เหมาะสม 

b. วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรตอหุน (Price to Earning Approach Ratio: P/E Ratio) 

การประเมินมูลคาหุนโดยอางอิงกับราคาตลาดของหุนสามัญเปรียบเทียบกับความสามารถในการทำกำไรในอดีต 

ซึ่งเหมาะสำหรับการประเมินราคาหุนในระยะสั้นโดยไมคำนึงถึงความสามารถในการสรางผลตอบแทนในอนาคต ดวย

เหตุนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การประเมินกิจการโดยวิธีอัตราสวนราคาตอกำไรตอหุน เปนวิธีที่ไม

เหมาะสม 

4. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)  

เปนวิธีที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจและการทำกำไรของบริษัทในอนาคต ซึ่งเปนการประเมินโดยพิจารณาจาก

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต โดยอางอิงจากการดำเนินงานที่ผานมารวมทั้งคำนึงถึง

แนวโนมความสามารถในการดำเนินงานในอนาคต จึงทำใหสามารถสะทอนมูลคาที่แทจริงไดดีกวาวิธีการประเมินอื่น ๆ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีความ

เหมาะสมกับการประเมินมูลคาในครั้งนี้ 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาวิธีที่เหมาะสมในการนำมาใชประเมินมูลคายุติธรรมของกิจการและมูลคาหุน

ของ MTS ไดแกวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด  ซึ่งจะทำใหมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะไดมารอยละ 100.00 

เทากับ 228.59 ลานบาท  

3.2 การประเมินมูลคาหุนสามัญของ COM 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุนและมูลคากิจการ ดวยวิธีตาง ๆ จำนวน 4 วิธี ไดแก 

1. วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

3. วิธีมูลคาตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

3.1. วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach Ratio: P/BV Ratio) 

3.2. วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรตอหุน (Price to Earning Approach Ratio: P/E Ratio) 

4. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

3.2.1 วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินราคาหุนและมูลคากิจการตามวิธีนี้ จะพิจารณาจากมูลคาตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่งของบริษัท ซึ่งท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงขอมูลจากงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งงบ

การเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ ทั้งนี้สามารถนำงบ

การเงินดังกลาวมาคำนวณหามูลคาตามบัญชี ไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

ทุนท่ีชำระแลว 5.63 

สวนเกินกวามูลคาหุน 14.38 

กำไร (ขาดทุน) สะสม   

    ทุนสำรองตามกฎหมาย 0.56 

    ยังไมไดจัดสรร  27.38 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 47.95 

จำนวนหุนท่ีออกและชำระแลว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ลานหุน) 0.06 

มูลคาตามบัญชีตอหนวย (บาท) 852.38 

ดังนั้น มูลคาหุนของ COM ที่ประเมินโดยวิธีมูลคาตามบัญชี จะเทากับ 852.38 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 

100.00 บาท)  หรือมีมูลคากิจการเทากับ 47.95 ลานบาท อยางไรก็ตามวิธีมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาของกิจการตาม

งบการเงิน ณ วันที่ทำการประเมินเพียงอยางเดียว โดยไมไดแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานจากทรัพยสิน และไมได

สะทอนสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ประกอบกับ COM เปนบริษัทยอยของ MACO ซึ่งทาง MACO เปนศูนยรวมในการ

บริหารจัดการตาง ๆ ของบริษัทในกลุมรวมถึงการบัญชีและการเงิน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา วิธีการ

นี้ไมอาจสะทอนมูลคากิจการท่ีเหมาะสม 
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3.2.2 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

ในการประเมินมูลคากิจการโดยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากมูลคาของ

สินทรัพยรวมของบริษัท หักดวยหนี้สินทั้งหมด รวมทั้งภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งปรากฎตามงบ

การเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ และปรับปรุงดวยรายการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบ

การเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบทำใหมูลคาตามบัญชีสะทอนมูลคาที่แทจริง เชน สวนปรับปรุงเพิ่มหรือสวนลดจากการ

ประเมินราคาทรัพยสินท่ียังไมไดบันทึกในงบการเงิน เปนตน  

สินทรัพยสวนใหญของบริษัทมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด อาคารและอุปกรณ สินทรัพยสิทธิการใช ซ่ึง

คิดเปนอัตราสวนรอยละ 17.77 รอยละ 8.44 และ รอยละ 66.46 ของสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของบริษัท 

ตามลำดับ นอกจากนี้ COM และ PLANB ไมมีการจัดทำรายงานการประเมินสินทรัพยโดยผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดพิจารณาสินทรัพยรวมของบริษัท พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย และสินทรัพยไดสะทอนมูลคา

ตามบัญชีผานงบการเงินภายใน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แลว ในสวนของหนี้สินนั้นสวนใหญมาจากหนี้สินตามสัญญาเชา

ทางการเงิน ซึ่งคิดเปนอัตราสวนรอยละ 51.52 ของสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของบริษัท ตามลำดับ โดย

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินไดมีการระบุระยะเวลาและจำนวนเงินไวอยางชัดเจนและเปนหนี้สินที่ใชสนับสนุนการดำเนิน

กิจการตามปกติและไมไดมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาในระหวางงวด ฉะนั้นท้ังสินทรัพยและหนี้สินสวนใหญของบริษัทไมไดมี

การเปลี่ยนแปลงของมูลคาอยางชัดเจนในระหวางงวด ดังนั้นทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดปรับปรุงมูลคาทั้งสินทรัพย

และหนี้สินของบริษัทดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ดังนั้น การคำนวณมูลคาหุนและมูลคายุติธรรมในวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี 

(Adjusted Book Value Approach) จึงใหผลลัพธที่เทากับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทดวยวิธีมูลคา

ตามบัญชี (Book Value Approach) 

3.2.3 วิธีมูลคาเปรียบเทียบตลาด (Market Comparable Approach)  

3.2.3.1 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach Ratio: P/BV Ratio) 

การประเมินราคาโดยวิธีนี้ เปนการนำมูลคาตามบัญชีของ COM ตามงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2564 ซึ่งเปนงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร และเปนงบการเงินฉบับลาสุด เพื่อสะทอนขอมูลทางการเงินใหเปน

ปจจุบันมากที่สุด คูณดวยคาเฉลี่ย P/BV ของบริษัทจดทะเบียนที่นำมาใชเปรียบเทียบ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจสื่อโฆษณา ที่มีการ

ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย มีมูลคาอัตราสวน P/BV และ P/E มากกวาศูนย รวมจำนวน 3 บริษัท ซึ่งท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา บริษัทที่นำมาใชเปรียบเทียบดังกลาวสามารถนำมาใชอางอิงไดอยางเหมาะสม มี

รายละเอียดตามภาคผนวกท่ี 6 ขอมูลหลักทรัพยท่ีใชในการเปรียบเทียบ ดังนั้นมูลคาอัตราสวน P/BV ของบริษัทจดทะเบียนมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชื่อยอบริษัท 7 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

PLANB 4.50 4.63 4.78 4.75 4.34 

VGI 3.16 3.29 3.56 3.72 4.08 
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ชื่อยอบริษัท 7 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

AQUA 0.45 0.45 0.46 0.45 0.42 

คาเฉลี่ย 2.70 2.79 2.93 2.98 2.95 

ที่มา: SETSMARTS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

จากขอมูลคาเฉลี่ย P/BV อยูระหวาง 2.70-2.98  เทา ดังนั้นการประเมินมูลคากิจการของ COM สามารถคำนวณได

ดังนี้ 

รายการ  

รวมสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ลานบาท)  47.95 

จำนวนหุนท่ีออกและชำระแลว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ลานหุน) 0.06 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาทตอหุน) 852.98 

คาเฉลี่ยของ P/BV (เทา) 2.70-2.98 

มูลคาหุน (บาทตอหุน) 2,304.3333 - 2,536.1658 

มูลคากิจการ (ลานบาท) 129.62 – 142.66 

จากตารางขางตน มูลคากิจการซ่ึงประเมินโดยวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี จะเทากับ 129.62 – 142.66 ลาน

บาท หรือเทากับมูลคาหุนอยูระหวาง 2,304.3333 - 2,536.1658 บาทตอหุน อยางไรก็ดี การประเมินมูลคาหุนวิธีดังกลาวเปน

การอางอิงจากราคาตลาดของหุนในกลุมบริษัทท่ีนำมาเปรียบเทียบ ซ่ึงอาจมีความแตกตางจากกิจการในดานการบริหารจัดการ 

การสรางผลตอบแทนจากทรัพยสิน (Return On Asset) โครงสรางเงินทุน และสภาพคลองการซื้อขายแตละบริษัทในตลาด

หลักทรัพยฯ ซึ่งโครงสรางเงินทุนของแตละบริษัทในอุตสาหกรรมมีความแตกตางกัน ดวยเหตุนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี

ความเห็นวา การประเมินกิจการโดยวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี เปนวิธีการท่ีไมเหมาะสม 

3.2.3.2 วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรตอหุน (Price to Earning Approach Ratio: P/E Ratio) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคากิจการของ COM โดยการนำผลรวมของกำไรสุทธิของบริษัทตามที่ปรากฏ

ในงบการเงินภายในงวด 12 เดือนยอนหลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คูณดวยคาเฉลี่ย P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนท่ี

นำมาใชเปรียบเทียบ โดยมูลคา P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชื่อยอบริษัท 7 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

PLANB 259.71 267.01 215.90 183.14 110.37 

VGI 53.48 55.64 57.02 65.44 62.13 

AQUA 14.74 14.89 12.41 9.35 5.94 

คาเฉลี่ย 109.31 112.51 95.11 85.98 59.48 

ที่มา: SETSMARTS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

จากขอมูลขางตน คาเฉลี่ย P/E อยูระหวาง 59.48-112.51 เทา ดังนั้นการประเมินมูลคากิจการสามารถคำนวณไดดังนี้ 
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รายการ  

คาเฉลี่ยของ P/E (เทา) 59.48-112.51 

กำไรสุทธิยอนหลัง 12 เดือนจาก วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ลานบาท)  11.14 

จำนวนหุนท่ีออกและชำระแลว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ลานหุน) 0.06 

ราคาหุน (บาทตอหุน) 11,783.5002 – 22,289.2440 

มูลคากิจการ (ลานบาท) 662.82 – 1,253.77 

จากตารางขางตน มูลคากิจการซึ่งประเมินโดยวิธีอัตราสวนราคาตอกำไรตอหุน จะเทากับ 662.82 – 1,253.77 ลาน

บาท หรือเทากับมูลคาหุนละ 11,783.5002 – 22,289.2440 บาทตอหุน ท้ังนี้ การประเมินมูลคาหุนวิธีดังกลาวเปนการอางอิง

จากราคาตลาดของหุนสามัญจากบริษัทจดทะเบียนที่อยูในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งอาจมีความแตกตางจาก COM ในเรื่องของ

ลักษณะธุรกิจ โครงสรางเงินทุน และขนาดธุรกิจ ซึ่งไมไดแสดงถึงศักยภาพในการดำเนินงานของ COM เองที่ประกอบธุรกิจ

ตอเนื่องจากสถานะปจจุบัน รวมทั้งขอมูลราคาตลาดของหุนและอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิบางสวนอาจมีความผันผวน

เนื่องจากการไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด COVID-19 ดังเห็นจากขอมูลคา P/E ของ PLANB ท่ีมีอัตราสวน P/E สูงเกิน

กวาระดับปกติ ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรตอหุน เปนวิธีการท่ีไมเหมาะสม 

3.2.4 วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดเปนการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนิน

ธุรกิจของกิจการในอนาคตมาปรับดวยอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งในการประเมินหามูลคาสวนของผูถือหุน

ของกิจการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำประมาณการทางการเงินจากสมมติฐานที่สำคัญในชวงระยะเวลา 5 ป 

(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2570) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวาระยะเวลาประมาณการดังกลาว เปน

ชวงเวลาที่เหมาะสมสำหรับ COM ที่จะแสดงกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยมีการประกอบธุรกิจจนอยู

ในระดับคงที่ (Stable Stage) หรือมีระดับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยูในระดับคงที่ รวมถึงพิจารณาปจจัยที่มีผลตอ

กระแสเงินสด เชน รายได ตนทุน คาใชจาย เงินลงทุน เงินทุนหมุนเวียน เงินกูยืม และโครงสรางเงินทุน เปนตน ซึ่งกระแสเงิน

สดจากการประมาณการในปที่ 5 เหมาะสมที่จะนำมาใชคำนวณมูลคาสุดทายภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Terminal 

Value) 

นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหสมมติฐานที่ไดรับจาก COM และจากการสัมภาษณผูบริหารและ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งตั้งอยูบนสมมติฐานวาธุรกิจยังคงดำเนินงานตอไปอยางตอเนื่อง ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ

เกิดขึ้น (Going-Concern Basis) และการรับความชวยเหลือทางการเงิน รวมถึงเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน   

ท้ังนี้ หากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณภายนอก และสถานการณภายในของ COM  มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ

และสงผลกระทบตอการดำเนินงานของ COM รวมถึงกระทบตอสมมติฐานที่กำหนดมูลคายุติธรรมดวยวิธีนี้จะเปลี่ยนแปลง

ดวยเชนกัน 

  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานตาง ๆ ท่ีสำคัญของประมาณการทางการเงินของ COM  ดังนี้ 

สมมติฐานที่สำคัญของประมาณการทางการเงิน 

ก) รายไดจากการขายและใหบริการ  
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COM ไดวางแผนกลยุทธการตลาดอยางสม่ำเสมอ เพื่อรักษาลูกคาเดิมและเพิ่มยอดขายใหม อีกทั้งไดมีการ

ปรับปรุงแผนการตลาดโดยนำเสนอการขายสินคาเปนแบบ Package รวมกับกลุมบริษัท สงผลให COM มีรายไดเพิ่มข้ึน 

แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 จนสงผลกระทบตอเศรษฐกิจทั้งประเทศ และทำใหรายไดจาก

การขายและใหบริการของ COM เริ่มปรับตัวลงในป 2563 – ป 2564 จากการสัมภาษณผูบริหารพบวา COM ไมมี

แผนการลงทุนหรือแผนที่จะเพิ่มจำนวนปายโฆษณาที่มีผูเชาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

กำหนดใหมี Utilization Rate สำหรับป 2565 เทากับงวด 3 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คือ รอยละ 

45.29 เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจในสถานการณปจจุบัน นอกจากนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวาใน

อนาคตแนวโนมธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นในป 2565 – 2566 หลังจากสถานการณการ

แพรระบาด COVID-19 ลดลง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด Utilization Rate สำหรับป 2566 เทากับรอย

ละ 58.67 ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยของ Utilization Rate ป 2562 – 2564 เพ่ือใหครอบคลุมสถานการณการดำเนินธุรกิจปกติใน

อดีตตลอดจนสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 อีกทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวาปายโฆษณาของ

บริษัทมีหลากหลายขนาด และมีสถานที่ตั ้งที ่แตกตางกันไป จึงทำใหสมมติฐานคาเฉลี ่ยของ Utilization Rate นั้น

เหมาะสมแลว พรอมกันนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสัมภาษณผูบริหาร PLANB สำหรับแนวโนมการเติบโตของสื่อ

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย (out of home) ในระยะยาวท่ีจะมีอัตราการเติบโตสูงกวารอยละ 4.00 -5.00 ตอป และ

จากการวิเคราะหอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยจากขอมูลของ The Nielsen 

Company (Thailand) Co, Ltd. & Digital Agency Association (Thailand) ในขอท่ี 3.1.3 (ก) ดังนั ้น ที ่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระกำหนดให Utilization Rate มีอัตราการเติบโตรอยละ 4.00 ตอปตั ้งแตป 2567 เปนตนไป เพ่ือ

สามารถสะทอนประมาณการอัตราการเติบโตของรายไดจากสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยตลอดชวงเวลาประมาณการ

ไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวาธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยยังมีปจจัย

เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งอาจทำใหสื ่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยเติบโตมไมเทากับสื่อ

โฆษณาดิจิตอลและสื่อโฆษณาออนไลน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา Utilization Rate เฉลี่ยที่เหมาะสมใน

ระยะยาวจะใกลเคียงกับ Utilization Rate ในป 2562 ซึ่งเปนชวงกอนการแพรระบาด COVID – 19 จึงกำหนดให 

Utilization Rate ในป 2570 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 0.00 ตอป ซึ่งทำให Utilization Rate ใกลเคียงกับ 

Utilization Rate ในอดีต ซึ่งสามารถสะทอนผลการดำเนินงาน ความเสี่ยง และการประกอบธุรกิจในระยะยาวไดอยาง

เหมาะสม 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาการเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย รวมถึงการ

สอบถามผูบริหารของ MACO และ PLANB ซึ่งไมมีแผนในการลงทุนปายโฆษณาเพิ่มเติม ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงประมาณการใหมีจำนวนปายเทากันตลอดระยะเวลาประมาณการและเทากับจำนวนปาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2564 ซึ่งเปนขอมูลลาสุดที่ไดรับจาก MACO เพื่อสะทอนสถานการณปจจุบันของบริษัท โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

พิจารณาแลวมีความเห็นวา สมมติฐานดังกลาวมีความเหมาะสมสำหรับใชในการประมาณการ 

โดยมีรายไดจากการขายและใหบริการ โดยในป 2562 – 2564 และงวด 3 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2564 สรุปไดดังนี้ 
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หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 

Utilization Rate rate (%) 63.87 64.73 47.43 45.29 

รายไดจากการขายและใหบริการ 69,231.09  70,168.18  51,414.71  12,274.22  

อัตราการเติบโต (%) n/a 1 (27) (5)* 

* อัตราการเติบโตปรับแบบเต็มป 

ที่มา : ขอมูลงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO ซึ่งเปนรายไดจากการขายและใหบริการที่เรียกเก็บจากลูกคาภายนอกเฉพาะ

ปายที่จะทำรายการในคร้ังนี้ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 COM มีปายจำนวน 77 ปาย และตัดจำหนายโครงจำนวน 1 ปาย ซึ่ง

ทำใหมีปายคงเหลือที่โอนจำนวน 76 ปาย 

ประมาณการรายไดจากการใหบริการสื่อโฆษณาตั้งแตเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2570 แสดงไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 1 เม.ย. 64 – 

31 มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

Utilization rate (%) 45.29 58.67 61.02 63.46 66.00 66.00 

รายไดจากการขายและใหบริการ 49,096.89 63,604.66 66,148.85 68,794.80 71,546.59 71,546.59 

อัตราการเติบโต (%) (5) 30 4 4 4 0 

รวมรายไดจากสื่อโฆษณา 49,096.89 63,604.66 66,148.85 68,794.80 71,546.59 71,546.59 

ที่มา : ขอมูลประมาณการโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ข) ตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย) 

ตนทุนขายและใหบริการสื่อโฆษณา ประกอบดวย ตนทุนคาเชา เปนหลัก ตนทุนขายและใหบริการคิดเปน

สัดสวนรอยละ 37 – 69 ของรายไดจากการขายและใหบริการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานประมาณ

การตนทุนขายและใหบริการ ดังนี้ 

ตนทุนผันแปร 

ตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาไฟฟา งานสั่งทำ เปนตน ป 2562-2564 มีสัดสวนตนทุนผันแปรตอรายไดจาก

การขายและใหบริการเทากับรอยละ 3.14 – 5.93 ของรายไดจากการขายและใหบริการ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระประมาณการตนทุนผันแปรเทากับรอยละ 4.89 ของรายไดจากการขายและใหบริการตลอดชวงระยะเวลาประมาณ

การ โดยอางอิงจากขอมูลอัตราสวนเฉลี่ยของตนทุนผันแปรตอรายไดจากการขายและใหบริการสำหรับป 2562 – 2564 

ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการนำขอมูลในชวงเวลาป 2562 – 2564 ดังกลาวมาใชหาคาเฉลี่ยเหมาะสม 

เนื่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในสภาพปจจุบัน และเปนชวงเวลาที่บริษัทเขาทำสัญญาบริหารจัดการสื่อ

โฆษณากับ MACO แลว 

คาใชจายพนักงาน 

คาใชจายพนักงาน ประกอบดวย เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ เปนตน เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของ COVID-19 ที่ผานมาบริษัทไมไดมีการเพิ่มเงินเดือนพนักงาน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงประมาณ

การใหอัตราการเติบโตของคาใชจายพนักงานป 2565 เทากับรอยละ 0.00 เพ่ือสะทอนสภาพธุรกิจปจจุบัน และท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดพิจารณาถึงการเขาบริหารจัดการของ PLANB ภายหลังการเขาทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งในป 2563 

ทาง PLANB มีอัตราการเพิ่มเงินเดือนพนักงานเฉลี่ยเทากับรอยละ 5.00 ตอป ดังนั้น จึงกำหนดใหอัตราการเติบโตของ
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คาใชจายพนักงานเทากับรอยละ 5.00 ตั้งแตป 2566 เปนตนไป เพื่อสะทอนคาใชจายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังทำ

รายการ  

ตนทุนคงท่ี 

ตนทุนคงที่ ประกอบดวย คาเบี้ยประกันภัย คาภาษีปาย คาซอมแซมบำรุงรักษา อื่น ๆ เปนตน สำหรับป 2564 

COM มีตนทุนคงที่เทากับ 6.08 ลานบาท ในการจัดทำประมาณการทางการเงินครั้งนี้ กำหนดใหตนทุนคงที่ตั้งแตป 

2565 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 1.09 ตอป โดยอางอิงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ยยอนหลัง

ชวงป 2553-2563 เพ่ือสะทอนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการโดยรวมในระยะยาว 

คาเชา 

คาเชา หมายถึง คาเชาเพื่อติดตั้งโครงปายโฆษณา ซึ่งประกอบดวยสัญญาเชาระยะสั้น (ภายใน 1 ป) และสัญญา

เชาระยะยาว (มากกวา 1 ป) ดังนั้นในการจัดทำประมาณการทางการเงินครั้งนี้ กำหนดใหคาเชาป 2565 เทากับ 34.07 

ลานบาท เนื่องจาก COM ไมมีแผนในการเพิ่มจำนวนปายโฆษณา และอางอิงจากประมาณการขอมูลการจายคาเชาท่ี

จัดทำโดยฝายบริหารของ MACO เพื่อสะทอนสถานการณปจจุบัน พรอมกันนี้ ไดกำหนดอัตราการเติบโตตั้งแตป 2566 

เทากับรอยละ 3.00 ตอป ตามอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยของคาเชาท่ีตกลงกับผูใหเชา 

โดยมีตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย) ในป 2562 – 2564 และงวด 3 เดือน

แรกสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 

ตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคา

เส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) 

33,215.09 26,180.01 32,550.52 8,407.77 

ตนทุนขายและใหบริการ/รายไดจาก

การขายและใหบริการ (%) 

48 37 63 69 

ที่มา : ขอมูลงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO 

ประมาณการตนทุนขายและใหบริการต้ังแตเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2570 แสดงไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 1 เม.ย. 64 – 31 

มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

ตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคา

เส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) 

43,674.67 45,526.61 46,826.97 48,167.39 49,549.17 50,833.57 

ตนทุนขายและใหบริการ/รายไดจากการ

ขายและใหบริการ (%) 

89 72 71 70 69 71 

ที่มา : ขอมูลประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ค) คาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย) 

คาใชจายในการขายที่สำคัญไดแก เงินเดือนและผลประโยชนพนักงานสำนักงาน คานายหนา คาสาธารณูปโภค 

เครื่องใชสำนักงาน คาใชจายเดินทาง อื่นๆ เปนตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานประมาณการ

คาใชจายในการขายและบริหาร ดังนี้ 
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คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

คาใชจายพนักงาน ประกอบดวย เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ เปนตน เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของ COVID-19 ที่ผานมาบริษัทไมไดมีการเพิ่มเงินเดือนพนักงาน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

กำหนดใหอัตราการเติบโตของคาใชจายพนักงานป 2565 เทากับรอยละ 0.00 นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

พิจารณาวา ภายหลังการเขาลงทุนในครั้งนี้ PLANB จะเปนผูบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมด อัตราการเพิ่มของคาใชจาย

เกี่ยวกับพนักงานของ PLANB จะสะทอนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดังกลาวไดดีที่สุด ซึ่งในป 2563 ทาง PLANB มีอัตรา

การเพิ่มเงินเดือนพนักงานเฉลี่ยเทากับรอยละ 5.00 ตอป ดังนั้น จึงกำหนดใหอัตราการเติบโตของคาใชจายเกี่ยวกับ

พนักงานเทากับรอยละ 5.00 ตั้งแตป 2566 เปนตนไป นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดสัมภาษณผูบริหาร 

PLANB เกี่ยวกับแนวโนมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน พบวา PLANB อาจตองมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานของ PLANB 

เพิ่มข้ึนประมาณปละ 0.85 ลานบาท ซึ่งมาจากการรับโอนพนักงานจาก MACO และบริษัทในกลุม MACO หรือสรรหา

จากบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจจากปายโฆษณาท่ีเขาลงทุนในครั้งนี้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระประมาณการคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสวนเพิ่มนี้สำหรับป 2565 เทากับ 0.85 ลานบาท และมีอัตราการเพิ่มข้ึน

เทากับรอยละ 5.00 ตอป ตั้งแตป 2566 เปนตนไป  

คาใชจายคงท่ี 

คาใชจายคงที่ ประกอบดวย คาเชา คาสาธารณูปโภค คาโทรศัพท เครื่องใชสำนักงาน คาสอบบัญชี คาใชจาย

เดินทาง คาเบี้ยประกันภัย อื่นๆ เปนตน สำหรับป 2564 COM มีคาใชจายคงที่เทากับ 1.57 ลานบาท จึงกำหนดให

ตนทุนคงที่ต้ังแตป 2565 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 1.09 ตอป โดยอางอิงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคา

ผูบริโภคเฉลี่ยยอนหลังชวงป 2553-2563 เพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการโดยรวมในระยะยาว 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากขอมูลในอดีตพบวา มีคาใชจายสวนกลางที่ไดมีการปนสวน

คาใชจายบริหารจาก MACO สำหรับการบริหารจัดการ COM ประกอบดวยเงินเดือนและผลประโยชนพนักงาน คาเชา 

คาสาธารณูปโภค เปนตน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวา หากการดำเนินธุรกิจไมมีการเปลี่ยนแปลงที่มี

นัยสำคัญ คาบริหารจัดการดังกลาวจะยังเกิดขึ้นจากการที่ PLANB เขามาบริหาร ซึ่งจะตองมีคาใชจายสวนกลางจาก 

PLANB ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด

สมมติฐานคาใชจายดังกลาวตั้งแตป 2565 มีอัตราการเติบโต เทากับรอยละ 2.00 ตอป โดยพิจารณาจากอัตราการ

เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ยยอนหลังชวงป 2553-2563  ประกอบกับอัตรากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ยใน

อดีตของกลุม PLANB  

คานายหนา 

คานายหนา ประกอบดวย คาคอมมิชชั่น และ คา Rebate เปนตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา 

PLANB จะเปนผูบริหารจัดการ ทำการตลาด และการขายสื่อโฆษณาจากปายโฆษณาภายหลังการเขาทำรายการ จึงมี

ความเห็นวา การกำหนดคานายหนาโดยอางอิงคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจาก PLANB จะสามารถสะทอนมูลคากิจการท่ี

เหมาะสมสำหรับ PLANB ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังการเขาลงทุน มากกวาการกำหนดคานายหนาตามสัญญาบริหาร

จัดการสื่อโฆษณาที่ MACO จายใหแก PLANB ซึ่งจากการสัมภาษณผูบริหาร PLANB เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโนมคา

นายหนาพบวา บริษัทมีคานายหนาโดยเฉลี่ยรอยละ 5.00 ของรายไดจากการขายและบริการ  ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการ
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เงินอิสระประมาณการ ตั้งแตป 2565 เปนตนไป เทากับรอยละ 5.00 ของรายไดจากการขายและบริหารเพื่อใหสะทอน

ภาพรวมผลการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 

โดยมีคาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย) ในป 2562 – 2564 และงวด 3 

เดือนแรกสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 

คาใชจายในการขายและบริหาร (ไม

รวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) 

29,422.23 29,894.95 14,621.73 3,089.82 

อัตราการเติบโต (%)  2 (51) (9) 

ที่มา : ขอมูลงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO 

ประมาณการคาใชจายในการขายและบริหารต้ังแตเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2570 แสดงไดดังนี ้

หนวย : พันบาท 1 เม.ย. 64 – 31 

มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

คาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวม

คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) 

16,899.43 17,976.12 18,465.35 18,970.78 19,493.04 19,889.70 

อัตราการเติบโต (%) 24 6 3 3 3 2 

ที่มา : ขอมูลประมาณการโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ง) คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย ประกอบดวย คาเสื่อมราคา เชน คาเสื่อมราคาอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

สื่อโฆษณา อุปกรณ เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน ยานพาหนะ เปนตน โดยอางอิงจากประมาณการของฝายบัญชี

สอดคลองกับนโยบายทางบัญชีท่ีมีการตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุการใช 

สื่อโฆษณา    5,10 ป 

อุปกรณ     5 ป 

เครื่องตกแตง และเครื่องใชสำนักงาน  5 ป 

ยานพาหนะ    5 ป 

จ) คาใชจายการลงทุน 

COM ไมมีแผนในการลงทุนในสินทรัพยใด ๆ และไมมีแผนเพิ่มจำนวนปายโฆษณา ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระประมาณการคาใชจายการลงทุนเทากับ -ไมมี- ลานบาท 

ฉ) ภาษีเงินได 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตั้งแตป 2565 เทากับรอยละ 20 ของกำไรกอนภาษี ตลอดการประมาณการ 

ช) เงินทุนหมุนเวียน 

ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย และ ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย จากขอมูลทางการเงิน

ของ COM ป 2562 – 2564 เพ่ือสะทอนผลประกอบการของ COM  โดยท่ี COM  ไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใด ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับเงินทุนหมุนเวียน 
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ลูกหนี้การคา   เฉลี่ยประมาณ 38 วัน 

เจาหนี้การคา   เฉลี่ยประมาณ 10 วัน 

ประมาณการทางการเงินต้ังแตเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2570 เปนดังนี ้

หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 1 เม.ย. 64 – 

31 มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

รายไดจากการขาย

และใหบริการ 

69,231.09 70,168.18 51,414.71 49,096.89 63,604.66 66,148.85 68,794.80 71,546.59 71,546.59 

ตนทุนขาย  40,480.86 31,033.53 35,568.01 46,568.96 48,420.90 49,721.25 50,241.09 49,549.17 50,833.57 

กำไรขั้นตน 28,750.23 39,134.65 15,846.70 2,527.93 15,183.76 16,427.59 18,553.71 21,997.42 20,713.03 

คาใชจายในการขาย

และบริหาร  

29,422.23 29,894.95 14,621.73 17,377.75 18,454.45 18,943.67 19,313.49 19,493.04 19,889.70 

EBIT1/ (672.00) 9,239.70 1,224.97 (14,849.82) (3,270.68) (2,516.08) (759.79) 2,504.38 823.33 

EBITDA2/ 6,786.28 14,225.31 5,217.70 (11,477.21) 101.93 856.53 1,656.63 2,504.38 823.33 

หมายเหตุ : 1/ กำไรกอนดอกเบี้ยและภาษ ี(Earnings before interest and tax) 

              2/ กำไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมและคาตัดจำหนาย (Earnings before interest tax depreciation and amortization) 

ซ) อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

มูลคาของ COM ภายหลังจากปประมาณการสุดทาย คำนวณโดยวิธีการเติบโตคงที่ (Perpetuity Growth 

Model) เนื่องจาก ที่ผานมาธุรกิจสื่อโฆษณามีการแขงขันคอนขางสูง อีกทั้งไมมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน

อนาคต ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกำหนดใหมีอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลา

ประมาณการท่ีรอยละ 0.00 ตอป 

ฌ) อัตราสวนลด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : 

WACC) เปนอัตราคิดลดในการคำนวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากโครงสรางเงินทุนของธุรกิจสื่อ

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย ประกอบดวยเงินทุนจากสวนของผูถือหุนและเงินกูยืมและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย โดย

คำนวณ WACC จากคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตนทุนหนี้สิน (Kd) และ ตนทุนของเงินทุนจากสวนของผูถือหุน (Ke) 

อางอิงจากขอ 3.1.3 (ซ) จากคา Ke ที่คำนวณได ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา คาดังกลาวสะทอนถึงความ

เสี่ยงในการลงทุนใน COM เพราะฉะนั้น จากสมมติฐานที่กำหนดขางตน สามารถคำนวณกระแสเงินสดและประเมิน

มูลคายุติธรรมของ COM ไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 1 ต.ค. 64 – 31 

มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

EBIT*(1-Tax) (7,424.91) (3,270.68) (2,516.08) (759.79) 2,504.38 823.33 

+ คาเส่ือมราคา 1,686.30 3,372.61 3,372.61 2,416.42  -     -    

- คาใชจายลงทุน  -     -     -     -     -     -    

+/- การเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน (5,182.17) (1,448.10) (228.11) (237.55) (247.38) 34.02 
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หนวย : พันบาท 1 ต.ค. 64 – 31 

มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

กระแสเงินสดอิสระของกิจการ (Free Cash 

Flow to the Firm) 

(10,920.77) (1,346.18) 628.42 1,419.08 2,257.00 857.35 

มูลคาสุดทาย (Terminal Value)      9,308.86 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (10,450.14) (1,179.53) 504.19 1,042.53 1,518.27 528.10 

มูลคาปจจุบันของมูลคาสุดทาย 

(PV of Terminal Value) 

     5,733.94 

รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด      (2,302.64) 

 

 (พันบาท) 

      มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรวม (2,302.64) 

บวก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 24,342.53 

หัก   : ภาระหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ยงวดลาสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 - 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 (สวนของผูถือหุนบริษัท) 22,039.89 

ทั ้งนี ้ ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาการใหสวนลดสำหรับสภาพคลอง (Discount for Lack of 

Marketability : DLOM) เทากับรอยละ 0.00 ถึงแมวาหุนของ COM จะไมมีสภาพคลอง เนื่องจากไมใชหุนของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แต COM เปนบริษัทยอยของ EOA ท่ีเปนบริษัทยอยของ MACO และ MACO เปนบริษัทท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมถึง COM ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยซึ่งเปนธุรกิจหลักของท้ัง 

MACO และ PLANB ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา การกำหนดราคาซื้อขายสำหรับทรัพยสินที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

หลักของท้ังสองบริษัทจดทะเบียนดวย DLOM เทากับรอยละ 0.00 ในครั้งนี้จึงมีความเหมาะสม 

จากการประเมินมูลคายุติธรรมโดยวิธี DCF จะไดมูลคายุติธรรมของ COM ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เทากับ 

22.04 ลานบาท 

การคำนวณโดยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเปนวิธีท่ีคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจและการทำกำไรของบริษัท

ในอนาคต ซึ่งเปนการประเมินโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับในอนาคต โดย

อางอิงจากการดำเนินงานที่ผานมารวมทั้งคำนึงถึงแนวโนมความสามารถในการดำเนินงานในอนาคต จึงทำใหสามารถ

สะทอนมูลคาท่ีแทจริงไดดีกวาวิธีการประเมินอ่ืน ๆ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธี

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีความเหมาะสมกับการประเมินมูลคาในครั้งนี้  

สรุปผลการประเมินมูลคาของ COM 

วิธีการประเมินมูลคา มูลคา (ลานบาท) ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินไมเหมาะสม 

1. วิธีการประเมินมูลคาตามบัญชี  47.95 ไมเหมาะสม 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญช ี 47.95 ไมเหมาะสม 

3. วิธีมูลคาเปรียบเทียบ   
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วิธีการประเมินมูลคา มูลคา (ลานบาท) ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินไมเหมาะสม 

3.1 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี  129.62 – 142.66 ไมเหมาะสม 

3.2 วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรตอหุน  662.82 – 1,253.77 ไมเหมาะสม 

4. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 22.04 เหมาะสม 

ทั้งนี้การประเมินราคาหุนในแตละวิธีมีขอดีขอดอยแตกตางกันไป ซึ่งสะทอนถึงความเหมาะสมของมูลคากิจการจาก

การประเมินมูลคากิจการในแตละวิธีท่ีแตกตางกันไปดงนี้ 

1. การประเมินราคาดวยวิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach)  

วิธีการคำนวณมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาของ COM ตามงบการเงิน ณ วันที่ทำการประเมินเพียงอยาง

เดียว โดยไมไดแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานจากทรัพยสิน และไมไดสะทอนสภาพคลองทางการเงินของ COM 

ถึงแมวามูลคาที่ประเมินดวยวิธีมูลคาหุนตามบัญชีของ COM จะสูงกวามูลคาที่ประเมินดวยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแส

เงินสด แตเนื่องจาก COM เปนบริษัทยอยของ EOA ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ MACO ท่ีเปนศูนยรวมในการบริหารจัดการ

ตาง ๆ ของบริษัทในกลุมรวมถึงการบัญชีและการเงิน ซึ่งรายไดที่เกิดขึ้นของ COM นั้นจะเปนรายการเรียกเก็บระหวาง

กันจาก MACO ที่ไมไดเปนรายไดที่เกิดจากการจำหนายใหกับลูกคาภายนอกจริง ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ COM อาจไมสะทอนมูลคาที่แทจริง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา 

วิธีมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีท่ีไมเหมาะสม 

2. การประเมินราคาดวยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

วิธีการคำนวณการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาหุนในปจจุบันของบริษัท ซ่ึงเปนการแสดงถึงมูลคา

พ้ืนฐานของบริษัท ณ เวลานั้น อยางไรก็ดีวิธีการดังกลาวไมไดสะทอนสภาพคลองทางการเงิน และไมไดแสดงถึงศักยภาพ

ในการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีปรับปรุง

มูลคาตามบัญชีเปนวิธีท่ีไมเหมาะสม 

3. การประเมินราคาดวยวิธีเปรียบเทียบมูลคาตลาด (Market Comparable Approach)  

a. วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach Ratio: P/BV Ratio) 

การประเมินมูลคาหุนวิธีดังกลาวเปนการอางอิงจากราคาตลาดของหุนสามัญซึ่งกลุมบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบ 

ในดานการบริหารจัดการ การสรางผลตอบแทนจากทรัพยสิน (ROA) โครงสรางเงินทุน และสภาพคลองการซื้อขายหุน

สามัญแตละบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงโครงสรางเงินทุนของแตละบริษัทในอุตสาหกรรมมีความแตกตางกัน ดวยเหตุ

นี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การประเมินกิจการโดยวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชีเปนวิธีที่ไม

เหมาะสม 

b. วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรตอหุน (Price to Earning Approach Ratio: P/E Ratio) 

การประเมินมูลคาหุนโดยอางอิงกับราคาตลาดของหุนสามัญเปรียบเทียบกับความสามารถในการทำกำไรในอดีต 

ซึ่งเหมาะสำหรับการประเมินราคาหุนในระยะสั้นโดยไมคำนึงถึงความสามารถในการสรางผลตอบแทนในอนาคต ดวย

เหตุนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การประเมินกิจการโดยวิธีอัตราสวนราคาตอกำไรตอหุน เปนวิธีที่ไม

เหมาะสม 

4. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)  



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและ 

รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”)  

 

 

81 

 

 

เปนวิธีที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจและการทำกำไรของบริษัทในอนาคต ซึ่งเปนการประเมินโดยพิจารณาจาก

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต โดยอางอิงจากการดำเนินงานที่ผานมารวมทั้งคำนึงถึง

แนวโนมความสามารถในการดำเนินงานในอนาคต จึงทำใหสามารถสะทอนมูลคาที่แทจริงไดดีกวาวิธีการประเมินอื่น ๆ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีความ

เหมาะสมกับการประเมินมูลคาในครั้งนี้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีที่เหมาะสมในการนำมาใชประเมินมูลคายุติธรรมของกิจการและมูลคาหุน

ของ COM ไดแก วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งจะทำใหมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะไดมารอยละ 100.00 

เทากับ 22.04 ลานบาท  

3.3 การประเมินมูลคายุติธรรมปายโฆษณาของ MACO  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของปายโฆษณาของ MACO ดวยวิธีตาง ๆ จำนวน 3 วิธี ไดแก 

1. วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

3 วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

3.3.1 วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินราคาปายโฆษณาของ MACO จำนวน 36 ปาย ตามวิธีนี้ จะพิจารณาจากมูลคาตามบัญชี ณ ขณะใด

ขณะหนึ่งของบริษัท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงขอมูลจากงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO ซึ่งเปน

ปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย ประเภท Billboard/LED/Street Furniture ซึ่งสวนใหญตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร 17 ปาย 

และตางจังหวัด 19 ปาย โดยแบงเปนภาคกลางไมรวมกรุงเทพฯ 15 ปาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ปาย และ ภาค

ตะวันออก 2 ปาย ซึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับขอมูลทะเบียนทรัพยสินและมูลคาตามบัญชีจาก MACO มีมูลคาตาม

บัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เทากับ 3.60 ลานบาท อยางไรก็ตาม วิธีมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาของสินทรัพย ณ 

วันท่ีแสดงขอมูลตามบัญชีเพียงอยางเดียว โดยไมไดแสดงถึงมูลคาตามสภาพของทรัพยสิน และความสามารถในการสราง

รายไดและผลกำไรจากทรัพยสิน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา วิธีการนี้ไมอาจสะทอนมูลคากิจการท่ี

เหมาะสม 

3.3.2 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

ในการประเมินมูลคากิจการโดยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากมูลคาของ

สินทรัพย ซึ่งปรากฎตามงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และปรับปรุงดวย

รายการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบทำใหมูลคาตามบัญชีสะทอนมูลคาที่แทจริง 

เชน สวนปรับปรุงเพิ่มหรือสวนลดจากการประเมินราคาทรัพยสินที่ยังไมไดบันทึกในงบการเงิน เปนตน ซึ่ง MACO และ 

PLANB ไมมีการจัดทำรายงานการประเมินสินทรัพยโดยผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณา

สินทรัพย พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย และสินทรัพยไดสะทอนมูลคาตามบัญชีผานงบการเงินภายใน ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2564 แลว ดังนั้นทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดปรับปรุงมูลคาสินทรัพยดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน ดังนั้น 
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การคำนวณมูลคายุติธรรมในวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) จึงใหผลลัพธที่เทากับการ

ประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทดวยวิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

3.3.3 วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)  

วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดเปนการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนิน

ธุรกิจจากปายโฆษณา MACO ในอนาคตมาปรับดวยอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งในการประเมินหามูลคา

ปายโฆษณา MACO ในครั ้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำประมาณการทางการเงินจากสมมติฐานที ่สำคัญในชวง

ระยะเวลา 5 ป (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2570) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวาระยะเวลาประมาณ

การดังกลาว เปนชวงเวลาที่เหมาะสมสำหรับปายโฆษณาที่จะแสดงกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยมีการ

ประกอบธุรกิจจนอยูในระดับคงที่ (Stable Stage) หรือมีระดับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยูในระดับคงที่ รวมถึง

พิจารณาปจจัยที่มีผลตอกระแสเงินสด เชน รายได ตนทุน คาใชจาย เงินลงทุน เงินทุนหมุนเวียน เงินกูยืม และโครงสราง

เงินทุน เปนตน ซ่ึงกระแสเงินสดจากการประมาณการในปท่ี 5 เหมาะสมท่ีจะนำมาใชคำนวณมูลคาสุดทายภายหลังระยะเวลา

ประมาณการ (Terminal Value) 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหสมมติฐานที่ไดรับจาก MACO PLANB และจากการสัมภาษณ

ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และพิจารณาเปรียบเทียบกับขอมูลแวดลอมอื่น ๆ  ซึ่งตั้งอยูบนสมมติฐานวาธุรกิจยังคง

ดำเนินงานตอไปอยางตอเนื่อง ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญเกิดขึ้น (Going-Concern Basis) และการรับความ

ชวยเหลือทางการเงิน รวมถึงเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  

ทั้งนี้ หากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณภายนอก และสถานการณภายในของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ

และสงผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกระทบตอสมมติฐานที่กำหนดมูลคายุติธรรมดวยวิธีนี้จะเปลี่ยนแปลง

ดวยเชนกัน  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานตาง ๆ ท่ีสำคัญของประมาณการทางการเงินปายโฆษณาของ MACO 

ดังนี้ 

สมมติฐานที่สำคัญของประมาณการทางการเงิน 

ก) รายไดจากการขายและใหบริการ 

MACO เปนผูใหบริการจากสินทรัพยของบริษัท (Owner) ซึ่งประกอบดวยปายบิลบอรดขนาดใหญ และปาย

บิลบอรดขนาดกลาง โดยปายบิลบอรดขนาดใหญติดตั้งบริเวณทางดวน จุดเชื่อมตอของหัวเมืองหลัก รวมทั้งยานธุรกิจท่ี

สำคัญ และสำหรับปายธุรกิจขนาดกลาง MACO มีปายบิลบอรดใหบริการบริเวณแยกจราจรที่สำคัญในเกือบทุกจังหวัด

ท่ัวประเทศ 

จากการดำเนินธุรกิจของ MACO หลายทศวรรษ MACO ไดวางแผนกลยุทธดานราคาสม่ำเสมอ เพื่อรักษาลูกคา

เดิมและเพิ่มยอดขายใหม อีกทั้งไดมีการขยายเครือขายสื่อโฆษณาดวยการซื้อกิจการเขามาอยางตอเนื่อง และปรับปรุง

แผนการตลาดโดยนำเสนอการขายสินคาเปนแบบ Package สงผลให MACO มีรายไดเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ตั้งแตป 

2563 ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ทำใหรายไดจากการขายและ

ใหบริการปายโฆษณาของ MACO ลดลง ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดสัมภาษณผูบริหาร MACO พบวา ภายหลังการ

เขาทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา MACO ไมมีแผนการลงทุนที่จะทำใหจำนวนปายโฆษณาที่มีผูเชาเพิ่มขึ้นอยางมี
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นัยสำคัญ ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดให Utilization Rate สำหรับป 2565 เทากับงวด 3 เดือนแรกสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คือรอยละ 46.52 เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจในสถานการณปจจุบัน นอกจากนี้ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวาในอนาคตแนวโนมธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นในป 

2565 – 2566 หลังจากสถานการณการแพรระบาด COVID-19 ลดลง ดังนั ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด 

Utilization Rate สำหรับป 2566 เทากับรอยละ 54.15 ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยของ Utilization Rate ป 2562 – 2564 เพ่ือให

ครอบคลุมสถานการณการดำเนินธุรกิจปกติในอดีตตลอดจนสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 อีกทั้งที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีมุมมองวาปายโฆษณาของบริษัทมีหลากหลายขนาด และมีสถานที่ตั ้งที่แตกตางกันไป จึงทำให

สมมติฐานคาเฉลี่ยของ Utilization Rate นั้นเหมาะสมแลว พรอมกันนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสัมภาษณผูบริหาร 

PLANB สำหรับแนวโนมการเติบโตของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย (out of home) ในระยะยาวที่จะมีอัตราการ

เติบโตสูงกวารอยละ 4.00 -5.00 ตอป และจากการวิเคราะหอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอก

ท่ีอยูอาศัยจากขอมูลของ The Nielsen Company (Thailand) Co, Ltd. & Digital Agency Association (Thailand) 

ในขอท่ี 3.1.3 (ก) ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดให Utilization Rate มีอัตราการเติบโตรอยละ 4.00 ตอป

ตั้งแตป 2567 เปนตนไป เพ่ือสามารถสะทอนประมาณการอัตราการเติบโตของรายไดจากสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัย

ตลอดชวงเวลาประมาณการไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวาธุรกิจสื่อโฆษณา

ภายนอกที่อยูอาศัยยังมีปจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งอาจทำใหสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู

อาศัยเติบโตไมเทากับสื่อโฆษณาดิจิตอลและสื่อโฆษณาออนไลน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา Utilization 

Rate เฉลี่ยท่ีเหมาะสมในระยะยาวจะใกลเคียงกับ Utilization Rate ในป 2562 ซ่ึงเปนชวงกอนการแพรระบาด COVID 

– 19 จึงกำหนดให Utilization Rate ในป 2570 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 0.00 ตอป ซ่ึงทำให Utilization Rate 

ใกลเคียงกับ Utilization Rate ในป 2562 ซึ่งสามารถสะทอนผลการดำเนินงาน ความเสี่ยง และการประกอบธุรกิจใน

ระยะยาวไดอยางเหมาะสม 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาการเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย รวมถึงการ

สอบถามผูบริหารของ MACO และ PLANB ซึ่งไมมีแผนในการลงทุนปายโฆษณาเพิ่มเติม ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงประมาณการใหมีจำนวนปายเทากันตลอดระยะเวลาประมาณการและเทากับจำนวนปาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2564 ซึ่งเปนขอมูลลาสุดที่ไดรับจาก MACO เพื่อสะทอนสถานการณปจจุบันของสินทรัพย โดยที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระพิจารณาแลวมีความเห็นวา สมมติฐานดังกลาวมีความเหมาะสมสำหรับใชในการประมาณการ 

รายไดคาบริการสื่อโฆษณาบิลบอรด (“บิลบอรด”) จำนวน 36 ปาย ของ MACO ในป 2562 – 2564 และงวด 3 

เดือนแรกสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 

Utilization Rate (%) 65.34 58.31 38.80 46.52 

รายไดจากการขายและใหบริการ 47,643.61  42,514.51  28,292.10  8,479.39  

อัตราการเติบโต (%) n/a (11) (33) 20* 

* อัตราการเติบโตปรับแบบเต็มป 

ที่มา : ขอมูลงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO 

ประมาณการรายไดจากการใหบริการสื่อโฆษณาตั้งแตเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2570 แสดงไดดังนี้ 
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หนวย : พันบาท 1 เม.ย. 64 – 

31 มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

Utilization Rate (%) 46.52 54.15 56.32 58.57 60.91 60.91 

รายไดจากการขายและใหบริการ  33,917.56   39,483.41   41,062.74   42,705.25   44,413.46   44,413.46  

อัตราการเติบโต (%) 20 16 4 4 4 0 

รวมรายไดจากสื่อโฆษณา 33,917.56  39,483.41  41,062.74  42,705.25  44,413.46  44,413.46  

ที่มา : ขอมูลประมาณการโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ข) ตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคาเสื่อมราคาและตัดจำหนาย) 

ตนทุนขายและใหบริการสื่อโฆษณา ประกอบดวย คาเชา ตนทุนคาภาษีปาย ตนทุนคาประกันปาย ตนทุนคา

ไฟฟา และตนทุนอื่น ๆ ตนทุนขายและใหบริการคิดเปนสัดสวนรอยละ 32-46 ของรายไดจากการขายและใหบริการ ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานประมาณการตนทุนขายและใหบริการ ดังนี้ 

ตนทุนผันแปร 

ตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาไฟฟา งานสั่งทำ เปนตน ป 2562-2564 มีสัดสวนตนทุนผันแปรตอรายไดจาก

การขายและใหบริการเทากับรอยละ 7.62 – 8.73 ของรายไดจากการขายและใหบริการ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระกำหนดใหตนทุนผันแปรเทากับรอยละ 8.29 ของรายไดจากการขายและใหบริการตลอดชวงระยะเวลาประมาณ

การ โดยอางอิงจากขอมูลอัตราสวนเฉลี่ยของตนทุนผันแปรตอรายไดจากการขายและใหบริการสำหรับป 2562 – 2564 

ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการนำขอมูลในชวงเวลาป 2562 – 2564 ดังกลาวมาใชหาคาเฉลี่ยเหมาะสม 

เนื่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในสภาพปจจุบัน และเปนชวงเวลาที่บริษัทเขาทำสัญญาบริหารจัดการสื่อ

โฆษณากับ MACO แลว 

ตนทุนคงท่ี 

ตนทุนคงที่ ประกอบดวย คาเบี้ยประกันภัย คาภาษีปาย คาซอมแซมบำรุงรักษา อื่น ๆ เปนตน สำหรับป 2564 

มีตนทุนคงที่เทากับ 3.77 ลานบาท ในการจัดทำประมาณการทางการเงินครั้งนี้ กำหนดใหตนทุนคงที่ ตั้งแต ป 2565 มี

อัตราการเติบโต เทากับ รอยละ 1.09 ตอป โดยอางอิงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ยยอนหลังชวงป 

2553-2563 เพ่ือสะทอนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการโดยรวมในระยะยาว 

คาเชา 

คาเชา หมายถึง คาเชาเพื่อติดตั้งโครงปายโฆษณา ซึ่งประกอบดวยสัญญาเชาระยะสั้น (ภายใน 1 ป) และสัญญา

เชาระยะยาว (มากกวา 1 ป)  ดังนั้นในการจัดทำประมาณการทางการเงินครั้งนี้ กำหนดใหคาเชาป 2565 เทากับ 7.02 

ลานบาท อางอิงจากประมาณการขอมูลการจายคาเชาที่จัดทำโดยฝายบริหารของ MACO เพื่อสะทอนการสถานการณ

ปจจุบัน พรอมกันนี้ ไดกำหนดอัตราการเติบโตตั้งแตป 2566 เทากับรอยละ 3.00 ตอป ตามอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของ

คาเชาท่ีตกลงกับผูใหเชา 

โดยมีตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย) ในป 2562 – 2564 และงวด 3 เดือน

แรกสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดดังนี้ 
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หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 

ตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคา

เส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) 

15,317.47 14,971.67 12,923.54 3,775.44 

ตนทุนขายและใหบริการ/รายไดจาก

การขายและใหบริการ (%) 

32 35 46 45 

ที่มา : ขอมูลงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO 

ประมาณการตนทุนขายและใหบริการต้ังแตเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2570 แสดงไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 1 เม.ย. 64 – 31 

มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

ตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคา

เส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) 

13,648.15 14,361.81 14,751.76 15,153.91 15,568.68 15,849.20 

ตนทุนขายและใหบริการ/รายไดจากการ

ขายและใหบริการ (%) 

40 36 36 35 35 36 

ที่มา : ขอมูลประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ค) คาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย) 

คาใชจายในการขายและบริหารที่สำคัญไดแก เงินเดือนและผลประโยชนพนักงาน คาเชา คาสาธารณูปโภค เปน

ตน ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานประมาณการคาใชจายในการขายและบริหาร ดังนี้ 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

ป 2562 – 2564 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานจะเปนขอมูลภายในที่จัดทำโดยฝายบริหารโดยปนสวนคาใชจาย

สวนกลางตามสัดสวนของรายไดแตละบริษัทที่ทาง MACO ดำเนินการบริหาร ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอจำกัด

การเขาถึงขอมูลคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระรวมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเปนสวนหนึ่ง

ของคาใชจายคงที่ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดสัมภาษณผูบริหาร PLANB เกี่ยวกับแนวโนมคาใชจาย

เกี่ยวกับพนักงาน พบวา PLANB อาจตองมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานของ PLANB เพ่ิมขึ้นประมาณปละ 0.59 ลานบาท 

ซึ่งมาจากการรับโอนพนักงานจาก MACO และบริษัทในกลุม MACO หรือสรรหาจากบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการ

ประกอบธุรกิจจากปายโฆษณาท่ีเขาลงทุนในครั้งนี้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคาใชจายเกี่ยวกับ

พนักงานสวนเพิ่มนี้สำหรับป 2565 เทากับ 0.59 ลานบาท และมีอัตราการเพิ่มขึ้นตั้งแตป 2566 เปนตนไป เทากับรอย

ละ 5.00 ตอป  

คาใชจายคงท่ี 

คาใชจายคงที่ ประกอบดวย เงินเดือนและผลประโยชนพนักงาน คาเชา คาสาธารณูปโภค เปนตน ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากขอมูลในอดีตพบวาคาใชจายคงที่เปนคาใชจายสวนกลางที่ไดมีการปนสวนคาใชจาย

บริหารจาก MACO สำหรับการบริหารปายโฆษณา แตเนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมมีขอมูลคาใชจายบริหารท่ี

อาจเกิดขึ้นจาก PLANB จึงมีความเห็นวาหากการดำเนินธุรกิจไมมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ คาบริหารจัดการ

ดังกลาวจะยังเกิดขึ้นจากการที่ PLANB เขามาบริหาร ซึ่งจะตองมีคาใชจายสวนกลางจาก PLANB ที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานคาใชจายดังกลาว
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ตั้งแตป 2565 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 2.00 ตอป โดยพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภค

เฉลี่ยยอนหลังชวงป 2553-2563  ประกอบกับอัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ยในอดีตของกลุม PLANB  

คานายหนา 

คานายหนา ประกอบดวย คาคอมมิชชั่น และ คา Rebate เปนตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา 

PLANB จะเปนผูบริหารจัดการ ทำการตลาด และการขายสื่อโฆษณาจากปายโฆษณาภายหลังการเขาทำรายการ จึงมี

ความเห็นวา การกำหนดคานายหนาโดยอางอิงคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจาก PLANB จะสามารถสะทอนมูลคากิจการท่ี

เหมาะสมสำหรับ PLANB ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังการเขาลงทุน มากกวาการกำหนดคานายหนาตามสัญญาบริหาร

จัดการสื่อโฆษณาที่ MACO จายใหแก PLANB ซึ่งจากการสัมภาษณผูบริหาร PLANB เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโนมคา

นายหนาพบวา บริษัทมีคานายหนาโดยเฉลี่ยรอยละ 5.00 ของรายไดจากการขายและบริการ  ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระประมาณการ ตั้งแตป 2565 เปนตนไป เทากับรอยละ 5.00 ของรายไดจากการขายและบริหารเพื่อใหสะทอน

ภาพรวมผลการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 

โดยมีคาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย) ในป 2562 – 2564 และงวด 3 

เดือนแรกสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 

คาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคา

เส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) 
8,303.85 8,386.73 5,862.78 2,391.89 

อัตราการเติบโต (%)  1 (29) 63 

ที่มา : ขอมูลงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO 

ประมาณการคาใชจายในการขายและบริหารต้ังแตเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2570 แสดงไดดังนี ้

หนวย : พันบาท 1 เม.ย. 64 – 

31 มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

คาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคา

เส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) 

8,261.27 8,688.43 8,920.13 9,158.95 9,405.17 9,570.20 

อัตราการเติบโต (%) 41 5 3 3 3 2 
 

ที่มา : ขอมูลประมาณการโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ง) ภาษีเงินได 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตั้งแตป 2565 เทากับรอยละ 20 ของกำไรกอนภาษี ตลอดการประมาณการ 

ประมาณการทางการเงินต้ังแตเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2570 เปนดังนี ้

หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 1 เม.ย. 64 – 

31 มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

รายไดจากการขาย 47,643.61 42,514.51 28,292.10 33,917.56 39,483.41 41,062.74 42,705.25 44,413.46 44,413.46 

ตนทุนขาย 19,200.49 18,600.17 15,760.64 13,648.15 14,361.81 14,751.76 15,153.91 15,568.68 15,849.20 

กำไรขั้นตน 28,443.12 23,914.34 12,531.46 20,269.40 25,121.59 26,310.98 27,551.34 28,844.79 28,564.26 
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หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 1 เม.ย. 64 – 

31 มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

ค าใช จ  ายในการขายและ

บริหาร 

8,303.85 8,386.73 5,862.78 8,261.27 8,688.43 8,920.13 9,158.95 9,405.17 9,570.20 

EBIT1/ 20,139.27 15,527.61 6,668.68 12,008.13 16,433.16 17,390.86 18,392.39 19,439.62 18,994.06 

EBITDA2/ 24,022.30 19,156.11 9,505.79 12,008.13 16,433.16 17,390.86 18,392.39 19,439.62 18,994.06 

หมายเหตุ : 1/ กำไรกอนดอกเบี้ยและภาษ ี(Earnings before interest and tax) 

              2/ กำไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมและคาตัดจำหนาย (Earnings before interest tax depreciation and amortization)  

จ) อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

มูลคาของปายโฆษณา MACO ภายหลังจากปประมาณการสุดทาย คำนวณโดยวิธีการเติบโตคงที่ (Perpetuity 

Growth Model) เนื่องจาก ที่ผานมาธุรกิจสื่อโฆษณามีการแขงขันคอนขางสูง อีกทั้งไมมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงการ

ลงทุนในอนาคต ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกำหนดใหมีอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากชวง

ระยะเวลาประมาณการท่ีรอยละ 0.00 ตอป 

ฉ) อัตราสวนลด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : 

WACC) เปนอัตราคิดลดในการคำนวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากโครงสรางเงินทุนของธุรกิจสื่อ

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย ประกอบดวยเงินทุนจากสวนของผูถือหุนและเงินกูยืมและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย โดย

คำนวณ WACC จากคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตนทุนหนี้สิน (Kd) และ ตนทุนของเงินทุนจากสวนของผูถือหุน (Ke) 

อางอิงจากขอ 3.1.3 (ซ)  

จากสมมติฐานที่กำหนดขางตน สามารถคำนวณกระแสเงินสดและประเมินมูลคายุติธรรมของปายโฆษณา 

MACO ไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 1 ต.ค. 64 – 31 

มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

EBIT*(1-T) 6,004.07 16,433.16 17,390.86 18,392.39 19,439.62 18,994.06 

กระแสเง ินสดอิสระของก ิจการ 

(Free Cash Flow to the Firm) 

4,803.25 13,146.53 13,912.69 14,713.91 15,551.70 15,195.25 

มูลคาสุดทาย (Terminal Value)      164,986.39 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 4,596.26 11,519.07 11,162.33 10,809.60 10,461.57 9,359.76 

มูลคาปจจุบันของมูลคาสุดทาย 

(PV of Terminal Value) 

     101,626.01 

รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด      159,534.60 

จากการประเมินมูลคายุติธรรมโดยวิธี DCF จะไดมูลคายุติธรรมของปายโฆษณาบิลบอรด MACO ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2564 เทากับ 159.53 ลานบาท 
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การคำนวณโดยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเปนวิธีที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจและการทำกำไรของสินทรัพยใน

อนาคต ซึ่งเปนการประเมินโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับในอนาคต โดยอางอิงจาก

การดำเนินงานที่ผานมารวมทั้งคำนึงถึงแนวโนมความสามารถในการดำเนินงานในอนาคต จึงทำใหสามารถสะทอนมูลคาท่ี

แทจริงไดดีกวาวิธีการประเมินอื่น ๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธีมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดสุทธิมีความเหมาะสมกับการประเมินมูลคาในครั้งนี้ 

สรุปผลการประเมินมูลคาของปายโฆษณาบิลบอรด MACO 

วิธีการประเมินมูลคา มูลคา (ลานบาท) ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินไมเหมาะสม 

1. วิธีการประเมินมูลคาตามบัญชี  3.60 ไมเหมาะสม 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญช ี 3.60 ไมเหมาะสม 

3. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 159.53 เหมาะสม 

ทั้งนี้การประเมินราคาหุนในแตละวิธีมีขอดีขอดอยแตกตางกันไป ซึ่งสะทอนถึงความเหมาะสมของมูลคากิจการจาก

การประเมินมูลคากิจการในแตละวิธีท่ีแตกตางกันไปดงนี้ 

1. การประเมินราคาดวยวิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach)  

วิธีการคำนวณมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาของสินทรัพยตามงบการเงิน ณ วันท่ีทำการประเมินเพียงอยาง

เดียว โดยไมไดแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานจากทรัพยสิน และไมไดสะทอนสภาพคลองทางการเงินของ 

สินทรัพย ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา วิธีมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีท่ีไมเหมาะสม 

2. การประเมินราคาดวยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

วิธีการคำนวณการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาของสินทรัพยในปจจุบัน ซ่ึงเปนการแสดงถึงมูลคา

พื้นฐานของของสินทรัพย ณ เวลานั้น อยางไรก็ดีวิธีการดังกลาวไมไดสะทอนสภาพคลองทางการเงิน และไมไดแสดงถึง

ศักยภาพในการดำเนินงานของของสินทรัพยท่ีประกอบธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น

วา วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชีเปนวิธีท่ีไมเหมาะสม 

3. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)  

เปนวิธีที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจและการทำกำไรของสินทรัพยในอนาคต ซึ่งเปนการประเมินโดยพิจารณาจาก

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับในอนาคต โดยอางอิงจากการดำเนินงานที่ผานมารวมทั้งคำนึงถึง

แนวโนมความสามารถในการดำเนินงานในอนาคต จึงทำใหสามารถสะทอนมูลคาที่แทจริงไดดีกวาวิธีการประเมินอื่น ๆ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีความ

เหมาะสมกับการประเมินมูลคาในครั้งนี้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีที่เหมาะสมในการนำมาใชประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพย ไดแก วิธี

มูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซ่ึงจะทำใหมูลคายุติธรรมของสินทรัพย เทากับ 159.53 ลานบาท  

 

3.4 การประเมินมูลคายุติธรรมปายโฆษณาของ EOA  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของปายโฆษณาของ EOA ดวยวิธีตาง ๆ จำนวน 3 วิธี ไดแก 
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1. วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

3. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

3.4.1 วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินราคาปายโฆษณาของ EOA จำนวน 104 ปาย ตามวิธีนี ้ จะพิจารณาจากมูลคาตามบัญชี ณ ขณะใด

ขณะหนึ่งของบริษัท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงขอมูลจากงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO ซึ่งเปน

ปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย (ประเภท Billboard จำนวน 80 ปายและปายโฆษณาประเภทดิจิทัลในศูนยกลางยานธุรกิจ 

(CBD - LED) จำนวน 24 ปาย ซึ่งตั้งอยูในกรุงเทพฯ 47 ปายและตางจังหวัด 57 ปาย โดยแบงเปนภาคกลาง ไมรวมกรุงเทพฯ 

25 ปาย ภาคเหนือ 5 ปาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ปาย และภาคตะวันออก 7 ปาย ซึ่งมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2564 เทากับ 176.07 ลานบาท อยางไรก็ตามวิธีมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาของสินทรัพย ณ วันที่แสดง

ขอมูลตามบัญชีทำการประเมินเพียงอยางเดียว โดยไมไดแสดงถึงมูลคาตามสถภาพของทรัพยสิน และความสามารถในการ

สรางรายไดและผลกำไรดำเนินงานจากทรัพยสิน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา วิธีการนี้ไมอาจสะทอน

มูลคากิจการท่ีเหมาะสม 

3.4.2 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

ในการประเมินมูลคากิจการโดยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากมูลคาของ

สินทรัพย ซึ่งปรากฎตามงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และปรับปรุงดวย

รายการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบทำใหมูลคาตามบัญชีสะทอนมูลคาที่แทจริง 

เชน สวนปรับปรุงเพิ่มหรือสวนลดจากการประเมินราคาทรัพยสินที่ยังไมไดบันทึกในงบการเงิน เปนตน ซึ่ง MACO และ 

PLANB ไมมีการจัดทำรายงานการประเมินสินทรัพยโดยผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณา

สินทรัพย พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย และสินทรัพยไดสะทอนมูลคาตามบัญชีผานงบการเงินภายใน ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2564 แลว ดังนั้นทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดปรับปรุงมูลคาสินทรัพยดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน ดังนั้น 

การคำนวณมูลคายุติธรรมในวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) จึงใหผลลัพธที่เทากับการ

ประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทดวยวิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

3.4.3 วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)  

วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดเปนการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนิน

ธุรกิจของกิจการในอนาคตมาปรับดวยอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งในการประเมินหามูลคาปายโฆษณา  

EOA ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำประมาณการทางการเงินจากสมมติฐานที่สำคัญในชวงระยะเวลา 5 ป (ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2570) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวาระยะเวลาประมาณการดังกลาว เปน

ชวงเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับปายโฆษณาท่ีจะแสดงกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยมีการประกอบธุรกิจจน

อยูในระดับคงท่ี (Stable Stage) หรือมีระดับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยูในระดับคงท่ี รวมถึงพิจารณาปจจัยท่ีมีผลตอ

กระแสเงินสด เชน รายได ตนทุน คาใชจาย เงินลงทุน เงินทุนหมุนเวียน เงินกูยืม และโครงสรางเงินทุน เปนตน ซึ่งกระแสเงิน
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สดจากการประมาณการในปที่ 5 เหมาะสมที่จะนำมาใชคำนวณมูลคาสุดทายภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Terminal 

Value)  

นอกจากนี้ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหสมมติฐานที่ไดรับจาก MACO PLANB และจากการสัมภาษณ

ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และพิจารณาเปรียบเทียบกับขอมูลแวดลอมอื่น ๆ  ซึ่งตั้งอยูบนสมมติฐานวาธุรกิจยังคง

ดำเนินงานตอไปอยางตอเนื่อง ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญเกิดขึ้น (Going-Concern Basis) และการรับความ

ชวยเหลือทางการเงิน รวมถึงเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  

ทั้งนี้ หากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณภายนอก และสถานการณภายในของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ

และสงผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกระทบตอสมมติฐานที่กำหนดมูลคายุติธรรมดวยวิธีนี้จะเปลี่ยนแปลง

ดวยเชนกัน  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานตาง ๆ ท่ีสำคัญของประมาณการทางการเงินของ EOA  ดังนี้ 

สมมติฐานที่สำคัญของประมาณการทางการเงิน 

ก) รายไดจากการขายและใหบริการ 

EOA เปนผูใหบริการสื่อโฆษณาบิลบอรด (“บิลบอรด”) จำนวน 80 ปาย และสื่อโฆษณาดิจิตอล จำนวน 24 ปาย 

โดยมีรายไดจากการขายและใหบริการ รายไดจากการขายและใหบริการจำแนกไดเปน 2 สวน ประกอบดวย 1) รายได

จากสื่อโฆษณาบิลบอรด 2) รายไดสื่อโฆษณาดิจิตอล โดยรายไดหลักของ EOA  สำหรับงวด 3 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2564 มาจากรายไดสื่อโฆษณาบิลบอรดในสัดสวนรอยละ 65 ของรายไดจากการขายและใหบริการ และรายได

สื่อโฆษณาดิจิตอลในสัดสวนรอยละ 35 ของรายไดจากการขายและใหบริการ  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานประมาณการรายไดจากการสื่อโฆษณา ดังนี้ 

• สื่อโฆษณาบิลบอรด 

EOA ไดวางแผนกลยุทธการตลาดอยางสม่ำเสมอ เพื่อรักษาลูกคาเดิมและเพิ่มยอดขายใหม อีกทั้งไดมีการ

ปรับปรุงแผนการตลาดโดยนำเสนอการขายสินคาเปนแบบ Package รวมกับกลุมบริษัท สงผลให EOA มีรายไดเพิ่มข้ึน 

แตเนื่องดวยการแพรระบาด COVID-19 อยางไรก็ตาม ตั้งแตป 2563 ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณการ

แพรระบาดของ COVID-19 ทำใหรายไดจากการขายและใหบริการปายโฆษณาของ EOA ลดลง ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระไดสัมภาษณผูบริหาร MACO พบวา ภายหลังการเขาทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา MACO ไมมีแผนการ

ลงทุนที่จะทำใหจำนวนปายโฆษณาที่มีผูเชาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการใหมี 

Utilization Rate ป 2565 เทากับงวด 3 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คือ รอยละ 68.49 เพื่อใหสอดคลอง

กับการดำเนินธุรกิจในสถานการณปจจุบัน นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวาในอนาคตแนวโนมธุรกิจสื่อ

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นในป 2565 – 2566 หลังจากสถานการณการแพรระบาด COVID-19 

ลดลง ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด Utilization Rate สำหรับป 2566 เทากับรอยละ 74.41 ซ่ึงเปนคาเฉลี่ย

ของ Utilization Rate ป 2562 – 2564 เพื ่อใหครอบคลุมสถานการณการดำเนินธุรกิจปกติในอดีตตลอดจนถึง

สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 อีกท้ังท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวาสื่อโฆษณาบิลบอรดของบริษัทมี
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หลากหลายขนาด และมีสถานที่ตั้งที่แตกตางกันไป จึงทำใหสมมติฐานคาเฉลี่ยของ Utilization Rate นั้นเหมาะสมแลว 

พรอมกันนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสัมภาษณผูบริหาร PLANB สำหรับแนวโนมการเติบโตของสื่อโฆษณาภายนอกท่ี

อยูอาศัย (out of home) ในระยะยาวที่จะมีอัตราการเติบโตสูงกวารอยละ 4.00 -5.00 ตอป และจากการวิเคราะห

อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสื ่อโฆษณาภายนอกที ่อยู อาศัยจากขอมูลของ The Nielsen Company 

(Thailand) Co, Ltd. & Digital Agency Association (Thailand) ในขอท่ี 3.1.3 (ก) ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

กำหนดให Utilization Rate มีอัตราการเติบโตรอยละ 4.00 ตอปตั้งแตป 2567 เปนตนไป จึงสามารถสะทอนประมาณ

การอัตราการเติบโตของรายไดจากสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยตลอดชวงเวลาประมาณการไดอยางเหมาะสม อยางไร

ก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวาธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยยังมีปจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งอาจทำใหสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยเติบโตไมเทากับสื่อโฆษณาดิจิตอลและสื่อโฆษณา

ออนไลน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา Utilization Rate เฉลี่ยที่เหมาะสมในระยะยาวจะใกลเคียงกับ 

Utilization Rate ในป 2562 ซึ่งเปนชวงกอนการแพรระบาด COVID – 19 จึงกำหนดให Utilization Rate ในป 2570 

มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 0.00 ตอป ซึ่งทำให Utilization Rate ใกลเคียงกับ Utilization Rate ในป 2562 ซ่ึง

สามารถสะทอนผลการดำเนินงาน ความเสี่ยง และการประกอบธุรกิจในระยะยาวไดอยางเหมาะสม 

• สื่อโฆษณาดิจิตอล  

ป 2562 – 2563 EOA มีรายไดจากสื่อโฆษณาดิจิตอลจำนวน 24 ปายเทากับ 8.60 – 10.30 ลานบาท และงวด 

3 เดือนแรกสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เพ่ิมขึ้นเปน 16.01 ลานบาท เนื่องจากมีลูกคารายหนึ่งเชาสื่อโฆษณาดิจิตอล

ระยะสั้นเพื่อโฆษณาสินคาใหม หลังจากครบกำหนดสัญญากับลูกคารายดังกลาว EOA จะมีรายไดสื่อโฆษณาดิจิตอลเปน

ปกติเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1.00 ลานบาท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดสื่อโฆษณาตั้งแตเดือน

กรกฎาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 เทากับเดือนละ 1.00 ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจใน

สถานการณปจจุบัน นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวาในอนาคตแนวโนมธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู

อาศัยจะมีการปรับตัวท่ีดีขึ้นในป 2565 – 2566 หลังจากสถานการณการแพรระบาด COVID-19 ลดลง ดังนั้น ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระกำหนด Utilization Rate สำหรับป 2566 เทากับรอยละ 4.63 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของ Utilization Rate 

ป 2562 – 2564 เพื่อใหครอบคลุมสถานการณการดำเนินธุรกิจปกติในอดีตตลอดจนสถานการณการแพรระบาดของ 

COVID-19 อีกทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวาสื่อโฆษณาดิจิตอลของบริษัทมีหลากหลายขนาด และมีสถาน

ที่ตั้งที่แตกตางกันไป จึงทำใหสมมติฐานคาเฉลี่ยของ Utilization Rate นั้นเหมาะสมแลว พรอมกันนี้ ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระสัมภาษณผูบริหาร PLANB สำหรับแนวโนมการเติบโตของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย (out of home) ใน

ระยะยาวที่จะมีอัตราการเติบโตสูงกวารอยละ 4.00 -5.00 ตอป และจากการวิเคราะหอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม

ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยจากขอมูลของ The Nielsen Company (Thailand) Co, Ltd. & Digital Agency 

Association (Thailand) ในขอท่ี 3.1.3 (ก) ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดให Utilization Rate มีอัตราการ

เติบโตรอยละ 4.00 ตอปตั้งแตป 2567 เปนตนไป เพื่อสามารถสะทอนประมาณการอัตราการเติบโตของรายไดจากสื่อ

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยตลอดชวงเวลาประมาณการไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี

มุมมองวาธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยยังมีปจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งอาจทำให

สื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยเติบโตไมเทากับสื่อโฆษณาดิจิตอลและสื่อโฆษณาออนไลน ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงิน
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อิสระเห็นวา Utilization Rate เฉลี่ยที่เหมาะสมในระยะยาวจะใกลเคียงกับ Utilization Rate ในป 2562 ซึ่งเปนชวง

กอนการแพรระบาด COVID – 19 จึงกำหนดให Utilization Rate ในป 2570 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 0.00 ตอ

ป ซึ่งทำให Utilization Rate ใกลเคียงกับ Utilization Rate ในป 2562 ซึ่งสามารถสะทอนผลการดำเนินงาน ความ

เสี่ยง และการประกอบธุรกิจในระยะยาวไดอยางเหมาะสม 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาการเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย รวมถึงการ

สอบถามผูบริหารของ MACO และ PLANB ซึ่งไมมีแผนในการลงทุนปายโฆษณาเพิ่มเติม ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงประมาณการใหมีจำนวนปายเทากันตลอดระยะเวลาประมาณการและเทากับจำนวนปาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2564 ซึ่งเปนขอมูลลาสุดที่ไดรับจาก MACO เพื่อสะทอนสถานการณปจจุบันของสินทรัพย โดยที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระพิจารณาแลวมีความเห็นวา สมมติฐานดังกลาวมีความเหมาะสมสำหรับใชในการประมาณการ 

โดยในป 2562 – 2564 และงวด 3 เดือนแรกสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 

1. ส่ือโฆษณาบิลบอรด     

Utilization Rate (%) 84.51 84.93 53.80 68.49 

รายไดจากส่ือโฆษณาบิลบอรด  145,677.34   146,406.73   92,743.13   29,516.93  

อัตราการเติบโต (%) n/a 1 (37) 27* 

2. ส่ือโฆษณาดิจิตอล     

Utilization Rate (%) 5.11 4.50 4.27 31.76 

รายไดจากส่ือโฆษณาดิจิตอล  10,298.23   9,077.09   8,604.37   16,008.69  

อัตราการเติบโต (%) n/a (12) (5) 644* 

* อัตราการเติบโตปรับแบบเต็มป 

ที่มา : ขอมูลงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO ซึ่งเปนรายไดจากการขายและใหบริการที่เรียกเก็บจากลูกคาภายนอกเฉพาะปายที่จะ

ทำรายการในคร้ังนี้ 

ประมาณการรายไดจากการใหบริการสื่อโฆษณาตั้งแตเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2570 แสดงไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 1 เม.ย. 64 – 

31 มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

Utilization Rate (%) 68.49 74.41 77.39 80.48 83.70 83.70 

รายไดจากส่ือโฆษณาบิลบอรด 118,067.71 128,275.73 133,406.76 138,743.03 144,292.75 144,292.75 

อัตราการเติบโต (%) 27 9 4 4 4 0 

Utilization Rate (%) 12.41 4.63 4.81 5.00 5.20 5.20 

รายไดจากส่ือโฆษณาดิจิตอล  25,008.69   9,326.56   9,699.63   10,087.61   10,491.12   10,491.12  

อัตราการเติบโต (%) 191 (63) 4 4 4 0 

รวมรายไดจากส่ือโฆษณา 143,076.41  137,602.30  143,106.39  148,830.64  154,783.87  154,783.87  

ที่มา : ขอมูลประมาณการโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

ข) ตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคาเสื่อมราคาและตัดจำหนาย) 
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ตนทุนขายและใหบริการสื่อโฆษณา ประกอบดวย คาเชา งานสั่งทำ ตนทุนคาภาษีปาย ตนทุนคาเบี้ยประกันภัย

ปาย ตนทุนคาไฟฟา และตนทุนอื่น ๆ ตนทุนขายและใหบริการคิดเปนสัดสวนรอยละ 43 – 69 ของรายไดจากการขาย

และใหบริการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานประมาณการตนทุนขายและใหบริการ ดังนี้ 

ตนทุนผันแปร 

ตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาไฟฟา งานสั่งทำ เปนตน ป 2562-2564 มีสัดสวนตนทุนผันแปรตอรายไดจาก

การขายและใหบริการเทากับรอยละ 5.59 – 7.62 ของรายไดจากการขายและใหบริการ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระกำหนดใหสมมติฐานตนทุนผันแปรเทากับรอยละ 6.51 ของรายไดจากการขายและใหบริการตลอดชวงระยะเวลา

ประมาณการ โดยอางอิงจากขอมูลอัตราสวนเฉลี่ยของตนทุนผันแปรตอรายไดจากการขายและใหบริการสำหรับป 2562 

– 2564 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการนำขอมูลในชวงเวลาป 2562 – 2564 ดังกลาวมาใชหาคาเฉลี่ย

เหมาะสม เนื่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในสภาพปจจุบัน และเปนชวงเวลาที่บริษัทเขาทำสัญญาบริหาร

จัดการสื่อโฆษณากับ MACO แลว 

คาใชจายพนักงาน 

คาใชจายพนักงาน ประกอบดวย เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ เปนตน เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของ COVID-19 ที่ผานมาบริษัทไมไดมีการเพิ่มเงินเดือนพนักงาน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงประมาณ

การใหอัตราการเติบโตของคาใชจายพนักงานป 2565 เทากับรอยละ 0.00 เพ่ือสะทอนสภาพธุรกิจปจจุบัน และท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดพิจารณาถึงการเขาบริหารจัดการของ PLANB ภายหลังการเขาทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งในป 2563 

ทาง PLANB มีอัตราการเพิ่มเงินเดือนพนักงานเฉลี่ยเทากับรอยละ 5.00 ตอป ดังนั้น จึงกำหนดใหอัตราการเติบโตของ

คาใชจายพนักงานเทากับรอยละ 5.00 ตั้งแตป 2566 เปนตนไป เพ่ือสะทอนคาใชจายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังทำ

รายการ  

ตนทุนคงท่ี 

ตนทุนคงที่ ประกอบดวย คาเบี้ยประกันภัย คาภาษีปาย คาซอมแซมบำรุงรักษา อื่นๆ เปนตน สำหรับป 2564 

EOA มีตนทุนคงที่เทากับ 21.04 ลานบาท ในการจัดทำประมาณการทางการเงินครั้งนี้ กำหนดใหตนทุนคงที่ตั้งแตป 

2565 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 1.09 ตอป โดยอางอิงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ยยอนหลัง

ชวงป 2553 – 2563 เพ่ือสะทอนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการโดยรวมในระยะยาว 

คาเชา 

คาเชา หมายถึง คาเชาเพื่อติดตั้งโครงปายโฆษณา ซึ่งประกอบดวยสัญญาเชาระยะสั้น (ภายใน 1 ป) และสัญญา

เชาระยะยาว (มากกวา 1 ป) ดังนั้นในการจัดทำประมาณการทางการเงินครั้งนี้ กำหนดใหคาเชาป 2565 เทากับ 45.90 

ลานบาท เนื่องจากมีการกำหนดจำนวนปายโฆษณา EOA ที่จะเขาทำรายการแลว จึงไมมีการเพิ่มจำนวนปายโฆษณา

หรือเพิ่มจำนวนสัญญาเชาเพื่อติดตั้งโครงปายโฆษณา และอางอิงจากประมาณการขอมูลการจายคาเชาที่จัดทำโดยฝาย

บริหารของ MACO เพื่อสะทอนสถานการณปจจุบัน พรอมกันนี้ ไดกำหนดอัตราการเติบโตตั้งแตป 2566 เทากับรอยละ 

3.00 ตอป ตามอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยของคาเชาท่ีตกลงกับผูใหเชา 

โดยมีตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย) ในป 2562 – 2564 และงวด 3 เดือน

แรกสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดดังนี้ 
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หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 

ตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) 67,884.01 76,564.21 69,879.96 18,016.30 

ตนทุนขายและใหบริการ/รายไดจากการขายและใหบริการ (%) 44 49 69 40 

ที่มา : ขอมูลงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO 

ประมาณการตนทุนขายและใหบริการต้ังแตเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2570 แสดงไดดังนี้ 

ประมาณการตนทุนขายและใหบริการต้ังแตเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2570 แสดงไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 1 เม.ย. 64 – 31 

มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

ตนทุนขายและใหบริการ (ไมรวมคาเสื่อม

ราคาและคาตัดจำหนาย) 

77,941.71 79,266.79 81,354.41 83,505.29 85,721.52 87,601.95 

ตนทุนขายและใหบริการ/รายไดจากการ

ขายและใหบริการ (%) 

55 58 57 56 55 57 

ที่มา : ขอมูลประมาณการโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ค) คาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคาเสื่อมราคาและตัดจำหนาย) 

คาใชจ ายในการบริหารที ่สำคัญ ไดแก เง ินเดือนและผลประโยชนพนักงานสำนักงาน คานายหนา คา

สาธารณูปโภค เครื่องใชสำนักงาน คาใชจายเดินทาง อื่นๆ เปนตน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐาน

ประมาณการคาใชจายในบริหาร ดังนี้ 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

คาใชจายพนักงาน ประกอบดวย เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ เปนตน เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของ COVID-19 ที่ผานมาบริษัทไมไดมีการเพิ่มเงินเดือนพนักงาน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

กำหนดใหอัตราการเติบโตของคาใชจายพนักงานป 2565 เทากับรอยละ 0.00 นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

พิจารณาวา ภายหลังการเขาลงทุนในครั้งนี้ PLANB จะเปนผูบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมด อัตราการเพิ่มของคาใชจาย

เกี่ยวกับพนักงานของ PLANB จะสะทอนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดังกลาวไดดีที่สุด ซึ่งในป 2563 ทาง PLANB มีอัตรา

การเพิ่มเงินเดือนพนักงานเฉลี่ยเทากับรอยละ 5.00 ตอป ดังนั้น จึงกำหนดใหอัตราการเติบโตของคาใชจายเกี่ยวกับ

พนักงานเทากับรอยละ 5.00 ตั้งแตป 2566 เปนตนไป นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดสัมภาษณผูบริหาร 

PLANB เกี่ยวกับแนวโนมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน พบวา PLANB อาจตองมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานของ PLANB 

เพิ่มข้ึนประมาณปละ 2.47 ลานบาท ซึ่งมาจากการรับโอนพนักงานจาก MACO และบริษัทในกลุม MACO หรือสรรหา

จากบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจจากปายโฆษณาท่ีเขาลงทุนในครั้งนี้ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระประมาณการคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสวนเพิ่มนี้สำหรับป 2565 เทากับ 2.47 ลานบาท และมีอัตราการเพิ่มข้ึน

เทากับรอยละ 5.00 ตอป ตั้งแตป 2566 เปนตนไป  

คาใชจายคงท่ี 

คาใชจายคงที่ ประกอบดวย คาเชา คาสาธารณูปโภค คาโทรศัพท เครื่องใชสำนักงาน คาสอบบัญชี คาใชจาย

เดินทาง คาเบี้ยประกันภัย อื่นๆ เปนตน สำหรับป 2564 EOA มีคาใชจายคงที่เทากับ 1.62 ลานบาท จึงกำหนดให
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ตนทุนคงที่ต้ังแตป 2565 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 1.09 ตอป โดยอางอิงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคา

ผูบริโภคเฉลี่ยยอนหลังชวงป 2553-2563 เพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการโดยรวมในระยะยาว 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากขอมูลในอดีตพบวา มีคาใชจายสวนกลางที่ไดมีการปนสวน

คาใชจายบริหารจาก MACO สำหรับการบริหารจัดการปายโฆษณา EOA ประกอบดวยเงินเดือนและผลประโยชน

พนักงาน คาเชา คาสาธารณูปโภค เปนตน แตเนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมมีขอมูลคาใชจายบริหารที่อาจ

เกิดขึ้นจาก PLANB จึงมีความเห็นวา หากการดำเนินธุรกิจไมมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ คาบริหารจัดการดังกลาว

จะยังเกิดขึ้นจากการท่ี PLANB เขามาบริหาร ซ่ึงจะตองมีคาใชจายสวนกลางจาก PLANB ท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ

เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานคาใชจายดังกลาวตั้งแตป 

2565 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 2.00 ตอป โดยพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ย

ยอนหลังชวงป 2553-2563  ประกอบกับอัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ยในอดีตของกลุม PLANB 

คานายหนา 

คานายหนา ประกอบดวย คาคอมมิชชั่น และ คา Rebate เปนตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา 

PLANB จะเปนผูบริหารจัดการ ทำการตลาด และการขายสื่อโฆษณาจากปายโฆษณาภายหลังการเขาทำรายการ จึงมี

ความเห็นวา การกำหนดคานายหนาโดยอางอิงคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจาก PLANB จะสามารถสะทอนมูลคากิจการท่ี

เหมาะสมสำหรับ PLANB ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังการเขาลงทุน มากกวาการกำหนดคานายหนาตามสัญญาบริหาร

จัดการสื่อโฆษณาที่ MACO จายใหแก PLANB ซึ่งจากการสัมภาษณผูบริหาร PLANB เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโนมคา

นายหนาพบวา บริษัทมีคานายหนาโดยเฉลี่ยรอยละ 5.00 ของรายไดจากการขายและบริการ  ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระประมาณการ ตั้งแตป 2565 เปนตนไป เทากับรอยละ 5.00 ของรายไดจากการขายและบริหารเพื่อใหสะทอน

ภาพรวมผลการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 

โดยมีคาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย) ในป 2562 – 2564 และงวด 3 

เดือนแรกสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 31 มี.ค. 621/ 31 มี.ค. 63 1/ 2/ 31 มี.ค. 641/ 2/ เม.ย. - มิ.ย. 64 1/ 

คาใชจายในการขายและบริหาร (ไม

รวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) 

82,343.38 107,940.67 382,705.32 11,243.02 

อัตราการเติบโต (%)  31 365 (88) 

ที่มา : ขอมูลงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝายบริหาร MACO 

1/  ป 2562-2564 และ สำหรับงวด 3 เดือน ต้ังแตเดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 มีคาใชจายสวนกลางที่ไดรับการปนสวนคาใชจาย

บริหารจาก MACO ซึ่งคาใชจายสวนกลางดังกลาวจะปนสวนตามสัดสวนรายไดตอรายไดของกลุม MACO สัดสวนรายไดของปาย

โฆษณา เทากับรอยละ 48 รอยละ 38 รอยละ 23 และรอยละ 37 ของรายไดกลุม MACO หรือคิดเปนมูลคาทากับ 68.69 ลานบาท 

61.36 ลานบาท 20.90 ลานบาท และ 7.45 ลานบาท ตามลำดับ  

2/  ป 2563-2564 มีคาใชจายในการขายและบริหารอื่น จำนวน 37.56 ลานบาท และ 358.60 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย ขาดทุนจากการ

ดอยคาของสินทรัพยถาวร ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพย ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน เปนตน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม

นำคาใชจายดังกลาวนำมาจัดทำประมาณการเนื่องจากเปนรายการที่ไมใชเกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและ 

รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”)  

 

 

96 

 

 

ประมาณการคาใชจายในการขายและบริหารต้ังแตเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2570 แสดงไดดังนี ้

หนวย : พันบาท 1 เม.ย. 64 – 31 

มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

คาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวม

คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) 

34,166.35 34,539.92 35,481.27 36,453.19 37,456.83 38,183.82 

อัตราการเติบโต (%) (91) 1 3 3 3 2 

ที่มา : ขอมูลประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ง) ภาษีเงินได 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตั้งแตป 2565 เปนตนไป เทากับรอยละ 20 ของกำไรกอนภาษี ตลอดการประมาณการ 

ประมาณการทางการเงินต้ังแต เมษายน 2564 – มีนาคม 2570 เปนดังนี ้

หนวย : พัน

บาท 

31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 64 1 เม.ย. 64 – 

31 มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

ร า ย ไ ด  จ า ก

การขาย 

155,975.57 155,483.82 101,347.50 143,076.41 137,602.30 143,106.39 148,830.64 154,783.87 154,783.87 

ตนทุนขาย 98,433.36 108,644.39 101,634.02 77,941.71 79,266.79 81,354.41 83,505.29 85,721.52 87,601.95 

กำไรข้ันตน 57,542.21 46,839.43 (286.53) 65,134.69 58,335.51 61,751.98 65,325.35 69,062.35 67,181.92 

คาใช จ ายใน

การขายและ

บริหาร 

82,934.53 108,901.04 383,946.09 34,166.35 34,539.92 35,481.27 36,453.19 37,456.83 38,183.82 

EBIT1/ (25,392.32) (62,061.61) (384,232.61) 30,968.35 23,795.59 26,270.71 28,872.15 31,605.52 28,998.10 

EBITDA2/ 5,748.18 (29,021.05) (351,237.79) 30,968.35 23,795.59 26,270.71 28,872.15 31,605.52 28,998.10 

หมายเหตุ : 1/ กำไรกอนดอกเบี้ยและภาษ ี(Earnings before interest and tax) 

              2/ กำไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมและคาตัดจำหนาย (Earnings before interest tax depreciation and amortization) 

จ) อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

มูลคาของบริษัท ภายหลังจากปประมาณการสุดทาย คำนวณโดยวิธีการเติบโตคงที่ (Perpetuity Growth 

Model) เนื่องจาก ที่ผานมาธุรกิจสื่อโฆษณามีการแขงขันคอนขางสูง อีกทั้งไมมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน

อนาคต ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกำหนดใหมีอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลา

ประมาณการท่ีรอยละ 0.00 ตอป 

 

 

ฉ) อัตราสวนลด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : 

WACC) เปนอัตราคิดลดในการคำนวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากโครงสรางเงินทุนของธุรกิจสื่อ

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย ประกอบดวยเงินทุนจากสวนของผูถือหุนและเงินกูยืมและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย โดย

คำนวณ WACC จากคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตนทุนหนี้สิน (Kd) และ ตนทุนของเงินทุนจากสวนของผูถือหุน (Ke) 
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อางอิงจากขอ 3.1.3 (ซ) เพราะฉะนั้น จากสมมติฐานที่กำหนดขางตน จะสามารถคำนวณกระแสเงินสดและประเมิน

มูลคายุติธรรมของปายโฆษณา EOA ไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 1 ต.ค. 64 – 31 

มี.ค. 65F 

31 มี.ค. 66F 31 มี.ค. 67F 31 มี.ค. 68F 31 มี.ค. 69F 31 มี.ค. 70F 

EBIT*(1-T) 15,484.17 23,795.59 26,270.71 28,872.15 31,605.52 28,998.10 

กระแสเง ินสดอิสระของกิจการ (Free Cash 

Flow to the Firm) 
12,387.34 19,036.47 21,016.57 23,097.72 25,284.41 23,198.48 

มูลคาสุดทาย (Terminal Value)      251,883.61 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 11,853.51 16,679.88 16,861.87 16,968.79 17,008.74 14,289.48 

มูลคาปจจุบันของมูลคาสุดทาย 

(PV of Terminal Value) 
     155,151.75 

รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด      248,814.00 

จากการประเมินมูลคายุติธรรมโดยวิธี DCF จะไดมูลคายุติธรรมของปายโฆษณา EOA ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

เทากับ 248.81 ลานบาท 

การคำนวณโดยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเปนวิธีที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจและการทำกำไรของสินทรัพยใน

อนาคต ซึ่งเปนการประเมินโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับในอนาคต โดยอางอิงจาก

การดำเนินงานที่ผานมารวมทั้งคำนึงถึงแนวโนมความสามารถในการดำเนินงานในอนาคต จึงทำใหสามารถสะทอนมูลคาท่ี

แทจริงไดดีกวาวิธีการประเมินอื่น ๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธีมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดสุทธิมีความเหมาะสมกับการประเมินมูลคาในครั้งนี้ 

สรุปผลการประเมินมูลคาของปายโฆษณา EOA 

วิธีการประเมินมูลคา มูลคา (ลานบาท) ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินไมเหมาะสม 

1. วิธีการประเมินมูลคาตามบัญชี  176.07 ไมเหมาะสม 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญช ี 176.07 ไมเหมาะสม 

3. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 248.81 เหมาะสม 

ทั้งนี้การประเมินราคาหุนในแตละวิธีมีขอดีขอดอยแตกตางกันไป ซึ่งสะทอนถึงความเหมาะสมของมูลคากิจการจาก

การประเมินมูลคากิจการในแตละวิธีท่ีแตกตางกันไปดงนี้ 

1. การประเมินราคาดวยวิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach)  

วิธีการคำนวณมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาของสินทรัพยตามงบการเงิน ณ วันท่ีทำการประเมินเพียงอยาง

เดียว โดยไมไดแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานจากทรัพยสิน และไมไดสะทอนสภาพคลองทางการเงินของ 

สินทรัพย ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา วิธีมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีท่ีไมเหมาะสม 

2. การประเมินราคาดวยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

วิธีการคำนวณการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาของสินทรัพยในปจจุบัน ซ่ึงเปนการแสดงถึงมูลคา

พื้นฐานของของสินทรัพย ณ เวลานั้น อยางไรก็ดีวิธีการดังกลาวไมไดสะทอนสภาพคลองทางการเงิน และไมไดแสดงถึง
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ศักยภาพในการดำเนินงานของของสินทรัพยท่ีประกอบธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น

วา วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชีเปนวิธีท่ีไมเหมาะสม 

3. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)  

เปนวิธีที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจและการทำกำไรของสินทรัพยในอนาคต ซึ่งเปนการประเมินโดยพิจารณาจาก

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับในอนาคต โดยอางอิงจากการดำเนินงานที่ผานมารวมทั้งคำนึงถึง

แนวโนมความสามารถในการดำเนินงานในอนาคต จึงทำใหสามารถสะทอนมูลคาที่แทจริงไดดีกวาวิธีการประเมินอื่น ๆ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีความ

เหมาะสมกับการประเมินมูลคาในครั้งนี้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีที่เหมาะสมในการนำมาใชประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพย ไดแก วิธี

มูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซ่ึงจะทำใหมูลคายุติธรรมของสินทรัพย เทากับ 248.81 ลานบาท  

3.5 สรุปการประเมินมูลคายุติธรรมหุนสามัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ของ MTS และ COM และ ปายโฆษณา 

MACO และ EOA 

ลำดับที่ สินทรัพย มูลคายุติธรรม (ลานบาท) 

1 หุนสามัญ MTS 228.59 

2 หุนสามัญ COM 22.04 

3 ปายโฆษณา MACO 159.53 

4 ปายโฆษณา EOA 248.81 

 รวม 658.98 

จากการประเมินมูลคายุติธรรมขางตน จะไดมูลคายุติธรรมหุนสามัญ MTS และ COM และ ปายโฆษณา MACO และ 

EOA (กรณีฐาน) เทากับ 658.98 ลานบาท 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลคายุติธรรม โดยปรับ

คาของอัตราสวนคิดลด (Discounted Rate) หรือ WACC และอัตราการขยายตัวหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการ 

(Terminal Growth Rate) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ Discounted Rate และ Terminal Growth Rate มีผลอยางมาก

ตอการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมท่ีประเมินได ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกำหนดชวงความผันผวนท่ีเหมาะสม โดยมีผลการ

วิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ดังรายละเอียดดานลาง 

 Discounted Rate หรือ WACC (%) 

8.71 9.21 9.71 

Te
rm

in
al

 

Gr
ow

th
 

Ra
te

 (%
) 

 

-1.00 647.99 617.82 590.49 

0.00 694.70 658.98 626.95 

1.00 753.53 710.16 671.78 
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ผลจากการวิเคราะหความไว โดยการเปลี่ยนแปลง Discounted Rate และ Terminal Growth Rate จะไดมูลคา

ยุติธรรมหุนสามัญ MTS และ COM และ ปายโฆษณา MACO และ EOA อยูระหวาง 590.49 – 753.53 ลานบาท 

ทั้งนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมจัดทำโดยอางอิงจากสมมติฐานที่ไดรับจาก MACO และ PLANB  ภายใตสภาวะ

เศรษฐกิจและสถานการณปจจุบัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจและนโยบายตาง ๆ ของ MACO และ 

PLANB  หรือสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดเหตุการณที่ไมปกติ อาจทำใหเกิดความแตกตางอยางมีนัยสำคัญจาก

การดำเนินธุรกิจในปจจุบันของ MACO และ PLANB  หรือเปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการและตัวแปรท่ีกำหนดไว อาจทำให

ประมาณการที่กำหนดขึ้นภายใตสมมติฐานที่กลาวมาขางตนเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญและอาจสงผลกระทบใหมูลคาท่ี

ประเมินไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญเชนกัน 

3.6 ความเปนธรรมของเง่ือนไขการทำรายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาเงื่อนไขการเขาทำรายการที่เกี่ยวของกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการ

เกี่ยวโยงกัน จากการเชาทำธุรกรรมเขาซ้ือทรัพยสินของ MACO โดยมีเงื่อนไขการเขาทำรายการท่ีสำคัญดังนี้ 

สรุปเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการทำรายการ ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เงื่อนไขการเขาทำรายการที่เกี่ยวของกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงกัน จากการเชาทำธุรกรรมเขาซ้ือ

ทรัพยสินของ MACO (โปรดูรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 1 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที ่ 1/2564 

สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสินและการเขาทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

1. บริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหเขา

ทำธุรกรรมการเขาซื ้อทรัพยส ิน และเรื ่องอื ่น ๆ ท่ี

เกี่ยวของ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาความเหมาะสม 

เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จะตอง

ดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึง

การขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุ นในการเขาทำรายการ

ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงกัน 

เพ่ือใหผูถือหุนของบริษัทมีสวนรวมในการตัดสินใจรายการท่ี

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เนื ่องจากอาจสงผล

กระทบตอผูถือหุน ทั้งผลการดำเนินงาน การลงทุน และ

แนวทางในการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ดังนั้น

การที่จะทำรายการขางตน จึงควรใหผูถือหุนไดพิจารณา 

และมีสวนในการตัดสินใจสำหรับการอนุมัติรายการดังกลาว 

2. MACO ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ MACO 

ใหเขาทำธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินกับบริษัท และ

เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ที ่ปร ึกษาทางการเง ินอ ิสระม ีความเห ็นว าเหมาะสม 

เน ื ่องจาก  MACO เป นบร ิษ ัทท ี ่ จดทะเบ ียนในตลาด

หลักทรัพยฯ จะตองดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี

เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใน

การเขาทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและ

รายการเกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้หากที่ประชุมผูถือหุนของ MACO 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและ 

รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”)  

 

 

100 

 

 

สรุปเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการทำรายการ ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ไมอนุมัติการเขาทำรายการขายทรัพยสินใหแกบริษัท บริษัท

จะยกเลิกการเขาทำรายการดังกลาว 

3. บริษัทไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการแขงขันทาง

การคา ใหเขาทำธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสินจาก 

MACO บนเงื่อนไขท่ีบริษัทยอมรับได 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวามีความเหมะสม 

เนื่องจากการเขาทำรายการเขาซื้อทรัพยสินในครั้งนี้ ตองมี

การขออนุญาตจากคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

ดังนั้นหากที่ประชุมคณะกรรมการการแขงขันทางการคาไม

อนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว บริษัทจะไมสามารถเขา

ลงทุน และตองยกเลิกการเขาทำรายการท้ังหมด ท้ังนี้บริษัท

คาดว าบร ิษ ัทจะสามารถทราบผลการพ ิจารณาของ

คณะกรรมการการแขงขันทางการคาภายในเดือนมกราคม 

2565 หากบริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการการ

แขงขันทางการคา บริษัทจะแจงความคืบหนาใหผู ถือหุน

ทราบผลการพิจารณาตอไป 

4. ไมปรากฏวามีการฟองรอง หรือมีการดำเนิน

กระบวนการทางกฎหมายใดๆ ซ่ึงหามมิใหมีการทำ

ธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสิน หรืออาจกอใหเกิด

ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอธุรกรรมการ

เขาซ้ือทรัพยสิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสมเนื่องจาก 

บริษ ัทสามารถยกเลิกการเข าทำรายการหากเก ิดการ

เปลีย่นแปลงใด ๆ ท่ีมีผลกระทบในแงลบอยางมีนัยสำคัญ 
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สวนที่ 4 ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอการลงมติของผูถือหุน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาทำรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

ของบริษัทสำหรับธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เนื่องจากกลุม MACO เปนเจาของ (หรือมีสิทธิใช) สื่อ

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยเปนจำนวนมาก และมีศักยภาพในการเติบโตสูง ดังนั้น การเขาทำรายการในครั้งนี้บริษัทจะเปน

เจาของสินทรัพยที่มา เกือบทั้งหมดจาก MACO ซึ่งเปนการตอยอดธุรกิจของบริษัท ไดเปนอยางดี และสงผลใหเกิดรายได

เพิ่มเติมแกบริษัท ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัท และผูถือหุนในระยะยาว สำหรับการเขาทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจากธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสิน จะเปนผลดีตอบริษัท และท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา

การเขาทำรายการดังกลาว มีความสมเหตุสมผล ดังนี ้

• ลดภาระในการจายคาตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

• เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

• เพ่ิมความสามารถในการสรางรายไดและผลกำไรใหกับบริษัท 

• เพ่ิมประสิทธิภาพดานการขายและการตลาด 

• เพ่ิมความคลองตัวในการบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

• ลดความเสี่ยงในการขอยกเวนหรือปรับลดคาตอบแทนขั้นต่ำในอนาคต 

• ลดความเสี่ยงจากจำนวนปายลดลงจากไมตออายุหรือมีการยกเลิกสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

ในขณะเดียวกัน การเขาธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสิน มีขอดอยและความเสี่ยงท่ีผูถือหุนควรพิจารณาดังนี้ 

• มีภาระตนทุนและคาใชจายเพ่ิมขึ้นจากปายโฆษณาท่ีเพ่ิมขึ้น 

• สภาพคลองทางการเงินของบริษัทลดลง 

• ความเสี่ยงท่ีบริษัทมีเงินสดไมเพียงพอในการเขาทำรายการ 

• ความเสี่ยงท่ีผลตอบแทนการลงทุนไมเปนไปตามเปาหมาย 

• ความเสี่ยงท่ีผูใหเชาไมตอสัญญาเชา 

• ความเสี่ยงปายโฆษณามีใบอนุญาตไมครบถวน 

• ความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการแขงขันทางการคาไมอนุมัติใหเขาทำธุรกรรมการเขาซ้ือทรัพยสินจาก MACO 

นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาเปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบระหวางการทำรายการเกี่ยว

โยงกันจากการเขาทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยใน MACO เนื่องจากบริษัทและ MACO มีผูถือหุนใหญกลุมเดียวกันกับการทำ

รายการกับบุคคลภายนอก พบวาการเขาทำรายการกับ MACO มีประโยชนและขอดี ดังนี้ 

• บริษัทสามารถเจรจาเพ่ือลดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

• บริษัทสามารถลดระยะเวลาการดำเนินการกอนการเขาลงทุนไดมากกวาการทำรายการกับบุคคลภายนอก 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาเปรียบเทียบผลกระทบกับการทำรายการกับ MACO พบวาผลกระทบหรือ

ขอดอยหากทำรายการกับ MACO ดังนี้ 

• ภาระคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดจากการพิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยง 
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นอกจากการพิจารณาการเขาทำรายการกับ MACO แลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาถึงประโยชนหรือ

ขอดีหากทำรายการกับบุคคลภายนอกและผลกระทบหรือขอดอยหากทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี ้

ประโยชนหรือขอดีหากทำรายการกับบุคคลภายนอกเทียบกับ MACO 

• ไมทำใหเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  

ผลกระทบหรือขอดอยหากทำรายการกับบุคคลภายนอกเทียบกับ MACO 

• ขั้นตอนในการเจรจาและการศึกษาขอมูลอาจใชระยะเวลามากขึ้น 

นอกจากขอดี ขอดอย รวมทั้งประโยชนจากการเขาทำรายการกับ MACO แลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังได

พิจารณาเปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบหากไมเขาทำรายการซึ่งพบวา เมื่อเปรียบเทียบประโยชนที่บริษัทจะไดรับจาก

การเขาทำรายการดังนี้ 

• บริษัทไมมีตนทุนคาใชจายในการบริหารปายโฆษณา 

ผลกระทบหากบริษัทไมเขาทำรายการกับ MACO 

• บริษัทมีภาระการจายคาตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

จากรายละเอียดและเงื่อนไขการเขาทำรายการในครั้งนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาสาระสำคัญของสัญญาท่ี

เกี่ยวของ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับเอกสารรางสาระสำคัญของสัญญาท่ีเกี่ยวของกับการทำ

รายการฉบับลาสุด ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 ทั้งนี้รางสัญญาทั้งหมดยังไมไดมีการลงนามจากคูสัญญา เพราะฉะนั้นเงื่อนไข

ของรางสัญญาตาง ๆ อาจยังไมเปนเงื่อนไขสุดทายที่คูสัญญาตกลงกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของสัญญาที่มีผล

ประทบตอผูถือหุนและบริษัท บริษัทจะมีการนำเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการตอไป ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดพิจารณาสาระสำคัญของสัญญาท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายทรัพยสินระหวางบริษัทและ MACO พบวาเงื่อนไขที่เปนสาระสำคัญของสัญญาดังกลาว

นั้นมีความเหมาะสมและเปนไปตามเงื่อนไขทั่วไปในการเจรจาเขาลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาวาสาระสำคัญ

ของสัญญาอขายทรัพยสินระหวางบริษัทและ MACO นั้นมีความสมเหตุสมผล  

ในการพิจารณาความเปนธรรมของราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญ MTS และ 

COM และ ปายโฆษณา MACO และ EOA เปรียบเทียบกับราคาท่ีตกลงเขาทำรายการในครั้งนี้ ไดดังนี้ 

วิธีการประเมินมูลคา มูลคาประเมิน MTS 

(ลานบาท) 

มูลคาประเมิน 

COM 

(ลานบาท) 

มูลคาประเมิน

ปาย MACO 

(ลานบาท) 

มูลคาประเมิน

ปาย EOA 

(ลานบาท) 

รวมมูลคาประเมิน  

(ลานบาท) 

ความเห็นที่

ปรึกษา

ทางการเงนิ 

 1. วิธีมูลคาตามบัญชี 48.65 47.95 3.60 176.07 276.27 ไมเหมาะสม 

 2. วิธีปรับปรุงมูลคา

ตามบัญชี (Adjusted 

Book Value 

Approach) 

48.65 47.95 3.60 176.07 276.27 ไมเหมาะสม 

 3.วิธีมูลคา

เปรียบเทียบ 

      



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและ 

รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”)  

 

 

103 

 

 

วิธีการประเมินมูลคา มูลคาประเมิน MTS 

(ลานบาท) 

มูลคาประเมิน 

COM 

(ลานบาท) 

มูลคาประเมิน

ปาย MACO 

(ลานบาท) 

มูลคาประเมิน

ปาย EOA 

(ลานบาท) 

รวมมูลคาประเมิน  

(ลานบาท) 

ความเห็นที่

ปรึกษา

ทางการเงนิ 

3.1. วิธีอัตราสวน

ราคาตอมูลคาตาม

บัญช ี

131.53 – 144.76 129.62 – 142.66 ไมมี ไมมี ไมมี ไมเหมาะสม 

3.2. วิธีอัตราสวน

ราคาตอกำไรตอหุน 

1,302.52 – 

2,463.79 

662.82 – 

1,253.77 

ไมมี ไมมี ไมมี ไมเหมาะสม 

 4. วิธีมูลคาปจจุบัน

ของกระแสเงินสด 

228.59 22.04 159.53 248.81 658.98 เหมาะสม 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาวิธีท่ีเหมาะสมในการนำมาใชประเมินมูลคายุติธรรมของกิจการของ MTS และ 

รวมทั้งปายโฆษณาของ MACO และ EOA ไดแก วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด  ซึ่งจะทำใหเทากับ 658.98 ลานบาท 

และจากการวิเคราะหความไว โดยการเปลี่ยนแปลง Discounted Rate และ Terminal Growth Rate จะไดมูลคายุติธรรม

หุ นสามัญ MTS และ COM และ ปายโฆษณา MACO และ EOA อยู ระหวาง 590.49 – 753.53 ลานบาท ทั ้งนี ้เม่ือ

เปรียบเทียบกับราคาที่ตกลงเขาทำรายการในครั้งนี้เปนมูลคา 639.50 ลานบาท นั้นจะมีมูลคาสูง (ต่ำ) กวาราคาประเมิน

เทากับ (49.01) – 114.03 ลานบาท ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาราคาเสนอขายเงินลงทุนในหุนสามัญ MTS 

และ COM และ ปายโฆษณา MACO และ EOA ดังกลาวเปนราคาท่ี มีความเหมาะสม 

ทั้งนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมโดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด อางอิงจากขอมูลทางการเงินในอดีต ผลการ

ดำเนินงานในอดีต และการประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอแผนธุรกิจ นโยบายตาง ๆ 

การประกอบธุรกิจและการกำหนดสมมติฐาน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินมีขอจำกัดในการจัดทำประมาณการทางการเงิน และได

เปดเผยขอจำกัดและแนวทางการแกไขไวในสวนการประเมินมูลคายุติธรรมสำหรับแตละธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปขอจำกัดท่ี

สำคัญ ๆ เชน ขอจำกัดดานการสอบทานเนื้อหาสัญญาสำคัญ ขอจำกัดดานการสอบทานความถูกตองครบถวนของประมาณ

การทางการเงินที่จัดทำโดยผูบริหารของ MACO โดยขอมูลที่ไดรับจากผูบริหารของ MACO เปนเพียงประมาณการที่ไมมี

เอกสารใหสอบทานความถูกตอง ขอจำกัดดานการสอบทานรายละเอียดทรัพยสินท่ีใชดำเนินงาน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

ใชขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร และงบการเงินภายในสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่จัดทำโดยฝายบริหาร

ของ MACO และการสัมภาษณผูบริหาร MACO และ PLANB ประกอบกับวิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรมภายนอกเพื่อมา

ประกอบการประมาณการในครั้งนี้ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการดำเนินการดังกลาวเพียงพอตอการแกไข

ขอจำกัดในการประเมินมูลคายุติธรรมในครั้งนี้ 

พรอมกันนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมจัดทำโดยอางอิงจากสมมติฐานที่ไดรับจาก MACO และ PLANB ภายใตสภาวะ

เศรษฐกิจและสถานการณปจจุบัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจและนโยบายตาง ๆ ของ MACO และ 

PLANB หรือสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดเหตุการณที่ไมปกติ อาจทำใหเกิดความแตกตางอยางมีนัยสำคัญจาก

การดำเนินธุรกิจในปจจุบันของ กิจการหรือเปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการและตัวแปรที่กำหนดไว อาจทำใหประมาณการท่ี

กำหนดขึ้นภายใตสมมติฐานที่กลาวมาขางตนเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญและอาจสงผลกระทบใหมูลคาของกิจการและ

สินทรัพยท่ีประเมินไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญเชนกัน 
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ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการเขาทำรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทมี

ความสมเหตุสมผล ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนควร อนุมัติ การทำรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการ

ที่เกี่ยวโยงกันโดยการเขาทำธุรกรรมการเขาซื้อทรัพยสินของ MACO ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 มีวาระ

พิจารณาอนุมัติที่สำคัญอันไดแก วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อทรัพยสินและการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท 

มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) และการมอบอำนาจท่ีเกี่ยวของ และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสำหรับการทำรายการในครั้งนี้ อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ ซ่ึงผูถือหุนควร

ศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเสี่ยง และความเห็นในประเด็นพิจารณาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

เขาทำรายการดังกลาวที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ดวยความรอบคอบระมัดระวังกอนลงมติ เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาวอยางเหมาะสม 
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บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวาไดทำหนาที่ศึกษา และวิเคราะหขอมูล

ตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวดวยความรอบคอบ และถูกตองตามจรรยาบรรณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ และมีความเปนอิสระในการ

ใหความเห็นโดยไดใหเหตุผลบนพื้นฐานของขอมูลและการวิเคราะหอยางเที่ยงธรรม และคำนึงถึงประโยชนของผูถือหุนราย

ยอย รวมถึงความเปนธรรมของราคาเปนสำคัญ ทั้งนี้การใหความเห็นดังกลาวอางอิงจากขอมูลและเอกสารตาง ๆ ที่ไดรับจาก

ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของ รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน การสัมภาษณผูบริหารของบริษัท ขอมูลท่ี

เผยแพรตอสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนขอมูลอุตสาหกรรมที่ไดรับจากภายนอกเปนสำคัญ รวมทั้งเอกสารที่ไดรับจากบริษัท 

เชน งบการเงิน แผนการดำเนินธุรกิจ บันทึกขอตกลงและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทำรายการ รวมทั้งขอมูลที่เผยแพร

แกสาธารณะทั่วไป ขอมูลที่เปดเผยในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และขอมูลทางการเงินจากเว็บไซตตาง ๆ เปนตน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอ

สมมติฐานวา ขอมูลดังกลาวขางตนมีความถูกตองและเปนจริง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิไดเขาทำการตรวจสอบถึง

ความถูกตองและครบถวนของขอมูลทั้งหมด ดังนั้นหากขอมูลดังกลาวขางตนไมถูกตองและไมเปนจริง หรือมีการเปลี่ยนแปลง

อยางมีนัยสำคัญในอนาคต อาจสงผลกระทบตอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได อีกทั้ง ความเห็นของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ออาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน ตอการเขาทำรายการดังรายละเอียดขางตนเทานั้น 

และการใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนี้ มิไดเปนการรับรองผลสำเร็จของการเขาทำรายการตาง ๆ รวมถึง

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัท 

 ขอแสดงความนับถือ 
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ภาคผนวกท่ี 1 : ขอมูลบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

1. ขอมูลบริษัท 

1.1. รายละเอียดบริษัท 

ช่ือยอ : PLANB 

ทุนจดทะเบียน : 458,848,957.40 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแลว : 388,256,810.10 บาท 

จำนวนหุน : 3,882,568,101 หุน 

มูลคาท่ีตราไว : 0.10 บาทตอหุน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจใหบริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย ซึ่งแบง

ออกเปน 6 ธุรกิจหลักดังนี้ 1. สื่อโฆษณาบนระบบขนสงมวลชน (Transit 

Media) 2. สื ่อโฆษณาภาพนิ ่ง (Classic Media) 3. สื ่อโฆษณาดิจิตอล 

(Digital Media) 4. สื่อโฆษณาภายในหางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต 

(Retail Media) 5. สื ่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media) 6. สื่อ

โฆษณาออนไลน (Online Media) และการเพ่ิมความหลากหลายดวยการ

พัฒนาธุรกิจการตลาดแบบมีสวนรวม ไดแก สปอรตมารเก็ตติ้ง อารทิส

เมเนจเมนท และอีสปอรตและเกมสออนไลน 

1.2. รายชื่อคณะกรรมการ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีรายช่ือดังน้ี 

 ช่ือ ตำแหนง 

1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นาย ปรินทร โลจนะโกสินทร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 

3. ดร. พินิจสรณ ลือชัยขจรพันธ กรรมการผูจดัการ / กรรมการ 

4. นาย อานนท พรธิต ิ กรรมการ 

5. นาย เอกภักดิ์ นิราพาธพงศพร กรรมการ 

6. นาย มานะ จันทนยิ่งยง กรรมการ 

7. นาง เพ็ญนภา ธนสารศิลป กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. นาง มลฤดี สขุพันธรัชต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผูใหบริการสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัย (Out of Home Media) ท่ีทุมเท

กับขอมูลเชิงลึกเพ่ือการพัฒนาและบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยสำหรับแบรนดและสินคาในระดับประเทศและ
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ภูมิภาคเอเชีย ใหคำปรึกษาในการวางแผนการตลาด การคิดเนื้อหาและนำเสนอสื่อโฆษณา (Content Development) รวม

ไปถึงการสรางเครือขายสื่อโฆษณา (Media Network) โดยสื่อที่ใหบริการเนนความหลากหลาย ทั้งในดานรูปแบบ ขนาด 

สถานที่ติดตั้ง และเทคนิคในการนำเสนอ นอกจากนี้ยังใหความสำคัญกับนวัตกรรมเพื่อคอยพัฒนาใหสื่อโฆษณาสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบวงจร  รวมไปถึงการผลิตช้ินงานโฆษณา (Media Production) ติดตั้ง และดูแล

รักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

 

2.1. วิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายในการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท 

วิสัยทัศน :  

 ยกระดับการสื่อสารของแบรนดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือการเขาถึงผูบริโภคท่ัวภูมิภาคอาเซียน  

พันธกิจ : 

นำเสนอชองทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีนวัตกรรมเพื่อสรางความรู สึกมีสวนรวมและประสบการณท่ี

เหนือกวาใหกับผูท่ีไดพบเห็นสื่อ 

คานิยมองคกร :  

 คานิยมองคกร เปนสิ่งที่สะทอนถึงความเชื่อในอันที่จะนำไปสูการกระทำรวมกันของคนในองคกรและแสดงถึง

ความเปนตัวตน (DNA) ขององคกรท่ีเปนหลักยึดของการดำเนินธุรกิจ   

  P assion  

L eadership  

A ccountability  

N onconformity  

B rilliance  

2.2. เปาหมายการดำเนินธุรกิจ 

บริษัทมีเปาหมายในการเปนผูนำในธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัย (Out of Home Media) ท้ัง

ในประเทศไทยและภาคพื้นเอเชีย โดยบริษัทตั้งเปาหมายในการขยายเครือขายสื่อโฆษณาใหครอบคลุมฐานผูชมหรือ

ผูบริโภคกลุมเปาหมายอยางกวางขวาง เพ่ือตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตทุกรูปแบบของผูบรโิภค โดยเฉพาะแนวโนม

ท่ีผูบริโภคมักใชชีวิตภายนอกท่ีอยูอาศัยมากข้ึน ท้ังน้ีบริษัทมุงเนนการใชนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการพัฒนา

รูปแบบการนำเสนอสื่อโฆษณาใหมีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อกาวใหทัน

ผูบริโภคและเปนที่พึงพอใจของลูกคา รวมถึงการมุงมั่นนำเสนอสื่อโฆษณาที่สรางสาธารณประโยชนตอผูบริโภคเพื่อเปน

การสรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) ของสื่อโฆษณาของบริษัทและสรางความพึงพอใจใหกับคูสัญญาของบริษัท 

นอกจากน้ี บริษัทมีแผนเพิ่มพื้นที่สื่อโฆษณาและขยายเครือขายทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล ตลอดจนในหัวเมือง

ใหญเพื่อเสริมสรางศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจอยางตอเนื่องในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทเขาสูกลุม

ประเทศอาเซียน ซึ่งบริษัทมีศักยภาพและความสามารถในการดำเนินการเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายดังกลาว เชน มี

ประสบการณและความชำนาญในฐานะผูใหบริการงานโฆษณาที่ใชสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย (Out of Home 
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Media) มาอยางยาวนานและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเปนอยางสูง มีตราสินคา (Branding) ที่แข็งแกรง

เปนที่ยอมรับในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย (Out of Home Media) และมีพันธมิตรทางธุรกิจหรือผูถือหุน

เชิงกลยุทธของบริษัทท่ีแข็งแกรงท้ังทางดานการดำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของและฐานะทางการเงิน 

ไมเพียงแตการเพ่ิมพ้ืนท่ีและขยายเครือขายสือ่โฆษณาแตบริษัทยังคงมองหาคอนเทนทคุณภาพท่ีจะสามารถเขา

มาเติบเต็มและคอยชวยสนันบสนุนธุรกิจสื่อซึ่งถือเปนธุรกิจหลักแกบริษัทไดเปนอยางดี การพัฒนาธุรกิจการตลาดแบบมี

สวนรวมหรือ (Engagement Marketing) ทั้งจากคอนเทนทดานกีฬาจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย คอน

เทนทดานดนตรีจากวงเกิรลกรุป BNK48 และคอนเทนทดานอีสปอรตจาก Thai E-League Pro รวมถึงการเพิ่มคอน

เทนทประเภทอื่นๆเพื่อใหครอบคลุมความสนใจของผูบริโภคในทุกๆกลุมได โดยมีเปาหมายเพื่อสามารถตอบโจทยของ

นักการตลาดในการสื่อสารกับผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

3. รายชื่อผูถือหุน 

ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2564 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทมรีายช่ือดังน้ี  

 รายช่ือผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1. นาย ปรินทร โลจนะโกสินทร 974,068,100 25.09 

2. บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)  721,804,705 18.59 

3. นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ 192,616,258 4.96 

4. กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว 171,839,900 4.43 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด  156,588,741 4.03 

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

7. กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว 75/25 87,386,500 2.25 

8. กองทุนเปด บัวหลวงเฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเลี้ยงชีพ 61,381,400 1.58 

9. กองทุนเปด เค 20 ซีเล็คทหุนระยะยาวปนผล 58,272,000 1.50 

10. นาย พินิจสรณ ลือชัยขจรพันธ 58,238,522 1.50 

 ผูถือหุนอ่ืนๆ 1,309,351,575 33.73 

 รวม 3,882,568,101 100.00 

ท่ีมา : www.set.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PLANB-R&language=en&country=US


รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและ 

รายการเก่ียวโยงกันของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”)  

A-4 

 

4. สรุปรายการสำคัญในงบการเงินเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย 

4.1. งบการเงินรวม 

4.1.1 งบแสดงฐานะการเงินรวม 

(หนวย : ลานบาท) 

2561 

ปรับปรุง

ใหม 

% 2562 % 2563 % 
ไตรมาส 

2/2564 
% 

สินทรัพยหมุนเวียน                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    440.46      7.43   2,360.14    29.58       638.26      5.21       368.17      3.07  

เงินลงทุนชั่วคราว             -             -         12.36      0.15                -             -                  -             -    

ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น  1,332.47    22.48   1,559.84    19.55     1,428.33    11.66     1,148.21      9.56  

คาใชจายจายลวงหนาตัดจายภายใน 1 ป    633.65    10.69     429.56      5.38       241.02      1.97       174.11      1.45  

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกีย่วของกัน        1.05     0.02       69.79      0.87         66.68      0.54         66.08      0.55  

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน        3.00      0.05       13.00      0.16           1.83      0.01                -        0.55  

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน             -             -                -             -                  -             -             1.83      0.02  

สินคาคงเหลือ             -             -         13.26      0.17         11.77      0.10           8.90      0.07  

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น             -             -                -             -           12.95      0.11         22.71      0.19  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น      79.04      1.33       63.54      0.80         62.21      0.51       129.63      1.08  

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 2,489.68    42.00  4,521.50    56.66    2,463.05    20.11    1,919.64    15.98  

สินทรัพยไมหมุนเวียน                 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน             -             -         11.23      0.14                -             -                  -             -    

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น             -             -                -             -      691.20      5.64       777.60      6.47  

เงินลงทุนในการรวมคา             -             -         14.75      0.18         36.02      0.29         25.23      0.21  

เงินลงทุนในบริษัทรวม    370.18      6.24     117.60      1.47       120.46      0.98       120.72      1.00  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน             -             -           8.40      0.11           8.10      0.07                -             -    

ที่ดิน สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ  2,237.68    37.75   2,424.90    30.39     3,010.85    24.58     2,921.79    24.32  

สินทรัพยสิทธิการใช             -             -                -             -       5,128.50    41.86     5,493.80    45.74  

สินทรัพยไมมีตัวตน    541.25      9.13     562.12      7.04       361.61      2.95       316.92      2.64  

คาความนิยม      49.49      0.83       51.39      0.64         51.39      0.42         51.39      0.43  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      10.49      0.18       11.83      0.15       197.97      1.62       200.33      1.67  

คาใชจายจายลวงหนาตัดจายมากกวา 1 ป      96.35      1.63       96.53      1.21         14.74      0.12         20.35      0.17  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น    133.28      2.25     159.19      2.00       166.33      1.36       164.21      1.37  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน 3,438.73    58.00  3,457.95    43.34    9,787.16    79.89   10,092.33    84.02  

รวมสินทรัพย 5,928.40  100.00  7,979.45  100.00   12,250.21  100.00   12,011.97  100.00  



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและ 

รายการเก่ียวโยงกันของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”)  

A-5 

 

สินทรัพยรวม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น จำนวน 5,928.40 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 

1,728.11 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 41.14 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ในจำนวนสินทรัพยท้ังหมดแบงเปน สินทรัพย

หมุนเวียน จำนวน 2,489.68 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 373.99 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 17.68 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 3,438.73 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 1,354.12 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 64.96 เมื่อ

เทียบกับปท่ีผานมา โดยเพ่ิมข้ึนจากท่ีดิน สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณเปนหลัก 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น จำนวน 7,979.45 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 

2,051.05 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 34.60 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ในจำนวนสินทรัพยท้ังหมดแบงเปนสินทรัพย

หมุนเวียน จำนวน 4,521.50 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 2,031.82 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 81.61 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 3,457.95 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 19.22 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.56 เมื่อ

เทียบกับปท่ีผานมา โดยเพ่ิมข้ึนจากท่ีดิน สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณเปนหลัก 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น จำนวน 12,250.21 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 

จำนวน 4,270.76 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 53.52 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ในจำนวนสินทรัพยท้ังหมดแบงเปน สินทรัพย

หมุนเวียน จำนวน 2,463.05 ลานบาท ลดลง จำนวน 2,058.45 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 45.53 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 9,787.16 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 6.329.21 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 183.03 เมื่อ

เทียบกับปท่ีผานมา โดยเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยสิทธิการใชเปนหลัก 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น จำนวน 12,011.97 ลานบาท ลดลง จำนวน 

238.23 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.94 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ในจำนวนสินทรัพยท้ังหมดแบงเปน สินทรัพยหมุนเวียน 

จำนวน 1,919.64 ลานบาท ลดลง จำนวน 543.41 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 22.06 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา และสินทรัพย

ไมหมุนเวียน จำนวน 10,092.33 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 305.18 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 3.12 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา โดยเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยสิทธิการใชเปนหลัก 

 

•  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 440.46 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.43 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 1.10 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 0.25 เมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมา เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1,175.01 ลานบาท จากลูกหน้ีการคาและ

ลูกหน้ีอ่ืน เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 996.72 ลานบาท จากการซื้ออุปกรณ เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

จำนวน 178.73 ลานบาท จากเงินปนผลจาย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 2,360.14 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 29.58 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 1,919.68 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 435.84 เมื่อ

เทียบกับปท่ีผานมา เน่ืองจากบรษัิทและบริษัทยอยมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1.293.48 ลานบาท จาก

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน เงินสดรับสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 850.09 ลานบาท จากการซือ้อุปกรณ เงินสดสุทธิใชไปใน

กิจกรรมจดัหาเงิน จำนวน 1,480.30 ลานบาท จากเงินสดรบัคาหุนสามัญเพ่ิมทุน 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 638.26 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.21 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 1,721.88 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 72.96  เมื่อเทียบ

กับปท่ีผานมา เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอยมเีงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 2,446.19 ลานบาท จากรายไดรับ

ลวงหนา เงินสดรับสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 2,642.64 ลานบาท จากเงินลงทุนในตราสารทุน เงินสดรับสุทธิใชไปใน

กิจกรรมจดัหาเงิน จำนวน 1,520.30 ลานบาท จากจายชำระหน้ีสินตามสญัญาเชา 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 368.17 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.07 ของสินทรัพยรวม ลดลง 270.09 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 42.32 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1,004.29 ลานบาท จากลูกหน้ีการคาและลูกหน้ี

อ่ืน เงินสดรับสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 787.68 ลานบาท จากการซื้อสินทรัพยสิทธิการใช และจายชำระหน้ีคาอุปกรณ เงิน

สดรับสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 488.07 ลานบาท จากชำระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 

 

•  ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน จำนวน 1,336.62 ลานบาท หักคา

เผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน จำนวน 4.14 ลานบาท คงเหลือลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ จำนวน 1,332.47 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 22.48 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 424.78 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 46.80 เมื่อ

เทียบกับปท่ีผานมา สวนใหญเปนการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา-กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน ในสวนท่ียังไมถึงกำหนดชำระ และลูกหน้ีอ่ืน 

ในสวนของรายไดคางรับ-กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน จำนวน 1,574.25 ลานบาท หัก คา

เผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน จำนวน 14.41 ลานบาท คงเหลือลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ จำนวน 1,559.84 

ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 19.55 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 227.37 ลานบาท หรอืคิดเปนสดัสวนรอยละ 17.06 

เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สวนใหญเปนการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา-กิจการไมเก่ียวของกัน ในสวนท่ียงัไมถึงกำหนดชำระ และลูกหน้ี

อ่ืน ในสวนของรายไดคางรับ-กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

 ณ วันท่ี  31ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน จำนวน 1,444.93 ลานบาท หักคา

เผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน จำนวน 16.60 ลานบาท คงเหลือลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ จำนวน 1,428.33 

ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 11.66 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 131.51 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 8.43 เมื่อ

เทียบกับปท่ีผานมา สวนใหญเปนการลดลงของลูกหน้ีการคา-กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน ในสวนท่ียังไมถึงกำหนดชำระ และลูกหน้ีอ่ืน 

ในสวนของรายไดคางรับ-กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน จำนวน 1,163.73 ลานบาท หักคา

เผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน จำนวน 15.52 ลานบาท คงเหลือลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ จำนวน 1,148.21 

ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 9.56 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 280.13 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 19.61 เมื่อ

เทียบกับปท่ีผานมา สวนใหญเปนการลดลงของลูกหน้ีการคา-กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน ในสวนของคางชำระไมเกิน 3 เดือน และยังไม

ถึงกำหนดชำระ 
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•  คาใชจายจายลวงหนา 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายจายลวงหนา จำนวน 730.00 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 12.32 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 49.01 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.20 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

ซึ่งเปนคาเชาพ้ืนท่ีโฆษณาจายลวงหนา และอ่ืน ๆ โดยแบงเปน คาใชจายจายลวงหนาตัดจายภายใน 1 ป จำนวน 633.65 ลานบาท 

และ คาใชจายจายลวงหนาตดัจายมากกวา 1 ป จำนวน 96.35 ลานบาท 

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายจายลางหนา จำนวน 526.09 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 6.59 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 203.91 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 32.02 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

ซึ่งเปนคาเชาพ้ืนท่ีโฆษณาจายลวงหนา และอ่ืน ๆ โดยแบงเปน คาใชจายจายลวงหนาตัดจายภายใน 1 ป จำนวน 429.56 ลานบาท 

และ คาใชจายจายลวงหนาตดัจายมากกวา 1 ป จำนวน 96.53 ลานบาท 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายจายลวงหนา จำนวน 255.76 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 2.09 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 270.33 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 128.62 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

ซึ่งเปนคาเชาพ้ืนท่ีโฆษณาจายลวงหนา และอ่ืน ๆ โดยแบงเปน คาใชจายจายลวงหนาตัดจายภายใน 1 ป จำนวน 241.02 ลานบาท 

และ คาใชจายจายลวงหนาตดัจายมากกวา 1 ป จำนวน 14.74 ลานบาท 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายจายลวงหนา จำนวน 194.46 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 1.62 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 61.30 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 23.97 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ซึ่ง

เปนคาเชาพ้ืนท่ีโฆษณาจายลวงหนา และอ่ืน ๆ  โดยแบงเปน คาใชจายจายลวงหนาตัดจายภายใน 1 ป จำนวน 174.11 ลานบาท และ 

คาใชจายจายลวงหนาตัดจายมากกวา 1 ป จำนวน 20.35 ลานบาท 

 

•  สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน จำนวน 691.20 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.64 ของสินทรัพยรวม มาจากเมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2563 บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) ซึ่งประกอบธุรกิจใหบริการและรับจางผลิตสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัย 

จำนวน 1,080,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.96 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายแลวท้ังหมดของ MACO (ภายหลังการเพ่ิมทุน

เพ่ือการทำรายการในครั้งน้ี) เปนจำนวนท้ังสิ้น 1,560.90 ลานบาท 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน จำนวน 777.60 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.47 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 86.40 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 12.50 เมื่อเทียบกับ

ปท่ีผานมา มาจากการวัดมูลคายุตธิรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

•  เงินลงทุนในบริษัทรวม  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในบริษัทรวม จำนวน 370.18 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 6.24 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 334.01 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 923.41 เมื่อเทียบกบัปท่ี

ผานมา โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมติอนุมัติการเขาซื้อหุนของ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ท

เวิรคส เปนผูไดรับสิทธ์ิในการบรหิารพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยของระบบขนสงมวลชนรถไฟฟาใตดนิ โดยบริษัทเขาซื้อหุนจากผูถือหุนเดมิเปน

จำนวน 262 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 19.48 ของหุนที่ออกและเรียกชำระแลวของบริษัทดังกลาว) โดยบริษัทมีอิทธิพลอยางมี
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นัยสำคัญในบริษัทดังกลาว บริษัทไดจายชำระเงินเพ่ือซื้อหุนและไดรับโอนหุนดังกลาวเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 (วันท่ีซื้อ) ตอมา

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนดังกลาวเพิ่มเติม โดยบริษัทเขาซื้อหุนของ 

บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรคส ทำใหสัดสวนการลงทุนเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 19.48 เปนรอยละ 20 บริษัทไดจายชำระเงินเพ่ือ

ซื้อหุนดังกลาวเปนจำนวน 7 ลานบาท และไดรับโอนหุนเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 (วันที่ซื้อ) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนของ บจก. มาสเตอร สแตนดารด ดิสเพลย ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ใหเขาทำ

การซื้อหุนของ บริษัท แซงจูรี่ บิลบอรด เอสดีเอ็น บีเอชดี เพ่ิมเติม โดยบจก. มาสเตอร สแตนดารด ดิสเพลย ซึ่งเปนบริษัทยอยของ

บริษัท ไดเขาซื้อหุนของแซงจูรี ่ทำใหสัดสวนการลงทุนในแซงจูรี่เปลี่ยนแปลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 40 บจก. มาสเตอร 

สแตนดารด ดิสเพลย ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดจายชำระเงินเพ่ือซื้อหุนดังกลาวเปนจำนวน 65 ลานบาท และไดรับโอนหุนเมื่อ

วันท่ี 5 เมษายน 2561 (วันท่ีซื้อ) บจก. มาสเตอร สแตนดารด ดิสเพลย ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดดำเนินการใหมีการวัดมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ โดยการวัดมูลคานี้ไดเสร็จสมบูรณแลวในเดือนมกราคม 

2562 และเมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ บจก. บีเอ็นเค 48 ออฟฟศ ไดมีมติอนุมัติการจัดตั้ง บจก. บี

เอ็นเค โปรดักช่ัน รวมกับ บมจ. เวิรคพอยท เอ็นเตอรเทนเมนท โดย บจก. บีเอ็นเค 48 ออฟฟศ จายชำระเงินคาหุนเปนจำนวนเงิน 

2 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 49.99 ของหุนที่ออกและเรียกชำระแลวของบริษัทดังกลาว) ตอมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ท่ี

ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ บจก. บีเอ็นเค โปรดักช่ัน ไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุน ท้ังน้ี บจก.บีเอ็นเค 48 ออฟฟศ ไดลงทุนเพ่ิมในหุน

สามัญของบริษัทรวมดังกลาวในสัดสวนการถือหุนเดิมโดยไดชำระเงินท้ังสิ้น 1 ลานบาท (เรียกชำระแลวรอยละ 25) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในบรษัิทรวม จำนวน 117.60 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 1.47 ของสินทรัพยรวม ลดลงจำนวน 252.58 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 68.23 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

โดยบริษัทเขาซื้อหุนของ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรคส เพ่ิมเตมิทำใหสัดสวนการลงทุนเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 19.48 เปนรอย

ละ 20 โดยบริษัทไดจายชำระเงินเพ่ือซื้อหุนดังกลาวจำนวน 7.00 ลานบาท และไดรับโอนหุนเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2562 ตอมาเมื่อ

วันท่ี 26 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมมีติอนุมตัิใหจำหนายเงินลงทุนในหุนสามญัของ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ท

เวิรคส ใหกับ บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำนวน 5,080,000 หุน (คิดเปนรอยละ 20 ของทุนท่ีออกและเรียกชำระแลวของ

บริษัทดังกลาว) โดยไดรับชำระคาขายเงินลงทุนดังกลาวจำนวน 269 ลานบาท และไดโอนหุนใหกับผูซื้อเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2562 

(วันท่ีขาย) เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิการลงทุน บจก.มาสเตอร สแตนดารด ดสิเพลย 

ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ใหเขาทำการซื้อหุนเพ่ิมทุนของ BL Falcon Pte. Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาภายนอกท่ี

อยูอาศัยประเภทดิจติอล ในประเทศสิงคโปร โดยบจก.มาสเตอร สแตนดารด ดสิเพลยไดทำสญัญาซื้อหุนสามญัเพ่ิมทุนประมาณ 

17.6 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 30 ของทุนท่ีออกและเรียกชำระแลวของบริษัทดังกลาว) โดยบจก.มาสเตอร สแตนดารด ดิสเพลย

ไดรับโอนหุนดังกลาวเมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 (วันท่ีซื้อ) ในระหวางไตรมาส 3 ป 2562 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบจก.บีเอ็นเค 

โปรดักช่ัน มมีติอนุมตัิใหเรยีกชำระคาหุนในครั้งท่ี 2 เพ่ิมเติมอีกรอยละ 4.6 ของหุนสามญัท่ีจดทะเบียนจำนวน 69,998 หุน มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 100 บาท รวมเปนเงิน 0.3 ลานบาท ท้ังน้ี บจก. บีเอ็นเค โปรดักช่ัน ไดชำระเงินคาหุนเพ่ิมเตมิแกบริษัทรวมดังกลาว

แลว และเมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2562 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของงบจก. บีเอ็นเค โปรดักช่ัน ไดมีมตใิหเลิกบริษัท ซึ่งบจก.บีเอ็นเค 

โปรดักช่ัน ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2562 และปจจุบันบริษัทดังกลาวยังอยูในระหวาง

ดำเนินการชำระบัญชี 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในบรษัิทรวม จำนวน 120.46 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 0.98 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 2.85 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.43 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
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โดยบจก. มาสเตอร สแตนดารด ดิสเพลย ซึ่งเปนบริษัทยอยของบรษัิทลงทุนในหุนสามัญของ บจก.กูดธิงแฮพเพน จำนวน 12,500 

หุน จากผูถือหุนเดิม (สดัสวนเงินลงทุนรอยละ 25) เปนจำนวนเงิน 2.39 ลานบาท และไดรับโอนหุนเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

(วันท่ีซื้อ) บจก.อินดิเพนเดนท อารทิสท เมเนจเมนท ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทลงทุนในหุนสามัญของ บจก.กูดธิงแฮพเพน จำนวน 

8,000 หุน จากผูถือหุนเดิม (สัดสวนเงินลงทุนรอยละ 16) เปนจำนวนเงิน 1.53 ลานบาท และไดรบัโอนหุนเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 

2563 (วันท่ีซื้อ) บจก. มาสเตอร สแตนดารด ดสิเพลย ซึ่งเปนบริษัทยอยของบรัทลงทุนในหุนบุริมสทิธ์ิเพ่ิมทุนของ บจก.เวียร กรุป 

(ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1,907 หุน เปนจำนวนเงิน 3.75 ลานบาท และไดรับโอนหุนเมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2563 (วันท่ีซื้อ) 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในบรษัิทรวม จำนวน 120.72 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 1.00 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 0.26 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.22 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดย

เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 บจก.กูดธิงแฮพเดน ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียน ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสดัสวนการถือหุน อยางไร

ก็ตาม บจก.มาสเตอร สแตนดารด ดิสเพลย ใชสิทธิจำนวน 37,500 หุน เปนจำนวน 3.75 ลานบาท สงผลใหมีสดัสวนการถือหุนลดลง

จากรอยละ 25.00 เปนรอยละ 20.00 และ บจก.อินดิเพนเดนท อารทิสท เมเนจเมนท ไมไดใชสิทธิ สงผลใหสัดสวนการถือหุนลดลง

จากรอยละ 16.00 เปนรอยละ 3.20 เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 บจก.มาสเตอร สแตนดารด ดิสเพลย เขาซื้อหุนสามญัเพ่ิมทุนของ 

BL Falcon Pte.Ltd. จำนวน 150,000 หุน เปนจำนวน 150,000 ดอลลารสิงคโปร 

 

•  ท่ีดิน สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีท่ีดิน สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ จำนวน 2,237.68 

ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 37.75 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 671.48 ลานบาท หรอืคิดเปนสดัสวนรอยละ 42.87 

เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของอุปกรณโฆษณาและอุปกรณท่ีเก่ียวของเปนหลัก 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีท่ีดิน สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ จำนวน 2,424.90 

ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 30.39 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 187.22 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 8.37 

เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของอุปกรณโฆษณาและอุปกรณท่ีเก่ียวของเปนหลัก 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีท่ีดิน สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ จำนวน 3,010.85 

ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.58 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 585.95 ลานบาท หรอืคิดเปนสดัสวนรอยละ 24.16 

เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เปนผลมาจากงานระหวางกอสรางเปนหลัก 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีท่ีดิน สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ จำนวน 2,921.79 

ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 24.32 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 89.05 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 2.96 เมื่อ

เทียบกับปท่ีผานมา เปนผลมาจากโอนไปเปนสินทรัพยสิทธิการใชเปนหลัก 

  

•  สินทรัพยสิทธิการใช 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยสิทธิการใช จำนวน 5,128.50 ลานบาท หรือคิดเปน

ลัดสวนรอยละ 41.86 ของสินทรัพยรวม จากการท่ีบริษัทและบริษัทยอยทำสัญญาเชาสินทรัพยเพ่ือใชในการดำเนินงาน ซึ่งเปนพ้ืนท่ี

โฆษณา ยานพาหนะ และสิทธิการเชา โดยมีอายสุัญญาระหวาง 1 – 15 ป  
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 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยสิทธิการใช จำนวน 5,493.80 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 45.74 ของสินทรพัยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 365.30 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.12 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเชา 

 

• สินทรัพยไมมีตัวตน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษัิทและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมตีัวตน จำนวน 541.25 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 9.13 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 285.17 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 111.36 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา เปนผลมาจากการวัดมูลคาสินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วันท่ีซื้อธุรกิจ บจก. บีเอ็นเค 48 ออฟฟศ เปนหลัก 

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมตีัวตน จำนวน 562.12 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 7.04 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 20.87 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.86 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  

จากการวัดมลูคาสินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรบัมา ของบจก.อินดิเพนเดนท อารทิสท เมเนจเมนท (เดมิช่ือ บจก. บีเอ็นเค 

48 ออฟฟศ) เปนหลัก 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมตีัวตน จำนวน 361.61 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 2.95 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 200.51 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.67 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

โดยโอนไปเปนสินทรัพยสิทธิการใช เปนหลัก จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนำมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินใหมมาถือปฏบัิต ิ

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมตีัวตน จำนวน 316.92 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 2.64 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 44.69 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 12.36 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

จากการตดัจำหนาย เปนหลัก 

 

(หนวย : ลานบาท) 

2561 

ปรับปรุง

ใหม 

% 2562 % 2563 % 
ไตรมาส 

2/2564 
% 

หน้ีสินหมุนเวียน                 

เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร             -             -                -             -                  -             -         465.00      3.87  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น    974.62    16.44     739.26      9.26       970.91      7.93       877.26      7.30  

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                 

   ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป        2.01      0.03       19.93      0.25           1.99      0.02           1.97      0.02  

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน                 

   ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป        2.03      0.03         3.38      0.04                -             -                  -             -    

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา                  

   ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป             -             -                -             -       1,286.08    10.50       640.87      5.34  

ภาษีเงินไดคางจาย      54.44      0.92       45.95      0.58           6.29      0.05           5.73      0.05  

รายไดรับลวงหนา    203.42      3.43       74.01      0.93       614.33      5.01       437.51      3.64  

ภาษีขายทีย่ังไมถึงกำหนดชำระ    104.68      1.77     111.07      1.39       104.06      0.85         92.12      0.77  
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(หนวย : ลานบาท) 

2561 

ปรับปรุง

ใหม 

% 2562 % 2563 % 
ไตรมาส 

2/2564 
% 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น      27.66      0.47       23.86      0.30         37.13      0.30         20.95      0.17  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,368.85    23.09  1,017.45    12.75    3,020.78    24.66    2,541.43    21.16  

หน้ีสินไมหมุนเวียน                 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก                 

   สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป        6.27      0.11         5.45      0.07           2.64      0.02           1.63      0.01  

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวน                 

   ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป        5.68     0.10         2.30      0.03                -             -                  -             -    

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวน                 

   ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป             -             -                -             -       3,510.11    28.65     3,768.84    31.38  

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน        8.36      0.14         9.36      0.12           8.28      0.07           9.23      0.08  

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี      55.78      0.94       46.73      0.59         37.91      0.31         33.35      0.28  

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น             -             -           8.18      0.10         15.95      0.13         20.27      0.17  

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน      76.08     1.28       72.02     0.90    3,574.89    29.18    3,833.31    31.91  

รวมหน้ีสิน 1,444.92    24.37  1,089.48    13.65    6,595.67    53.84    6,374.74    53.07  

 

หนี้สินรวม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น จำนวน 1,444.92 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 24.37 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 882.88 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 157.09 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา สาเหตุหลักมาจากเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน และ รายไดรับลวงหนา เปนหลัก 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น จำนวน 1,089.48 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 13.65 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 355.45 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.60 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

สาเหตุหลักมาจากเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน และ รายไดรับลวงหนา เปนหลัก 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น จำนวน 6,595.67 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 53.84 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 5,506.19 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 505.40 เมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมา สาเหตหุลักมาจากหน้ีสินตามสญัญาเชา เปนหลัก 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น จำนวน 6,374.74 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 53.07 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 220.93 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.35 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

สาเหตุหลักมาจากหน้ีสินตามสญัญาเชา เปนหลัก 

• หนี้สินหมุนเวียน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินหมุนเวียน จำนวน 1,368.85 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 23.09 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 827.71 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 152.96 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน
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มา หลัก ๆ มาจากเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน ในสวนของเจาหน้ีคากอสราง คาใชจายคางจาย-กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน เจาหน้ี

การคา-กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน และ รายไดรับลวงหนา 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินหมุนเวียน จำนวน 1,017.45 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 12.75 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 351.39 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 25.67 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

หลัก ๆ มาจาก เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน ในสวนของเจาหน้ีคากอสราง เจาหน้ีคาหุน และรายไดรบัลวงหนา 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินหมุนเวียน จำนวน 3,020.78 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 24.66 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 2,003.33 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 196.90 เมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมา หลัก ๆ มาจากหน้ีสินตามสัญญาเชาท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป จากการท่ีบริษัทและบริษัทยอยทำสัญญาเชาสินทรัพยเพ่ือ

ใชในการดำเนินงานโดยมีอายุสญัญาระหวาง 1 – 15 ป ท้ังน้ีบริษัทและบริษัทยอยวิเคราะหการครบกำหนดของจำนวนเงินท่ีตองจาย 

ภายใตหัวขอความเสี่ยงดานสภาพคลองแลว พบวาอยูในระดับท่ีตำ่ ซึ่งกลุมบริษัทมีความสามารถในการเขาถึงแหลงของเงินทุนท่ี

หลากหลายอยางเพียงพอ และรายไดรับลวงหนา 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินหมุนเวียน จำนวน 2,541.43 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 21.16 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 479.36 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 15.87 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

หลัก ๆ มาจาก การจายชำระระหวางงวดของหน้ีสินตามสญัญาเชาท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป 

 

• หนี้สินไมหมนุเวียน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 76.08 ลานบาท หรือคดิเปนสดัสวน

รอยละ 1.28 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 55.17 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 263.93 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา หลัก ๆ 

มาจากหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จากการวัดมูลคาสินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วันท่ีซื้อธุรกิจ ของบจก.อินดิ

เพนเดนท อารทิสท เมเนจเมนท (เดิมช่ือ บจก. บีเอ็นเค 48 ออฟฟศ) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 72.02 ลานบาท หรือคดิเปนสดัสวน

รอยละ 0.90 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 4.05 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 5.33 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา หลัก ๆ มา

จาก หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 3,574.89 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 29.18 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 3,502.86 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4,863.46 เมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมา หลัก ๆ  มาจากหน้ีสินตามสัญญาเชา-สุทธิจากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป จากการท่ีบริษัทและบริษัทยอยทำสัญญาเชา

สินทรัพยเพ่ือใชในการดำเนินงานโดยมีอายสุัญญาระหวาง 1 – 15 ป ท้ังน้ีบริษัทและบริษัทยอยวิเคราะหการครบกำหนดของจำนวน

เงินท่ีตองจาย ภายใตหัวขอความเสี่ยงดานสภาพคลองแลว พบวาอยูในระดับท่ีต่ำ ซึ่งกลุมบริษัทมีความสามารถในการเขาถึงแหลง

ของเงินทุนท่ีหลากหลายอยางเพียงพอ 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 3,833.31 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 31.91 ของสินทรพัยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 258.42 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.23 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

หลัก ๆ มาจากหน้ีสินตามสัญญาเชา-สุทธิจากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป 

 

 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและ 

รายการเก่ียวโยงกันของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”)  

A-13 

 

  

(หนวย : ลานบาท) 

2561 

ปรับปรุง

ใหม 

% 2562 % 2563 % 
ไตรมาส 

2/2564 
% 

สวนของผูถือหุน                 

ทุนเรือนหุน                 

   ทุนจดทะเบียน                  

      หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.10 บาท     458.85      7.74      458.85      5.75        458.85      3.75        458.85      3.82  

   ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว                 

      หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.10 บาท     352.96      5.95      388.26      4.87        388.26      3.17        388.26      3.23  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  2,293.36    38.68   4,515.75    56.59     4,515.75    36.86     4,515.75    37.59  

สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ      29.22      0.49       29.22      0.37         29.22      0.24         29.22      0.24  

กำไรสะสม             -               -               -               -    

   จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย      45.88      0.77       45.88      0.58         45.88      0.37         45.89      0.38  

   ยังไมไดจัดสรร  1,328.11    22.40   1,397.94    17.52     1,001.71      8.18        968.03      8.06  

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน        0.29      0.00  (1.68)  (0.02)  (700.63)  (5.72)  (630.81)  (5.25)  

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท  4,049.83    68.31   6,375.36    79.90     5,280.18    43.10     5,316.33    44.26  

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของ

บริษัทยอย     433.65      7.31      514.61      6.45        374.35      3.06        320.91      2.67  

รวมสวนของผูถือหุน  4,483.48    75.63   6,889.97    86.35     5,654.54    46.16     5,637.24    46.93  

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน  5,928.40  100.00   7,979.45  100.00   12,250.21  100.00   12,011.97  100.00  

 

สวนของผูถือหุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม จำนวน 4,483.48 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 75.63 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 845.23 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 23.23 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา หลัก ๆ มาจากกำไรสะสมยังไมไดจัดสรร และสวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย จากการวัดมูลคา

สินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมาและหน้ีสนิท่ีรับมา ณ วันท่ีซื้อธุรกิจ บจก.อินดิเพนเดนท อารทิสท เมเนจเมนท (เดิมช่ือ บจก. บีเอ็นเค 48 

ออฟฟศ) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม จำนวน 6,889.97 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 86.35 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 2,406.49 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 53.67 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา โดยเมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมมีติใหออกและเสนอขายหุนสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอำนาจท่ัวไป

จำนวน 352.96 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท ใหแก บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย ในราคา 6.40 บาท เปนจำนวน 2,259 

ลานบาท บริษัทไดรับชำระคาหุนท้ังจำนวน และไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชำระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2562 

นอกจากน้ี ผูถือหุนรายใหญบางราย ทำขอตกลงขายหุนสามัญของบริษัทให บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย สงผลให บมจ.วี จี ไอ โก
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ลบอล มีเดีย กลายเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยถือหุนท้ังสิ้น รอยละ 18.59 ของทุนท่ีออกและเรียกชำระแลว ท้ังน้ี บมจ.วี จี 

ไอ โกลบอล มีเดยี ยังไมเขาขายเปนผูมีอำนาจควบคมุของบริษัทและไมมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม จำนวน 5,654.54 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 46.16 ของสินทรพัยรวม ลดลง จำนวน 1,235.44 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 17.93 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา หลัก ๆ มาจาก องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน ในสวนต่ำกวาทุนจากการวัดมลูคาเงินลงทุนในตราสารทุน และการจายเงิน

ปนผลจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 และเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม จำนวน 5,637.24 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 46.93 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 17.30 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 0.31 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

หลัก ๆ มาจากสวนของผูมสีวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคมุของบริษัทยอย 
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      4.1.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 

 

(หนวย : ลานบาท) 

2561 

ปรับปรุง

ใหม 

% 2562 % 2563 % 
ไตรมาส 

2/2563 
% 

ไตรมาส 

2/2564 
% 

รายได                     

รายไดจากการขายและใหบริการ  4,011.69     99.32   4,861.01     98.81     3,724.41     98.84     1,623.69     98.91   2,121.27     98.52  

รายไดอื่น       27.57       0.68        58.49       1.19          43.61       1.16          17.94       1.09        31.83       1.48  

รวมรายได  4,039.26   100.00   4,919.50   100.00     3,768.02   100.00     1,641.63   100.00   2,153.11   100.00  

คาใชจาย                     

ตนทุนการขายและใหบริการ  2,643.31     65.44   3,173.13     64.50     2,941.23     78.06     1,351.03     82.30   1,825.97     84.81  

คาใชจายในการขาย จัดจำหนาย และใหบริการ     243.47       6.03      323.37       6.57        211.72       5.62          77.10       4.70        73.72       3.42  

คาใชจายในการบริหาร     279.12       6.91      365.04       7.42        361.47       9.59        165.23     10.06      182.01       8.45  

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย             -             -                -             -                  -             -                  -             -          28.58       1.33  

รวมคาใชจาย  3,165.90     78.38   3,861.54     78.49     3,514.41     93.27     1,593.35     97.06   2,110.28     98.01  

กำไรกอนสวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

บริษัทรวม                     

   คาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินได     873.35     21.62   1,057.95     21.51        253.60       6.73          48.28       2.94        42.83       1.99  

สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา             -             -    (0.45)  (0.01)  (6.23)  (0.17)  (0.47)  (0.03)  (10.79)  (0.50)  

สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม         4.01       0.10  (1.80)  (0.04)  (4.81)  (0.13)  (4.14)  (0.25)  (7.05)  (0.33)  

ตนทุนทางการเงิน (1.40)  (0.03)  (1.48)  (0.03)  (89.74)  (2.38)  (37.72)  (2.30)  (98.29)  (4.56)  

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได     875.96     21.69   1,054.23     21.43        152.82       4.06            5.95       0.36  (73.30)  (3.40)  

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (157.90)  (3.91)  (197.40)  (4.01)  (30.97)  (0.82)  (5.79)  (0.35)  (9.34)  (0.43)  

กำไร (ขาดทุน) สำหรบัป     718.06     17.78      856.83     17.42        121.85       3.23            0.16       0.01  (82.65)  (3.84)  

                      

กำไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:                     

รายการทีจ่ะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนใน

ภายหลัง                     
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(หนวย : ลานบาท) 

2561 

ปรับปรุง

ใหม 

% 2562 % 2563 % 
ไตรมาส 

2/2563 
% 

ไตรมาส 

2/2564 
% 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน                     

   ที่เปนเงินตราตางประเทศ (0.67)  (0.02)  (3.96)  (0.08)  (4.54)  (0.12)  (0.62)  (0.04)          1.41       0.07  

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนใน

ภายหลัง (0.67)  (0.02)  (3.96)  (0.08)  (4.54)  (0.12)  (0.62)  (0.04)          1.41       0.07  

                      

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนใน

ภายหลัง                     

ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร                     

   ประกันภยั - สุทธจิากภาษีเงินได             -             -            1.14       0.02            2.68       0.07                -             -                -             -    

หัก ผลกระทบของภาษีเงินได                     

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดใหวัด

มูลคา                     

   ดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ

จากภาษีเงินได             -             -                -             -    (695.76)  (18.46)  (669.84)  (40.80)        69.12       3.21  

รายการทีจ่ะไมถูกบันทกึในสวนของกำไร                     

   หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได             -             -            1.14       0.02  (693.08)  (18.39)  (669.84)  (40.80)        69.12       3.21  

กำไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสำหรบัป (0.67)  (0.02)  (2.81)  (0.06)  (697.62)  (18.51)  (670.46)  (40.84)        70.53       3.28  

กำไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสำหรบัป     717.39     17.76      854.01     17.36  (575.77)  (15.28)  (670.30)  (40.83)  (12.12)  (0.56)  

                      

การแบงปนกำไร (ขาดทุน)                     

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ     636.36     15.75      743.19     15.11        140.23       3.72  (1.07)  (0.07)  (33.67)  (1.56)  

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัท

ยอย       81.69       2.02      113.63       2.31  (18.38)  (0.49)            1.23       0.07  (48.97)  (2.27)  

      718.06     17.78      856.83     17.42        121.85       3.23            0.16       0.01  (82.65)  (3.84)  
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(หนวย : ลานบาท) 

2561 

ปรับปรุง

ใหม 

% 2562 % 2563 % 
ไตรมาส 

2/2563 
% 

ไตรมาส 

2/2564 
% 

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                     

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ     636.03     15.75      742.36     15.09  (555.12)  (14.73)  (671.22)  (40.89)        36.15       1.68  

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัท

ยอย       81.36       2.01      111.65       2.27  (20.65)  (0.55)            0.92       0.06  (48.27)  (2.24)  

      717.39     17.76      854.01     17.36  (575.77)  (15.28)  (670.30)  (40.83)  (12.12)  (0.56)  
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 ผลการดำเนินงาน 

 ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีผลการดำเนินงานเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2560 สาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของ

รายไดหลักมากกวาตนทุนและคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีผลการดำเนินงานเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2561 สาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของ

รายไดหลักมากกวาตนทุนและคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีผลการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับป 2562 สาเหตุมาจากรายไดหลักลดลง

มากกวาตนทุนและคาใชจายท่ีลดลง 

 สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมผีลการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบ

ชวงเวลาเดียวกันกับปกอน สาเหตมุาจากรายไดเพ่ิมข้ึนนอยกวาตนทุนและคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

• รายไดจากการขายและใหบริการ 

 ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการ จำนวน 4,011.69 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 

1,031.66 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 34.62 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตมุาจากการขยายกำลังการผลติสื่อโฆษณาอยาง

ตอเน่ือง โดยเฉพาะสื่อโฆษณาประเภทดิจติอลและสื่อโฆษณาในสนามบิน อีกท้ังมีการเพ่ิมคอนเทนทดานการตลาดแบบมีสวนรวม 

ประกอบไปดวย คอนเทนทดานกีฬา คอนเทนทดานดนตรี และ อีสปอรต 

 ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการ จำนวน 4,861.01 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 

849.32 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.17 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุมาจากการขยายกำลังการผลติสื่อโฆษณาอยาง

ตอเน่ือง โดยเฉพาะสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัลและสื่อโฆษณาภายในหางสรรพสินคา นอกจากน้ียังเริม่รับรูรายไดจากคาบริหารจัดการ

สิทธิของสมาคมฟุตบอลฯ และบริษัท ไทยลีกฯ รวมถึงเริ่มรับรูรายไดจากการบรหิารสิทธิทางการตลาดสำหรับการแขงขันกีฬา

โอลิมปก โตเกียว 2020 

 ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการ จำนวน 3,724.41 ลานบาท ลดลง จำนวน 

1,136.60 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 23.38 เมื่อเทียบปท่ีผานมา สาเหตุมาจากผลกระทบของวิกฤติการณ COVID-19 ท่ี

สงผลกระทบในธุรกิจสื่อโฆษณานอกท่ีอยูอาศัยและธุรกิจการตลาดแบบมีสวนรวม อีกท้ังความไมแนนอนทางเศรษฐกิจทีใหบริษัท

ตาง ๆ ลดคาใชจายดานการโฆษณาลง 

 สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมรีายไดจากการขายและใหบริการ 

จำนวน 2,121.27 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 30.65 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดยีวกันกับปกอน สาเหตุมาจากอัตราการใชสื่อ

โฆษณาเพ่ิมข้ึนสงผลใหธุรกิจสื่อโฆษณานอกท่ีอยูอาศัยเพ่ิมข้ึน และจากธุรกิจการตลาดแบบมสีวนรวม รวมท้ังจากการบรหิาร

การตลาดสำหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปก 

 

• ตนทุนการขายและใหบริการ 

 ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนการขายและใหบริการ จำนวน 2,643.31 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 65.44 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 676.25 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 34.38 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุ

หลักมาจากการขยายพ้ืนท่ีใหบริการและกำลังการผลติอยางตอเน่ือง สงผลใหตนทุนผันแปรตาง ๆ เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของธุรกิจ 
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เชน คาเชา คาไฟฟา คาซอมบำรุง อีกท้ังยังมีคาใชจายสวนแบงรายไดท่ีจายใหคูสญัญาเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของยอดขาย และ

คาใชจายของธุรกิจสปอรตมารเก็ตติ้ง 

 ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนการขายและใหบริการ จำนวน 3,173.13 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 64.50 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 529.82 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 20.04 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุ

มาจากการขยายพ้ืนท่ีใหบริการและกำลังการผลติอยางตอเน่ือง สงผลใหตนทุนผันแปรตาง ๆ เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของธุรกิจ เชน 

คาเชา คาไฟฟา คาซอมบำรุง คาสวนแบงการขาย รวมถึงคาใชจายธุรกิจมิวสคิมารเก็ตติ้งท่ีเริ่มรบัรูตนทุนเต็มป 

 ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนการขายและใหบริการ จำนวน 2,941.23 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 78.06 ของรายไดรวม ลดลง จำนวน 231.91 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 7.31 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุมา

จากผลกระทบจากวิกฤติการณ COVID-19 รวมถึงการเจรจาขอลดคาเชาจากเจาของพ้ืนท่ีท่ีทำใหบางพ้ืนท่ีไมสามารถเปดใหบริการ

สื่อโฆษณาได 

 สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบรษัิทยอยมีตนทุนการขายและใหบรกิาร จำนวน 

1,825.97 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 84.81 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 474.95 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 

35.15 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปกอน สาเหตมุาจากเปนไปในทิศทางเดียวกันกับรายได รวมถึงการเจรจาขอลดคาเชาจาก

เจาของพ้ืนท่ีท่ีทำใหบางพ้ืนท่ีไมสามารถเปดใหบริการสื่อโฆษณาได 

 

• คาใชจายในการขาย จัดจำหนาย และใหบริการ และคาใชจายในการบริหาร 

 ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมคีาใชจายในการขาย จัดจำหนาย และใหบริการ และคาใชจายในการบริหารรวม 

จำนวน 522.59 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.94 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 43.52 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 9.08 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการบริหารของบริษัทยอยท่ีควบรวมเขามา และคาใชจายเก่ียวกับ

พนักงานจากจำนวนพนักงาน รวมถึงคาเชาพ้ืนท่ีโฆษณาท่ีเพ่ิมข้ึน โดยสัดสวนคาใชจายตอรายไดรวมเพ่ิมข้ึนเล็กนอยเมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมา อยางไรก็ตามบริษัทและบริษัทยอยมีแนวทางการบริหารจัดการคาใชจายท่ีประหยดัตอขนาดและการปรบัลดคาใชจายใน

การบริหารท่ีซับซอน 

 ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมคีาใชจายในการขาย จัดจำหนาย และใหบริการ และคาใชจายในการบริหารรวม 

จำนวน 688.41 ลานบาท หรือคดิเปนสดัสวนรอยละ 13.99 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 165.82 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 31.73 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุมาจากคาใชจายในการบริหารของบริษัทยอยท่ีควบรวมเขามาใหม รวมถึงคาใชจายท่ี

เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมคอนเทนตทางธุรกิจ เชน โอลิมปก และการรับรูคาใชจายเต็มปจาก บจก.อินดิเพนเดนท อารทิสท เมเนจเมนท 

(เดิมช่ือ บจก. บีเอ็นเค 48 ออฟฟศ) 

 ในป  2563 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย จดัจำหนาย และใหบริการ และคาใชจายในการบริหาร

รวม จำนวน 573.19 ลานบาท หรอืคิดเปนสดัสวนรอยละ 15.21 ของรายไดรวม ลดลง จำนวน 115.22 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวน

รอยละ 16.74 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุมาจากการควบคุมคาใชจายใหมีประสิทธิภาพรวมถึงคาคอมมิชช่ันท่ีลดลงแปรผันตาม

ยอดขายท่ีลดลง 

 สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย จดัจำหนาย และ

ใหบริการ และคาใชจายในการบรหิารรวม จำนวน 255.73 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.87 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน 
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จำนวน 13.40 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.53 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปกอน สาเหตุมาจาก รายการพิเศษจาก

การดอยคาของสินทรัพยสื่อโฆษณาท่ีกระทบโดยตรงจากสถานการณ COVID-19 

 

• กำไร (ขาดทุน) ขั้นตนและสุทธ ิ

 ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรข้ันตน จำนวน 1,368.37 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 33.88 ของ

รายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 355.41 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 35.09 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เปนผลมาจากการพัฒนาสื่อ

โฆษณาใหม ๆ เพ่ิมเติมและสามารถหารายไดจากสื่อโฆษณาไดมากข้ึน นอกจากน้ียังมีการรับรูรายไดของธุรกิจตลาดแบบมีสวนรวม 

เปนผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิ จำนวน 718.06 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 17.78 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน 

จำนวน 243.07 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 51.17 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

 ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรข้ันตน จำนวน 1,687.88 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 34.31 ของ

รายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 319.50 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 23.35 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เปนผลมาจากการพัฒนาสื่อ

โฆษณาใหม ๆ เพ่ิมเตมิและสามารถหารายไดจากสื่อโฆษณาไดมากข้ึน เปนผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิ จำนวน 856.83 

ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 17.42 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 138.77 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 19.33 เมื่อ

เทียบกับปท่ีผานมา 

 ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรข้ันตน จำนวน 783.18 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 20.79 ของ

รายไดรวม ลดลง จำนวน 904.69 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 53.60 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เปนผลมาจากสถานการณ 

COVID-19 เปนผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิ จำนวน 121.85 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.23 ของรายไดรวม 

ลดลง จำนวน 734.97 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 85.78 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

 สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรข้ันตน จำนวน 295.30 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 13.71 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 22.64 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 8.30 เมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันกับปท่ีผานมา สาเหตุมาจากมีอัตราการใชสือ่โฆษณาเพ่ิมข้ึน และการมีธุรกิจการตลาดแบบมีสวนรวมเพ่ิมข้ึน 

อยางไรก็ตามจากการประกาศใชมาตรฐานการบัญชี TFRS16 สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีการบันทึกรายการพิเศษจากการตั้ง

สำรองคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยสื่อโฆษณาท่ีกระทบโดยตรงจากสถานการณ COVID-19 สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมี

ขาดทุนสุทธิ จำนวน 82.65 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.84 ของรายไดรวม  

 

(หนวย : ลานบาท) 
2561 ปรับปรุง

ใหม 
2562 2563 ไตรมาส 2/2564 

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน  1,175.01   1,293.43     2,446.19     1,004.29  

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (996.72)  (850.09)  (2,642.64)  (787.68)  

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (178.73)   1,480.30  (1,520.30)  (488.07)  

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (0.67)  (3.96)  (5.13)            0.78  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (1.10)   1,919.68  (1,721.88)  (270.69)  
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 กระแสเงินสด 

• กระแสเงินสดจากกจิกรรมดำเนินงาน 

 ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1,175.01 ลานบาท จากลูกหน้ีการคา

และลูกหน้ีอ่ืน จายภาษีเงินได และเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน เปนหลัก 

 ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1,293.43 ลานบาท จากสินทรัพย

หมุนเวียนอ่ืน จายภาษีเงินได และลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน เปนหลัก 

 ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 2,446.19 ลานบาท จากรายไดรับ

ลวงหนา จายภาษีเงินได และลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน เปนหลัก 

 สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมเีงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน 

จำนวน 1,004.29 ลานบาท จากลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน รายไดรบัลวงหนา และดอกเบ้ียจาย เปนหลัก 

 

• กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

 ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมเีงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 996.72 ลานบาท จากการซื้ออุปกรณ การ

ลงทุนเพ่ิมในบริษัทรวม และ เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง เปนหลัก 

 ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมเีงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 850.09 ลานบาท จากการซื้ออุปกรณ การ

จายชำระเจาหน้ีคาซื้ออุปกรณ และจากการซื้อธุรกิจ เปนหลัก 

 ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 2,642.64 ลานบาท จากเงินลงทุนในตรา

สารทุน ซื้ออุปกรณ และชำระเจาหน้ีคาซื้ออุปกรณ เปนหลัก 

 สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบรษัิทยอยมีเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 

787.68 ลานบาท จากซื้อสินทรัพยสิทธิการใช ชำระเจาหน้ีคาซื้ออุปกรณ และซื้ออุปกรณ เปนหลัก 

 

• กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

 ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 178.73 ลานบาท จากเงินปนผลจาย 

เปนหลัก 

 ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 1,480.30 ลานบาท จากการรับคาหุน

สามัญเพ่ิมทุน เปนหลัก 

 ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 1,520.30 ลานบาท จากการจายชำระ

หน้ีตามสัญญาเชา และการจายเงินปนผล เปนหลัก 

 สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมเีงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

จำนวน 488.07 ลานบาท จากการจายชำระหน้ีตามสญัญาเชา เปนหลัก 
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อัตราสวนทางการเงิน 
2561 ปรับปรุง

ใหม 
2562 2563 ไตรมาส 2/2564 

อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน (เทา)         1.82          4.44            0.82            0.76  

สัดสวนหนี้สินตอทุน (เทา)         0.36          0.17            1.25            1.20  

อัตรากำไรขั้นตนจากการขาย (รอยละ)       34.11        34.72          21.03          13.92  

อัตรากำไรสุทธิตอรายไดรวม (รอยละ)       17.78        17.42            3.23           (3.84) 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉล่ีย (รอยละ)       16.70        14.26            2.41           (1.27) 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉล่ีย (รอยละ)       17.25        15.21            2.51            0.71  

 

• สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

 ระหวางป 2561 - ป 2563 และสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 อัตราสวนสภาพคลอง มีคา 

1.82 เทา 4.44 เทา 0.82 เทา และ 0.76 เทา ตามลำดับ ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมสีภาพคลองเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2561 

เน่ืองจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพ

คลองลดลงเมื่อเทียบกับป 2562 เน่ืองจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน อีกท้ังมี

หน้ีสินตามสญัญาเชาท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป และเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน สำหรบังวด 6 เดือน สิ้นสดุวันท่ี 30 

มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสภาพคลองลดลงเลก็นอยเมื่อเทียบกับป 2563 เน่ืองจากการลดลงของเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน อีกท้ังมีเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 

 ระหวางป 2561 - ป 2563 และสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 อัตราหน้ีสินตอทุน มีคา 0.36 

เทา 0.17 เทา 1.25 เทา และ 1.20 เทา ตามลำดับ ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินตอทุนลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 

2561 เน่ืองจากการลดลงของเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน อีกท้ังมีสวนเกินมลูคาหุนสามญัจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม

ทุนแบบมอบอำนาจท่ัวไป ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมหีน้ีสนิตอทุนเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2562 จากหน้ีสินตามสัญญาเชา 

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินตอทุนลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2563 จาก

หน้ีสินตามสญัญาเชา 

 

• ความสามารถในการทำกำไร 

 ระหวางป 2561 - ป 2563 และสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ความสามารถในการทำกำไร

เทากับ รอยละ 17.78 รอยละ 17.42 รอยละ 3.23 และรอยละ (3.84) ตามลำดับ ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีความสามารถ

ในการทำกำไรลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2561 จากการมีสัดสวนของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนนอยกวาตนทุนและคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน ในป 

2563 บริษัทและบริษัทยอยมคีวามสามารถในการทำกำไรลดลงเปนอยางมากเมื่อเทียบกับป 2562 จากสถานการณ COVID-19 

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีความสามารถในการทำกำไรลดลง เมื่อเทียบกับป 2563 

เน่ืองจากการประกาศใชมาตรฐานการบัญชี TFRS16 สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีการบันทึกรายการพิเศษจากการตั้งสำรองคา

เผื่อการดอยคาของสินทรัพยสื่อโฆษณาท่ีกระทบโดยตรงจากสถานการณ COVID-19 

 ระหวางป 2561 - ป 2563 และสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 อัตราผลตอบแทนตอสวนของ

ผูถือหุนเฉลีย่ รอยละ 16.70 รอยละ 14.26 รอยละ 2.41 และ รอยละ (1.27) ตามลำดับ ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรา
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ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับป 2561 เน่ืองจากความสามารถในการทำกำไรลดลง ในป 2563 บริษัทและ

บริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ยลดลงเปนอยางมากเมื่อเทียบกับป 2562 เน่ืองจากความสามารถในการทำไร

ลดลง สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลีย่ลดลง 

เมื่อเทียบกับป 2563 เน่ืองจากความสามารถในการทำกำไรลดลง 

 

• ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

 ระหวางป 2561 - ป 2563 และสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย

เฉลี่ย รอยละ 17.25 รอยละ 15.21 รอยละ 2.51 และ รอยละ 0.71 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาแลว บริษัทและบริษัทยอยมี

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานลดลงอยางตอเน่ือง สถานการณ COVID-19 รวมถึงผลกระทบจากการใชมาตรฐานการบัญชี TFRS 

16 สงผลใหตั้งสำรองคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยสื่อโฆษณา 

 

5. ภาวะอุตสาหกรรม 

5.1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 2563 – 2564 

เศรษฐกิจไทยในป 2563 ลดลงรอยละ 6.1 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 2.3 ในป 2562 ดานการใชจายมูลคาการ

สงออกสินคา การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมลดลงรอยละ 6.6 รอยละ 1.0 และรอยละ 4.8 ตามลำดับ สวนการ

ใชจายของรัฐบาล และการลงทุนภาครัฐ ขยายตัวรอยละ 0.8 และรอยละ 5.7 ตามลำดับ 

ดานการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง สาขาอุตสาหกรรม สาขาที่พักแรมและบริการ 

ดานอาหาร และสาขาการขนสงและสถานที่เก็บสินคาลดลงรอยละ 3.4 รอยละ 5.7 รอยละ 36.6 และรอยละ 21.0 

ตามลำดับ รวมทั้งป 2563 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) อยูที่ 15.7 ลานลานบาท (5.02 แสนลานดอลลารสหรัฐ) 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัวเฉลี่ยของคนไทยอยูท่ี 225,913.8 บาทตอคนตอป (7,219.2 ดอลลารสหรัฐตอคนตอป) 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ -0.8 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล รอยละ 3.3 ของ GDP 

      GDP ดานการผลิต      GDP ดานการใชจาย 

   

แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2564  

เศรษฐกิจไทยป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.5 – 3.5 โดยมีปจจัยสนับสนุนสำคัญประกอบดวย (1) แนวโนม

การฟนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก (2) แรงขับเคลื่อนจากการใชจายภาครัฐ (3) การกลับมาขยายตัวของ     

อุปสงคภาคเอกชนในประเทศ (4) การปรับตัวตามฐานการขยายตัวท่ีต่ำผิดปกติในป 2563 ทั้งนี้คาดวามูลคาการสงออก

สินคาในรูปเงินดอลลารสหรัฐจะขยายตวัรอยละ 5.8 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัรอยละ 2.0 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและ 

รายการเก่ียวโยงกันของบริษัท  แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”)  

A-24 

 

และรอยละ 5.7 ตามลำดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 1.0 – 2.0 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 2.3 

ของ GDP รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในป2564 ในดานตาง ๆ มีดังน้ี 

1. การใชจายเพ่ืออุปโภคบริโภค  

(1) การใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดวาจะขยายตัว รอยละ 2.0 ปรับตัวดีข้ึนจากการลดลงรอยละ 

1.0 ในป 2563 ซึ่งเปนการปรับลดจากการขยายตัวรอยละ 2.4 ในการประมาณการครั ้งกอน เนื ่องจาก

ผลกระทบของการแพรระบาดระลอกใหมที่เริ่มตั้งแตชวงเดือนธันวาคม 2563 สงผลกระทบตอความเชื่อมั่น

ของผูบริโภคและทำใหตองมีการดำเนินมาตรการควบคุมในบางพื้นที่ อยางไรก็ตามในกรณีฐานคาดวาจะ

สามารถควบคุมการระบาดใหอยูในวงจำกัดไดภายในไตรมาสแรก และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในชวงท่ี

เหลือของปจะไดรับปจจัยสนับสนุนจากแนวโนมการฟนตัวของฐานรายไดจากภาคการสงออก รายไดเกษตรกร 

และมาตรการเยียวยาผลกระทบและกระตุนอุปสงคภายในประเทศของภาครัฐ 

(2) การใชจายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.1 เรงขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 0.8 ในป 

2563 ซึ่งเปนการปรับเพิ่มจากการขยายตัวรอยละ 4.7 ในการประมาณการครั้งที่ผานมาตามการปรับเพ่ิม

สมมติฐานการเบิกจาย สะสมภายใตพระราชกำหนดเงินกู 1 ลานลานบาท ณ สิ้นปงบประมาณ 2564 จาก

รอยละ 70 ของวงเงินกู ในการประมาณการครั้งกอนเปนรอยละ 80  

2. การลงทุนรวม คาดวาจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.7 เทียบกับการลดลงรอยละ 4.8 ในป 2563 

การลงทุนภาครัฐ คาดวาจะขยายตัวรอยละ 10.7 เรงขึ้นจากรอยละ 5.7 ในป 2563 แตเปนการปรับลดจากการ

ขยายตัวรอยละ 12.4 ในการประมาณการครั้งกอน ตามการปรับลดสมมติฐานอัตราการเบิกจายรายจายลงทุน 

ภายใตงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2564 ซึ่งคาดวาจะอยูที่รอยละ 75 ของวงเงินงบประมาณต่ำกวา 

รอยละ 80 ในสมมติฐานการประมาณครั้งท่ีผานมา 

การลงทุนภาคเอกชน คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.8 เทียบกับการลดลงรอยละ 8.4 ในป 2563 และเปนการปรับ

ลดจากการขยายตัวรอยละ 4.2 ในการประมาณการครั ้งกอน เนื ่องจากผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม

ภายในประเทศ อยางไรก็ตามการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นจากปกอน สอดคลองกับแนวโนมการ

ปรับตัวดีข้ึนของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการสงออกในชวงการฟนตัวของเศรษฐกิจและการคาโลก 

3. มูลคาการสงออกสินคาในรูปเงินดอลลารสหรัฐ คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.8 เทียบกับการลดลง รอยละ 6.6 ในป 

2563 และเปนการปรับเพิ่มจากการขยายตัวรอยละ 4.2 ในการประมาณการครั้งที่ผานมา โดยคาดวาปริมาณการ

สงออกสินคาจะขยายตัวรอยละ 3.8 สูงกวาการขยายตัวรอยละ 3.2 ในการประมาณการ 5 ครั้งกอน สอดคลองกับ

การปรับเพิ่มสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจและการคาโลกจากรอยละ 4.9 และรอยละ 5.0 ในการประมาณ

การครั้งท่ีผานมา เปนรอยละ 5.2 และรอยละ 6.7  

 

5.2.  ภาวะอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทยป 2563 

ภาพรวมของสถานการณสื่อตางๆในป 2563 จาก Nielsen บริษัทดานวิจัยการตลาดระดับโลกและการวิเคราะห

จากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (DAAT) พบวาจะมีจำนวนผูบริโภคหรือระยะเวลาท่ีใชในการบริโกภคสื่อเพ่ิมมาก

ขึ้นจากปกอนหนา แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาดานคาใชจายโฆษณาของอุตสาหกรรมสื่อในภาพรวมพบวามีคาลดลงใน
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ทิศทางที่สวนทางกัน ซึ่งสาเหตุหลักอาจเนื่องมาจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยป 2563 คาใชจาย

โฆษณาของอุตสาหกรรมสื่อมีมูลคาประมาณ 106,255 ลานบาท ซึ่งปรับตัวลดลงจากป 2562 คิดเปนรอยละ 14 ทำให

คาใชจายโฆษณาของป 2563 น้ันมีมูลคาใกลเคียงกับเมื่อป 2554 หรือเมื่อ 10 ปท่ีผานมา 

 
ที่มา : Nielsen’s Advertising Information Service .DAAT (Digital Advertising Association (Thailand) 

ท้ังน้ี หากพิจารณาคาใชจายโฆษณาของอุตสาหกรรมสื่อแบงตามประเภท จะเห็นไดวาสื่อหลักท่ีมีคาใชจายโฆษณา

มากท่ีสุดยังคงเปนสื่อโทรทัศน รองลงมาคือสื่ออินเทอรเน็ต สื่อภายนอกอาคาร สื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุตามลำดับ โดยสื่อท่ี

ไดรับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณโควิด-19 ป 2563 มากที่สุดคือ สื่อภายนอกบาน (Out of Home หรือ OOH”) 

เนื่องจากมาตรการของหนวยงานตางๆ ที่มีขึ้นเพื่อลดการแพรระบาดของเชื้อไวรัส เชน การทำงานที่บาน (Work from 

home) ทำใหคนสวนใหญใชชีวิตภายในบานมากขึ้นและมีการเดินทางนอยลง แตลักษณะเฉพาะตัวของสื่อประเภทนี้ ซึ่งมี

กลุมเปาหมายท่ีชัดเจน และทิศทาง ท่ีเพ่ิมข้ึนของวิถีคนเมือง (Urban Living) ประเมินวาสื่อ OOH จะฟนกลับมามีบทบาท

ในการทำหนาที่สรางการรับรูและ IMPACT ตอกลุมเปาหมายไดเชนเคย หากสถานการณ Covid-19 ดีขึ้นตามลำดับ และ

มาตรการตางๆ ท่ีจะทยอยผอนปรนไปในท่ีสุด 

 
ที่มา : Nielsen’s Advertising Information Service .DAAT (Digital Advertising Association (Thailand) 

 สื่อโทรทัศน พบวาประเภทรายการที่มีผูลงโฆษณามากที่สุด ยังคงเปนรายการละครและซีรียส ซึ่งสอดคลอง

กับเรตติ้งที่ประเภทรายการละครไดรับความนิยมสูงสุด ตามมาดวยรายการประเภทบันเทิงแบบเบ็ดเตล็ด และรายการ
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ประเภทขาวสารและสาระ สวนรายการประเภทภาพยนตเรื่องยาวก็ไดรับความสนใจมากขึ้นอยางเห็นไดชัดนับตั้งแตเดอืน

มีนาคม 2563 เปนตนมา และเมื่อพิจารณาเจาะลึกระดับรายการโฆษณาผานสื่อโทรทัศนจะเห็นไดวารายการโฆษณาท่ีมีกา

ราเขาถึงของผูรับชมมากท่ีสุด 3 อันดับแรกในป 2563 ซึ่งสามารถเขาถึงผูรับชมไดโดยเฉลี่ยถึง 6. ลานคน ลวนเปนโฆษณา

ท่ีทำการโฆษณาอยางตอเน่ืองตั้งแต 5-8 เดือน ทำใหยอดการรับชม (ยอดวิว) สูงถึง 3,482 - 8,700 ลานวิว รวมถึงความถ่ี

ของแตละรายการโฆษณาท่ีผูบริโภคไดรับชมมีจำนวนสูงถึง 10 - 21 ครั้ง/เดือน/คน 

 สื่อดิจิทัลหรือสื ่ออินเตอรเน็ต พบวาประเภทของเว็บไซตที ่ไดรับรายไดคาโฆษณาสูงสุด 2 อันดับแรกคือ 

เว็บไซตเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตและเว็บไซตขาวสารตามลำดับ อยางไรก็ดี เว็บไซตประเภทบันเทิงและเว็บไซตประเภท

อ่ืนๆก็ยังไดรับรายไดคาโฆษณาเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน 

 สื่อวิทยุ พบวาประเภทสถานีท่ีไดรับรายไดคาโฆษณาสงูสุด คือสถานีเพลงไทยสากล รองลงมาคือสถานีประเภท

ขาวสารและกีฬา เพลงลูกทุง และเพลงสากล ตามลำดับ 

 

5.3. แนวโนมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาป 2564 

“สื่อและโฆษณา” เปนอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบอยางหนักจากสถานการณโควิด-19 มาตั้งแตป 2563 

เมื่อเจอการแพรระบาดระลอก 4 เช้ือไวรัสกลายพันธุเดลตา จำนวนผูติดเช้ือใหมรายวันหลักหมื่นคนตอวัน นำไปสูมาตรการ

ยกระดับล็อกดาวนเขมขน กิจการจำนวนมากถูกปด กำลังซื้อถดถอย แนนอนวาอีโคซิสเต็มของธุรกิจสือ่และโฆษณาอยูใน

อาการ นาเปนหวงไปดวย หากยอนดูอุตสาหกรรมโฆษณาตั้งแตเกิดโควิด ป 2563 นีลเส็น ประเทศไทย รายงานมูลคาอยูท่ี 

93,467 ลานบาท -11.5% เมื่อเทียบกับป 2562 สวนครึ่งปแรก 2564 (ม.ค.-มิ.ย.) อยูที่ 42,942 เติบโต 8.5% จากปจจัย

การฟนตัวในชวงไตรมาส 1 และ 2 กอนเจอโควิดระลอก 3 และ 4  

แตหากดูจากตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาของ กลุมบริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ จำกัด (MI) ซึ่งวิเคราะหจากเม็ดเงิน

โฆษณาท่ีหักสวนลดจาก rate card สปอตโฆษณาแถม การโฆษณาแบบแบงรายไดกับสื่อในรายการขายสินคา (ทีวีชอปปง) 

เม็ดเงินโฆษณาป 2563 อยูท่ี 75,168 ลานบาท -16.7% เรียกวาต่ำสุดในรอบ 20 ป  

ป 2564 แนวโนมโฆษณาเริ่มฟนตัวมาตั้งแตไตรมาส 4 ปกอน เมื่อประเทศไทยควบคุมการแพรระบาดระลอกแรก

ไดดี กระทั่งมาเจอระลอก 2 ชวงปลายปกอนที่สมุทรสาคร ก็ยังคุมสถานการณไวได ชวงตนป 2564 MI จึงคาดการณ

โฆษณาปนี้ฟนตัวกลับมาเติบโตได 8% มูลคา 81,207 ลานบาท พอเดือนเมษายนเกิดโควิดระลอก 3 เดือนพฤษภาคม MI 

จึงปรับประมาณการโฆษณาเหลือแคเติบโต 1% มูลคา 75,596 ลานบาท สถานการณโควิดในเดือนกรกฎาคม เขาสูระลอก 

4 มีผูติดเชื้อจำนวนมากกระทั่งมาแตะหลักหมื่นคนตอวัน รัฐกำหนดมาตรการล็อกดาวนเขมขนปดกิจการตางๆ ชั่วคราว 

ประกาศเคอรฟว พื้นที่สีแดงเขม 13 จังหวัด ทำให MI ปรับคาดการณเม็ดเงินอุตสาหกรรมโฆษณาป 2564 อีกครั้ง ลาสดุ

เปน -4% มูลคา 72,138 ลานบาท 
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ที่มา : Adjusted by MI (Deducted from Nielsen’s figures and Internet from DAAT) 

คุณภวัต เรืองเดชวรชัย ประธานกรรมการ กลุมบริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ จำกัด (MI) ใหมุมมองอุตสาหกรรม

โฆษณาทามกลางสถานการณโควิดระลอกใหม ไวดังน้ี 

1. โควิดระลอก 3 และ 4 ปน้ีทำใหอุตสาหกรรมโฆษณาอยูในอาการโคมา เพราะยาวมาตั้งแตป 2563 สถานการณครึ่ง

ปหลังก็ยังคาดเดาไดยาก จึงประเมินระยะสั้นวาหากประชาชนเขาถึงวัคซีนไดมากข้ึนและผูติดเช้ือใหมลดลงโฆษณา

อาจฟนตัวไดชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม อุตสาหกรรมก็จะติดลบราว 4% มูลคาอยูที่ 72,138 ลานบาท 

เรียกวาเปน New Low ครั้งใหม จากปกอนท่ีติดลบ 16.7% ต่ำสุดในรอบ 20 ป  

สื่อและโฆษณา เปนอุตสาหกรรมที่มบีุคลากรเกี่ยวของและอยูในระบบนิเวศนี้จำนวนมาก ไมวาจะเปนคน

ในวงการเอเยนซี่โฆษณา สื่อสารมวลชน ผูประกอบการสื่อ ผูผลิต ผูจัดงานกิจกรรมตางๆ ไมเพียงเทานั้นยังรวมไป

ถึง ผูประกอบการและลูกจางอีกหลากหลายสาขาอาชีพที่เกี่ยวของ เชน ธุรกิจโรงพิมพ ไมวาจะสื่อสิ่งพิมพหรือ

แมแตไวนิลสำหรับปายบิลบอรด ธุรกิจอีเวนท ธุรกิจขายหรือใหเชาเวทีแสงสีเสียง การถดถอยของอุตสาหกรรมจึง

กระทบเปนวงกวาง 

2. ทีวีเรตติ้งดี ออนไลนคนใชมากข้ึน แตสินคารัดเข็มขัด เพราะจากวิกฤติโควิดท่ียืดเยื้อมานาน มาตรการล็อกดาวนท่ี

ยกระดับและยาวนานขึ้น กระทบผูประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs รวมถึงสงผลตอความเชื่อมั่นประชาชนในการ

จับจาย กำลังซื้อหดตัว และความสามารถในการดำรงชีวิตขั้นพ้ืนฐานของประชาชนโดยเฉพาะกลุมฐานราก ดังน้ัน 

ไตรมาส 3 เราจะเห็นผูประกอบการพยายามประหยัด ตัดคาใชจาย เก็บเงินการใชงบโฆษณาไวกอน เพราะเห็นแลว

วาตลาดไมมีกำลังซื้อ แมมาตรการยกระดับล็อกดาวน ทำใหตองอยูบาน Work From Home มากข้ึน ก็จะใชเวลา

ดูทีวี ทั้งรายการขาว ละคร มีเรตติ้งเพิ่มขึ้น หรือใชเวลากับสื่อออนไลนมากขึ้นก็ตาม แตเมื่อผูบริโภคไมมีกำลังซื้อ 

หรือกลุมท่ียังมีความสามารถในการจับจาย ก็ไมมั่นใจในสถานการณ จึงยังไมใชจายเชนกัน สินคาและแบรนดตางๆ 

จึงยังไมใชเม็ดเงินโฆษณาในชวงน้ี 
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ที่มา : Forecasted & Adjusted by MI (Deducted from Nielsen’s figures and Internet from DAAT) 

3. สื่อทีวี-ออนไลนยังคงครองมูลคาสูงสุด แมอุตสาหกรรมโฆษณาปนี้จะอยูในภาวะตกต่ำ แตหากโฟกัสรายสื่อ ทั้งทีวี

และออนไลน ยังเปน 2 สื่อที่ครองมูลคาโฆษณาสูงสุด หากใชตัวเลขคาดการณที่วาปนี้อุตสาหกรรมติดลบ 4% 

มูลคาเหลืออยู 72,138 ลานบาท  

สื่อทีวี ยังมีสัดสวนสูงสุดท่ี 50.7% และสื่อออนไลนอันดับ 2 สัดสวน 31.1% เปนการแยงสัดสวนมาจากสื่อ

อื่นๆ ที่อยูในภาวะถดถอย โดยเฉพาะกลุมสื่อสิ่งพิมพ ขณะที่สื่อนอกบาน (OOH) มีสัดสวน 10.4% (ลดลงจากป

กอนที่ 12.2%) แตมีโอกาสกลับมาเติบโตได เมื่อสถานการณโควิดคลี่คลาย เพราะเปนสื่ออยูในชีวิตประจำวันของ

ผูบริโภค 

4. สินคาเลื่อนแคมเปญไตรมาส 4 แนวโนมการทำตลาดของสินคาและแบรนดตางๆ ในปนี้ เริ่มเห็นการ “เลื่อน” ทำ

แคมเปญมาตั้งแตไตรมาส 2 เมื่อเกิดการระบาดระลอก 3 ตอเน่ืองระลอก 4 โดยสวนใหญเลื่อนแคมเปญไปเปนไตร

มาส 4 หรือตนป 2565 สวนกลุมท่ีเลื่อนไมได อยางรถยนตและรถจักรยานยนต เพราะตองเปดตัวรุนใหม ก็ปรับลด

การใชงบประมาณการตลาดและโฆษณาลง 

5. โอลิมปกไมคึกคัก ป 2564 ซึ่งมีการแขงขันกีฬา 2 ทัวรนาเมนตระดับโลก ท้ังยูโร 2020 และ โอลิมปก ท่ีเลื่อนการ

แขงขันจากป 2563 มาเปนปนี้ ปกติจะสรางความคึกคักใหอุตสาหกรรมโฆษณาและสื่อทีวี อยางโอลิมปก แตละ

ครั้งตองมีเม็ดเงินสะพัดในอุตสาหกรรมโฆษณาราว 1,000 ลานบาท แตปนี้ตองบอกวากระแสโอลิมปกในประเทศ

ไทยไมคึกคัก จากการแพรระบาดโควิดระลอกใหมทำใหแบรนดตางๆ ตองรัดเข็มขัด ลดงบโฆษณาในชวงน้ี 

ขณะที่สถานการณโควิดปนี้ก็ยังสรางความไมแนนอนใหเจาภาพ ประเทศญี่ปุน เพราะเริ่มมีนักกีฬาที่รวม

แขงขันติดเชื้อโควิด ขณะที่สปอนเซอรหลกัอยาง Toyota ก็ออกมาบอกวาจะไมโฆษณาทางทีวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

โอลิมปก เพราะตัวเลขผูติดเช้ือโควิดในญี่ปุนยังอยูระดับสูง 

สำหรับโอลิมปกในประเทศไทย Plan B เปนผูถือลิขสิทธิ์ถายทอดสดการแขงขันผานสื่อตางๆ โดยมีสถานี

ทีวีรวมถายถอดสด 6 ชอง คือ พีพีทีวี จีเอ็มเอ็ม 25 True4U JKN18 NBT และ ไทยพีบีเอส เริ่มตั้งแตวันที่ 21 

กรกฎาคม (เริ่มกอนพิธีเปดในวันที่ 23 กรกฎาคม) ถึง 8 สิงหาคม 2564 โดย Plan B ประเมินรายไดจากการ

บริหารลิขสิทธ์ิถายทอดสดโอลิมปกครั้งน้ีไวท่ี 500 ลานบาท 
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5.4. อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกและในกาเดินทาง (Outdoor & Transit) ในประเทศป 2563 และ 2564 

ในป 2563 เปนตนไป บริษัทสื่อโฆษณาภายนอกและในการเดินทางจะพบเจอกับความทาทายทั้งหมด 2 ดาน 

ไดแก การแขงขันระหวางประเภทของสื่อโฆษณา และการฟนตัวของสภาวะทางเศรษฐกิจ 

การแขงขันระหวางประเภทของสื่อโฆษณาในอนาคต สื่อโฆษณาหลักท่ีจะเขามาเติบโตสูงแขงขันกับสื่อโฆษณา

ชนิดอ่ืนๆ คือ สื่อโฆษณาอินเทอรเน็ต เห็นอยางชัดเจนจากการสำรวจของ Google ซึ่งพบวาจำนวนผูคนท่ีใชอินเทอรเน็ต

ในป 2563 เติบโตรอยละ 10.00 จากปกอน ซึ ่งสวนมากเปนกลุมผู ใชในนอกตัวเมืองและเติบโตอยางรวดเร็วจาก

ผลกระทบจาก COVID-19 จากการที่ผูคนจำเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีวิตมากขึ้นและกวารอยละ 

80.00 ของผูใชคิดเห็นวาเทคโนโลยีดิจิทัลมีความจำเปนในชีวิต เห็นไดชัดเจนจากทิศทางของระดับสื่อออนไลนท่ีปรับตัว

สูงข้ึนในชวง COVID-19 ทำใหยอดการใชจายสื่อโฆษณาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมเติบโตรอยละ 7.88  

สื่อโฆษณาอินเทอรเน็ตเติบโตอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2557 ซึ่งสามารถเขาถึงผูบริโภคไดในวงกวางทั้งในตัว

เมืองและนอกตัวเมืองสามารถเขาถึงผูบริโภคไดทุกเวลา สามารถออกแบบอัลกอริทึมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการโฆษณา 

สามารถวัดประสิทธิภาพโฆษณาไดงาย สัญญาการโฆษณามีความยืดหยุนสูง การติดตั้งโฆษณาไมลำบาก ไมตองเสียเวลา

ในการจัดการมากนัก สามารถเขาถึงผูบริโภคไดทนัทีทำใหกลยุทธทางการตลาดสามารถพัฒนาไดทันทวงทีและมีตนทุน

เริ่มตนและตอเน่ืองในการโฆษณาท่ีต่ำ ขอดีของสื่อโฆษณาท้ังหมดน้ีสงผลใหผูประกอบการมีความตองการในการเลือกใช

สื่อโฆษณาอินเทอรเน็ตมากกวาสื่อประเภทอื่นๆ แตอยางไรก็ตามดวยความตองการสื่ออินเทอรเน็ตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให

การโฆษณาในแพลตฟอรมอินเทอรเน็ตท่ีสำคัญเริ่มมีราคาท่ีสูงข้ึนและจะสงผลใหบริษัทท่ีใชโฆษณามีตนทุนทางการตลาด

ท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ันการใชเวลาในถนนของคนในเมืองในวันทำงานยังอยูในระดับเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงตอวัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 

9.72 ของเวลาท่ีเหลือในแตละวัน ทำใหผูประกอบการยังคงตองใหความสำคัญกับสื่อโฆษณาภายนอกและในการเดินทาง

อยู แนวโนมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกและในการเดินทางดานรายไดจะมีโอกาสเติบโตคอนขางต่ำ สวนดานกำไร

นั้นจะขึ้นอยูกับการแขงขันดานราคาระหวางสื่อโฆษณาภายนอกและในการเดินทางเอง สงผลใหการสรางพันธมิตรทาง

ธุรกิจระหวางบริษัทเขามามีความสำคัญอยางมากเพื่อลดการแขงขันดานราคาระหวางบริษัทสื่อโฆษณาภายนอกและใน

การเดินทางเอง และยังสามารถควบคุมระดับราคาโฆษณาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันกับสื่อโฆษณาประเภท

อ่ืนๆไดอีกดวย 
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คาใชจายในการโฆษณาสื่อภายนอกและในการเดินทาง กับสื่ออินเทอรเน็ตเปยบเทียบระหวางป 2562 และ 2563 

 

ท่ีมา: Nielson Media Research 
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ภาคผนวกท่ี 2 : ขอมูลบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) 

1. ขอมูลบริษัท 

1.1. รายละเอียดบริษัท 

ช่ือยอ : MACO 

ทุนจดทะเบียน : 848,440,465.90 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแลว : 541,198,141.40 บาท 

จำนวนหุน : 5,411,981,414 หุน 

มูลคาท่ีตราไว : 0.10 บาทตอหุน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ใหบริการและผลิตสื ่อโฆษณาภายนอกที ่อยู อาศ ัย (Out of Home 

Media) ที่มีความหลากหลายทั้งดานรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง และ

เทคนิคในการนำเสนอ เพื่อใหสามารถสนองความตองการของตลาดและ

กลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกัน โดยใหบริการอยางครบวงจรเริ่มตั้งแต

ใหคำปรึกษา วางแผนสื่อโฆษณา การใหบริการผลิตและติดตั้งงานโฆษณา 

การจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของ

การบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

 

1.2. รายชื่อคณะกรรมการ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีรายช่ือดังน้ี 

 ชื่อ ตำแหนง 

1 นาย พุน ฉง กิต ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /  

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2 นาย ชัยสิทธ์ิ ภูวภิรมยขวัญ กรรมการ 

3 นาย สธรรดร สัตตบุศย กรรมการ 

4 นาย วราวุธ นาถประดิษฐ กรรมการ 

5 นาย วรพจน จรรยโกมล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6 นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

7 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

กวา 30 ปของการดำเนินธุรกิจในฐานะผูใหบริการสื่อโฆษณากลางแจงรายใหญของประเทศไทย บริษัท มาสเตอร แอด 

จากัด (มหาชน) (“MACO”) ไดทำหนาที่เปนชองทางการสื่อสารการตลาดใหผูประกอบการและเจาของสินคาเพื่อเขาถึง
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ผูบริโภคและกลุมเปาหมายอยางประสิทธิภาพ โดยบริษัทไดพัฒนาคุณภาพสินคาและการบริการ  เชน การติดตั้งสื่อโฆษณา

ดิจิทัล รวมไปถึงขยายเครือขายสื่อโฆษณาผานการเขาซื้อกิจการของบริษัทสื่อโฆษณานอกบานชั้นนำเพื่อใหสื่อของ MACO 

ครอบคลุมไปยังพ้ืนท่ีศักยภาพท้ังในไทยและตางประเทศ  

 

2.1. วิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายในการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท 

วิสัยทัศน :  

 ตอบโจทยทุกไลฟสไตลดวยสื่อนอกบานคุณภาพที่มีเครือขายครอบคลุมทำเลที่ดีที่สุดท่ัวประเทศไทยและ

อาเซียน มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับออนไลนและชองทางตลาดไดทุกชองทาง เพ่ือ

ตอบสนองแผนการตลาดของลูกคา โดยมีธรรมาภิบาลท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม” 

พันธกิจ : 

มุงเนนการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตรงจุด ดวยบริการระดับพรีเมี่ยม ที่ชวยเชื่อมโยงเครือขายสื่อ

นอกบานกับชองทางสื่อสารการตลาดตางๆ เพ่ือนำพาไปสูการมีสวนรวมและการตัดสินใจซื้อ ไมใชแคเพียงเห็นสื่อ 

 

2.2. เปาหมายการดำเนินธุรกิจ 

ในชวงเดือนมกราคม 2563 ท่ีผานมา MACO ไดเขาลงทุนใน บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด ซึ่งเปนผูดำเนิน

ธุรกิจปายโฆษณาที่มีประสบการณยาวนาน และมีสื่อตั้งอยูในทำเลใจกลางยานธุรกิจทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด พรอมกัน

นั ้น MACO ไดมอบหมายใหบริษัท แพลน บี มี เดีย จำกัด (มหาชน) เขามาเปนผู บริหารจัดการสื ่อโฆษณาทั ้งหมด

ภายในประเทศ ทั้งนี้เมื่อผสานความรวมมือกับบริษัทในเครือ (Trans.Ad Group) ที่เปนผูใหบริการออกแบบและวางระบบ

สื่อมัลติมีเดียใหแกกลุมบรษัิท จะทำให MACO กาวไปสูการเปนผูนำและเจาของเครือขายสือ่โฆษณากลางแจงท่ีครอบคลมุท่ัว

ประเทศไทย การปรับเปลี่ยนโครงสรางธุรกิจนี้ไดแสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนในการผสานความแข็งแกรงภายในประเทศของ

บริษัทเพื่อเปนรากฐานไปสูการเติบโตที่แข็งแรงในอนาคต ซึ่งจะชวยทำให MACO สามารถมุงเนนการขยายธุรกิจไปสูตลาด

ตางประเทศตามทิศทางท่ีวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทิศทางตอจากนี้ของ MACO คือมุงเนนการขยายธุรกิจสื่อโฆษณาในตลาดตางประเทศอยางเต็มกำลัง โดยปจจุบัน 

MACO ไดขยายธุรกิจไปยังประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียเรียบรอยแลว ผานการลงทุนภายใตบริษัท VGI Global Media 

(Malaysia) Sdn Bhd (VGM) นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินการขยายธุรกิจไปยังสื่อโฆษณานอกบานและธุรกิจงานดานระบบ

ครบวงจรในประเทศเวียดนาม ผานการลงทุนของ VGI MACO (Singapore) Private Limited จากการลงทุนดังกลาว 

MACO เห็นถึงโอกาสท่ีดีในการนำความรู ความสามารถเขาไปชวยเสริมศักยภาพใหกับบริษัทท่ีจะเขารวมทุนในอนาคต และ

ผลักดันให MACO เติบโตไดอยางมั่นคงและแข็งแรงตอไป 

ปจจุบันสินคาและบริการของ MACO สามารถแบงได 2 ประเภทหลักๆ ไดแก 1) ธุรกิจสื่อโฆษณา และ 2) ธุรกิจ

บริการดานระบบครบวงจร (System Integration) 
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3. รายชื่อผูถือหุน 

ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2564 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทมรีายช่ือดังน้ี  

 รายช่ือผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1. บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) 1,438,367,596 26.58 

2. บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 789,150,660 14.58 

3. นายนเรศ งามอภิชน 594,000,000 10.98 

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 565,818,911 10.45 

5. บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 540,000,000 9.98 

6. นายนพดล ตณัศลารักษ 67,453,899 1.25 

7. นายวรรธนะ เจรญินวรัตน 46,640,000 0.86 

8. นางดวงพร โฆสติสกุล 31,980,000 0.59 

9. นางสาวพรรตัน มณรีัตนะพร 31,800,000 0.59 

10. นายกอบพงษ พรหมปญญา 28,140,000 0.52 

 ผูถือหุนอ่ืน ๆ 1,278,630,348 23.63 

 รวม 5,411,981,414  100.00 

ท่ีมา : www.set.or.th 

4. สรุปรายการสำคัญในงบการเงินเกี ่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท มาสเตอร แอด จำกัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย 

 4.1 งบการเงินรวม 

     4.1.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

 
(หนวย : ลานบาท) 

31 ธ.ค. 2562 

ปรับปรุงใหม 
% 31 มี.ค. 2563 % 31 มี.ค. 2564 % 30 มิ.ย. 2564 % 

สินทรัพยหมุนเวียน                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด         718.87     14.75        1,216.49     13.24        1,247.90     17.51           837.35     11.74  

เงินลงทุนชั่วคราว           21.04       0.43                  -             -               -               -    

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน         847.09     17.38           640.76       6.97           361.43       5.07           360.50       5.05  

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน           11.79       0.24                  -             -                    -             -                    -             -    

งานระหวางทำ         104.45       2.14           192.86       2.10           213.99       3.00           257.34       3.61  

เงินจายลวงหนาแกผูรับเหมา           88.13       1.81             50.95       0.55           126.68       1.78           115.08       1.61  

คาใชจายจายลวงหนา           92.81       1.90             24.21       0.26             26.65       0.37             38.45       0.54  

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน                 -             -                    -             -                    -             -             206.84       2.90  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน           74.75       1.53             59.94       0.65             62.43       0.88             35.16       0.49  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน      1,958.93     40.18        2,185.21     23.79        2,039.08     28.62        1,850.72     25.95  

สินทรัพยไมหมุนเวียน                 
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(หนวย : ลานบาท) 
31 ธ.ค. 2562 

ปรับปรุงใหม 
% 31 มี.ค. 2563 % 31 มี.ค. 2564 % 30 มิ.ย. 2564 % 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน           37.39       0.77             40.73       0.44             23.29       0.33               9.40       0.13  

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิจาก                 

   สวนที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งป                 -             -               12.21       0.13             12.15       0.17             12.43       0.17  

เงินลงทุนในการรวมคา                 -             -          1,954.63     21.28        1,929.50     27.08        1,924.82     26.99  

เงินลงทุนในบริษัทรวม         180.92       3.71           174.61       1.90           274.24       3.85           470.01       6.59  

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน           62.50       1.28             59.74       0.65             35.32       0.50             35.32       0.50  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ          931.16     19.10           877.13       9.55           619.28       8.69           634.03       8.89  

สินทรัพยสิทธิการใข                 -             -          2,233.43     24.31           896.31     12.58           863.08     12.10  

สินทรัพยไมมีตัวตน         669.64     13.74           556.80       6.06           449.43       6.31           444.99       6.24  

คาความนิยม         898.54     18.43           909.73       9.90           687.95       9.66           690.52       9.68  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี           23.87       0.49           113.84       1.24             99.74       1.40             94.01       1.32  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน         112.18       2.30             68.79       0.75             58.72       0.82           103.27       1.45  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน      2,916.20     59.82        7,001.64     76.21        5,085.94     71.38        5,281.88     74.05  

รวมสินทรัพย      4,875.13   100.00        9,186.85   100.00        7,125.02   100.00        7,132.59   100.00  

ที่มา : งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนญุาตที่

ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกจิการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 

สินทรัพยรวม 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 MACO และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น จำนวน 9,186.85 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 

4,311.72 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 88.44 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ในจำนวนสินทรัพยท้ังหมดแบงเปน สินทรัพย

หมุนเวียน จำนวน 2,185.21 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 226.28 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.55 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา และ

สินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 7,001.64 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 4,085.44 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 140.09 เมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมา โดยเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยสทิธิการใช และเงินลงทุนในการรวมคา เปนหลัก 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MACO และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น จำนวน 7,125.02 ลานบาท ลดลง จำนวน 

2,061.83 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 22.44 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ในจำนวนสินทรัพยท้ังหมดแบงเปน สินทรัพย

หมุนเวียน จำนวน 2,039.08 ลานบาท ลดลง จำนวน 146.13 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.69 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 5,085.94 ลานบาท ลดลง จำนวน 1,915.70 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 27.36 เมื่อ

เทียบกับปท่ีผานมา โดยลดลงจากสินทรัพยสิทธิการใช เปนหลัก 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 MACO และบริษัทยอยมสีินทรัพยรวมท้ังสิ้น จำนวน 7,132.59 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 

จำนวน 7.57 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.11 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ในจำนวนสินทรัพยท้ังหมดแบงเปน สินทรัพย

หมุนเวียน จำนวน 1,850.72 ลานบาท ลดลง จำนวน 188.36 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.24 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 5,281.88 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 195.94 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.85 เมื่อเทียบ

กับปท่ีผานมา โดยเพ่ิมข้ึนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม เปนหลัก 
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•  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 MACO และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 1,216.49 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 13.24 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 497.62 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 69.22 เมื่อ

เทียบกับปท่ีผานมา เน่ืองจาก MACO และบริษัทยอยมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 422.76 ลานบาท จากลูกหน้ี

การคาและลูกหน้ีอ่ืน และ เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 2,034.80 ลานบาท จากการซื้อ

เงินลงทุนในการรวมคา เงินสดไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน จำนวน 2,109.73 ลานบาท จากการออกหุนสามญั 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MACO และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 1,247.90 ลาน

บาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 17.51 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 31.41 ลานบาท หรือคดิเปนสดัสวนรอยละ 2.58 เมื่อ

เทียบกับปท่ีผานมา เน่ืองจาก MACO และบริษัทยอยมีเงินสดรบัสทุธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1,109.54 ลานบาท จากเงิน

รับลวงหนาและรายไดรับลวงหนา และลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 407.20 ลานบาท จากซื้อ

เงินลงทุนในบริษัทรวม และซื้ออุปกรณ เงินสดใชไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จำนวน 657.76 ลานบาท จากจายชำระเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 MACO และบริษัทยอยมเีงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 837.35 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.74 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 410.55 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 32.90 เมื่อเทียบ

กับปท่ีผานมา เน่ืองจาก MACO และบริษัทยอยมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนิน จำนวน 6.88 ลานบาท จากเงินรับลวงหนาและ

รายไดรับลวงหนา เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 431.64 จากการซื้อเงินลงทุนในสินทรัพยทางการเงิน และซื้อเงินลงทุนใน

บริษัทรวม เงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 22.04 ลานบาท จากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและการเพ่ิมทุน 

 

•   ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 MACO และบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน จำนวน 681.74 ลานบาท หัก คา

เผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน จำนวน 40.98 ลานบาท คงเหลือลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ จำนวน 640.76 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.97 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 206.33 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.36 เมื่อ

เทียบกับปท่ีผานมา สวนใหญเปนการลดลงของลูกหน้ีการคา-กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน ในสวนของยังไมถึงกำหนดชำระ และลูกหน้ี

การคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน ในสวนของยังไมถึงกำหนดชำระ 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MACO และบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน จำนวน 449.11 ลานบาท หัก คา

เผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน จำนวน 87.68 คงเหลือลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ จำนวน 361.43 ลานบาท หรือ

คิดเปนสดัสวนรอยละ 5.07 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 279.34 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 43.59 เมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมา สวนใหญเปนการลดลงของลูกหน้ีการคา-กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน ในสวนของคางชำระไมเกิน 3 เดือน และ ลูกหน้ีอ่ืน ในสวน

ของรายไดคางรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 MACO และบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน จำนวน 448.16 ลานบาท หัก คา

เผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน จำนวน 87.66 คงเหลือลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ จำนวน 360.50 ลานบาท หรือ

คิดเปนสดัสวนรอยละ 5.05 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 0.93 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.26 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา สวนใหญเปนลดลงของลูกหน้ีอ่ืน 
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•   เงินลงทุนในการรวมคา 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 MACO และบริษัทยอยมเีงินลงทุนในการรวมคา จำนวน 1,954.63 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 21.28 ของสินทรัพยรวม โดยเมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2563 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2563 มีมติอนุมตัิเขา

ซื้อหุนสามญัใน บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด จากผูถือหุนเดิม ซึ่งไดแก บริษัท วิน ฮารเวส อินเตอรแนชช่ันแนล ลิมิเตด็ 

และ/หรือบุคคลท่ีผูขายจะไดกำหนด โดยบุคคลดังกลาวไมใชบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน โดยการเขาซื้อหุนเดิม จำนวน 500,000 หุน คิด

เปนสัดสวนรอยละ 50 ของจำนวนหุนท้ังหมด คิดเปนมลูคา 1,950 ลานบาท และเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2563 MACO ไดลงนาม

สัญญาซื้อขายหุนดังกลาวกับผูขาย และไดรับโอนหุนดังกลาวเรียบรอยแลวเมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2563 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MACO และบริษัทยอยมเีงินลงทุนในการรวมคา จำนวน 1,929.50 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 27.08 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 25.13 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 1.29 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา เปนผลมาจากการรับรูสวนแบงขาดทุนจากการลงทุนในการรวมคา 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 MACO และบริษัทยอยมีเงินลงทุนในการรวมคา จำนวน 1,924.82 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 26.99 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 4.69 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 0.24 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

เปนผลมาจากการรับรูสวนแบงขาดทุนจากการลงทุนในการรวมคา 

 

•   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 MACO และบริษัทยอยมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ จำนวน 877.13 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 9.55 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 54.03 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 5.80 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

ซึ่งเปนผลมาจากจำหนายสื่อโฆษณาเปนหลัก 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MACO และบริษัทยอยมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ จำนวน 619.28 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 8.69 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 257.85 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 29.40 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา ซึ่งเปนผลมาจากการจำหนายสินทรัพยและจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยเปนหลัก 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 MACO และบริษัทยอยมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ จำนวน 634.03 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 8.89 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 14.75 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.38 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อสินทรพัยเปนหลัก 

 

•   สินทรัพยสิทธิการใช 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563  MACO และบริษัทยอยมีสินทรัพยสิทธิการใช จำนวน 2,233.43 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 24.31 ของสินทรัพยรวม จากการท่ี MACO และบริษัทยอยทำสัญญาเชาท่ีเก่ียวของกับการเชาสถานท่ีเพ่ือใชในการ

โฆษณา พ้ืนท่ีในอาคาร รถยนตและอุปกรณ  

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MACO และบริษัทยอยมสีินทรัพยสิทธิการใช จำนวน 896.31 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 12.58 ของสินทรพัยรวม ลดลง จำนวน 1,337.12 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 59.87 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา จากการเปลี่ยนแปลงสญัญาเชาและคาเสื่อมราคา 
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 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 MACO และบริษัทยอยมสีินทรัพยสิทธิการใช จำนวน 863.08 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 12.10 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 33.23 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 3.71 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

จากคาเสื่อมราคา 

 

•   สินทรัพยไมมีตัวตน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 MACO และบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมตีัวตน จำนวน 556.80 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 6.06 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 112.84 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 16.85 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

เปนผลมาจากการบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจ เปนหลัก 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MACO และบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมตีัวตน จำนวน 449.43 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 6.31 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 107.36 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 19.28 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

เปนผลมาจากการบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจ และคาตัดจำหนาย เปนหลัก 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 MACO และบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมมีีตัวตน จำนวน 444.99 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 6.24 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 4.44 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.99 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เปน

ผลมาจากคาตดัจำหนาย 

 

•   คาความนิยม 

 ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2563 MACO และบริษัทยอยมีคาความนิยม จำนวน 909.73 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวน

รอยละ 9.90 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 11.19 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.25 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เปนผลมา

จากสมมติฐานการคำนวณมูลคาจากการใชสินทรัพยของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด โดยบริษัทยอยปนสวนคาความนิยมท่ีเกิด

จากการรวมกิจการ ฝายบรหิารพิจารณาแลวเช่ือวาคาความนิยมไมเกิดการดอยคา 

 ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2564 MACO และบริษัทยอยมีคาความนิยม จำนวน 687.95 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวน

รอยละ 9.66 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 221.78 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.38 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เปนผล

มาจากการตั้งผลขาดทุนจากการดอยคาจากการไดรับผลกระทบจาก COVID-19 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 MACO และบริษัทยอยมคีาความนิยม จำนวน 690.52 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 9.68 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 2.57 ลานบาท หรอืคิดเปนสดัสวนรอยละ 0.37 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เปนผลมา

จากสมมติฐานการคำนวณมูลคาจากการใชสินทรัพยของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 
 

(หนวย : ลานบาท) 31 ธ.ค. 2562 % 31 มี.ค. 2563 % 31 มี.ค. 2564 % 30 มิ.ย. 2564 % 

หนี้สินหมุนเวียน                 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 345.00 7.08 1,029.68 11.21 10.00 0.14 170.00 2.38 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 825.62 16.94 864.38 9.41 1,209.75 16.98 997.14 13.98 

เงินรับลวงหนาและรายไดรับลวงหนา 184.06 3.78 259.04 2.82 1,036.33 14.54 896.41 12.57 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด         
  ชำระภายในหนึ่งป 25.20 0.52 25.20 0.27 301.70 4.23 301.70 4.23 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนด         
  ชำระภายในหนึ่งป   428.70 4.67 217.56 3.05 199.33  
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(หนวย : ลานบาท) 31 ธ.ค. 2562 % 31 มี.ค. 2563 % 31 มี.ค. 2564 % 30 มิ.ย. 2564 % 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 121.71 2.50 133.15 1.45 - - - - 

ภาษีเงินไดคางจาย 23.66 0.49 13.45 0.15 25.09 0.35 35.65 0.50 

เงินปนผลคางจาย - - - - - - - - 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 32.04 0.66 54.82 0.60 61.94 0.87 67.95 0.95 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,557.29 31.94 2,808.42 30.57 2,862.37 40.17 2,668.17 37.41 

หนี้สินไมหมุนเวียน 
        

เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระ         
  ภายในหนึ่งป 88.19 1.81 88.19 0.96 401.11 5.63 372.14 5.22 

หนี้สินตามสัญญาเชา – สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระ         
  ภายในหนึ่งป - - 1,768.81 19.25 841.82 11.82 808.12 11.33 

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 50.20 1.03 51.67 0.56 56.02 0.79 57.79 0.81 

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 134.08 2.75 108.79 1.18 85.82 1.20 84.99 1.19 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 22.25 0.46 56.98 0.62 57.88 0.81 58.86 0.83 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 294.72 6.05 2,074.44 22.58 1,442.65 20.25 1,381.90 19.37 

ที่มา : งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนญุาตที่

ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกจิการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 

หนี้สินรวม 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 MACO และบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น จำนวน 4,882.86 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 53.15 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 3,030.85 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 163.65 เมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมา สาเหตหุลักมาจากหน้ีสินตามสญัญาเชา และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เปนหลัก 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MACO  และบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น จำนวน 4,305.03 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 60.42 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 577.84 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.83 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

สาเหตุหลักมาจากเงินกูยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเชา เปนหลัก 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 MACO และบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น จำนวน 4,050.07 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 56.78 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 254.96 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.92 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

สาเหตุหลักมาจากเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน และ หน้ีสินตามสญัญาเชา เปนหลัก 

• หนี้สินหมุนเวียน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 MACO และบริษัทยอยมีหน้ีสินหมุนเวียน จำนวน 2,808.42 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 30.57 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 1,251.13 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 80.34 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา หลัก ๆ มาจาก เงินกูยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.45 – 2.95 ตอป และไมมีหลักประกัน ชำระคืน

ภายในเดือน มิถุนายน 2563 และเมื่อทวงถาม และตองปฏิบัตติามเง่ือนไขของสญัญาบางประการ เชน การดำรงอัตราสวน

ความสามารถในการชำระหน้ี และหน้ีสินตามสญัญาเชาท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป จากการเขาทำสญัญาเชาท่ีเก่ียวของกับการเชา

สถานท่ีเพ่ือใชในการโฆษณา พ้ืนท่ีในอาคาร รถยนตและอุปกรณ 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MACO และบริษัทยอยมีหน้ีสินหมุนเวียน จำนวน 2,862.37 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 40.17 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 53.95 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.92 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

หลัก ๆ มาจากเงินรับลวงหนาจากสัญญาบริหารจัดการเพ่ือบรหิารสือ่โฆษณา โดยเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2563 MACO ไดลงนามใน
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สัญญาบริหารจัดการเพ่ือบรหิารสือ่โฆษณา กับ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยแตงตัง้ใหบริหารจัดการสื่อโฆษณาใน

ประเทศไทยของ MACO และบรษัิทยอย โดยมีอายสุัญญานับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 MACO จะมี

สิทธิไดรับคาตอบแทนในอัตราและเง่ือนไขท่ีระบุไวตามสญัญา และเจาหน้ีการคา ในสวนของสัญญาใหสิทธิบริหารและจัดการเพ่ือให

บริการพ้ืนท่ีโฆษณา 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 MACO และบริษัทยอย มีหน้ีสินหมุนเวียน จำนวน 2,668.17 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 37.41 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 194.20 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.78 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

หลัก ๆ มาจากการจายชำระเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

 

• หนี้สินไมหมนุเวียน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 MACO และบริษัทยอยมีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 2,074.44 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 22.58 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 1,779.72 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 603.87 เมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมา สวนใหญเกิดจากหน้ีสินตามสัญญาเชา – สุทธิจากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเปลี่ยนแปลงการรับรู

ตามมาตรฐานการบัญชีจากคาใชจายตามสัญญาเชาโครงปาย เปนหน้ีสินตามสัญญาเชา 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MACO และบริษัทยอยมีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 2,074.44 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 22.58 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 1,779.72 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 603.87 เมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมา สาเหตหุลัก ๆ มาจากหน้ีสินตามสัญญาเชา-สุทธิจากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป จากการเขาทำสญัญาเชาท่ีเก่ียวของ

กับการเชาสถานท่ีเพ่ือใชในการโฆษณา พ้ืนท่ีในอาคาร รถยนตและอุปกรณ 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 MACO และบริษัทยอยมีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 1,381.90 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 19.37 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 60.75 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 4.21 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

เน่ืองจากการจายชำระหน้ีสินตามสัญญาเชา-สุทธิจากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป 

(หนวย : ลานบาท) 31 ธ.ค. 2562 % 31 มี.ค. 2563 % 31 มี.ค. 2564 % 30 มิ.ย. 2564 % 

สวนของผูถือหุน                 

ทุนเรือนหุน                 

   ทุนจดทะเบียน                 

      หุนสามัญ                 

         มูลคาหุนละ 0.1 บาท         591.49     12.13           678.75  

     

7.39           678.75  

     

9.53           678.75  

     

9.52  

   ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว                 

      หุนสามัญ                 

         มูลคาหุนละ 0.1 บาท         433.20  

     

8.89           541.20  

     

5.89           541.20  

     

7.60           541.20  

     

7.59  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ      2,358.21     48.37        3,796.47     41.33        3,796.47     53.28        3,796.47     53.23  

สวนต่ำกวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน (226.80)  (4.65)  (226.80)  (2.47)  (226.80)  (3.18)  (226.80)  (3.18)  

ในบริษัทยอย (283.72)  (5.82)  (283.72)  (3.09)  (317.30)  (4.45)  (317.30)  (4.45)  

กำไรสะสม                 

   จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย           57.50  

     

1.18  

           

57.50  

     

0.63  

           

57.50  

     

0.81  

           

57.50  

     

0.81  
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(หนวย : ลานบาท) 31 ธ.ค. 2562 % 31 มี.ค. 2563 % 31 มี.ค. 2564 % 30 มิ.ย. 2564 % 

   ยังไมไดจัดสรร         419.79  

     

8.61           215.13  

     

2.34  (776.77)  (10.90)  (683.02)  (9.58)  

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (38.57)  (0.79)  (9.96)  (0.11)  (39.33)  (0.55)  (30.60)  (0.43)  

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท      2,719.60    55.79  

      

4,089.82    44.52  

      

3,034.96    42.60  

      

3,137.44    43.99  

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย         303.52  

     

6.23           214.17  

     

2.33  (214.97)  (3.02)  (54.92)  (0.77)  

รวมสวนของผูถือหุน      3,023.12    62.01  
      

4,303.98  
  46.85  

      

2,819.99  
  39.58  

      

3,082.52  
  43.22  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน      4,875.13  
 

100.00  

      

9,186.85  

 

100.00  

      

7,125.02  

 

100.00  

      

7,132.59  

 

100.00  

ที่มา : งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนญุาตที่

ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกจิการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 

สวนของผูถือหุน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 MACO และบริษัทยอยมสีวนของผูถือหุนรวม จำนวน 4,303.98 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 46.85 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 1,280.86 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 42.37 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา สาเหตุหลัก ๆ มาจากสวนเกินมูลคาหุนสามญั โดยเมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถือหุนมมีติอนุมตัิ ลดทุนจด

ทะเบียน และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 108 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 1,080 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.1 

บาท เพ่ือรองรับการจดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแก บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) MACO ไดดำเนินการจด

ทะเบียนการเพ่ิมทุนชำระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2563 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MACO และบริษัทยอยมสีวนของผูถือหุนรวม จำนวน 2,819.99 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 39.58 ของสินทรพัยรวม ลดลง จำนวน 1,483.99 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 34.48 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา สาเหตุหลัก ๆ มาจากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 MACO และบริษัทยอยมสีวนของผูถือหุนรวม จำนวน 3,082.52 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 43.22 ของสินทรพัยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 262.53 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 9.31เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

สาเหตุหลัก ๆ มาจากผลกำไรจากการดำเนินงาน 

 

4.1.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2563 สำหรับงบปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 และสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

(หนวย : ลานบาท) 

1 ม.ค.-31 

ธ.ค. 

2562 

% 

1 ม.ค.-

31 มี.ค. 

2563 

% 

1 เม.ย. 

2563-31 

มี.ค. 2564 

% 

1 เม.ย.-

30 มิ.ย. 

2563 

% 

1 เม.ย.-

30 มิ.ย. 

2564 

% 

รายได                     

รายไดจากการใหบรกิารและการขาย 1,709.66 56.14 333.57 51.50 1,013.82 46.98 163.73 31.65 167.03 20.82 

รายไดจากการใหบรกิารรับเหมาติดตั้ง

งานระบบ 1,243.99 40.85 278.57 43.01 1,050.25 48.67 265.66 51.35 293.70 36.61 
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(หนวย : ลานบาท) 

1 ม.ค.-31 

ธ.ค. 

2562 

% 

1 ม.ค.-

31 มี.ค. 

2563 

% 

1 เม.ย. 

2563-31 

มี.ค. 2564 

% 

1 เม.ย.-

30 มิ.ย. 

2563 

% 

1 เม.ย.-

30 มิ.ย. 

2564 

% 

รายไดภายใตสัญญาบริหารจัดการเพ่ือ

บริหารส่ือโฆษณา - - - - - - 82.20 15.89 142.33 17.74 

รายไดดอกเบ้ีย 13.02 0.43 1.28 0.20 4.22 0.20 - - - - 

รายไดอืน่           
   กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนใน

บริษัทยอย - - - - 1.99 0.09 - - - - 

   กำไรจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเชา - - - - 54.95 2.55 - - 182.93 22.80 

 กำไรจากการเปล่ียนสถานะเงินทนุ 41.17 1.35 - - - - - - - - 

   อืน่ ๆ 37.34 1.23 34.27 5.29 32.70 1.52 5.78 1.12 16.25 2.03 

รวมรายได 3,045.18 100.00 647.69 100.00 2,157.93 100.00 517.36 100.00 802.23 100.00 

คาใชจาย 
          

ตนทนุการใหบริการและการขาย 971.58 31.91 252.83 39.04 1,003.11 46.48 248.04 47.94 192.34 23.98 

ตนทนุการใหบริการรับเหมาติดตั้งงาน

ระบบ 929.80 30.53 212.51 32.81 858.43 39.78 205.19 39.66 244.48 30.47 

คาใชจายในการขาย 261.11 8.57 43.13 6.66 157.84 7.31 43.30 8.37 30.45 3.80 

คาใชจายในการบริหาร 553.50 18.18 166.23 25.66 515.04 23.87 132.68 25.65 113.21 14.11 

ขาดทนุจากการดอยคาและการตัด

จำหนายสินทรัพย - - 221.57 34.21 696.80 32.29 33.90 6.55 2.89 0.36 

ขาดทนุจากการดอยคาสินทรัพยทาง

การเงิน - - - - 57.69 2.67 - - - - 

รวมคาใชจาย 2,715.99 89.19 896.27 138.38 3,288.91 152.41 663.10 128.17 583.37 72.72 

กำไรกอนสวนแบงกำไร (ขาดทุน) จาก

เงินลงทุนในบริษัทรวม           
   คาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินได 329.19 10.81 (248.58) (38.38) (1,130.98) (52.41) (145.74) (28.17) 218.87 27.28 

สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

การรวมคา - - 4.93 0.76 (25.13) (1.16) (30.29) (5.85) (4.69) (0.58) 

สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

บริษัทรวม (99.73) (3.27) (4.25) (0.66) (173.88) (8.06) (62.10) (12.00) (3.22) (0.40) 

รายไดทางการเงิน - - - - - - 2.06 0.40 0.65 0.08 

ตนทนุทางการเงิน (16.36) (0.54) (39.41) (6.08) (151.39) (7.02) (40.34) (7.80) (20.63) (2.57) 

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงิน

ได 213.10 7.00 (287.31) (44.36) (1,481.39) (68.65) (276.41) (53.43) 190.98 23.81 

คาใชจายภาษีเงินได (77.88) (2.56) 82.60 12.75 (36.52) (1.69) 13.14 2.54 (21.38) (2.67) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป 135.22 4.44 (204.70) (31.61) (1,517.91) (70.34) (263.27) (50.89) 169.60 21.14 

            
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:           

รายการที่จะถูกบันทกึในสวนของกำไร

หรือขาดทุนในภายหลัง           
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(หนวย : ลานบาท) 

1 ม.ค.-31 

ธ.ค. 

2562 

% 

1 ม.ค.-

31 มี.ค. 

2563 

% 

1 เม.ย. 

2563-31 

มี.ค. 2564 

% 

1 เม.ย.-

30 มิ.ย. 

2563 

% 

1 เม.ย.-

30 มิ.ย. 

2564 

% 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการ

แปลงคางบการเงิน           
   ทีเ่ปนเงินตราตางประเทศ  (36.30) (1.19) 35.91 5.54 (32.18) (1.49) (32.58) (6.30) 0.07 0.01 

การเปล่ียนแปลงสุทธิในตนทนุปองกัน

ความเส่ียง -           
   สุทธิจากภาษีเงินได - - - - (8.28) (0.38) - - 4.59 0.57 

ขาดทนุจากการวัดมูลคาเงินลงทนุเผ่ือ

ขาย - สุทธิจากภาษีเงินได - - - - - - - - - - 

รายการที่จะถูกบันทกึในสวนของกำไร

หรือขาดทุน           
   ในภายหลัง (36.30) (1.19) 35.91 5.54 (40.46) (1.87) (32.58) (6.30) 4.66 0.58 

           
รายการที่จะไมถกูบันทกึในสวนของกำไร

หรือขาดทุนในภายหลัง           
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกนัภัย           
   - สุทธิจากภาษีเงินได (3.52) (0.12) (1.40) (0.22) - - - - - - 

รายการที่จะไมถกูบันทกึในสวนของกำไร

หรือขาดทุนในภายหลัง           
   - สุทธิจากภาษีเงินได (3.52) (0.12) (1.40) (0.22) - - - - - - 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป (39.83) (1.31) 34.51 5.33 (40.46) (1.87) (32.58) (6.30) 4.66 0.58 

            
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 95.39 3.13 (170.20) (26.28) (1,558.37) (72.22) (295.85) (57.18) 174.26 21.72 

            
การแบงปนกำไร (ขาดทุน)           
สวนทีเ่ปนของผูถอืหุนของบริษัทฯ 160.58 5.27 (128.58) (19.85) (991.90) (45.97) (178.97) (34.59) 93.75 11.69 

สวนทีเ่ปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี

อำนาจควบคุมของบริษัทยอย (25.37) (0.83) (76.12) (11.75) (526.01) (24.38) (84.30) (16.29) 75.85 9.45 

สวนทีเ่ปนของผูถอืหุนของบริษัทยอย

กอนการรวมธรุกจิภายใตการควบคุม

เดียวกนั - - - - - - - - - - 

  135.22 4.44 (204.70) (31.61) (1,517.91) (70.34) (263.27) (50.89) 169.60 21.14 

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวม           
สวนทีเ่ปนของผูถอืหุนของบริษัทฯ 128.70 4.23 (101.12) (15.61) (1,021.33) (47.33) (210.53) (40.69) 102.48 12.77 

สวนทีเ่ปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมอีำนาจ

ควบคุมของบริษัทยอย (33.31) (1.09) (69.08) (10.67) (537.04) (24.89) (85.32) (16.49) 71.77 8.95 
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(หนวย : ลานบาท) 

1 ม.ค.-31 

ธ.ค. 

2562 

% 

1 ม.ค.-

31 มี.ค. 

2563 

% 

1 เม.ย. 

2563-31 

มี.ค. 2564 

% 

1 เม.ย.-

30 มิ.ย. 

2563 

% 

1 เม.ย.-

30 มิ.ย. 

2564 

% 

สวนทีเ่ปนของผูถอืหุนของบริษัทยอย

กอนการรวมธรุกจิภายใตการควบคุม

เดียวกนั - - - - - - - - - - 

  95.39 3.13 (170.20) (26.28) (1,558.37) (72.22) (295.85) (57.18) 174.26 21.72 

หมายเหตุ : ในป 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมเริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป เปนเริ่มตนใน

วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป โดยเริ่มเปลี่ยนรอบบัญชีในป 2563 ดังนั้น งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงจัดทำข้ึนสำหรับรอบ

ระยะเวลาสามเดือนเทานั้น ดังนั้นจำนวนเงินที่แสดงจึงไมสามารถเปรียบเทียบกันไดทั้งหมด  

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงบปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ฝายบริหารของ MACO ไดมีการจัดทำงบการเงิน

ภายในโดยเสมือนเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป เพื่อให

จำนวนเงินท่ีนำมาแสดงสามารถเปรียบเทียบในงบกำไรขาดทุนกับป 2564 

(หนวย : ลานบาท) 
1 ม.ค.-31 

ธ.ค. 2562 
% 

1 เม.ย. 

2562-31 

มี.ค. 

2563* 

% 

1 เม.ย. 

2563-31 

มี.ค. 2564 

% 

1 เม.ย.-

30 มิ.ย. 

2563 

% 
1 เม.ย.-30 

มิ.ย. 2564 
% 

รายได                     

รายไดจากการใหบรกิารและการ

ขาย 

     

1,709.66  

   

56.14  

      

1,697.07  

   

57.13  

      

1,013.82     46.98  

         

163.73     31.65      167.03     20.82  

รายไดจากการใหบรกิารรับเหมา

ติดตั้งงานระบบ 

     

1,243.99  

   

40.85  

      

1,159.07  

   

39.02  

      

1,050.25     48.67  

         

265.66     51.35      293.70     36.61  

รายไดภายใตสัญญาบริหารจัดการ

เพ่ือบริหารส่ือโฆษณา 

                

-             -    

                

-             -    

                

-             -    

           

82.20     15.89      142.33     17.74  

รายไดดอกเบ้ีย 

          

13.02  

     

0.43  

                

-             -    

             

4.22  

     

0.20  

                

-             -                -             -    

รายไดอืน่                     

   เงินปนผลรับ 

                

-             -    

                

-             -    

                

-             -    

                

-             -                -             -    

   กำไรจากการจำหนายเงินลงทุน

ในบริษัทยอย 

                

-             -    

                

-             -    

             

1.99  

     

0.09  

                

-             -                -             -    

   กำไรจากการเปล่ียนแปลง

สัญญาเชา 

                

-             -    

                

-             -    

           

54.95  

     

2.55  

                

-             -        182.93     22.80  

 กำไรจากการเปล่ียนสถานะ

เงินทุน 

          

41.17  

     

1.35  

                

-             -    

                

-             -    

                

-             -               -    

   อืน่ ๆ 

          

37.34  

     

1.23  

         

114.36  

     

3.85  

           

32.70  

     

1.52  

             

5.78  

     

1.12        16.25  

     

2.03  

รวมรายได 

     

3,045.18  

 

100.00  

      

2,970.49  

 

100.00  

     

2,157.93  

 

100.00  

        

517.36  

 

100.00      802.23   100.00  

คาใชจาย                     
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(หนวย : ลานบาท) 
1 ม.ค.-31 

ธ.ค. 2562 
% 

1 เม.ย. 

2562-31 

มี.ค. 

2563* 

% 

1 เม.ย. 

2563-31 

มี.ค. 2564 

% 

1 เม.ย.-

30 มิ.ย. 

2563 

% 
1 เม.ย.-30 

มิ.ย. 2564 
% 

ตนทนุการใหบริการและการขาย 

        

971.58  

   

31.91  

      

1,038.21  

   

34.95  

      

1,003.11     46.48  

         

248.04     47.94      192.34     23.98  

ตนทนุการใหบริการรับเหมาติดตั้ง

งานระบบ 

        

929.80  

   

30.53  

         

863.01  

   

29.05  

         

858.43     39.78  

         

205.19     39.66      244.48     30.47  

คาใชจายในการขาย 

        

261.11  

     

8.57  

         

253.00  

     

8.52  

         

157.84  

     

7.31  

           

43.30  

     

8.37        30.45  

     

3.80  

คาใชจายในการบริหาร 

        

553.50  

   

18.18  

         

837.80  

   

28.20  

         

515.04     23.87  

         

132.68     25.65      113.21     14.11  

ขาดทนุจากการดอยคาและการตัด

จำหนายสินทรัพย 

                

-             -    

                

-             -    

         

696.80     32.29  

           

33.90  

     

6.55          2.89  

     

0.36  

ขาดทนุจากการดอยคาสินทรัพย

ทางการเงิน 

                

-             -    

                

-             -    

           

57.69  

     

2.67  

                

-             -                -             -    

รวมคาใชจาย 

     

2,715.99    89.19  

      

2,992.02  

 

100.72  

     

3,288.91  

 

152.41  

        

663.10  

 

128.17      583.37    72.72  

กำไรกอนสวนแบงกำไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในบริษัทรวม                     

   คาใชจายทางการเงิน และภาษี

เงินได 

        

329.19  

   

10.81  (21.53)  (0.72)  (1,130.98)  (52.41)  (145.74)  (28.17)      218.87  

   

27.28  

สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงิน

ลงทุนในการรวมคา 

                

-             -               -    (25.13)  (1.16)  (30.29)  (5.85)  (4.69)  (0.58)  

สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวม (99.73)  (3.27)  (77.97)  (2.62)  (173.88)  (8.06)  (62.10)  (12.00)  (3.22)  (0.40)  

รายไดทางการเงิน 

                

-             -        

                

-             -    

             

2.06  

     

0.40          0.65  

     

0.08  

ตนทนุทางการเงิน (16.36)  (0.54)  (53.65)  (1.81)  (151.39)  (7.02)  (40.34)  (7.80)  (20.63)  (2.57)  

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย

ภาษีเงินได 

        

213.10  

     

7.00  (153.15)  (5.16)  (1,481.39)  (68.65)  (276.41)  (53.43)      190.98  

   

23.81  

คาใชจายภาษีเงินได (77.88)  (2.56)  

           

36.87  

     

1.24  (36.52)  (1.69)  

           

13.14  

     

2.54  (21.38)  (2.67)  

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป 

        

135.22  

    

4.44  (116.28)  (3.91)  (1,517.91)  (70.34)  (263.27)  (50.89)      169.60    21.14  

                      

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:                     

รายการที่จะถูกบันทกึในสวนของ

กำไรหรอืขาดทุนในภายหลัง                     

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจาก

การแปลงคางบการเงิน                     

   ทีเ่ปนเงินตราตางประเทศ  (36.30)  (1.19)  

             

7.92  

     

0.27  (32.18)  (1.49)  (32.58)  (6.30)          0.07  

     

0.01  
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(หนวย : ลานบาท) 
1 ม.ค.-31 

ธ.ค. 2562 
% 

1 เม.ย. 

2562-31 

มี.ค. 

2563* 

% 

1 เม.ย. 

2563-31 

มี.ค. 2564 

% 

1 เม.ย.-

30 มิ.ย. 

2563 

% 
1 เม.ย.-30 

มิ.ย. 2564 
% 

การเปล่ียนแปลงสุทธิในตนทนุ

ปองกันความเส่ียง -                     

   สุทธิจากภาษีเงินได 

                

-             -    

                

-             -    (8.28)  (0.38)  

                

-             -            4.59  

     

0.57  

ขาดทนุจากการวัดมูลคาเงินลงทนุ

เผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได 

                

-             -    (1.40)  (0.05)  

                

-             -    

                

-             -                -             -    

รายการที่จะถูกบันทกึในสวนของ

กำไรหรอืขาดทุน                     

   ในภายหลัง (36.30)  (1.19)  

             

6.52  

     

0.22  (40.46)  (1.87)  (32.58)  (6.30)          4.66  

     

0.58  

                     

รายการที่จะไมถกูบันทกึในสวน

ของกำไรหรอืขาดทุนในภายหลัง                     

ผลขาดทนุจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตรประกนัภัย                     

   - สุทธิจากภาษีเงินได (3.52)  (0.12)  

                

-             -    

                

-             -    

                

-                  -      

รายการที่จะไมถกูบันทกึในสวน

ของกำไรหรอืขาดทุนในภายหลัง                     

   - สุทธิจากภาษีเงินได (3.52)  (0.12)  (3.52)  (0.12)  

                

-             -    

                

-                  -      

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สำหรับป (39.83)  (1.31)  

           

3.00  

    

0.10  (40.46)  (1.87)  (32.58)  (6.30)         4.66      0.58  

                      

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สำหรับป 

          

95.39  

    

3.13  (113.28)  (3.81)  (1,558.37)  (72.22)  (295.85)  (57.18)      174.26    21.72  

                      

การแบงปนกำไร (ขาดทุน)                     

สวนทีเ่ปนของผูถอืหุนของ

บริษัทฯ 

        

160.58  

     

5.27  (4.08)  (0.14)  (991.90)  (45.97)  (178.97)  (34.59)        93.75     11.69  

สวนทีเ่ปนของผูมีสวนไดเสียที่

ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย (25.37)  (0.83)  (109.20)  (3.68)  (526.01)  (24.38)  (84.30)  (16.29)        75.85  

     

9.45  

สวนทีเ่ปนของผูถอืหุนของ

บริษัทยอยกอนการรวมธุรกิจ

ภายใตการควบคุมเดียวกนั 

                

-             -    

                

-             -    

                

-             -    

                

-             -                -             -    

  

        

135.22  

    

4.44  (113.28)  (3.81)  (1,517.91)  (70.34)  (263.27)  (50.89)      169.60    21.14  

การแบงปนกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม                     
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(หนวย : ลานบาท) 
1 ม.ค.-31 

ธ.ค. 2562 
% 

1 เม.ย. 

2562-31 

มี.ค. 

2563* 

% 

1 เม.ย. 

2563-31 

มี.ค. 2564 

% 

1 เม.ย.-

30 มิ.ย. 

2563 

% 
1 เม.ย.-30 

มิ.ย. 2564 
% 

สวนทีเ่ปนของผูถอืหุนของบริษัทฯ 

        

128.70  

     

4.23  (4.65)  (0.16)  (1,021.33)  (47.33)  (210.53)  (40.69)      102.48     12.77  

สวนทีเ่ปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี

อำนาจควบคุมของบริษัทยอย (33.31)  (1.09)  (108.63)  (3.66)  (537.04)  (24.89)  (85.32)  (16.49)        71.77  

     

8.95  

สวนทีเ่ปนของผูถอืหุนของบริษัท

ยอยกอนการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดยีวกนั 

                

-             -    

                

-             -    

                

-             -    

                

-             -                -             -    

  

          

95.39  

    

3.13  (113.28)  (3.81)  (1,558.37)  (72.22)  (295.85)  (57.18)      174.26    21.72  

* หมายเหตุ : สำหรับวันท่ี 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 เปนขอมูลจากงบการเงินภายในของฝายบริหารของ MACO 

• รายไดจากการขายและใหบริการและรับเหมาติดต้ังงานระบบ 

 สำหรับวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564  MACO และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการและ

รับเหมาติดตั้งงานระบบ จำนวน 2,064.07 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 95.65 ของรายไดรวม ลดลง จำนวน 792.07 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 49.65 เมื่อเทียบกับชวงเวลาท่ีผานมา สาเหตุมาจากผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 

 สำหรับวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564  MACO และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการและ

รับเหมาติดตั้งงานระบบ จำนวน 460.73 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 57.43 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้น จำนวน 31.35 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.57 เมื่อเทียบกับชวงเวลาท่ีผานมา สาเหตุมาจากการรับรูคาตอบแทนข้ันต่ำจาก บริษัท แพลน 

บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) อยางไรก็ตามผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ยังสงผลอยางตอเน่ือง 

• ตนทุนจากการขายและใหบริการและรับเหมาติดต้ังงานระบบ 

 สำหรับวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564  MACO และบริษัทยอยมีตนทุนจากการขายและใหบริการและ

รับเหมาติดตั้งงานระบบ จำนวน 1,861.54 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 86.27 ของรายไดรวม ลดลง จำนวน 39.68 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.91 เมื่อเทียบกับชวงเวลาท่ีผานมา สาเหตุมาจากการปรับปรุงโครงสรางสินทรัพย และการลดลง

ของธุรกิจงานระบบครบวงจร 

 สำหรับวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564  MACO และบริษัทยอยมีตนทุนจากการขายและใหบริการและ

รับเหมาติดตั้งงานระบบ จำนวน 436.82 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 54.45 ของรายไดรวม ลดลง จำนวน 16.40 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.62 เมื่อเทียบกับชวงเวลาที่ผานมา สาเหตุมาจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานสื่อโฆษณาของ

สนามบินในประเทศมาเลเซีย 
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• คาใชจายในการขายและบริหาร 

 สำหรับวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564  MACO และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหาร จำนวน 

672.88 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 31.18 ของรายไดรวม ลดลง จำนวน 417.92 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

76.14 เมื่อเทียบกับชวงเวลาท่ีผานมา สาเหตุมาจากการดอยคาของเงินลงทุนใน VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd. 

 สำหรับวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564  MACO และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหาร จำนวน 

143.66 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 17.91 ของรายไดรวม ลดลง จำนวน 32.32 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

44.36 เมื่อเทียบกับชวงเวลาท่ีผานมา สาเหตุมาจากการไมมีการรับรูคาใชจายจากการตัดจำหนายสินทรัพย 

• กำไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

 สำหรับวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564  MACO และบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 1,517.91 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 70.34 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้น จำนวน 1,401.64 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1,205.45 เมื่อ

เทียบกับชวงเวลาท่ีผานมา สาเหตุมาจากการรับรูการดอยคาของเงินลงทุนและสินทรัพย การตัดจำหนายสินทรัพย และผลขาดทุน

จากการดอยคาสินทรัพยทางการเงิน 

 สำหรับวันท่ี 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564  MACO และบริษัทยอยมีกำไรสุทธิ จำนวน 169.60 ลานบาท หรือ

คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.14 ของรายไดรวม สาเหตุมาจากการการลดลงของการรับรูสวนแบงขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย

จาก Otego 
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5. ลักษณะสินทรัพยของ MACO ท่ี PLANB จะเขาทำรายการในคร้ังนี ้

ลำดับ

ท่ี 

ท่ีต้ัง  

(แบงตามภาค) 
ลักษณะปาย 

จำนวน 

(ปาย) 

ตัวอยางภาพ 

1 กรุงเทพฯ Static Billboard 17 

 

2 กลาง Static Billboard 15 
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ลำดับ

ท่ี 

ท่ีต้ัง  

(แบงตามภาค) 
ลักษณะปาย 

จำนวน 

(ปาย) 

ตัวอยางภาพ 

3 ตะวันออก Static Billboard 2 

 
4 ตะวันออกเฉียงเหนือ Static Billboard 2 

 

 
  รวม 36  
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ภาคผนวกท่ี 3 : ขอมูลบริษัท โคแมส จำกัด (Co-mass Co., Ltd.) 

1. ขอมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท โคแมส จำกัด  

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105541016206 

วันจดทะเบียนจดัตั้งบริษัท : 12 มีนาคม 2541 

ทุนจดทะเบียนชำระแลว : 5,625,000.00 บาท 

จำนวนหุน : 56,250 หุน 

มูลคาท่ีตราไว : 100.00 บาท 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัย 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ธุรกิจหลักคือ ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัย โดยปจจุบันถือหุนทางตรงโดยบรษัิท อาย ออน แอดส จำกัด โดย

มีโครงสรางดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. รายชื่อคณะกรรมการ 

ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีรายช่ือดังน้ี 

 ช่ือ ตำแหนง 

1. นางสาวนุรฮายาตี แมเราะ กรรมการ 

2. นางสาวชลลดา ชะน่ิม กรรมการ 

 

4. รายชื่อผูถือหุน 

ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทมรีายช่ือดังน้ี  

 รายช่ือผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1. บริษัท อาย ออน แอดส จำกัดอาย ออน แอดส 56,248 99.9964 

2. บริษัท กรีนแอด จำกัด 1 0.0018 

MACO 

Eye on Ads Co., Ltd. 

Co-mass Co., Ltd. 

Trans.Ad Solution Co., 

 

100.00% 

99.9964% 

81.65% 
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 รายช่ือผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

3 บริษัท มัลติ ไซน จำกัด 1 0.0018 

 รวม 56,250 100.00 

 

5. สรุปรายการสำคัญในงบการเงินเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัท โคแมส จำกัด (Co-mass Co., Ltd.) 

5.1 งบการเงิน 

     5.1.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

(หนวย : ลานบาท) 31 ธ.ค. 2562 % 31 มี.ค. 2563 % 31 มี.ค. 2564 % 

สินทรัพยหมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด           29.95     37.93               5.28       7.89             26.20     41.02  

ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น             7.89       9.99               7.33     10.96               0.58       0.91  

คาใชจายจายลวงหนา           15.78     19.99             20.38     30.48             18.00     28.18  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น             0.13       0.17               0.32       0.48               0.23       0.36  

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน           53.75     68.07             33.31     49.81             45.01     70.48  

สินทรัพยไมหมุนเวียน             

อุปกรณ           15.95     20.20             16.59     24.81             12.53     19.63  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี                 -             -                 0.31       0.46               0.25       0.39  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น             9.26     11.73             16.66     24.92               6.06       9.50  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน           25.21     31.93             33.56     50.19             18.85     29.52  

รวมสินทรัพย           78.96   100.00             66.87   100.00             63.86   100.00  

ที่มา : งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนญุาตที่

ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกจิการทีไ่มมีสวนไดเสียสาธารณะ 

สินทรัพยรวม 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 COM มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น จำนวน 66.87 ลานบาท ลดลง จำนวน 12.10 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 15.32 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ในจำนวนสินทรัพยท้ังหมดแบงเปน สินทรพัยหมุนเวียน จำนวน 33.31 

ลานบาท ลดลง จำนวน 20.44 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 38.04 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยลดลงจากเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด เปนหลัก และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 33.56 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 8.35 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวน

รอยละ 33.12 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน เปนหลัก 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 COM มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น จำนวน 63.86 ลานบาท ลดลง จำนวน 3.01 ลานบาท หรือ

คิดเปนสดัสวนรอยละ 4.50 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ในจำนวนสินทรัพยท้ังฟมดแบงเปน สินทรัพยหมุนเวียน จำนวน 45.01 ลาน

บาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 11.70 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.14 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยเพ่ิมข้ึนจากเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด เปนหลัก และสนิทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 18.85 ลานบาท ลดลง จำนวน 14.71 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 43.84 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยลดลงจากสินทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน เปนหลัก 
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• ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 COM มีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน จำนวน 7.33 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 

10.96 ของสินทรัพยรวม ลดลงเพียงเล็กนอยคิดเปนจำนวน 0.55 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.03 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 COM มีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน จำนวน 0.58 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 

0.91 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 6.75 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 92.04 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เน่ืองจาก COM 

สามารถดำเนินการตดิตามเก็บหน้ีจากลูกหน้ีท่ีถึงกำหนดชำระตามระยะเวลาท่ีกำไนด 

 

• อุปกรณ 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 COM มีอุปกรณ จำนวน 16.59 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 24.81 ของ

สินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอยคิดเปนจำนวน 0.64 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.03 เมือ่เทียบกับปท่ีผานมา  

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 COM มีอุปกรณ จำนวน 12.53 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 19.63 ของ

สินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 4.06 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.46 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เน่ืองจากการจำหนายสื่อ

โฆษณา 

 

(หนวย : ลานบาท) 31 ธ.ค. 2562 % 31 มี.ค. 2563 % 31 มี.ค. 2564 % 

หน้ีสินหมุนเวียน             

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น             8.35     10.57             10.48     15.67               9.31     14.57  

ภาษีเงินไดคางจาย             1.73       2.19                  -             -                 1.14       1.78  

ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน                 -             -                 0.77       1.15               0.23       0.35  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น             1.08       1.37               1.08       1.62               0.16       0.25  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน           11.16     14.13             12.33     18.44             10.83     16.96  

หน้ีสินไมหมุนเวียน             

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน             0.64       0.81               0.60       0.90               0.70       1.10  

ประมาณการหนี้สินระยะยาว                 -             -                 2.45       3.66               2.50       3.91  

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น             0.99       1.25               0.41       0.61               0.03       0.05  

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน             1.62       2.06  

             

3.46       5.17  

             

3.23       5.06  

รวมหน้ีสิน           12.78     16.18             15.79     23.61             14.06     22.01  

ที่มา : งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนญุาตที่

ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกจิการทีไ่มมีสวนไดเสียสาธารณะ 

 

หนี้สินรวม 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 COM มีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น จำนวน 15.79 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 23.61 

ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 3.01 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 23.54 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุหลักมาจาก

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 
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 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 COM มีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น จำนวน 14.06 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 22.01 

ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 1.73 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 10.96 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุหลักมาจากเจาหน้ี

การคาและเจาหน้ีอ่ืน 

 

• หนี้สินหมุนเวียน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 COM มีหน้ีสินหมุนเวียน จำนวน 12.33 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 18.44 ขอ

สินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 1.17 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 10.53 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตหุลักมาจากเจาหน้ี

การคาและเจาหน้ีอ่ืน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 COM มีหน้ีสินหมุนเวียน จำนวน 10.83 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 16.96 

ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 1.50 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.19 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุหลักมาจากเจาหน้ี

การคาและเจาหน้ีอ่ืน 

 

• หนี้สินไมหมนุเวียน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 COM มีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 3.46 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.17 ขอ

สินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 1.83 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 112.99 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุหลักมาจาก

ประมาณหน้ีสินระยะยาว 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 COM มีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 3.23 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 5.06 

ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 0.23 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.57 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุหลักมาจากหน้ีสิน

ไมหมุนเวียนอ่ืน 

 

(หนวย : ลานบาท) 31 ธ.ค. 2562 % 31 มี.ค. 2563 % 31 มี.ค. 2564 % 

สวนของผูถือหุน             

ทุนเรือนหุน             

   ทุนจดทะเบียน              

      หุนสามัญ มูลคาหุนละ 100 บาท             5.63       7.12               5.63       8.41               5.63       8.81  

   ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว             

      หุนสามัญ มูลคาหุนละ 100 บาท             5.63       7.12               5.63       8.41               5.63       8.81  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ           14.38     18.20             14.38     21.50             14.38     22.51  

กำไรสะสม             

  จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย             0.56       0.71               0.56       0.84               0.56       0.88  

  ยังไมจัดสรร           45.62     57.77             30.52     45.64             29.24     45.78  

รวมสวนของผูถือหุน           66.18     83.82             51.08     76.39             49.80     77.99  

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน           78.96   100.00             66.87   100.00             63.86   100.00  

ที่มา : งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนญุาตที่

ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกจิการทีไ่มมีสวนไดเสียสาธารณะ 
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สวนของผูถือหุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 – 2564  COM มีสวนของผูหุน จำนวน 66.18 ลานบาท 

51.08 ลานบาท และ 49.80 ลานบาท ตามลำดับ หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 83.82 รอยละ 76.39 และรอยละ 77.99 ของสินทรัพย

รวม ตามลำดับ ลดลง จำนวน 15.10 ลานบาท และ 1.28 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 22.82 และ 2.51 เมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมา ตามลำดบั สาเหตุหลักมาจากการจายเงินปนผล 

 

 5.1.2 งบกำไรขาดทุน 

(หนวย : ลานบาท) 31 มี.ค. 2562 % 31 มี.ค. 2563 % 31 มี.ค. 2564 % 

รายได             

รายไดจากการขายและใหบริการ 69.23  100.00  70.17  100.00  51.41  100.00  

รวมรายได 69.23  100.00  70.17  100.00  51.41  100.00  

คาใชจาย             

ตนทุนการใหบริการ 40.48  58.47  31.03  44.23  35.57  69.18  

คาใชจายในการขายและบริหาร 29.42  42.50  29.89 42.60 14.62 28.44 

รวมคาใชจาย 69.90  100.97  60.93 86.83 50.19 97.62 

กำไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงิน

ได (0.67) (0.97) 9.24 13.17 1.22 2.38 

ตนทุนทางการเงิน -    -    0.88   1.25    2.29    4.46 

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (0.67)  (0.97) 8.36 11.91 (1.07) (2.08) 

คาใชจายภาษีเงินได 2.73  3.94 3.08 4.39 2.87 5.58 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (3.40)  (4.92) 5.28 7.52 (3.94) (7.65) 

หมายเหตุ : ในป 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ COMASS ไดมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมเริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุก

ป เปนเริ่มตนในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป โดยเริ่มเปลี่ยนรอบบัญชีในป 2563 ดังนั้น งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงจัดทำ

ข้ึนสำหรับรอบระยะเวลาสามเดือนเทานั้น ดังนั้นจำนวนเงินที่แสดงจึงไมสามารถเปรียบเทียบกันไดทั้งหมด ดังนั้นฝายบริหารของ MACO ไดมีการจัดทำงบการเงินภายในโดยเสมือน

เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป โดยเริ่มเปลี่ยนรอบบัญชีในป 2562 เพื่อใหจำนวนเงินที่นำมาแสดงสามารถ

เปรียบเทียบในงบกำไรขาดทุนไดทั้งหมด ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ นอกจากนี้รายไดจากการขายและ

ใหบริการที่นำมาแสดงจะเปนรายไดที่เรียกเก็บจากลูกคาภายนอกเฉพาะปายที่จะทำรายการในครั้งนี้ 

• รายไดจากการขายและใหบริการ 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 COM มีรายไดจากการขายและใหบริการ จำนวน 70.17 ลานบาท เพ่ิมข้ึนเพียง

เล็กนอยคิดเปนจำนวน 0.94 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.35 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 COM มีรายไดจากการขายและใหบริการ จำนวน 51.41 ลานบาท ลดลง 

จำนวน 18.75 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 26.73 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จากผลกระทบของสถานการณ COVID-19  

•  ตนทุนการใหบริการ 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 COM มีตนทุนการใหบริการ จำนวน 31.03 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 44.23 ของรายไดรวม ลดลง จำนวน 9.45 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 23.34 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เน่ืองจากคาเชา

และคาภาษีปายลดลง 
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 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 COM มีตนทุนการใหบริการ จำนวน 35.57 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 69.18 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 4.53 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.61 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เน่ืองจากคาเชา

เพ่ิมข้ึน  

• คาใชจายในการขายและบริหาร 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 COM มีคาใชจายในการขายและบริหาร จำนวน 29.89 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 42.60 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 0.47 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.35 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 COM มีคาใชจายในการขายและบริหาร จำนวน 4.53 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 8.81 ของรายไดรวม ลดลง จำนวน 15.27 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 51.09 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ซึ่ง

เปนผลมาจากการปรับโครงสรางการบริหารภายในกลุม MACO โดย MACO จะทำหนาท่ีในการขายและบริหารสื่อโฆษณาภายใน

กลุม MACO นอกจากน้ีคาใชจายการปนสวนจาก MACO ลดลง เน่ืองจากรายไดของ COM ลดลง  

• กำไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 COM มีกำไรสุทธิ จำนวน 5.28 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 7.52 ของ

รายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 8.68 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 255.10 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ซึ่งเปนผลมาจากตนทุนขาย

และใหบริการลดลง 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 COM มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 3.94 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.65 

ของรายไดรวม ลดลง จำนวน 9.21 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 174.56 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ซึ่งเปนผลมาจากรายไดท่ี

ลดลงและตนทุนขายและใหบริการท่ีเพ่ิมข้ึน 
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6. ลักษณะสินทรัพยของ COMASS ท่ี PLANB จะเขาทำรายการ 

ลำดับ

ท่ี 

ท่ีต้ัง  

(แบงตามภาค) 
ลักษณะปาย 

จำนวน 

(ปาย) 

ตัวอยางภาพ 

1 กรุงเทพฯ Static Billboard 24 

 
2 กลาง Static Billboard 2 
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ลำดับ

ท่ี 

ท่ีต้ัง  

(แบงตามภาค) 
ลักษณะปาย 

จำนวน 

(ปาย) 

ตัวอยางภาพ 

3 เหนือ Static Billboard 8 
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ลำดับ

ท่ี 

ท่ีต้ัง  

(แบงตามภาค) 
ลักษณะปาย 

จำนวน 

(ปาย) 

ตัวอยางภาพ 

4 ตะวันออก Static Billboard 7 
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ลำดับ

ท่ี 

ท่ีต้ัง  

(แบงตามภาค) 
ลักษณะปาย 

จำนวน 

(ปาย) 

ตัวอยางภาพ 

5 ตะวันออกเฉียงเหนือ Static Billboard 23 

 
6 ใต Static Billboard 12 
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ลำดับ

ท่ี 

ท่ีต้ัง  

(แบงตามภาค) 
ลักษณะปาย 

จำนวน 

(ปาย) 

ตัวอยางภาพ 

 
  รวม 76  
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ภาคผนวกท่ี 4 : ขอมูลบริษัท มลัติ ไซน จำกัด (Multi Sign Co., Ltd.) 

1. ขอมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท มัลติ ไซน จำกัด  

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105546117388 

วันจดทะเบียนจดัตั้งบริษัท : 26 กันยายน 2546 

ทุนจดทะเบียนชำระแลว : 14,000,000.00 บาท 

จำนวนหุน : 140,000 หุน 

มูลคาท่ีตราไว : 100.00 บาท 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ใหบริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัย 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ธุรกิจหลักคือ ประกอบธุรกิจใหบริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยทุกชนิด โดยปจจุบันถือหุนทางตรงโดย

บริษัท กรีน แอด จำกัด โดยมโีครงสรางดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

3. รายชื่อคณะกรรมการ 

ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีรายช่ือดังน้ี 

 ช่ือ ตำแหนง 

1. นางสาวนุรฮายาตี แมเราะ กรรมการ 

2. นางสาวชลลดา ชะน่ิม กรรมการ 

3. นางสาวรจนา ตระกูลคูศร ี กรรมการ 

 

4. รายชื่อผูถือหุน 

ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทมรีายช่ือดังน้ี  

 รายช่ือผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1. บริษัท กรีนแอด จำกัด  139,998 99.9986 

2. นางสาวนุรฮายาตี แมเราะ 1 0.0007 

3 นางสาวรจนา ตระกูลคูศร ี 1 0.0007 

 รวม 140,000 100.00 

MACO 

Green Ad.Co., Ltd. 

Multi Sign Co., Ltd. 

Gold Star Group Co., 

 

100.00

 

99.9986

 

60.00
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5. สรุปรายการสำคัญในงบการเงินเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัท มัลติ ไซน จำกัด (Multi Sign Co., Ltd.) 

5.1 งบการเงิน 

    5.1.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

(หนวย : ลานบาท) 31 ธ.ค. 2562 % 31 มี.ค. 2563 % 31 มี.ค. 2564 % 

สินทรัพยหมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด          29.50    35.10           15.18    23.33           41.73    62.47  

ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น          12.88    15.32           10.27    15.78             1.87      2.80  

คาเชาพื้นที่โฆษณาจายลวงหนา - สวนท่ี             

  จะถึงกำหนดภายในหนึ่งป          22.35    26.59           20.88    32.10           10.86    16.26  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น           2.06      2.45             2.57      3.95             0.61      0.92  

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน           66.79    79.46            48.90    75.16            55.08    82.45  

สินทรัพยไมหมุนเวียน             

อุปกรณ           7.95      9.46             6.26      9.63             4.84      7.25  

สินทรัพยไมมีตัวตน - ซอฟตแวรคอมพิวเตอร           0.30      0.35             0.22      0.34             0.00      0.01  

คาเชาพื้นที่โฆษณาจายลวงหนา - สุทธจิาก             

  สวนที่จะถึงกำหนดภายในหนึ่งป           6.14      7.30             5.36      8.24             2.64      3.95  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี              -           -               1.61      2.47             0.93      1.39  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น           2.88      3.42             2.71      4.16             3.31      4.95  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน           17.26    20.54            16.16    24.84            11.73    17.55  

รวมสินทรัพย           84.06   100.00            65.06   100.00            66.80   100.00  

ที่มา : งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ 

สินทรัพยรวม 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 MTS มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น จำนวน 65.06 ลานบาท ลดลง จำนวน 19.00 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 22.60 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ในจำนวนสินทรัพยท้ังหมดแบงเปน สนิทรัพยหมุนเวียน จำนวน 

48.90 ลานบาท ลดลง จำนวน 17.90 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 26.80 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยลดลงจากเงินสด

และรายการเทียบเทาเงินสด เปนหลัก และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 16.16 ลานบาท ลดลง จำนวน 1.10 ลานบาท หรือ

คิดเปนสดัสวนรอยละ 6.36 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยลดลงจากอุปกรณ เปนหลัก 

 ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2564 MTS มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น จำนวน 66.80 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 1.74 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.68 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ในจำนวนสินทรัพยท้ังหมดแบงเปน สินทรัพยหมุนเวียน จำนวน 

55.08 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 6.18 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.64 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยเพ่ิมข้ึนจากเงิน

สดและรายการเทียบเทาเงินสด เปนหลัก และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 11.73 ลานบาท ลดลง จำนวน 4.44 ลานบาท หรือ

คิดเปนสดัสวนรอยละ 27.45 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยลดลงจากคาเชาพ้ืนท่ีโฆษณา เปนหลัก 
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•  ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 MTS มีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน จำนวน 10.27 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 15.78 ของสินทรัพยรวม ลดลง 2.61 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 20.30 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จากลูกหน้ี

การคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MTS มีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน จำนวน 1.87 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 2.80 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 8.40 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 81.80 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จากลูกหน้ี

การคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 

• อุปกรณ 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 MTS มีอุปกรณ จำนวน 6.26 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 9.63 ของ

สินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 1.69 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.22 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เน่ืองจากการจำหนายสื่อ

โฆษณา 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MTS มีอุปกรณ จำนวน 4.84 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 7.25 ของ

สินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 1.42 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 22.69 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จากการจำหนายสื่อ

โฆษณา 

 

(หนวย : ลานบาท) 31 ธ.ค. 2562 % 31 มี.ค. 2563 % 31 มี.ค. 2564 % 

หน้ีสินหมุนเวียน             

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น          17.42    20.72           21.33    32.78             9.31    13.93  

ภาษีเงินไดคางจาย           1.21      1.44               -           -               2.52      3.77  

ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน              -           -               3.60      5.53             1.45      2.17  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น           1.93      2.30             1.43      2.19             0.13      0.19  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน           20.56    24.46  26.35    40.50          13.40    20.06  

หน้ีสินไมหมุนเวียน             

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน           0.76      0.90             0.34      0.53             0.86      1.28  

ประมาณการหนี้สินระยะยาว              -           -               3.81      5.86             3.54      5.31  

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น           0.18      0.21             0.11      0.17             0.03      0.04  

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 0.94 1.12 4.27 6.56 4.43 6.62 

รวมหน้ีสิน 21.50 25.58 30.61 47.06 17.82 26.68 

ที่มา : งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ 

หนี้สินรวม 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 MTS มีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น จำนวน 30.61 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 47.06 

ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 9.11 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 42.38 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุหลักมาจาก

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 
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 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MTS มีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น จำนวน 17.82 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 26.68 

ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 12.79 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 41.78 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุหลักมาจาก

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

 

• หนี้สินหมุนเวียน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 MTS มีหน้ีสินหมุนเวียน จำนวน 26.35 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 40.50 

ขอสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 5.79 ลานบาท หรือคดิเปนสดัสวนรอยละ 28.14 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จากเจาหน้ีการคา

และเจาหน้ีอ่ืน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MTS มีหน้ีสินหมุนเวียน จำนวน 13.40 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 20.06 

ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 12.95 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 49.15 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จากเจาหน้ีการคา

และเจาหน้ีอ่ืน 

 

• หนี้สินไมหมนุเวียน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 MTS มีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 4.27 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 6.56 

ขอสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 3.33 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 354.01 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จากประมาณ

หน้ีสินระยะยาว 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MTS มีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 4.43 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 6.62 

ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 0.16 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.76 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จากสำรอง

ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

 

(หนวย : ลานบาท) 31 ธ.ค. 2562 % 31 มี.ค. 2563 % 31 มี.ค. 2564 % 

สวนของผูถือหุน             

ทุนเรือนหุน             

   ทุนจดทะเบียน              

      หุนสามัญ มูลคาหุนละ 100 บาท          14.00    16.66           14.00    21.52           14.00    20.96  

   ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว             

      หุนสามัญ มูลคาหุนละ 100 บาท          14.00    16.66           14.00    21.52           14.00    20.96  

กำไรสะสม             

  จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย           1.40      1.67             1.40      2.15             1.40      2.10  

  ยังไมจัดสรร          47.15    56.10           19.05    29.27           33.58    50.26  

รวมสวนของผูถือหุน           62.55    74.42            34.45    52.94            48.98    73.32  

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน           84.06   100.00            65.06   100.00            66.80   100.00  

ที่มา : งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ 

สวนของผูถือหุน 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 – 2564 MTS มีสวนของผูหุน จำนวน 62.55 ลาน

บาท 34.45 ลานบาท และ 48.98 ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 74.42 รอยละ 52.94 และรอยละ 73.32 

ของสินทรัพยรวม ตามลำดบั ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ลดลงจากการจายเงินปนผล และ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เพ่ิมข้ึน

จากผลการดำเนินงาน 

    5.1.2 งบกำไรขาดทุน 

(หนวย : ลานบาท) 31 มี.ค. 2562 % 31 มี.ค. 2563 % 31 มี.ค. 2564 % 

รายได             

รายไดจากการขายและใหบริการ 102.85  100.00 92.76  100.00 40.57  100.00 

รวมรายได 102.85  100.00  92.76  100.00  40.57  100.00  

คาใชจาย             

ตนทุนการใหเชาและบริการ 47.89  46.56  48.95  52.77 44.75  110.28 

คาใชจายในการขายและบริหาร  48.58 47.23  54.17 58.40 13.16 32.44 

รวมคาใชจาย 96.47 93.80 103.13 111.17 57.91 142.71 

กำไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงนิและคาใชจาย

ภาษีเงินได 6.38 6.20 (10.36) (11.17) (17.33) (42.71) 

ตนทุนทางการเงิน 0.14 0.14 1.00 1.07 3.55 8.75 

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได 6.24 6.07 (11.36) (12.25) (20.88) (51.47) 

ภาษีเงินได 4.61 4.48 2.08 2.24 5.41 13.32 

กำไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 1.63 1.58 (13.44) (14.48) (26.29) (64.79) 

หมายเหตุ : ในป 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษีทไดมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมเริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของ

ทุกป เปนเริ่มตนในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป โดยเริ่มเปลี่ยนรอบบัญชีในป 2563 ดังนั้น งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

จึงจัดทำขึ้นสำหรับรอบระยะเวลาสามเดือนเทานั้น ดังนั้นจำนวนเงินที่แสดงจึงไมสามารถเปรียบเทียบกันไดทั้งหมด ดังนั้นฝายบริหารของ MACO ไดมีการจัดทำงบการเงิน

ภายในโดยเสมอืนเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป โดยเริ่มเปลี่ยนรอบบัญชีในป 2562 เพื่อใหจำนวนเงินที่

นำมาแสดงสามารถเปรียบเทียบในงบกำไรขาดทุนไดทั ้งหมด ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 

นอกจากนี้รายไดจากการขายและใหบริการที่นำมาแสดงจะเปนรายไดที่เรียกเก็บจากลูกคาภายนอกเฉพาะปายที่จะทำรายการในครั้งนี้ 

• รายไดจากการขายและใหบริการ 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 MTS มีรายไดจากการขายและใหบริการ จำนวน 92.76 ลานบาท ลดลง 

จำนวน 10.09 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.81 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด COVID-

19 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 MTS มีรายไดจากการขายและใหบริการ จำนวน 40.57 ลานบาท ลดลง 

จำนวน 52.19 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 56.26 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จากผลกระทบของสถานการณ COVID-19 

ตอเน่ือง  

•  ตนทุนการใหเชาและบริการ 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 MTS มีตนทุนการใหและบริการ จำนวน 48.95 ลานบาท หรอืคิดเปน

สัดสวนรอยละ 48.95 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 1.06 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.21 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

เน่ืองจากคาเชาเพ่ิมข้ึน 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 MTS มีตนทุนการใหเชาและบรกิาร จำนวน 44.75 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 110.28 ของรายไดรวม ลดลง จำนวน 4.21 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 8.59 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

เน่ืองจากคาเชาลดลง 
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• คาใชจายในการขายและบริหาร 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 MTS มีคาใชจายในการขายและบริหาร จำนวน 54.17 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 58.40 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 5.59 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.51 เมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมา ซึ่งเปนผลมาจากการดอยคาของสินทรัพยจำนวน 7.67 ลานบาท คาใชจายในการรื้อโครงจำนวน 4.72 ลานบาท และ

ขาดทุนจากการจำหนายและดดัจำหนายสินทรัพยจำนวน 2.24 ลานบาท ในขณะท่ีคาใชจายพนักงานลดลงจำนวน 4.51 ลาน

บาท 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 MTS มีคาใชจายในการขายและบริหาร จำนวน 44.75 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 32.44 ของรายไดรวม ลดลง จำนวน 41.01 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 75.71 เมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมา ซึ่งเปนผลมาจากการปรับโครงสรางการบรหิารภายในกลุม MACO โดย MACO จะทำหนาท่ีในการขายและบริหารสื่อ

โฆษณาภายในกลุม MACO นอกจากน้ีคาใชจายการปนสวนจาก MACO ลดลง เน่ืองจากรายไดจากการขายและใหบริการของ 

MTS ลดลง 

• กำไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 MTS มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 13.44 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

14.48 ของรายไดรวม ลดลง จำนวน 15.34 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 68.99 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เน่ืองจาก

ผลกระทบจากการแพรระบาด COVID-19 สงผลใหรายไดจากการขายและใหบริการลดลง ในขณะท่ีตนทุนขายและใหบริการ

เพ่ิมข้ึนและคาใชจายในการขายและบรหิารเพ่ิมข้ึนจากการการดอยคาของสินทรัพย คาใชจายในการรื้อโครง และขาดทุนจาก

การจำหนายและดัดจำหนายสินทรัพย ในขณะท่ีคาใชจายพนักงานลดลง 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 MTS มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 26.29 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

64.79 ของรายไดรวม เน่ืองจากผลกระทบจากการแพรระบาด COVID-19 ตอเน่ือง จึงทำใหรายไดจากการขายและใหบริการ

ลดลง มากกวาตนทุนขายและใหบริการท่ีลดลง 

6. ลักษณะสินทรัพยของ MTS ท่ี PLANB จะเขาทำรายการ 

ลำดับ

ท่ี 

ท่ีต้ัง  

(แบงตามภาค) 

ลักษณะ

ปาย 

จำนวน 

(ปาย) 

ตัวอยางภาพ 

1 กรุงเทพฯ Static 

Billboard 

1 

 
2 กลาง Static 

Billboard 

94 
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ลำดับ

ท่ี 

ท่ีต้ัง  

(แบงตามภาค) 

ลักษณะ

ปาย 

จำนวน 

(ปาย) 

ตัวอยางภาพ 

 

 
3 เหนือ Static 

Billboard 

61 

 
4 ตะวันออก Static 

Billboard 

42 
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ลำดับ

ท่ี 

ท่ีต้ัง  

(แบงตามภาค) 

ลักษณะ

ปาย 

จำนวน 

(ปาย) 

ตัวอยางภาพ 

 

 
5 ตะวันออกเฉียงเหนือ Static 

Billboard 

116 

 

 

 
6 ตะวันตก Static 

Billboard 

30 
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ลำดับ

ท่ี 

ท่ีต้ัง  

(แบงตามภาค) 

ลักษณะ

ปาย 

จำนวน 

(ปาย) 

ตัวอยางภาพ 

 

 
7 ใต Static 

Billboard 

95 

 

 

 
  รวม 439  
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ภาคผนวกท่ี 5 : ขอมูลบริษัท อาย ออน แอดส จำกัด (Eye on Ads Co., Ltd.) 

1. ขอมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท อาย ออน แอดส จำกัด (ช่ือเดิม บริษัท มาโก ไรทซายน จำกัด)  

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105546151896 

วันจดทะเบียนจดัตั้งบริษัท : 22 ธันวาคม 2546     

ทุนจดทะเบียนชำระแลว : 900,000,000.00 บาท 

จำนวนหุน : 90,000,000 หุน 

มูลคาท่ีตราไว : 10.00 บาท 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริหารสื่อโฆษณา บิลบอรด และสื่อโฆษณาดิจิทัล 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ธุรกจิหลักคือ บริหารสื่อโฆษณา บิลบอรด และสื่อโฆษณาดิจิทัลและทำการผลิตอุปกรณไตรวิชั่น โดยปจจุบันถือหุน 

โดยตรงในบริษัท โคแมส จำกัด และ บริษัท ทรายแอดส โซลูช่ัน จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. รายชื่อคณะกรรมการ 

ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีรายช่ือดังน้ี 

 ช่ือ ตำแหนง 

1. นางสาวนุรฮายาตี แมเราะ กรรมการ 

2. นางสาวรจนา ตระกูลคูศร ี กรรมการ 

3. นางสาวชลลดา ชะน่ิม กรรมการ 

 

4. รายชื่อผูถือหุน 

ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทมรีายช่ือดังน้ี  

 รายช่ือผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1. บริษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) 89,999,998 100.00 

2. บริษัท มาสเตอร แอนด มอร จำกัด 1 0.00 

3 บริษัท กรีนแอด จำกัด 1 0.00 

 รวม 90,000,000 100.00 

MACO 

Eye on Ads Co., Ltd. 

Co-mass Co., Ltd. 

Trans.Ad Solution Co., Ltd. 

100.00% 

100.00% 

81.65% 
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5. สรุปรายการสำคัญในงบการเงินเกี่ยวกับฐานะทางการเงินสำหรับงบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับงวด 3 

เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ สำหรับงบปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของบริษัท อาย ออน แอดส 

จำกัด (Eye on Ads Co., Ltd.)  

 

5.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

(หนวย : ลานบาท) 
31 ธ.ค. 

2562 
% 

31 มี.ค. 

2563 
% 

31 มี.ค. 

2564 
% 

สินทรัพยหมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด         16.60      1.33          16.06      1.16          37.32      3.40  

ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น         19.67      1.58          17.37      1.26           4.26      0.39  

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกีย่วของกัน - -              -           -          173.00  15.77  

คาใชจายจายลวงหนา         15.61      1.25           0.60      0.04           6.50      0.59  

ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน          4.90      0.39  -         -             -    

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น          2.42      0.19           3.91      0.28           3.93      0.36  

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 

         

59.20  

     

4.75  

         

37.94  

     

2.74  

       

225.02  

   

20.52  

สินทรัพยไมหมุนเวียน             

เงินลงทุนในบริษัทยอย       882.98  70.83        882.98  63.81        565.60  51.57  

อาคารและอปุกรณ       296.91  23.82        261.37  18.89        195.30  17.81  

สินทรัพยสิทธิการใช             -           -          191.69  13.85        100.13         -    

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี             -           -             4.55      0.33           7.42      0.68  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น          7.51      0.60           5.32      0.38           3.37      0.31  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน     1,187.40  

   

95.25      1,345.92  

   

97.26  

       

871.82  

   

79.48  

รวมสินทรัพย     1,246.60  100.00      1,383.86  100.00      1,096.84  100.00  

ที่มา : งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ 

สินทรัพยรวม 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 EOA มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น จำนวน 1,383.86 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 137.26 

ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 11.01 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ในจำนวนสินทรัพยท้ังหมดแบงเปน สินทรัพยหมุนเวียน 

จำนวน 37.94 ลานบาท ลดลง จำนวน 21.26 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.91 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยลดลง

จากคาใชจายจายลวงหนา เปนหลัก และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 1.345,92 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 158.52 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 13.35 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยสิทธิการใช เปนหลกั 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 EOA มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น จำนวน 1,096.84 ลานบาท ลดลง จำนวน 287.02 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 20.74 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ในจำนวนสินทรัพยท้ังหมดแบงเปน สนิทรัพยหมุนเวียน จำนวน 

225.02 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จำนวน 187.08 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 493.08 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยเพ่ิมข้ึนจาก
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน เปนหลัก และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 871.82 ลานบาท ลดลง จำนวน 

474.10 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 35.22 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยลดลงจากเงินลงทุนในบริษัทยอย เปนหลัก 

 

• เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 EOA มีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน จำนวน 173.00 ลานบาท หรือ

คิดเปนสดัสวนรอยละ 15.77 ของสินทรัพยรวม จากการใหบริษัท ทรานส แอด โซลูช่ัน จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยกูยืม โดยมีอัตรา

ดอกเบ้ียรอยละ 2.50 ตอป มีกำหนดชำระคืนภายในเดือนกุมภาพันธ และมีนาคม 2565 

 

• เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 EOA มีเงินลงทุนในบริษัทยอย จำนวน 882.98 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 63.81 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 0.00 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 0.00 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 EOA มีเงินลงทุนในบริษัทยอย จำนวน 565.60 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 51.57 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 317.38 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 35.94 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จาก

การรับรูคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัท โคแมส จำกัด  

 

• อาคารอุปกรณ 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 EOA มีอาคารและอุปกรณ จำนวน 261.37 ลานบาท หรือคดิเปนสดัสวนรอยละ 

18.89 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 35.54 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.97 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จากคาเสื่อม

ราคาและคาเผื่อการดอยคาของสือ่โฆษณา 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 MTS มีอาคารและอุปกรณ จำนวน 195.30 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 

17.81 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 66.07 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 25.28 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จากการ

จำหนายสื่อโฆษณาและคาเผื่อการดอยคาของสื่อโฆษณา 

 

• สินทรัพยสิทธิการใช  

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 EOA มีสินทรัพยสิทธิการใช จำนวน 191.69 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 

13.85 ของสินทรัพยรวม จากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาถือ

ปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการเชาสถานท่ีเพ่ือใชในการโฆษณาและพ้ืนท่ีในอาคาร 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 EOA มีสินทรัพยสิทธิการใช จำนวน 100.13 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 

9.13 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 91.56 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 47.76 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จากคาเสื่อม

ราคาและการเปลี่ยนแปลงสญัญา 

 

(หนวย : ลานบาท) 
31 ธ.ค. 

2562 
% 

31 มี.ค. 

2563 
% 

31 มี.ค. 

2564 
% 

หน้ีสินหมุนเวียน             

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น         15.68      1.26          24.25      1.75          32.69      2.98  

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระ             

   ภายในหนึ่งป             -           -            63.97      4.62          40.18      3.66  



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและ 
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(หนวย : ลานบาท) 
31 ธ.ค. 

2562 
% 

31 มี.ค. 

2563 
% 

31 มี.ค. 

2564 
% 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกี่ยวของกัน       708.50   56.83              -           -            26.50      2.42  

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากกจิการที่เกี่ยวของกัน             

  ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป             -           -          170.00  12.28              -           -    

ภาษีเงินไดคางจาย          0.15      0.01              -           -                -           -    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น          1.45      0.12           7.54      0.54           5.13      0.47  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 

       

725.78  

   

58.22  

       

265.76  

   

19.20  

       

104.49  

     

9.53  

หน้ีสินไมหมุนเวียน             

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธ ิ             

 - จากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป             -           -          503.50   36.38              -           -    

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที ่             

 ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป             -           -          103.28      7.46          45.85         -    

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน          0.54      0.04           0.37      0.03           0.58      0.05  

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น          3.55      0.28           9.45      0.68           8.30      0.76  

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 

           

4.09  

     

0.33  

       

616.59  

   

44.56  

         

54.72  

     

4.99  

รวมหน้ีสิน 
       

729.87  

   

58.55  

       

882.35  

   

63.76  

       

159.21  

   

14.52  

ที่มา : งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ 

 

หนี้สินรวม 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 EOA มีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น จำนวน 882.35 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 

63.76 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 152.48 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 20.89 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุ

หลักมาจากเงินกูยืมจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 EOA มีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น จำนวน 159.21 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 

14.52 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 723.14 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 81.96 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุหลัก

มาจากเงินกูยืมจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 

• หนี้สินหมุนเวียน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 EOA มีหน้ีสินหมุนเวียน จำนวน 265.76 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 

19.20 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 460.02 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 63.38 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จากการ

จัดประเภทเงินกูยมืจากกิจการท่ีเก่ียวของกันเปนหน้ีสินไมหมุนเวียน 
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 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 EOA มหีน้ีสินหมุนเวียน จำนวน 104.49 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 9.53 

ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 161.27 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 60.68 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จากชำระเงินกูยืม

จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 

• หนี้สินไมหมนุเวียน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 EOA มีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 616.59 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

44.56 ขอสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 612.50 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 14,973.92 เมือ่เทียบกับปท่ีผานมา จาก

การจัดประเภทเงินกูยืมจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 EOA มีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 54.72 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 

4.99 ของสินทรัพยรวม ลดลง จำนวน 561.87 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 91.13 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จากการ

ชำระเงินกูยืมจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 

(หนวย : ลานบาท) 
31 ธ.ค. 

2562 
% 

31 มี.ค. 

2563 
% 

31 มี.ค. 

2564 
% 

สวนของผูถือหุน             

ทุนเรือนหุน             

   ทุนจดทะเบียน              

      หุนสามัญ มูลคาหุนละ 10 บาท       393.00     31.53        393.00     28.40        900.00     82.05  

   ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว             

      หุนสามัญ มูลคาหุนละ 10 บาท       393.00     31.53        393.00     28.40        900.00     82.05  

กำไรสะสม - ยังไมจัดสรร       123.73      9.93        108.51      7.84          37.63      3.43  

รวมสวนของผูถือหุน 

       

516.73  

   

41.45  

       

501.51  

   

36.24  

       

937.63  

   

85.48  

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน     1,246.60  100.00      1,383.86  100.00      1,096.84  100.00  

ที่มา : งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ 

สวนของผูถือหุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 – 2564 EOA มสีวนของผูหุน จำนวน 516.73 ลาน

บาท 501.51 ลานบาท และ 937.63 ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 41.45 รอยละ 36.24 และรอยละ 85.48 

ของสินทรัพยรวม ตามลำดับ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ลดลงจากผลการดำเนินงาน และ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เพ่ิมข้ึน

โดยเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมตเิพ่ิมทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อ

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 

5.2 งบกำไรขาดทุน 

(หนวย : ลานบาท) 
31 ธ.ค. 

2562 
% 

31 มี.ค. 

2563 
% 

31 มี.ค. 

2564 
% 

รายได             

รายไดจากการขายและใหบริการ  155.98  100.00  155.48  100.00  101.35  100.00  
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(หนวย : ลานบาท) 
31 ธ.ค. 

2562 
% 

31 มี.ค. 

2563 
% 

31 มี.ค. 

2564 
% 

รวมรายได  155.98  100.00  155.48  100.00  101.35  100.00  

คาใชจาย             

ตนทุนการใหเชาและบริการ 98.43  63.11  108.64  69.88  101.63  100.28  

คาใชจายในการขายและบริหาร 82.93  53.17  108.90  70.04  383.95  378.84  

รวมคาใชจาย 181.37  116.28  217.55  139.92  485.58  479.12  

กำไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงนิและคาใชจายภาษี

เงินได (25.39)  (16.28)  (62.06)  (39.92)  (384.23)  (379.12)  

ตนทุนทางการเงิน 16.34  10.48    18.49 11.89 23.85     23.54   

(ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (41.74) (26.76) (80.55) (51.81) (408.09) (402.66) 

คาใชจายภาษีเงินได 6.39    4.10    (1.63) (1.05)   (1.91)     (1.88)   

กำไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (48.13) (30.86) (78.92) (50.76) (406.18) (400.78) 

หมายเหตุ : ในป 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมเริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของ

ทุกป เปนเริ่มตนในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป โดยเริ่มเปลี่ยนรอบบัญชีในป 2563 ดังนั้น งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

จึงจัดทำขึ้นสำหรับรอบระยะเวลาสามเดือนเทานั้น ดังนั้นจำนวนเงินที่แสดงจึงไมสามารถเปรียบเทียบกันไดทั้งหมด ดังนั้นฝายบริหารของ MACO ไดมีการจัดทำงบการเงิน

ภายในโดยเสมอืนเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป โดยเริ่มเปลี่ยนรอบบัญชีในป 2562 เพื่อใหจำนวนเงินที่

นำมาแสดงสามารถเปรียบเทียบในงบกำไรขาดทุนไดทั้งหมด ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทำภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 

นอกจากนี้รายไดจากการขายและใหบริการที่นำมาแสดงจะเปนรายไดที่เรียกเก็บจากลูกคาภายนอกเฉพาะปายที่จะทำรายการในครั้งนี้ 

• รายไดจากการใหบริการ 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 EOA มีรายไดจากการใหบริการ จำนวน 155.48 ลานบาท ลดลงเพียง

เล็กนอยคิดเปนจำนวน 0.49 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.32 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 EOA มีรายไดจากการใหบริการ จำนวน 101.35 ลานบาท ลดลง จำนวน 

54.14 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 34.82 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ซึ่งเปนผลกระทบของสถานการณการแพรระบาด 

COVID-19 

  

•  ตนทุนการใหเชาและบริการ 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 EOA มีตนทุนการใหเชาและบรกิาร จำนวน 108.64 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 69.88 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 10.21 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 10.37 เมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มา เน่ืองจากตนทุนคาเชา คาภาษีปายและคาเสื่อมราคาเพ่ิมข้ึน 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 EOA มีตนทุนการใหเชาและบรกิาร จำนวน 101.63 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 100.28 ของรายไดรวม ลดลง จำนวน 7.01 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 6.45 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

ซึ่งเปนผลมาจากตนทุนงานสั่งทำ คาไฟฟา ตนทุนคาเชา คาภาษีปาย และคาเสื่อมราคาลดลง 

  

• คาใชจายในการขายและบริหาร 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 EOA มีคาใชจายในการขายและบริหาร จำนวน 108.90 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 70.04 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 25.97 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 31.31 เมื่อเทียบกับปท่ี



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและ 
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ผานมา ซึ่งเปนผลมาจากขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยถาวรจำนวน 24.89 ลานบาท และประมาณการรื้อคาโครงปาย

โฆษณาเพ่ิมข้ึนจำนวน 4.65 ลานบาท เปนตน 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 EOA มีคาใชจายในการขายและบริหาร จำนวน 383.95 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 378.84 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน จำนวน 275.05 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 252.56 เมื่อเทียบกับ

ปท่ีผานมา สวนใหญเกิดจากขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยจำนวน 317.38 ลานบาท ในขณะท่ีคาใชจายพนักงานลดลง ซึ่ง

เปนผลมาจากการปรับโครงสรางการบริหารภายในกลุม MACO โดย MACO จะทำหนาท่ีในการขายและบริหารสื่อโฆษณา

ภายในกลุม MACO นอกจากน้ีคาใชจายการปนสวนจาก MACO ลดลง เน่ืองจากรายไดจากการขายและใหบริการของปายลดลง 

  

• (ขาดทุน) สุทธ ิ

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 EOA มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 78.92 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

50.76 ของรายไดรวม ลดลง จำนวน 30.79 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 63.98 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เน่ืองจากตนทุน

คาเชา คาภาษีปายและคาเสื่อมราคาเพ่ิมข้ึน รวมท้ังมีขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยถาวรจำนวน 24.89 ลานบาท และ

ประมาณการรื้อคาโครงปายโฆษณาเพ่ิมข้ึนจำนวน 4.65 ลานบาท 

 สำหรับงวดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 EOA มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 406.18 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

400.78 ของรายไดรวม จากรายไดจากการขายและใหบริการลดลง อีกท้ังมีขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยจำนวน 317.38 

ลานบาท ในขณะท่ีคาใชจายพนักงานลดลง ซึ่งเปนผลมาจากการปรบัโครงสรางการบริหารภายในกลุม MACO โดย MACO จะ

ทำหนาท่ีในการขายและบริหารสือ่โฆษณาภายในกลุม MACO นอกจากน้ีคาใชจายการปนสวนจาก MACO ลดลง เน่ืองจาก

รายไดจากการขายและใหบริการของปายลดลง 

  

6. ลักษณะสินทรัพยของ EOA ท่ี PLANB จะเขาทำรายการ 

ลำดับ

ท่ี 

ท่ีต้ัง  

(แบงตามภาค) 
ลักษณะปาย 

จำนวน 

(ปาย) 

ตัวอยางภาพ 

1 กรุงเทพฯ Static Billboard 46 
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ลำดับ

ท่ี 

ท่ีต้ัง  

(แบงตามภาค) 
ลักษณะปาย 

จำนวน 

(ปาย) 

ตัวอยางภาพ 

 
2 กลาง Static Billboard 21 

 

 

 
3 ตะวันออก Static Billboard 4 
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ลำดับ

ท่ี 

ท่ีต้ัง  

(แบงตามภาค) 
ลักษณะปาย 

จำนวน 

(ปาย) 

ตัวอยางภาพ 

 
 ตะวันตก Static Billboard 2 

 

 
5 ใต Static Billboard 7 
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ลำดับ

ท่ี 

ท่ีต้ัง  

(แบงตามภาค) 
ลักษณะปาย 

จำนวน 

(ปาย) 

ตัวอยางภาพ 

6 กระจายท่ัวทุกภาค LED CBD 24 

 

 

 
  รวม 104  
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ภาคผนวกท่ี 6 : ขอมูลหลักทรัพยท่ีใชในการเปรียบเทียบ 

ขอมูลหลักทรัพยท่ีใชในการเปรียบเทียบธุรกิจบริการ สื่อโฆษณาและสิ่งพิมพในประเทศไทย  

ขอมูลท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใชเปรียบเทียบสามารถไดแกหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจบริการ 

สื่อโฆษณาและสิ่งพิมพในประเทศไทย ตามขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand : 

SET) โดยสามารถสรุปขอมูลท่ีใชเปรียบเทียบไดดังน้ี 

ชื่อบริษัท ตัวยอ มูลคาตาม

บัญชีตอ

หุน0

1 

(บาทตอ

หุน) 

ราคา

ตลาด1

2 

(บาทตอ

หุน) 

มูลคา

หลักทรัพย

ตามราคา

ตลาด2

3 

(ลานบาท) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ3

4 

บริษัท แพลน 

บี มีเดีย จำกัด 

(มหาชน) 

PLANB 1.39 6.20 24,071.92 บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการ และผลิตสื่อ

โฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย ซึ่งแบงออกเปน 6 

ธุรกิจหลักดังนี ้ 1. สื่อโฆษณาบนระบบขนสง

มวลชน (Transit Media) 2. สื่อโฆษณาภาพน่ิง 

(Classic Media) 3. สื่อโฆษณาดิจิตอล (Digital 

Media) 4. สื ่อโฆษณาภายในหางสรรพสินคา 

ซุปเปอรมารเก็ต (Retail Media) 5. สื่อโฆษณา

ภ า ย ใ น ส นา มบ ิ น  ( Airport Media) 6. สื่ อ

โฆษณาออนไลน (Online Media) และการเพ่ิม

ความหลากหลายดวยการพัฒนาธุรกิจการตลาด

แบบมีสวนรวม ไดแก สปอรตมารเก็ตติ้ง อาร

ทิสเมเนจเมนท และอีสปอรตและเกมสออนไลน 

บริษัท วีจีไอ 

จำกัด 

(มหาชน) 

VGI 1.93 6.05 52,097.55 ธุรกิจสื ่อโฆษณานอกบาน ธุรกิจบริการดาน

ดิจิตอล และธุรกิจจัดสงพัสดุ 

บริษัท อควา 

คอรปอเรช่ัน 

จำกัด 

(มหาชน) 

AQUA 0.96 0.43 1,974.99 บริหารการลงทุนในธุรกิจตาง ๆ 

 

 

 

 

 
1 ขอมูลมูลคาตามบัญชีตอหุน (Book Value per Share: BVPS) จาก Setsmart ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 
2 ขอมูลราคาปดจาก Setsmart ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 
3 ขอมูลมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดจาก Setsmart ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
4 ขอมูลจาก Setsmart ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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สมการการคำนวณคาเบตา (Levered Beta) 

𝛽𝛽L = 𝛽𝛽u x[1 + (1 − T𝑎𝑎𝑎𝑎) �
𝐷𝐷
𝐸𝐸�

] 

𝛽𝛽L : Levered Beta 

𝛽𝛽u  : Unlevered Beta ท่ี 0.81 

Tax : อัตราภาษีท่ีรอยละ 20.00  

D/E : อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (ณ ไตรมาส 2 ป 2564) ของ PLANB 

(ในสัดสวน 4,878,312 / 5,637,237 = 0.87) 

 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดหาคาเฉลี่ย Unlevered Beta โดยอางอิงขอมูล จาก Setsmart 3 ป ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 

2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

 

ชื่อยอ 𝜷𝜷𝐮𝐮  

PLANB 0.87 

VGI 1.15 

AQUA 0.41 

คาเฉลี่ย 0.81 

 

วิธีการคำนวณคา Beta  

0.81 x [1 + (1 - 0.2)(0.87)] = 1.37 เทา  

 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณคา Beta โดยการหาคาเฉลี่ยของ Unlevered Beta กอนเนื่องจากโครงสราง

ทางการเงินของบริษัทมีความแตกตางจากบริษัทอื ่นๆ ในอุตสาหกรรมกลุมโฆษณาในประเทศไทย โดยมีสาเหตุมาจาก

อัตราสวนหนี้สินตอทุนที่ 0.87 เทา จึงทำใหคา Beta ของ ที่คำนวณไดมีคาเทากับ 1.37 ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

เห็นวาวิธีการดังกลาวสามารถสะทอนคา Beta ท่ีแทจริงของบริษัท ณ สถาณการณปจจุบันได 
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