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อุตสาหกรรมสื่อโฆษณา
ในช่วง 2-3 ปี ที่ผำ่ นมำ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่น่ำสังเกตในภำพของกำรดำเนินชีวิตประจำวันและรูปแบบกำรบริโภคสื่อของผู้บริโภคในปั จจุบนั โทรศัพท์มือถือ (หรือ
สมำร์ ทโฟน) กลำยมำเป็ นส่วนหนึ่งที่ได้ รับควำมนิยมอย่ำงมำก เพรำะช่วยให้ ผ้ บู ริโภคสำมำรถเข้ ำถึงแหล่งข้ อมูลได้ อย่ำงกว้ ำงขวำงและทันเวลำ ลูกค้ ำโฆษณำต่ำง
ตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงครัง้ สำคัญดังกล่ำว จึงทำให้ มีกำรจัดสรรงบประมำณจำกสื่อโฆษณำรูปแบบดังเดิ
้ ม เช่น สื่อกลุม่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร และ
วิทยุ ไปยังสื่อโฆษณำที่สื่อสำรกับผู้บริโภคได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ สะท้ อนจำกกำรปรับตัวลดลงของงบโฆษณำสื่อโทรทัศน์และสื่อโฆษณำรูปแบบดังเดิ
้ ม โดยมีกำร
คำดกำรณ์วำ่ เม็ดเงินโฆษณำบำงส่วนจะย้ ำยเข้ ำสู่สื่อโฆษณำนอกบ้ ำน (สื่อโฆษณำกลำงแจ้ ง สื่อโฆษณำในระบบขนส่งมวลชน และสื่อโฆษณำในห้ ำงสรรพสินค้ ำ)
และสื่อโฆษณำดิจิทลั และออนไลน์
บริ ษัท มำสเตอร์ แอด จำกัด (มหำชน) หรื อ MACO ดำเนิ น ธุรกิ จในสื่อโฆษณำกลำงแจ้ ง ซึ่ง ถื อว่ำเป็ น สื่อที่ ได้ รับประโยชน์ จำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำง
อุตสำหกรรมสื่อโฆษณำและกำรเปลี่ยนแปลงไลฟ์ สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ใช้ เวลำอยู่นอนบ้ ำนนำนขึ ้น ประกอบกับสื่อโฆษณำกลำงแจ้ งมีจุดแข็งที่สำมำรถเข้ ำถึง
ผู้บริ โภคได้ ทุกที่ทุกเวลำ และสำมำรถสร้ ำงกำรจดจำแบรนด์ในกลุ่มคนวงกว้ ำง ทำให้ ได้ รับควำมนิยมจำกผู้ใช้ งำนสื่อเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่ อง อีกทังในช่
้ วง 2-3 ปี
ที่ผ่ำนมำ เกิดกำรควบรวมกันของผู้ประกอบกำรสื่อโฆษณำกลำงแจ้ งหลำยรำย แม้ จะทำให้ กำรแข่งขันในภำพรวมมีควำมรุนแรงมำกขึ ้น แต่ถือเป็ นโอกำสที่ดีใน
กำรขยำยฐำนกำรเข้ ำถึงผู้บริ โภค กำรประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงปรับเปลี่ยนไปสู่สื่อโฆษณำดิจิทัล เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ทำให้ ควำมต้ องกำรใช้ งำนสื่อ
กลำงแจ้ งเติบโตขึ ้นในช่วงที่ผำ่ นมำ ซึ่งกำรพัฒนำไปสู่สื่อดิจิทลั ช่วยปรับภำพลักษณ์ของสื่อโฆษณำกลำงแจ้ ง เป็ นกำรช่วยปลดล็อคโอกำสในกำรสร้ ำงรำยได้ ของ
ป้ำยภำพนิ่งและเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรสร้ ำงกำรจดจำแบรนด์ที่ดียิ่งขึ ้น
ในช่วงปี ที่ผำ่ นมำ บริษัทฯ ได้ รุกขยำยเครื อข่ำยสื่อโฆษณำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรม โดยบริษัทฯ ได้ เข้ ำลงทุน ในบริ ษัท มัลติ ไซน์ จำกัด
(“มัลติ ไซน์”) ในเดือนตุลำคม 2559 และบริษัท โคแมส จำกัด (“โคแมส”) ในเดือนมิถนุ ำยน 2560 ซึง่ กำรลงทุนในครัง้ นี ้ช่วยขยำยเครื อข่ำยสื่อโฆษณำของบริ ษัทฯ
ให้ ครอบคลุมทุกจังหวัดทัว่ ประเทศไทย และช่วยให้ เรำเข้ ำถึงกลุม่ ผู้ชมมำกยิ่งขึ ้น นอกจำกนี ้ ในปี ที่ผำ่ นมำ บริษัทฯ ยังได้ เริ่มกำรให้ บริกำรสื่อโฆษณำประเภทดิจิทลั
บิลบอร์ ดเป็ นปี แรก ด้ วยกำรนำเสนอสื่อโฆษณำดิจิทัลป้ำยใหญ่ จำนวน 35 จอ ในพื ้นที่หัวเมืองย่ำนเศรษฐกิจในต่ำงจังหวัด จำกพัฒนำกำรสำคัญที่กล่ำวมำ
ข้ ำงต้ น ส่งผลให้ บริษัทฯ มีผลประกอบกำรที่ก้ำวกระโดดตลอดปี 2560 และยังเป็ นปั จจัยหลักของกำรเติบโตของผลกำรดำเนินงำนในไตรมำส 2 ปี 2561
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เหตุการณ์ สาคัญในไตรมาส 2 ปี 2561
เดือนพฤษภำคม 2561 บริษัท มำสเตอร์ แอน มอร์ จำกัด (“มำสเตอร์ แอน มอร์ ”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ MACO ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้ เข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญ
ที่เหลืออยู่ทงหมดของบริ
ั้
ษัท โอเพ่น เพลย์ จำกัด (“โอเพ่น เพลย์”) คิดเป็ นสัดส่วน 20% ด้ วยมูลค่ำกำรลงทุนทังสิ
้ ้น 39,000 บำท โดยหลังจำกธุรกรรมนี ้
แล้ วเสร็จ มำสเตอร์ แอน มอร์ จะมีสดั ส่วนถือหุ้น 100% ในโอเพ่น เพลย์ ซึง่ บริษัทดังกล่ำวได้ รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว จำกบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
เพื่อให้ บริกำรสื่อโฆษณำภำยในสถำนีบริกำรน ้ำมัน ปตท. จิฟฟี่ ทัว่ ประเทศไทย
- เดือนมิถนุ ำยน 2561 MACO ได้ เข้ ำลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท แลนดี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด (“แลนดี ้”) ในสัดส่วน 14.89% หรือคิดเป็ นมูลค่ำกำรลงทุน 25
ล้ ำนบำท ผ่ำนมำสเตอร์ แอน มอร์ บริษัทย่อยที่ MACO ถือหุ้น 100% ก่อนหน้ ำธุรกรรมนี ้ MACO มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นโดยตรงในแลนดี ้ 48.87% ดังนัน้
ภำยหลังจำกที่ธุรกรรมเสร็จสิ ้น MACO จะมีสดั ส่วนกำรลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 63.76% ซึง่ ส่งผลให้ แลนดี ้เปลี่ยนสถำนะจำกบริษัทร่วมมำเป็ นบริษัทย่อยของ
กลุม่ บริษัท แลนดี ้ประกอบธุรกิจให้ เช่ำอำคำรสำนักงำนและถือครองกรรมสิทธิสำนักงำนใหญ่ของ MACO
- วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561 บริ ษัท กรีนแอด จำกัด (“กรีนแอด”) บริ ษัทย่อยที่ MACO ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้ เข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญที่เหลืออยู่ทงหมดของมั
ั้
ลติ
ไซน์เสร็จสมบูรณ์แล้ ว โดยกำรลงทุนครัง้ นีเ้ ป็ นกำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญที่เหลืออยู่ในสัดส่วน 30% ส่งผลให้ กรีนแอดมีสดั ส่วนกำรถือหุ้น 100% ในมัลติ ไซน์
ซึง่ ธุรกรรมครัง้ นี ้มีมลู ค่ำกำรลงทุนทังสิ
้ ้น 203 ล้ ำนบำท
- วันที่ 9 กรกฎคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท อำย ออน แอดส์ จำกัด (“อำย ออน แอดส์”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ MACO
ถือหุ้นในสัดส่วน 100% เข้ ำลงทุนในบริ ษัท ทรำนส์.แอด โซลูชนั่ จำกัด (“ทรำนส์ แอด”) ในสัดส่วน 81.65% ด้ วยมูลค่ำกำรลงทุนทังสิ
้ ้น 388 ล้ ำนบำท
ทรำนส์ แอด เป็ นบริ ษัทที่ให้ บริ กำรด้ ำนไอที ครบวงจร โดยมีควำมเชี่ยวชำญในด้ ำนงำนระบบ LED และจอสื่อโฆษณำประเภทพิเศษ ทังนี
้ ้ ทรำนส์ แอด
จะนำเงินที่ได้ จำกกำรเข้ ำลงทุนของอำย ออน แอดส์ ไปใช้ ในกำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญของ Roctec Technology Limited (“Roctec”) ในสัดส่วน 89% โดย
Roctec เป็ นผู้นำในด้ ำนกำรออกแบบและติดตังระบบกำรแสดงสื
้
่อแบบผสมผสำนและงำนวำงระบบเชื่อมต่อ จดทะเบียนอยู่ที่ ประเทศฮ่องกง บริ ษัทฯ
เล็งเห็นว่ำกำรเข้ ำลงทุนในครัง้ นี ้จะช่วยเสริ มสร้ ำงควำมเชี่ยวชำญในด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรระบบสื่อโฆษณำ และเข้ ำถึงควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในด้ ำน
กำรออกแบบและวำงระบบ รวมถึงกำรเชื่อ มต่อโครงข่ำยระบบงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนด้ ำนสื่อโฆษณำดิจิทลั ซึ่งจะช่วยให้ เรำสำมำรถขยำย
เครือข่ำยสื่อโฆษณำดิจิทลั ที่มีทงในประเทศและต่
ั้
ำงประเทศได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สินค้ าและบริการของทรานส์ แอด*
-

สินค้ าและบริการของ Roctec*

*รำยละเอียดเพิ่มเติม สำมำรถดูได้ ใน http://maco.listedcompany.com/newsroom/090720182008370822T.pdf และ http://maco.listedcompany.com/misc/PRESN/20180719-maco-vgm-and-tranadtransaction.pdf
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วันที่ 18 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตั ิแผนกำรเข้ ำลงทุน 75% ในบริ ษัท VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (“VGM”)
ด้ วยมูลค่ำกำรลงทุนทังสิ
้ ้น 360 ล้ ำนบำท โดยธุรกรรมนีค้ ำดว่ำจะแล้ วเสร็จภำยในไตรมำส 4 ของปี 2561 VGM เป็ นบริ ษัทที่มีกำรประกอบธุรกิจที่ มี
รำยได้ จำกกำรลงทุนในบริ ษัทอื่นเป็ นหลัก (Holding company) ปั จจุบนั ลงทุนในบริ ษัทผู้ให้ บริ กำรสื่อโฆษณำในหลำกหลำยพื ้นที่ ทัง้ สื่อโฆษณำใน
ระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณำในสนำมบิน สื่อโฆษณำในโรงภำพยนต์ สื่อโฆษณำบริ เวณทำงด่วน และสื่อโฆษณำภำยในห้ ำงสรรพสินค้ ำและอำคำร
สำนักงำน บริษัทฯ เล็งเห็นว่ำกำรเข้ ำลงทุนในครัง้ นี ้จะช่วย 1) เพิ่มโอกำสในกำรเข้ ำลงทุนในตลำดต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุม่ ประเทศเอเชีย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ซึ่ง เม็ดเงิ น โฆษณำยัง มี โอกำสในกำรเติ บ โตอีก มำก 2) เพิ่มควำมหลำกหลำยให้ กับ เครื อ ข่ำยสื่ อ โฆษณำและพืน้ ที่ ให้ บ ริ ก ำร
3) ส่งเสริมกำรบริหำรธุรกิจในประเทศมำเลเซีย และ 4) เพิ่มควำมแข็งแกร่งในศักยภำพกำรเจรจำต่อรองกับคูค่ ้ ำจำกกำรที่บริษัทฯ มีเครือข่ำยสื่อโฆษณำ
ขยำยใหญ่ขึ ้น

ภาพรวมธุรกิจของ VGM*

*รำยละเอียดเพิ่มเติม สำมำรถดูได้ ใน http://maco.listedcompany.com/newsroom/270620181831240956T.pdf , http://maco.listedcompany.com/newsroom/270620181831360197T.pdf
และ http://maco.listedcompany.com/misc/PRESN/20180719-maco-vgm-and-tranad-transaction.pdf
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สื่อโฆษณาในระบบขนส่ งมวลชน รถไฟฟ้ าสาย SBK ประเทศมาเลเซีย

สื่อโฆษณาในสนามบิน KLIA 1-2 ประเทศมาเลเซีย

การจ่ ายเงินปั นผล
-

วันที่ 25 เมษำยน 2561 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกผลประกอบกำรครึ่งปี หลัง ปี 2560 ในอัตรำหุ้นละ 0.018 บำทต่อหุ้น
(คิดเป็ นมูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น 62 ล้ ำนบำท) โดยบริษัทฯ ได้ จ่ำยเงินปั นผลนี ้ให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็จเมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 และเมื่อรวมกับเงินปั นผล
จำกผลประกอบกำรครึ่งปี แรกที่จ่ำยก่อนหน้ ำ ส่งผลให้ เงินปั นผลรวมสำหรับปี 2560 คิดเป็ นมูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น 122 ล้ ำนบำท
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ภาพรวมผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561
งบการเงินรวม
ไตรมาส 2
ปี 2560
199
87

ไตรมาส 1
ปี 2561
290
109

ไตรมาส 2
ปี 2561
280
103

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

112
64

181
119

EBITDA
กาไรสุทธิจากงบการเงิน
กาไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

66
51
51

(ล้ านบาท)
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
ต้ นทุนกำรให้ บริกำร
กำไรขันต้
้ น

อัตรำกำไรขันต้
้ น
อัตรำ EBITDA
อัตรำกำไรสุทธิจำกงบกำรเงิน
อัตรำกำไรสุทธิสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

QoQ (%)

YoY (%)

-3.4%
-5.8%

40.9%
17.8%

177
106

-2.0%
-10.7%

59.0%
64.2%

90
54
53

102
62
62

12.6%
13.6%
18.2%

53.6%
21.3%
22.8%

56.1%

62.4%

63.3%

33.2%
25.6%

31.1%
18.7%

36.2%
22.0%

25.6%

18.2%

22.3%

วิเคราะห์ ผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561 เทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน
ไตรมำส 2 ปี 2561 บริ ษัทฯ รำยงำนรายได้ จากการให้ บริ การ 280 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 40.9% จำกรำยได้ 199 ล้ ำนบำท ช่วงเดียวกันของปี ก่อน รำยได้ ที่เพิ่มขึ ้น
อย่ำงโดดเด่นเป็ นผลมำจำกกำรรับรู้ รำยได้ ต่อเนื่องจำกโฆษณำดิจิทัลบิลบอร์ ด จำนวน 35 จอ ซึ่งเริ่ มให้ บริ กำรในเดือนกรกฎำคม 2560 และกำรควบรวมงบ
กำรเงินเต็มปี ของโคแมส ซึง่ เข้ ำลงทุนเมื่อเดือนมิถนุ ำยน 2560
ในไตรมำสนี ้ รายได้ จากสื่อประเภท Billboard คิดเป็ น 74.0% ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวม ในขณะที่รายได้ จากสื่อประเภท Street Furniture คิดเป็ น
26.0%
ต้ นทุนการให้ บริ การ เพิ่มขึ ้น 17.8% จำก 87 ล้ ำนบำท ในไตรมำส 2 ปี 2560 เป็ น 103 ล้ ำนบำท ในไตรมำสนี ้ สำเหตุหลักมำจำกกำรรวมงบกำรเงินที่กล่ำวมำ
ข้ ำงต้ นและกำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนจอดิจิทลั โดยบริษัทฯ มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ ที่มำกกว่ำต้ นทุน ทำให้ อัตรากาไรขัน้ ต้ นปรับตัวเพิ่มเป็ น 63.3% จำก 56.1%
ปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ ้น 64.2% จำก 64 ล้ ำนบำทปี ก่อน เป็ น 106 ล้ ำนบำท ในไตรมำสนี ้ บริษัทฯ รับรู้คำ่ ใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรเข้ ำลงทุนใน
VGM ทรำนส์ แอด และ Roctec ประมำณ 8 ล้ ำนบำท และรับรู้คำ่ ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจำกกำรรวมธุรกิจกับโคแมส จำนวน 9 ล้ ำนบำท
จำกรำยกำรที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น ส่งผลให้ กาไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ ้น 22.8% จำก 51 ล้ ำนบำท ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน มำอยู่ที่ 62 ล้ ำนบำท
อย่ำงไรก็ตำม ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ บริษัทฯ มีอัตรากาไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงเล็กน้ อยเป็ น 22.3% จำก 25.6%
ในไตรมำส 2 ปี 2560
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ฐานะทางการเงิน
ไตรมำส 2 ปี 2561 ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 3 รำยกำร ได้ แก่
1) บริษัทฯ ได้ ปรับปรุงย้ อนหลังงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เพื่อสะท้ อนถึงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ของโคแมสภำยหลังเสร็จสิ ้นกำร
วัดมูลค่ำของสินทรัพย์ โดยมีรำยกำรปรับปรุง ได้ แก่ กำรนำรำยกำรประมำณกำรผลแตกต่ำงระหว่ำงต้ นทุนกำรซื ้อเงินลงทุนกับสินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้ ของ
โคแมส 281ล้ ำนบำท ออกจำกสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และทดแทนด้ วยกำรบันทึก 1) ค่ำควำมนิยม 262 ล้ ำนบำท และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน 36 ล้ ำนบำทในส่วน
ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2) หนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี 7 ล้ ำนบำท ในส่วนของหนี ้สินไม่หมุนเวียน และ 3) ส่วนของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมของโคแมส 9 ล้ ำนบำทในส่วนของผู้ถือหุ้น
2) บริ ษัทฯ รับรู้ส่วนต่ำกว่ำทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในมัลติ ไซน์ 173 ล้ ำนบำท ภำยหลังจำกบริ ษัทฯ เข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญที่เหลืออยู่ในสัดส่วน
30% เสร็จสมบูรณ์ โดยส่วนต่ำกว่ำทุน 173 ล้ ำนบำท ถูกคำนวณมำจำกส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำซื ้อหุ้นสำมัญ 30% ในมัลติ ไซน์ 203 ล้ ำนบำท และส่วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุมของมัลติ ไซน์ที่ถกู ปรับปรุง 29 ล้ ำนบำท
3) กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรลงทุนในแลนดี ้ จำกบริษัทร่วมมำเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ บริ ษัท ภำยหลังกำรเข้ ำลงทุนเพิ่มเติม 14.89% ทำให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้น
รวมกลำยเป็ น 63.76% ซึ่งงบกำรเงินของแลนดี ้ได้ ถกู นำมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตังแต่
้ วนั ที่ 26 มิถุนำยน 2561 โดยบริ ษัทฯ รับรู้สินทรัพย์สทุ ธิของ
แลนดี ้ทังสิ
้ ้น 96 ล้ ำนบำท รำยกำรหลัก ได้ แก่ 1) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 50 ล้ ำนบำท 2) อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 28 ล้ ำนบำท และ 3) เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 22 ล้ ำนบำท
รำยละเอียดเพิ่มเติม สำมำรถดูได้ ใน หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมระหว่างกาล สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2561 ข้อ 5 และ
5.1-5.3
2,026
667

1,359

31 ธันวำคม 2560

2,026

1,910
32.9%

67.1%

511

1,399

479
45

26.8% สินทรัพย์หมุนเวียน

73.2% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

30 มิถนุ ำยน 2561

1,502

1,910
23.6%

25.5% หนี ้สินหมุนเวียน

2.2%

488
44

74.1%

1,378

72.1% ส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวำคม 2560

2.3% หนี ้สินไม่หมุนเวียน

30 มิถนุ ำยน 2561

สินทรัพย์
รายละเอียดสินทรั พย์
เงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่นๆ
อำคำรและอุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์อื่นๆ
รวมสินทรั พย์

(ล้ านบาท)
203
345
506
726
246
2,026

31 ธันวาคม 2560
% ของสินทรั พย์ รวม
10.0%
17.0%
25.0%
35.8%
12.1%
100.0%
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30 มิถุนายน 2561
(ล้ านบาท)
% ของสินทรั พย์ รวม
135
7.1%
241
12.6%
624
32.7%
714
37.4%
196
10.2%
1,910
100.0%
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สินทรั พย์ รวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 มีจำนวน 1,910 ล้ ำนบำท ลดลง 117 ล้ ำนบำท หรื อ 5.8% จำก 2,026 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31ธันวำคม 2560 เป็ นผลมำ
จำก 1) กำรลดลงของลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น 104 ล้ ำนบำท 2) กำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 60 ล้ ำนบำท 3) กำรลดลงของเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่วม 37 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของแลนดี ้ และ 4) กำรลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 27 ล้ ำนบำท อย่ำงไรก็ดี กำรลดลง
บำงส่วนถูกชดเชยด้ วย 5) กำรเพิ่มขึ ้นของอำคำรและอุปกรณ์ 89 ล้ ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่มำจำกกำรรับรู้สินทรัพย์จำกแลนดี ้ และ 6) กำรเพิ่มขึ ้นของอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน 28 ล้ ำนบำท ซึง่ มำจำกกำรรับรู้สินทรัพย์จำกแลนดี ้เช่นเดียวกัน
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน มีจำนวน 241 ล้ ำนบำท ลดลง 104 ล้ ำนบำทหรือคิดเป็ น 30.2% จำก 345 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 โดยปกติบริ ษัทฯ มี
นโยบำยกำหนดระยะเวลำรับชำระหนี ้เฉลี่ยไม่เกิน 90 วัน โดย ณ 30 มิถุนำยน 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำกำรรับชำระหนี ้โดยเฉลี่ยของบริษัทฯอยู่ที่
58 วัน และ 69 วัน ตำมลำดับ
ลูกหนีก้ ารค้ าคงค้ าง (ล้ านบาท)
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
สำรองค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

31 ธันวาคม 2560
124
89
0
0
13
227
11

30 มิถุนายน 2561
112
15
8
1
8
145
7

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
รายละเอียดหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
ค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่นๆ
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2560
% ของหนีส้ นิ
(ล้ านบาท)
และส่ วนของผู้ถือหุ้น
230
11%
157
8%
78
4%
14
0%
45
2%
524
26%
1,502
74%
2,026
100%

30 มิถุนายน 2561
% ของหนีส้ นิ
(ล้ านบาท)
และส่ วนของผู้ถือหุ้น
250
13%
173
9%
48
3%
17
0%
44
2%
532
28%
1,378
72%
1,910
100%

หนีส้ ินรวมเท่ำกับ 532 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 1.5% หรื อ 8 ล้ ำนบำท จำก 524 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงิน 20 ล้ ำนบำทและเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น 16 ล้ ำนบำท อย่ำงไรก็ดี กำรเพิ่มขึ ้นบำงส่วนถูกชดเชยด้ วยกำรลดลงของเงินปั นผลค้ ำงจ่ำย 26
ล้ ำนบำท
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ำกับ 1,378 ล้ ำนบำท ลดลง 124 ล้ ำนบำทหรือ 8.3% สำเหตุหลักมำจำกรำยกำรส่วนต่ำกว่ำทุนจำกกำรเปลี่ยนสัดส่วนกำรถือหุ้นในมัลติ
ไซน์ 172 ล้ ำนบำท ซึ่งถูกหักกลบด้ วยกำรเพิ่มขึ ้นของกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรจำกผลประกอบกำรประจำไตรมำส จำนวน 53 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมแบ่งเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,306 ล้ ำนบำทและส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม จำนวน 72 ล้ ำนบำท
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สภาพคล่ องและกระแสเงินสด (ล้ านบาท)
สำหรับงวดหกเดือน สิ ้นสุด 30 มิถนุ ำยน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด จำนวน 135 ล้ ำนบำท ลดลง 30.9% หรือ 60 ล้ ำนบำท บริษัทฯ มี
เงินสดรับจำกกิจกรรมดำเนินงำน 324 ล้ ำนบำท (เทียบกับเงินสดรับจำกกิจกรรมดำเนินงำน 117 ล้ ำนบำท ในงวดหกเดือนของปี 2560) รำยกำรหลักมำจำกกำไร
ก่อนภำษี จำนวน 144 ล้ ำนบำท ถูกปรับปรุงด้ วยด้ วย 1) กำรเพิ่มขึ ้นสุทธิของรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดปรับกระทบยอดกำไรก่อนภำษี ให้ เป็ นเงินสดรับ (จ่ำย) 79 ล้ ำน
บำท และ 2) กำรเพิ่มขึ ้นสุทธิของเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 102 ล้ ำนบำท และหลังจำกที่บริ ษัทฯ จ่ำยภำษีเงินได้ สทุ ธิ จำนวน 36 ล้ ำนบำท (27 ล้ ำนบำท ในงวดหก
เดือนปี 2560) และจ่ำยดอกเบี ้ยสุทธิ จำนวน 3 ล้ ำนบำท (2 ล้ ำนบำท ในงวดหกเดือนปี 2560) ทำให้ บริ ษัทฯ มีเงินสดรั บสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน จำนวน
295 ล้ ำนบำท เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 238 ล้ ำนบำท รำยกำรหลักมำจำก 1) เงินสดจ่ำยลงทุนในบริ ษัทย่อย จำนวน 165 ล้ ำนบำท ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นเงินสดสำหรับกำรลงทุนในมัลติ ไซน์ 2) เงินสดจ่ำยเพื่อซื ้ออุปกรณ์ จำนวน 82 ล้ ำนบำท โดยเป็ นกำรลงทุนป้ำยดิจิทัลบิลบอร์ ด เงินสดสุทธิใช้ ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 118 ล้ ำนบำท รำยกำรหลักมำจำก 1) กำรจ่ำยเงินปั นผล จำนวน 94 ล้ ำนบำท และ 2) เงินสดจ่ำยชำระเจ้ ำหนี ้จำกกำรซื ้อเงินลงทุน
ในมัลติ ไซน์ 44 ล้ ำนบำท ซึง่ ชำระในไตรมำส 1 ปี 2561

การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดสาหรับงวด 6 เดือน ปี 2561

295

(238)
(118)

(17)

195

เงินสดต้ นงวด
(31 ธันวำคม 2560)

135
เงินสดรับสุทธิ
จำกกิจกรรมดำเนินงำน

เงินสดสุทธิ
ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิ
ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

รำยกำรอื่น*

เงินสดปลำยงวด
(30 มีนำคม 2561)

*รำยกำรอื่น ได้ แก่ รำยกำรผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
ไตรมาส 2
ปี 2560
อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร
กำไรขันต้
้ น1
(%)
EBITDA
(%)
กำไรสุทธิจำกงบกำรเงิน
(%)

56.1%
33.2%
25.6%

กำไรสุทธิสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ2

ไตรมาส 2
ปี 2561

ไตรมาส 2
ปี 2560

ไตรมาส 2
ปี 2561

63.3%
36.2%
22.0%

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
สภำพคล่อง
สภำพคล่องหมุนเร็ว6
กำรหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ

(เท่ำ)
(เท่ำ)
(เท่ำ)

0.9
0.9
2.9

1.1
1.5
4.5

25.6%

22.3%

ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย7

(วัน)

80

58

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น3
(%)
11.8%
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์4
(%)
9.8%
5
ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
(%)
45.5%
กำรหมุนของสินทรัพย์
(เท่ำ)
0.5

20.1%

ระยะเวลำชำระหนี ้

(วัน)

98

143

0.6
0.2

0.3
0.2

(%)

16.7%
63.4%
0.6

อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี ้
หนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่ำ)
เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่ำ)

คานวณจากรายได้จากการให้บริ การยอดสิ้ นสุดไตรมาสปัจจุบนั
กาไรสุทธิ ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษัทฯ / รายได้จากการให้บริ การ
3
คิ ดจากกาไรสุทธิ ยอ้ นหลัง 12 เดื อน / ส่วนของผูถ้ ือหุ้นเฉลี ่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดี ยวกันในปี ก่อนหน้ากับยอดสิ้ นสุดไตรมาสปัจจุบนั
4
คิ ดจากกาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงิ นได้ยอ้ นหลัง 12 เดื อน / สิ นทรัพย์รวมเฉลี ่ยยอดสิ้ นสุดไตรมาสเดี ยวกันในปี ก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุ บนั
5
คิ ดจากกาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงิ นได้ยอ้ นหลัง 12 เดื อน / สิ นทรัพย์ถาวรสุทธิ เฉลี ่ยของยอดสิ้ นสุดไตรมาสเดี ยวกันในปี ก่อนหน้ากั บยอดสิ้ นสุดไตรมาสปัจจุบนั
6
(สิ นทรัพย์หมุนเวี ยน – สิ นค้าคงเหลื อ) / หนีส้ ิ นหมุนเวี ยนยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบนั
7
ลูกหนีก้ ารค้ารวมเฉลี ่ยยอดสิ้ นสุดไตรมาสเดียวกันในปี ก่อนหน้ากับยอดสิ้ นสุดไตรมาสปัจจุบนั / รายได้จากการให้บริ การย้อนหลัง 12 เดื อน
1
2
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มุมมองผู้บริหารต่ อผลการดาเนินงานในอนาคต
ในไตรมำสนี ้ บริษัทฯ ยังคงเติบอย่ำงมัน่ คง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรควบรวมงบกำรเงินและกำรพัฒนำสื่อโฆษณำเป็ นดิจิทลั บริษัทฯ คำดว่ำในช่วงครึ่งปี หลัง
บริ ษัทฯ จะสำมำรถรับรู้ผลประกอบกำรที่เติบโตยิ่งขึ ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรขยำยเครื อข่ำยสื่อโฆษณำประเภทป้ำยบิลบอร์ ด กำรเพิ่มขึ ้นของอัตรำกำรใช้
สื่อ และกำรควบรวมงบกำรเงินของบริษัทที่เพิ่งเข้ ำไปลงทุนได้ แก่ ทรำนส์ แอด และ Roctec
กำรเสริ มสร้ ำงควำมแข็งแกร่ งให้ แก่เครื อข่ำยสื่อโฆษณำในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศมำเลเซีย เป็ น หนึ่งส่วนที่สำคัญของกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ
ย้ อนกลับไปในปี 2558 MACO ได้ ขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศเป็ นครัง้ แรกที่ประเทศมำเลเซีย ผ่ำนกำรเข้ ำลงทุน 40% ในบริษัท Eyeball Channel วันนี ้ ด้ วยกำร
สนับสนุนจำกผู้ถือหุ้น ทุกท่ำนและผู้มีส่วนเกี่ย วข้ องทุก ฝ่ ำย บริ ษัทฯ กำลังจะก้ ำวขึ ้นเป็ น ตัวแทนของกลุ่มบริ ษัท VGI ในกำรขยำยสื่อโฆษณำนอกบ้ ำนไปยั ง
ต่ำงประเทศอย่ำงเต็มตัว กำรขยำยธุรกิจในครัง้ นี ถ้ ือเป็ นโอกำสดีที่ทำให้ MACO ได้ เสริ มควำมแข็งแกร่งและพัฒนำเครื อข่ำยสื่อ ในมือในประเทศมำเลเซีย อีกทัง้
เปิ ดโอกำสให้ บริษัทฯ ได้ ขยำยธุรกิจไปยังประเทศอินโดนีเซีย โดยในช่วง 1-2 ปี นี ้ ภำรกิจหลักของ บริษัทฯ คือกำรสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ว่ำทุกบริ ษัทที่ได้ เข้ ำไปลงทุนจะ
เป็ นกุญแจสำคัญในกำรสร้ ำงกำรเติบโตให้ MACO บริษัทฯ คำดกำรณ์ถึงควำมท้ ำทำยต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ ้นในกำรขยำยธุรกิจครัง้ นี ้ และมุง่ ทำงำนอย่ำงหนักเพื่อบรรลุ
ยุทธศำสตร์ ที่ได้ วำงเอำไว้ และเพื่อสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่ำน

…………………………………
นำงสำวธมนวรรณ นรินทวำนิช
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
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