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1. บทสรุปโดยผูบ้ ริหาร
1.1 บทสรุปผลประกอบการประจําไตรมาส 1 ปี 2560
•
•
•

รายได้รวมของบริษทั เท่ากับ 692.3 ล้านบาท เติบโต 24.3% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
EBITDA เท่ากับ 227.6 ล้านบาท เติบโต 20.5% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
กําไรสุทธิไม่รวมค่าใช้จ่าย ESOP เท่ากับ 108.6 ล้านบาท เติบโต 68.8% จากช่วงเดียวกันของปี กอ่ น
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
EBITDA

กําไรสุทธิ1

ไตรมาส 1/2560

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)
692.3
24.3%
227.6
20.5%
108.6
68.8%

(ไม่รวมค่าใช้จา่ ย ESOP)

กําไรสุทธิ

100.9

67.0%

1/ กําไรสุทธิไม่รวมค่าใช้ จ่ายสําหรับพนักงานเกี่ยวกับ ESOP โครงการ 2 ซึง่ จ่ายให้ แก่พนักงานและผู้บริ หาร ในไตรมาส 1 ปี 2560 จํานวน 7.6 ล้ านบาท ตามลําดับ
ทังนี
้ ้ ESOP โครงการ 2 ที่ได้ รับอนุมตั ิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 และได้ เริ่ มบันทึกส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ของบริ ษัทตังแต่
้ ไตรมาสที่ 2
ปี 2559 ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 รวมเป็ นส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ทงสิ
ั ้ ้น 23.3 ล้ านบาทนัน้ ได้ รับการอนุมตั ิให้ ยกเลิกโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 และส่งผลให้ บริ ษัทสามารถนําส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์มาบันทึกเป็ นกําไรสะสมเพิ่มเติมเป็ นจํานวน 23.3 ล้ านบาท และจะเริ่ ม
บันทึกลงในไตรมาสที่ 2 ปี 2560

1.2 บทสรุปรายละเอียดทีส่ าํ คัญอื่นๆ
•

จากการขยายธุรกิจสือ่ โฆษณานอกทีอ่ ยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมา ประกอบกับการเพิม่ สาย
ธุรกิจสปอร์ตมาเก็ตติง้ ในปี 2559 ทีผ่ ่านมา ส่งผลให้ธุรกิจของบริษทั ในไตรมาส 1 ปี 2560 ยังเติบโตสวนทาง
กับอุตสาหกรรมสือ่ โฆษณาโดยรวมทีช่ ะลอตัว
o การพัฒนาสือ่ โฆษณาใหม่ และเพิม่ ความหลากหลายของสือ่ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กาํ ลังการ
ผลิตสือ่ (Media Capacity) สําหรับไตรมาส 1 ของปี 2560 เพิม่ ขึน้ เป็ น 1,050 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ คิด
เป็ น 15.9% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า
o บริษท
ั มีรายได้รวม 692.3 ล้านบาท เติบโต 24.3% จากปี ก่อนหน้า ซึง่ เป็ นผลมาจากการขยาย
ธุรกิจพัฒนาสือ่ โฆษณาเพิม่ เติม การรับรูร้ ายได้ของธุรกิจสปอร์ตมาร์เก็ตติง้ และการควบรวม
ธุรกิจในช่วงปี 2559 ทีผ่ ่านมา
o สือ่ โฆษณาของบริษท
ั ได้รบั การตอบรับจากตลาดอย่างดี โดยถึงแม้ไตรมาส 1 ของปีจะเป็ นช่วง
ทีม่ คี วามต้องการการใช้สอ่ื โฆษณาตํ่าทีส่ ดุ ของปี
แต่บริษทั สามารถรักษาอัตราการใช้สอ่ื
โดยรวม (Utilization Rate) ในอยู่ในระดับสูงกว่า 60%

•

การขยายธุรกิจและเพิม่ พืน้ ทีส่ อ่ื โฆษณาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มตี น้ ทุนคงทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากค่าเสือ่ มราคา และ
ค่าเช่า ส่งผลให้ในไตรมาส 1 ซึง่ เป็ นช่วงทีม่ คี วามต้องการการใช้สอ่ื โฆษณาทีต่ ่าํ ตามฤดูกาล บริษทั มีสดั ส่วน
ของต้นทุนคงทีต่ ่อรายได้ท่สี งู และมีอตั รากําไรสุทธิทต่ี ่ํา โดยในไตรมาส 1 ปี 2560 มีอตั รากําไรสุทธิ 14.6%
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•

อย่างไรก็ตามอัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตรากําไรสุทธิเฉลีย่ ของปี 2559 ที่ 14.4% ซึง่ แสดงถึงแนวโน้มของกําไร
สุทธิของปี 2560 ทีจ่ ะพัฒนาดีขน้ึ จากปี ก่อนหน้าอย่างมีนยั สําคัญ
พัฒนาการทีส่ าํ คัญในไตรมาสทีผ่ ่านมาในการเพิม่ ศักยภาพการให้บริการสือ่ โฆษณา เพื่อรองรับการขยายตัว
ของความต้องการสือ่ ในอนาคต ได้แก่
o การเพิม
่ ความหลากหลายของสือ่ โฆษณาในสนามบินดอนเมือง โดยได้เปิ ดให้บริการ
ดอนเมืองดิจติ อลเน็ตเวิรค์ (Don Meung Digital Network) อย่างเต็มรูปแบบ
o การขยายเครือข่ายโฆษณาดิจติ อล Plan B TV Nationwide เพิม
่ เติมเป็ นจํานวนรวมทัง้ สิน้
63 จอภาพใน 45 จังหวัด
o การเริม
่ พัฒนาธุรกิจในฐานะตัวแทนอย่างเป็ นทางการในการบริหารสิทธิประโยชน์
ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ บริษทั ไทยลีก จํากัด สําหรับปี 2560 2563

•

แนวโน้มธุรกิจของบริษทั ในปี 2560
o การขยายความครอบคลุมสือ่ โฆษณาดิจติ อลในพืน
้ ทีก่ รุงเทพฯ และต่างจังหวัด
o การขยายพืน
้ ทีส่ อ่ื โฆษณาในสนามบินเพื่อรองรับการขยายตัวของการเดินทางทางอากาศ
เพื่อ
ั บนั มีให้บริการแล้วในทุกสนามบิน
สามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทางการตลาดได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ ในปจจุ
ของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย และ กรมท่าอากาศยาน
o การพัฒนาธุรกิจในฐานะตัวแทนจําหน่ ายเพื่อนําสิทธิต่างๆ
ของสมาคมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย และ บริษทั ไทยลีก จํากัด ทีย่ งั คงว่างและไม่ได้ใช้ประโยชน์
o การขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยสู่ประเทศอื่นๆ ในอาเซีย นที่มศี กั ยภาพเพื่อการเข้าถึง
ผูบ้ ริโภคทัวทั
่ ง้ ภูมภิ าค
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2. ภาวะเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการดําเนิ นงาน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ยังชะลอตัวและฟื้ นตัวได้ชา้ โดยคาดการณ์การขยายตัวของ
2

เศรษฐกิจในช่วงครึง่ ปี แรกในอัตราเพียง 3.1 % เนื่องมาจากกําลังซือ้ ในภาคครัวเรือนในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 ทีย่ งั ไม่ฟ้ื น
ตัว ส่วนหนึ่งเป็ นผลมากจากนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจช่วงท้ายปี 2559 ทีไ่ ด้เลื่อนการบริโภคของประชาชนให้เร็วขึน้ ไปในปี
0

3

ก่อนหน้า โดยดัชนีภาวะเศรษฐกิจภาคครัวเรือน (KR Household Economic Condition Index) ปรับตัวลดลงมาอยู่ทร่ี ะดับ 45.0 ณ
สิน้ ไตรมาส 1 ปี 2560 ซึง่ หมายถึงมุมมองของผูบ้ ริโภคต่อภาวะค่าครองชีพทีล่ ดตํ่าลง อย่างไรก็ตาม ยังมีสญ
ั ญาณเชิงบวก
จากภาคการท่องเที่ยวซึ่งจะทยอยฟื้ นตัวในไตรมาส 2 จากสัญญาณนักท่องเที่ยวจีนที่เริม่ กลับมา ประกอบกับการเบิก
จ่ายเงินลงทุนโครงการภาครัฐที่คาดว่าจะเพิม่ ขึ้นในไตรมาส 3 และการส่งออกที่ปรับตัวดีข้นึ ในสินค้าหมวดอาหารและ
ชิ้น ส่ว นยานยนต์ ซึ่งเหล่า นี้ เป็ นป จั จัย สําคัญที่จ ะช่ ว ยประคองเศรษฐกิจ ไทยให้ขยายตัวได้ดีข้นึ ในช่ วงครึ่ง ปี ห ลัง ซึ่ง
คาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ในอัตรา 3.4

4

2

%

จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจข้างต้น ประกอบกับ ฤดูกาลทางธุรกิจของอุตสาหกรรมโฆษณาซึง่ ไตรมาสที่ 1 ของ
ปี จะเป็ นช่วงทีม่ คี วามต้องการในสือ่ โฆษณาทีต่ ่าํ จึงเป็ นสาเหตุหลักทีส่ ง่ ผลให้ผผู้ ลิตสินค้าและบริการชะลอการใช้จ่ายในงบ
โฆษณา ทัง้ นี้ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาโดยรวมใน ไตรมาส 1 ปี 2560 ชะลอตัว โดยมีอตั ราการเติบโต -4.5 % 5
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า โดยค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ มีการเปลีย่ นแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อนหน้ า ดังนี้ สื่อโทรทัศน์ โดยรวม(แอนะล็อค, ดิจิตอล และเคเบิ้ล) มีอตั ราการเติบโต -5.2% ด้านสื่อ
อินเตอร์เนตจากข้อมูลของบริษทั เดอะนีลสันคอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด มีอตั ราการเติบโต – 10.6% ในขณะทีจ่ ากข้อมูล
ของสมาคมโฆษณาดิจติ อล (ประเทศไทย) คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เนตในปี 2560 จะเติบโตในอัตรา
24% ซึง่ เป็ นผลมาจากการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในประชากรทีส่ งู ขึน
้ โดยเฉพาะผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึง่ มีพฤติกรรม
การใช้อนิ แตอร์เน็ตทัง้ เพื่อติดต่อสื่อสาร รับชมคอนเทนต์ รวมไปถึงการซือ้ ขายสินค้าและบริการ ซึง่ กลุ่มสื่ออินเตอร์เน็ต
สามารถนํ า ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อนํ าเสนอโฆษณาเฉพาะเจาะจงสําหรับแต่ ละบุค คลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการเลือกทีจ่ ะใช้งบประมาณในสื่ออินเทอร์เนตแทนกลุ่มสื่อดัง้ เดิม สําหรับกลุ่มสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศัย (สื่อนอกที่อยู่อาศัย, สื่อในระบบขนส่งมวลชน และสื่อในห้างสรรพสินค้า) ยังคงเติบโตในอัตราที่สูง
เท่ากับ 13.6% จากปี ก่อนหน้า แม้จะเป็ นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวมหดตัว อันเนื่องมาจากการพัฒนา
ของเทคโนโลยีซง่ึ ช่วยยกระดับรูปแบบการนําเสนอ อาทิ การขยายตัวของสือ่ โฆษณาประเภทดิจติ อลนอกทีอ่ ยู่อาศัยผ่านจอ
LED ในพืน
้ ทีท่ วประเทศในช่
ั่
วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีจอแบบสัมผัสเพื่อเป็ นการติดต่อแบบสองทางกับ
กลุ่มเป้าหมายซึง่ ช่วยดึงดูดความสนใจได้ดยี งิ่ ขึน้ ประกอบกับการพัฒนาของชุมชนเมืองและพฤติกรรมของคนในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งใช้เวลาอยู่ภายนอกที่อยู่อาศัยมากขึน้ สื่อโฆษณานอกทีอ่ ยู่อาศัยจึงยังได้รบั การตอบรับที่ดจี ากกลุ่ม
ผูผ้ ลิตและบริการเป็ นอย่างดี

2

ที่มา: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย
ที่มา: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย
4
ที่มา: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย
5
ที่มา: บริ ษัทเดอะนีลสันคอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด
3

ไตรมาสที่ 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
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ถึงแม้อุตสาหกรรมสือ่ โฆษณาโดยรวมในไตรมาส 1 ปี 2560 จะเติบโตติดลบคิดเป็น -4.5%จากปีก่อนหน้า แต่สอ่ื โฆษณาของบริษทั
ยังคงมีอตั ราการเติบโตทีส่ งู โดยรายได้รวมของบริษทั เพิม่ ขึน้ 24.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึง่ เพิม่ สูงขึน้ มากกว่าการเติบโตของ
อุตสาหกรรมอย่างมีนยั สําคัญ เป็นผลจากการทีบ่ ริษทั มีการลงทุนพัฒนาสือ่ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในปีทผ่ี ่านมา ประกอบกับการทีน่ กั การตลาด
ปรับลดค่าใช้จ่ายโฆษณาในสือ่ รูปแบบเก่า อาทิ โทรทัศน์ สิง่ พิมพ์ และเพิม่ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในสือ่ โฆษณาภายนอกทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ มีอตั ราค่า
โฆษณาทีต่ ่าํ กว่าและเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในปจั จุบนั ทีใ่ ช้เวลานอกทีอ่ ยูอ่ าศัยเพิม่ ขึน้ สําหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ส่วนแบ่ง
การตลาดของมูลค่าการใช้จ่ายโฆษณาของสือ่ ภายนอกทีอ่ ยูอ่ าศัยมีสดั ส่วน 11.1% เพิม่ ขึน้ จาก 9.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้า

6

ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ไตรมาส 1 ปี 2559 และ ไตรมาส 1 ปี 2560 (ล้านบาท)
มูลค่าการใช้จ่ายในสื่อโษณาภายนอกทีอ่ ยู่อาศัยเติบโต เฉลีย่ 13.6% ในไตรมาส 1 ปี 2560 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ในขณะทีส่ ่อื โฆษณาโดยรวมหดตัว -4.5%

+13.6%
YOY

+24.3%
YOY

7

มูลค่าการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกทีอ่ ยู่อาศัยเทียบกับรายได้ของบริษทั รายไตรมาส (ล้านบาท)
รายได้รวมของบริษทั ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เท่ากับ 692.3 ล้านบาท คิดเป็ นเติบโต 24.3% โดยถึงแม้ไตรมาสที่ 1 เป็ นช่วงทีม่ กี ารใช้จ่ายงบประมาณโฆษณาที่
ตํ่าสุดของปี แต่รายได้ของไตรมาสนี้ได้เติบโตสูงกว่ารายได้รายไตรมาสของปี 2559 ซึง่ แสดงถึงแนวโน้มของรายได้ทจ่ี ะเติบโตสูงขึน้ ในแต่ละไตรมาสตามลําดับ
จนถึงไตรมาส 4
5

6
7

ที่มา: บริ ษัทเดอะนีลสันคอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด
ที่มา: บริ ษัทเดอะนีลสันคอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด และข้ อมูลของบริ ษทั

ไตรมาสที่ 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
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3. พัฒนาการที่สาํ คัญของบริษทั ในไตรมาส 1 ปี 2560
ถึงแม้ในช่วงไตรมาสที่ 1 จะเป็นช่วงทีม่ คี วามต้องการการใช้สอ่ื โฆษณาทีต่ ่าํ ตามฤดูกาล แต่บริษทั ยังคงเดินหน้า
พัฒนาสือ่ โฆษณาเพิม่ เพิม่ ศักยภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการสือ่ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดย
มีรายละเอียดของพัฒนาการทีส่ าํ คัญดังต่อไปนี้
o

การเพิม่ ความหลากหลายของสือ่ โฆษณาในสนามบินดอนเมือง
โดยได้เปิ ดให้บริการดอนเมือง
ดิจติ อลเน็ตเวิรค์ (Don Meung Digital Network) อย่างเต็มรูปแบบ ซึง่ ประกอบด้วย จอภาพดิจติ อล 102
แห่ง, จอภาพแบบสัมผัส 20 แห่งและจุดบริการชาร์ตโทรศัพท์เคลื่อนทีจ่ าํ นวน 168 จุด ซึง่ นวัตกรรม
ดังกล่าวจะช่วยอํานวความสะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสารและเพิม่ มูลค่าให้กบั สือ่ โฆษณาของบริษทั
สื่อโฆษณาในสนามบิน : จอภาพแอลซีดแี บบสัมผัสพร้อมจุดบริการชาร์ตโทรศัพท์มอื ถือในบริเวณสนามบินดอนเมือง

o

การขยายความครอบคลุมของเครือข่ายโฆษณาดิจติ อล Plan B TV Nationwide เพิม่ เติมโดย ณ สิน้ ไตร
มาส 1 ปี 2560 ได้เปิ ดให้บริการรวมทัง้ สิน้ 63 จอภาพใน 45 จังหวัด เพื่อสามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ทัวประเทศไทยได้
่
อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
สื่อโฆษณาดิจติ อล : Plan B TV Nationwide ใน 45 จังหวัดทัวประเทศ
่

o

ไตรมาสที่ 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

การเริม่ พัฒนาธุรกิจในฐานะตัวแทนอย่างเป็ นทางการในการบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ บริษทั ไทยลีก จํากัด โดยในไตรมาสที่ 1 บริษทั จัดหารายได้จากสิทธิ
การเป็ นผูส้ นับสนุนการจัดการแข่งขัน และสิทธิการผลิตสินค้าภายใต้ลขิ สิทธิของสมาคม
เป็ น
์
จํานวนทัง้ สิน้ กว่า 156.9 ล้านบาท
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4. สรุปผลการดําเนิ นงาน
4.1 รายได้การให้บริการ
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เท่ากับ 683.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 23.5% จากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการขยายกําลังการผลิตสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่องในปี ทผ่ี ่านมา โดยเฉพาะในสื่อ
โฆษณาประเภทดิจติ อล สื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้า และสื่อโฆษณาในสนามบิน นอกจากนี้บริษัทยังเริ่มรับรู้รายได้
เพิม่ ขึน้ จากค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการสิทธิของสมาคมฟุตบอลฯ และบริษทั ไทยลีกฯ สรุปรายละเอียดของรายได้แยก
ตามประเภทสือ่ ได้ดงั นี้
4.1.1 รายได้จากสือ่ โฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง (Outdoor Static Media) เท่ากับ 203.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5.4% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า โดยเป็ นผลจาก Utilization rate ทีป่ รับตัวสูงขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า
4.1.2 รายได้จากสือ่ โฆษณาดิจติ อล (Digital Media) เท่ากับ 285.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 22.7% เมื่อเทียบกับปีทผ่ี ่านมา
่
ง่ เริม่ ให้บริการใน
สาเหตุหลักมาการขยายความครอบคลุมของสือ่ โฆษณา Plan B TV Nationwide ไปยัง 45 จังหวัดทัวประเทศซึ
ไตรมาส 3 ปี ทผ่ี ่านมา ประกอบกับ Utilization rate ของสือ่ โฆษณาดิจติ อลโดยรวมทีป่ รับตัวสูงขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
หน้า
4.1.3 รายได้จากสือ่ โฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media) เท่ากับ 100.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4.1% จากปี ก่อน
หน้า ซึง่ เป็ นผลการออกรายการส่งเสริมการขายในลักษณะ Bulk Sale ให้กบั ลูกค้ารายใหญ่ซง่ึ ได้รบั ผลตอบรับทีด่ ี ส่งผลให้
รายได้ของสือ่ โฆษณาประเภทนี้และอัตราการใช้สอ่ื โฆษณา (Utilization Rate) สูงขึน้ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี การ
ปรับเปลีย่ นรถโดยสารประจําทางเป็ นรุ่นใหม่ตามแผนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะช่วยให้ความต้องการในสือ่
ประเภทนี้สามารถเติบโตในระยะยาว อันเนื่องมาจากรูปลักษณ์ภายนอกของรถซึง่ จะช่วยทําให้สอ่ื โฆษณาคงความน่าสนใจ
มากยิง่ ขึน้ ประกอบกับส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ ซึง่ จะช่วยเพิม่ ปริมาณผูโ้ ดยสารและเพิม่ มูลค่าสือ่ โฆษณาของ
ั บนั
รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินทีบ่ ริษทั ให้บริการอยู่ในปจจุ
4.1.4 รายได้จากสือ่ ภายในห้างสรรพสินค้า เท่ากับ 26.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 164.0% จากปี ก่อนหน้า เป็ นผลมาจาก
การรับรูร้ ายได้ทส่ี งู ขึน้ ของสือ่ โฆษณาในห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซีซง่ึ เริม่ ให้บริการในไตรมาส 2 ปี ทผ่ี ่านมา
4.1.5

รายได้จากสือ่ ในสนามบิน เท่ากับ 20.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 134.8% จากปี ก่อนหน้า เป็ นผลมาจากการขยาย
พืน้ ทีใ่ ห้บริการในสนามบินซึง่ ในปจั จุบนั ครอบคลุม 31 สนามบินทัวประเทศ
่
รวมถึงการขยายความหลายหลายของสือ่
โฆษณาประเภทดิจติ อลในสนามบินดอนเมือง และสนามบินอื่นๆทัวประเทศ
่
4.1.6 รายได้จากสปอร์ตมาร์เก็ตติง้ (Sport Marketing) บริษท
ั จัดหารายได้ให้กบั สมาคมฟุตบอลฯ และ บริษทั ไทยลีกฯ

สําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เป็ นจํานวนทัง้ สิน้ 156.9 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ได้รบั ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการในสัดส่วนร้อยละ 22.5
คิดเป็ นรายได้ค่าบริหารจัดการเท่ากับ 35.3 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
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รายได้ กําไรขัน้ ต้น และกําไรสุทธิไตรมาสที่ 1 ปี 2559 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (ล้านบาท)
กําไรขัน้ ต้นและกําไรสุทธิของบริษทั เติบโตขึน้ ในอัตราทีส่ งู กว่าการเติบโตของรายได้รวมเป็ นผลมาจากธุรกิจสปอร์ตมาร์เก็ตติง้ ทีม่ อี ตั รากําไร
ขัน้ ต้นและอัตรากําไรสุทธิทส่ี งู กว่าธุรกิจสื่อโฆษณานอกทีอ่ ยู่อาศัย นอกจากนี้ยงั เป็ นผลมาจากอัตราการใช้ส่อื โฆษณา (Utilization rate) ทีส่ งู ขึน้
จาก 59.3% เป็ น 60.5%

รายได้ของบริษทั แยกตามประเภทสื่อ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (ล้านบาท)
รายได้ของสื่อดิจติ อล สื่อภายในห้างสรรพสินค้า และสื่อในสนามบินของบริษทั ยังคงเติบโตในอัตราทีส่ งู จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า ซึง่ เป็ นผล
จากการขยายกําลังการผลิตสื่ออย่างต่อเนื่องในปี ทผ่ี า่ นมา

จากการมุ่งขยายเครือข่ายสือ่ โฆษณาในปจั จุบนั พร้อมทัง้ พัฒนาสือ่ รูปแบบใหม่ออกสูต่ ลาดอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่
ในช่วงปี 2557 ส่งผลให้กาํ ลังการผลิตสือ่ (Media Capacity) สําหรับไตรมาส 1 ของปี 2560 เพิม่ ขึน้ เป็ น1,050 ล้านบาท หรือ
สูงขึน้ 15.9%
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กําลังการผลิตสื่อ (Media Capacity) ในช่วงปี 2557 ถึง ปี 2559 (ล้านบาท)
บริษทั มีการลงทุนเพื่อพัฒนาสื่อใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ ความสามารถในการสร้างรายได้ในอนาคต โดยมีอตั ราการเติบโตของกําลังการผลิตสื่อ
รายปี เฉลีย่ ตัง้ แต่ปี 2557 ถึงปี 2559 เท่ากับ 39.5% และมีกาํ ลังการผลิตสื่อในไตรมาส 1 ปี 2560 เพิม่ ขึน้ 15.9% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า

4.2 ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายรวมของบริษทั สําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 576.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 21.0% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้าสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการให้บริการซึง่ เพิม่ ขึน้ จากการขยายพืน้ ทีใ่ ห้บริการในปี ทผ่ี ่านมา รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.2.1 ต้นทุนการให้บริการ สําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 466.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 16.5% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจากการขยายพืน้ ทีใ่ ห้บริการและกําลังการผลิตสื่ออย่างต่อเนื่องในปี ทผ่ี ่านมา เป็ นสาเหตุหลักให้
ต้นผันแปรต่างๆ จึงเพิม่ ขึน้ ตามการขยายตัวของธุรกิจ อาทิ ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบํารุง นอกจากนี้ยงั เป็ นผลมาจาก
ค่าใช้จ่ายของธุรกิจสปอร์ตมาร์ตเก็ตติง้ ทีเ่ ริม่ ดําเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 3 ปี ทผ่ี ่านมา
4.2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 110.1 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 44.8% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทั ย่อยทีค่ วบรวมเข้ามาใน
ปี ทผ่ี ่านมาและค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามจํานวนพนักงาน ทัง้ นี้ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายฯ ต่อรายได้
รวมในไตรมาส 1 ปี 2559 คิดเป็ น 15.9% เพิม่ ขึน้ จาก 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็ตามสัดส่วนนี้มี
แนวโน้มทีจ่ ะลดตํ่าลงในอนาคตอันเนื่องมาจากการประหยัดต่อขนาดและการปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทีซ่ ้ําซ้อน
ระหว่างกัน
4.3 กําไร
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษทั มีกาํ ไรสุทธิ เท่ากับ 100.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 60.7% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึง่ มี
สาเหตุมาจากการพัฒนาสือ่ โฆษณาใหม่ๆ เพิม่ เติม และความสามารถในการหารายได้จากสือ่ โฆษณาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อัตรา
กําไรสุทธิของบริษทั เท่ากับ 14.6 % เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีเ่ ท่ากับ 10.8% ซึง่ เป็ นผลมาจากรายได้ของธุรกิจ
สปอร์ตมาร์เก็ตติง้ ทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นและอัตรากําไรสุทธิทส่ี งู กว่าธุรกิจสือ่ โฆษณานอกทีอ่ ยู่อาศัย นอกจากนี้ยงั เป็ นผลจาก
อัตราการใช้สอ่ื โฆษณา (Utilization rate) ทีส่ งู ขึน้ เป็ น 60.5% เมื่อเทียบกับ 59.3% ในช่วงไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้า
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4.4 ฐานะทางการเงินของบริษทั
ณ 31 มี.ค. 2560 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 3,960 ล้านบาท เติบโตขึน้ เล็กน้อยจากสิน้ ปี ก่อนหน้าคิดเป็ น 7.8% จาก
สินทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ตามการขยายธุรกิจของบริษทั
หนี้สน้ิ ของบริษัท เท่ากับ 672.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี ก่อนหน้า 35.5% จากเจ้าหนี้การค้าที่เพิม่ ขึน้ ตามการ
ขยายธุรกิจและการเพิม่ ขึน้ ของยอดขาย
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,287.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี ก่อนหน้ า 3.5% ซึ่งเป็ นผลมาจากกําไรสะสมที่
เพิม่ ขึน้
4.5 สภาพคล่องและกระแสเงินสด

ณ สิน้ งวดบัญชีไตรมาส 1 ปี 2560 บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 420.5 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 77.2 ล้านบาท
จาก ณ สิน้ ปี ก่อนหน้า โดยในระหว่างงวดมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสุทธิเท่ากับ 142.5 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไป
ในกิจกรรมการลงทุนสุทธิเท่ากับ 63.7 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินสุทธิเท่ากับ 1.9 ล้านบาท
ทัง้ นี้เงินสด ณ สิน้ งวดบัญชีของบริษทั มีจาํ นวนเพียงพอสําหรับการลงทุนขยายงานและโครงการต่างๆในอนาคต
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5. อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ไตรมาส 1
2559
28.1
33.9
14.3
10.8
8.6

ไตรมาส 1
2560
32.6
32.9
16.9
14.6
12.3

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

ไตรมาส 1
2559
2.36
2.03
103
75

ไตรมาส 1
2560
2.99
2.09
112
80

(ร้อยละ)
(เท่า)

ไตรมาส 1
2559
7.1
0.6

ไตรมาส 1
2560
10.6
0.73

(เท่า)

ไตรมาส 1
2558
0.16

ไตรมาส 1
2559
0.20

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
กําไรขัน้ ต้น 8
EBITDA
EBIT
กําไรสุทธิ
ผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ 9
6

7

อัตราส่วนสภาพคล่อง
สภาพคล่อง
สภาพคล่องหมุนเร็ว 10
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
ระยะเวลาชําระหนี้
8

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์9
การหมุนของสินทรัพย์

อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
หนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

8

คํานวณจากรายได้รวม
คํานวณโดยวิธปี รับปรุงค่าให้เป็ นรายปี โดยใช้ขอ้ มูลไตรมาสนัน้ x 4
10
(เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื )/หนี้สนิ หมุนเวียนรวม
9
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6. แนวโน้ มและพัฒนาการของบริษทั ในปี 2560
11

จากภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงครึง่ แรกของปี 2560 ซึง่ คาดการณ์ว่าจะชะลอตัวโดยเติบโตในอัตรา 3.1% ซึง่ เป็ น
ปจั จัยหลักทีส่ ง่ ผลต่อกําลังซือ้ และรายได้ของครัวเรือน ประกอบกับแนวโน้มการฟื้นตัวในช่วงครึง่ ปี หลังซึง่ ยังคงต้องพึง่ พิง
มาตรการและการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อช่วยหนุนการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ภายในประเทศและกระตุน้
กําลังซือ้ และรายได้ของครัวเรือน จากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจนี้สง่ ผลต่อเนื่องไปยังแนวโน้มการใช้งบประมาณ
โฆษณาของผูผ้ ลิตสินค้าและบริการเป็ นไปอย่างระมัดระวังต่อเนื่องจากในช่วงปี ทผ่ี ่านมาและยังคงให้ความสําคัญกับความ
คุม้ ค่าจากการใช้เม็ดเงินโฆษณาทีม่ อี ยู่อย่างจํากัดให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ดว้ ยพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่
เปลีย่ นไปโดยใช้เวลาอยูภ่ ายนอกทีอ่ ยู่อาศัยเพิม่ มากขึน้ จึงเป็นอีกปจั จัยเหล่าหลักทีจ่ ะดึงดูดให้ผผู้ ลิตสินค้าและบริการหัน
มาให้ความสําคัญกับการใช้งบประมาณโฆษณาไปยังสือ่ ภายนอกทีอ่ ยู่อาศัยในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้
ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจในระยะสัน้ จะยังคงมีความไม่แน่นอน แต่จากการเล็งเห็นถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมทีเ่ ติบโต
บริษทั จะคงการลงทุนและพัฒนาเพิม่ พืน้ ทีส่ อ่ื โฆษณาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและเพิม่ ศักยภาพ
ในการให้บริการในอนาคต
และแสดงถึงความมุ่งมันในดํ
่ าเนินตามวิสยั ทัศน์ในการเป็ นผูน้ ําของโลกในสือ่ อุตสาหกรรม
โฆษณาของบริษทั ในระยะยาว โดยในปี 2560 บริษทั ยังคงวางแผนและเตรียมความพร้อมทีจ่ ะขยายการลงทุนเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยังยื
่ น ดังต่อไปนี้
•

การขยายพืน้ ทีส่ อ่ื นอกทีอ่ ยู่อาศัยให้ครอบคลุมในกรุงเทพฯ
และทัวประเทศเพื
่
่อรองรับการเติบโตของหัว
เมืองในต่างจังหวัด ตามแผนการขยายเครือข่ายสือ่ ต่างๆ ดังนี้
o สือ่ โฆษณาดิจติ อล เพื่อเพิม่ ความครอบคลุมของสือ่ ดิจติ อลพืน
้ ในกรุงเทพฯ ซึง่ ได้รบั การตอบรับทีด่ ี
จากตลาดในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา ดังนัน้ ในปี 2560 บริษทั จึงยังคงมีแผนในการขยายเครือข่ายสือ่
โฆษณาดิจติ อลในทําเลยุทธศาสตร์ทส่ี าํ คัญของพืน้ ทีก่ รุงเทพต่อไป
o สือ่ โฆษณาในสนามบิน นอกเหนือจากทีบ
่ ริษทั ได้เริม่ ให้บริการสือ่ ในหมวด Air Traveller ใน สนามบิน
ของ AOT และสนามบินของกรมท่าอากาศยาน รวมเป็ นกว่า 31 แห่งแล้วในปจั จุบนั บริษทั ยังคงมี
แผนการเพิม่ พืน้ ทีส่ อ่ื โฆษณาในสนามบินต่อไป เพื่อเพิม่ สามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนัก
เดินทางทัง้ นักธุรกิจและนักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างชาติทม่ี กี าํ ลังซือ้ สูงกว่า 125 ล้านคนต่อปี
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ทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูงถึง 23.6 % ต่อปี
การพัฒนาธุรกิจในฐานะตัวแทนจําหน่ ายเพื่อนํ าสิทธิต่างๆ ที่ยงั คงว่างและไม่ได้ใช้ประโยชน์ ของสมาคม
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ บริษทั ไทยลีก จํากัด โดยเฉพาะสิทธิการผลิตและจําหน่ ายสินค้า
ลิขสิทธิของสมาคมฟุ
ตบอลฯ ซึง่ สามารถสร้างโอกาสในการหารายได้จากสินค้าและบริการทีต่ ้องการนําตรา
์
สัญลักษณ์ของสมาคมฟุตบอลฯ ไปใช้เพิม่ มูลค่าและสร้างยอดขาย
การขยายธุรกิจสือ่ โฆษณาในภูมภิ าคอาเซียน บริษทั วางแผนทีจ่ ะขยายธุรกิจสือ่ โฆษณานอกทีอ่ ยู่อาศัยโดย
การนําแผนธุรกิจของสือ่ โฆษณานอกทีอ่ ยู่อาศัยทีป่ ระสบความสําเร็จอย่างสูงในประเทศไทย
ร่วมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศผูม้ เี ชีย่ วชาญและเข้าใจในสภาพแวดล้อมของธุรกิจและความต้องการของ
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•
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ที่มา: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย
ทีม่ า: บมจ. ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, กรมท่าอากาศยาน

ไตรมาสที่ 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการสํ าหรั บผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560

ผูผ้ ลิตสินค้าและบริการในตลาดแต่ละประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายธุรกิจสือ่ เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริโภคทัว่
ทัง้ ภูมภิ าค ในเบือ้ งต้นบริษทั จะเริม่ ดําเนินการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียนทีม่ ศี กั ยภาพสูง อาทิ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ฟิลปิ ปิ นส์

ไตรมาสที่ 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
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