บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน)
1 กุมภำพันธ์ 2560

คำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนสำหรับไตรมำส 3 ปี 2559/60

ภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำที่มีผลต่ อกำรดำเนินงำน
มูลค่ ำกำรใช้ จ่ำยในอุตสำหกรรมโฆษณำรวมเปรี ยบเทียบกับรำยได้ ของบริ ษัท (ล้ ำนบำท)
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551

712

672
-5.6% QoQ
+29.5% YoY

รวมรำยได้ จำกธุรกิจโมเดิร์นเทรด

ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3
56/57
56/57
56/57
56/57
57/58
57/58
57/58
57/58
58/59
58/59
58/59
58/59
59/60
59/60
59/60
มูลค่ำกำรใช้ จ่ำยโฆษณำรวม (ล้ ำนบำท)

รำยได้ จำกกำรดำเนินงำน วีจีไอ (ล้ ำนบำท)

แหล่งข้ อมูล: บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน)

ภำพรวมตลำดสื่อโฆษณำของประเทศไทยในไตรมำส 3 ปี 2559/60 มีมลู ค่ำกำรใช้ จ่ำยสื่อโฆษณำลดลง 28.4% จำกไตรมำสก่อน และลดลง 30.7% จำกช่วง
เดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ สำเหตุหลักมำจำกกำรงดฉำยโฆษณำในช่วงไว้ อำลัยเป็ นระยะเวลำ 30 วัน รวมถึงผลกระทบจำกสภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศที่ยังคง
ชะลอตัว โดยสื่อโฆษณำกลุ่มโทรทัศน์ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ครองมูลค่ำกำรใช้ จ่ำยสื่อโฆษณำมำกกว่ำครึ่งของตลำด มีกำรปรับตัวลดลงถึง 36.7% จำกไตรมำสก่อน และ
39.3% จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน กลุม่ สื่อโฆษณำแบบดังเดิ
้ ม (รวมหนังสือพิมพ์ วิทยุ และนิตยสำร) ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่องในช่วงปี ที่ผ่ำนมำ โดยลดลง 11.2%
จำกไตรมำสก่อน และลดลง 30.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ สืบเนื่องจำกกำรรับข่ำวสำรและข้ อมูลผ่ำนรูปแบบดิจิทลั และโทรศัพท์มือถือมำกขึ ้น
กลุ่มสื่อโฆษณำที่บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญอย่ำงสื่อโฆษณำนอกบ้ ำน และสื่อออนไลน์ รำยงำนกำรใช้ จ่ำยลดลง 9.3% และ 19.3% จำกไตรมำสก่อนตำมลำดับ
ในขณะเดียวกันมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ ้นมำกกว่ำตลำดเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ ำ เพิ่มขึน้ 28.5% และ 36.9% ตำมกำรเปลี่ยนแปลงไลฟ์ สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ใช้ เวลำอยู่
นอกบ้ ำนนำนขึ ้นรวมถึงอิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่เข้ ำมำเกี่ยวข้ องกับกำรใช้ ชีวิตประจำวัน อย่ำงไรก็ตำมสำเหตุหนึ่งของกำรขยำยตัวอย่ำงโดดเด่นของมูลค่ำกำรใช้
จ่ำยสื่อนอกบ้ ำนมำจำกของฐำนข้ อมูลที่ต่ำในปี ก่อน
ในไตรมำสนี ้ วีจีไอ มีรำยได้ รวมอยูท่ ี่ 672 ล้ ำนบำท ลดลง 5.6% จำกไตรมำสก่อน สำเหตุหลักมำจำกผลกระทบของมูลค่ำกำรใช้ จำ่ ยสื่อโฆษณำในตลำดรวมที่ลดลง
28.4% จำกไตรมำสก่อน อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทฯ มีรำยได้ เพิ่มขึน้ 29.4% จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรควบรวมงบกำรเงินของบริ ษัท
มำสเตอร์ แอด จำกัด (มหำชน) หรือ MACO เมื่อเดือนมิถนุ ำยน 2559
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1 กุมภำพันธ์ 2560

เหตุกำรณ์ สำคัญในไตรมำส 3 ปี 2559/60
 วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2559 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิกำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญ 90% ในบริษัท บำงกอกสมำร์ ทกำร์ ดซิสเทม จำกัด (“BSS”) และ 90% ใน
บริ ษัท บีเอสเอส โฮลดิ ้งส์ จำกัด (“BSSH”) รวมมูลค่ำกำรลงทุนทังสิ
้ ้น 1,956.5 ล้ ำนบำท บริ ษัทฯ คำดว่ำกำรเข้ ำลงทุนครัง้ นี ้จะแล้ วเสร็จภำยในวันที่ 31
มีนำคม 2560

 เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2559 วีจีไอ ได้ เข้ ำซื ้อหุ้นในสัดส่วน 40% ของบริ ษัท เดโม พำวเวอร์ จำกัด ("Demo Power") รวมเป็ นเงินลงทุนทังสิ
้ ้น 412.5 ล้ ำน
บำท โดย Demo Power เป็ นผู้ให้ บริกำรสำธิตสินค้ ำและผลิตภัณฑ์ ที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย ด้ วยประสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจมำกกว่ำ 10 ปี ทำให้ ปัจจุบนั
Demo Power มีเครื อข่ำยร้ ำนค้ ำครอบคลุมมำกกว่ำ 1,000 ร้ ำนค้ ำทัว่ ประเทศไทย ในอนำคตข้ ำงหน้ ำ Demo Power มีโอกำสในกำรขยำยเครื อข่ำยธุรกิ จ
กำรสำธิตสินค้ ำและผลิตภัณฑ์ไปยังระบบขนส่งมวลชนและอำคำรสำนักงำนของวีจีไอ บริษัทฯ เชื่อว่ำกำรลงทุนในครัง้ นี ้ผนวกกับฐำนเครื อข่ำยของวีจีไอจะ
สำมำรถสร้ ำงรำยได้ เพิ่มเติมให้ แก่บริษัทและเติมเต็มควำมตังใจที
้ ่จะเป็ นบริษัทที่มีสื่อโฆษณำแบบครบวงจรได้
Demo Power
Services

Business partners
Exclusivity right

Non-exclusivity right

 ในช่วง 9 เดือนที่ผ่ำนมำ วีจีไอสำมำรถขยำยเครื อข่ำยสื่อโฆษณำในอำคำรสำนักงำนเพิ่มขึน้ อีก 25 อำคำร บรรลุเป้ำหมำยก่อนเวลำที่ตงเป้
ั ้ ำไว้ ใน
2559/60 ทำให้ ปัจจุบนั วีจีไอมีเครื อข่ำยในอำคำรสำนักงำนทังสิ
้ ้น 160 อำคำร (1,231 จอ) และสำมำรถครองส่วนแบ่งตลำดของอำคำรสำนักงำน เกรด
A และ B ได้ มำกกว่ำ 70%

 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 รถไฟฟ้ำสำย Sungai Buloh-Kajang (SBK) ได้ เริ่มเปิ ดให้ บริกำรเดินรถในช่วงแรก โดยมีเส้ นทำงครอบคลุมระยะทำงกว่ำ
21 กิโลเมตร และมีสถำนีที่เปิ ดให้ บริ กำรรวม 12 สถำนี เริ่ มตังแต่
้ สถำนี Sungai Buloh และสิ ้นสุดที่สถำนี Semantan ในส่วนที่เหลือของโครงกำรอีก
19 สถำนี ครอบคลุมระยะทำง 30 กิโลเมตร คำดว่ำจะสำมำรถเปิ ดให้ บริ กำรส่วนที่เหลือทังระบบได้
้
ภำยในเดือนกรกฎำคม 2560 ทังนี
้ ห้ ำกรถไฟฟ้ำ
สำย SBK ก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จจะมีระยะทำงรวมทังสิ
้ ้น 51 กิโลเมตรและมีจำนวนสถำนีให้ บริกำรทังสิ
้ น้ 31 สถำนี บริ ษัทฯ คำดว่ำ Titanium Compass
Sdn Bhd (“TCSB”) จะสำมำรถเริ่มทดลองให้ บริกำรสื่อโฆษณำในช่วงแรกได้ ภำยในไตรมำส 1 ปี 2560/61 และจะให้ บริกำรสื่อโฆษณำเต็มรูปแบบทัง้
สำย SBK ได้ ภำยในเดือนกรกฎำคม 2560
SBK Line
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนสำหรับไตรมำส 3 ปี 2559/60

ภำพรวมผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2559/60
งบกำรเงินรวม
(ล้ ำนบำท)
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร
ต้ นทุนกำรให้ บริ กำร
กำไรขันต้
้ น
EBITDA
กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำน
(ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย)

กำไรสุทธิสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
(ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย)

อัตรำกำไรขันต้
้ น
อัตรำ EBITDA
อัตรำกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำน
(ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย)

อัตรำกำไรสุทธิสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย)

ไตรมำส 3 2558/59
520
178
342
335

ไตรมำส 2 2559/60
712
273
438
332

ไตรมำส 3 2559/60
672
274
398
254

QoQ (%)
-5.6%
0.3%
-9.2%
-23.4%

YoY (%)
29.4%
54.6%
16.3%
-24.2%

209

204

146

-28.6%

-30.2%

232

198

124

-37.1%

-46.5%

65.8%
64.5%

61.6%
46.6%

59.2%
37.8%

40.2%

28.7%

21.7%

44.7%

27.7%

18.5%

หมำยเหตุ: บริษัทฯ มีกำรย้ ำยต้ นทุนค่ำนำยหน้ ำในกำรขำยมำเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย โดยปรับปรุ งตั ้งแต่ไตรมำส 1 ปี 2559/60 เป็ นต้ นไป และ เปลีย่ นแปลงวิธีกำรคำนวณกำไรสุทธิ จำกกำรดำเนินงำน โดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำและบริษัท
ร่วม รวมถึงส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย

วิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2559/60 เทียบกับไตรมำส 3 ปี 2558/59
ในไตรมำส 3 ปี 2559/60 บริษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเพิ่มขึ ้น 29.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จำก 520 ล้ ำนบำท เป็ น 672 ล้ ำนบำท สำเหตุ
หลักมำจำกรำยได้ ที่มำกขึ ้นจำกธุรกิจสื่อโฆษณำกลำงแจ้ ง หลังกำรรวมงบกำรเงินกับ MACO ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ำยน 2559 โดยในไตรมำสนี ้บริษัทฯ มีรำยได้ จำก
สื่อโฆษณำกลำงแจ้ ง 181 ล้ ำนบำท ในช่วงไว้ อำลัยในไตรมำสที่ผ่ำนมำ บริ ษัทฯ ได้ ร่วมดำเนินตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่รัฐบำลประกำศขอควำมร่วมมือให้ แทน
โฆษณำทุกประเภทบนสื่อดิจิทลั ด้ วยข้ อควำมถวำยควำมอำลัย เป็ นระยะเวลำทังสิ
้ ้น 30 วัน ส่งผลกระทบต่อรำยได้ จำกสื่อโฆษณำประเภทสื่อดิจิทลั ของบริษัทฯ
โดยหลักได้ แก่ สื่อโฆษณำบนรถไฟฟ้ ำบีทีเอสที่มีรำยได้ ลดลง 3.4% จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อนมำอยูท่ ี่ 438 ล้ ำนบำท และสื่อโฆษณำในอำคำรสำนักงำน
ลดลง 18.9% จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อนมำอยูท่ ี่ 54 ล้ ำนบำท
ในไตรมำส 3 ปี 2559/60 ธุรกิจสื่อโฆษณำบนบีทีเอสมีสดั ส่วนรำยได้ 65.1% ของรำยได้ ทงหมด
ั้
ธุรกิจสื่อโฆษณำกลำงแจ้ งมีสดั ส่วนรำยได้ ที่ 26.9% ขณะที่ธุรกิจ
สื่อโฆษณำอำคำรสำนักงำนและอื่นๆมีสดั ส่วนรำยได้ 8.0%
สัดส่ วนรำยได้

รำยได้ (ล้ ำนบำท)

สื่อโฆษณำบนบีทเี อส

-5.6% QoQ
+29.4% YoY
712 672

26.9%

672
ล้ ำนบำท
65.1%

สื่อโฆษณำกลำงแจ้ ง
8.0%

520

-9.0% QoQ
-3.4% YoY
453 481 438

+18.2% QoQ
153 181

สื่อโฆษณำในอำคำรสำนักงำนและสื่ออื่นๆ
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร

สือ่ โฆษณำบนบีทีเอส

ไตรมำส 3 2558/59

-30.6% QoQ
-18.9% YoY
67 78 54

สือ่ โฆษณำกลำงแจ้ ง

ไตรมำส 2 2559/60

สือ่ โฆษณำ
อำคำรสำนักงำนและอื่นๆ
ไตรมำส 3 2559/60

ต้ นทุนกำรให้ บริกำรเพิ่มขึ ้น 54.6% จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน จำก 178 ล้ ำนบำท เป็ น 274 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรรวมงบกำรเงินของ MACO (ธุรกิจ
สื่อโฆษณำกลำงแจ้ ง) และค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบำรุงรักษำสื่อโฆษณำบนรถไฟฟ้ำบีทีเอส ทังนี
้ ้ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นดังกล่ำว ส่งผลให้ อัตรำกำไรขัน้ ต้ นในไตรมำสนี ้ลดลง
เป็ น 59.2% จำก 65.8% ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน กำรขยำยธุรกิจของวีจีไอยังส่งผลให้ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรเพิ่มขึน้ 170.6% เป็ น 235 ล้ ำนบำท
โดยส่วนใหญ่มำจำกค่ำใช้ จ่ำยในกำรซือ้ กิจกำรและค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ อ งกับกำรพัฒนำธุรกิจ จำกปั จจัยที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นประกอบกับรำยได้ ที่เติบโตน้ อยกว่ำ
คำดกำรณ์อนั เป็ นผลจำกกำรหยุดกำรให้ บริกำรสื่อโฆษณำในช่วงไว้ อำลัย ส่งผลให้ กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนมำอยูท่ ี่ 124 ล้ ำนบำท ลดลง 46.5% จำก 232
ล้ ำนบำท ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
คำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2559/60 (สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559)
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บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน)
1 กุมภำพันธ์ 2560

คำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนสำหรับไตรมำส 3 ปี 2559/60

ฐำนะทำงกำรเงิน
สินทรัพย์
รำยละเอียดสินทรั พย์
เงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
อุปกรณ์ – สุทธิ
ลงทุนในบริ ษัทร่ วม
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

(ล้ ำนบำท)
360
399
1,211
772
357
3,099

31 มีนำคม 2559
% ของสินทรัพย์รวม
11.6%
12.9%
39.1%
24.9%
11.5%
100.0%

31 ธันวำคม 2559
(ล้ ำนบำท)
% ของสินทรัพย์รวม
826
14.8%
607
10.8%
1,335
23.8%
656
11.7%
2,176
38.9%
5,600
100.0%

สินทรั พย์ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีจำนวน 5,600 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 2,501 ล้ ำนบำทหรือ 80.7% จำก 3,099 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 โดยมี
สินทรั พย์ หมุนเวียน 1,675 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ 100.1% หรื อ 838 ล้ ำนบำท กำรเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำรรวมงบกำรเงินกับ MACO หลังจำกที่บริษัทฯ
เพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นจำก 24.96% เป็ น 33.77% รวมไปถึงกำรรวมงบกำรของบริ ษัท มัลติ ซำยน์ จำกัด (“Multi Sign”) กับ MACO หลังจำกที่ MACO เข้ ำซื ้อ
70% ใน Multi Sign เมื่อเดือนตุลำคม 2559 ส่งผลให้ 1) เงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินลงทุนชัว่ ครำวเพิ่มขึ ้น 466 ล้ ำนบำท 2) ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนี ้
อื่นเพิ่มขึ ้น 208 ล้ ำนบำท (รำยละเอียดในหัวข้ อลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น) 3) ค่ำใช้ จ่ำยล่วงหน้ ำเกี่ยวกับค่ำเช่ำโครงป้ำยโฆษณำกลำงแจ้ งของ MACO เพิ่มขึ ้น
69 ล้ ำนบำท และ 4) เงินลงทุนระยะสันแก่
้ บริษัทที่เกี่ยวข้ องกันจำนวน 30 ล้ ำนบำท
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน 3,925 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ 73.5% หรื อ 1,663 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรซือ้ กิจกำรดัง ที่กล่ำวข้ ำงต้ น ส่งผลให้ 1) ค่ำควำมนิยม
เพิ่มขึ ้น 1,251 ล้ ำนบำท 2) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิเพิ่มขึน้ 353 ล้ ำนบำท 3) อุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ ้น 124 ล้ ำนบำท 4) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 57 ล้ ำนบำท
อย่ำงไรก็ตำมกำรเพิ่มขึ ้นดังกล่ำวถูกหักกลบด้ วยเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมที่ลดลง 109 ล้ ำนบำท จำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของ MACO จำกบริ ษัทร่วมเป็ นบริ ษัท
ย่อย อย่ำงไรก็ตำมเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ ้นจำก ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 จำกกำรเข้ ำซื ้อ Demo Power ในเดือนพฤศจิกำยน 2559
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ่ นื 607 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 207 ล้ ำนบำท ตำมกำรเพิ่มขึ ้นของยอดขำยในไตรมำส 3 ปี 2559/2560 ทังนี
้ ้บริษัทฯ มีกำรให้ เครดิตเทอมแก่
ลูกค้ ำ 60-90 วัน และมีนโยบำยกำรตังส
้ ำรองค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยพิจำรณำจำกอำยุหนี ้ที่ค้ำงชำระเกิน 120 วัน ประกอบกับประวัติกำรชำระเงินและควำม
น่ำเชื่อถือของลูกค้ ำแต่ละรำย โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีคำ่ เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 33 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 23 ล้ ำนบำท หลังจำกกำรควบรวมงบกำรเงิน
MACO
ลูกหนีก้ ำรค้ ำคงค้ ำง (ล้ ำนบำท)
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ไม่เกิน 6 เดือน
6 เดือนขึ ้นไป
รวม
% ต่อลูกหนี ้รวม
สำรองค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
% ต่อลูกหนี ้รวม

31 มีนำคม 2559
340
34
10
384
96.2%
10
2.4%

31 ธันวำคม 2559
385
193
22
600
98.9%
33
5.4%

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
รำยละเอียดหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืมระยะสัน้
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
ค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(ล้ ำนบำท)
240
123
277
182
35
857
2,242
3,099

31 มีนำคม 2559
% ของหนี ้สินและผู้ถือหุ้นรวม
7.7%
4.0%
8.9%
5.9%
1.1%
27.7%
72.3%
100.0%

คำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2559/60 (สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559)

(ล้ ำนบำท)

31 ธันวำคม 2559
% ของหนี ้สินและผู้ถือหุ้นรวม
940
16.8%
448
8.0%
343
6.1%
229
4.1%
134
2.4%
2,094
37.4%
3,506
62.6%
5,600
100.0%
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บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน)
1 กุมภำพันธ์ 2560

คำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนสำหรับไตรมำส 3 ปี 2559/60

หนีส้ ินรวมเท่ำกับ 2,094 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 1,237 ล้ ำนบำท หรือ 144.4% จำก 857 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 โดยสำเหตุหลักมำจำก 1) เงินกู้ระยะสัน้
เพิ่มขึ ้น 700 ล้ ำนบำท โดยหลักมำจำกเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อเข้ ำซื ้อ MACO และ Demo Power 2) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 324 ล้ ำนบำท 3) ค่ำใช้ จำ่ ย
ค้ ำงจ่ำยเพิ่มขึ ้น 67 ล้ ำนบำท 4) หนี ้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 99 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี 75 ล้ ำนบำท
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,506 ล้ ำนบำทเพิ่มขึ ้น 1,264 ล้ ำนบำท หรื อ 56.4% จำกกำไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นจำกกำไรสุทธิในไตรมำสนี ้ ส่งผลให้ อตั รำผลตอบแทนผู้ถือ
หุ้นในไตรมำสนี ้เท่ำกับ 28.7%

สภำพคล่ องและกระแสเงินสด (ล้ ำนบำท)

643*

919

678**

514

เงินสดใช้ ไป
ในกำรจัดหำเงิน

เงินสดปลำยงวด
(31/12/2559)

112
เงินสดต้นงวด
(31/3/2559)

เงินสดสุทธิ
จำกกำรดำเนินงำน

เงินสดใช้ ไป
ในกำรลงุทน

*หลังหักจ่ำยภำษี เงินได้ (จำนวน 165 ล้ ำนบำท) และหลังหักจ่ำยดอกเบี ้ย (จำนวน 12 ล้ ำนบำท)
**รวมผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 4 ล้ ำนบำท

สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด 514 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ 358.2% หรื อ 402 ล้ ำนบำท สำเหตุ
หลักจำกกำรควบรวมงบกำรเงิน MACO บริ ษัทฯ มีเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน 819 ล้ ำนบำท ลดลง 13.7% หรื อ 129 ล้ ำนบำท หลังจำกหักกำรจ่ำยภำษีเงินได้
จำนวน 165 ล้ ำนบำท (เก้ ำเดือนแรกปี 2558/59: 229 ล้ ำนบำท) และจ่ำยดอกเบี ้ย 12 ล้ ำนบำท (เก้ ำเดือนแรกปี 2558/59: 9 ล้ ำนบำท) ทำให้ บริษัทฯ มีเงินสุทธิ
จำกกิจกรรมดำเนินงำน 643 ล้ ำนบำท ส่วนของเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 919 ล้ ำนบำท รำยกำรหลักมำจำกเงินสดจ่ำยเพื่อซื ้อเงินลงทุนใน
MACO จำนวน 473 ล้ ำนบำท Demo Power จำนวน 380 ล้ ำนบำท และ Aero Media 80 ล้ ำนบำท ในส่วนของเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน
674 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน 1,000 ล้ ำนบำท และเงินสดรับจำก MACO ที่ออกจำหน่ำยหุ้นสำมัญให้ แก่บริษัท Ashmore OOH
Media จำนวน 428 ล้ ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปั นผลและจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำว จำนวน 412 ล้ ำนบำท และ 307 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ

อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
กำไรขันต้
้ น1
EBITDA จำกกำรดำเนินงำน
เงินสดต่อกำรทำกำไร
กำไรสุทธิสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ2
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น3

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

ไตรมำส 3
2558/59
65.8%
64.5%
89.9%
44.7%
31.6%

ไตรมำส 3
2559/60
59.2%
37.8%
114.8%
18.5%
28.7%

21.6%
75.1%
0.6

18.5%
85.6%
0.5

สภำพคล่อง
สภำพคล่องหมุนเร็ ว5
กำรหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย
ระยะเวลำชำระหนี ้

(เท่ำ)
(เท่ำ)
(เท่ำ)
(วัน)
(วัน)

ไตรมำส 3
2558/59
1.1
1.1
3.8
96.9
105.8

หนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่ำ)
(เท่ำ)

0.5
0.1

อัตรำส่ วนสภำพคล่ อง

ไตรมำส 3
2559/60
0.9
0.8
4.6
79.1
152.3

0.6
0.3

อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์4
ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร5
กำรหมุนของสินทรัพย์

(%)
(%)
(เท่ำ)

คำนวณจำกรำยได้จำกกำรบริ กำร
ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย
3
คิ ดจำกกำไรสุทธิ ยอ้ นหลัง 12 เดือน / ส่วนของผูถ้ ือหุ้นเฉลีย่ ยอดสิ้ นสุดไตรมำสเดียวกันในปี ก่อนหน้ำกับยอดสิ้ นสุดไตรมำสปัจจุบัน
4
คิ ดจำกกำไรสุทธิ ยอ้ นหลัง 12 เดือน / สิ นทรัพย์ รวมเฉลีย่ ยอดสิ้ นสุดไตรมำสเดี ยวกันในปี ก่อนหน้ำกับยอดสิ้ นสุดไตรมำสปัจจุบนั
5
(กำไรสุทธิ + ค่ำเสือ่ มรำคำ) / สิ นทรัพย์ถำวรสุทธิ เฉลีย่ ของยอดสิ้ นสุดไตรมำสเดี ยวกันในปี ก่อนหน้ำกับยอดสิ้ นสุดไตรมำสปัจจุบนั
6
(สิ นทรัพย์หมุนเวียน - สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื ่นๆ) / หนีส้ ิ นหมุนเวียนเฉลีย่ ของยอดสิ้ นสุดไตรมำสเดี ยวกันในปี ก่อนหน้ำกับยอดสิ้ นสุดไตรมำสปัจจุบนั
1
2
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนสำหรับไตรมำส 3 ปี 2559/60

มุมมองผู้บริหำรต่ อผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ปี 2559 ถูกกดดันจำกเศรษฐกิจที่ยงั คงเติบโตไม่มำกนักและเหตุกำรณ์กำรเสด็จสวรรคตในช่วงเดือนตุลำคมที่ผ่ำนมำ สะท้ อนให้ มลู ค่ำกำรใช้ จ่ำยสื่อโฆษณำที่
ปรับตัวลงถึง 11.8% ในปี 2559 ซึง่ เป็ นกำรปรับตัวลดลงมำกที่สดุ ในรอบ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ
สำหรับมุมมองต่อเศรษฐกิจไทย ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ ประเมินว่ำ GDP จะสำมำรถขยำยตัวได้ 3.2% ในปี 2560 โดยคำดว่ำอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำจะ
ได้ รับผลดีตำมขยำยตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งสมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทยประมำณกำรมูลค่ำกำรใช้ จ่ำยสื่อโฆษณำว่ำจะขยำยตัวได้ รำว 3-5% จำกปี ก่อน
ผลักดันโดยควำมเชื่อมั่นของผู้บริ โภคที่ปรับตัวดีขึน้ และกำรใช้ จ่ำยสื่อโฆษณำที่เพิ่มมำกขึน้ หลังจำกกำรงดฉำยโฆษณำในช่วงไว้ อำลัย (ฐำนกำรใช้ จ่ำยที่ต่ำ )
ในช่วงไตรมำสสุดท้ ำยของปี 2559
บริษัทฯ มีมมุ มองบวกต่อแนวโน้ มของอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำในปี 2560 โดยเรำเชื่อว่ำกำรผนึกกำลังทำงธุรกิจหลังกำรเข้ ำซื ้อกิจกำรหลำยแห่ง อำทิเช่น MACO
(สื่อโฆษณำกลำงแจ้ ง), Rabbit (สื่อดิจิทลั และออนไลน์), Aero Media (สื่อโฆษณำในสนำมบิน) และ Demo Power (Activation) จะช่วยหนุนผลกำรดำเนินงำน
สำหรับปี 2560/61 ให้ ดีขึ ้นอย่ำงเด่นเจน อย่ำงไรก็ตำมกำรเพิ่มขึ ้นดังกล่ำวอำจถูกชดเชยโดยบำงส่วนด้ วยกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำสัมปทำนบนรถไฟฟ้ำบีทีเอส จำก 5%
เป็ น 10% ซึง่ จะเริ่มในเดือนพฤษภำคม 2560 โดยบริษัทฯ จะเปิ ดเผยเป้ำหมำยผลกำรดำเนินงำนของปี 2560/61 ในคำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและ
ผลกำรดำเนินงำนสำหรับงวดปี 2559/60
สุดท้ ำยนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 ได้ อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผลประกอบกำรในครึ่งปี แรก ใน
รำคำหุ้นละ 0.035 บำทต่อหุ้น รวมเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 240.3 ล้ ำนบำท โดยบริ ษัทฯ กำหนดให้ วนั ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้ รับปั นผล (Record Date) และจะจ่ำยเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560

…………………………………..

จิตเกษม หมูม่ ิ่ง
(ผู้อำนวยกำรใหญ่สำยงำนกำรเงิน)
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