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วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
เรือ่ ง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับผลการดาเนินงานรอบระยะเวลา 3 เดือน สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม 2565

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอแจ้งผลการดาเนินงานรอบระยะเวลา
3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึง่ ได้รบั การสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว โดยผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ตามงบการเงินรวม มีผลขาดทุนในส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ จานวน 11.36 ล้านบาท ขาดทุนลดลง
8.79 ล้านบาท หรือขาดทุน ลดลงร้อยละ 43.62 เมื่อเปรียบเทียบกับ งวดเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีผลขาดทุน
20.15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบกำไรขำดทุน

รายได้จากการจัดรายการโทรทัศน์
รายได้คา่ ให้เช่าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้า
รวมรำยได้
รวมต้นทุน
กำไรขัน้ ต้น
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไร(ขำดทุน)ก่อนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่น
รายได้อ่นื
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงิ นได้
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กำไร(ขำดทุน)สุทธิ

ไตรมาสแรก ไตรมาสแรก
ปี 2565
ปี 2564
จำนวน
จำนวน
7.24
82.87
0.94
91.05
73.52
17.53
26.43
2.48
28.91
(11.38)
0.19
(11.19)
(0.17)
(11.36)

6.29
64.64
0.83
71.76
67.88
3.88
23.30
2.91
26.21
(22.33)
0.10
(22.23)
2.08
(20.15)

เปลี่ยนแปลง
จำนวน

ร้อยละ

0.95
18.23
0.11
19.29
5.64
13.65
3.13
(0.43)
2.70
10.95
0.09
11.04
(2.25)
8.79

15.10%
28.20%
13.25%
26.88%
8.31%
351.80%
13.43%
-14.78%
10.30%
49.04%
90.00%
-49.66%
-108.17%
-43.62%
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บริษทั มีรายได้รวมสาหรับไตรมาส 1 ปี 2565 จานวนเงิน 91.05 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 19.29 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.88 เมือ่ เปรียบเทียบงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวนเงิน 71.76 ล้านบาท เนื่องจาก
รายได้จากการจัดรายการโทรทัศน์ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2565 จานวนเงิน 7.24 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 0.95
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.10 เมือ่ เปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2564 จานวนเงิน 6.29 ล้านบาท
รายได้คา่ เช่าและบริการ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2565 จานวนเงิน 82.87 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 18.23 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 28.20 เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2564 จานวนเงิน 64.64 ล้านบาท เนื่องจากการ
กระตุน้ ยอดขาย
บริษัทมีกาไรขัน้ ต้น สาหรับไตรมาส 1 ปี 2565 จานวนเงิน 17.53 ล้านบาท ปรับตัว เพิม่ ขึ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 13.65 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึ้นเป็ นอัตราร้อยละ 351.08 เมือ่ เปรียบเทียบกับสาหรับไตรมาส 1
ปี 2564 กาไรขัน้ ต้นจานวนเงิน 3.88 ล้านบาท เนื่องจากการเพิม่ การยอดขายธุรกิจการให้เช่าและบริการ การ
ควบคุมต้นทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ค่ า ใช้จ่ า ยในการขายและบริห าร ส าหรับ ไตรมาส 1 ปี 2565 เท่า กับ 26.43 ล้า นบาท เพิม่ ขึ้น จาก
ระยะเวลาเดียวกันของปี 2564 จานวน 3.13 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.43
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินสาหรับไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 2.48 ล้านบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของ
ปี 2564 จานวน 0.43 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 14.78 เนื่องจากคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินระหว่าง
งวด
ภาษีเงินได้นิตบิ ุ คคลสาหรับไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 0.17 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 2.25 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 108.17 จากระยะเวลาเดียวกันของปี 2564 ผลกระทบจากการตัง้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สาหรับผลขาดทุนทางภาษีในปี 2564 และ ตัง้ สารองหนี้สูญใช้วธิ อี ย่างง่าย (Simplified Approach) มาตามฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ในการรับรู้การด้อยค่า ของลูกหนี้การค้า ตาม
ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดงั กล่าวตัง้ แต่วนั ทีก่ ลุม่ กิจการเริม่ รับรูล้ กู หนี้การค้า
ฐำนะทำงกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
- สิน ทรัพ ย์ร วมจ านวน 1,601.67 ล้า นบาท สิน ทรัพ ย์ท่ีส าคัญ ประกอบด้ว ยเงิน สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 42.42 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื 80.85 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 14.02
ล้านบาท ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย 23.27 ล้านบาท ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,185.63 ล้านบาท
สินทรัพย์ทม่ี ไี ว้เพือ่ ให้เช่า 202.15 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 32.01 ล้านบาท
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ทัง้ นี้สนิ ทรัพย์รวม ลดลง 10.81 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.67 เมือ่ เปรียบเทียบจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 21.46 ล้านบาท และ ลงทุน
เพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์อาคารและอุปกรณ์ ในโครงการบ้านทรงไทยเพื่อให้บริการถ่ายทาละครและ
ภาพยนตร์ 10.04 ล้านบาท สินทรัพย์ทม่ี ไี ว้เพือ่ ให้เช่า 9.07 ล้านบาท
- หนี้ สนิ รวม 290.93 ล้า นบาท เพิม่ ขึ้น 0.54 ล้า นบาทหรือ เพิม่ ขึ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.19 เมื่อ
เปรียบเทียบจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยหนี้สนิ หลัก ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื 51.02
ล้านบาท เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารส่วนทีค่ รบกาหนดภายในหนึ่งปี 37.30 ล้านบาท หนี้สนิ ตาม
สัญญาเช่าส่วนทีค่ รบกาหนดภายในหนึ่งปี 3.38 ล้านบาท เงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร 159.63
ล้านบาท หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า 12.52 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17.95 ล้านบาท
เนื่องจากเจ้าหนึ้การค้าและเจ้าหนี้ซอ้ื สินทรัพย์เป็ นตามปกติในการดาเนินธุรกิจ
- ในส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1,310.75 ล้านบาท ลดลง 11.36 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.86 จาก
31 ธันวาคม 2564 โดยอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio) อยูท่ ่ี 0.22 เท่า และมีอตั รา
สภาพคล่อง (Current Ratio) 1.60 เท่า
กระแสเงินสด
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาเนินงานจานวน 1.32
ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 17.25 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นไปเพือ่ การซื้อสินทรัพย์
ทีม่ ไี ว้เพือ่ ให้เช่าและลงทุนเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์อาคารและอุปกรณ์ในโครงการบ้านทรงไทยเพือ่ ให้บริการถ่ายทา
ละครและภาพยนตร์ กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน 9.73 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพือ่ การชาระเงิน
กูย้ มื จากธนาคาร รวมกระแสเงินสดสุทธิลดลง 25.66 ล้านบาท ส่งผลให้กระแสเงินสดคงเหลือปลายงวดเท่ากับ
42.42 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน)

( นายชยานนท์ อุลศิ )
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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