MMS-AC65/013
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
เรื่อง คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอแจ้งผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่ 2 สิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รบั การสอบทานจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว โดยผลการดาเนินงานของบริษัทตามงบ
การเงินรวม มีผลขาดทุนในส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ จานวน 15.51 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 2.32 ล้านบาท หรือขาดทุน
ลดลงร้อยละ 13.01 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 ซึง่ มีผลขาดทุน 17.83 ล้านบาท
บริษทั มีรายได้รวมสาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 จานวนเงิน 82.21 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 12.45 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 17.85 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก กลุ่มกิจการสามารถดาเนินธุรกิจได้มากกว่าช่วง
เดียวกันกับปี ก่อนและสถานการณ์ Covid-19 ทีเ่ ริม่ ดีขน้ึ โดย
รายได้ค่าเช่าและบริการ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2565 จานวนเงิน 72.03 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 12.35 ล้านบาทหรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.69 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 จานวนเงิน 59.68 ล้านบาท
รายได้จากการจัดรายการโทรทัศน์ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2565 จานวนเงิน 9.34 ล้านบาท ลดลง 0.26 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 2.71 เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2564 จานวนเงิน 9.60 ล้านบาท
(หน่ วย:ล้านบาท)
ไตรมาส 2
งบกาไรขาดทุน
รายได้จากการจัดรายการโทรทัศน์
รายได้คา่ ให้เช่าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้า
รวมรายได้
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9.34
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เปลี่ยนแปลง
จานวน
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(0.26)
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บริษทั มีกาไรขัน้ ต้น สาหรับไตรมาส 2 ปี 2565 จานวนเงิน 13.58 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อน 0.55 ล้านบาทหรือลดลงเป็ นอัตราร้อยละ 3.89 เมื่อเปรียบเทียบกับสาหรับไตรมาส 2 ปี 2564 กาไรขัน้ ต้นจานวนเงิน
14.13 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ จากภาวะเศรษฐกิจ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สาหรับไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากับ 27.16 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเวลาเดียวกัน
ของปี 2564 จานวน 0.21 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.78
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ค่าใช้จ่ายทางการเงินสาหรับไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากับ 2.46 ล้านบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2564
จานวน 0.40 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 13.99 เนื่องจากคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินระหว่างงวด
รายได้ภาษีเงินได้สาหรับไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากับ 0.12 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2.38 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
105.31 จากระยะเวลาเดียวกันของปี 2564
สาหรับผลประกอบการรอบระยะเวลา 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีผล
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ 26.87 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนมีผลขาดทุน 37.98
ล้านบาท ขาดทุนลดลง 11.11 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 29.25 โดย
บริษทั มีรายได้จากการขายรวม 173.26 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 31.73 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.42 ต้นทุนขาย
รวม 142.15 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 18.62 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.07 และกาไรขัน้ ต้นรวม 31.11 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
13.11 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 72.83 ในขณะทีค่ ่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 53.60 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3.36 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.69 และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 4.94 ล้านบาท ลดลง 0.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.53
ฐานะทางการเงิ น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
-

สินทรัพย์รวมจานวน 1,574.26 ล้านบาท สินทรัพย์ทส่ี าคัญประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
26.48 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื 86.27 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 13.63 ล้านบาท ภาษีเงินได้ถูก
หัก ณ ทีจ่ ่าย 24.39 ล้านบาท ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,177.44 ล้านบาท สินทรัพย์ทม่ี ไี ว้เพื่อให้เช่า 193.72
ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 32.13 ล้านบาท ทัง้ นี้สนิ ทรัพย์รวม ลดลง 38.23 ล้านบาท หรือ
ลดลงคิดเป็ นอัตราร้อยละ 2.37 เมื่อเปรียบเทียบจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่ ายของสินทรัพย์ 43.15 ล้านบาท และ ลงทุนเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน 13.45 ล้านบาท สินทรัพย์ทม่ี ไี ว้เพื่อให้เช่า 12.98 ล้านบาท สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ 8.00
ล้านบาท ได้แก่ ลงทุนในโครงการบ้านทรงไทยเพื่อให้บริการถ่ายทาภาพยนตร์ ลงทุนในอุปกรณ์ให้เช่าเพื่อ
รองรับปริมาณลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้

-

หนี้สนิ รวม 279.02 ล้านบาท ลดลง 11.36 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นอัตราร้อยละ 3.91 เมื่อเปรียบเทียบจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากจ่ายคืนเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน โดยหนี้สนิ หลัก ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อ่นื 41.10 ล้านบาท เงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคารส่วนทีค่ รบกาหนดภายในหนึ่งปี 37.88 ล้านบาท
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าส่วนทีค่ รบกาหนดภายในหนึ่งปี 3.43 ล้านบาท เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร 150.14
ล้านบาท หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า 11.65 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18.54 ล้านบาท

-

ในส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1,295.24 ล้านบาท ลดลง 26.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.03 เมื่อเปรียบเทียบ
จากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio) อยู่ท่ี 0.22 เท่า และมี
อัตราสภาพคล่อง (Current Ratio) 1.54 เท่า
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กระแสเงินสด
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการดาเนินงานจานวน 1.18 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุนจานวน 27.45 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นไปเพื่อการซือ้ สินทรัพย์ทม่ี ไี ว้เพื่อให้เช่าและลงทุนเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์
อาคารและอุปกรณ์ ในโครงการบ้านทรงไทยเพื่อให้บริการถ่ายทาภาพยนต์ กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน
12.97 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการชาระเงินกูย้ มื จากธนาคาร กระแสเงินสดสุทธิลดลง 41.60 ล้านบาท ส่งผลให้กระแส
เงินสดคงเหลือปลายงวดเท่ากับ 26.49 ล้านบาท

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน)

( นายชยานนท์ อุลศิ )
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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