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12. สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

12.1 งบการเงิน 
 

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี 
   

ผูสอบบัญชีของบริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) ไดแก 
 
  ป พ.ศ.2543- 2544  

นางสาววินิจ เครือประดิษฐ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่  1872 
  สํานักงานบัญชี พี เอ็ม การบัญชี 
 
  ป พ.ศ.2545 และ งวด 6 เดือน ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2546 

นางสุมาลี โชคดีอนันต ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่  3322 
  สํานักงานบัญชี แกรนท ธอนตัน  
 
ซึ่งรายงานการตรวจบัญชีและสอบทานของผูสอบบัญชีของบริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)  
 ป พ.ศ. 2543   ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข  
 ป พ.ศ. 2544   ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข  
 ป พ.ศ. 2545   ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข  
 งวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2546 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข1  

หมายเหต ุ 1 ณ.ไตรมาส 2 ป 2546 ผูสอบบัญชีไดมีการปรับปรุงงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2545 โดยบันทกึภาษีมูลคาเพิ่มทําใหสนิทรัพยรวมและหนี้สนิรวมเพิ่มขึ้น 
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ข. ตารางสรุปงบการเงนิรวม 
 

บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) 
งบดุล (เปรียบเทียบ) 
ระหวางป 2543 – 2546 

 
    งบเดี่ยว งบรวม 

    ป 2543 ป 2544 ป 25451 ม.ค. – มิ.ย.  2546 
สินทรัพยหมุนเวยีน                 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด           8,381,588  6.97%         30,664,918  11.47%         24,886,351   9.90%          34,063,540  12.29% 
  ลูกหนี้การคา (สุทธิ)                        -    0.00%         40,195,558  15.03%         71,999,949  28.66%          80,180,178  28.93% 
  ลูกหนี้อื่น                        -    0.00%              383,510  0.14%                46,500  0.02%                 62,927  0.02% 
  งานระหวางทํา         42,717,500  35.55%                        -    0.00%                        -    0.00%               754,016  0.27% 
  คาเชาพื้นที่จายลวงหนา                        -    0.00%         14,232,254  5.32%         14,435,629  5.75%          10,373,909  3.74% 
 คาใชจายจายลวงหนา                        -    0.00%                        -    0.00%           2,370,520 0.94% 8,156,039 2.94% 
  รายไดคางรับ           7,377,293  6.14%              130,183  0.05%           3,116,407  1.24%            3,949,108  1.43% 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น           7,525,141  6.26%           9,158,056  3.43%           4,920,683  1.96%            7,852,131  2.83% 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน       66,001,522  54.92%       94,764,479  35.44%     121,776,041  48.47%      145,391,848  52.47% 
  เงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือและบริษัทรวม           8,160,000  6.79%                        -    0.00%                        -    0.00%                         -    0.00% 
  เงินลงทุนแกบริษัทในเครือบริษัทรวมและบริษัทอื่น         13,299,900  11.07%           3,317,094  1.24%           4,133,699  1.65%            5,134,535  1.57% 
  เงินฝากประจําค้ําประกัน                        -    0.00%           6,818,545  2.55%           4,078,249  1.62%            3,716,982  1.34% 
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ         26,602,184  22.14%       158,536,516  59.26%       117,151,965  46.63%        119,948,472  43.29% 
  สินทรัพยอื่น           6,104,007  5.08%           3,944,131  1.48%           4,117,161  1.64%            2,913,447  1.05% 
รวมสินทรัพย     120,167,613  100.00%     267,380,765  100.00%     251,257,115  100.00%      277,105,284  100.00% 
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บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (เปรียบเทียบ) 
ระหวางป 2543 – 2546 

 
    งบเดี่ยว งบรวม 

    ป 2543 ป 2544 ป 25451 ม.ค. – มิ.ย.  2546 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน                 
หนี้สินหมุนเวียน                 
  เงินเบิกเกินบัญชี              828,191  0.69%                        -    0.00%                        -    0.00% 4,353,101 1.57% 
  ตั๋วสัญญาใชเงิน                        -    0.00%                        -    0.00%           7,000,000  2.79%                        -    0.00% 
  เจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระ 1 ป                        -    0.00%                        -    0.00%              132,651  0.05%               493,778  0.18% 
  เจาหนี้การคา           2,753,961  2.29%           5,137,825  1.92%           7,352,078  2.93%           11,498,142  4.15% 
  เจาหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของ                        -    0.00%           6,876,972  2.57%           3,462,945  1.38%             5,415,685  1.95% 
  เจาหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวของ                        -    0.00%           2,157,474  0.81%             163,858 0.07%               165,992 0.06% 
  รายไดรับลวงหนา                        -    0.00%           2,383,335  0.89%           9,458,735  3.76%           12,125,576  4.38% 
  เงินปนผลคางจาย                        -    0.00%                        -    0.00%         10,000,000  4.03%                        -    0.00% 
  ภาษีเงินไดคางจาย                        -    0.00%           1,608,958  0.60%           7,517,873  2.99%          16,395,133  5.92% 
  คาใชจายคางจาย           4,209,591  3.50%           8,872,790  3.32%           4,785,237  1.90%            4,699,295  1.70% 
  ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ                        -    0.00%                        -    0.00%           4,612,374  1.84%            5,171,049  1.87% 
  หนี้สินหมุนเวียนอืน่              508,779  0.42%           2,858,986  1.07%           5,363,483  2.13%            2,552,444  0.92% 
รวมหนี้สนิหมุนเวียน        8,300,522  6.91%       29,896,341  11.18%       59,849,234  23.82%        62,870,195  22.69% 
  เงินกูยืมจากผูถือหุน                        -    0.00%       191,449,643   71.60%         68,686,670  27.34%          51,454,800  18.57% 
  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น         82,124,590  68.34%              158,598  0.06%              472,530  0.19%            1,232,484  0.44% 

รวมหนี้สนิ       90,425,112  75.25%     221,504,582  82.84%     129,008,434  51.35%      115,557,479  41.70% 
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บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (เปรียบเทียบ) 
ระหวางป 2543 – 2546 

 
    งบเดี่ยว งบรวม 

    ป 2543 ป 2544 ป 25451 ม.ค. – มิ.ย.  2546 
สวนของผูถือหุน                 
  ทุนเรือนหุน           6,000,000  4.99%           6,000,000  2.24%       100,000,000  39.80%        100,000,000  36.09% 
  กําไร (ขาดทุน) สะสม - จัดสรร                        -    0.00%                        -    0.00%           2,289,551  0.91%            2,289,551  0.83% 
                                   - ยังไมไดจัดสรร         23,742,499  19.76%         29,168,251  10.91%           8,501,475  3.38%          39,639,358  14.30% 
รวมสวนของผูถือหุน       29,742,499  24.75%       35,168,251  13.15%     110,791,026  44.09%      141,928,909  51.22% 
ผูถือหุนสวนนอย                        -    0.00%         10,707,932  4.00%         11,457,655  4.56%          19,618,896  7.22% 
รวมสวนของผูถือหุนและผูถือหุนสวนนอย                        -    0.00%       45,876,183  17.16%     122,248,681  48.65%      161,547,805  59.47% 
รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน     120,167,612  100.00%     267,380,765  100.00%     251,257,115  100.00%      277,105,284  100.00% 
                    

 
 หมายเหตุ  1 ณ.ไตรมาส 2 ป 2546 ผูสอบบัญชีไดมีการปรับปรุงงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2545 โดยบันทกึภาษีมูลคาเพิ่มทําใหสนิทรัพยรวมและหนี้สนิรวมเพิ่มขึ้น 
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บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทนุ (เปรียบเทียบ) 
ระหวางป 2543 – 2546 

 
    งบเดี่ยว งบรวม 
    ป 2543 ป 2544 ป 2545 ม.ค. – มิ.ย.  2546 
รายได                 
  รายไดจากการรับจางและใหเชา       125,859,490  95.23%       210,906,880  97.32%       288,937,622  97.77%        165,961,445  98.17% 
  รายไดอื่น           6,301,751  4.77%           5,029,838  2.32%           5,383,927  1.82%            2,097,656  1.24% 
  สวนแบงกําไรตามวิธีสวนไดเสีย   0.00%              777,678  0.36%           1,216,586  0.41%            1,000,836  0.59% 
  รวมรายได     132,161,240  100.00%     216,714,396  100.00%     295,538,135  100.00%        169,059,937  100.00% 
คาใชจาย                 
  ตนทุนรับจางและใหเชา         90,343,468  68.36%       144,726,710  66.78%       194,955,069  65.97%          76,106,448  45.02% 
  คาใชจายในการขายและบริหาร         34,498,331  26.10%         54,146,984  24.99%         66,189,710  22.40%          31,792,548  18.81% 
 รวมตนทุนและคาใชจาย       124,841,799 94.46%       198,873,694 91.77%       261,144,779 88.36%        107,898,996 63.82% 
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษี           7,319,441 5.54%         17,840,702 8.23%         34,393,356 11.64%          61,160,941 36.18% 
  ดอกเบี้ยจาย                       78  0.00%           2,669,457  1.23%           3,787,111  1.28%            2,018,904 1.19% 
  ภาษีเงินไดนิติบุคคล           2,195,809  1.66%           5,277,486  2.44%         13,233,747  4.48%           19,842,913  11.74% 
กําไรสุทธิกอนหักสวนของผูถือหุนสวนนอย           5,123,554  3.88%           9,893,759  4.57%         17,372,498  5.88%          39,229,124  23.25% 
หัก สวนของผูถือหุนสวนนอย                        -    0.00%         (2,737,031) -1.26%            (749,723) -0.25%           (8,161,241) -4.83% 
กําไรสุทธ ิ        5,123,554   3.88%        7,156,728  3.30%       16,622,775  5.62%        31,137,883  18.42% 
กําไรตอหุน (Weighted) 8.54    11.93    2.14    0.31    
กําไรตอหุน (Fully Diluted)   11.93  1.66  0.31  
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บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

 
      ป 2545 ม.ค. – มิ.ย.  2546   
      งบรวม งบเดี่ยว งบรวม  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน                 
กําไรสุทธิสําหรับป             16,622,775            16,622,775             31,137,883    
ปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน               
  คาเสื่อมราคา             35,298,325            16,800,117              15,610,153    
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณตัดจําหนาย             18,173,803                           -                 4,456,897    
  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามสวนไดสวนเสีย             (1,216,586)           (1,996,903)             (1,000,836)   
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      1,353,550  
  กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม                (79,996)                (79,996)                          -      
  กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ                (732,462)              (732,462)                          -   
  สวนของผูถือหุนสวนนอย                  749,723                           -                 8,161,241    
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนีส้ินดําเนินงาน                 
  ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น           (28,835,862)         (21,133,636)             (9,533,779)   
  รายไดคางรับเพิ่มขึ้น             (2,986,224)              (982,357)                (832,701)   
  ลูกหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น)                  230,648            (2,174,547)                  (16,427)   
  งานระหวางทําเพิ่มขึ้น                          (754,016)   
  คาเชาพื้นที่จายลวงหนาลดลง               1,580,493              1,580,493               4,061,720   
 คาใชจายจายลวงหนาลดลง       (5,785,517)  
 เงินมัดจํา       60,000  
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)                  487,147            (1,730,723)             (2,931,448)   
  สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่นเพิ่มขึ้น                  (58,574)                (56,195)              1,143,437    
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บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
 

      ป 2545 ม.ค. – มิ.ย.  2546   
      งบรวม งบเดี่ยว งบรวม  
          
  เจาหนี้การคาลดลง             (4,757,992)           (1,649,514)              6,098,804    
  เจาหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวของลดลง             (2,157,474)              (348,910)                     2,134   
  รายไดรับลวงหนาเพิ่มขึ้น               7,075,400              8,599,680              2,666,841   
  ภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้น               5,908,915              4,906,885               8,877,260    
  คาใชจายคางจาย(ลดลง) เพิ่มขึ้น                (369,421)             1,820,986                 ( 85,942)   
  ภาษีเงินขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระเพิ่มขึ้น                          558,675    
  หนี้สินหมุนเวียนอืน่เพิ่มขึ้น               4,454,004              4,170,789              (2,811,039)   
  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น                  232,607                 232,607                 207,559    
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน             49,619,249            23,849,089             60,644,449    
                    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                 
  เงินฝากประจําลดลง               2,588,353              2,588,353                 361,267   
  เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุน                (100,020)              (100,020)       
  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน                    79,996                   79,996        
  เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ           (28,627,307)           (4,127,635)             (22,863,280)   
  เงินสดรับจากการจําหนายที่ดินอาคารและอุปกรณ             17,272,192            17,272,192        
เงินสด (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมลงทุน             (8,786,786)           15,712,886              (22,502,013)   
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บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
 

      ป 2545 ม.ค. – มิ.ย.  2546   
      งบรวม งบเดี่ยว งบรวม  
         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                 
  เงินสดรับจากเงินกูยืมจากธนาคาร               7,000,000              7,000,000    (7,000,000)   
                   4,353,101  
  เงินกูยืมจากผูถือหุนลดลง         (122,762,973)       (120,108,500)   (17,231,870)   
  เจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อเพิ่มขึ้น                        913,552    
  เงินสดรับจากการเพิ่มทุน             94,000,000            94,000,000        
  เงินปนผลจาย           (25,000,000)         (25,000,000)    (10,000,000)   
เงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน           (46,762,973)         (44,108,500)              28,965,247    
                    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธ ิ             (5,930,510)           (4,546,525)             9,177,189    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป             30,664,918            12,017,007             24,886,351    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป             24,734,408              7,467,482             34,063,540    
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ค. ตารางอัตราสวนทางการเงนิทีส่ําคัญ 
 

    2544   2545   ม.ค. – มิ.ย.  
2546 

อัตราสวนสภาพคลอง        
 อัตราสวนสภาพคลอง                       3.16                       2.03                    2.31  
 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว                       2.36                       1.62                    1.82  
 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด        
 อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา                       7.02                       6.43                    5.50  
 ระยะเวลาเก็บหนี้                     51.32                     56.01                  65.40  
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร        
 อัตรากําไรขั้นตน   33.22%  34.03%  54.98% 
 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน   8.23%  11.64%  36.18% 
 อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร        
 อัตรากําไรสุทธิ   3.39%  5.62%  18.42% 
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (fully diluted)   15.60%  13.60%  19.27% 
     อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (weighted)   18.93%  19.77%  21.94% 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน        
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย   2.67%  6.62%  11.24% 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร   4.51%  14.19%   25.96% 
 อัตราการหมุนของสินทรัพย                       0.95                       2.24                    1.44  
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงนิ        
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน                       4.83                       1.06                    0.72  
 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย                       6.68                       9.08                  30.29  
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน   
  

ก. ภาพรวมของการดําเนนิงาน 
ปจจุบันกลุมบริษัทถือไดวาเปนผูนําในธุรกิจใหบริการและผลิตส่ือปายโฆษณา จากการเติบโต

ของผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระหวางป 
2544 - ปจจุบัน สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารงานของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตใน
อนาคต  กลุมบริษัทเปนผูประกอบการที่มีการพัฒนารูปแบบของสื่อปายโฆษณา และพื้นที่ติดตั้งใหมี
ความหลากหลาย และแตกตางจากผูประกอบการรายอื่น โดยสวนใหญผูประกอบการในธุรกิจมักจะ
มุงเนนไปยังส่ือปายโฆษณาเพียง 1-2 ประเภท ในขณะที่บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการสรางระบบโครงขาย
การประชาสัมพันธของสื่อปายโฆษณาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารไปยังผูบริโภค  รวมทั้งการสราง
ความแปลกใหมในรูปแบบส่ือปายโฆษณาเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประชาสัมพันธสินคาของลูกคา   

นอกจากนี้การรวมทุนกับบริษัท เคลียร ชาแนล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ผูผลิตส่ือปายโฆษณา
ชั้นนําที่มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจมาเปนเวลานานในประเทศอังกฤษ และอีกหลายประเทศทั่วโลก
ในการจัดตั้งบริษัท มาสเตอรแอนด มอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ทําใหบริษัทไดเรียนรูการบริหารงานสื่อ
ปายโฆษณาระบบเครือขายการประชาสัมพันธตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเทคโนโลยี และการนําเสนอสื่อ
ปายโฆษณาประเภทใหมๆ  อีกทั้งการรวมทุนกับบริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส (เอ็ม) เอสดี เอ็น บีเอชดี จํากัด 
จากประเทศมาเลเชีย  ในการจัดตั้งบริษัท บริษัท อิงคเจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
รวมนั้น ทําใหบริษัทไดมีการเรียนรูระบบเทคโนโลยีพิมพภาพแบบอิงคเจ็ท และนํามาใชกับงานสื่อปาย
โฆษณาของบริษัท ตลอดจนการที่บริษัทสงงานพิมพภาพระบบอิงคเจ็ทสวนใหญใหแกบริษัทรวมทําให
บริษัทสามารถควบคุมงานผลิตภาพโฆษณาและระยะเวลาในการผลิตชิ้นงานไดดีขึ้น ทําใหบริษัทสามารถ
ใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ปจจุบัน ลูกคาสวนใหญของบริษัทเปนเจาของผลิตภัณฑในสัดสวนประมาณรอยละ 60 ของ
รายได อยางไรก็ดี ในอนาคตบริษัทคาดวาสัดสวนดังกลาวจะลดลง โดยบริษัทจะมุงเนนลูกคาที่เปนบริษัท
โฆษณาเพิ่มขึ้น ในอดีตที่ผานมาลูกคามักจะตออายุสัญญาการใชบริการเมื่อครบกําหนดอายุสัญญา ซึ่ง
สวนใหญจะมีอายุ 6 เดือน - 1 ป โดยลูกคารายใหญ 10 รายแรกของบริษัทมีการทําธุรกิจตอเนื่องมาเปน
ระยะเวลามากกวา 5 ป ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันดีของบริษัทตอลูกคา คุณภาพของงานและการ
บริการ และศักยภาพของจุดติดตั้งส่ือปายโฆษณาของบริษัทไดเปนอยางดี โดยศักยภาพของจุดติดตั้งส่ือ
ปายโฆษณาของบริษัท สามารถพิจารณาอัตราการใชงานของสื่อปายโฆษณาของบริษัทที่มีอยู โดยครึ่งป
แรกของ ป 2546 ส่ือปายโฆษณาหลักของบริษัท อันไดแก Trivision, Billboard และ BTS City Vision มี
อัตราการใชงานอยูที่รอยละ 100, 80 และ 90 ตามลําดับ  

ในป 2545 บริษัทมีการขาย โครง Billboard ที่ราคา 17 ลานบาท จํานวน 35 โครง ใหแกบริษัท 
มาสเตอร คอนสรัคชั่น จํากัด ซึ่งดําเนินงานโดยอดีตผูถือหุนรายยอยของบริษัทที่เล็งเห็นถึงศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจผลิตและใหเชาโครง ปจจุบันบริษัท มาสเตอร คอนสรัคชั่น จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับงาน
กอสราง และงานโยธาทุกชนิด โครงสวนใหญที่บริษัทขายเปนโครงประเภทโครงสรางเหล็กฉากถักใยแมง
มุม (Steel Truss) ซึ่งมีตนทุนการบํารุงรักษาคอนขางสูง ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวมีการลงทุนใน
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โครงการอื่นที่สามารถสรางผลตอบแทนที่ดีกวาจึงทําการขายโครงดังกลาว อยางไรก็ดีบริษัทไดเชาโครง
ดังกลาวกลับโดยมีสัญญาเชาเปนระยะเวลา 10 ปเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ ซึ่งทําใหบริษัทสามารถลด
ตนทุนในการดําเนินงานโดยเฉพาะในสวนของการบํารุงรักษาโครงได ในอนาคตบริษัทคาดวาจะไมมี
รายการในลักษณะขายและเชาโครงกลับ เนื่องจากโครงที่เหลือของบริษัทโดยสวนใหญเปนโครงประเภท
เสาเดี่ยว และเสาคู ซึ่งงายตอการบํารุงรักษา  

บริษัทเชื่อวาในอนาคตสื่อปายโฆษณาจะมีการใหความสําคัญในดานรูปแบบและความสวยงาม
กับสถานที่ติดตั้งส่ือปายโฆษณาเพิ่มขึ้น และจะมีการใช ส่ือปายโฆษณาในรูปแบบเครือขายการ
ประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

  
ข. ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) ในป 2545 
และ งวด 6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2546 สามารถสรุปไดดังนี้  
 
• รายได 
 ในป 2545 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 295 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 36 จาก 216 ลานบาท
ในป 2544 โดยรายไดหลักมาจากการใหบริการและรับจางผลิตส่ือปายโฆษณา 289 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 98 ของรายไดรวม และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 37 ทั้งนี้เนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของรายไดจากสื่อปายโฆษณาประเภท Trivision, Billboard และ BTS City Vision เปนสําคัญ โดย
ในป 2545 บริษัทมีการเพิ่มจุดติดตั้งส่ือปายโฆษณา Trivision และ Billboard และการเรงทําการตลาด 
เปนผลใหรายไดส่ือปายโฆษณาทั้ง 2 ประเภทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณรอยละ 45 จากปกอน
หนา ในสวนของสื่อปายโฆษณา BTS City Vision ซึ่งดําเนินธุรกิจโดยบริษัทยอย เริ่มดําเนินธุรกิจเดือน
กรกฎาคม ป 2544 และเริ่มทําการตลาดอยางจริงจังในป 2545 ดังนั้นจึงมีการรับรูรายไดอยางเต็มที่ในป 
2545 เปนปแรก รายไดของสื่อปายโฆษณาประเภท Trivision, Billboard และ BTS City Vision คิดเปน
สัดสวนรอยละ 80.36 ของรายไดรวม 
 สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนของป 2546 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 169 ลานบาท รายได
หลักของกลุมบริษัทยังคงมาจากการใหบริการและรับจางผลิตส่ือปายโฆษณา แบงเปนรายไดจากการผลิต
ส่ือปายโฆษณา 30 ลานบาท และรายไดจากการใหบริการสื่อปายโฆษณา 134 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
ในอัตราประมาณ 18 กับ 80 ของรายไดรวม ซึ่งรายไดจากสื่อปายโฆษณาประเภท Trivision, Billboard 
และ BTS City Vision ยังจัดไดวาเปนรายไดหลักเชนเดียวกับในป 2545 โดยรายไดของสื่อปายโฆษณาทั้ง 
3 ประเภทคิดเปนสัดสวนรอยละ 72.64 ของรายไดรวม  
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• ตนทุนและคาใชจาย 
 ในป 2545 กลุมบริษัทมีตนทุนขาย 195 ลานบาท มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2544 ในอัตรารอย
ละ 35 สอดคลองกับการเติบโตของยอดขาย โดยในป 2544 และ 2545 ตนทุนขายของกลุมบริษัทคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 66 ของยอดขายรวม โดยจากลักษณะธุรกิจหลักของบริษัทที่ใหบริการและรับจาง
ผลิตส่ือปายโฆษณา ตนทุนขายหลักของธุรกิจจึงประกอบดวย คาเสื่อมราคาสื่อปายโฆษณา คาเชาพื้นที่
ติดตั้งส่ือปายโฆษณา และคาบํารุงรักษาสื่อปายโฆษณา ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 80 ของตนทุน
ขาย      

ในป 2545 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวมอยูที่ 261 ลานบาท ซึ่งเปนคาใชจายในการขายและบริหาร 
66 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 22 ของยอดขายรวม ปรับตัวลงเล็กนอยจากรอยละ 25 ในป 
2544 ทั้งนี้เนื่องมาจากการควบคุมคาใชจายดําเนินงานที่ดีขึ้นของกลุมบริษัท  

สําหรับชวงมกราคม – มิถุนายน 2546 กลุมบริษัทมีตนทุนขาย 76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45 
ของยอดขายรวม ลดลงจากในป 2545 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีอัตราการใชส่ือปายโฆษณาเพิ่มขึ้น และจาก
การที่บริษัทมีการผลิตงานมากขึ้น ทําใหไดสวนลดทางการคาในการสงงานโฆษณาผลิต อีกทั้งในชวง
ปลายป 2545 บริษัทมีการขายโครงที่มีตนทุนการบํารุงรักษาสูง และใชวิธีเชาแทน เพื่อใชในการดําเนิน
ธุรกิจในป 2546 ซึ่งทําใหสามารถลดตนทุนการบํารุงรักษาโครงได ทําใหตนทุนขายของกลุมบริษัทปรับตัว
ลดลง  

ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2546 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวมอยูที่ 108 ลานบาท ซึ่งเปน
คาใชจายในการขายและบริหาร 32 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 19 ของยอดขายของบริษัท 
อัตราสวนดังกลาวมีการปรับตัวลดลงตอเนื่องจากป 2545 ทั้งนี้เนื่องจากควบคุมคาใชจายดําเนินงานที่ดี
ขึ้นของกลุมบริษัท และการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งในสวนของบุคลากรและ
สินทรัพยของบริษัท 
 
• กําไร 
 ในป 2545 กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตน 100 ลานบาท โดยอัตรากําไรขั้นตนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
เล็กนอยจากเปนรอยละ 34.03  จากรอยละ 33.22 ในปกอนหนา และมีกําไรสุทธิ 17 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 
7 ลานบาทในป 2544 คิดเปนอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิรอยละ 132 และมีอัตรากําไรสุทธิตอยอดขาย
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.30 เปน รอยละ 5.62 โดยมีสาเหตุมากจากการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการ
ควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานที่ดีขึ้น  ในป 2545 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากผูถือหุนอยูที่รอยละ 
19.77 คํานวณแบบ weighted และ รอยละ 13.60 คํานวณแบบ Fully Diluted 
 ในชวงมกราคม – มิถุนายน 2546 กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตน และกําไรสุทธิ 93 ลานบาท และ 31 
ลานบาทตามลําดับ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากปที่ผานมาเนื่องมาจากตนทุนขาย และคาใชจายในการ
ดําเนินงานมีการปรับตัวลดลงตามรายละเอียดขางตน สงผลใหอัตรากําไรขั้นตน และอัตรากําไรสุทธิตอ
ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 55 และ 18 ตามลําดับ โดย ณ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีกําไรตอหุน
อยูที่ 0.31 บาทตอหุน (ราคาที่ตราไว 1 บาท)  
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ค. สินทรัพย 
 
• สวนประกอบของสินทรัพย 

กลุมบริษัทมีสัดสวนโครงสรางของสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยระยะยาวในอัตราใกลเคียง
กัน โดยจากลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท สินทรัพยหมุนเวียนโดยสวนใหญจะเปนลูกหนี้
การคา ในขณะที่สินทรัพยระยะยาวจะเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งสวนใหญเปนส่ือปายโฆษณา 

ในป 2545 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม 251 ลานบาท แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 121 ลานบาท 
ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 48 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจากอัตรารอยละ 35 ในป 2544 โดยเปนผลจากการ
เพิ่มขึ้นในสวนของลูกหนี้การคาเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายเปนสําคัญ โดยในป 2545 กลุมบริษัท
มีลูกหนี้การคา 69 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 28 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจากป 2544 ที่มีสัดสวน
อยูประมาณรอยละ 15 ของสินทรัพยรวม  

ในป 2545 กลุมบริษัทมีสินทรัพยระยะยาวประมาณ 130 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 52 
ของสินทรัพยรวม โดยเปนเงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ มูลคา 117 ลานบาท หรือรอยละ 47 ของ
สินทรัพยรวม ลดลงจาก 158 ลานในป 2544 หรือรอยละ 60 ของสินทรัพยรวมในป 2544  การลดลง
ดังกลาวเกิดจากการตัดคาเสื่อมราคา 35 ลานบาท นอกจากนี้ในป 2545 กลุมบริษัทลงทุนในที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณเพิ่มขึ้น 29 ลานบาท เนื่องมาจากการติดตั้งส่ือปายโฆษณาประเภท BTS City Vision ซึ่ง
ดําเนินการโดยบริษัทยอยเปนสําคัญ นอกจากนี้กลุมบริษัทยังมีการขายโครง Billboard มูลคา 17 ลาน
บาท ซึ่งสวนใหญเปนโครงประเภทโครงสรางเหล็กฉากถักใยแมงมุม (Steel Truss) ซึ่งมีตนทุนการ
บํารุงรักษาคอนขางสูงเพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน  

ณ 30 มิถุนายน 2546 สินทรัพยรวมของกลุมบริษัทมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน 277 ลานบาท ซึ่ง
เปนการเพิ่มขึ้นในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนเปนสําคัญเนื่องจากการเติบโตของลูกหนี้ ซึ่งสอดคลองกับ
การขยายตัวของยอดขาย โดยสินทรัพยหมุนเวียนคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 52.47 ของสินทรัพยรวม 
ในสวนของสินทรัพยระยะยาว กลุมบริษัทมีเงินลงทุนใน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ คิดเปนรอยละ 43.29 
ของสินทรัพยรวม แมวาสัดสวนดังกลาวมีการปรับตัวลดลงจากป 2545 แตมีมูลคาเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น
จํานวน 3 ลานบาท โดย ณ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีเงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณมูลคา 120 
ลานบาท เปนการลงทุนเพิ่มขึ้น 23 ลานบาท และลดลงจากการตัดคาเสื่อมราคา และปรับปรุงรายการตัด
จําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 16 ลานบาท และ 4 ลานบาท ตามลําดับ 
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• คุณภาพของสินทรัพย 
ในสวนของคุณภาพของลูกหนี้ กลุมบริษัทมีนโยบายในการกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ 60-90 วัน 

ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะลูกคา โดยลูกคาที่เปนบริษัทตัวแทนโฆษณามักจะไดรับระยะเวลาชําระหนี้ที่ยาวกวา 
ณ 30 มิถุนายน 2546, 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 ระยะเวลาการชําระหนี้โดยเฉลี่ยของลูกหนี้ของกลุม
บริษัทอยูที่ 65 วัน, 56 วันและ 51 วันตามลําดับ ซึ่งระยะเวลาเก็บหนี้ดังกลาวสอดคลองกับนโยบายการ
ดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท สะทอนใหเห็นระบบการตามเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพของลูกหนี้
ของกลุมบริษัท สําหรับสาเหตุที่ระยะเวลาการเก็บหนี้ในชวง มกราคม – มิถุนายน 2546 มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากกลุมบริษัทมีลูกคาที่เปนบริษัทตัวแทนโฆษณาเพิ่มขึ้น ซึ่งอายุลูกหนี้ของบริษัทสามารถ
สรุปไดดังนี้ (สัดสวนของลูกหนี้ตอลูกหนี้รวม) 

• กอนถึงกําหนดชําระ  62% 
• ภายใน 3 เดือน   33% 
• มากกวา 3 เดือน     5% 

ในกรณีที่ลูกคามีการผิดนัดชําระหนี้เกินกวา 6 เดือนนับจากครบกําหนดชําระ บริษัทจะทําการตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน โดยจากผลการดําเนินงานที่ผานมาบริษัทมีปญหานอยมากในการเก็บ
ชําระหนี้จากลูกคา 
 
ง. สภาพคลอง 
 
• กระแสเงินสด 
 ในป 2545 กลุมบริษัทมีแหลงเงินทุนสําคัญมาจากกําไรสุทธิประจําป และเมื่อพิจารณารวมกับ
เงินทุนหมุนเวียนแลวทําใหกลุมบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานทั้งส้ิน 50 ลานบาท  โดย
กลุมบริษัทมีใชกระแสเงินสดดังกลาวในการขยายการลงทุนในสินทรัพยถาวร โดยเฉพาะในสวนของสื่อ
ปายโฆษณาเปนเงิน 29 ลานบาท อยางไรก็ดีกลุมบริษัทไดจําหนายโครงปายโฆษณามูลคา 17 ลานบาท 
ทําใหมีเงินสดที่ใชไปในการลงทุนสุทธิ 9 ลานบาท นอกจากนี้ในป 2545 บริษัทมีการปรับโครงสรางเงิน
ลงทุน โดยมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน 94 ลานบาท และชําระคืนเงินกูยืมจากผูถือหุน 122 ลานบาท ทําให
เงินกูยืมจากผูถือหุนลดลง อยางไรก็ดีกลุมบริษัทมีการกอหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน
มูลคา 7 ลานบาท นอกจากนี้ในป 2545 บริษัทมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 25 ลานบาท เปนผลให
กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินทั้งส้ิน 46 ลานบาท เมื่อพิจารณากระแสเงินสดของ
กลุมบริษัทจากกิจกรรมดานตางๆ พบวากลุมบริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ 6 ลานบาท 
 สําหรับชวงมกราคม – มิถุนายน 2546 กลุมบริษัทมีแหลงเงินทุนจากการดําเนินงานทั้งส้ิน 61 
ลานบาท บริษัทมีการใชไปในกิจกรรมลงทุน 23 ลานบาท โดยเปนการลงทุนในส่ือปายโฆษณาและพื้นที่ 
ในสวนของกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทมีภาระหนี้ลดลงสุทธิ 24 ลานบาทและจายเงินปนผล 10 ลานบาท 
เปนผลใหบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 9 ลานบาท  
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• สภาพคลอง   
 ในป 2545 กลุมบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง และสภาพคลองหมุนเร็วที่ 2.03 เทา และ 1.62 
เทาตามลําดับ ลดลงจาก ที่ 3.16 เทา และ 2.36 เทาในป 2544 ทั้งนี้เนื่องจากกลุมบริษัทมีการกอหนี้ระยะ
ส้ันเพิ่มขึ้น โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินมูลคา 7 ลาน และมียอดเงินปนผลคางจายมูลคา 10 ลานบาท  
 ณ 30 มิถุนายน 2546 อัตราสวนดังกลาวมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 2.31 และ 1.82 ตามลําดับ
ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของสินทรัพยหมุนเวียน สะทอนใหเห็นถึงสภาพคลองที่ดีขึ้นของกลมบริษัท ซึ่ง
กลุมบริษัทเชื่อวาสภาพคลองดังกลาวมากเพียงพอตอการดําเนินงาน และไมประสบปญหาขาดแคลน
เงินทุนหมุนเวียนแตอยางใด  

 
จ. รายจายลงทุน 
 รายจายลงทุนสวนใหญของบริษัทใชไปเพื่อซื้อที่ดิน และการกอสรางสื่อปายโฆษณา ในป 2545 
บริษัทมีการลงทุนในที่ดินและสื่อปายโฆษณาเพิ่มขึ้นประมาณ 29 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มโครง
ปายโฆษณาประเภท BTS City Vision ซึ่งการลงทุนในสื่อปายโฆษณาเพิ่มขึ้นนั้นจะสงผลโดยตรงตอการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นของรายไดในอนาคตของบริษัท  
 ในชวงมกราคม – มิถุนายน  2546 กลุมบริษัทมีการลงทุนเพื่อซื้อที่ดิน และการกอสรางสื่อปาย
โฆษณาเพิ่มขึ้น และภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพยในคร้ังนี้กลุมบริษัทมีแนวทางที่จะกอสรางสื่อ
ปายโฆษณาในพื้นที่ที่ไดรับสิทธิในการบริหารผลประโยชนจากการรถไฟแหงประเทศไทย   
 
ฉ. แหลงที่มาของเงินทนุ 
 โครงสรางของเงินทุนของกลุมบริษัทในป 2545 มาจากการกอหนี้และสวนของผูถือหุนในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกัน โดยในป 2545 และงวด 6 เดือนป 2546 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อยูที่ 1.06 เทา และ 0.72 เทาตามลําดับ โดยสัดสวนดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงจากป 2544 กลาวคือในป 
2544 กลุมบริษัทมีแหลงเงินทุนจากการกอหนี้ในสัดสวนที่สูง โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยู
ที่ 4.83 เทา 
 
ช. หนี้สิน 
 ในป 2545 กลุมบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน 60 ลานบาท หนี้สินระยะยาว 69 ลานบาท รวมภาระ
หนี้สินทั้งส้ิน 129 ลานบาท ลดลงจาก 222 ลานบาทในป 2544 สาเหตุสําคัญมาจากการลดลงของเงิน
กูยืมจากผูถือหุนจาก 191 ลานบาทเหลือเพียง 69 ลานบาท ซึ่งสามารถแบงเปนเงินกูยืมที่บริษัทกูยืมจากผู
ถือหุน 35 ลานบาท และบริษัท มาสเตอร แอนด มอร กูยืมจากบริษัท เคลียร ชาแนล อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 34 ลานบาท การลดลงของเงินกูยืมดังกลาว ทําใหอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมของกลุมบริษัท
ปรับตัวลดลงจากรอยละ 82.85 ของสินทรัพยรวมในป 2544 เหลือรอยละ 51.35 ของสินทรัพยรวมในป 
2545 ซึ่งจากการกอหนี้ที่ลดลงทําใหบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่ลดลงโดยอัตราสวนที่แสดง
ความสามารถในการชําระหนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 6.68 เทา เปน 9.08 เทา  



 
                     บริษัท  มาสเตอร แอด  จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2  หนา 59 

 ณ 30 มิถุนายน 2546 กลุมบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน 63 ลานบาท และหนี้สินระยะยาว 52 ลาน
บาท รวมภาระหนี้สินทั้งส้ิน 115 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2545 โดยมีสัดสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมอยูที่
รอยละ 41.70 สําหรับอัตราสวนแสดงความสามารถในการชําระหนี้มีการปรับตัวสูงขึ้นมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
บริษัทยอยมีการชําระคืนหนี้เงินกูยืมผูถือหุนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 ทําใหภาระดอกเบี้ยจายลดลง 
โดยครึ่งปแรกของป 2546 บริษัทมีเงินกูยืมจากผูถือหุน 23 ลานบาท และบริษัท มาสเตอร แอนด มอร กูยืม
จากบริษัท เคลียร ชาแนล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 28 ลานบาท 
 
ซ. สวนของผูถือหุน 
 
 ในป 2545 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุน 122 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 46 ลานบาทในป 2544 
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุน 94 ลานบาท เปนผลใหทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้น
เปน 100 ลานบาท อยางไรก็ดีบริษัทมีการประกาศจายเงินปนผล 35 ลานบาทตามมติประชุมสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 เมษายน 2545 เปนผลให ณ ส้ินป 2545 บริษัทมีกําไรสะสมหลังหักสํารองตาม
กฎหมายแลวประมาณ 9 ลานบาท  
 ณ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 141 ลานบาท และมีกําไรสะสมหลังหัก
สํารองตามกฎหมายแลว 40 ลานบาท 

 
ฌ. ปจจัยที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานในอนาคต 

การเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนจํานวน 25,000,000 หุนในครั้งนี้ คิดเปนสัดสวนรอยละ 20 
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวภายหลังการเพิ่มทุน  บริษัทจะใชเงินที่ไดจากการระดมทุนสวนใหญในการ
กอสรางสื่อปายโฆษณาในพื้นที่ที่ไดรับสิทธิในการบริหารจากการรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งโครงการ
ดังกลาวคาดวาจะแลวเสร็จ และเริ่มรับรูรายไดในป 2547 โดยบริษัทคาดวาจะไดรับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนขั้นต่ําในอัตรารอยละ 15 ตอป  

ซึ่งการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและการลงทุนในโครงการดังกลาว จะมีผลตอโครงสรางเงินทุน 
และการเติบโตของรายไดและผลกําไรของบริษัท ทําใหอัตรากําไรตอหุน และอัตรากําไรตอสวนของผูถือหุน
มีการเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน  

   
13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 

 
- ไมมี - 




