
 

 

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561/62 15 พฤษภำคม 2562 

ภำพรวมธุรกิจในปี 2561/62 
บริษัทฯ สำมำรถท ำรำยได้เกินกว่ำเป้ำหมำยส ำหรับปีท่ีตั้งไว้ที่ 5,000 ล้ำนบำท โดยมีรำยได้อยู่ที่ 5,158 ล้ำนบำท และมีก ำไรสุทธิที่ 1,101 ล้ำนบำท 

 รำยได้สูงสุดนับตั้งแต่เปิดด ำเนินกำรท่ี 5,158 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 31.0% YoY 
 ธุรกิจโฆษณำสื่อนอกบ้ำนมีรำยได ้3,847 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 8.1% YoY 
 ธุรกิจบริกำรดำ้นดิจิทลัมีรำยได ้1,311 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 246.8% YoY 

 ก ำไรสุทธิอยู่ที ่1,101 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 30.1% YoY 
 บัตรแรบบิทเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้ำนใบ หรือเพิ่มขึ้น 23.0% ในปี 2561/62 บรรลุเป้ำหมำยส ำหรับปีที่ต้ังไว้ที่ 10.5 ล้ำนใบ 
 ผู้ใช้แรบบิทไลน์เพย ์(“Rabbit LinePay”) เพิ่มขึ้นเป็น 5.5 ล้ำนรำย เพิ่มขึ้น 83.0% ในปี 2561/62 บรรลุเป้ำหมำยส ำหรับปีที่ต้ังไว้ที่ 5.3 ล้ำนรำย 
 ส่งสินค้ำทดลองกวำ่ 200,000 ชิ้น ให้แก่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย (“smart sampling”) ผ่ำนช่องทำงกำรส่งของเคอร์รี่ เอ็กซ์เพลส (“Kerry”) 

พัฒนำกำรที่ส ำคัญของธุรกิจ 

ในปี 2561/62 VGI ประสบควำมส ำเร็จในกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจจำกแพลตฟอร์มสื่อโฆษณำนอกบ้ำนออฟไลน์แบบดั้งเดิม สู่กำรให้บริกำร 
Offline-to-Online (“O2O”) Solutions ท ำให้เรำสำมำรถเชื่อมโยงอีโคซิสเต็ม (“ecosystem”) ที่ประกอบด้วย 3 แพลตฟอร์ม คือ ธุรกิจสื่อโฆษณำนอกบ้ำน 
ธุรกิจบริกำรช ำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ ได้อย่ำงครบวงจร 

1) ธุรกิจสื่อโฆษณำ – วำงรำกฐำนที่แข็งแกร่งผ่ำนกำรสร้ำงกลยุทธ์ควำมร่วมมือทำงธุรกิจและสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ เพื่อกำรเติบโตที่มั่นคง 

 VGI ประสบควำมส ำเร็จในกำรเข้ำลงทุน 18.6% ในบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) (“PlanB”) ผู้ให้บริกำรสื่อโฆษณำนอกบ้ำนชั้นน ำในประเทศ
ไทย ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,620 ล้ำนบำท โดยกำรร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ทั้งสองบริษัทเป็นผู้น ำในตลำดสื่อนอกบ้ำนของไทย ด้วยก ำลังกำร
ผลิตสื่อมูลค่ำกว่ำ 12,000 ล้ำนบำท ทั้งนี้ด้วยสื่อโฆษณำ และกำรตลำดที่เข้ำถึงผู้บริโภค (Engagement marketing) ของ PlanB ร่วมกับบริกำร 
O2O Solutions ของ VGI ท ำให้ทั้งคู่สำมำรถน ำเสนอสื่อโฆษณำที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถวัดผลได้ ซึ่งจะเป็นผลให้เรำครองได้ส่วนแบ่งตลำดได้
เกินกว่ำแค่สื่อโฆษณำนอกบำ้น ยิ่งไปกว่ำนั้นกำรร่วมมือทำงธุรกิจในครั้งนี้สะทอ้นให้เห็นถึงกลยุทธ์ของ VGI ท่ีมีควำมยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มทำงธุรกจิ
เพ่ือสร้ำงโอกำสผลักดันกำรเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่ำงต่อเน่ือง 
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 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภำยใต้ชื่อ VGI AnyMind Technology Company Limited ร่วมกับ AdAsia Holdings (“AnyMind”) ผู้น ำธุรกิจสื่อ
โฆษณำที่ใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence (“AI”) ในกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับสื่อโฆษณำ และยังเป็นผู้น ำธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรตลำดเชิงอิทธิพล 
(Influencer Marketing) ซึ่งมีสัดส่วนกำรถือหุ้นโดย VGI ที่ 49.0% AnyMind และผู้ถือหุ้นอื่นๆ 51.0% กำรร่วมทุนในครั้งนี้จะเป็นกำรใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีของ AnyMind ร่วมกับสื ่อโฆษณำนอกบ้ำนแบบดิจิทัลของ VGI ส่งผลให้เรำสำมำรถน ำเสนอสื ่อโฆษณำได้อย่ำงตรงจุดและมี
ประสิทธิภำพ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

 บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภำยใต้ชื่อ VClick Technologies Company Limited (“VClick”) โดย iClick Interactive Asia 
Group Limited (“iClick”) ถือหุ้นในสัดส่วน 49.0% VGI ถือหุ้นในสัดส่วน 30.0% และผู้ถือหุ้นอื่นๆ 21.0% ทั้งนี้ iClick คือผู้ให้บริกำรแพลตฟอรม์
กำรตลำดออนไลน์และเทคโนโลยีฐำนข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ซึ่งกำรร่วมมือนี้จะช่วยเพ่ิมโอกำสทำงกำรโฆษณำให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภค
ในประเทศจีนได้โดยกำรใช้ข้อมูลผ่ำนทำงเทคโนโลยี AI นอกจำกนี้ยังร่วมกันพัฒนำแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงเครื่องบริกำรชำร์จ
โทรศัพท์มือถือที่มีหน้ำจอดิจิทัลที่จะถูกจัดตั้งบนเครือข่ำยของ VGI ทั้งหมด 10,000 จุดทั่วประเทศไทย 

 VGI ทดลองเปิดตัวผลิตภัณฑ์โฆษณำดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่มีควำมกว้ำงถึง 45 เมตร ที่มีกำรติดตั้งเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ภำพบนสถำนีช่องนนทรี 
เพ่ือให้ VGI สำมำรถน ำเสนอรูปแบบกำรโฆษณำอย่ำงสร้ำงสรรค์และมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น พร้อมทั้งยังสำมำรถวัดผลกำรรับชมสื่อได้ ซึ่งคำดว่ำ จะ
สำมำรถเปิดตัวได้เพ่ิมอีก 3 สถำนี ได้แก่ อโศก พร้อมพงษ์ และศำลำแดง ภำยในไตรมำส 2 ปี 2562/63 

INTELLIGENT DIGITAL OOH: สถานชี่องนนทร ี

11 ตลำด 
ในภูมิภำคเอเชีย 
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2) บริกำรช ำระเงิน – พัฒนำกำรให้กำรบริกำรช ำระเงินอย่ำงต่อเนื่อง และร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจชั้นน ำในหลำกหลำยอุตสำหกรรม ตำม
แนบคิดกำรเข้ำสู่สังคมไร้เงินสด (CASHLESS SOCIETY) 

 VGI ร่วมมือกับบริษัท สหลอว์สัน จ ำกัด และบริษัท สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) โดยกำรร่วมมือนี้ถือเป็นอีกก้ำวที่ส ำคัญในกำรสร้ำง O2O 
ecosystem ผ่ำนบริกำรจำกร้ำนลอว์สัน (Lawson) โดยมีบัตรแรบบิท และ Rabbit LinePay เป็นช่องทำงในกำรช ำระเงิน ที่จะช่วยเชื่อมให้ผู้บริโภค
ได้รับประสบกำรณ์แบบไร้รอยต่อ ปัจจุบันร้ำนสะดวกซื้อลอว์สันได้เริ่มเปิดให้บริกำรบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสแล้ว 3 สถำนี ได้แก่ ทองหล่อ เพลินจิต
และศำลำแดง ซึ่งมีแผนท่ีจะเปิดให้บริกำรบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสทั้งหมด 30 สถำน ี

Rabbit card 

 จ ำนวนผูใ้ช้บัตรแรบบิทมีจ ำนวนทั้งสิ้น 11 ล้ำนใบ เพ่ิมขึ้น 23.0% ซึ่งบรรลุตำมเป้ำหมำยส ำหรับปีที่ตั้งไว้ที่ 10.5 ล้ำนใบ 
Rabbit LinePay 

 Rabbit LinePay (“RLP”) ยังคงได้รับควำมนิยมจำกผู้ใช้อย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันมีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรมำกกว่ำ 5.5 ล้ำนรำย เพิ่มขึ้น 2.6 ล้ำนคน หรือ 
83.0% ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ ซึ่งมีจ ำนวนผู้ใช้สูงกว่ำเป้ำหมำยเต็มปีที่ตั้งไว้ที่ 5.3 ล้ำนรำย โดยมีปัจจัยสนับสนุนกำรเติบโตจำกกำรพัฒนำและ
ขยำยเครือข่ำยผู้ใช้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรร่วมมือกับพันธมิตรรำยใหญ่ ได้แก่ บีทีเอส กรุ๊ป ( “BTS”) ผู้น ำกำรให้บริกำรระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน 
และบริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) หรือ AIS ผู้น ำอันดับ 1 ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 

3) ธุรกิจขนส่ง – ร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้น ำอันดับหน่ึงด้ำนกำรขนส่งพัสดุในประเทศไทย และสร้ำงสรรค์บริกำรด้ำนกำรตลำดรูปแบบใหม่ ผ่ำน 
synergy ร่วมกัน 

 VGI ประสบควำมส ำเร็จในกำรเข้ำซื้อ 23% ในบริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด (“Kerry”) คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,901 ล้ำนบำท โดย 
Kerry เป็นบริษัทชั้นน ำอันดับ 1 ที่ด ำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร และให้บริกำรจัดส่งพัสดุไปยังสถำนที่ต่ำงๆ เป็นจ ำนวนกว่ำ 1.2 ล้ำนชิ้นต่อวัน โดย
กำรเข้ำถือหุ้นในครั้งนี้ถือเป็นก้ำวส ำคัญของ VGI ในกำรสร้ำง O2O ecosystem ที่ครอบคลุมธุรกิจสื่อโฆษณำ ธุรกิจบริกำรช ำระเงิน และธุรกิจโลจิ
สติกส์ ด้วยกำรขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจไปยังโลจิสติกส์ ท ำให้บริษัทฯ อยู่ในต ำแหน่งที่สำมำรถส่งมอบประสบกำรใหม่ด้วยกำรเข้ำถึง
ผู้บริโภคที่ได้ง่ำยขึ้นผ่ำนกำรเชื่อมต่อโดย Kerry 

 หลังจำกกำรเข้ำลงทุนใน Kerry บริษัทได้เปิดตัวบริกำรส่งสินค้ำตัวอย่ำง (“Smart Sampling”) ผ่ำนเครือข่ำยของ Kerry ซึ่งกำรบริกำรดังกล่ำวได้ก้ำว
ข้ำมกำรส่งสินค้ำแบบทั่วไป จำกกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่กิจกรรมทำงกำรตลำดต่ำงๆ ของแบรนด์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ในเวลำเดียวกัน เพ่ือให้ตรง
กับกลุ่มเป้ำหมำย โดยหลังจำกกำรเปิดตัวไปทั้งสิ้น 8 เดือน บริษัทฯ สำมำรถจัดส่ง Smart Sampling ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ FMCG ชั้นน ำได้
มำกกว่ำ 200,000 ชิ้น นอกจำกนั้นเรำยังได้เปิดตัวสื่อโฆษณำรูปแบบใหม่บนรถขนส่งพัสดุของ Kerry จ ำนวน 300 คัน ที่ให้บริกำรในพื้นที่กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ท ำให้ลูกค้ำสื่อสำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคในพ้ืนทีด่ังกล่ำวได้มำกกว่ำ 10.8 ล้ำนคนต่อวัน

 

 VGI และ Kerry ยังคงขยำยกำรให้บริกำรจัดส่งพัสดุอย่ำงต่อเน่ือง โดยเมื่อไม่นำนมำนี้บริษัทฯ ได้เปิดตัวร้ำนให้บริกำรจัดส่งพัสดุ (Parcel Shop) ของ 
Kerry บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส ท ำให้เรำสำมำรถให้บริกำร O2O ecosystem ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรขนส่งพัสดุที่ดีที่สุดในประทศไทย ได้อย่ำง
ครอบคลุ รวดเร็วและไร้รอยต่อ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดร้ำนจัดส่งพัสดุดังกล่ำวบน 2 สถำนขีองรถไฟฟ้ำบีทีเอส ได้แก่ พร้อมพงษ์ และทองหล่อ 
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ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนปี 2562/63  

งบกำรเงินรวม 

ล้ำนบำท 2560/61 2561/62 YoY (%) 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร  

ต้นทุนกำรให้บริกำร  

ก ำไรขั้นต้น  

EBITDA 

ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีเงินได้
  ดอกเบี้ยจำ่ย
  ภำษีเงินได้  

ก ำไรสุทธ1ิ  

 

อัตรำก ำไรขั้นต้น   

อัตรำ EBITDA   

อัตรำก ำไรสุทธิ    

หมำยเหตุ 
1ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงิน (ไม่รวมส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย) 

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน (ปี 2561/62 เทียบกับปี 2560/61) 

ปี 2561/62 นับเป็นอีกปีที่โดดเด่นของ VGI ที่เรำไม่เพียงแต่สร้ำงผลกำรด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย แต่เรำยังสร้ำงสถิติรำยได้ใหม่ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เปิด
ด ำเนินกำร ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงควำมส ำเร็จในกำรที่บริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ที่ถูกต้อง จำกกำรเป็นผู้ให้บริกำร O2O Solutions ที่
ผสมผสำนโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้ำด้วยกันได้อย่ำงลงตัว ปัจจุบันแพลตฟอร์ม ecosystem ที่สมบูรณ์แบบของเรำ ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโฆษณำสื่อ
โฆษณำ บริกำรช ำระเงิน และธุรกิจขนส่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ท ำกำรบันทึกบัญชีของแต่ละแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้ สื่อโฆษณำถูกบันทึกภำยใต้สื่อโฆษณำนอกบ้ำน 
(OOH media) บริกำรช ำระเงินถูกบันทึกภำยใต้ธุรกิจบริกำรด้ำนดิจิทัล และผลกำรด ำเนินงำนที่มำจำกแพลตฟอร์มของธุรกิจขนส่งจะถูกบันทึกภำยใต้วิธีกำร
บันทึกบัญชีตำมส่วนได้เสีย (equity method)

โครงสร้ำงรำยได้ (ล้ำนบำท) 

     สัดส่วนรำยได้ (%) 
ล้ำนบำท  2560/61 2561/62 YoY (%)  2560/61 2561/62 
สื่อโฆษณำนอกบ้ำน 3,559 3,847 8.1%  90.4% 74.6% 
  สื่อโฆษณำในระบบขนส่งมวลชน 2,262 2,354 4.1%  57.5% 45.6% 
  สื่อโฆษณำกลำงแจ้ง 958 1,079 12.6%  24.3% 20.9% 
  สื่อโฆษณำในอำคำร ส ำนักงำน และอืน่ๆ 338 414 22.4%  8.6% 8.0% 
ธุรกิจบริกำรด้ำนดิจิทัล1 378 1,311 246.8%  9.6% 25.4% 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 3,936 5,158 31.0%  100.0% 100.0% 

1 รำยได้จำกธรุกจิบรกิำรด้ำนดจิิทัล ประกอบด้วย รำยได้ท่ีมำจำก 1) Rabbit Group 2) Trans.Ad Group ภำยใต้ MACO 

ในปี 2561/62 ธุรกิจสื่อโฆษณำนอกบ้ำนมีรำยได้ 3,847 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 8.1% YoY โดยคิดเป็นสัดส่วนรำยได้ 74.6% ของรำยได้รวม กำรขยำยตวัของ
รำยได้ถูกขับเคลื่อนโดยผลประกอบกำรที่เติบโตอย่ำงโดดเด่นจำกทุกหน่วยธุรกิจ 

สื่อโฆษณำในระบบขนส่งมวลชนมีรำยได้ 2,354 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น 4.1% YoY สำเหตุหลักมำจำกอัตรำกำรใช้สื่อที่มำกขึ้น โดยเฉพำะสื่อโฆษณำประเภท
ดิจิทัลและพื้นที่ร้ำนค้ำบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส อย่ำงไรก็ตำมกำรเติบโตของสื่อโฆษณำในระบบขนส่งมวลชนได้รับผลกระทบบำงส่วนจำกกำรปรับปรงุสื่อ
โฆษณำแบบดิจิทัลให้มีควำมทันสมัยมำกยิ่งขึ้น (‘VGI Immerse’ บน 4 สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส ได้แก่ ช่องนนทรี, อโศก, พร้อมพงษ์ และศำลำแดง) ทั้งน้ีบริษัทฯ 
เชื่อมั่นว่ำ VGI จะสำมำรถสร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญหลังจำกกำรปรับปรุงดังกล่ำวแล้วเสร็จ 

ส ำหรับสื่อโฆษณำในอำคำรส ำนักงำนและอื่นๆ มีกำรเติบโตขึ้นอย่ำงโดดเด่น โดยรำยได้อยู่ที่ 414 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 22.4% YoY โดยมีสำเหตุหลักมำจำกอัตรำกำร
ใช้สื่อที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงกำรปรับขึ้นรำคำของสื่อโฆษณำในอำคำรส ำนักงำนช่วงเดือน มกรำคม ปี 2561 และ ปี 2562 นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีกำรรับรู้รำยได้เพ่ิมขึ้น
จำกสื่อโฆษณำอื่นๆ ในปี 2561/62 บริษัทฯ ยังได้รับสัญญำในกำรบริหำรสื่อในอำคำรส ำนักงำนเพิ่มขึ้นอีก 6 อำคำร ตอกย ้ำควำมเป็นผู้น ำในกำรให้บริกำรสื่อ
โฆษณำในอำคำรส ำนักงำน ด้วยจ ำนวนอำคำรภำยใต้กำรบริหำรทั้งสิ้น 180 อำคำรและสื่อโฆษณำจอดิจิทัลจ ำนวน 1,358 จอ 
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ขณะทีส่ื่อโฆษณำกลำงแจ้งมีรำยได้ 1,079 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 12.6% YoY สำเหตุหลักมำจำกกำรรับรู้รำยได้อย่ำงต่อเนื่องของสื่อโฆษณำดิจิทัลบิลบอร์ดจ ำนวน 
35 จอ ที่ได้เปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎำคม 2560 (โปรดอ่ำนรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนของสื่อโฆษณำกลำงแจ้งเพ่ิมเติมในค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2562 ของบริษัท MACO http://maco.listedcompany.com/misc/mdna/20190514-maco-mdna-1q2019-
th.pdf) 

ธุรกิจบริกำรด้ำนดิจิทัล คิดเป็นสัดส่วน 25.4% ของรำยได้กำรให้บริกำรรวม โดยมีรำยได้ 1,311 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 246.8% YoY สำเหตุหลักมำจำกกำรควบ
รวมงบกำรเงินของกลุ่มทรำนส์ แอด ที่เป็นผู้ให้บริกำรด้ำนงำนระบบแบบครบวงจร โดย MACO รวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกแรบบทิ กรุ๊ป ที่ประกอบด้วย
รำยได้จำกกำรบริหำรโครงกำร รำยได้จำก Lead Generation และกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนกำรขำยกรมธรรม์ประกันจำกกำรเพ่ิมประเภทของผลิตภัณฑ ์

กำรเติบโตอยำ่งโดดเด่นของรำยได้มำพร้อมกับต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยบริษทัฯ มีต้นทุนกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้น 48.7% YoY หรือ 2,283 ล้ำนบำท กำร
เพ่ิมขึ้นดังกล่ำวมสีำเหตุหลักมำจำกกำรควบรวมงบกำรเงินของกลุ่มทรำนส ์แอด ส่งผลให้อัตรำต้นทุนตอ่รำยได ้เพ่ิมขึน้มำอยู่ที ่44.3% จำก 39.0% ส ำหรับ
ก ำไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้น 19.7% YoY จำก 2,401 ล้ำนบำท เป็น 2,875 ล้ำนบำท ขณะที่อัตรำก ำไรขั้นต้นลดลงจำก 61.0% เป็น 55.7% เมื่อเทียบกับปีกอ่นหน้ำ 

กำรขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองท ำให้บริษทัฯ มีคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้น 17.8% YoY หรือ 217 ล้ำนบำทจำก 1,217 ล้ำนบำทเป็น 1,434 ล้ำน
บำท โดยที่อัตรำส่วนคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรตอ่รำยไดอ้ยู่ที่ 27.8% จำก 30.9% เมื่อเทียบกับปกี่อนหน้ำ 

ในปีนีบ้ริษัทฯ รับรูส้่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมจ ำนวน 21 ล้ำนบำท แม้ว่ำบริษัทฯ จะมีกำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำก Kerry แต่
บริษัทฯ ยังคงบันทึกส่วนแบ่งขำดทุนจำก Rabbit LinePay ที่มีกำรขยำยเครือข่ำยผู้ใช้งำนอย่ำงต่อเน่ือง 

อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำปรับปรุงและเขำ้ซื้อธุรกจิใหม่ รวมถึงกำรควบรวมกลุ่มทรำนส์ แอด ซึ่งมีโครงสร้ำงต้นทุนที่แตกต่ำงกับจำกธุรกิจเดิมของบริษัทฯ เช่น 
กลุ่มทรำนส ์แอด ด ำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกับผู้รับเหมำที่มีต้นทุนค่อนขำ้งสูง อำทิ ต้นทุนที่เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร ์ซอฟแวร์ กำรตดิตั้งระบบเชื่อมตอ่สั่งกำร
และเก็บข้อมลู รวมทั้งออกแบบและสรำ้งแอพพลิเคชั่น ทั้งนีอ้ัตรำก ำไรของบริษัทฯ จะเติบโตขึ้นอยู่กบัหลำยปจัจัย เช่น 1) กำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้และฐำนก ำไร 
จำกธุรกิจต่ำงๆ 2) กำรเข้ำลงทุนใน Kerry และกลุ่มทรำนส ์แอด และ 3) กำรขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศของ MACO โดยเฉพำะในภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้โดยในป ี2562/63 บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้ำหมำยส ำหรับอัตรำก ำไรสทุธิไวท้ี่ 20 - 25% 

ในภำพรวม VGI สำมำรถสร้ำงผลก ำไรที่เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี 2561/62 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิที่ 1,101 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 30.1% YoY จำก 846 
ล้ำนบำท ในปีก่อนหน้ำ 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

สินทรัพย ์
รำยละเอียดสินทรัพย ์ 31 มีนำคม 2561 

(ปรับปรุงใหม)่ 
31 มีนำคม 2562 

 (ล้ำนบำท) % ของสินทรัพย์รวม (ล้ำนบำท) % ของสินทรัพย์รวม 

เงินสด รำยกำรเทียบเทำ่เงินสด และเงนิลงทุนชั่วครำว 1,905 19.8% 2,516 11.1% 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 1,143 11.9% 1,728 7.6% 
อุปกรณ์ – สุทธิ 1,615 16.8% 1,982 8.8% 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมคำ้ บริษัทรว่ม และเงินลงทุนระยะยำวอื่น 1,421 14.8% 12,004 52.9% 
ค่ำควำมนิยมและประมำณกำรผลต่ำงระหว่ำงต้นทุนซื้อเงินลงทุน 
ในบริษัทย่อยกบัสินทรัพย์สุทธิที่ระบุไดข้องผู้ถูกซือ้

1,748 18.2% 2,229 9.8% 

สินทรัพย์อื่น 1,799 18.7% 2,229 9.8% 
สินทรัพย์รวม 9,632 100.0% 22,687 100.0% 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 22,687 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 135.5% หรือ 13,055 ล้ำนบำท จำก 9,632 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 มีนำคม 
2561  

สินทรัพย์หมุนเวียน 5,332 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 43.9% หรือ 1,627 ล้ำนบำท สำเหตุมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของ 1) เงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุน
ชั่วครำว 611 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกเงินสดรับจำก VGI-W1 และกำรเพ่ิมทุนแบบ Right offering (“RO”) ของ MACO และ 2) ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้
อื่น 585 ล้ำนบำท (รำยละเอียดในหัวข้อลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น) 3) เงินกู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 203 ล้ำนบำท 4) เงินฝำกธนำคำรส ำหรับเงินรับ
ล่วงหน้ำจำกผู้ถือบัตร 59 ล้ำนบำท และ 5) เงินจ่ำยล่วงหน้ำเพ่ือซื้อสินทรัพย์ 55 ล้ำนบำท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,355 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 192.8% หรือ 11,428 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของ 1) กำรลงทุนในบริษัทร่วมค้ำและ
บริษัทร่วม และกำรลงทุนระยะยำวอื่นๆ 10,583 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรลงทุนใน Kerry เมื่อเดือนกรกฎำคม 2561 และกำรลงทุนในPlanB เมื่อ
เดือนมีนำคม 2562 2) รำยกำรประมำณกำรผลแตกต่ำงระหว่ำงต้นทุนกำรซื้อเงินลงทุนโดย MACO ในบริษัทย่อยกับสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้จำกกำรเข้ำ
ลงทุนในกลุ่มทรำนส์ แอด และบริษัท โกลด์สตำร์ กรุ๊ป จ ำกัด (“โกลด์สตำร์ กรุ๊ป”) 480 ล้ำนบำท 3) อุปกรณ์ – สุทธิ จำกอำคำรและอุปกรณ์ของ MACO 
367 ล้ำนบำท 

 

http://maco.listedcompany.com/misc/mdna/20190514-maco-mdna-1q2019-th.pdf
http://maco.listedcompany.com/misc/mdna/20190514-maco-mdna-1q2019-th.pdf
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ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น 1,728 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 585 ล้ำนบำท โดยกำรเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำประกอบด้วย 1) ลูกหนี้กำรค้ำ 357 ล้ำนบำท และ 2) ลูกหนี้
อื่น 228 ล้ำนบำท ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำรให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้ำ 60-90 วัน และมีนโยบำยกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจำรณำจำกอำยุหนี้ที่ค้ำงช ำระเกิน 
120 วัน ประกอบกับประวัติกำรช ำระเงินและควำมน่ำเชื่อถือของลูกค้ำแต่ละรำย ทั้งนี้ในปี 2561/62 บริษัทฯ มีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 30 ล้ำนบำท และมี
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 102 วัน (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561: 88 วัน) สำเหตุที่ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเนื่องมำจำกลูกค้ำของกลุ่มทรำนส์ แอด บำงส่วน
เป็นหน่วยงำนรำชกำรซึ่งมีระยะเวลำกำรรับช ำระหนี้ไม่น้อยกว่ำ 90 วัน
ลูกหนี้กำรค้ำคงค้ำง (ลำ้นบำท) 31 มีนำคม 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
31 มีนำคม 2562 

ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 647 814 
ไม่เกิน 6 เดือน 164 288  
6 เดือนขึ้นไป 22 80  
รวม 833 1,183  
% ต่อลูกหนี้กำรค้ำและลกูหนี้อื่นรวม 72.9% 68.4% 
ส ำรองค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 36 30 
% ต่อลูกหนี้กำรค้ำและลกูหนี้อื่นรวม 3.2% 1.8% 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

รำยละเอียดหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 31 มีนำคม 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 มีนำคม 2562 

 (ล้ำนบำท) 
% ของหนี้สิน 
และผู้ถอืหุ้นรวม 

(ล้ำนบำท) 
% ของหนี้สิน 
และผู้ถอืหุ้นรวม 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 230 2.4% 1,739 7.7% 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หนี้อื่น 285 3.0% 498 2.2% 
ค่ำใชจ้่ำยค้ำงจ่ำย 571 5.9% 841 3.7% 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 44 0.5% 50 0.2% 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 918 9.5% 1,490 6.6% 
เงินกู้ยืมระยะยำว 1,489 15.5% 1,439 6.3% 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 169 1.8% 183 0.8% 
รวมหนี้สิน 3,706 38.5% 6,240 27.5% 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,926 61.5% 16,447 72.5% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 9,632 100.0% 22,687 100.0% 

หนี้สินรวมเท่ำกับ 6,240 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,534 ล้ำนบำท หรือ 68.4% จำก 3,706 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำร
เพิ่มขึ้นของ 1) เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,509 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมเพื่อกำรลงทุนใน PlanB 2) รำยได้รับล่วงหน้ำ 404 ล้ำนบำท 3) ค่ำใช้จ่ำยค้ำง
จ่ำย 270 ล้ำนบำท 4) เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 213 ล้ำนบำท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 16,447 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 10,522 ล้ำนบำท หรือ 177.6% สำเหตุหลักมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของ 1) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 9,349 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย 2 รำยกำรหลัก ได้แก่ กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 จ ำนวน 8,492 ล้ำนบำท และกำรออกหุ้นภำยใต้กำรเสนอขำยต่อบุคคลใน
วงจ ำกัดแก่ Kerry จ ำนวน 857 ล้ำนบำท 2) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย 1,251 ล้ำนบำท และ 3) ก ำไรสะสม 315 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็
ตำมกำรเพ่ิมขึ้นดังกล่ำวถูกชดเชยด้วย 4) ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรเปลี่ยนสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย 419 ล้ำนบำท 
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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561/62 15 พฤษภำคม 2562 

สภำพคล่องและกระแสเงินสด (ล้ำนบำท) 

 
ส ำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,506 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 98.9% หรือ 749 ล้ำนบำท 
บริษัทฯ มีเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  2,154 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 32.2% หรือ 524 ล้ำนบำท หลังจำกหักกำรจ่ำยภำษีเงินได้และรับคืนภำษีเงินได้ จ ำนวน 
313 ล้ำนบำท (ปี 2560/61: 275 ล้ำนบำท) และจ่ำยดอกเบี้ย 65 ล้ำนบำท (ปี 2560/61: 83 ล้ำนบำท) ท ำให้บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
1,775 ล้ำนบำท ส่วนของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 10,990 ล้ำนบำท รำยกำรหลักมำจำก 1) เงินลงทุนใน Kerry 5,016 ล้ำนบำท เงิน
ลงทุนใน PlanB 4,620 ล้ำนบำท เงินลงทุนในโกลด์สตำร์ กรุ๊ป 239 ล้ำนบำท และเงินลงทุนในกลุ่ม ทรำนส์ แอด 188 ล้ำนบำท 2) เงินสดจ่ำยเพื่อลงทนุ
ป้ำยดิจิทัลบิลบอร์ด พัฒนำระบบดิจิทัลในขบวนรถไฟฟ้ำ ติดตั้งจอ LCD ในอำคำรส ำนักงำนและอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 541 ล้ำนบำท ในส่วนของเงินสดสุทธิได้รับ
จำกกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 9,971 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกเงินสดได้รับจำกกำรแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสำมัญ 8,615 ล้ำนบำท เงินสด
รับจำกกำรเพ่ิมทุนแบบ Right Offering ของ MACO 1,077 ล้ำนบำท และหน้ีสินระยะสั้น 1,499 ล้ำนบำท  

อัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  2560/61 2561/62  อัตรำส่วนสภำพคล่อง  
31-มี.ค. 
2561 

31-มี.ค. 
2562 

ก ำไรขั้นต้น (%) 61.0% 55.7%  สภำพคลอ่ง (เท่ำ) 1.8 1.2 
EBITDA จำกกำรด ำเนินงำน  (%) 43.0% 40.9%  สภำพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่ำ) 1.2 0.8 
เงินสดต่อกำรท ำก ำไร  (%) 101.1% 109.2%  กำรหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ (เท่ำ) 4.1 3.6 
ก ำไรสุทธิส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ของบริษัทฯ 

(%) 20.7% 20.5%  ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 88.4 101.6 

ผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) 26.9% 10.5%  ระยะเวลำช ำระหนี้ (วัน) 97.6 62.6 
         
อัตรำส่วนประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้
ผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ (%) 9.6% 6.8%  หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.6 0.4 
ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) 75.2% 81.6%  เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่ำ) 0.3 0.2 
กำรหมุนของสินทรัพย ์ (เท่ำ) 0.5 0.3      

หมำยเหตุ:  
 ในช่วงเดือนเมษำยน – กันยำยน 2561 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 1,121 ล้ำนหุ้น ท่ีรำคำใช้สิทธิหุ้นละ 7.00 บำท และบริษัทฯ มีกำรกำรออกหุ้น

ภำยใต้กำรเสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกัดแก่ Kerry จ ำนวน 122 ล้ำนหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด ส่งผลให้บริษัทฯ บันทึก “ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ” 
ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 

 อัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ ค ำนวณโดยใช้สูตรตำมตลำดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทย 
 

  

757 
1,5061,775* (10,990)

9,964**

เงินสดต้นงวด
(ปรับปรุงใหม่)
(31/3/2561)

เงินสดสุทธิ
จำกกำรด ำเนินงำน

เงินสดใช้ไป
ในกำรลงทุน

เงินสดได้รับ
จำกกำรจัดหำเงิน

เงินสดปลำยงวด
(31/03/2562)

*หลังหักผลต่ำงของจำ่ยภำษเีงินได้และรับคนืภำษเีงินได้ (จ ำนวน -313 ล้ำนบำท) และหลังหักจ่ำยดอกเบี้ย (จ ำนวน -65 ล้ำนบำท)
**รวมผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -7.9 ล้ำนบำท
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มุมมองของผู้บริหำรต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

ปี 2561/62 นับเป็นปีที่มีเหตุกำรณ์ส ำคัญเกิดขึ้นกับ VGI และถือเป็นปีที่บริษัทฯ ประสบควำมส ำเร็จผลประกอบกำร ซึ่งเรำได้บรรลุผลกำรด ำเนินงำนตำม
เป้ำหมำยที่ตั ้งไว้ และยังสำมำรถสร้ำงสถิติใหม่นับตั้งแต่เปิดด ำเนินกำร กำรพัฒนำทำงธุรกิจดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่น พัฒนำธุรกิจและกำร
ให้บริกำรด้ำน O2O Solutions ผ่ำน ecosystem ที่ครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจสื่อโฆษณำ ธุริจบริกำรช ำระเงิน และธุรกิจขนส่ง 

ส ำหรับปี 2562/63 VGI ตั้งเป้ำหมำยรำยได้รวมอยู่ที่ 6,000 – 6,200 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้นประมำณ 20% อัตรำก ำไรก่อนดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ
และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) และอัตรำก ำไรสุทธิอยู่ในช่วง 40 – 45% และ 20 – 25% ตำมล ำดับ โดยปัจจัยส ำคัญที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและผลักดันให้กำร
เติบโตเป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ มีดังต่อไปนี้ 

ธุรกิจสื่อโฆษณำ – ธุรกิจสื่อโฆษณำของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จำกกำรขยำยเส้นสำยของรถไฟฟ้ำบีทีเอส ที่จะมีขบวนรถไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นอีก 10 ขบวน นอกจำกนี้
เรำยังเล็งเห็นโอกำสกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนไปสู่กำรโฆษณำแบบดิจิทัล โดยเฉพำะกำรเปิดตัวผลิตภัณฑ์โฆษณำดิจิทัลรูปแบบใหม่ท่ี
ใช้เทคโนโลยี เช่น Visual Recognition (VR) เพื่อให้ VGI สำมำรถน ำเสนอรูปแบบกำรโฆษณำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์และสำมำรถวัดผลได้ ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถ
เปิดตัวได้เพิ่มอีก 3 สถำนี ได้แก่ อโศก พร้อมพงษ์ และศำลำแดง ภำยในไตรมำส 2 ปี 2562/63 ยิ่งไปกว่ำนั้นบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ขึ้นภำยใต้ชื่อ 
“Digital Lab” เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลำดจำกสื่อโฆษณำออนไลน์ที่มีกำรเติบโตขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่ำนมำ สุดท้ำยนี้เรำมีควำมมุ่งมั่นที่จะ
สร้ำงสรรค์ synergies จำกกำรร่วมมือกับ PlanB ผ่ำนกำรรวมเครือข่ำยของสื่อโฆษณำนอกบ้ำนก่อให้เกิดประสิทธิภำพทำงต้นทุน รวมไปกำรหำช่องทำง
กำรตลำดใหม่ๆ ร่วมกัน เพ่ือมอบสิ่งท่ีดีที่สุดให้แก่ลูกค้ำ 

ธุรกิจบริกำรช ำระเงิน – บริษัทฯ ยังคงขยำยจ ำนวนบัตรแรบบิทและผู้ใช้ Rabbit LinePay อย่ำงต่อเนื่อง รวมไปถึงกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรใช้จ่ำยอย่ำงไร้
รอยต่อให้แก่ผู้ใช้บริกำร โดยในปีนี้เรำคำดว่ำจ ำนวนบัตรแรบบิทจะเพิ่มขึ้น 36% YoY จำก 11 ล้ำนใบ เป็น 15 ล้ำนใบ ในขณะที่จ ำนวนผู้ใช้งำน Rabbit 
LinePay จะเพ่ิมขึ้น 45% YoY จำก 5.5 ล้ำนรำย เป็น 8.0 ล้ำนรำย 

ธุรกิจโลจิสติกส์ – Kerry จะมุ่งมั่นขยำยเครือข่ำยกำรขนส่งสินค้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเติบโตของตลำด e-Commerce โดยปัจจุบัน Kerry ได้เปิดร้ำน
ให้บริกำรรับส่งพัสดุบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสแล้วจ ำนวน 2 สถำนี ได้แก่ สถำนีพร้อมพงษ์ และทองหล่อ ทั้งนี้ Kerry มีแผนจะเปิดให้บริกำรร้ำนรับส่งพัสดุ
ดังกล่ำวให้ครอบคลุมทั้งเครือข่ำยของรถไฟฟฟ้ำบีทีเอส นอกจำกนี้ บริษัทฯ คำดว่ำจะสำมำรถรับรู้ synergies จำกควำมร่วมมือกับ Kerry ได้มำกยิ่งขึ้น จำก
กำรขยำยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  อำทิเช่น สินค้ำทดลอง (Smart Sampling) และสื่อโฆษณำบนรถบรรทุกของ Kerry 

………………………………….. 

 นำงจิตเกษม หมู่มิ่ง 

 (ผู้อ ำนวยกำรใหญ่สำยงำนกำรเงิน) 

 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 


