คําอธิบายการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
 วิเคราะหผลการดําเนินงาน
1. งบการเงินรวม สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2546 เปรียบเทียบกับ งวด 3 เดือนสิ้นสุด
เดือนธันวาคม 2545
ในไตรมาสที่ 1 ป 2546 บริษัทฯมีรายไดรวม 373 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอน 40 ลานบาท หรือ 10% จาก
รายไดรวม 413 ลานบาท บริษัทฯมีกําไรขั้นตน 114 ลานบาท ลดลง 5 ลานบาท หรือ 4% จากไตรมาสกอนที่มีกําไร
ขั้นตน 119 ลานบาท และเมื่อหักคาใชจายในการดําเนินงานและคาสัมปทาน บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ 213 ลาน
บาท ขาดทุนลดลง 22 ลานบาท หรือดีขึ้นประมาณ 9% จากผลขาดทุนสุทธิ 235 ลานบาทของไตรมาส 4 ป 2545 ซึ่ง
เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี้
วิเคราะหดานรายได
รายไดรวม 373 ลานบาทในไตรมาสที่ 1 ป 2546 ประกอบดวย รายไดคาโฆษณา 294 ลานบาท รายไดคาเชา
เวลา 78 ลานบาท และรายไดอื่นๆประมาณ 1 ลานบาท
รายไดคาโฆษณา ในไตรมาสที่ 1 ป 2546 ลดลง 37 ลานบาท หรือ 11% จาก 331 ลานบาทของไตรมาสที่ 4 ป
2545 เนื่องจากในไตรมาสสุดทายของปจะเปนชวงที่มีการใชจายเงินในการโฆษณา (High Season) ประกอบกับใน
ไตรมาสที่ 4 ที่ผานมาบริษัทฯมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เปนกิจกรรมใหญ ไดแก งาน Bangkok Countdown
2003 ทําใหมีรายไดที่เขามาสนับสนุนการขายโฆษณาของบริษัทฯ
รายไดคาเชา ในไตรมาสที่ 1 ป 2546 เทากับ 78 ลานบาท ลดลงเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา
รายไดอื่นๆ สวนใหญเปนรายไดดอกเบี้ย ซึ่งอยูในระดับใกลเคียงกับไตรมาสกอน
วิเคราะหตนทุนบริการและคาใชจายในการขายและบริหาร
ในไตรมาสแรกของป 2546 บริษัทฯมีตนทุนบริการและคาใชจายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 573 ลานบาท
ลดลงจากไตรมาสกอน 60 ลานบาท หรือ 10% จาก 632 ลานบาท โดยการลดลงของคาใชจายดังกลาวเกิดจาก :
ตนทุนบริการของบริษัทฯในไตรมาสนี้เทากับ 259 ลานบาท ลดลง 35 ลานบาท จากไตรมาสกอนที่มีตนทุน 294
ลานบาท สวนใหญเนื่องจากในไตรมาสกอนมีคาใชจายจากการดอยคาของรายการละครไทย และตนทุนจากการจัด
กิจกรรมทางการตลาดตางๆ จึงทําใหในไตรมาสที่ 4 ป 2545 มีตนทุนบริการที่สูงกวาไตรมาสปจจุบัน
คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัท 113 ลานบาท ต่ํากวาไตรมาสกอน 24 ลานบาท สาเหตุหลักจาก
คาใชจายการตลาด เชน คานายหนา และคาสงเสริมการขายที่ลดลงตามรายได และการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ตางๆ ที่ลดลงจากไตรมาสกอน
ดอกเบี้ยจาย 14 ลานบาทลดลงจากไตรมาสกอน 2 ลานบาทหรือ 14% จาก 16 ลานบาท เนื่องจากในระหวางไตร
มาสมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลง 1% ตอป

2. งบการเงินรวม สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2546 เปรียบเทียบกับ งวด 3 เดือนสิ้นสุด
เดือนมีนาคม 2545
ในไตรมาสแรกของ ป 2546 บริษัทฯมีรายไดรวม 373 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 71 ลาน
บาท หรือ 24% จาก 302 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2545 และจากรายไดที่เพิ่มขึ้นทําใหบริษัทฯมีกําไรขั้นตน 114
ลานบาท เพิ่มขึ้น 31 ลานบาท จาก 83 ลานบาท ในไตรมาสเดียวกันของปกอน หรือ เพิ่มขึ้น 37% แตเมื่อหัก
คาใชจายในการดําเนินงานและคาสัมปทาน บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ 213 ลานบาท เปนขาดทุนที่มากกวาไตรมาส
เดียวกันของปกอน 20 ลานบาท หรือ 10% จากผลขาดทุนสุทธิ 193 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงดังนี้
วิเคราะหดานรายได
รายไดคาโฆษณา ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 63 ลานบาท หรือ 27% จากรายได 232 ลานบาท ในไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากการขายโฆษณาที่เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาคุณภาพของรายการและการสงเสริมการขายที่มาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่สงเสริมคือขาวสงครามอิรักที่ชวยทําใหขายโฆษณาไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีรายไดบางสวนที่
ทยอยเขามาจากการจัดประกวดนางสาวไทย
รายไดคาเชา ในไตรมาสที่ 1 ป 2546 เทากับ 78 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9 ลานบาท หรือ 12% จาก 70 ลานบาทใน
ไตรมาสที่ 1 ป 2545 จากการใหเชาเวลาออกอากาศที่เพิ่มขึ้น
รายไดอื่นๆ ยังคงอยูในระดับเดียวกับไตรมาสเดียวกันของปกอน
วิเคราะหตนทุนบริการและคาใชจายในการขายและบริหาร
ในไตรมาสที่ 1 ป 2546 บริษัทฯมีตนทุนบริการและคาใชจายในการขายและบริหารรวม 573 ลานบาท เพิ่มขึ้น
105 ลานบาท หรือ 22% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน การเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจาก :
ตนทุนบริการที่เพิ่มขึ้นจาก 219 ลานบาทในไตรมาสเดียวกันของปกอน เปน 259 ลานบาทในไตรมาสนี้ ซึ่งสวน
ใหญเกิดจากตนทุนในการจัดหาและผลิตรายการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายการประเภทละครไทย ซึ่งไดมีการขยายเวลา
ออกอากาศจาก 4 วันตอสัปดาห เปน 6 วันตอสัปดาห และตนทุนจากการปรับเปลี่ยนฉากรายการขาว และการพัฒนา
คุณภาพของรายการบันเทิงตาง ๆ
คาใชจายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 39 ลานบาท จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ทั้งนี้เพราะ ในไตรมาสที่ 1
ป 2546 บริษัทฯไดทําการยายสํานักงาน จึงทําใหเกิดคาใชจายตางๆที่เกี่ยวเนื่อง เชน คาซอมแซมสํานักงานเดิมกอนสง
มอบเพื่อคืนพื้นที่ และคาตัดจําหนายการดอยคาของทรัพยสินที่เลิกใชงาน (Impairment) คาใชจายการตลาดที่เพิ่มขึ้น
ตามยอดขาย นอกจากนี้บริษัทฯมีคาใชจายพนักงานเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงานจาก เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของรายได
ในสวนของคาสัมปทาน ในไตรมาส 1 ป 2546 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 25 ลานบาท เนื่องจากคา
สัมปทานป 2546 เพิ่มขึ้นจากป 2545 จํานวน 100 ลานบาท ทั้งนี้เปนไปตามสัญญาสัมปทานที่กําหนดไว
ดอกเบี้ยจาย ไตรมาสที่ 1 ป 2546 บริษัทฯมีดอกเบี้ยจายลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 14 ลานบาทหรือ 50%
จาก 27 ลานบาท เนื่องจากการชําระคืนเงินกูระยะสั้นของบริษัทฯ รวมทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลง 1% ตอป

 วิเคราะหฐานะการเงิน
การวิเคราะหสินทรัพย
ณ 31 มีนาคม 2546 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 3,320 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นเล็กนอยจํานวน 11 ลานบาท
จากสิ้นป 2545 สินทรัพยที่สําคัญประกอบไปดวยสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน 2,416 ลานบาท ซึ่งมีสัดสวน 73%
ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 6 ลานบาท เนื่องจากมีการลงทุนในสถานีเครือขายอีก 3 สถานี สินทรัพยที่มีสัดสวนรองลงมา
คือ ลูกหนี้การคาของบริษัทฯมีจํานวน 358 ลานบาท หรือคิดเปน 11% ของสินทรัพยรวม โดยลดลงจาก ณ สิ้นป 2545
จํานวน 26 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทฯมีเงินลงทุนในรายการบันเทิงจํานวน 92 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2545 เพียง
เล็กนอย
สําหรับอัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 0.81 เทา ณ 31 ธันวาคม 2545
เปน 1.06 เทา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 ซึ่งเปนผลมาจากสวนของหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากภาระคาสัมปทานคาง
จายที่เพิ่มขึ้น และสวนของผูถือหุนที่ลดลงจากผลขาดทุนสุทธิ
 สภาพคลอง
ณ งวด 3 เดือนสิ้นสุดไตรมาส 1 ป 2546 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 203 ลานบาท
กระแสเงินสดสุทธิจายในกิจกรรมลงทุนจํานวน 288 ลานบาท จากกิจกรรมดังนี้
- เงินสดจายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการบันเทิงและตนทุนการผลิตรายการบันเทิง 95 ลานบาท
- เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน 64 ลานบาท
- เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ 129 ลานบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทฯมีเงินสดและสิ่งเทียบเทาเงินสดคงเหลือ จํานวน 221 ลานบาท

