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Company Highlights
เพิ่มทุน 1,500 ลานบาท
ใหกับพันธมิตรรวมทุน

กําไรตอหุน 0.02 บาท
ในไตรมาส 1/2547

• ในไตรมาส 1/2547 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 1,500 ลานบาท โดยการออกหุน
สามัญจํานวน 300 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ซึ่งจะเสนอขายแกพันธมิตรรวมทุนเปน
การเฉพาะเจาะจง ดังนี้
1.

เสนอขายแก นายไตรภพ ลิมปพัทธ จํานวน 150 ลานหุน คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอย
ละ 10 ของทุนเรียกชําระแลว

2.

เสนอขายแก บริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน) จํานวน 150 ลานหุน คิดเปนสัดสวน
การถือหุนรอยละ 10 ของทุนเรียกชําระแลว
โดยเสนอขายในราคาหุนละ 10 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 3,000 ลานบาท อยางไรก็ตามการเพิ่ม
ทุนดังกลาวจะสําเร็จหรือไม ขึน
้ อยูกับผลของการตรวจสอบ (Due Diligence) บริษัทฯ

• บริษัทฯ มีกําไรตอหุน 0.02 บาท ซึ่งเปนครั้งแรกที่บริษท
ั ฯ มีผลกําไรตอหุน
 เปนบวก

Overview
ในไตรมาส 1/2547 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 24 ลานบาท เพิ่มขึน
้ จากไตรมาสกอน ที่มีขาดทุนสุทธิ
90 ลานบาท และสูงกวาไตรมาส 1/2546 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 213 ลานบาท
กําไรขั้นตนในไตรมาสนี้ 216 ลานบาท ลดลง 8.7% จากไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้นถึง 122.5%
เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2546

ผลการดําเนินงานของบริษัท (งบการเงินรวม)
ขอมูลทางการเงินที่สาํ คัญ :
หนวย:ลานบาท
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กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท)

รายได
รายไดรวมเพิ่มขึ้น
20.7% จากไตรมาส
1/2546 แตลดลง 7.7%
จากไตรมาส 4/2546
จากผลกระทบดาน
ฤดูกาล (Seasonal
Effect)

รายไดรวมไตรมาส 1/2547 ลดลง 7.7% จากไตรมาส 4/2546 แตเพิ่มขึน
้ ถึง 20.7% จากชวง
เดียวกันของปกอน
รายไดรวมของบริษัทฯ มาจากรายไดหลัก 2 สวน ไดแก
1. รายไดคาโฆษณา 335 ลานบาท ลดลง 11.7% จากไตรมาส 4/2546 เนื่องจาก
ไตรมาส 4 ของทุกปจะเปนชวง High Season ของอุตสาหกรรมโฆษณา รวมทั้งใน
ไตรมาส 4/2546 ยังมีรายไดจากกิจกรรมทางการตลาดหลายรายการ เชน TOT
Anti Drug, Bangkok Countdown และ Phuket New Year Festival และหาก
เทียบกับไตรมาส 1/2546 บริษัทฯ มีรายไดโฆษณาที่เติบโตขึ้น 14.1%
2. รายไดคาเชาเวลา 114 ลานบาทในไตรมาสปจจุบัน เพิ่มขึ้น 14.0% จากไตรมาส
กอน และเพิ่มขึ้นถึง 46.0% หากเทียบกับไตรมาส 1/2546 เนื่องจากมีการเพิ่มเวลา
ใหเชาและปรับอัตราคาเชาเพิม
่ ขึ้น
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การบริหารตนทุนและ
คาใชจาย มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น ทํา
ใหคาใชจายรวมลดลง
26.4% จากไตรมาส
4/2546 และลดลง
27.6% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 1/2546

คาใชจายรวม
ในไตรมาส 1/2547 มีคาใชจา ยรวม 415 ลานบาท ลดลง 149 ลานบาท หรือ 26.4% จากไตรมาส
4/2546 และลดลง 158 ลานบาท หรือ 27.6% จากไตรมาส 1/2546 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ :

1.

ตนทุนบริการ
ไตรมาส 1/2547 บริษัทฯ มีตนทุนบริการลดลง 6.7% จากไตรมาส 4/2546 จากตนทุน
ของกิจกรรมทางการตลาดที่ลดลง (Marketing Event)
หากเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2546 บริษท
ั ฯ มีตนทุนบริการลดลง 15.1% เกิดจาก
นโยบายลดการผลิตรายการที่ไมสรางกําไร และหาผูผ
 ลิตใหมที่มศ
ี ักยภาพมาผลิตรายการ
ดวยเงื่อนไขสวนแบงนาทีโฆษณา (Airtime Sharing) มาตั้งแตไตรมาส 3/2546

2.

คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขายและบริหารในไตรมาส 1/2547 เพิ่มขึ้น 40.5% จากไตรมาสกอน เกิด
จาก :
2.1

คาใชจายการประชาสัมพันธการปรับผังใหมในเดือนเมษายน 2547 ที่เพิ่มขึ้น
4 ลานบาท

2.2

คาที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เพิม
่ ขึ้น 11 ลานบาท

2.3

คาเบี้ยปรับภาษีอากร 9 ลานบาท

ประกอบกับในไตรมาส 4/2546 มีการปรับลดการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญลง 12 ลาน
บาท เนื่องจากการบริหารลูกหนี้และการจัดเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทําใหจํานวน
หนี้สงสัยจะสูญต่ํากวาที่ไดตั้งสํารองไว
หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน บริษัทฯ มีคาใชจายการขายและบริหารที่
เพิ่มขึ้น 27.3% สวนใหญจากคานายหนาที่เพิ่มขึ้นเปนสัดสวนกับรายไดที่เพิ่มขึ้น

3.
คาสัมปทาน 57.5 ลานบาท

คาสัมปทาน
คาสัมปทาน 57.5 ลานบาทในไตรมาสนี้ ลดลงไป 167.5 ลานบาท จากไตรมาส 1/2546
โดยบริษัทฯ
บันทึกคาสัมปทานตามคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่
30
มกราคม 2547 ใหปรับผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําตามสัญญาสัมปทานลดลงเหลือ 230
ลานบาทตอป

ดอกเบี้ยจาย
ในไตรมาส 1/2547 มีดอกเบี้ยจายลดลง 19.3% จากไตรมาสกอน เนื่องจากภาระหนี้สินที่
ลดลง และธนาคารไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาวลง เนื่องจากขีดความสามารถการทํา
กําไรและการแขงขันของบริษัทฯ สูงขึ้น

กําไรสุทธิ
บริษัทฯ สามารถทํากําไรสุทธิ 24 ลานบาทในไตรมาสนี้ ซึ่งเปนผลกําไรสุทธิครั้งแรก ตั้งแตเปด
ดําเนินการมาในป 2538
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ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)
1. สวนประกอบของสินทรัพย
ณ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 3,191 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากสิ้นป 2546
ประกอบดวยสินทรัพยหลักดังนี้:
สินทรัพย

31 มีนาคม 2547
จํานวน
(ลานบาท)

สินทรัพยภายใตสญ
ั ญาสัมปทาน
ลูกหนี้การคา

% ของ
สินทรัพยรวม

31 ธันวาคม 2546
จํานวน
(ลานบาท)

% ของ
สินทรัพย
รวม

2,410

75.5%

2,447

76.7%

355

11.1%

384

12.0%

นอกจากนี้ยังมีเงินลงทุนในรายการบันเทิงอีก 107 ลานบาท ซึ่งเทากับ ณ สิ้นป 2546
2. สภาพคลอง
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

สภาพคลองดีขึ้น จากผล
การดําเนินงานที่มีกําไร
เพิ่มขึ้น

ณ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 0.76 เทา เพิ่มขึ้นจาก 0.70
เทา ณ สิ้นป 2546 ซึ่งแสดงถึงสภาพคลองที่ดีขึ้น
3.

แหลงเงินทุน

3.1 โครงสรางทุน
บริษัทฯ มีอต
ั ราสวนของหนีส
้ น
ิ รวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ลดลง
จาก 1.25 เทา ณ สิ้นป 2546 เปน 1.21 เทา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ซึ่งแสดงถึง
โครงสรางของเงินทุนทีด
่ ีขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจากภาระหนีส
้ น
ิ ที่ลดลง อัตราดอกเบี้ยจาย
ที่ลดลง และผลการดําเนินงานที่มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยางมากในไตรมาสนี้ ทําใหสวนของ
ผูถือหุนเพิ่มขึ้น
3.2 สวนของผูถือหุน

สวนของผูถ
 ือหุน
 เพิ่มขึ้น

ณ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯ มีสวนของผูถ
 ือหุนรวม 1,441 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.7% จาก
สิ้นป 2546 เนื่องจากกําไรสุทธิของไตรมาสนี้ 24 ลานบาท
3.3 หนี้สิน
ณ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯ มีเงินกูระยะสัน
้ สุทธิ 200 ลานบาท และเงินกูระยะยาวสุทธิ
806 ลานบาท ลดลง 100 ลานบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2546

