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ภาพรวมของบริษท
ั

ป 2547 บริษัทฯ มีผล
ประกอบการที่โดดเดนโดย
เปนปแรกที่มีกาํ ไรสุทธิ
205 ลานบาท และความ
นิยมของรายการ (TV
Rating) ชวง Prime Time
ขยับขึ้น จากอันดับ 5 ในป
2546 เปนอันดับ 3 ในปนี้

ป 2547 ซึ่งเปนปที่ 9 ของการดําเนินธุรกิจสถานีไอทีวี ในปที่ผา นมาบริษท
ั ฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวในดานตางๆ
เพื่อใหทันตอการแขงขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมทีวี
โดยการเปลี่ยนแปลงทีส
่ ําคัญ มีดังนี้
ไตรมาส 1/2547 เพื่อรองรับและเปนการเสริมศักยภาพการแขงขันในอนาคต บริษท
ั ฯ ไดเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 300 ลานหุน เสนอขายเปนการเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) ใหกับพันธมิตรรวมทุนสองราย ไดแก นายไตรภพ ลิมปพัทธ จํานวน
150 ลานหุน และบริษท
ั กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน) จํานวน 150 ลานหุน คิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 20 ของทุนเรียกชําระแลวของบริษัทฯ ระยะเวลาการใชสิทธิซื้อหุนภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2548
ไตรมาส 2/2547 บริษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนผังรายการใหม เพื่อใหรายการที่นําเสนอมีความ
หลากหลาย ทัง้ รายการ ขาว สาระ และบันเทิงควบคูกันไป โดยมีผูผลิตรายการชั้นนํา ซึ่งเปน
พันธมิตรรวมทุนกับบริษัทฯ มารวมผลิตรายการ โดยการปรับผังดังกลาวไดรับกระแสตอบรับ
เปนอยางดีจากผูชมทั่วประเทศ
ไตรมาส 3/2547 เพื่อรักษาความเปนผูนําในการเสนอขาวทีม
่ ีเนื้อหาสาระเขมขน บริษท
ั ฯ ได
ปรับรูปแบบการนําเสนอชวงขาวเชา เพิ่มเวลาออกอากาศอีกครึ่งชั่วโมงในชวงขาวเที่ยง และ
เพิ่ม Hot Sport ในรายการ ITV Hot News
นอกเหนือจากเปาหมายในเชิงธุรกิจ บริษัทฯ ยังคํานึงถึงการคืนประโยชนกลับสูส
 ังคม โดยมี
จุดยืนในการเปนสื่อกลางในการใหความชวยเหลือประชาชน ซึ่งเห็นไดชด
ั เจนจากเหตุการณ
คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นในภาคใต ในเดือนธันวาคม 2547 นอกเหนือจากการเสนอขาวเกาะติด
ตลอดทั้งวันดวยความรวดเร็ว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบสถานการณอยางตอเนื่อง บริษัทฯ
ยังเปนศูนยกลางในการใหความชวยเหลือผูป
 ระสบภัย โดยรับบริจาคผานโครงการ “ไอทีวี
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย” และนําไปชวยเหลือแกผูประสบภัยภาคใตอยางทันทวงที
การเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นตลอดชวงป 2547 ดังกลาวขางตน สงผลใหบริษท
ั ฯ มี
พัฒนาการที่เติบโตขึ้นทั้งในดานของ สวนแบงการตลาด สวนแบงผูช
 ม ความนิยมของรายการ
และผลการดําเนินงาน ดังนี้
-

สวนแบงการตลาด (Ad Spending Share) และสวนแบงผูชม (Audience
Share) เพิ่มขึ้นจาก 14% และ 8% เปน 16% และ 12% ตามลําดับ

-

ความนิยมของรายการ (TV Rating) เพิ่มขึ้นอยางมากโดยเฉพาะในชวง Prime
Time (18.00-22.30 น.) จาก Rating เฉลีย
่ 1.39 ในป 2546 เพิ่มเปน 2.83
ในปนี้ และขยับจากอันดับ 5 ในอุตสาหกรรมขึ้นมาเปนอันดับ 3

ป 2547 นับเปนปแรกที่บริษท
ั ฯ มีผลการดําเนินงานเปนกําไรสุทธิ 205 ลานบาท หลังจากที่
ประสบผลขาดทุนมาโดยตลอดตั้งแตเปดดําเนินการ เนื่องจากการเติบโตของรายไดที่เพิ่มขึ้น
่ ดลง 30.6% จากปกอน
ขึ้น 8.1% และคาใชจา ยรวมทีล
ผลการดําเนินงานของบริษท
ั (งบการเงินรวม)
ขอมูลทางการเงินทีส
่ ําคัญ

หนวย : ลานบาท
ป 2547

รายไดรวม

ป 2546

%เพิ่ม(ลด)
เทียบกับป 2546

1,839

1,701

8.1%

ตนทุนคาบริการ

949

1,085

-12.5%

คาใชจายในการขายและบริหาร

419

368

13.9%

คาสัมปทาน

230

850

-72.9%

ดอกเบี้ยจาย

36

58

-37.3%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

205

(660)

131.0%

กําไร(ขาดทุน) ตอหุน(บาท)

0.17

(0.57)

0.74
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รายไดรวม

รายไดเพิ่มขึ้น 8.1%
จากปกอน จากสวนแบง
การตลาดที่เพิ่มขึ้นจาก
14% เปน 16% ในป
2547

บริษัทฯ มีรายไดที่เติบโตตอเนื่อง ในป 2547 รายไดรวมเพิ่มขึ้น 8.1% จากป 2546 โดย
รายไดรวมของบริษัทฯ ประกอบดวยรายไดหลัก 2 สวน ไดแก
- รายไดคา
 โฆษณา
ป 2547 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายโฆษณา 1,433 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 7.6%
จากสวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้นจาก 14% เปน 16% ในป 2547
- รายไดจากการเชาเวลา
บริษัทฯ มีรายไดคาเชาเวลา 403 ลานบาทในป 2547 ซึ่งมากกวาปกอน 12.4% จากการ
เพิ่มอัตราคาเชาเวลาของสถานี
ตนทุน
บริษัทฯ มีตนทุนและคาใชจา ยการขายและบริหารรวมในป 2547 เทากับ 1,368 ลานบาท
ลดลง 5.9% จากปกอน โดยเปนผลจาก


ตนทุนผลิตรายการลดลง
จากการเปลี่ยนเงื่อนไข
การคาของรายการใน
กลุมบันเทิงจากเดิมจาง
ผลิต เปน Revenue
Sharing และ Time
Sharing

ตนทุนคาบริการ

ในป 2547 บริษัทฯ มีตนทุนคาบริการทีล
่ ดลง 136 ลานบาท หรือ 12.5% สาเหตุ
หลักจากการลดลงของตนทุนผลิตรายการ อันเนื่องจากการเปลี่ยนเงื่อนไขการคาของรายการ
กลุมบันเทิงบางรายการ จากเดิมที่เปนรายการจางผลิต ซึ่งบริษท
ั ฯ รับรายไดและรับภาระ
ตนทุนการผลิตทั้งหมด เปนเงื่อนไขการคาประเภทแบงรายได (Revenue Sharing) หรือแบง
เวลาขายโฆษณา (Air Time Sharing) ซึ่งผูผ
 ลิตจะเปนผูรับภาระคาใชจายการผลิตรายการ
แทนบริษัทฯ และแบงรายไดจากการขายโฆษณาของรายการ หรือแบงนาทีขายโฆษณา
ระหวางผูผ
 ลิตกับบริษัทฯ


คาใชจายในการขายและบริหาร

คาใชจายในการขายและบริหารในป 2547 เพิ่มขึ้น 51 ลานบาท หรือ 13.9% จาก
ปกอน
เนื่องจากคานายหนาการขายสื่อโฆษณาที่จายใหกับตัวแทนผูซ
 ื้อสื่อโฆษณา
(Agency) ที่เติบโตตามปริมาณการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯ และคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
จากการประชาสัมพันธผังรายการใหมของบริษัทฯ
คาสัมปทาน
บริษัทฯ ไดบันทึกคาสัมปทาน 230 ลานบาท ตามอัตราผลประโยชนตอบแทนขั้นต่าํ ตามคํา
ตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 ที่ปรับผลประโยชนตอบแทน
ขั้นต่ําตามสัญญาสัมปทานลง
ดอกเบี้ยจาย
ในป 2547 ภาระดอกเบี้ยจายลดลง 37.3% จากปกอน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว
ที่ปรับลดลง และภาระหนี้ทล
ี่ ดลงจากการชําระคืนเงินกูท
 ี่ครบกําหนดและกอนกําหนดบางสวน
ทําใหภาระหนีส
้ ินรวมลดลงจาก 1,106 ลานบาทในปกอน เปน 640 ลานบาทในปนี้
กําไรสุทธิ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯเติบโตอยางมาก โดยมีกําไรสุทธิ 205 ลานบาท ในป 2547
เมื่อเทียบกับปกอนที่ขาดทุนสุทธิ 660 ลานบาท และนับเปนปแรกที่มผ
ี ลการดําเนินงานเปน
บวก ทั้งนี้ เนื่องจากรายไดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ตนทุนคาบริการและและคาสัมปทานที่ลดลง ดัง
อธิบายขางตน
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ฐานะทางการเงินของบริษท
ั (งบการเงินรวม)
1. สินทรัพย
ณ สิ้นป 2547 บริษัทฯ สินทรัพยรวมมูลคาทั้งสิ้น 2,975 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2546
จํานวน 215 ลานบาท หรือ 6.7% โดยมีสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน คิดเปน
22.7% และ 77.3% ของสินทรัพยรวมตามลําดับ องคประกอบของสินทรัพย สรุปดังนี้ :
31 ธันวาคม 2547
% ของ
ลานบาท สินทรัพยรวม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

152

31 ธันวาคม 2546
% ของ
ลานบาท สินทรัพยรวม

5.1%

159

5.0%

ลูกหนี้การคา

340

11.4%

384

12.0%

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

183

6.1%

184

5.8%

2,288

76.9%

2,447

76.7%

0.4%

14

0.4%

สินทรัพยภายใตสญ
ั ญาสัมปทานสุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
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สินทรัพยหมุนเวียน

ณ สิ้นป 2547 สินทรัพยหมุนเวียนของบริษท
ั ฯ ลดลง 53 ลานบาท สาเหตุหลัก
เนื่องจากปริมาณลูกหนี้การคาที่ลดลง 44 ลานบาท
จากการติดตามและบริหารลูกหนี้ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในปทผ
ี่ านมา


สินทรัพยไมหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษท
ั ฯ ลดลง 162 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจาก
สินทรัพยภายใตสญ
ั ญาสัมปทานสุทธิทล
ี่ ดลงเนื่องจากการบันทึกคาเสื่อมราคาสินทรัพย
2. หนี้สิน
หนี้สินรวมมีมล
ู คาทั้งสิ้น 1,327 ลานบาทลดลงจากปกอน 445 ลานบาท หรือลดลง 25.1%
เกิดจากการจายชําระคืนเงินกูระยะสั้นทั้งหมด และภาระเงินกูระยะยาวที่ลดลงจากการคืนเงินกู
ที่ถึงกําหนด นอกจากนี้ ยังไดมีการชําระคืนเงินกูระยะยาวบางสวนกอนกําหนดเนื่องจากสภาพ
คลองที่เพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานที่มีกําไรของบริษัทฯ โดยองคประกอบของหนี้สินมีดงั นี้
31 ธันวาคม 2547
% ของ
ลานบาท หนี้สินรวม
หนี้สินระยะสั้น

บริษัทฯ มีโครงสรางทาง
การเงินที่แข็งแกรง โดย
อัตราสวนหนีส
้ น
ิ ตอทุน
(D/E Ratio) ปรับปรุงดีขึ้น
จาก 1.25 เทาในปกอนเปน
0.81 เทาในปนี้

31 ธันวาคม 2546
% ของ
ลานบาท
หนี้สินรวม

72

5.4%

368

20.7%

คาสัมปทานคางจาย

450

33.9%

450

25.4%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

238

17.9%

216

12.2%

หนี้สินระยะยาว

568

42.8%

738

41.7%

3. สวนของผูถ
 ือหุน
ณ สิ้นป 2547 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 1,647 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 230 ลาน
บาท โดยเปนผลมาจากกําไรสุทธิ 205 ลานบาท ประกอบกับผลจากการแปลงใบสําคัญแสดง
สิทธิ (Warrant) เปนหุนสามัญ ตามโครงการ ESOP ทําใหบริษัทฯ มีอต
ั ราสวนหนีส
้ ินรวมตอ
สวนของผูถ
 ือหุน
 (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 1.25 เทา ณ สิ้นป 2546 เปน 0.81 เทา
ณ สิ้นป 2547
3

คําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายบริหาร : ไอทีวี
4. สภาพคลอง
ณ สิ้นป 2547 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 6.8 ลานบาท จากปกอน อันเปนผลมาจาก


กระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้น 765
ประกอบการทีด
่ ีขึ้น ประกอบกับคาสัมปทานทีล
่ ดลง

ลานบาท

เนื่องจากผล



กระแสเงินสดจายสุทธิจากกิจกรรมลงทุนลดลง 333 ลานบาท เนื่องจากในปกอนมี
เงินลงทุนซื้ออุปกรณคอนขางสูง จากการยายทีท
่ ําการบริษท
ั ฯ และในปนต
ี้ นทุนการ
ผลิตรายการลดลง



กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 951 ลานบาท จากปกอน เนื่องจาก
ในปกอนมีการกูเงินเพื่อจายคาสัมปทานในจํานวนทีส
่ ูง แตในปนี้บริษัทฯ มีกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานดีขึ้น จึงไดชําระหนี้เงินกูไปเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีเงินรับ
จากการใชสท
ิ ธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (Warrant)

ในเอกสารชุดนีอ
้ าจจะมีขอมูลบางสวนที่เกี่ยวกับการประมาณการถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอนาคต
(ไมวาจะเปนการ
ประมาณการทางดานการเงินหรือการประมาณการทางดานธุรกิจในสวนอื่นๆ) ตัวอยางของคําทีใ่ ชในการประมาณการถึง
เหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา”, “ประมาณ”, “เชื่อวา” เปนตน แมวาประมาณการ
ดังกลาวจะประเมินขึ้นโดยอาศัยขอมูลทีม
่ ีอยูในปจจุบันเปนพื้นฐาน บริษท
ั ฯ ไมสามารถรับประกันหรือยืนยันไดวาการ
ประมาณการดังกลาวจะเกิดขึ้นตรงตามที่บริษท
ั ฯ คาดการณไวในอนาคต ดังนั้นผูใ ชขอมูลดังกลาวจึงควรระมัดระวังใน
การใชขอมูลประมาณการขางตน
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