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ภาพรวมของบริษท
ั

ปรับผังรายการในชวงสุด
สัปดาห เพื่อเนนกลุมผูช
 ม
เด็ก และกลุมครอบครัว

จากการที่บริษท
ั ฯ ไดปรับผังรายการในป 2547 ไมวาจะเปนรายการประเภทขาว ละคร เกม
โชว และวาไรตี้ สงผลให Rating ในชวง Prime Time (18.00-22.30 น.) ในปกอนเติบโต
อยางตอเนื่อง สําหรับในป 2548 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุง เนนกลุมผูชมเด็ก และขยายฐานสู
กลุมผูช
 มครอบครัว
จึงไดปรับผังรายการในชวงวันเสารและอาทิตยเพื่อรองรับความตองการ
ของกลุมผูชมดังกลาว โดยมีรายการใหมซึ่งเริ่มออกอากาศในไตรมาส 1/2548 ดังนี้
ชื่อรายการ

วัน

เวลา

รูปแบบ

ผลิตโดย

วัยซนคลับ

เสาร

7.30-8.00

สาระความรูส
 ําหรับ
เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว โดยให
สมาชิกไดรวม
กิจกรรมตาง ๆ

กันตนา

การตูนคลับ

เสาร-อาทิตย

8.00-9.30

การตูน 3 เรื่อง และ
กิจกรรมสรางเสริม
ความรูสําหรับแฟน
การตูน

บริษัท เอฟฟ
จํากัด

เอเชี่ยน ซีรส
ี่ 

เสาร-อาทิตย

12.00–13.00

ซี่รส
ี่ ตางประเทศ

ไอทีวี

17.30-18.00
ใครรักใครหัวใจ
ตรงกัน

อาทิตย

14.00-15.00

วาไรตี้

How Come
Entertainment

ดวลปวนจอ

เสาร

16.30-17.30

วาไรตี้

กันตนา

You Know Me
(A Little Go)

เสาร

20.40-21.40

วาไรตี้

บอรน
ออพเปอเรชั่น

โดยในไตรมาส 1/2548 นี้ บริษัทฯ มีพัฒนาการที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2547 ทั้งใน
ดานของ สวนแบงการตลาด สวนแบงผูช
 ม และความนิยมของรายการ ดังนี้

กําไรสุทธิ 162 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 57.6% และ
574.9%
เมื่อเทียบกับไตรมาส
4/2547 และ 1/2547

-

สวนแบงการตลาด (Ad Spending Share) เพิ่มขึ้นจาก 16% ในป 2547 เปน 19%
ในไตรมาสนี้ สําหรับสวนแบงผูชม (Audience Share) เพิ่มขึ้นจาก 12% เปน 14%

-

ความนิยมของรายการ (TV Rating) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในชวง Prime Time
(18.00-22.30 น.) โดยมี Rating เฉลี่ยจาก 2.82 ในป 2547 เพิ่มขึ้นเปน 3.58 ใน
ไตรมาสนี้

สําหรับในดานของผลการดําเนินงานก็เติบโตขึ้นมาก โดยในไตรมาสนี้มีกาํ ไรสุทธิ 162 ลาน
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิ 103 ลานบาท และ 24 ลานบาท ในไตรมาส 4/2547 และไตร
มาส 1/2547 เนื่องจากการอัตราเติบโตของรายไดเพิ่มขึ้น ขณะที่คาใชจายรวมนั้นเพิ่มขึน
้ ใน
อัตราที่ต่ํากวาอัตราการเติบโตของรายได โดยในไตรมาสนี้มก
ี ําไรสุทธิตอหุน
 0.13 บาท
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ผลการดําเนินงานของบริษท
ั (งบการเงินรวม)
ขอมูลทางการเงินทีส
่ ําคัญ
หนวย : ลานบาท
1Q05

4Q04

% Change
QoQ

1Q04

รายไดรวม

568

480

18.3%

450

26.1%

ตนทุนคาบริการ

216

219

-1.4%

234

-7.7%

คาใชจายในการขายและบริหาร

127

93

36.2%

123

3.3%

คาสัมปทาน

58

58

ดอกเบี้ยจาย

5

7

-28.1%

12

-53.2%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

162

103

57.6%

24

574.9%

กําไร(ขาดทุน) ตอหุน(บาท)

0.13

0.09

0.04

0.02

0.11

-

58

% Change
YoY

-

รายไดรวม
รายไดรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน
้ อยางตอเนื่อง โดยในไตรมาส 1/2548 เพิ่มขึ้น 18.3% และ
26.1% จากไตรมาส 4/2547 และไตรมาส 1/2547 ตามลําดับ โดยรายไดรวมประกอบดวย
รายไดหลัก 2 สวน ไดแก
- รายไดคา
 โฆษณา

อัตราการเติบโตของ
รายไดคาโฆษณาของ
บริษัทฯ ดีกวาอัตราการ
เติบโตของอุตสาหกรรม

รายไดจากการขายโฆษณา 466 ลานบาท เพิ่มขึ้น 22.2% จากไตรมาส 4/2547 ซึ่งเปน
อัตราการเติบโตทีด
่ ีกวาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม (Adspending) ที่ลดลง 2%
และหากเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน บริษัทฯ มีอัตราเติบโตของรายไดโฆษณา
38.9% ดีกวาอุตสาหกรรมที่เติบโตเพียง 3%
- รายไดจากการเชาเวลา
บริษัทฯ มีรายไดคาเชาเวลา 101 ลานบาท ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 2.6% จากไตรมาสกอน
แตลดลง 11.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากบริษัทฯ ลดการใหเชา
เวลาในชวง Prime Time 18.00-22.30 น.

อัตราการเติบโตของ
ตนทุนและคาใชจายรวม
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ตํากวา
อัตราการเติบโตของ
รายได

ตนทุนบริการและคาใชจา
 ยในการขายและบริหาร
บริษัทฯ มีตนทุนและคาใชจายการขายและบริหารรวมในไตรมาส 1/2548 เทากับ 343 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 9.8% จากไตรมาส 4/2547 และลดลง 3.9% จากไตรมาส 1/2547 เปนผลจาก


ตนทุนคาบริการ

ในไตรมาส 1/2548 มีตนทุนคาบริการที่อยูในระดับเดียวกับไตรมาสกอน โดยลดลง
เพียงเล็กนอยเพียง 1.4% จากไตรมาสกอน และลดลง 7.7% จากไตรมาส 1/2547 สวนใหญ
เนื่องจากการนํารายการที่มีเงื่อนไขการคา Time Sharing ซึ่งบริษัทฯ ไมมีตนทุนผลิต มา
ทดแทนรายการที่บริษัทฯ ผลิตเอง


คาใชจายในการขายและบริหาร

คาใชจายในการขายและบริหารในไตรมาสนีเ้ พิ่มขึ้น 34 ลานบาท หรือ 36.2% จาก
ไตรมาสกอน เนื่องจากบริษัทฯ ไดบันทึกคาเสียหายจากคดีแรงงาน ตามคําพิพากษาของศาล
ฎีกาคดีพนักงานฝายขาว 21 คน ประกอบกับการตั้งสํารองหนี้สูญเพิ่มขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
หากเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2547 บริษัทฯ จะมีคาใชจายการขายและบริหาร
เพิ่มขึ้นเพียง 4 ลานบาท หรือ 3.3%
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ดอกเบี้ยจาย
ในไตรมาส 1/2548 ภาระดอกเบี้ยจายลดลง 28.1% และ 53.2% จากไตรมาส 4/2547 และ
1/2547 ตามลําดับ เนื่องจากภาระหนีท
้ ี่ลดลงจากการชําระคืนเงินกูกอนกําหนดบางสวน ทํา
ใหภาระหนี้สินรวมลดลงจาก 640 ลานบาท และ 806 ลานบาท ในไตรมาส 4/2547 และไตร
มาส 1/2547 และ เปน 440 ลานบาท ณ สิ้นไตรมาส 1/2548
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิในไตรมาสนี้ 162 ลานบาท เพิ่มขึน
้ มากจากไตรมาส 4/2547 และไตรมาส 1/2547
โดยเพิ่มขึ้น 57.6% และ 574.9% ตามลําดับ เนื่องจากรายไดของบริษท
ั ฯ ที่เพิ่มขึ้น ในขณะ
ที่ตนทุนและคาใชจายตางๆ เพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่นอยกวาอัตราการเติบโตของรายได
ฐานะทางการเงินของบริษท
ั (งบการเงินรวม)
1. สินทรัพย
ณ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 2,982 ลานบาท ซึ่งอยูในระดับเดียวกับสิ้นป
2547 โดยลดลงเพียง 7 ลานบาท หรือ 0.2% มีสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน
คิดเปน 23.7% และ 76.3% ของสินทรัพยรวมตามลําดับ องคประกอบของสินทรัพย สรุปดังนี้
:
31 มีนาคม 2548
% ของ
ลานบาท สินทรัพยรวม

31 ธันวาคม 2547
% ของ
ลานบาท สินทรัพยรวม

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

134

4.5%

ลูกหนี้การคา

379

12.7%

340

11.4%

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

195

6.5%

183

6.1%

2,263

75.9%

2,288

76.9%

11

0.4%

สินทรัพยภายใตสญ
ั ญาสัมปทานสุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น


152

11

5.1%

0.4%

สินทรัพยหมุนเวียน
ณ 31 มีนาคม 2548 สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 33 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก
ลูกหนี้การคาทีเ่ พิ่มขึ้น



สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษท
ั ฯ ลดลง 26 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจาก
สินทรัพยภายใตสญ
ั ญาสัมปทานสุทธิทล
ี่ ดลงเนื่องจากการบันทึกคาเสื่อมราคา
สินทรัพย

2. หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนีส
้ น
ิ รวม 1,172 ลานบาท ลดลงจากปกอน 155 ลานบาท หรือลดลง 11.7% สวน
ใหญเกิดจากภาระเงินกูระยะยาวที่ลดลงจากการชําระคืนบางสวนกอนกําหนดจากสภาพคลอง
ที่เพิ่มขึ้น โดยองคประกอบของหนี้สินมีดังนี้
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31 มีนาคม 2548
% ของ
ลานบาท หนี้สินรวม
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ ป

อัตราสวนหนีส
้ น
ิ ตอทุน
(D/E Ratio) ปรับปรุงดีขึ้น
จาก 0.81 เทาในปกอนเปน
0.65 เทาในไตรมาสนี้

31 ธันวาคม 2547
% ของ
หนี้สินรวม
ลานบาท

72

6.1%

72

5.4%

คาสัมปทานคางจาย

508

43.3%

450

33.9%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

224

19.1%

238

17.9%

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ

368

31.4%

568

42.8%

สวนของผูถ
 ือหุน
ณ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯ มีสวนของผูถ
 ือหุนทั้งสิ้น 1,810 ลานบาท เพิ่มขึ้น 163 ลานบาท
จาก ณ สิ้นป 2547 เปนผลมาจากกําไรสุทธิ 162 ลานบาท ประกอบกับผลจากการแปลง
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เปนหุนสามัญ ตามโครงการ ESOP ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวน
หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 0.81 เทา ณ สิ้นป 2547
เปน 0.65 เทา ณ 31 มีนาคม 2548
3. สภาพคลอง
ณ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 78 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน อันเปนผลมาจาก


กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 99 ลานบาท เนื่องจากในไตรมาสนี้
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานดีขึ้น จึงไดชําระหนี้เงินกูในจํานวนที่มาก
ขึ้น 100 ลานบาท และมีเงินรับจากการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน
สามัญของบริษท
ั ฯ (Warrant) อีกเล็กนอย



กระแสเงินสดจายสุทธิจากกิจกรรมลงทุนลดลง 14 ลานบาท เนื่องจากในไตรมาสนี้มี
ตนทุนการผลิตรายการลดลง



กระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงาน
ประกอบการและยอดขายทีด
่ ีขน
ึ้

เพิ่มขึ้น

14

ลานบาท

เนื่องจากผล

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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