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ภาพรวมของบริษท
ั

กําไรสุทธิครึ่งปแรก 405
ลานบาท เพิ่มขึน
้ 679.5%
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในครึ่งแรกของป 2548 นั้นเติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับชวงครึ่ง
แรกของป 2547 โดยบริษท
ั ฯ มีกําไรสุทธิในชวงครึ่งปแรกนี้สูงถึง 405 ลานบาท ซึ่งมากกวา
ชวงเดียวกันของปกอนที่มีกําไรสุทธิเพียง 52 ลานบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 679.5% จาก
อัตราการเติบโตของรายไดที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนและคาใชจาย
ตางๆ ใหลดลง จึงทําให ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิปรับลดตอหุน 0.33
บาท
ในครึ่งแรกของป 2548 บริษท
ั ฯ ยังมีพฒ
ั นาการทีด
่ ีขึ้นทั้งในดาน สวนแบงการตลาด สวนแบง
ผูชม และความนิยมของรายการ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงครึ่งปแรกของป 2547 ดังนี้
-

สวนแบงการตลาด (Ad Spending Share) เพิ่มขึ้นจาก 14.9% เปน 18.5%

-

สวนแบงผูชม (Audience Share) เพิ่มขึ้นจาก 9.8% เปน 12.7%

-

ความนิยมของรายการ (TV Rating) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในชวง Prime Time
(18.00-22.30 น.) จาก Rating เฉลี่ยจาก 2.06 เพิ่มขึ้นเปน 3.13

ผลการดําเนินงานของบริษท
ั (งบการเงินรวม)
ขอมูลบางสวนทางการเงิน
หนวย : ลานบาท
ไตรมาส
เพิ่ม(ลด)
เพิ่ม(ลด)
2/2548 เมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส
ไตรมาส
1/2548
2/2547

ครึ่งแรก
เพิ่ม(ลด)
ป 2548 เมื่อเทียบกับ
ครึ่งแรก
ป 2547

รายไดรวม

632

11.3%

37.7%

1,199

31.9%

ตนทุนคาบริการ

229

5.8%

(10.5%)

445

(9.1%)

กําไรขั้นตน

403

14.7%

98.0%

755

79.8%

คาใชจายในการขายและบริหาร

98

(23.2%)

(11.1%)

225

(3.5%)

คาสัมปทาน

58

0%

0%

115

0%

244

50.8%

768.7%

405

679.5%

0.20

0.07

0.18

0.33

0.29

กําไรสุทธิ
กําไรตอหุนปรับลด(บาท)
รายไดรวม

อัตราการเติบโตของ
รายไดคาโฆษณาของ
บริษัทฯ ดีกวาอัตราการ
เติบโตของอุตสาหกรรม

รายไดรวมของบริษัทฯเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในไตรมาส 2/2548 เพิ่มขึ้น 11.3% จากไตร
มาส 1/2548 และเพิ่มขึ้นถึง 37.7% จากไตรมาส 2/2547 โดยรายไดรวมประกอบดวยรายได
หลัก 2 สวน ไดแก
- รายไดคา
 โฆษณา
รายไดจากการขายโฆษณา 524 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12.6% จากไตรมาส 1/2548 ซึ่งเปน
อัตราการเติบโตทีด
่ ีกวาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรทัศน (TV Adspending) ที่
เพิ่มขึ้น 8.9% และหากเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน บริษัทฯ มีอัตราเติบโตของ
รายไดโฆษณาถึง 44.5% ขณะที่อุตสาหกรรมเติบโตเพียง 6.4%
- รายไดจากการเชาเวลา

รายไดรวมครึ่งแรกของป
นี้ 1,199 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 31.9% จากชวง
เดียวกันของปกอน

บริษัทฯ มีรายไดคาเชาเวลา 106 ลานบาท ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 4.6% และ 10.9% จาก
ไตรมาส 1/2548 และ ไตรมาส 2/2547 ตามลําดับ
รายไดรวมครึ่งแรกของป 2548 เทากับ 1,199 ลานบาท มากกวาครึ่งแรกของป 2547 ถึง 290
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 31.9% ซึ่งเติบโตดีกวาอุตสาหกรรมที่เติบโตเพียง 4.9%
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ตนทุนบริการและคาใชจา
 ยในการขายและบริหาร
บริษัทฯ มีตนทุนและคาใชจายการขายและบริหารรวมในไตรมาส 2/2548 เทากับ 326 ลาน
บาท ลดลง 4.9% จากไตรมาส 1/2548 และลดลง 10.7% จากไตรมาส 2/2547 เปนผลจาก


ตนทุนคาบริการ

ในไตรมาส 2/2548 มีตนทุนคาบริการสูงกวาไตรมาสกอน 5.8% แตหากเทียบกับไตรมาส
2/2547 จะมีตน
 ทุนทีล
่ ดลง 10.5% เนื่องจากบริษัทฯ ไดนาํ รายการประเภท Time Sharing
ซึ่งผูผ
 ลิตจะเปนผูรับผิดชอบตนทุนเองมาแทนรายการที่บริษท
ั ฯ เคยจางผลิต ประกอบกับการ
ปรับผังรายการโดยไดยกเลิกรายการละครในชวง 22.00 – 22.30 น. ทําใหตนทุนผลิตรายการ
ในไตรมาสนีล
้ ดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน


คาใชจายในการขายและบริหาร

คาใชจายในการขายและบริหารในไตรมาสนี้ลดลง 29 ลานบาท หรือ 23.2% จากไตรมาส
1/2548 เนื่องจากคาใชจายในไตรมาสกอนนัน
้ สูงขึ้นกวาปกติจากการบันทึกคาเสียหายจากคดี
แรงงานพนักงานฝายขาว 21 คน

ตนทุนและคาใชจายรวม
ในครึ่งแรกของป 2548
ลดลง 7.3% จากชวง
เดียวกันของปกอน

หากเทียบกับไตรมาส 2/2547 คาใชจา ยในการขายและบริหารในไตรมาสนี้ลดลง 12 ลาน
บาท หรือ 11.1% เนื่องจากในชวงเดียวกันของปกอนมีคาใชจายประชาสัมพันธผังรายการ
ใหม
ตนทุนบริหารและคาใชจายในการขายและบริหารรวม 6 เดือนแรกของป 2548 เทากับ 669
ลานบาท ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 7.3%
ดอกเบี้ยจาย
ในไตรมาส 2/2548 ภาระดอกเบี้ยจายลดลง 18.7% และ 46.9% จากไตรมาส 1/2548 และ
2/2547 ตามลําดับ เนื่องจากภาระหนีท
้ ี่ลดลงจากการชําระคืนเงินกู ทําใหหนี้สินรวมลดลงจาก
440 ลานบาท ในไตรมาส 1/2548 และ 773 ลานบาท ในไตรมาส 2/2547 เปน 407 ลาน
บาท ณ สิ้นไตรมาส 2/2548
ดอกเบี้ยจายรวม 6 เดือนแรกของปนี้ 10 ลานบาท ลดลงจากปกอน 10 ลานบาท หรือ 50.5%
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิในไตรมาสนี้ 244 ลานบาท เพิ่มขึน
้ มากจากไตรมาส 1/2548 และไตรมาส 2/2547
โดยเพิ่มขึ้น 50.8% และ 768.7% ตามลําดับ เนื่องจากรายไดของบริษท
ั ฯ ที่เพิ่มขึ้น ในขณะ
ที่บริษท
ั ฯ สามารถบริหารตนทุนและคาใชจายตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กําไรสุทธิสาํ หรับครึ่งแรกของป 2548 เทากับ 405 ลานบาท เปนกําไรที่มากกวาปกอนถึง
353 ลานบาท หรือ 679.5%
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ฐานะทางการเงินของบริษท
ั (งบการเงินรวม)
1. สินทรัพย
ณ 30 มิถุนายน 2548 บริษท
ั ฯ มีสินทรัพยรวม 3,252 ลานบาท เพิ่มขึ้น 277 ลานบาท หรือ
9.3% จาก ณ สิ้นป 2547 มีสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน คิดเปน 31.7%
และ 68.3% ของสินทรัพยรวมตามลําดับ องคประกอบของสินทรัพย สรุปดังนี้ :
30 มิถุนายน 2548
% ของ
ลานบาท สินทรัพยรวม

31 ธันวาคม 2547
% ของ
ลานบาท สินทรัพยรวม

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

407

12.5%

ลูกหนี้การคา

424

13.0%

340

11.4%

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

201

6.2%

183

6.1%

2,208

67.9%

2,288

76.9%

11

0.4%

สินทรัพยภายใตสญ
ั ญาสัมปทานสุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น


152

5.1%

11

0.4%

สินทรัพยหมุนเวียน
ณ 30 มิถุนายน 2548 สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 358 ลานบาท สาเหตุหลัก
เนื่องจากเงินสดและลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น



สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษท
ั ฯ ลดลง 80 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจาก
สินทรัพยภายใตสญ
ั ญาสัมปทานสุทธิทล
ี่ ดลงเนื่องจากการบันทึกคาเสื่อมราคา
สินทรัพย

2. หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนีส
้ น
ิ รวม 1,191 ลานบาท ลดลงจากปกอน 137 ลานบาท หรือลดลง 10.3% สวน
ใหญเกิดจากภาระเงินกูระยะยาวที่ลดลงจากการชําระคืนบางสวนกอนกําหนดเนื่องจากสภาพ
คลองที่เพิ่มขึ้น โดยองคประกอบของหนี้สินมี ดังนี้

ภาระหนี้เงินกูระยะยาว
ลดลง 36.4% เมื่อเทียบ
กับสิ้นป 2547 คงเหลือ
เพียง 407 ลานบาท

30 มิถุนายน 2548
% ของ
ลานบาท หนี้สินรวม
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ ป

อัตราสวนหนีส
้ น
ิ ตอทุน
(D/E Ratio) ปรับปรุงดีขึ้น
จาก 0.81 เทา ณ สิ้นป
2547 เปน 0.58 เทา
ณ 30 มิถุนายน 2548

31 ธันวาคม 2547
% ของ
หนี้สินรวม
ลานบาท

76

6.4%

72

5.4%

คาสัมปทานคางจาย

565

4 7.4%

450

33.9%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

219

18.4%

238

17.9%

เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิ

330

27.7%

568

42.8%

3. สวนของผูถ
 ือหุน
ณ 30 มิถุนายน 2548 บริษท
ั ฯ มีสว นของผูถือหุนทั้งสิ้น 2,061 ลานบาท เพิ่มขึ้น 414 ลาน
บาท จาก ณ สิน
้ ป 2547 เปนผลมาจากกําไรสุทธิครึ่งป 405 ลานบาท ประกอบกับผลจากการ
แปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เปนหุนสามัญ ตามโครงการ ESOP ทําใหบริษัทฯ มี
อัตราสวนหนีส
้ น
ิ รวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 0.81 เทา ณ สิ้น
ป 2547 เปน 0.58 เทา ณ 30 มิถุนายน 2548
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4. สภาพคลอง
สําหรับครึ่งแรกของป 2548 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิเพิม
่ ขึ้น 253 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน อันเปนผลมาจาก


เงินสดสุทธิที่ใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินนั้นนอยกวาชวงเดียวกันของปกอน 43 ลาน
บาท สวนใหญเนื่องจากในชวงครึ่งแรกของป 2547 บริษัทฯ ไดชําระหนี้เงินกูระยะ
ยาวและระยะสัน
้ ไปทั้งสิ้น 284 ลานบาท ขณะที่ในชวงครึ่งแรกของปนี้ไดชําระคืน
เงินกูระยะยาวไป 234 ลานบาท



เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนลดลง 82 ลานบาท ซึง่ กิจกรรมลงทุนหลักของ
บริษัทฯ ไดแก การลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ และการผลิตรายการ เนื่องจากบริษัทฯ ไดปรับ
ผังรายการโดยไดนํารายการ Time Sharing และ Revenue Sharing ซึ่งเปนรายการ
ที่ผผ
ู ลิตเปนผูร บ
ั ภาระตนทุนการผลิต มาทดแทนรายการทีบ
่ ริษัทฯ ตองผลิตเอง จึง
สงผลใหตนทุนการผลิตรายการของบริษัทฯ ลดลง



กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงาน
ประกอบการและยอดขายทีด
่ ีขน
ึ้

เพิ่มขึ้น

135

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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