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ภาพรวมของบริษท
ั

กําไรสุทธิ 9 เดือนแรก 574
ลานบาท เพิ่มขึน
้ 462.5%
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 9 เดือนแรกป 2548 นั้นเติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับชวง 9
เดือนแรกของป 2547 โดยบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในชวง 9 เดือนแรกนีส
้ ูงถึง 574 ลานบาท ซึ่ง
มากกวาชวงเดียวกันของปกอนที่มีกําไรสุทธิเพียง 102 ลานบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 462.5%
จากอัตราการเติบโตของรายไดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่สามารถบริหารตนทุนและคาใชจายตางๆ
ใหลดลง จึงทําให ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตอหุน 0.48 บาท
ใน 9 เดือนแรกของป 2548 บริษัทฯ ยังคงมีพัฒนาการทีด
่ ีขึ้นทั้งในดานสวนแบงการตลาด
สวนแบงผูชม และความนิยมของรายการ เมื่อเปรียบเทียบกับชวง 9 เดือนแรกของป 2547
ดังนี้
-

สวนแบงการตลาด(Advertising Spending Share) เพิ่มขึ้นจาก 15.2% เปน 18.6%

-

สวนแบงผูชม (Audience Share) เพิ่มขึ้นจาก 10.7% เปน 12.2%

-

ความนิยมของรายการ (TV Rating) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในชวง Prime Time
(18.00-22.30 น.) จาก Rating เฉลี่ยจาก 2.35 เพิ่มขึ้นเปน 2.96

ผลการดําเนินงานของบริษท
ั (งบการเงินรวม)
ขอมูลบางสวนทางการเงิน
หนวย : ลานบาท
ไตรมาส
3/2548

เพิ่ม(ลด)
เมื่อเทียบ
กับไตรมาส
2/2548

เพิ่ม(ลด)
เมื่อเทียบ
กับไตรมาส
3/2547

9 เดือน
แรกของ
ป 2548

เพิ่ม(ลด)เมื่อ
เทียบกับ
9 เดือนแรก
ของป 2547

รายไดรวม

579

(8.4%)

28.7%

1,778

30.9%

ตนทุนคาบริการ

226

(1.0%)

(5.9%)

671

(8.1)

กําไรขั้นตน

352

(12.6%)

68.3%

1,107

76.0%

คาใชจายในการขาย
และบริหาร

122

25.1%

31.8%

347

6.5%

คาสัมปทาน

58

0%

0%

173

0%

ดอกเบี้ยจาย

4

(1.2%)

(52.7%)

14

(51.2%)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

168

(30.9%)

236.9%

574

462.5%

กําไรตอหุน(บาท)

0.14

(0.06)

0.10

0.48

0.40

รายไดรวม
รายไดรวมของบริษัทฯ ในไตรมาสนี้ 579 ลานบาท ลดลง 8.4% จากไตรมาสกอน เนื่องจาก
เปนชวง Low Season ของอุตสาหกรรม
แตหากเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ของปที่แลว
บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายไดอยูในระดับที่นาพอใจโดยเติบโตสูงถึง 28.7% ในขณะ
ที่การขยายตัวของอุตสาหกรรม TV ในไตรมาส 3/2548 เติบโตในระดับ 7.4% จากชวงเวลา
เดียวกันของปกอน
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รายไดโฆษณาไตรมาสนี้
ลดลง 10.6% เนื่องจาก
ชวง Low Season แต
เพิ่มขึ้น 32.3% เมื่อ
เทียบกับไตรมาส
3/2547
รายไดรวม 9 เดือนแรก
1,778 ลานบาท เพิ่มขึ้น
30.9% จากชวงเดียวกัน
ของปกอน และดีกวา
อุตสาหกรรมที่เติบโต
5.7%

โดยรายไดรวมประกอบดวยรายไดหลัก 2 สวน ไดแก
- รายไดคา
 โฆษณา
ในไตรมาสนี้บริษัทฯ มีรายไดจากการขายโฆษณา 469 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอน
10.6% เนื่องจากไตรมาสที่ 3 จะเปนชวง Low Season ของทุกป แตหากเทียบกับ
ไตรมาส 3/2547 รายไดของบริษัทฯ เติบโตสูงขึ้นถึง 32.3%
- รายไดจากการเชาเวลา
บริษัทฯ มีรายไดคาเชาเวลา 108 ลานบาท ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 1.5% และ 13.5% จาก
ไตรมาส 2/2548 และ ไตรมาส 3/2547 ตามลําดับ
รายได ร วม 9 เดื อ นแรกของป 2548 เท า กั บ 1,778 ล า นบาท มากกว า 9 เดื อ นแรกของป
2547 ถึง 419 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 30.9% เติบโตดีกวาอุตสาหกรรมที่เติบโตเพียง 5.7%
ตนทุนบริการและคาใชจา
 ยในการขายและบริหาร


ตนทุนคาบริการ

ตนทุนคาบริการไตรมาสนีล
้ ดลง 1.0% จากไตรมาสกอน จากคาโปรโมตรายการที่ลดลง และ
หากเทียบกับไตรมาส 3/2547 ตนทุนบริการจะลดลง 5.9% เนื่องจากตนทุนการผลิตทีล
่ ดลง
จากการลดชวงออกอากาศละครลง


คาใชจายในการขายและบริหาร (SG&A)

SG&A ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 25.1% จากไตรมาสกอน เนื่องจากในไตรมาสนี้มค
ี าใชจายจาก
กิจกรรมประชาสัมพันธบริษท
ั ฯ เพิ่มขึ้น 10 ลานบาท และการบันทึกรับรูค
 านายหนาคางจาย
ของ 9 เดือนแรกเพิ่มขึ้นอีก 10 ลานบาท
หากเทียบกับไตรมาส 3/2547 บริษัทฯ มี SG&A เพิ่มขึ้น 31.8% เนื่องจากยอดขายโฆษณา
่ ันแปร
ของไตรมาสนีส
้ ูงกวาปกอน 32.3% ทําใหภาระคาใชจา ยคานายหนาซึ่งจายในอัตราทีผ
กับยอดขายสูงตามไปดวย
ตนทุนบริหารและคาใชจายในการขายและบริหารรวม 9 เดือนแรกของป 2548 เทากับ 1,190
ลานบาท ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 3.1%
ดอกเบี้ยจาย
ในไตรมาส 3/2548 ภาระดอกเบี้ยจายลดลง 1.2% และ 52.7% จากไตรมาส 2/2548 และ
3/2547 ตามลําดับ เนื่องจากภาระหนีท
้ ี่ลดลงจากการชําระคืนเงินกู เงินกูรวมลดลงจาก 773
ลานบาท ในไตรมาส 3/2547 เปน 407 ลานบาท ณ สิ้นไตรมาส 3/2548
ดอกเบี้ยจายรวม 9 เดือนแรกของปนี้ 14 ลานบาท ลดลงจากปกอน 15 ลานบาท หรือ 51.2%
กําไรสุทธิ

กําไรสุทธิ 9 เดือนแรก
ของป 2548 เพิ่มขึ้น
462.5% จากชวง
เดียวกันของปกอน

กําไรสุทธิในไตรมาสนี้ 168 ลานบาท ลดลง 30.9% จากไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้นสูงถึง
236.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน
กําไรสุทธิสาํ หรับ 9 เดือนแรกของป 2548 เทากับ 574 ลานบาท เปนกําไรที่มากกวาปกอนถึง
472 ลานบาท หรือ 462.5% เนื่องจากรายไดของบริษท
ั ฯ ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการบริหาร
ตนทุนและคาใชจายตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ฐานะทางการเงินของบริษท
ั (งบการเงินรวม)
1. สินทรัพย
ณ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 3,271 ลานบาท เพิ่มขึ้น 296 ลานบาท หรือ
10.0% จาก ณ สิ้นป 2547 มีสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน คิดเปน 33.7% และ
66.3% ของสินทรัพยรวมตามลําดับ องคประกอบของสินทรัพย สรุปดังนี้ :
30 กันยายน 2548
% ของ
ลานบาท สินทรัพยรวม

31 ธันวาคม 2547
% ของ
ลานบาท สินทรัพยรวม

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

546

16.7%

ลูกหนี้การคา

342

10.5%

340

11.4%

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

214

6.5%

183

6.1%

2,157

66.0%

2,288

76.9%

11

0.3%

สินทรัพยภายใตสญ
ั ญาสัมปทานสุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น


152

5.1%

11

0.4%

สินทรัพยหมุนเวียน
ณ 30 กันยายน 2548 สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 427 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากเงิน
สดและลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น



สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษท
ั ฯ ลดลง 131 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากสินทรัพย
ภายใตสัญญาสัมปทานสุทธิทล
ี่ ดลงเนื่องจากการบันทึกคาเสือ
่ มราคาสินทรัพย

2. หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนีส
้ น
ิ รวม 1,041 ลานบาท ลดลงจากปกอน 286 ลานบาท หรือลดลง 21.6% สวน
ใหญเกิดจากภาระเงินกูระยะยาวที่ลดลงจากการชําระคืนบางสวนกอนกําหนดเนื่องจากสภาพ
คลองที่เพิ่มขึ้น โดยองคประกอบของหนี้สินมี ดังนี้

ภาระหนี้เงินกูระยะยาว
ลดลง 36.4% เมื่อเทียบ
กับสิ้นป 2547 คงเหลือ
เพียง 407 ลานบาท

30 กันยายน 2548
% ของ
ลานบาท หนี้สินรวม
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ ป

D/E Ratio ปรับปรุงดีขึ้น
จาก 0.81 เทา ณ สิ้นป
2547 เปน 0.47 เทา
ณ 30 กันยายน 2548

31 ธันวาคม 2547
% ของ
หนี้สินรวม
ลานบาท

76

7.3%

72

5.4%

คาสัมปทานคางจาย

393

37.7%

450

33.9%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

241

23.2%

238

17.9%

เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิ

331

31.8%

568

42.8%

3. สวนของผูถ
 ือหุน
ณ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 2,230 ลานบาท เพิ่มขึ้น 582 ลาน
บาท จาก ณ สิน
้ ป 2547 เปนผลมาจากกําไรสุทธิในชวง 9 เดือนแรก 574 ลานบาท ประกอบ
กับผลจากการแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เปนหุน
 สามัญ ตามโครงการ ESOP ทํา
ใหบริษท
ั ฯ มีอต
ั ราสวนหนีส
้ ินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก
0.81 เทา ณ สิน
้ ป 2547 เปน 0.47 เทา ณ 30 กันยายน 2548

3

คําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายบริหาร : ไอทีวี
4. สภาพคลอง
สําหรับ 9 เดือนแรกของป 2548 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 275 ลานบาท เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน อันเปนผลมาจาก


กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงาน
ประกอบการและยอดขายทีด
่ ีขน
ึ้

เพิ่มขึ้น

290

ลานบาท

เนื่องจากผล



เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนลดลง 108 ลานบาท ซึ่งกิจกรรมลงทุนหลักของ
บริษัทฯ ไดแก การลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ และการผลิตรายการ เนื่องจากบริษัทฯ ไดปรับ
ผังรายการโดยไดนํารายการ Time Sharing และ Revenue Sharing ซึ่งเปนรายการ
ที่ผผ
ู ลิตเปนผูร บ
ั ภาระตนทุนการผลิต มาทดแทนรายการทีบ
่ ริษัทฯ ตองผลิตเอง จึง
ทําผลใหตนทุนการผลิตรายการของบริษัทฯ ลดลง



เงินสดสุทธิที่ใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินนั้นมากกวาชวงเดียวกันของปกอน
117
ลานบาท สวนใหญเนื่องจากในชวง 9 เดือนแรกของปกอน บริษัทฯ ไดชําระหนี้เงินกู
ระยะยาวและระยะสั้นไปทั้งสิ้น 134 ลานบาท ขณะทีใ่ นชวงเดียวกันของปนี้ไดชําระ
คืนเงินกูระยะยาวไป 234 ลานบาท

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

4

