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ภาพรวมของบริษท
ั
บริษัทฯ ไดปรับผังรายการใหมประจําป 2549 และเริ่มออกอากาศรายการตามผังใหมในเดือน
กุมภาพันธที่ผานมา โดยจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มฐานผูชมและความนิยมของรายการ (TV Rating)
ใหสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการในชวง Prime Time(18.00-22.30 น.) และรายการ
ในชวงวันหยุดสัปดาห ซึ่งการปรับผังในครั้งนี้บริษัทฯ ยังคงใหความสํา คัญกับรายการขา ว
ตางๆของสถานีฯอยา งตอเนื่อง และไดมีการปรับเปลี่ย นรายการบันเทิงบางรายการเพื่อให
สามารถตอบสนองความต อ งการของผู ช มส ว นใหญ แ ละสามารถเข า ถึ ง ผู ช มได ใ นวงกว า ง
(Mass Programming) โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงตามผังรายการใหมไดดังนี้
•

•

•

การปรับผังรายการใน
ไตรมาส 1/2549 สงผลให
Rating ของรายการ ปรับ
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน
และยังคงเปนอันดับ 3 ของ
อุตสาหกรรม

รายการในชวงไพรมไทม
–

เพิ่มรายการ Reality (Big Brother II) /ละครไทย 30 นาที ในชวง 20.40
น. ทุกวัน (โดยจะเปลีย
่ นเปนรายการละครตัง้ แต เดือน พ.ค. 2549 เปนตน
ไป) ซึ่งมาแทนกลุมรายการ Variety เดิม ที่มีการยายไปออกอากาศ ชวง
22.10 น.

–

ขยายเวลาไอทีวี Hot news จาก 5 วัน เปน 7 วันตอสัปดาห

–

ยายรายการถอดรหัสและรายการยอนรอยมาอยูชวงไพรมไทม 22.10 น.

รายการในชวงวันหยุดสัปดาห
–

เพิ่มรายการละครไทยอีก 2 ชวงเวลา (ละครเที่ยง และ ละคร 5 โมงเย็น)

–

เพิ่มรายการบันเทิงตั้งแตชวงเที่ยงจนถึง 6 โมงเย็นใหมากขึน
้

–

เพิ่มรายการขาวเชาสุดสัปดาหในชวง 7.00-8.00 น.

รายการในชวงวันธรรมดา
–

เพิ่มรายการบันเทิงในชวง 13.00-13.30น.

–

เพิ่มรายการภาพยนตรจีนในชวง 13.30-14.00น.

–

ผลิตรายการวาไรตีส
้ ําหรับผูห
 ญิงในชวงเชา ชวง 8.00-9.00 น. โดยมีอดีต
นางสาวไทยเปนพิธีกร (รายการรานชํายามเชา)

จากการปรับผังรายการดังกลาวขางตนสงผลใหความนิยมของรายการ(TV Rating) ของบริษท
ั
ฯ โดยรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลว โดยเฉพาะ Rating ในชวง Prime Time (18.00-22.30
น.) จาก Rating เฉลี่ย 2.55 ในไตรมาสกอน ปรับเพิ่มขึ้นเปน 2.72 ในไตรมาสนี้ โดยเปน
อันดับ 3 ของอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯเปลี่ยนผังรายการใหมเมื่อเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ทําให
ลูกคาของบริษัทฯชะลอการใชงบโฆษณาในไตรมาสนี้ เพื่อรอดูผลของ Rating ทั้งในรายการ
ใหมตางๆและรายการเดิมที่มีการยายเวลาออกอากาศ จึงสงผลใหสวนแบงการตลาดของ
รายไดคาโฆษณาของบริษัทฯ (Ad Spending Share) ลดลง จาก 18% ในไตรมาสกอน เปน
16% ในไตรมาสนี้
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในไตรมาสนี้ มีกําไรสุทธิ 103 ลานบาท ต่ํากวาไตรมาส
ที่แลวเล็กนอย 2 ลานบาท และลดลง 58 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป
กอน เนื่องจากสาเหตุการลดลงของรายไดของบริษัทฯ และมีกําไรสุทธิตอหุน 0.09 บาท
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ผลการดําเนินงานของบริษท
ั (งบการเงินรวม)
ขอมูลทางการเงินทีส
่ ําคัญ

หนวย : ลานบาท
รายไดรวม
ตนทุนคาบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาสัมปทาน
กําไรกอนหักดอกเบียและภาษี
้
ดอกเบียจ
้ าย
กําไรสุทธิ

1Q06

4Q05

497
229
101
58
109
6
103

565
270
127
58
110
5
105

%change
QoQ
(12.1%)
(15.0%)
(20.8%)
0.0%
(1.4%)
9.4%
(1.9%)

1Q05
568
216
127
58
167
5
162

%change
YoY
(12.5%)
6.1%
(20.6%)
0.0%
(34.8%)
5.5%
(36.1%)

ผลการดําเนินงาน
บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิในไตรมาสแรกของป 2549 จํานวน 103 ลานบาท ลดลงไปจากกําไร
สุทธิในไตรมาสทีแ
่ ลวเพียงเล็กนอย จากรายไดที่ลดลงในไตรมาสนี้ โดยบริษท
ั ฯ ยังสามารถ
ควบคุมคาใชจา ยทําใหกําไรไมเปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาสกอนอยางเปนสาระสําคัญ
รายไดรวม

รายไดรวมในไตรมาส
1/ 2549 ลดลง
เนื่องจากการชะลอใช
งบโฆษณาของลูกคา

รายได ร วมของบริ ษั ท ฯในไตรมาส 1/2549 ลดลงร อ ยละ 12.1% และ 12.5% จาก
ไตรมาส 4/2548 และไตรมาส 1/2548 ตามลําดับ สาเหตุจากการชะลอการใชงบโฆษณา
ของลูกคา Agency ที่ตองการทราบผลการเปลี่ยนแปลงของ Rating
จากการปรับผัง
รายการใหมดังกลาวขางตน และสภาวะแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
โดยรายไดรวมประกอบดวยรายไดหลัก 2 สวน ไดแก
- รายไดคา
 โฆษณา
ไตรมาสแรก 2549 มีรายไดจากการขายโฆษณา 385 ลานบาท ลดลง 13.0% จาก
ไตรมาส 4/2548 และลดลง 17.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2548
- รายไดจากการเชาเวลา
บริษัทฯ มีรายไดคาเชาเวลา 103 ลานบาท ในไตรมาสนี้ ลดลง 12.2% จากไตรมาสกอน
แตเพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากบริษัทฯ ลดการใหเชา
เวลาในชวงวันหยุด
ตนทุนบริการและคาใชจา
 ยในการขายและบริหาร
บริษัทฯ มีตนทุนและคาใชจายการขายและบริหารรวมในไตรมาส 1/2549 เทากับ 330 ลาน
บาท ลดลงจากไตรมาส 4/2548 และไตรมาส 1/2548 16.9% และ 3.8% เปนผลจาก


ตนทุนคาบริการ

ตนทุนคาบริการไตรมาส 1/2549 ลดลง 15.0% จากไตรมาสกอนเพราะในไตรมาส
กอนมีการจัด Marketing Events และยังมีคาเผื่อดอยคาจากรายการบันเทิงในไตรมาสนีอ
้ ีก
ดวย ในขณะทีต
่ นทุนบริการเพิ่มขึ้น 6.1% จากไตรมาส 1/2548 เนื่องจากการปรับผังตัง้ แต
เดือนกุมภาพันธ2549 ทําใหบริษัทฯ มีรายการทีผ
่ ลิตเองมากยิ่งขึ้น สงผลใหตนทุนรายการ
เพิ่มสูงขึ้น


คาใชจายขายและบริหาร
ลดลงจากไตรมาสกอน
เนื่องจากการสงเสริม
ทางการตลาดใน
ไตรมาส4/2548

คาใชจายในการขายและบริหาร

ค า ใช จ า ยในการขายและบริ ห ารในไตรมาสนี้ ล ดลงจากไตรมาส 1/2548 และ
ไตรมาส 4/2548 20.6% และ 20.8% ตามลําดับ เนื่องจากในไตรมาส 4/2548 มีคาใชจาย
สงเสริมการตลาดในชวง high season และมีการตั้งโบนัสเพิ่มเติมในไตรมาส 4/2548 ในขณะ
ที่ไตรมาส 1/2548 มีคาชดเชยแรงงานตามคําพิพากษาศาลฎีกา 25 ลานบาท
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ดอกเบี้ยจาย
ในไตรมาส 1/2549 ภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มขึน
้ 9.4% และ 5.5% จากไตรมาส 4/2548 และ
1/2548 ตามลําดับ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดที่สงู ขึ้นอยางมาก
ฐานะทางการเงินของบริษท
ั (งบการเงินรวม)
1. สินทรัพย
ณ 31 มีนาคม 2549 บริษท
ั ฯ มีสินทรัพยรวม 3,585 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปทผ
ี่ านมา 133
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 องคประกอบของสินทรัพย มีดังนี้ :
ณ 31 มีนาคม 2549
ลานบาท
% ของ
สินทรัพยรวม

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยภายใตสญ
ั ญาสัมปทาน-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน


ณ 31 ธันวาคม 2548
ลานบาท
% ของ
สินทรัพยรวม

1,011
337
151
2,075
11

28.2
9.4
4.2
57.9
0.3

826
354
149
2,112
11

23.9
10.3
4.3
61.2
0.3

3,585

100.0

3,452

100.0

สินทรัพยหมุนเวียน
ณ 31 มีนาคม 2549 สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 170 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการดําเนินงาน



สินทรัพยไมหมุนเวียน
สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นของบริ ษั ท ฯ ลดลง 37 ล า นบาท โดยส ว นใหญ เ กิ ด จาก
สิ น ทรั พ ย ภ ายใต สั ญ ญาสั ม ปทานสุ ท ธิ ที่ ล ดลงเนื่ อ งจากการบั น ทึ ก ค า เสื่ อ มราคา
สินทรัพย

2. หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนีส
้ น
ิ รวม 1,146 ลานบาท เพิ่มจากสิ้นปกอน 29 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.7%
เนื่องจากคาสัมปทานคางจายที่ถึงกําหนดชําระในกลางปนี้ องคประกอบของหนี้สินมีดังนี้
หนี้สิน
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่
ถึงกําหนดชําระในหนึ่ งป
คาสัมปทานคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินระยะยาว
รวมหนี้สิน

ณ 31 มีนาคม 2549
ลานบาท
% ของ
สินทรัพ ยรวม
80
508
268
290
1,146

2.2
14.2
7.5
8.1

ณ 31 ธันวาคม 2548
ลานบาท
% ของ
สินทรั พย รวม
81
450
296
290

2.3
13.0
8.6
8.4

1,117

3. สวนของผูถ
 ือหุน

อัตราสวนหนีส
้ น
ิ ตอทุน
(D/E Ratio) 0.47 เทา
ไมเปลี่ยนแปลงไปจาก
อัตราสวนหนีส
้ น
ิ ตอทุน
ณ สิ้นป 48

ณ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 2,439 ลานบาท เพิ่มขึ้น 104 ลานบาท
จาก ณ สิ้นป 2548 เปนผลมาจากกําไรสุทธิ ในไตรมาสแรก ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สิน
รวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) เปน 0.47 เทา ไมเปลี่ยนแปลงไปจาก
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2548
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4. สภาพคลอง
ไตรมาสแรกป 2549 บริษัทฯ มีเงินสด 1,011 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 185 ลาน
บาท โดยมีสาเหตุจาก


เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 223 ลานบาท



เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการและตนทุนการผลิตรายการ 29 ลานบาท



เงินสดจายเพื่อลงทุนในอาคารและอุปกรณ 9 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
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