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ภาพรวมของบริษท
ั
ภาพรวมอุตสาหกรรม ผลจากการสํารวจของบริษัท เอจีบี นีลสัน มีเดีย จํากัด ในไตรมาส 2/2549
อุตสาหกรรมสื่อโฆษณามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 9.7 จากไตรมาส 1/2549 และเติบโต
รอยละ 6.6 หากเทียบกับไตรมาส 2/2548 โดยเม็ดเงินที่ใชจายผานสื่อโทรทัศนเมื่อเทียบกับสื่อ
โฆษณาอื่นๆ พบวาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 61.2 จากเดิมที่มีสวนแบงการตลาดรอยละ 59.1 ใน
ไตรมาสกอน ในสวนของอัตราการเติบโตของสื่อโทรทัศนในไตรมาส 2/2549 เพิ่มขึ้นอยางมาก
ถึงรอยละ 13.6 จากไตรมาสกอน และเติบโตรอยละ 9.7 หากเทียบกับไตรมาส 2/2548 โดยมี
ปจจัยหลักจากการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลก ป 2549 ในไตรมาสสอง และผลของ
ฤดูกาล (seasonal factor) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเม็ดเงินการใชจายโฆษณาในไตรมาสสองสูงกวา
ไตรมาสหนึ่งของป
ไตรมาส 2/2549 บริษัทฯ มีรายไดรวม 579 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16.6 จากไตรมาส 1/2549
ซึ่งสูงกวาระดับการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 13.6 โดยบริษัทฯ ยัง
ครองสวนแบงการตลาด (Advertising Spending Market Share) เปนอันดับ 3 ของอุตสาหกรรม
ดวยสวนแบงรอยละ 17.0 เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1 จากไตรมาสกอน และในดานความนิยมของ
รายการ (TV Rating) ยังคงเปนอันดับ 3 เชนเดิม โดยมี Rating เฉลี่ยในชวง Prime Time
(18.00-22.30 น.) เทากับ 2.70
อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
รายไดรวมของบริษัทฯกลับลดลงรอยละ 8.3
เนื่องจากการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นของ
อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน ตลอดจนปจจัยอื่นๆ อาทิเชนความไมแนนอนทางการเมือง ภาวะราคา
น้ํามัน อัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งสงผลตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทําใหการใชจายงบโฆษณา
ของลูกคาเปนไปอยางระมัดระวังมากขึ้น

กําไรสุทธิ 172
ลานบาท เพิ่มขึน
้ ถึง
รอยละ 66.9 จาก
ไตรมาสกอน

สําหรับผลการดํา เนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสนี้ มีกําไรสุท ธิ
172 ลา นบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสที่แลว 69 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 66.9 จากไตรมาสกอน โดยมีอัตราสวนกําไรสุทธิ
ตอยอดขาย (Net Profit Margin) ในไตรมาสนี้ เปนรอยละ 29.8 ของรายได เพิ่มขึ้นจากรอยละ
20.8 ของรายไดในไตรมาสกอน และมีกําไรสุทธิตอหุน 0.14 บาท
ผลการดําเนินงานของบริษท
ั (งบการเงินรวม)
ขอมูลทางการเงินทีส
่ ําคัญ
หนวย : ลานบาท

2Q06

1Q06

รายไดรวม
ตนทุนคาบริการ
คาใชจายขายและบริหาร
คาสัมปทาน

579
234
109
58

497
229
101
58

กําไรกอนหักภาษีและดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยจาย

178
6

กําไรสุทธิ

172

%Chg
QoQ

2Q05

%Chg
YoY

632
229
97
58

(8.3%)
2.4%
11.6%
0.0%

109
6

16.6%
2.1%
8.0%
0.0%
63.9%
8.6%

248
4

(28.0%)
41.0%

103

66.9%

244

(29.3%)

รายไดรวม

รายไดรวมเติบโตถึง
รอยละ 16.6 จาก
ไตรมาสกอน
เนื่องจากรายไดจาก
กิจกรรมการถายทอด
ฟุตบอลโลกป 2006

บริษัทฯมีรายไดรวมในไตรมาส 2/2549 เทากับ 579 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 16.6 เมื่อเทียบ
กับไตรมาส 1/2549 แตหากเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่แลวรายไดรวมปรับลดลงรอยละ
8.3 โดยรายไดรวมของบริษท
ั ฯประกอบดวยรายไดหลัก 2 สวน ไดแก
- รายไดคา
 โฆษณา
รายไดจากการขายโฆษณาในไตรมาส 2/2549 เทากับ 460 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19.7
จากไตรมาส 1/2549 เปนผลมาจากรายไดของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการแขงขันฟุตบอลโลก
ในไตรมาสสองที่ ผ า นมา แต ร ายได โ ฆษณาลดลงร อ ยละ 12.3 จากไตรมาส 2/2548
เนื่องจากปจจัยความไมแนนอนทางการเมืองตั้งแตตนป 2549 และการแขงขันที่รุนแรงมาก
ขึ้นในอุตสาหกรรม
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- รายไดจากการเชาเวลา
รายไดคาเชาเวลา เทากับ 107 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 3.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส
1/2549 และมีจํานวนใกลเคียงกับรายไดในชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน

ตนทุนรวมเพิ่มขึ้น
เล็กนอยรอยละ 3.4
จากไตรมาสกอน

ตนทุนรวม
บริษัทฯ มีตนทุนรวม 407 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 จากไตรมาส
1/2549 และเพิ่มขึ้น 19 ลานบาท หรือรอยละ 4.8 จากไตรมาส 2/2548 โดยเปนผลจาก


ตนทุนคาบริการ

ตนทุนคาบริการไตรมาส 2/2549 จํานวน 234 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 จากไตรมาส 1/2549 และเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 จากชวงเดียวกันของปกอน
โดยมีสาเหตุจากตนทุนของการรายงานขาวที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (ส.ส.) และการเลือกตั้งซอมในเดือนเมษายนที่ผานมา รวมทั้งตนทุนคาไฟฟาสถานีที่เพิ่ม
สูงขึ้นและคาซอมบํารุงอุปกรณในการผลิตรายการ ในสวนของตนทุนคาบริการที่เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนนั้น เปนผลจากตนทุนของการรายงานขาวที่เพิ่มขึ้นดังกลาวและตนทุนของ
เครือขายที่เพิ่มสูงขึ้น


คาใชจายในการขายและบริหาร

คาใชจายในการขายและบริหารในไตรมาส 2/2549 เทากับ 109 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8
ลานบาท หรือรอยละ 8.0 จากไตรมาส 1/2549 และเพิ่มขึ้น 11 ลานบาท หรือรอยละ 11.6
หากเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อันเปนผลจากคาใชจายการตลาดที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการ
ประชาสัมพันธละคร 19.30
น. เรื่องใหม “นรสิงห” ที่กําลังจะออกอากาศในเดือนกรกฎาคม
นอกจากนี้ ยังมีคาใชจายที่ปรึกษาดานทนายกรณีขอพิพาทกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดฯ และมีการปรับลดคาใชจายหนี้สงสัยจะสูญซึ่งไดตั้งสํารองเปนคาใชจายไวใน
ไตรมาส 1/2549 และไตรมาส 2/2548 เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้บางรายที่คาด
วาจะเรียกเก็บเงินไมได


คาสัมปทาน
คาสัมปทานไตรมาสนี้มูลคา 58 ลานบาท ไมเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสกอน



ดอกเบี้ยจาย

ในไตรมาส 2/2549 ภาระดอกเบี้ยจาย 6 ลานบาท ไมเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสกอน แต
เพิ่มสูงขึ้นเล็กนอยจํา นวน 2
ลานบาท หากเทีย บกับชวงเดีย วกันของปกอนเนื่องจากอัต รา
ดอกเบี้ยเงินกูในตลาดที่ปรับเพิ่มขึ้น
กําไรสุทธิ
บริษัทฯมีกําไรสุทธิไตรมาสนีจ
้ ํานวน 172 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 66.9 จากไตรมาส
1/2549 แตลดลงรอยละ 29.3 จากไตรมาส 2/2548 และอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายคิดเปน
รอยละ 29.8 ในไตรมาสนี้ จากอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายรอยละ 20.8 จากไตรมาสกอน
ฐานะทางการเงินของบริษท
ั (งบการเงินรวม)

สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น
รอยละ 10 จากสิ้นปกอน
เนื่องจากเงินสดที่เพิ่มขึ้น
จากการดําเนินงาน

1. สินทรัพย
ณ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 3,796 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปที่ผา นมา 344
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.0 จากสิ้นปกอ
 น สวนประกอบของสินทรัพย มีดังนี:้
2Q06

% ของ
สินทรัพย
รวม

4Q05

% ของ
สินทรัพย
รวม

1,233

32.5%

826

23.9%

ลูกหนี้การคา -สุทธิ

342

9.0%

354

10.3%

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

174

4.6%

149

4.3%

2,036

53.6%

2,112

61.2%

11

0.3%

11

0.3%

3,796

100.0%

3,452

100.0%

หนวย : ลานบาท
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

สินทรัพยภายใตสญ
ั ญาสัมปทาน-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย
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สินทรัพยหมุนเวียน



ณ 30 มิถุนายน 2549 สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 419 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 407 ลานบาท และภาษีถูกหัก ณ ที่จายรอ
รับคืนเพิ่มขึ้น 24 ลานบาท ในขณะที่ลูกหนี้การคาสุทธิลดลง 12 ลานบาท
สินทรัพยไมหมุนเวียน



สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัทฯ ลดลง 75 ลานบาท เกิดจากคาเสื่อมราคาสินทรัพย
124 ลานบาท ในขณะที่มีสินทรัพยภายใตสัมปทานและอุปกรณเพิ่มเติม 49 ลานบาท
2. หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนีส
้ น
ิ รวม 1,183 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2548 เทากับ 66 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.0 เนื่องจากคาสัมปทานคางจายที่เพิ่มขึ้น 115 ลานบาท ซึง่ ครบกําหนดชําระใน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2549 จํานวน 230 ลานบาท ตามผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ํารายป สวนหนี้สิน
หมุนเวียนอื่น จํานวน 282 ลานบาท ลดลง 14 ลานบาท เนือ
่ งจากคาใชจายคางจายในปนท
ี้ ี่คาด
วามีจํานวนลดลง
2Q06

% ของ
หนี้สินรวม

4Q05

% ของ
หนี้สินรวม

86

7.2%

81

7.2%

คาสัมปทานคางจาย

565

47.7%

450

40.3%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

282

23.9%

296

26.5%

หนี้สินระยะยาว

250

21.1%

290

26.0%

1,183

100.0%

1,117

100.0%

หนวย : ลานบาท
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดในหนึ่งป

รวมหนีส
้ ิน
3. สวนของผูถ
 ือหุน

ณ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 2,613 ลานบาท เพิ่มขึ้น 277 ลานบาท
จาก ณ สิ้นป 2548 สาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิในไตรมาสหนึ่งและไตรมาสสองของป ทําให
ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ลดลง
4. การวิเคราะหสภาพคลองและโครงสรางเงินทุน

อัตราสวนหนีส
้ น
ิ ตอทุน
(D/E Ratio) ในระดับ
0.45 เทา ดีขึ้นกวาสิ้นป
กอนที่อยูในระดับ
0.48 เทา

ในไตรมาส 2/2549 บริษัทฯ มีฐานะสภาพคลองที่ดีขึ้น โดยมีอัตราสวนสภาพคลอง (Current
Ratio) เพิ่มขึ้นเปน 1.87 จากเดิม 1.61 ในไตรมาส 1/2549 สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯมี
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นกวา 407 ลานบาท
บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ดีขึ้นจากที่ระดับ
0.48 เทา ณ สิ้นป 2548 เปน 0.45 เทา ณ สิ้นไตรมาส 2/2549 อันเปนผลมาจากผลกําไรในชวง
ครึ่งปแรกจํานวน 276 ลานบาท
กระแสเงินสด
ณ สิ้นไตรมาส 2/2549 บริษัทฯ มีเงินสดจํานวน 1,233 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 เทากับ
407 ลานบาท โดยมีสาเหตุจาก


กระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 526 ลานบาท



กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 83 ลานบาท ดังนี้



o

ซื้อลิขสิทธิ์รายการและตนทุนการผลิตรายการ จํานวน 49 ลานบาท

o

ลงทุนในอุปกรณ จํานวน 34 ลานบาท

กระแสเงินสดจายสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน จํานวน 36 ลานบาท สาเหตุหลักจาก
การชําระคืนเงินกูระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯ ที่มีงวดชําระการจายคืนทุกๆไตรมาส
สองและไตรมาสสี่ของป
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อนึ่ง งบการเงินของบริษัทฯ ณ ไตรมาส 2/2549 บริษัทฯ ยังไมมีการตั้งสํารองเผื่อหนี้สินซึ่งอาจ
เกิ ด ขึ้ น ไว ใ นงบการเงิ น ระหว า งกาล เนื่ อ งจากสถานการณ ข องข อ พิ พ าทระหว า งบริ ษั ท ฯกั บ
สํานักงานปลัดฯในปจจุบันอยูในระหวางรอผลวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดซึ่งบริษัทไมสามารถ
คาดการณ ถึ ง ผลสิ้ น สุ ด ของคดี ไ ด ใ นขณะนี้ นอกจากนั้ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายของบริ ษั ท เห็ น ว า
เนื่องจากการดําเนินการของบริษัทเกี่ยวกับผังรายการที่ผานมาเปนการกระทําตามคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการโดยสุจริต ในขณะที่คําชี้ขาดดังกลาวยังมีผลผูกพันคูสัญญาตามขอสัญญา
เขารวมงานขอ 15 และยังมิไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอน ดังนั้นบริษัทจึงไมมีขอผูกพัน
ทางกฎหมายที่จะตองเสียคาปรับใด ๆ ใหแกสํานักงานปลัดฯ อยางไรก็ตามหากมีคาปรับ การ
คํานวณคาปรับของสํานักงานปลัดฯดังกลาวขางตนก็ไมถูกตองตามเจตนารมณของสัญญาเขา
รวมงานซึ่งควรจะเปนเงินจํานวนไมเกิน 274,000 บาทตอวัน มิใช 100 ลานบาทตอวันตามที่
สํานักงานปลัดฯกลาวอาง ดังนั้นคาปรับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม
2549 จะเปนเงินจํานวน 208 ลานบาทมิใช 75,960 ลานบาทตามที่ สํานักงานปลัดฯ เรียกรอง
และหากสํานักงานปลัดฯ และบริษัทไมสามารถตกลงกันไดเกี่ยวกับหลักเกณฑใ นการคํา นวณ
คาปรับ ฝายใดฝายหนึ่งจะตองนําเรื่องเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อใหมีคําชี้ขาดตอไป
อยางไรก็ตามหากบริษัทไดตั้งคาสัมปทานคางจายตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาสัมปทานดังกลาว
รวมทั้งการชําระคาปรับกรณีที่บริษัทกระทําผิดเงื่อนไขเรื่องผังรายการในอัตรา 274,000 บาทตอ
วันตามที่บริษัทชี้แจงขางตน บริษัทจะมีหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 เพิ่มขึ้น 2,413 ลาน
บาท และกําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันที่รายงานไวลดลงจํานวน
2,413 ลานบาทซึ่งประกอบดวย
1. คาตอบแทนขั้นต่ําตามสัญญาเขารวมงานที่ยังมิไดชําระ จํานวน 1,875 ลานบาท
2. ภาระดอกเบี้ยจากการชําระเงินคาตอบแทนขั้นต่ําตามสัญญาเขารวมงานลาชาอัตรา
รอยละ 15 ตอปนับตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549
รวมเปนเงินจํานวน 316 ลานบาท
3. คาปรับกรณีบริษัทกระทําผิดเงื่อนไขเรื่องผังรายการ (ถามี) ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
2547 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 จํานวน 222 ลานบาท
อันจะเปนผลทําใหกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนลดลงจาก
0.14 บาทตอหุน เปนขาดทุน 1.86 บาทตอหุน และงวดหกเดือนลดลงจาก 0.23 บาทตอหุน
 เปน
ขาดทุนตอหุน 1.77 บาทตอหุน

ในเอกสารชุดนี้อาจจะมีขอมูลบางสวนที่เกี่ยวกับการประมาณการถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอนาคต (ไมวาจะเปนการประมาณการ
ทางดานการเงินหรือการประมาณการทางดานธุรกิจในสวนอื่นๆ) ตัวอยางของคําที่ใชในการประมาณการถึงเหตุการณที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต เชน “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา”, “ประมาณ”, “เชื่อวา” เปนตน แมวาประมาณการดังกลาวจะประเมินขึ้นโดย
อาศัยขอมูลที่มีอยูในปจจุบันเปนพื้นฐาน บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันหรือยืนยันไดวาการประมาณการดังกลาวจะเกิดขึ้นตรง
ตามที่บริษัทฯ คาดการณไวในอนาคต ดังนั้นผูใชขอมูลดังกลาวจึงควรระมัดระวังในการใชขอมูลประมาณการขางตน
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