คําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายบริหาร : ไอทีวี
ภาพรวมของบริษท
ั
ในไตรมาส 3/ 2549 อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยเติบโต 5.7% และในสวนของสื่อโทรทัศนเติบโตเพิ่มขึ้นเชนเดียวกันที่ 9.3%
แตหากเทียบกับไตรมาสกอนการใชจายดานโฆษณาทั้งอุตสาหกรรมโดยรวมและสวนของสื่อ
โทรทัศนลดลงเล็กนอยที่ -1.2% และ -1.6% ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุจากผลของฤดูกาล (Low
Season) ที่กระทบตอการลดลงของการใชจายดานโฆษณา

ความนิยมของ
รายการ (Rating)
ในชวงไพรมไทม
เพิ่มขึ้นถึง 33%
สาเหตุจากการ
นําเสนอละครเรือ
่ ง
ใหม 2 เรื่อง

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 3/2549 บริษัทฯ ยังคงเปนอันดับที่ 3 ของ
อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน ทั้งในดานสวนแบงการตลาดของเม็ดเงินโฆษณา (TV Advertising
Spending Market Share) ซึ่งอยูที่ 18% ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นเล็กนอยประมาณ 1% จาก
ไตรมาสกอน และในดานสวนแบงการตลาดฐานผูชม (Viewer Market Share) บริษัทฯมีฐาน
ผูชมเทากับ 14% ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนประมาณ 2% และในดานความนิยมของ
รายการ (Rating) ในชวงไพรมไทม ปรับตัวสูงขึ้นอยางมากเปน 3.59 จากไตรมาสกอนที่ 2.70
หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 33% ทั้งนี้ เปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนรายการของบริษัทฯในชวงดังกลาว
(ตั้งแตเวลา 18.00 น.ถึง 22.30 น.) หลายรายการดวยกัน ไดแก “ละครนรสิงห” ซึ่งเปนละคร
เรื่ อ งใหม อ อกอากาศเมื่ อ เดื อ นกรกฎาคมที่ ผ า นมา และในเดื อ นสิ ง หาคม มี ก ารปรั บ รู ป แบบ
รายการใหมของเกมโชวเดิมเปน “เกมเศรษฐี เดอะทีม” และการออกอากาศละครเรื่องใหม “เงิน
ปากผี” ซึ่งจากความสําเร็จของกลุมรายการบันเทิงดังกลาว ยังไดสรางกระแสใหผูชมติดตาม
รั บ ชมรายการข า วต า งๆของสถานี ม ากขึ้ น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ข า วช ว งไพรมไทม จึ ง ส ง ผลให
Rating ชวงไพรมไทมโดยรวมของสถานีในไตรมาสนี้ปรับเพิ่มขึ้นอยางมาก
อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานในดานการเงินของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบอยางหนักจากปจจัย
ภายนอกตางๆทั้งดานสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลของราคาน้ํามันและอัตราดอกเบี้ยที่ปรบตัว
เพิ่มขึ้น ตั้งแตชวงตนปจนถึงไตรมาส 3/ 2549 กอปรกับผลของฤดูกาล (Low Season) สงผลให
รายไดรวมของบริษัทในไตรมาสนี้ เทากับ 510 ลานบาท ลดลง 12% จากไตรมาส 2/ 2549 และ
จากชวงเดียวกันของปกอน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 89 ลานบาทในไตรมาส 3/ 2549 ลดลง 83
ลานบาท หรือประมาณ 49% จากไตรมาสที่แลว และลดลง 79 ลานบาทหรือประมาณ 47% จาก
ชวงเดียวกันของปกอน โดยมีอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขาย (Net Profit Margin) ในไตรมาสนี้
คิดเปน 17% ของรายไดรวม และมีกําไรสุทธิตอหุน 0.07 บาท
ผลการดําเนินงานของบริษท
ั (งบการเงินรวม)
ขอมูลทางการเงินทีส
่ ําคัญ
หนวย : ลานบาท
รายไดรวม
ตนทุนคาบริการ
คาใชจายขายและบริหาร
คาสัมปทาน

รายไดรวมลดลง
ประมาณ 12%
เนื่องจากผลกระทบดาน
ฤดูกาล และปจจัย
ภายนอกทางเศรษฐกิจ
การเมือง ฯลฯ ที่เกิดขึ้น
ตลอดชวงของป 2549

3Q06

2Q06

%QoQ

3Q05

% YoY

579
226
122
58

-11.9%
16.4%
-22.9%
0%

178
6

-11.9%
12.5%
-13.6%
0%
-46.9%
-0.6%

172
4

-45.1%
41.8%

172

-48.5%

168

-47.3%

510
263
94
58

579
234
109
58

กําไรกอนหักภาษีและดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยจาย

95
6

กําไรสุทธิ

89

รายไดรวม
บริษัทฯมีรายไดรวมในไตรมาส 3/2549 เทากับ 510 ลานบาท โดยรายไดลดลงจากไตรมาสที่
แลวและรายไดในชวงระยะเวลาเดียวกันของปกอน จํานวน 69 ลานบาท หรือ 12% โดยรายได
รวมของบริษท
ั ฯประกอบดวยรายไดหลัก 2 สวน ไดแก
- รายไดคา
 โฆษณา
รายไดจากการขายโฆษณาในไตรมาส 3/2549 เทากับ 393 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอน
จํานวน 67 ลานบาท หรือประมาณ 15% เนื่องจากผลกระทบของฤดูกาลที่ไตรมาสสามจะ
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เปนชวง Low Season ของอุตสาหกรรม, การแขงขันที่รุนแรงจากคูแขง ทั้งนี้ แมวาใน
ไตรมาส 3/ 2549 บริษัทฯ จะไดรับความนิยมของรายการ (Rating) ที่ปรับเพิ่มขึ้นอยางมาก
จากการปรับเปลี่ยนรายการในชวงไพรมไทม แตในเชิงรายไดโฆษณาจะไดผลกระทบในภาย
หลังจากการปรับเปลี่ยน Rating ดังกลาว โดยเปนไปตามภาวะของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน
นอกจากนี้ในไตรมาสกอน บริษัทฯไดอานิสงสจากการแขงขันฟุตบอลโลกที่มากระตุนการใช
งบโฆษณาของลูกคา และหากเทียบกับรายไดในชวงเดียวกันของปกอน รายไดโฆษณาของ
บริษัทฯปรับลดลง จํานวน 76 ลานบาทหรือประมาณ 16% ทั้งนี้ เนื่องจากปจจัยลบภายนอก
ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง ตั้งแตตนป 2549 จนถึงปจจุบัน และไดสงผลกระทบตอการใช
จายโฆษณาของลูกคาของบริษัทฯอยางรุนแรง
- รายไดจากการเชาเวลา
รายไดคาเชาเวลา เทากับ 104 ลานบาท ลดลงเล็กนอยประมาณ 3% เมื่อเทียบกับไตรมาส
กอน และรายไดในชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน

ตนทุนรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ประมาณ 3% เกิดจาก
ตนทุนของการจัดกิจกรรม
ทางการตลาด ในขณะที่
คาใชจายขายและบริหาร
ปรับลดลงจากการควบคุม
การใชจายที่มป
ี ระสิทธิภาพ

ตนทุนรวม
บริษัทฯ มีตนทุนรวม 421 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14 ลานบาท หรือประมาณ 3% จากไตรมาสที่แลว
และเพิ่มขึ้น 11 ลานบาท หรือประมาณ 3% เชนกันจากไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุ
จาก

ตนทุนคาบริการไตรมาส 3/2549 จํานวน 263 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จาก
ไตรมาส 2/2549 เนื่องจากตนทุนกิจกรรมการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการประกวดนางสาว
ไทยประจําป 2549 และตนทุนการดอยคาของลิขสิทธิร์ ายการละครที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ ในสวน
ของตนทุนคาบริการเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้นเชนกันประมาณ 16% โดยมี
สาเหตุสวนใหญจากการจัดกิจกรรมการตลาดหลายกิจกรรมในชวงไตรมาส 3/2549 ที่ผา นมา

คาใชจายในการขายและบริหารในไตรมาส 3/2549 เทากับ 94 ลานบาท ลดลง
ประมาณ 14% จากไตรมาส 2/2549 และลดลงประมาณ 23% หากเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอน โดยเกิดจากคาใชจายผลตอบแทนการขาย (Commission) แกลูกคาตัวแทนสื่อโฆษณา
(Agency)ลดลงซึ่ งแปรผั นตามยอดขายของไตรมาสที่ล ดลง ค า ใช จา ยทางการตลาดและค า
ประชาสัมพันธที่ลดลง นอกจากนี้ ยังมีคาใชจายทั่วไปอื่นๆที่ปรับลดลง ไดแก คาที่ปรึกษาดาน
ทนาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาใชจายดานพนักงาน


คาสัมปทาน
คาสัมปทานไตรมาสนี้มูลคา 58 ลานบาท ไมเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสกอน



ดอกเบี้ยจาย

ในไตรมาส 3/2549 ภาระดอกเบี้ยจาย 6 ลานบาท ใกลเคียงกับไตรมาสกอน แตเพิ่ม
สูงขึ้นเล็กนอยจํานวน 2 ลานบาท หากเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนเนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
เงินกูในตลาดที่ปรับเพิ่มขึ้น
กําไรสุทธิ
บริษัทฯมีกําไรสุทธิไตรมาสนี้จํานวน 89 ลานบาท ลดลง 49% จากไตรมาสกอน และ
47%
จากไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีอัตราสว นกํา ไรสุทธิตอยอดขายของไตรมาสนี้
ประมาณ 17%

สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น
7% จากสิ้นปกอ
 น
เนื่องจากเงินสดที่เพิ่มขึ้น
จากการดําเนินงาน

ฐานะทางการเงินของบริษท
ั (งบการเงินรวม)
1. สินทรัพย
ณ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 3,697 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปที่ผา นมา 245
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 7% จากสิ้นปกอน สวนประกอบของสินทรัพย มีดังนี:้
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3Q06

% ของ
สินทรัพย
รวม

4Q05

% ของ
สินทรัพย
รวม

1,234

33.4%

826

23.9%

ลูกหนี้การคา -สุทธิ

333

9.0%

354

10.3%

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

129

3.5%

149

4.3%

1,990

53.8%

2,112

61.2%

11

0.3%

11

0.3%

3,697

100.0%

3,452

100.0%

หนวย : ลานบาท
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

สินทรัพยภายใตสญ
ั ญาสัมปทาน-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย

สินทรัพยรวม ณ สิ้นไตรมาส 3/ 2549 เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548
เนื่องจากผลกําไรจากการ
ดําเนินงาน จึงทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ลูกหนี้การคามีจํานวน
ลดลงตามยอดขายที่ผานมาของป 2549 ที่ลดลง สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลงจากลิขสิทธิ์
รายการและภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอรับคืนที่ปรับลดลง และสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน
ลดลงจากการตัดจําหนายคาเสื่อมราคาสินทรัพย
2. หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สน
ิ รวม 996 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2548 เทากับ 121 ลานบาท หรือประมาณ
11% สวนประกอบของหนี้สิน มีดังนี:้
หนวย : ลานบาท

3Q06

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดในหนึ่งป

% ของ
หนี้สินรวม

4Q05

% ของ
หนี้สินรวม

86

8.6%

81

7.2%

คาสัมปทานคางจาย

392

39.4%

450

40.3%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

268

26.9%

296

26.5%

หนี้สินระยะยาว

250

25.1%

290

26.0%

รวมหนีส
้ ิน

996

100.0%

1,117

100.0%

หนี้สินรวม ณ สิ้นไตรมาส 3/ 2549 ลดลง โดยเปนผลจากภาระเงินกูที่ลดลงจากการจายชําระคืน
เงินกูระหวางป 2549 คาสัมปทานคางจายปรับลดลงจากการจายคาสัมปทานในเดือนกรกฎาคมที่
ผานมา สวนหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากคาใชจายคางจายที่ลดลง
3. สวนของผูถ
 ือหุน
ณ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 2,701 ลานบาท เพิ่มขึ้น 366 ลานบาท
จาก ณ สิ้นป 2548 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 16% สาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานที่
ผานมาของป 2549 ทําใหขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ปรับลดลง

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

4. การวิเคราะหสภาพคลองและโครงสรางเงินทุน
ในไตรมาส 3/2549 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) เพิ่มขึ้นเปน 2.27 จากเดิม
1.61 ณ สิ้นป 2548 และมีบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity
Ratio) ดีขึ้นจากที่ระดับ 0.48 เทา ณ สิ้นป 2548 เปน 0.37 เทา ณ สิ้นไตรมาส 3/2549

กระแสเงินสด
ณ สิ้นไตรมาส 3/2549 บริษัทฯ มีเงินสดจํานวน 1,234 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 เทากับ
408 ลานบาท หรือประมาณ 49% โดยมีสาเหตุจาก


กระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 597 ลานบาท
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คําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายบริหาร : ไอทีวี




กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 153 ลานบาท ดังนี้
o

ซื้อลิขสิทธิ์รายการและตนทุนการผลิตรายการ จํานวน 91 ลานบาท

o

ลงทุนในอุปกรณ จํานวน 62 ลานบาท

กระแสเงินสดจายสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน จํานวน 36 ลานบาท จากการชําระคืน
เงินกูระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯ

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