คําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายบริหาร : ไอทีวี
ภาพรวมของบริษท
ั

ป 2549 บริษัทฯ ไดรับ
ความนิยมของรายการ
เพิ่มขึ้นในชวงไพรมไทม
เปน 3.16 จากเดิมที่ 2.85
ในป 2548

ผลการดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ
1,783 ลานบาท
ในป 2549 จากการ
บันทึกคาสัมปทาน
ยอนหลังที่คางจายตั้งแต
ป 2547-2549

ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในป 2549 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.9% จากป 2548
โดยสื่อโทรทัศนยังคงเปนสื่อหลักที่ครองสวนแบงเม็ดเงินโฆษณาของอุตสาหกรรมมากที่สุด
ดวยสวนแบงการตลาดที่ 59.3% เพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่มีสวนแบงการตลาด 58.4% และสื่อ
สําหรับผลการ
โทรทัศนมีอัตราการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นจากปกอน 6.5%
ดําเนินงานของบริษัท ฯ ในป 2549 บริษั ท ฯ ยัง คงเปน อันดับที่ 3
ของอุต สาหกรรมสื่ อ
โทรทัศนโดยมีสวนแบงการตลาดของเม็ดเงินโฆษณา (TV Advertising Spending Market
Share) 17.3% ลดลงจากป 2548 ที่มีสวนแบงการตลาด 18.5% สาเหตุเนื่องจากการแขงขัน
ที่รุนแรงมากขึ้นของอุตสาหกรรม ทั้งในดานราคาขาย การปรับเปลี่ยนผังรายการและรูปแบบ
รายการตางๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคาผูซื้อโฆษณา นอกจากนี้ ยังมีปจจัยดานความ
ผั น ผวนทางการเมื อ งตลอดจนการชะลอตั ว ของสภาวะเศรษฐกิ จ ในป ที่ ผ า นมา ซึ่ ง ส ง ผล
กระทบตอการใชงบโฆษณาของลูกคาหลายรายของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม หากพิจารณาใน
ดานสวนแบงการตลาดฐานผูชม (Viewer Market Share) บริษัทฯ มีฐานผูชมเพิ่มขึ้น จาก
12% ในป 2548 เปน 13% ในป 2549 และในดานความนิยมของรายการโดยเฉพาะในชวง
ไพรมไทม เวลา 18.00-22.30 น. (Prime Time Rating) เพิ่มขึ้นจากคาเฉลี่ย 2.85 ในป
2548 เปน 3.16 ในป 2549 หรือเพิ่มขึ้น 11% ทั้งนี้ เปนผลมาจากการปรับผังรายการใหม
ของบริษัทฯ ในป 2549 โดยผลิตละครเด็ก “ละครนรสิงห” ซึ่งประสบความสําเร็จอยางมาก
และการลราง Slot เวลาใหมของละครไทยในชวงไพรมไทม ทําใหผังรายการของบริษัทฯ
สามารถดึงดูดและขยายฐานผูชมไดมากขึ้น
ผลประกอบการดานการเงินของบริษัทฯ ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวม 2,159 ลานบาท
ลดลง 7.9% จากป 2548 และมีขาดทุนสุทธิ 1,783 ลานบาท ในป 2549 จากเดิมที่มีกําไร
สุทธิ 679 ลานบาทในป 2548 สาเหตุหลักของผลการดําเนินงานที่ขาดทุนสุทธิจํานวนมาก
นั้นเนื่องมาจากในไตรมาส 4/ 2549 บริษัทฯ ไดบันทึกคาสัมปทานสวนเพิ่มของป 2547 2549 และคาดอกเบี้ยของคาสัมปทานสวนเพิ่ม รวมเปนคาสัมปทานทั้งสิ้น 2,506 ลานบาท
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามผลของคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ตั ด สิ น เมื่ อ วั น ที่ 13
ธันวาคม 2549 ที่พิพากษายืนตามคําตัดสินของศาลปกครองปกครองชั้นตนที่เพิกถอนคําชี้
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบับ ซึ่งมีผลทําใหบริษัทฯ
ตองกลับไปผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเขารวมงานฯตอไป
อยางไรก็ตาม ขณะนี้ บริษัทฯ อยูในระหวางการเจรจาและไดเสนอแนวทางตางๆกับสปน. ใน
การแก ป ญ หาการชํ า ระค า สั ม ปทานส ว นตา ง รวมทั้ ง ดอกเบี้ย ของค า สัม ปทานส ว นต า งและ
คาปรับจากการปรับผังรายการ เนื่องจากสถานะการเงินของบริษัทฯ ปจจุบันมีเงินสดในมือไม
เพียงพอ บริษัทฯ จึงยังมิไดชําระคาตอบแทนสวนตางดังกลาว ( โปรดดูรายละเอียดในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ขอ 24 และ ขอ 25) ซึ่งบริษัทฯ จะรายงานความคืบหนาของผลการ
เจรจาผานชองทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหทราบตอไป
ผลการดําเนินงานของบริษท
ั (งบการเงินรวม)
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

หนวย : ลานบาท
รายไดรวม
ตนทุนคาบริการ
คาใชจายขายและบริหาร
กําไรกอนหักสัมปทาน ดอกเบี้ย และภาษี
คาสัมปทาน
คาสัมปทานสวนเพิ่มรวมดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยจาย
กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ

1

ป 2549
2,159
994
417
748
1,000
1,506
25
-1,783

ป 2548

%เพิ่ม/
(ลด)

2,343
941
474
928
230

(7.9%)
5.7%
(12.3%)
(19.3%)
989.7%

19
679

30.3%
(362.5%)
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รายไดรวม

รายไดรวมป 2549
ลดลงจากปกอน
7.9% ปจจัยหลักจาก
รายไดโฆษณาที่ลดลง

รายไดรวมของบริษัทฯ ปนี้มีมูลคา 2,159 ลานบาท ลดลงจากปกอน 185 ลานบาท หรือ
ลดลง ร อ ยละ 7.9 ป จ จั ย หลั ก มาจากรายได ค า โฆษณาที่ ล ดลง อั น เป น ผลจากสภาพการ
แขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมโทรทัศน รวมทั้งปจจัยทางการเมืองที่ยังไมมีความชัดเจน และ
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว นอกจากนี้ในชวงกลางปถึงปลายป 2549 บริษัทฯ ไดรับผลกระทบ
ของความไมแนนอนของผังรายการจากการรอการตัดสินของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งมีผลตอ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ สื่ อ ของผู ส นั บ สนุ น โฆษณาในช ว งเวลาดั ง กล า ว รายได ร วมของบริ ษั ท ฯ
ประกอบดวยรายไดหลัก ดังนี้
 รายไดคาโฆษณา
ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายโฆษณาทั้งหมด 1,685 ลานบาท ลดลงจากปกอนที่
มีรายไดโฆษณา 1,900 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 11.3 เนื่องจากลูกคารายใหญหลายราย
ของบริษัทฯ ไดลดการใชจายดานโฆษณากับทางบริษัทฯ ในปที่ผานมา จากความไมมั่นใจ
ทาง ดานเศรษฐกิจ การเมือง ปญหาภาวะอุทกภัยน้ําทวมในหลายจังหวัด
 รายไดจากการใหเชาเวลา
ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหเชาเวลา 422 ลานบาท ลดลงจากปกอนที่มีรายได
432 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 2.4%
เนื่องจากบริษัทฯ ไดลดสัดสวนรายการเชาเวลา
ในชวงวันหยุดสัปดาห โดยเปลี่ยนเปนรายการใหมที่มีโครงสรางเปนการแบงรายไดหรือแบง
สัดสวนนาทีโฆษณาแทน (Revenue/ Time Sharing)
 รายไดอื่น
สวนใหญเกิดจากรายไดดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นทั่วไป ในป 2549 มีจํานวนรวม 52 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีจาํ นวน 11 ลานบาท
สาเหตุจากเงินสดที่ไดมาจากการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้นตลอดจนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในชวงป 2549
ตนทุนรวม
บริษัทฯ มีตนทุนและคาใชจายรวม ในการประกอบการหลักๆ ดังนี้
 ตนทุนคาบริการ
ตนทุนคาบริการปนี้มูลคา 994 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 53 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 5.7 โดยมีสาเหตุหลักจาก

โครงสรางตนทุนและ
คาใชจายในการขายและ
บริหาร (ไมรวมสัมปทาน
และดอกเบี้ยจาย)
ของบริษัทฯ ใกลเคียง
กับปกอน โดยลดลง
จํานวน 5.2 ลานบาท

-

ต น ทุ น กิ จ กรรมทางการตลาดเพื่ อ กระตุ น ยอดขายเพิ่ ม ขึ้ น 38 ล า นบาท จาก
กิจกรรมนางสาวไทย และกิจกรรมฟุตบอลโลก 2006

-

การซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณออกอากาศเพิ่มขึ้น 3 ลานบาท

-

คาไฟฟาเพิ่มขึ้น 12 ลา นบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 14.6 จากป 2548 ตามราคา
น้ํามันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นในรอบปที่ผานมา

 คาใชจายในการขายและบริหาร
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2549 จํานวน 417 ลานบาท ลดลง 57
ลานบาทจากปกอน หรือลดลงรอยละ 12.3 โดยมีสาเหตุหลักจาก

2

-

ค า ใช จ า ยด า นพนั ก งาน ลดลง 30
ล า นบาท เนื่ อ งจากในป ก อ น บริ ษั ท ฯ มี
คาใชจายเงินชดเชยใหแกอดีตพนักงาน 21 คน ตามคําสั่งของศาลฏีกา จํานวน
25 ลานบาท และเงินตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และสวัสดิการบํานาญที่ลดลงในป
นี้ รวม 5 ลานบาท

-

คาใชจายการขายและการตลาด ลดลง 20 ลานบาท เกิดจากคานายหนาที่จาย
ใหกับ Agency ลดลง 8 ลานบาท ซึ่งแปรผันตามรายไดคาโฆษณาที่ลดลง คา
วิ จั ย ทางการตลาด ลดลง 9 ล า นบาท และค า ประชาสั ม พั น ธ ข องรายการต า งๆ
ลดลง 3 ลานบาท

-

คาใชจายบริหารทั่วไป ลดลง 7 ลานบาท เกิดจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและวัสดุ
สํานักงานสิ้นเปลือง โดยลดลงจากปกอน 3 ลานบาท และ 4 ลานบาท ตามลําดับ
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คาสัมปทาน
ในป 2549 บริษัทฯ ไดบันทึกคาสัมปทาน จํานวน 2,506 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยคา
สัมปทานของป 2549 จํานวน 1,000 ลานบาท และคาสัมปทานสวนเพิ่มตั้งแต ป 2547 ถึงป
2548 รวมทั้งคาดอกเบี้ยของคาสัมปทานสวนเพิ่ม ในอัตรารอยละ 15 ตอปตามที่ระบุใน
สัญญาสัมปทาน จํานวน 1,506 ลานบาท โดยบริษัทฯไดบันทึกคาดอกเบี้ยนับแตวันที่ 14
ธันวาคม 2549 เปนตนมา ซึ่งคาสัมปทานในป 2549 นี้เพิ่มขึ้นอยางมากจากปกอน เนื่องจาก
ในป 2548 นั้น บริษัทฯ บันทึกคาสัมปทาน 230 ลานบาท ตามจํานวนเงินที่ระบุตามผลของ
คําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ ที่ตัดสินเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547
ดอกเบี้ยจาย
ป 2549 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจาย 25 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 6 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 30.3 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูในทองตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 45.5 ในป 2548 เปนรอยละ 5.5-7.5 ในป 2549
กําไรสุทธิ
บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิในป 2549 จํานวน 1,783 ลานบาท จากในปกอนที่มี
กําไรสุทธิ 679 ลานบาท สาเหตุหลักจากคาสัมปทานสวนตางป 2547-2549 ดังกลาวขางตน
ฐานะทางการเงินของบริษท
ั (งบการเงินรวม)
1.

สินทรัพย

ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษท
ั ฯ มีสินทรัพยรวม 3,911 ลานบาท เพิ่มขึ้น 459 ลานบาท หรือ
13.3% จากสิน
้ ป 2548 โดยประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน คิด
เปน 49.8% และ 50.2% ของสินทรัพยรวมตามลําดับ องคประกอบของสินทรัพยทส
ี่ ําคัญ มี
ดังนี้ :

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ
เพิม
่ ขึน
้ จากปกอนเนื่อง
จากการเพิ่มขึ้นของเงิน
สดจํานวน 625 ลานบาท
เปนหลัก

หนวย : ลานบาท
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา -สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย


% ของ

% ของ

ธ.ค. 2549 สินทรัพยรวม ธ.ค. 2548 สินทรัพยรวม
1,451
360
137
1,952
11
3,911

37.1%
9.2%
3.5%
49.9%
0.3%
100.0%

826
354
149
2,112
11
3,452

23.9%
10.3%
4.3%
61.2%
0.3%
100.0%

สินทรัพยหมุนเวียน
ณ 31 ธันวาคม 2549 สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทฯ จํา นวน 1,948
ลานบาท โดย
เพิ่มขึ้น 618 ลานบาทจากปกอน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสด 625 ลานบาท
ในขณะที่ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นเล็กนอย 6 ลานบาทจากปกอน และสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ปรับลดลงจํานวน 12 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากมูลคาสุทธิของลิขสิทธิ์ของรายการ
ตา งประเทศและรายการที่ ส ถานี จา งผลิ ต ลดลง ดว ยนโยบายทํา รายการเงื่อ นไข Time
Sharing และ Revenue Sharing ที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้น



สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัทฯ มูลคา 1,963 ลานบาท ลดลงจากปกอน 160 ลานบาท
เนื่องจากคาตัดจําหนายสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานและคาเสื่อมราคาอุปกรณ 250
ลานบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานและอุปกรณ
เพียง 90 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเครือขายสถานีมากถึง 52 สถานี ครอบคลุมรอยละ 98
ของประชากร จึงไมตองการลงทุนเพิ่มในขณะนี้

2. หนี้สิน
ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,356 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,240 ลาน
บาท หรือเพิม
่ ขึ้น 200.5% โดยหนีส
้ น
ิ ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการบันทึกคาสัมปทานสวนตาง
ตั้งแตป 2547 ถึงป 2549 ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
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คําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายบริหาร : ไอทีวี
2549 รวมทั้งดอกเบี้ยของคาสัมปทานสวนตางดังกลาว โดยคํานวณนับถัดจากวันที่ศาลมีคํา
พิพากษาจนถึงสิ้นป 2549 องคประกอบของหนี้สินมี ดังนี้

หนวย : ลานบาท
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
คาสัมปทานคางจาย
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดในหนึ่งป
หนี้สินระยะยาว
รวมหนี้สิน

ธ.ค. 2549
337
2,726
94
199
3,356

% ของ
หนี้สินรวม

ธ.ค. 2548

% ของ
หนี้สินรวม

10.0%
81.2%
2.8%
5.9%
100.0%

296
450
81
290
1,117

26.5%
40.3%
7.2%
26.0%
100.0%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 41 ลานบาท จากปกอนมีสาเหตุจากเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 17
ลานบาทและคาใชจา ยคางจายเพิ่มขึ้น 23 ลานบาท สวนหนี้สินระยะยาวของบริษัท ฯ สว ย
ใหญเปนเงินกูยืมจากธนาคาร โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่กําหนดไวที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 3 เดือนประเภทบุคคลธรรมดาบวกรอยละ 2.75 ซึ่งปจจุบันเทากับ 7.25% ตอป การ
ชําระแบงเปนปละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกป สิ้นสุดในป 2552
3. สวนของผูถ
 ือหุน

ฐานะการเงินออนแอลง
มากโดยมีอต
ั ราสวนหนีส
้ ิน
ตอทุน ณ สิ้นป 2549
เปน 6.05 เทา ซึ่งอยูใน
ระดับทีส
่ ูงมาก จากเดิม ณ
สิ้นป 2548 ที่ 0.48 เทา

ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีสวนของผูถอ
ื หุนทั้งสิ้น 555 ลานบาท ลดลง 1,781 ลานบาท
จาก ณ สิ้นป 2548 สาเหตุจากผลการดําเนินงานที่ขาดทุนสุทธิในป 2549 จํานวน 1,783 ลาน
บาท ซึ่งสงผลกระทบตอสวนของผูถือหุนลดลง โดยอัตราสวนหนีส
้ ินรวมตอสวนของผูถอ
ื หุน
(Debt to Equity Ratio) เพิ่มจาก 0.48 เทา ณ สิ้นป 2548 เปน 6.05 เทา ณ 31 ธันวาคม
2549
ปจจุบันบริษท
ั ฯ อยูในระหวางดําเนินการจัดหาเงินทุนจากภายนอกมาชําระหนี้สิน
ดังกลาว
4. สภาพคลอง
ณ สิ้นป 2549 บริษัทฯ มีเงินสดในมือคงเหลือ 1,451 ลานบาทโดยมีกระแสเงินสดสุทธิ
เพิ่มขึ้น 625 ลานบาท อันมีสาเหตุจาก


กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงาน 907 ลานบาท โดยลดลง 233 ลานบาทจากป
กอนอันเปนผลจากรายไดรวมที่ลดลงของบริษัทฯ



เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 203 ลานบาท กิจกรรมลงทุนหลักของบริษัทฯ ไดแก
o

การลงทุนซื้อลิขสิทธิแ
์ ละการผลิตรายการ 129 ลานบาท

o

การลงทุนในอุปกรณและสินทรัพยถาวร 73 ลานบาท

โดยกระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนนีอ
้ ยูในระดับเดียวกันกับป 2548


เงินสดสุทธิที่ใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 79 ลานบาท เพื่อชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาว
ของธนาคารทีค
่ รบกําหนดตามงวดการชําระ ทําใหบริษัทฯ มียอดเงินกูธนาคารคงเหลือ
290 ลานบาท
โดยกระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินนี้ลดลง 184 ลานบาท
จากป 2548 เนื่องจากในป 2548 บริษท
ั ฯ มีการจายคืนเงินกูระยะยาวกอนครบกําหนด
จํานวน 200 ลานบาท

อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ (Current Ratio) ในป 2549 เทากับ 0.62 เทาลดลงอยาง
มากจากปกอนที่มีอัตราสวนดังกลาว 1.61 เทา ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯมีภาระหนี้คาสัมปทาน
คางจายดังกลาวขางตน

ในเอกสารชุด นี้อ าจจะมีข อมู ล บางสว นที่เ กี่ย วกับ การประมาณการถึ ง เหตุ การณที่ เกิ ด ขึ้น ในอนาคต (ไม วา จะเป นการ
ประมาณการทางดานการเงินหรือการประมาณการทางดานธุรกิจในสวนอื่นๆ) ตัวอยางของคําที่ใชในการประมาณการถึง
เหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา”, “ประมาณ”, “เชื่อวา” เปนตน แมวาประมาณการ
ดังกลาวจะประเมินขึ้นโดยอาศัยขอมูลที่มีอยูในปจจุบันเปนพื้นฐาน บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันหรือยืนยันไดวาการ
ประมาณการดังกลาวจะเกิดขึ้นตรงตามที่บริษัทฯ คาดการณไวในอนาคต ดังนั้นผูใชขอมูลดังกลาวจึงควรระมัดระวังใน
การใชขอมูลประมาณการขางตน
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