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12. ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

12.1 งบการเงิน

1) สรปุรายงานการสอบบัญชี

ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม สํ าหรับป 2541 ป 2542 และ ป 
2543 อยางไมมีเง่ือนไข  ทั้งนีบ้ริษัทฯ  ไดมีการเปล่ียนนโยบายบัญชีตามลํ าดับดังรายละเอียดตอไปน้ี

ในป 2541 บริษัทฯ  ไดมีการปรับปรุงการตัดจายคาใชจายรอตัดจายจากอาย ุ5 ป เปน 30 ป ตามอายุสัมปทาน

ในป 2542 บริษัทฯ ไดมีการเปล่ียนนโยบายบัญชีเก่ียวกับคาใชจายรอตัดจายตามมาตรฐานการบัญชีเร่ือง "การดอยคา
ของสินทรัพย" ซึ่งไดมีการปรับปรุงคาใชจายรอตัดจายดังกลาวดวยวิธีปรับยอนหลังกับก ําไรสะสมตนงวดสํ าหรับป 2541 และป 
2542 การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีและการปรับปรุงรายการอ่ืนๆ สงผลใหบริษัทฯ  มีขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน 675 ลานบาท 
และ 571 ลานบาทในป 2541 และ 2542 ตามลํ าดับ

ในป 2543 บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนผูสอบบัญชีและไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในการตัดจายรายการบัญชี
ท่ีเกี่ยวของกับตนทุนโดยอางอิงตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปพรอมท้ังปรับปรุงการบันทึกคาใชจายและตนทุนซึ่งสามารถ
กลาวโดยสรุปไดดังน้ี

(ก)! การตัดจํ าหนายตนทุนสิทธภิายใตสัญญาสัมปทาน

บริษัทฯ  ไดมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการตัดจ ําหนายตนทุนของสิทธิดังกลาวจากเดิมตามอายุท่ีเหลืออยูของสัมปทาน
เปนการตัดจํ าหนายตนทุนตามอายุการใชงานของสินทรัพย ซ่ึงผูบริหารเช่ือวานโยบายการตัดจํ าหนายใหมนีจ้ะสามารถสะทอน
ใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการใชสิทธิหรือทรัพยสินดังกลาวมากกวาวิธีตัดจํ าหนายแบบเดิม

(ข)! การตัดจ ําหนายลิขสทิธิร์ายการบนัเทิง
บริษัทฯ ยังคงตัดจํ าหนายตามจํ านวนตอนและจํ านวนคร้ังท่ีสามารถออกอากาศไดตามแตละสัญญาตามนโยบายเดิม 

แตหากรายการบันเทิงน้ันสามารถออกอากาศไดเพียงคร้ังเดียว บริษัทฯ จะทํ าการตัดจ ําหนายตนทุนทันทีเม่ือมีการออกอากาศ 
และหากรายการบันเทิงน้ันสามารถออกอากาศไดมากกวาหน่ึงคร้ัง บริษัทฯ  จะทํ าการตัดจํ าหนายตนทุนรอยละ 80 ในรอบ
แรกท่ีมีการออกอากาศและรอยละ 20 สํ าหรับการออกอากาศในรอบท่ีสอง

(ค)! การตัดจ ําหนายตนทุนการผลิตรายการ
บริษัทฯ ไดมีการเปล่ียนแปลงการตัดจ ําหนายจากเดิมตัดจํ าหนายโดยวธิเีสนตรงในอัตรารอยละ 20 ตอปนับแตวันที่

รายการนั้นไดออกอากาศ เปนการตัดจํ าหนายทันทีเม่ือมีการออกอากาศ

จากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีท่ีไดกลาวแลวขางตนและการปรับปรุงรายการสนิทรัพยบางรายการท่ีมีการบนัทึกผดิ
พลาดรวมท้ังรายการหนีส้นิคางจาย บริษัทฯ  ไดทํ าการปรับยอนหลังรายการดังกลาวกบัผลขาดทุนสะสมส ําหรับป 2542 สง
ผลใหบริษัทฯ  มีขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน 470 ลานบาท
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2)- ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท ไอทีว ีจํ ากัด (มหาชน)
งบดุล

สิ้นสุด 31 ธันวาคม สิ้นสุด 30 กันยายน
(หนวย : พันบาท) 2541 รอยละ 2542 รอยละ 2543 รอยละ 2544 รอยละ

สนิทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 13,960 0.41 36,982 1.15 65,861 2.04 27,640 0.95
เงินลงทุนระยะสั้น               - 0.00               - 0.00 3,000 0.09               - 0.00
ลกูหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 211,422 6.20 274,638 8.57 245,767 7.62 125,981 4.32
ลกูหนี้บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน               - 0.00 30,771 0.96 32,281 1.00 25,413 0.87
เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 71,321 2.09 88,112 2.75               - 0.00               - 0.00
สนิคาคงเหลือ - เสาอากาศโทรทัศน 718 0.02 135 0.00 35 0.00               - 0.00
ลขิสทิธิ์รายการบันเทิงและตนทุนรายการ
    รอตัดจาย - สุทธิ 282,171 8.28 84,950 2.65 69,146 2.14 82,448 2.82
สนิทรัพยหมุนเวียนอื่น 225,199 6.60 63,355 1.98 104,054 3.23 78,317 2.68
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 804,791 23.60 578,943 18.06 520,144 16.13 339,799 11.64

สทิธภิายใตสัญญาสัมปทาน - สุทธิ 2,550,270 74.79 2,534,091 79.04 2,634,164 81.70 2,527,841 86.60
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8,112 0.24 53,317 1.66 37,474 1.16 22,386 0.77
สินทรัพยอื่น 46,619 1.37 39,610 1.24 32,238 1.00 28,991 0.99

รวมสินทรัพย 3,409,792 100.00 3,205,961 100.00 3,224,020 100.00 2,919,017 100.00

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 32,370 0.95 13,198 0.41 8,348 0.26 580,283 19.88
เจาหนี้การคา 68,733 2.02 89,403 2.79 41,880 1.30 35,830 1.23
เจาหนี้บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน               - 0.00               - 0.00 57,124 1.77 5,777 0.20
เงินกูระยะสั้นจากบริษัทใหญ - 0.00 - 0.00 - 0.00 133,000 4.56
คาสัมปทานคางจาย 200,000 5.87 550,000 17.16 300,000 9.31 175,000 6.00
เงินลวงหนาคาหุน               - 0.00 154,060 4.81               - 0.00               - 0.00
เจาหนี้คาซื้อและติดตั้งอุปกรณสงสัญญาณ 16,407 0.48 486,991 15.19 213,591 6.62 119,241 4.08
คาใชจายคางจาย 36,101 1.06 81,965 2.56 47,596 1.48 41,777 1.43
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 26,748 0.78 119,770 3.74 87,173 2.70 24,566 0.84
รวมหนี้สินหมุนเวียน 380,359 11.15 1,495,388 46.64 755,712 23.44 1,115,474 38.21

เจาหนี้คาซื้อและติดตั้งอุปกรณสงสัญญาณ 724,993 21.26 263,650 8.22 133,554 4.14 32,572 1.12
คาสัมปทานคางจาย 300,000 8.80               - 0.00               - 0.00               - 0.00
เงินกูระยะยาว 2,148,500 63.01 2,829,644 88.26 493,320 15.30 693,695 23.76

รวมหนี้สิน 3,553,852 104.22 4,588,683 143.13 1,382,586 42.88 1,841,741 63.09
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บริษัท ไอทีว ีจํ ากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)

สิ้นสุด 31 ธันวาคม สิ้นสุด 30 กันยายน
(หนวย : พันบาท) 2541 รอยละ 2542 รอยละ 2543 รอยละ 2544 รอยละ

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทนุจดทะเบียน
หุนสามัญ 600 ลานหุน
     มูลคาหุนละ 10 บาท 6,000,000

หุนสามัญ 450 ลานหุน
     มูลคาหุนละ 10 บาท 4,500,000

หุนสามัญ 300 ลานหุน
     มูลคาหุนละ 10 บาท 3,000,000 3,000,000

ทนุทีอ่อกและเรียกช ําระแลว
หุนสามัญ 425 ลานหุน
     มูลคาหุนละ 10 บาท 4,250,000 131.82 4,250,000 143.45
หุนสามัญ 100 ลานหุน
     มูลคาหุนละ 10 บาท 1,000,000 29.33 1,000,000 31.19

สวนเกิน (สวนลด) มูลคาหุน               - 0.00               - 0.00 (412,496) (12.79) (412,496) (13.92)
ยงัไมไดจัดสรร (ขาดทนุ) (1,144,059) (33.55) (2,382,722) (74.32) (1,996,070) (61.91) (2,760,228) (84.43)
รวมสวนของผูถือหุน (144,059) (4.22) (1,382,722) (43.13) 1,841,434 57.12 1,077,276 36.91
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,409,792 100.00 3,205,961 100.00 3,224,020 100.00 2,919,017 100.00
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บริษัท ไอทีว ีจํ ากัด (มหาชน)
งบกํ าไรขาดทุน

สํ าหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม ส ําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุด 30 กันยายน
(หนวย : พันบาท) 2541 รอยละ 2542 รอยละ 2543 รอยละ 2543 รอยละ 2544 รอยละ

รายได
รายไดคาบริการ 607,640 74.54 890,424 98.49 1,195,835 99.39 861,547 98.99 647,810 99.09
ดอกเบี้ยรับ 11,155 1.37 13,504 1.49 1,555 0.13 4,209 0.48 152 0.02
กํ าไรจากอัตราแลก
     เปลี่ยน 178,328 21.87               - 0.00               - 0.00               - 0.00               - 0.00
รายไดอื่น 18,111 2.22 116 0.01 5,789 0.48 2,553 0.52 5,804 0.89
รวมรายได 815,234 100.00 904,044 100.00 1,203,180 100.00 870,309 100.00 653,766 100.00

คาใชจาย
ตนทุนบริการ 274,577 33.68 541,752 59.93 743,147 61.77 596,660 68.56 693,379 106.06
คาใชจายในการบริหาร 308,197 37.80 407,121 45.03 507,954 42.22 270,375 31.07 196,797 30.10
ดอกเบี้ยจาย 230,649 28.29 273,766 30.28 177,927 14.79 156,386 17.97 52,748 8.07
คาสัมปทาน 350,000 42.93 450,000 49.78 550,000 45.71 412,500 47.40 475,000 72.66
รวมคาใชจาย 1,163,423 142.71 1,672,639 185.02 1,979,028 164.48 1,435,921 164.99 1,417,924 216.89

กํ าไร (ขาดทนุ) สุทธิ (348,189) (42.71) (768,595) (85.02) (775,848) (64.48) (565,612) (64.99) (764,158) (116.89)

ขาดทุนตอหุน
ขาดทุนสุทธ ิ(บาท) (3.48) (7.69) (6.05) (5.21) (1.80)
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บริษัท ไอทีว ีจํ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สํ าหรับป
สิ้นสุด 31 ธันวาคม

สํ าหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุด 30 กันยายน

(หนวย: พันบาท) 2541 2542 2543 2543 2544

กระแสเงินสดจากการดํ าเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ (348,189) (768,595) (775,848) (565,612) (764,158)
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบก ําไรสุทธิเปนเงินสด
คาเสื่อมราคา 93 550 9,887 12,907 3,470
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น                 -                  - 62,155 49,278 8,326
คาตดัจ ําหนายสิทธิภายใตสัญญาสัมปทาน                 - 199,704 205,692 114,233 162,282
คาตดัจ ําหนายลิขสิทธิ์รายการบันเทิงและ
     ตนทุนผลิตรายการ                 - 142,758 241,452 168,207 194,071
หนี้สงสัยจะสูญ                 - 11,963 16,479 (214) 11,652
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ                 -                 - 11,990            782 2,184
ส ํารองเผื่อมูลคาสินทรัพยจากการแลกเปลี่ยน - - - - 3.495
รายจายตัดบัญชี 148,402                  -                 -                 -                 -

           กํ าไรจากการด ําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
           - ในสินทรัพยและหนี้สินดํ าเนินงาน (199,694) (413,620) (228,193) (220,419) (378,678)
สนิทรัพยด ําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา (49,031) (91,461) 3,323 20,537 108,135
ลกูหนี้บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของ                 -                 - (1,511) (32,281) 6,868
เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน (40,442)                 -                 -                  -                 -
สนิคาคงเหลือ 14,707 583 100 100 -
สนิทรัพยอื่นและสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (82,986) (23,141) (33,327) (25,622) 25,525

หน้ีสินดํ าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา 1,845 20,870 (47,523) (79,835) (6,251)
เจาหนี้คาซื้อและติดตั้งอุปกรณสงสัญญาณ 253,295                  -                 -                 -                  -
เจาหนี้บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของ                 -                  - 57,124 12,685 (51,347)
คาสัมปทานคางจาย 500,000 50,000 (250,000) (387,500) (125,000)
คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,791 45,801 (66,966) (51,656) (68,427)
เงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) กิจการด ําเนินงาน 400,484 (410,968) (566,974) (763,991) (489,175)
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บริษัท ไอทีว ีจํ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สํ าหรับป
สิ้นสุด 31 ธันวาคม

สํ าหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุด 30 กันยายน

(หนวย: พันบาท) 2541 2542 2543 2543 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (8,204) 2,364 (15,890) (15,065) (316)
เงินสดจายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการบันเทิง (101,081) (138,059) (225,648) (147,846) (207,373)
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน (1,700,882) (220,488) (257,748) (45,517) (54,246)
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น                 -                  - (3,000) - 3,000
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ                 -                  - 10,149  225 8,037
เงินสดรบัจากการรับช ําระหนี้เงินกูจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน - (25,861) 97,182                  - -
คาใชจายรอตัดจาย 674,408 - - - -
ปรบัปรงุกํ าไรสะสมยกมาเนื่องจากคาใชจายรอตัดจาย (674,625) - - -                  -
สินทรัพยอื่น 292,689 - -                  - -

เงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,517,695) (382,043) (394,956) (208,203) (250,898)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 1,103,146 661,973 (2,855,135) (13,619) 571,935
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ - - 4,000,004 550,000 -
เงินสดรับลวงหนาคาหุน - 154,060 (154,060) 1,242,152           -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ (303,793) 133,000
เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ (486,712) (3,083)

เงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,103,146 816,033 990,808 988,028 701,852

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (14,065) 23,022 28,879 15,834 (38,221)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 28,025 13,960 36,982 36,982 65,861
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 13,960 36,982 65,861 52,816 27,640
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3)- อัตราสวนทางการเงินที่สํ าคัญ
สิ้นสุด 31 ธันวาคม สิ้นสุด 30

กันยายน
อัตราสวนทางการเงิน 2541 2542 2543 2544

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)
อตัราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.12 0.39 0.69 0.30
อตัราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.59 0.21 0.45 0.17
อตัราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.47 (0.44) (0.50) N/M
อตัราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 3.25 3.63 4.32 3.95
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 110.93 99.11 83.25 91.18
อตัราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) N/M N/M N/M N/M
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) N/M N/M N/M N/M
อตัราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 4.05 6.85 11.32 23.79
ระยะเวลาชํ าระหนี้ (วัน) 88.91 52.54 31.80 15.13
Cash cycle (วัน) 22.02 46.57 51.45 76.05

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากํ าไร (Profitability ratio)
อตัรากํ าไรข้ันตน (รอยละ) 54.81 39.16 37.86 (7.03)
อัตรากํ าไรจากการด ําเนินงาน (รอยละ) (53.51) (57.10) (50.61) (110.74)
อัตรากํ าไรอื่น (รอยละ) 25.46 1.51 0.61 0.91
อัตราสวนเงินสดตอการท ํากํ าไร (รอยละ) N/M N/M N/M N/M
อัตรากํ าไรสุทธ ิ(รอยละ) (42.71) (85.02) (64.48) (116.89)
อตัราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ) (94.78) N/M (338.27) (52.36)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการด ําเนินงาน (Efficiency ratio)
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ) (11.64) (23.24) (24.13) (24.88)
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ) (17.32) (27.86) (28.30) (28.31)
อตัราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.27 0.27 0.37 0.21

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อตัราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) N/M N/M 0.75 1.71
อตัราสวนความสามารถชํ าระดอกเบี้ย (เทา) 2.74 (0.50) (2.19) (8.27)
อตัราสวนความสามารถชํ าระภาระผูกพัน (เทา) 0.22 (1.07) (0.17) (1.87)
อตัราการจายเงินปนผล (รอยละ) 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ N/M : ไมมีความหมาย
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12.2 ค ําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

1) ผลการด ําเนินงาน

ภาพรวมของผลการดํ าเนินงานที่ผานมา

(หนวย: ลานบาท)
สัดสวนรายได จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

รายไดคาบริการ 607.64 74.54 890.42 98.49 1,195.84 99.39
ดอกเบี้ยรับ 11.16 1.37 13.50 1.49 1.56 0.13
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 178.33 21.87 - - - -
รายไดอื่น 18.11 2.22 0.12 0.01 5.79 0.48
รวมรายได 815.23 100.00 904.04 100.00 1,203.18 100.00

ป 2541 ป 2543ป 2542

รายไดรวมของบริษัทฯ  ในป 2542 และ 2543 มีจํ านวนเทากับ 904 ลานบาท และ 1,203 ลานบาท หรือคิดเปน
อัตราการเติบโตที่รอยละ 11 และ 33 ตามลํ าดับ โดยรายไดหลักมาจากรายไดคาบริการซ่ึงมีสัดสวนตอรายไดรวมท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
รอยละ 75 ในป 2541 เปนรอยละ 98 และรอยละ 99 ในป 2542 และ 2543 ตามลํ าดับ การเพ่ิมข้ึนของรายไดคาบริการน้ี
เนื่องมาจากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของอัตราคาโฆษณาของสถานีฯ ซึ่งเปนผลมาจากการขยายเครือขายของสถานีฯ ทํ าใหเขาถึงผู
ชมมากข้ึนประกอบกับการตอบรับของผูชมท่ีมีตอรายการของบริษัทฯ ในดานภาพลักษณและคุณภาพในดานการผลิตและการ
นํ าเสนอขาวท่ีมีความเปนอิสระและฉับไวทันตอเหตุการณทํ าใหอัตราการขายโฆษณาเพิม่ข้ึน

คาใชจายรวมของบริษัทฯ ในป 2542 และ 2543 มีจํ านวนเทากับ 1,673 ลานบาท และ 1,979 ลานบาท หรือคิด
เปนอัตราการเติบโตรอยละ 44 และรอยละ 18 ตามลํ าดับ อัตราการเติบโตของคาใชจายรวมท่ีเร่ิมชลอตัวลงเม่ือเทียบกับอัตรา
การเติบโตของรายไดรวมท่ียังคงเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูง แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของธุรกิจท่ีสามารถเพิ่มรายไดข้ึนอยางตอเน่ือง
และมีความสมดุลยมากข้ึน รวมถึงประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายและศักยภาพในการแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึนภายใตสภาวะการ
แขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน

ถึงแมวารายไดรวมของบริษัทฯ ในปจจุบันยังคงอยูในระดับที่ตํ ่ากวาตนทุนบริการและคาใชจายตางๆ สงผลใหบริษัทฯ
ประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอดโดยในป 2542 และ 2543 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจํ านวน 769 ลานบาท และ 776 ลานบาท
ตามลํ าดับ แตแนวโนมการขยายตัวของรายไดคาบริการในชวง 2-3 ปท่ีผานมาสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในการแขงขันของ
บริษัทฯ ซึ่งผูบริหารเช่ือม่ันวาการขยายอัตราสวนแบงการตลาดเปนปจจัยส ําคัญซ่ึงจะกอใหเกิดการขยายตัวของรายไดรวมและ
สงผลใหผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ มีกํ าไรในที่สุด เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคดังกลาว คณะผูบริหารไดตระหนักถงึความส ําคัญ
ของการรักษาอัตราการเติบโตของรายไดคาบริการใหเปนไปอยางตอเน่ือง บริษัทฯ จึงไดวาจางบริษัทวิจัยชั้นน ําแหงหน่ึงทํ าการ
ส ํารวจความตองการและลักษณะของผูชมกลุมเปาหมายของบริษัทฯ (กลุม C+ ขึ้นไป ไดแกกลุมผูชมรายการโทรทัศนท่ีมีรายได
ตอครัวเรือน 20,000 บาทข้ึนไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 10,000 บาทข้ึนไปในเขตตัวเมืองในตางจังหวัด) โดยผล
การส ํารวจนี้จะนํ าไปประกอบการก ําหนดแผนการตลาดของบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมสวนแบงการตลาดในอนาคตตอไป

ผลการด ําเนินงานที่ผานมา

ดานรายได

ในป 2543 รายไดคาบริการซ่ึงเปนรายไดหลักของบริษัทฯ  ประกอบดวย รายไดคาโฆษณา (รอยละ 70) รายไดคา
เชาเวลา (รอยละ 19) รายไดคาโฆษณาจากการแลกเปล่ียน (รอยละ 9) และรายไดจากการผลิต (รอยละ 2) ตามลํ าดับ  โดย
สัดสวนของรายไดคาโฆษณาจากการแลกเปล่ียนลดลงจากรอยละ 13 ในป 2542 เหลือเพียงรอยละ 9 ในป 2543 เน่ืองจาก
แนวนโยบายของบริษัทฯ  ในการลดรายไดที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดลง  โดยจะมุงเนนรายไดคาโฆษณาและรายไดคาเชา
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เวลามากข้ึน  หากพิจารณาอัตราการเติบโตของสวนประกอบรายไดคาบริการในป 2543 ท่ีผานมา รายไดคาเชาเวลาของ
บริษัทฯ  มีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุดถึงรอยละ 48 รองลงมาไดแกรายไดคาโฆษณาท่ีมีอัตราการเติบโตรอยละ 41 สวนรายได
จากการผลิตและรายไดคาโฆษณาจากการแลกเปล่ียนลดลงในอัตรารอยละ 11 และรอยละ 9 ตามลํ าดับ

(หนวย: ลานบาท)
สวนประกอบตนทุนบริการ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย* 177.59 32.78 190.74 25.67
คาใชจายพนักงาน 66.11 12.20 83.99 11.30
คาตัดจําหนายลิขสิทธิ์/ตนทุนผลิต
รายการ

202.94 37.46 318.06 42.80
ตนทุนเครือขาย 64.64 11.93 63.36 8.53
คาสาธารณูปโภคและซอมแซมบํารุงรักษา 25.83 4.77 76.78 10.53
อ่ืนๆ   4.64 0.86 10.22 1.37
รวมตนทุนบริการ 541.75 100.00 743.15 100.00
*ในป 2542 รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการตัดจําหนายตนทุนสิทธิภายใตสัญญาสัมปทาน
  และตนทุนลิขสิทธ์ิรายการบันเทิงและตนทุนการผลิตรายการจํานวน 166.76 ลานบาท และ 26.40 ลานบาท
  ตามลําดับ

2542 2543

ดานรายจาย

โดยภาพรวมของตนทุนบริการป 2542 และ 2543 เทากับ 542 ลานบาทและ 743 ลานบาท ตามลํ าดับ เพิ่มขึ้นจากป
กอน 201 ลานบาท มีสาเหตุท่ีสํ าคัญมาจากคาเสือ่มราคาและคาตัดจ ําหนายสิทธิภายใตสัญญาสัมปทานเพ่ิมข้ึน 12 ลานบาท
เปนผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน และคาตัดจํ าหนายลิขสิทธ์ิและตนทุนผลิตรายการเพ่ิมข้ึน 115
ลานบาท เปนผลจากการลงทุนเพ่ิมในรายการบันเทิง สวนท่ีเหลืออีก 51 ลานบาทเปนคาสาธารณูปโภคและซอมแซมบํ ารุง
รักษาท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายเครือขายสถานี และการปรับปรุงรายการคาไฟฟาเปนตนทุนบริการจากเดิมท่ีบนัทึกเปนทรัพยสนิ
แลวทยอยตัดจายในรูปของคาเส่ือมราคา

สํ าหรับคาใชจายพนักงาน เน่ืองจากมีการจัดกลุมใหม ระหวางตนทุนบริการและคาใชจายในการบริหาร จึงอธิบายจาก
ยอดรวมคาใชจายพนักงานในสวนของตนทุนบริการและในสวนคาใชจายบริหารป 2542 และ 2543 แทน ซ่ีงยอดรวมเทากับ
156 ลานบาท และ 222 ลานบาท ตามลํ าดับ เพ่ิมข้ึน 66 ลานบาท มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของพนักงาน และเงินชดเชย
จากการเลิกจาง รวมท้ังคาใชจายพนักงานฝายขาวในการทํ าขาวเลือกต้ังและการเดินทางไปตางประเทศเพือ่ทํ าขาว

(หนวย: ลานบาท)
สวนประกอบคาใชจายในการบริหาร จาํนวนเงิน รอยละ จาํนวนเงิน รอยละ

คาใชจายพนักงาน 90.04        22.12      137.61      27.09     
คาใชจายในการบริหาร 45.75        11.24      48.40        9.53       
คาใชจายในการขายและตลาด 104.68      25.71      116.21      22.88     
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 87.54        21.50      22.67        4.46       
คาเชาอาคาร อุปกรณ และซอมแซมบํารงุรักษา 13.24        3.25        21.70        4.27       
ขาดทนุ (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียน 18.50        4.55        64.90        12.78     
อ่ืนๆ* 47.37        11.63      96.46        18.99     
รวมคาใชจายในการบริหาร 407.12      100.00    507.95      100.00   

25432542

* รายการอืน่ๆ ในป 2542 รวมคาตัดจํ าหนายสัญญาแลกเปลี่ยนโฆษณาที่หมดอายุจ ํานวน 23.36 ลานบาท
สํ าหรับรายการอื่นๆ ในป 2543 รวมคาที่ปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสรางหนี้ 47 ลานบาท และผล
ขาดทนุจากการตัดจ ําหนายทรัพยสินจํ านวน 15 ลานบาท
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ปจจัยหลักที่ทํ าใหคาใชจายในการบริหารส ําหรับป 2543 เพิ่มสูงขึ้นจากป 2542 เปนผลมาจากคาบริการท่ีปรึกษาทาง
การเงินในการปรับโครงสรางหนีจ้ ํานวน 47 ลานบาท สวนคาใชจายการขายและการตลาดในป 2543 เพ่ิมข้ึน 12 ลานบาท
เปนผลมาจากคานายหนาและคาใชจายในการขายท่ีแปรผันตามรายไดท่ีสูงข้ึนประกอบกับการปรับเพิ่มข้ึนของอัตราผลตอบ
แทนท่ีใหแกบริษัทตัวแทนโฆษณา เพื่อใหสอดคลองกับแผนการขยายสวนแบงการตลาด นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน 46 ลานบาท เน่ืองจาก ภาระหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศในชวงตนป 2543 มิไดทํ าประกัน
ความเสี่ยงไว สํ าหรับคาเสือ่มราคาและตัดจํ าหนายท่ีลดลง 65 ลานบาท เปนผลมาจากการตัดจํ าหนายรายจายท่ีบนัทึกไวเปน
ทรัพยสินในปลายป 2542 มาเปนรายการปรับปรุงขาดทุนสะสมยอนหลัง

การปรับโครงสรางหนีก้บัธนาคารฯ ท่ีจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไปในหัวขอแหลงท่ีมาของเงินทุน ทํ าใหยอดเงิน
กูยืมระยะยาวลดลงจาก 2,830 ลานบาทในป 2542 เปน 493 ลานบาทในป 2543 สงผลใหดอกเบ้ียจายลดลงจาก 274
ลานบาทในป 2542 เหลือเพียง 178 ลานบาทในป 2543  นอกจากนี ้ ในป 2542 และ 2543 บริษัทฯ ไดจายคาผล
ประโยชนตอบแทนตามสัญญาสัมปทานเปนจํ านวน 450 ลานบาท และ 550 ลานบาท ตามลํ าดับ

ดานกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงาน

ในป 2543 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิจํ านวน 776 ลานบาท ขณะที่มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจการดํ าเนินงานเพียง 567
ลานบาท  ผลตางกระแสเงินสดรับจ ํานวน 209 ลานบาทน้ีเปนผลมาจากการบันทึกคาใชจายสวนหน่ึงท่ีเปนคาใชจายทางบัญชี
แตไมมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัทฯ   ไดแก คาเสือ่มราคาและคาตัดจ ําหนาย ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม
เกิดข้ึน คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และผลขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณซึ่งคิดเปนจ ํานวนเงนิรวม 548 ลานบาท
และผลจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดํ าเนินงานจ ํานวน 339 ลานบาท

ดานอัตราผลกํ าไรขั้นตน

ในป 2543 บริษัทฯ มีอัตราก ําไรข้ันตนคอนขางใกลเคียงกับป 2542  มีอัตรากํ าไรจากการดํ าเนินงานท่ีปรับตัวดีข้ึน
จากรอยละ (57) ในป 2542 เปนรอยละ (51) ในป 2543  และมีอัตรากํ าไรสุทธิท่ีปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีการ
ปรับตัวจากรอยละ (85) ในป 2542 เปนรอยละ (64) ในป 2543  อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากํ าไรตางๆ ดัง
กลาวนอกจากจะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุนและคาใชจายในการดํ าเนินงานแลว ยังแสดงใหเห็นถึงแนว
โนมการปรับตัวของความสามารถในการทํ ากํ าไรท่ีดีข้ึนเน่ืองจากตนทุนและคาใชจายสวนใหญ (ยกเวนคาสัมปทาน) ไมแปรผัน
ตามรายได  จากโครงสรางตนทุนท่ีคอนขางคงท่ี หากบริษัทฯ สามารถรักษาระดับอัตราการเติบโตของรายไดรวมใหเปนไป
อยางตอเน่ือง  จะผลักดันใหผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ  ผานจุดคุมทุนและมีก ําไรไดในท่ีสุด
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ผลการดํ าเนินงานสํ าหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน

(หนวย: ลานบาท) อัตราการเติบโต
สวนประกอบรายไดคาบริการ 2543 รอยละ 2544 รอยละ (รอยละ)

รายไดคาโฆษณา 602.42 69.89 376.57 58.13 (37.49)
รายไดคาเชาเวลา 161.16 18.70 175.21 27.05 8.72
รายไดคาโฆษณาจากการแลกเปลี่ยน 82.19 9.54 40.24 6.21 (51.04)
รายไดจากการผลิต 15.78 1.87 55.80 8.61 244.37
รวมรายไดคาบริการ 861.55 100.00 647.81 100.00 (24.85)

งวดเกาเดือน สิ้นสุด 30 กันยายน

ดานรายได

รายไดรวมของบรษิทัฯ ส ําหรับงวดเกาเดือนแรกของป 2544 มีจํ านวนเทากับ 648 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันในป
2543 จ ํานวน 214 ลานบาทหรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 25 รายไดคาโฆษณายงัคงเปนสดัสวนรายไดสูงสุดตามดวยรายไดคา
เชาเวลา โดยมูลคาโฆษณาไดลดลงถึงรอยละ 37 เม่ือเทียบจากงวดเดียวกนัในปท่ีผานมา ท้ังน้ี มีสาเหตุหลักมาจากปญหาความ
ขัดแยงภายในในชวงตนป 2544 ท่ีสงผลกระทบตอภาพลักษณและความเช่ือม่ันของลูกคาผูซ้ือส่ือโฆษณา สวนสาเหตุรองมาจาก
การปรับเปล่ียนผงัรายการใหมในชวงตนป ลูกคายังรอผลดูการตอบรับของผูชมโทรทัศนตอรายการใหมตางๆ ท่ีผลิตออกมาโดย
เฉพาะรายการประเภทบนัเทิง อยางไรกต็าม ภายหลังไตรมาส 2 และ 3 ลูกคาเร่ิมเขาใจและยอมรับไดถงึการเปล่ียนแปลงและ
พฒันาการของรายการท่ีเกดิข้ึน และรายไดคาโฆษณายงัคงมีแนวโนมเพิม่ข้ึนในไตรมาสสุดทาย สํ าหรับรายไดคาโฆษณาจากการ
แลกเปล่ียนสินคาลดลงรอยละ 51 อันเปนผลจากนโยบายการตลาดของบรษิทัฯ ท่ีจะลดสดัสวนการขายโฆษณาลักษณะนี้ลง สวน
รายไดจากการผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 244 มาจากการจดักจิกรรมประกวดนางสาวไทยในไตรมาส 2 เปนหลัก

(หนวย: ลานบาท)
สวนประกอบตนทุนบริการ 2543 รอยละ 2544 รอยละ

คาเส่ือมราคาและคาตดัจําหนาย 142.97 23.96     146.72 21.16     
คาใชจายพนกังาน 91.91 15.40     127.93 18.45     
คาตัดจําหนายลิขสิทธ์ิ/ตนทุนผลิตรายการ 235.07 39.40     307.44 44.34     
ตนทุนเครือขาย 57.81 9.69       50.81 7.33       
คาสาธารณปูโภคและซอมแซมบาํรุงรักษา 59.06 9.90       56.52 8.15       
อืน่ๆ 9.84 1.65       3.96 0.57       
รวมตนทุนบริการ 596.66 100.00  693.38 100.00  

งวดเกาเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน

ดานรายจาย

ตนทุนบริการของบรษิทัฯ  ในงวดเกาเดือนแรกของป 2544 และ 2543 เทากับ 693  ลานบาท และ 597 ลานบาท
เพิม่ข้ึน 96 ลานบาท เนือ่งจากคาตัดจ ําหนายตนทุนคาลิขสิทธ์ิและตนทุนผลิตรายการเพ่ิมข้ึน 70 ลานบาท เปนผลมาจาก
บรษิทัฯ ลดใหเชาเวลาลงและเพิม่การลงทุนผลิตรายการประเภทบันเทิงของสถานฯี มากข้ึนเพือ่เพิม่โอกาสในการแสวงหารายได
จากคาโฆษณาใหมากข้ึน

สํ าหรับคาใชจายพนักงานในงวด 9 เดือน ไดมีการจัดกลุมใหม ระหวางตนทุนบริการและคาใชจายในการบริหาร จึง
อธิบายจากยอดรวมคาใชจายพนักงานในสวนของตนทุนบริการและในสวนคาใชจายบริหารในงวด 9 เดือนของป 2543 และ
2544 แทน ซ่ีงยอดรวมเทากับ 150 ลานบาท และ 166 ลานบาท ตามลํ าดับ เพ่ิมข้ึน 16 ลานบาท อันเปนผลมาจาก การจาย
เงนิตอบแทนพเิศษ รวมท้ังการปรับฐานเงนิเดือน และจายเงนิสบทบกองทุนส ํารองเลีย้งชีพที่เริ่มจัดตั้งเมื่อกลางปใหแกพนักงาน
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(หนวย: ลานบาท)
สวนประกอบคาใชจายในการบริหาร 2543 รอยละ 2544 รอยละ

คาใชจายพนกังาน 58.16 21.51     38.86 19.75     
คาใชจายการบริหาร 23.30 8.62       39.08 19.86     
คาใชจายในการขายและการตลาด 76.07 28.14     46.41 23.58     
คาเส่ือมราคาและคาตดัจําหนาย 18.11 6.70       19.03 9.67       
คาเชาอาคาร อุปกรณ และซอมแซมบํารุงรักษา 16.07 5.94       34.87 17.72     
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียน 56.39 20.86     5.15 2.62       
อืน่ๆ 22.27 8.24       13.40 6.81       
รวมคาใชจายในการบริหาร 270.37 100.00  196.80 100.00  

สาํหรบังวดเกาเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน

คาใชจายในการบริหารโดยรวมส ําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2543 และป 2544 เทากับ 270 ลานบาท และ 197 ลาน
บาทตามลํ าดับ ลดลง 73 ลานบาท อันเปนผลมาจากคาใชจายในการขายลดลง 30 ลานบาท ซึง่เปนรายจายแปรผนัตามรายได
โฆษณาท่ีลดลง รวมท้ังการลดลงของผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินจํ านวน 51 ลานบาท เนือ่งจาก บรษิทัฯ ไดเร่ิมทํ าประกัน
ความเสีย่งต้ังแตปลายป 2543 เปนตนมา อยางไรกต็าม ในงวดเดียวกันบรษิทัฯ มีคาใชจายท่ีเพิม่ข้ึนในคาเชาอาคาร อุปกรณ
และซอมแซมบ ํารุงรักษาจ ํานวน 18 ลานบาท อันเปนผลมาจากการขยายพืน้ท่ีส ํานกังานรองรับจ ํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

ดอกเบี้ยจายสํ าหรับงวดเกาเดือนแรกของป 2544 ลดลงอยางเปนสาระสํ าคัญสืบเนือ่งจากการปรับโครงสรางหนีใ้นปท่ี
ผานมา  โดยลดลงจากงวดเดียวกันของป 2543 เปนจํ านวน 104 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนอัตรารอยละ 66  อยางไรก็ตาม
เม่ือรวมภาระคาสัมปทานท่ีตองชํ าระซ่ึงเพ่ิมข้ึนในชวงเกาเดือนแรกประมาณ 62.5 ลานบาท ทํ าใหบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุน
กอนหักคาสัมปทานจ ํานวน 289 ลานบาท และยอดขาดทุนหลังหักคาสัมปทานจํ านวน 764 ลานบาท

ในปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะควบคุมตนทุนบริการและคาใชจายในการดํ าเนินงานในสวนตนทุนคงท่ีใหอยูในระดับ
ท่ีเหมาะสม และจะเพิม่รายไดการขายเวลาโฆษณาออกอากาศโดยเฉพาะชวงเวลา Prime Time ใหมากข้ึน เพ่ือใหผลการดํ าเนิน
งานของบริษัทฯ สามารถผานจุดคุมทุนและมีกํ าไรไดในท่ีสุด

การวิเคราะหโครงสรางตนทุนและจุดคุมทุน

การวิเคราะหโครงสรางตนทุนและจุดคุมทุนดังรายละเอียดตอไปนี ้ มีวัตถปุระสงคเพือ่แสดงความสามารถในการทํ าก ําไร
จากการดํ าเนินงานของบริษัทฯ จึงไมรวมรายการทางบัญชีซึง่มิไดมีผลกระทบตอการดํ าเนินงานของบริษัทฯ โดยตรง เชน ขาด
ทุนอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน เปนตน

โครงสรางตนทุน

โครงสรางตนทุนในการดํ าเนนิงานของบรษิทัฯ  ประกอบดวย ตนทุนคงท่ี และตนทุนผนัแปร    โดยตนทุนคงท่ีจะประกอบดวย

1.! ตนทุนบริการ คาใชจายพนักงาน คาใชจายในการบริหาร คาเสือ่มราคาและคาตัดจํ าหนาย คาเชาอาคาร 
อุปกรณและซอมแซมบํ ารุงรักษา ซึ่งในป 2543 และงวด 9 เดือนของป 2544 บริษัทฯ มีตนทุนคงท่ีประมาณ 974 ลานบาท
และ 825 ลานบาท ตามลํ าดับ

2.! คาสัมปทานข้ันต่ํ า ซึ่งในป 2543 เปนจ ํานวนเงนิ 550 ลาน และเพิ่มขึ้นปละ 100 ลานบาท จนถึงป 2547 คา
สัมปทานข้ันต่ํ าต้ังแตป 2548 เปนตนไป จะเปนปละ 1,000 ลานบาทคงท่ีตลอดอายุสัมปทาน สวนคาสัมปทานข้ันต่ํ า ต้ังแต
ตนปจนถึงไตรมาสที ่3 ป 2544 เปนจํ านวนเงนิ 475 ลานบาท

สวนตนทุนผันแปรหลักจะประกอบดวย
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1.! คานายหนา คาใชจายในการขายและการตลาด ซึ่งในป 2543 และงวด 9 เดือนของป 2544 เปนจ ํานวนเงนิ
ประมาณ 116 ลานบาท และ 46 ลานบาท ตามลํ าดับ

2.! คาสมัปทานสวนเกนิจากคาสมัปทานข้ันต่ํ า ซึง่ท่ีผานบรษิทัฯ ยงัไมมีรายไดมากพอท่ีจะตองจายคาสมัปทานสวนเกนิ
ดังกลาว ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2544 เปนตนไป บรษิทัฯ มีภาระคาสมัปทานในอัตรารอยละ 44 ของรายไดกอนหักคาใชจาย

จุดคุมทุน

เม่ือพิจารณาถึงโครงสรางตนทุนขางตน จะเห็นไดวาจุดคุมทุนของบริษัทฯ จะเกิดข้ึนเม่ือรายไดสูงกวาผลรวมตนทุนคงท่ี
และตนทุนผันแปร โดยในป 2543 จุดคุมทุนของบริษัทฯ กอนและหลังคิดคาสัมปทานเปนจํ านวนเงินประมาณ 1,090 ลาน
บาท และ 1,640 ลานบาทตามลํ าดับ แสดงวาในป 2543 หากไมคิดรวมคาสัมปทาน รายไดคาบริการของบริษัทฯ จ ํานวน
ประมาณ 1,196 ลานบาท ไดผานจุดคุมทุนดังกลาวแลว สํ าหรับงวด 9 เดือนของป 2544 จุดคุมทุนกอนและหลังคาสัมปทาน
เปนจ ํานวนเงินประมาณ 871 ลานบาท และ 1,405 ลานบาท ตามลํ าดับ ซึ่งจุดคุมทุนทั้งสองยังมีจ ํานวนท่ีสงูกวารายไดในงวด
เดียวกัน สํ าหรับในปตอๆ ไป จุดคุมทุนของบริษัทฯ อาจเปล่ียนแปลงไปตามโครงสรางตนทุนในอนาคตของบริษัทฯ

2) ฐานะการเงิน

สินทรัพย

ในป 2543 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 3,224 ลานบาท สวนประกอบหลักที่สํ าคัญคือ สิทธิภายใตสัญญาสัมปทาน
ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 82 ของสินทรัพยรวม สิทธิภายใตสัญญาสัมปทานประกอบดวยท่ีดิน สถานีเครือขาย อุปกรณและระบบการ
ทํ าขาวและถายทอดสัญญาณ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณส ํานักงานตางๆ ซึ่งบริษัทฯ  ตองโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยเหลาน้ีให
แกสํ านักงานฯ ภายในระยะเวลาที่ก ําหนดในสัญญาสัมปทาน  ในป 2543 บริษัทฯ  ไดมีการซ้ือสินทรัพยเพ่ือดํ าเนินการตาม
สัญญาสัมปทานเพิ่มเติมจํ านวน 306 ลานบาท  โดยสินทรัพยท่ีซ้ือเพ่ิมเติมน้ีเปนสินทรัพยประเภทอุปกรณและระบบการทํ า
ขาวและถายทอดสัญญาณ

สวนประกอบของสินทรัพยหลักที่มีสัดสวนมากเปนอันดับ 2 รองจากสิทธภิายใตสัญญาสัมปทานไดแก ลูกหน้ีการคา
และต๋ัวเงินรับซึ่งมีสัดสวนรอยละ 8 ของสินทรัพยรวมในป 2543 หรือคิดเปนมูลคา 246 ลานบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับระยะ
เวลาเก็บหน้ีเฉล่ียของบริษัทฯ 99 วัน และ 83 วันในป 2542 และ 2543 ตามลํ าดับแลว  คุณภาพลูกหนีโ้ดยรวมของ บริษัทฯ
จัดวาอยูในเกณฑปกต ิ โดยในป 2543 ลูกหน้ีการคาประเภทคางชํ าระไมเกิน 3 เดือน มีสัดสวนรอยละ 82 ของลูกหนี้การคา
รวม  นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดดํ าเนินนโยบายการต้ังส ํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเขมงวดข้ึนกวาอดีตท่ีผานมาเปนจํ านวน 29
ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 11 ของลูกหน้ีการคารวม  เพื่อสะทอนสถานะลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บหนี้ไดจริง

ณ 30 กันยายน 2544 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมลดลงรอยละ 9 จากยอด ณ 31 ธันวาคม 2543 เปนจํ านวน 305
ลานบาทซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับจากรายไดท่ีลดลง การลดลงของรายการภาษหัีก ณ ท่ี
จายและภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืนในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนประมาณ 26 ลานบาท และการตัดจ ําหนายของสทิธิภายใตสัญญา
สัมปทานประมาณ 162 ลานบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดมีการลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานจํ านวน 54 ลาน
บาท และไดทํ าการส ํารองหนี้สูญเพิ่มขึ้นในระหวางงวดจ ํานวน 8 ลานบาท

สภาพคลอง

ในป 2543 บริษัทฯ  มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดํ าเนินงานและกจิกรรมลงทุนจ ํานวน 567 ลานบาท และ
395 ลานบาท ตามลํ าดับ  รวมเปนกระแสเงินสดสุทธิใชไปเปนจ ํานวน 962 ลานบาท  สวนประกอบหลักของกระแสเงินสด
สุทธิใชไปดังกลาวคือการลดลงของเจาหน้ีสัมปทาน การลงทุนในลิขสทิธิร์ายการบนัเทิงและการลงทุนในสินทรัพยภายใต
สัญญาสัมปทาน  นอกจากนี้ในระหวางป บริษัทฯ มีเงนิสดรับจากการออกหุนสามัญจํ านวน 3,846 ลานบาทซ่ึงไดรับชํ าระ
เพิ่มเติมจากเงินสดรับลวงหนาคาหุนท่ีไดรับมาในป 2542 จ ํานวน 154 ลานบาท และมีการชํ าระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูยืมธนาคารจ ํานวน 2,855 ลานบาท  คงเหลือเงินสดสทุธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํ านวน 991 ลานบาท
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อัตราสวนสภาพคลองโดยรวมของบริษัทฯ สะทอนใหเห็นถึงสภาพคลองท่ีคอนขางต่ํ ามาโดยตลอดซ่ึงเปนผลมาจาก
ปจจัยหลัก 2 ประการคือ ภาระคาสมัปทาน และภาระเจาหน้ีคาซ้ือและติดต้ังอุปกรณสงสัญญาณท่ีมีสัดสวนรวมกันคิดเปนรอย
ละ 69 และรอยละ 68 ของหนี้สินหมุนเวียนในป 2542 และ 2543 ตามลํ าดับ  ในป 2543 สภาพคลองของบริษัทฯ  มีการ
ปรับตัวดีขึ้นเพียงเล็กนอยจากป 2542 แตยังคงคอนขางต่ํ าเนือ่งจากบริษัทฯ มีภาระตองชํ าระคาสมัปทานคางจายจํ านวน 300
ลานบาท และเจาหนี้คาซื้อและติดตั้งอุปกรณสงสัญญาณจ ํานวน 214 ลานบาทภายในระยะเวลา 1 ป  ในการเสริมสภาพคลอง
ระยะสั้น บริษัทฯ  ไดดํ าเนินการเรงรัดการเก็บหนีทํ้ าใหระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียลดลง 16 วันจาก 99 วันในป 2542 เหลือเพียง
83 วันในป 2543 อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากนโยบายดังกลาวไมสามารถชวยเสริมสภาพคลองของบริษัทฯ ไดมากนักเน่ือง
จากระยะเวลาช ําระหน้ีเฉล่ียใหแกจาหน้ีการคาของบริษัทฯ ลดลงเชนกันจาก 53 วันในป 2542 เปน 32 วันในป 2543
การที่ระยะเวลาชํ าระหน้ีลดลงมากกวาการลดลงของระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียสงผลใหวงจรเงินสดของบริษัทฯ  เพ่ิมข้ึนจาก 47
วันเปน 51 วัน สํ าหรับงวดเกาเดือนแรกของป 2544 อัตราสวนสภาพคลองโดยรวมยังคงคอนขางต่ํ า ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย
เพิ่มขึ้นจากป 2543 อีก 8 วัน และระยะเวลาชํ าระหน้ีลดลง 15 วัน เน่ืองจาก บริษัทฯ ไดเร่ิมลงทุนวาจางผลิตรายการบนัเทิง
ซึ่งมีระยะเวลาการชํ าระหน้ีส้ันกวาเจาหน้ีการคาอ่ืน เปนผลใหวงจรเงินสดเพิ่มขึ้นเปน 76 วัน

รายจายลงทุน

กิจกรรมการลงทุนหลักของบริษัทฯ  ไดแก การลงทุนในลิขสิทธ์ิรายการบันเทิงซ่ึงเปนสินทรัพยท่ีบริษัทฯ  ไมตองโอน
ใหกับสํ านักงานฯ และการลงทุนในสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานซึ่งตองโอนใหกับสํ านักงานฯ  การโอนสินทรัพยดังกลาว
ทํ าใหบริษัทฯ  มีภาระคาใชจายทางดานภาษีมูลคาเพ่ิม  โดยในป 2543 บริษัทฯ มีการลงทุนในลิขสิทธ์ิรายการบันเทิงและสิน
ทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานรวมจ ํานวน 532 ลานบาท

แหลงที่มาของเงินทุน

(1) หน้ีสิน

ผลจากการปรับโครงสรางหนีจ้ ํานวน 2,830 ลานบาทกบัธนาคารฯ ในเดือนมิถุนายน 2543  บริษัทฯ  ไดรับการผอน
ปรนเงื่อนไขการช ําระหนีโ้ดยมีการปรับโครงสรางทุนและการปรับโครงสรางหนีซ้ึง่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ  มี
ยอดท่ีปรับโครงสรางหน้ีท่ีเหลืออยูจํ านวน 493 ลานบาท  โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาปลอดการชํ าระคืนเงินตนเปนเวลา 3 ป
และตองช ําระคืนหน้ีใหแกธนาคารฯ เปนงวดๆ ละ 6 เดือนรวม 16 งวด  ตามอัตราแบบกาวหนาท่ีระบุไวในสัญญาปรับโครง
สรางหน้ีต้ังแตรอยละ 4 ถึงรอยละ 10 ของยอดหนีป้รับโครงสราง บริษัทฯ ตองชํ าระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนในอัตราดอกเบ้ีย
MLR บวกรอยละ 1 และตองดํ ารงอัตราสวนหน้ีสินตอทุนไวไมเกิน 1 ตอ 1 ซ่ึงตอมาธนาคารฯ ไดผอนปรนเง่ือนไขการดํ ารง
อัตราสวนหนี้สินตอทุนเปนไมเกิน 2 ตอ 1 เม่ือวันที ่20 พฤษภาคม 2544 สวนเงินกูระยะยาวลดลงจ ํานวน 2,850 ลานบาท
เปนผลมาจากการปรับโครงสรางหนี ้ และมียอดเงินกูเพิ่มระหวางปอีก 514 ลานบาท คงเหลือเงินกูระยะยาวอีกจํ านวน 493
ลานบาท และเม่ือตนไตรมาส 3 บริษัทฯ ไดชํ าระคาสมัปทานจํ านวน 600 ลานบาทใหแกสํ านักงานฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน
2544 บริษัทฯ มีคาสัมปทานคางจายเพ่ิมข้ึนเปน 175 ลานบาท และมีเงินกูจากจากสถาบันการเงินทั้งเงินกูระยะสั้นและระยะ
ยาวเพ่ิมอีก 905 ลานบาท เปน 1,407 ลานบาท ในขณะท่ีเจาหน้ีคาอุปกรณสงสัญญาณลดลงประมาณ 195 ลานบาท ทํ าให
มูลคาหน้ีสินรวมของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนประมาณ 459 ลานบาท

(2) สวนของผูถือหุน

ในป 2543 บรษิทัฯ  ไดมีการจ ําหนายหุนเพิ่มทุนจํ านวน 441,250,000 หุนใหแกธนาคารฯ และชินคอรป ในราคา
เฉล่ียท่ีต่ํ ากวาราคาท่ีตราไว  ทํ าใหบรษิทัฯ ตองบนัทึกสวนลดมูลคาหุนจ ํานวน 412 ลานบาท  นอกจากนั้น บรษิัทฯ  ยงัไดทํ า
การลดทุนในระหวางปเพือ่ลางขาดทุนสะสมจ ํานวน 1,163 ลานบาท  ประกอบกบัผลขาดทุนสุทธิในป 2543 จ ํานวน 776 ลาน
บาท สงผลใหสวนของผูถอืหุนมีมูลคาเปล่ียนแปลงจากติดลบ 1,383 ลานบาท ในป 2542 เปน 1,841 ลานบาท ในป 2543
และจากผลการดํ าเนนิงานท่ียงัขาดทุนในงวดเกาเดือนแรกของป 2544 ทํ าใหสวนของผูถอืหุนลดลงเหลือ 1,077 ลานบาท
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(3) ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน

สวนของผูถือหุนในป 2543 ปรับตัวสูงขึ้นสืบเนื่องจากการปรับโครงสรางทุนที่เกิดขึ้นในระหวางป  การปรับโครงสราง
ทุนดังกลาวสงผลใหอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในป 2543 ลดลงอยูในระดับต่ํ ากวา 1 เทา แสดงถึงเสถียรภาพของ
โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯ ยังไมสามารถสรางกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานไดเพียงพอ
กับภาระคาใชจายซึ่งรวมทั้งคาสัมปทาน ทํ าใหเกิดผลขาดทุนและสงผลใหอัตราสวนหน้ีสินตอสวนผูถือหุน ณ วันท่ี 30 กันยายน
2544 เพ่ิมเปน 1.7 เทา ซึ่งยังเปนอัตราสวนที่ยังไมสูงมาก และคาดวาอัตราสวนดังกลาวจะลดลงต่ํ ากวา 1 เทาภายหลังจาก
การเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้

3) ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการด ําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอผลการดํ าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัทฯ  ประกอบดวย

การเติบโตของรายไดโฆษณา

รายไดคาโฆษณาของสถานีฯ คาดวาจะมาจากเติบโตของการขายเวลาโฆษณาท่ีเพ่ิมข้ึนอันเน่ืองมาจากปจจัยท่ีผูบริหาร
ไดคาดการณไวดังน้ี

o! ผูบริหารเช่ือวาภาวะอุตสาหกรรมโฆษณาจะยงัคงมีอัตราการเติบโตท่ีสงู ภายใตสมมติฐานท่ีวาภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยจะปรับฟนตัวในทิศทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงในอดีตท่ีผานมาอัตราเติบโตของมูลคาโฆษณาจะสูงกวาอัตราเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยประมาณ 3-4 เทาตัว โดยเฉพาะมูลคาใชจายโฆษณาทางส่ือโทรทัศน ยังคงเปนสื่อที่มีสัดสวนใชจายโฆษณาที่สูง
ท่ีสุด เนื่องจาก เปนส่ือท่ีเขาถึงกลุมผูชมเปาหมายไดมากท่ีสุด นอกจากนี ้ ผูบริหารวาเช่ือวา การเปดแขงขันเสรีในธุรกจิตางๆ
ในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จะกระตุนใหมีการใชจายงบโฆษณามากยิ่งขึ้นดวย และสือ่โฆษณาทางโทรทัศน
จะมีสัดสวนสูงมากยิ่งขึ้นกวาสื่อประเภทอื่น

o! ผูบริหารเชื่อวา จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลส ํารวจความนิยมของสถานีใหมท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมี
ความแมนยํ าในการจดัทํ าผลส ํารวจ ทํ าใหเกิดความนาเช่ือถือตอผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมโฆษณา และเชื่อวา
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะท ําใหผลส ํารวจทีวีเรตติ้งของรายการของสถานีฯ สอดคลองกับความเปนจริงและคาดวาจะปรับสูง
จากปจจุบันหลายเทาตัว ทํ าใหตัวแทนโฆษณาและเจาของสนิคาสามารถตัดสนิใจซือ้เวลาโฆษณาของสถานีฯ เพิม่ข้ึน นอกจากนี้
สถานีฯ จะคงมุงเนนพัฒนารายการท้ังประเภทขาวและบันเทิงใหมีคุณภาพเพิม่ข้ึนตอไป โดยจะน ําผลส ํารวจของผูชมรายการ
ตางๆ ท้ังกอนออกอากาศรายการและหลังออกอากาศ นํ ามาวเิคราะหและนํ ามาใชปรับปรุงรายการท่ีออกอากาศ หรือใช
พิจารณาเสนอรายการใหมๆ  ใหสอดคลองกับความช่ืนชอบของกลุมผูชมเปาหมายเปนประจํ าอยางตอเนือ่ง อันจะชวยท ําให
บริษัทฯ มีรายไดมากขึ้นอีกดวย

o! ผูบริหารเชื่อวา การน ําศักยภาพของเทคโนโลยีแพรภาพออกอากาศแบบ Localized Broadcasting ของสถานีฯ
ในขณะท่ีสถานีโทรทัศนชองอ่ืนยังไมสามารถดํ าเนินการไดในปจจุบัน มาใชสํ าหรับการขายโฆษณาแบบภูมิภาค (Regional
Advertising) ในป 2545 คาดวาจะทํ าใหเจาของกิจการขนาดกลางลงมา และผูประกอบการทองถิ่นที่มีงบโฆษณาสินคาหรือ
บริการจํ ากัด ซึ่งแตเดิมไมสามารถซือ้เวลาโฆษณาในอัตราคาโฆษณาในปจจุบันได หันมาสนใจซ้ือเวลาโฆษณาในส่ือโทรทัศน
ของสถานีฯ ภายใตสมมติฐานท่ีวา คาโฆษณาแบบเฉพาะภูมิภาค จะมีอัตราท่ีถูกกวาคาโฆษณาแบบท่ัวประเทศ ทํ าใหสถานีฯ มี
ฐานลูกคาใหมและมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน
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การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน

ปจจุบัน บริษัทฯ มีภาระในการจายคาสัมปทานใหแกสํ านักงานฯ เปนจํ านวนที่สูงมากซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอความ
สามารถในการทํ ากํ าไรในอนาคต รวมท้ังความสามารถในการแขงขันเม่ือเปรียบเทียบกบัผูประกอบการสถานีโทรทัศนเอกชน
รายอ่ืนๆ ท่ีตองชํ าระคาสัมปทานเชนเดียวกันในอัตราท่ีต่ํ ากวา อยางไรก็ตาม จากเง่ือนไขในสัญญาสัมปทาน และรัฐธรรมนูญ
มาตรา 40 และ 87 ซึ่งกํ าหนดใหมีการเปดเสรีกิจการวิทยุและโทรทัศน และก ําหนดใหองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระทํ าหนาท่ีก ํากบั
ดูแลการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง และวิทยุโทรทัศน หรือท่ีเรียกวา กสช. กํ ากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม
ภายใต พรบ. การประกอบกิจการฯ ซึ่งในปจจุบัน กสช. อยูระหวางกระบวนการจัดต้ัง และรางพรบ. การประกอบกิจการฯ
อยูระหวางการพจิารณาของรัฐสภาและวุฒิสภา ผูบริหารคาดวา กระบวนการจัดต้ัง กสช. จะแลวเสร็จภายในป 2545 สวน
พรบ. การประกอบกิจการฯ คาดวาจะประกาศใชในปลายป 2545 หรือตนป 2546 จากนั้น บริษัทฯ จะดํ าเนินการเจรจากับ
กสช. เพื่อพจิารณาเง่ือนไขในสัญญาสัมปทาน เพื่อใหมีความเปนธรรมและมีเง่ือนไขใกลเคียงกับสถานีโทรทัศนชองอ่ืนๆ ภาย
ใตกระบวนการแปรรูปสัญญาสัมปทาน และคาดวากระบวนการดังกลาวอาจจะแลวเสร็จภายในกลางป 2546 ซึ่งการเปลี่ยน
แปลงดังกลาว  จะสงผลโดยตรงตอผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีดีข้ึนในอนาคต

   
13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตามขอก ําหนดในสัญญาสัมปทาน ท่ีไดระบุไววาหากสํ านกังานฯ หรือหนวยงานของรัฐใหสมัปทานอนุญาตหรือทํ าสัญญา
ใดๆ กบับคุคลอ่ืนเขาดํ าเนนิกจิการใหบริการสงวทิยโุทรทัศน โดยมีการโฆษณาหรืออนุญาตใหโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกทํ า
การโฆษณาได และเปนเหตุใหบรษิทัฯ ไดรับผลกระทบตอฐานะการเงินอยางรุนแรง เม่ือบรษิทัฯ รองขอสํ านกังานฯ จะพจิารณา
และเจรจากับบรษิทัฯ โดยเร็วเพ่ือหามาตรการชดเชยความเสียหายท่ีบรษิทัฯ ไดรับจากผลกระทบดังกลาว บรษิทัฯ ไดยืน่คํ าขอให
สํ านกังานฯ พจิารณาความเปนธรรมตอกรณีท่ีสถานีฯ ไดรับผลกระทบจากการมีโฆษณาในชองเคเบิลทีวี  และเงือ่นไขสญัญาท่ีไม
เปนธรรมในการแขงขันกบัสถานโีทรทัศนชองอ่ืน ซึง่เร่ืองดังกลาวอยูระหวางกระบวนการพจิารณาของสํ านกังานฯ   


