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อสมท - MCOT
ราคาปิด
25 บาท
ราคาพืน้ ฐานปี 2555
28.75 บาท (+15.0%)

ซือ้

(ไม่เปลีย่ นแปลง)

คาด 3Q54 กำไรสุทธิโต 92.55% YoY จากการบันทึกรายได้เพิม่ จาก BEC
z
z
z

คาด 3Q54 กำไรุสทธิเพิม่ ขึน้ 92.55% YoY เป็น 628.08 ล้านบาท เนือ่ งจากการบันทึกผล
ประโยชน์ตอบแทนจาก BEC ที่ 405 ล้านบาท แต่หากไม่รวมกำไรสุทธิจะโต 6.26% YoY
4Q54 คาดเม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมจะชะลอตัวลงหลังภาวะน้ำท่วมใหญ่ที่กระ
ทบต่อภาคการผลิตและกำลังซื้อของประชาชน
ปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2554 ลงเป็น 1,804.60 ล้านบาท และในปี 2555 คาดจะ
อยูท่ ่ี 1,648.64 ล้านบาท เพราะไม่มรี ายการพิเศษ ปรับการอิง P/E ลงเป็น 12 เท่า ราคา
พืน้ ฐานปี 2555 อยูท่ ่ี 28.75 บาท ยังมี Upside 15% ยังแนะนำ “ซือ้ ”

คาด 3Q54 กำไรสุทธิโต 92.55% YoY จากการบันทึกรายได้เพิม่ จาก BEC

ตัวเลขของเนลสันฯงบโฆษณาผ่าน MCOT ใน 3Q54 ลดลง 13.65% YoY และ 1.38% QoQ
แต่ utilization rate ที่ยังสูงและรายได้จากการจัดกิจกรรมที่มีต่อเนื่อง จึงคาดว่ารายได้โทร
ทัศน์ยงั โตได้ 6% YoY ส่วนรายได้วทิ ยุคาดจะปรับตัวลงราว 5% YoY และรายได้รว่ มดำเนิน
กิจการโต 4% แต่เมือ่ รวมการบันทึกผลประโยชน์ตอบแทนจาก BEC เพิม่ เติม 405 ล้านบาท
จะทำให้รายได้ร่วมดำเนินงานโต 204.61% YoY ส่งผลให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 33.96% YoY
เป็น 1,787.28 ล้านบาท ซึง่ หากไม่รวมรายการพิเศษจาก BEC รายได้รวมจะโตเพียง 3.60%
ต้นทุนปรับตัวขึ้นและค่าใช้จ่ายบริหารลดลงไม่มากจากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายเกษียณอายุก่อน
กำหนด 119.40 ล้านบาท เพราะปีนม้ี กี ารปรับเงินเดือนขึน้ 5% สำหรับผูท้ ม่ี เี งินเดือน ต่ำกว่า
5 หมืน่ บาทตามนโยบายรัฐทีใ่ ห้ปรับเงินเดือนรัฐวิสาหกิจขึน้ โดยจ่ายย้อนหลังถึงเดือน เม.ย.
2554 และค่าใช้จา่ ยเกษียณอายุตามปกติ คาดกำไรสุทธิเติบโต 92.55% YoY เป็น 628.08
ล้านบาท แต่หากไม่มรี ายการพิเศษกำไรจะเพิม่ ขึน้ เพียง 6.26% YoY อยูท่ ่ี 346.65 ล้านบาท

4Q54 จะได้รบั ผลกระทบจากน้ำท่วมและผูอ้ ำนวยการใหญ่ถกู ปลด

ภาวะน้ำท่วมในวงกว้างทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลกระทบต่อทัง้ เศรษฐกิจและกำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค คาด
จะเห็นการใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาใน 4Q54 ชะลอลง และการปลดกรรมการผู้อำนวยการ
ใหญ่ คุณธนวัฒน์ วันสม อาจส่งผลต่อนโยบายและความเชือ่ มัน่ ของผูล้ งโฆษณา ประกอบ
กับจะเป็นไตรมาสทีม่ กั มีคา่ ใช้จา่ ยสูง มองกำไร 4Q54 ลดลง YoY จึงปรับลดคาดการณ์กำไร
สุทธิลงจาก 1,934.72 ล้านบาท เป็น 1,809.60 ล้านบาท
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งบรวม กำไรสุทธิ
สิน้ สุด (ล้านบาท)
12/51 A
1,228
12/52 A
1,390
12/53 A
1,423
12/54 E
1,810
12/55 E
1,649

EPS
(บาท)
1.79
2.02
2.07
2.63
2.40

DPS
BV ROE
P/E Yield
(บาท) (บาท)
(%) (เท่า) (%)
1.43 10.47 17.32 13.97 5.72
1.80 10.90 18.92 12.38 7.20
1.80 11.15 18.78 12.08 7.20
2.30 11.89 22.86 9.51 9.20
2.10 12.24 19.89 10.42 8.40
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P/BV
(เท่า)
2.39
2.29
2.24
2.10
2.04
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อสมท - MCOT
คาดกำไรสุทธิในปี 2555 ลดลง แม้จะได้รบั ประโยชน์จากภาษี

มองผลกระทบน้ำท่วมจะยังมีต่อเนื่องในครึ่งปีแรก 2555 ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ประ
สบกับภาวะน้ำท่วมจะฟื้นตัวได้เร็วเพียงใด อีกทั้งปัจจัยต่างประเทศทั้งยูโรโซน สหรัฐฯ และจีน ก็
เป็นอีกปัจจัยกดดันต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย จึงคาดรายได้รวมในปี 2555 จะ อยูท่ ่ี 5,748.62
ล้านบาท ลดลง 4.13% YoY บนสุมมติฐานรายได้โทรทัศน์โต 5% แม้มแี ผนจะปรับขึน้ ค่าโฆษณา
แต่มองภาวะเศรษฐกิจอาจยังไม่เอื้ออำนวย และกิจการร่วมค้าโต 2% ขณะที่วิทยุคาดลดลง 5%
แม้จะได้ประโยชน์จากการลดภาษีนติ บิ คุ คลจาก 30% เหลือ 23% แต่ตน้ ทุนและค่าใช้จา่ ยที่ คาดว่า
จะอยูใ่ นระดับสูง ส่งผลให้คาดว่ากำไรสุทธิจะลดลง 8.89% YoY เป็น 1,648.64 ล้านบาท และการ
จัดตั้ง กสทช. ที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ ซึ่ง MCOT เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบมากที่สุดจากค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้น
ทางฝ่ายจึงปรับลด P/E จาก 15 เท่า เหลือ 12 เท่า ราคาพืน้ ฐานปี 2555 อยูท่ ่ี 28.75 บาท ยังคงมี
upside ที่ 15% ยังคงแนะนำ “ซือ้ ”
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สาขากรุงเทพฯ
สำนักงานใหญ่
ชัน้ 11 ห้อง 1102, ชัน้ 14 ห้อง 1404
และชัน้ 15 อาคารวรวัฒน์
849 ถนนสีลม แขวงสีลม
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2635 1700 , 0 2268 0999
โทรสาร. 0 2635 1615
สาขาเยาวราช
ชัน้ 19 อาคารกาญจนทัต
308 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0 2622 7833 , 0 2226 2777
โทรสาร. 0 2622 7844
สาขาหัวลำโพง
ชัน้ 4 อาคารตัง้ ฮัว้ ปัก๊
เลขที่ 320 ถนนพระราม 4
แขวงมหาพฤฒาราม 320
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2639 1200
โทรสาร. 0 2639 1340-1
สาขาต่างจังหวัด
สาขาขอนแก่น
ชัน้ 4 อาคารโค้วยูฮ่ ะ
359/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4332 5044-8
โทรสาร. 0 4322 5687
สาขาพิษณุโลก
ชัน้ 2 อาคารไทยศิวารัตน์
59/15 ถนนบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง
อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5524 3646
โทรสาร. 0 5524 5082
สาขาสุราษฎร์ธานี
62/9 ถนนดอนนก ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077 206 131
โทรสาร. 077 206 151

สาขาศรีนครินทร์
ชัน้ 17 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์
699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2722 8344-53
โทรสาร. 0 2722 8343
สาขาบางกะปิ 1
ชัน้ 8 อาคารสำนักงานเดอะมอลล์ บางกะปิ
3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2363 3263
โทรสาร. 0 2363 3275
สาขารังสิต
ชัน้ G ห้อง PLZ.G.SHP065A
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
94 ถนนพหลโยธิน แขวงประชาธิปตั ย์
ต.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทร. 0 2958 5040
โทรสาร. 0 2567 3311
สาขาขอนแก่น-ริมบึง
ชัน้ 3 อาคารอโรคยา
52 ถ.รอบบึง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4322 6026
โทรสาร.0 4322 6796
สาขาหาดใหญ่
ชัน้ 4 อาคารเซาท์แลนด์รบั เบอร์
55 ถนนราษฎร์ยนิ ดี ต. หาดใหญ่
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทร. 0 7423 4095-99, 0 7423 0537-8
โทรสาร. 0 7422 0908
ชุมพร อินเวสเตอร์ เซ็นเตอร์
25/45 ถนนกรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา
อ. เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0 7757 0652-3
โทรสาร. 0 7757 0441

สาขาวิภาวดี
ชัน้ 15 อาคารเล้าเป้งง้วน 1
333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ เขตบางรัก
10900
โทร. 0 2618 8400
โทรสาร. 0 2618 8344 , 0 2618 8381
สาขาบางกะปิ 2
ชัน้ 8 อาคารสำนักงานเดอะมอลล์ บางกะปิ
3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2363 3469
โทรสาร. 0 2363 3464
สาขาสินธร
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 19
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2650 9717
โทรสาร. 0 2657 9722

สาขาแหลมฉบัง
53/112, 114 หมูท่ ่ี 9 ต. ทุง่ สุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3849 0669
โทรสาร. 0 3849 3125
สาขาหาดใหญ่-เพชรเกษม
ชัน้ 3 ยูนติ 3D อาคารเรดาร์กรุป๊
607 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทร. 0 7422 3044
โทรสาร. 0 7422 3620

หมายเหตุ: คำแนะนำของคำว่า
ซือ้ เก็งกำไร
= ราคาหุน้ อาจปรับขึน้ มากกว่า 10% ภายใน 3 เดือนข้างหน้า ภาพระยะยาวยังไม่ชดั เจน
ซือ้
= ราคาหุ้นอาจปรับขึ้น > 15% จากราคาปัจจุบัน
ถือ
= ราคาหุน้ อาจปรับอยูร่ ะหว่าง -10% ถึง +15% จากราคาปัจจุบนั
ขาย
= ราคาหุ้นอาจปรับลง >10% จากราคาปัจจุบัน
ขายทำกำไร
= ราคาหุน้ อาจปรับลงมากกว่า 10% ภายใน 3 เดือนข้างหน้า แต่ภาพระยะยาวยังไม่ชดั เจน
ไม่เปลีย่ นแปลง
= ความเห็นคงเดิมจากคำแนะนำครั้งก่อน
ปรับขึ้น
= ความเห็นที่ดีขึ้นจากคำแนะนำครั้งก่อน
ปรับลง
= ความเห็นที่ลดลงจากคำแนะนำครั้งก่อน
การเปิดเผยผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี้ เป็นการดำเนินการตาม นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยการสำรวจของ IOD เป็นการสำรวจและประเมินจากข้อมูลของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทีม่ กี ารเปิดเผยต่อสาธารณะชน และเป็นข้อมูลทีผ่ ลู้ งทุนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน้ ผล
สำรวจดังกล่าวจึง เป็นการนำเสนอในมุม ของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มกี ารใช้ขอ้ มูล
ภายในในการประเมิน
อนึง่ ผลการสำรวจดังกล่าว เป็นผลการสำรวจ ณ วันทีป่ รากฎในรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านัน้
ดังนัน้ ผลการสำรวจจึงอาจเปลีย่ นแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ฟลิ ลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มิได้ยนื ยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของผลการสำรวจดังกล่าวแต่อย่างใด
บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้กับนักลงทุน โดยมิได้มีเจตนาเป็นการนำเสนอหรือเชิญชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จัดทำได้
แสดงความคิดเห็นตามข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั ทำไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูลซึง่ อาจมีการเปลีย่ น แปลงได้บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้บทวิเคราะห์น้ี ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ดังนัน้ การตัดสินใจในการลงทุนจึงขึน้ อยูก่ บั วิจารณญาณของผูล้ งทุนเป็นสำคัญ

