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ภาพที่ 2: คาดวากําไรสุทธิจะลดลงตั้งแตป 2555 เปนตนไป
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ภาวะน้ําทวมทําใหผลประกอบการไตรมาสที่ 4/54 ลดลงอยางมาก
อัตราการออกอากาศโฆษณาที่ต่ําทําใหแนวโนมผลประกอบการใน
ระยะยาวแยลง
คาใชคลื่นทําใหเกิด downside ตอประมาณการกําไรของเรา
ปรับลดคําแนะนําเปนขาย

ปรับลดคําแนะนําเปนขายโดยใหราคาเปาหมายที่ 22.50 บาท
เราไดปรับลดคําแนะนําหุน MCOT จากถือเปนขายโดยใหราคาเปาหมายใหมที่
22.50 บาท (จากเดิม 33.00 บาท) ซึ่งการปรับลดราคาเปาหมายเปนผลมาจากการ
ปรับลดประมาณการกําไรสุทธิลง 11% ตั้งแตป 2554 (ดูตารางที่ 1) และการ
ปรับเพิ่ม WACC เปน 11% (จาก 9%) เพื่อสะทอนถึงผลประกอบการที่แยลงจาก
การจายคาใชคลื่น หลังการปรับประมาณการแลว เราคาดวาผลประกอบการของ
บริษัทจะสูงที่สุดในป 2554 และปรับลดลง 6-9% CAGR ในป 2555-2556 ซึ่ง
หมายความวาราคาหุนที่ 11.7 เทาของ PE ป 2555 ไมนับวาถูกและนาจะถูกปรับ
ลดลงตอไป อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลยังคงสูงอยูที่ 8.8% ในป 2554 แต
จะปรับลดลงในปตอๆไปตามผลประกอบการที่ออนตัวลง นอกจากนี้ เรายัง
สามารถหาหุนปนผลตัวอื่นที่มีแนวโนมผลประกอบการสดใสกวา MCOT ใน
ตลาดไดอีกมาก
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น้ําทวมคือโชครายประการแรก
บริษัทไดรับผลกระทบระยะสั้นจากภาวะน้ําทวม
โดยมีการยกเลิกโฆษณา
บางสวนในไตรมาสที่ 4/54 ซึ่งทําใหทั้งรายไดและกําไรสุทธิของบริษัทย่ําแย
ผูบริหารของบริษัทบอกวารายไดในไตรมาสที่ 4/54 จะหายไปประมาณ 400
ลานบาท ซึ่งจากการประเมินดังกลาวเราคาดวากําไรสุทธิในไตรมาสที่ 4/54 จะ
เหลือเพียง 261 ลานบาท ลดลง 28.0% YoY และ 59.1% QoQ ซึ่งเปนเหตุผล
หลักใหเราปรับลดประมาณการกําไรสุทธิของปนี้ลง
อัตราการออกอากาศโฆษณาที่ลดลงคือโชครายประการที่สอง
นอกจากมุมมองที่เปนลบของเราในแงที่วาวัฏจักรขาขึ้นของอัตราคาโฆษณาได
จบลงไปแลวตั้งแตไตรมาสที่ 1/54 เรายังมองวาอัตราการออกอากาศโฆษณามี
แนวโนมที่จะลดลงทั้งในชวง primetime และชวงที่ไมใช primetime ตั้งแต
ไตรมาสที่ 1/54 ซึ่งสถานการณยิ่งแยลงในไตรมาสที่ 3/54 เมื่ออัตราการ
ออกอากาศโฆษณาในชวง primetime ลดลงมาเหลือเพียงแค 92% จาก 113% ใน
ไตรมาสที่ 3/53 และ 110-122% ในไตรมาสที่ 1/54-2/54 ในขณะที่อัตราการ
ออกอากาศโฆษณาในชวงที่ไมใช primetime ลดลงเหลือ 65% จาก 92% ใน
ไตรมาสที่ 3/53 และ 85-88% ในไตรมาสที่ 1/54-2/54 เราเชื่อวาการปฏิบัติตาม
กฏหมายที่เขมงวดขึ้นในแงของการกําหนดจํานวนนาทีของการออกอากาศ
โฆษณาโดยเฉพาะในชวง primetime และการแขงขันที่รุนแรงขึ้นในชวงที่ไมใช
primetime จะเปนตัวฉุดผลประกอบการของบริษัท ซึ่งประเด็นเหลานี้เปนปจจัย
ระยะยาวซึ่งเรายังไมเห็นนโยบายของบริษัทในการที่จะจัดการกับปญหาเหลานี้
ใหดีขึ้นไดในเร็วๆ นี้ ดังนั้นเราจึงไดปรับลดประมาณการกําไรสุทธิตั้งแตป
2555 เปนตนไป
ภาพที่ 3: อัตราการออกอากาศโฆษณามีแนวโนมลดลงในชวง primetime
Utilization rate in the primetime, percent
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ตารางที่ 1: ปรับประมาณการกําไร
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Disclaimer

*บริษัทอาจเปนผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธบนหลักทรัพยนี้

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ บริษัท ”) มิไดใหการรับรองใดๆ ถึงความถูกตองและแทจริงของขอมูลในเอกสารนี้ (“ ขอมูล ”) ดังนั้นไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทไมขอ
รับผิดชอบตอความเสียหายในรายได หรือผลประโยชนใดๆ ทั้งทางตรงและทางออมที่เกิดขึ้นจากการใช ขอมูล และขอมูลนี้มิไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนการชักชวนหรือชี้นําใหซื้อขายหลักทรัพยใดๆ ทั้งนี้ขอมูลถูก
จัดทําขึ้นจากแหลงของขอมูลที่เปนปจจุบันและ บริษัทสงวนสิทธิในการแกไขขอความใดๆในเอกสารนี้โดยมิตองบอกกลาวลวงหนา
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การจายคาใชคลื่นคือโชครายประการที่สาม
เรายังคงมุมมองวา MCOT จะตองคืนคลื่นที่ใชออกอากาศชอง Modernine
ใหกับ กสทช. เพื่อนําคลื่นมาประมูลใหม ซึ่งบริษัทยืนยันวาจะเขารวมประมูล
ใบอนุญาติใชคลื่น และเราเชื่อวาบริษัทจะชนะการประมูลใบอนุญาติดังกลาว
แตเราไมคิดวาบริษัทจะมีรายไดเพิ่มจากการไดใบอนุญาติในขณะที่จะมี
คาใชจายเพิ่มขึ้นรวมถึงคาใชคลื่นและคาธรรมเนียมใบอนุญาติ จากแบบจําลอง
ของเรา เราไดคํานวณเฉพาะคาธรรมเนียมใบอนุญาติเพราะเรารูอัตราที่แนนอน
สวนที่เราไมทราบคือราคาคาใชคลื่น ซึ่งบริษัทบอกวาแนวโนมที่เปนไปไดคือ
อยูในชวงประมาณ 150-700 ลานบาท ซึ่งหมายความวายังมีประมาณการกําไร
สุทธิตั้งแตป 2556 ไป ยังมี downside อีก 15-50% ดวยความไมแนนอนของ
กระแสเงินสดในอนาคต เราจึงไดปรับเพิ่ม WACC เปน 11% จาก 9%
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บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ บริษัท ”) มิไดใหการรับรองใดๆ ถึงความถูกตองและแทจริงของขอมูลในเอกสารนี้ (“ ขอมูล ”) ดังนั้นไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทไมขอ
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