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บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ชั้น 2-3 อาคารสินธร (1) 132 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2205-7000

บมจ. อสมท – MCOT
แนวโนมกําไร 2Q58 ยังไมฟน แตมี Hidden Asset ซอนอยู
เราไดเขารวมประชุมนักวิเคราะหกับทางผูบริหารฯ MCOT วานนี้ (11 มิ.ย. 58) โดยเปนการสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมธุรกิจทีวี
ดิจิตอลในชวงที่เหลือของปนี้ รวมทั้งประเด็นขาวตางๆที่เกี่ยวของกับ MCOT ไดแก การเจรจาเรื่องการขายอุปกรณใหแก TRUE
VISION หลังสิ้นสุดสัมทาน, แผนการลงทุนโครงขาย MUX, โครงการลงทุนบนที่ดิน 50 ไร และการคืนคลื่นความถี่ใหกับ
กสทช. เพื่อนําไปประมูล 4G ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
• แนวโนม 2Q58 คาดกําไรอยูที่ระดับ 30 ลบ. ถือวาทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน แตยังคงลดลงราว 81%YoY
ถึงแมวาปกติชวงไตรมาส 2 จะเปนชวง High Season ของธุรกิจสื่อโฆษณา หากแตเราคาดวาในชวง 2Q58 ทาง
MCOT
จะไมไดรับผลบวกจาปจจัย ฤดูกาลมากนัก เนื่องจากการแขงขันที่รุนแรงในธุร กิจทีวีดิจิตอลทั้ง 24 ชอง
ประกอบกับผูผลิตรายการอยาง WORK, GRAMMY มีการดึง Content รายการออกไปจากชอง 9 เพื่อนําไป
ออกอากาศในชองทีวีดิจิตอลของตัวเอง ทําใหชอง 9 ถูกแยงชิงสวนแบงผูชมไป (Rating ชอง 9 เดิมอยูอันดับที่ 3
แตปจจุบันอยูในอันดับ 5 หรือ 6) ทั้งนี้อัตราคาโฆษณาไดถูกปรับลดลงราว 50%YoY ผลจากการแขงขันที่รุนแรงใน
ชองทีวีดิจิตอล และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคาดวาผลประกอบการในชวง 2Q58 ของ MCOT จะยังไมฟนตัว
• ผูบริหารฯ คาดการเจรจากับ TRUE จบภายใน 2Q58 สําหรับ TRUE VISION มีสัญญารวมดําเนินกิจการ (JV) กับทาง
MCOT 2 สัญญา โดยสัญญาแรกไดสิ้นสุดไปแลวตั้งแต ก.ย. 57 และยังคงเหลืออีก 1 สัญญา คือ TRUE VISION
(Cable) ซึ่งจะสิ้นสุดในป 2562 อยางไรก็ตามทาง TRUE VISION ไดทยอยยายลูกคาไปอยูบนใบอนุญาตที่ไดรับจาก
กสทช. ทําใหรายไดจากการรวมดําเนินกิจการ (ซึ่งมาจาก BEC และ TRUE VISION) ไดทยอยลดลงจาก 890 ลบ.
ในป 56 เหลือ 547 ลบ. ในป 57 และยังคงทยอยลดลงอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามทาง MCOT อยูระหวงการเจรจา
เพื่อขายอุปกรณที่ใชสําหรับธุรกิจ Pay TV ใหแก TRUE ซึ่งคาดวาจะสามารถเจรจาจบภายในชวง 2Q58 ซึ่งจะทําให
บริษัทฯ ไดรับเงินสดจากการขายอุปกรณเขามาราว 200 ลบ. โดยอาจมีการบันทึกเปนกําไรพิเศษเขามาในชวงไตร
มาส 2/58 นี้
• คาดหวังการฟนตัวในชวง 2H58 หลังการปรับโครงสรางธุรกิจ และเรงผลิต Content เอง ปจจุบันทาง MCOT อยู
ในชวงของการปรับตัวเพื่อรองรับตอการแขงขันที่รุนแรง โดยผูบริหารฯ แจงวาอยูระหวางการปรับโครงสรางองคกร,
การใชกลยุทธที่ยืดหยุนมากขึ้น รวมทั้งการวางแผนเพื่อนําสินทรัพยที่มีอยูมาสรางมูลคาเพิ่ม เปนตน สําหรับในชวง
2H58 ทางผูบริหารฯ คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงผังรายการใหมอีกครั้ง รวมทั้งจะเพิ่มสัดสวนรายการที่ผลิตเอง (Own
Program) ขึ้นเปน 60% ของรายการทั้งหมด ภายใตงบลงทุนดาน Content ราว 400 ลบ. รวมทั้งบริษัทฯจะมีการใช
Cross Media ผานทางสื่อที่บริษัทฯมีอยู คือ วิทยุ และโทรทัศนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดวาจะทําให Rating ในชอง 9 ฟน
ตัวดีขึ้น และจะทําใหอัตราคาโฆษณาปรับเพิ่มขึ้นตามไปดวยในอนาคต
• ผูบริหารฯมีแผนการสรางมูลคาเพิ่มจากสินทรัพยที่มีอยูในปจจุบัน 1.) การเจรจากเพื่อขายอุปกรณที่ใชในธุรกิจ Pay
TV ใหแก TRUE ซึ่งประเด็นนี้คาดวาจะไดขอสรุปภายในชวง 2Q58 และจะสรางมูลคาเพิ่มใหแกกิจการราว 200 ลบ.
(0.29 บาท/หุน) 2.) ธุรกิจ BNO ซึ่งเปนการลงทุนโครงขายดิจิตอลทีวี (MUX) คาดใชงบลงทุนป 58 ราว 565 ลบ.
สําหรับรองรับการใหบริการทั้งหมด 8 ชอง ( 6 ชอง SD และ 2 ชอง HD) ปจจุบันมีการใชงานบนโครงขายของบริษัท
ฯ แลว 3 ชอง ไดแก SPRING NEWS, ไทยรัฐ, VOICE TV และในชวง 3Q58 จะมีการใชงานเพิ่มอีก 1 ชอง SD ซึ่ง
จะชวยสรางรายไดเพิ่มขึ้นอีก 56.6 ลบ./ป 3.) ธุรกิจ MMDS ปจจุบัน MCOT อยูระหวางการเจรจาเพื่อคืนคลื่น
บางสวน (~40 MHz) ใหกับ กสทช. เพื่อนําไปประมูล 4G ซึ่งคาดวาจะทําใหบริษัทฯไดรับเงินชดเชยคืนมาบางสวน
และบริษัทฯจะยังมีคลื่นเหลืออีกราว 100MHz เพื่อนํามาใชในการทําธุรกิจ 4.) ที่ดิน 50 ไร บนถนนพระราม 9 มูลคา
ใน BV ราว 1200 ลบ. ทางบริษัทฯมีแผนที่จะทําออฟฟตใหเชา (Mini Office) สูง 3 ชั้น จํานวน 22 อาคาร ในเฟส
แรก และในเฟส 2 มีแผนที่จะสรางอาคารสูงเพื่อเปน Convention Hall และสตูดิโอใหเชา โดยปจจุบันอยูระหวาง
ศึกษาแผนการลงทุน
• ยังไมเห็นการฟนตัวที่ชัดเจน ยังคงแนะนํา “ขาย” ที่ราคาเหมาะสม 13 บาท เนื่องจากธุรกิจหลักของ MCOT อยางสื่อ
โทรทัศนยังไมเห็นการฟนตัวที่ชัดเจน ประกอบกับแนวโนมผลประกอบการป 58 คาดวาจะยังคงชะลอตัวลง 29%YoY
ดังนั้นเราจึงยังคงคําแนะนํา “ขาย” ที่ราคาเหมาะสม 13 บาท อยางไรก็ตามปจจุบันราคาหุนอยูที่ 12.60 บาท ซึ่ง
นาจะไมปรับตัวลงไปมากกวานี้แลว เนื่องจากบริษัทฯยังมีมูลคาทางบัญชี (BV) ณ.สิ้น 1Q58 อยูที่ 10.88 บาท/หุน
อีกทั้งยังมี Hidden Asset ที่ซอนอยู อันไดแก 1.) ที่ดิน บริเวณถนนรัชดา-พระราว 9 จํานวน 50 ไร 2.) แผนการขาย
อุปกรณใหแก TRUE VISION 3) คลื่นความถี่ที่อาจนํามาใชประโยชนในธุรกิจ MMDS

รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลและบทความการวิเคราะห โดยใชขอมูลและขาวสารตางๆ ที่ไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทตางๆมาประกอบและไดพยายาม
ตรวจสอบ ความถูกตองอยางระมัดระวัง แตก็ไมสามารถยืนยันความถูกตองไดอยางสมบูรณการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้ไดพยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะหทางดานปจจัยพื้นฐานมาเปนบทสรุปและขอเสนอแนะ โดยมิได
เจตนาที่จะนําไปสูการชี้นํา แตอยางใดซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้ เปนขอคิดเห็นของนักวิเคราะห ซึ่งบริษัทฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยกับขอคิดเห็น ดังกลาวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผูใชรายงานฉบับนี้ควรใชวิจารณญาณสวนตัวประกอบดวย

