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ตารางที่ 1: ปจจุบัน MCOT มีการซื้อขายอยูในชวงคาเฉลี่ย
PE, tImes

ขาดปจจัยบวกสนับสนุนการลงทุน

ถือ
ราคาปจจุบัน (บ.)
ราคาเปาหมาย (บ.)
Upside (%)

Year to Dec

Sales Net income
Bt mn
Bt mn
2010
5,546
1,423
2011F
6,019
1,583
2012F
6,200
1,621
Dividend yield-12/11F (%)
Price to book value - 12/11F (x)
Absolute performance (3,6,12M) (%)
Relative performance (3,6,12M) (%)

30.25
33.0
9.1

EPS
Bt/share
2.07
2.30
2.36

P/E
(x)
14.6
13.1
12.8
6.9
2.7
-2.4; 10; 34.4
-9.3; 6.7; -6.5



+1 STD = 17.1

ผลตอบแทนที่อยูในระดับสูงเปนปจจัยบวกเพียงประการเดียวที่เหลืออยูของ
MCOT
เราเริ่มบทวิเคราะหสําหรับ MCOT ดวยคําแนะนํา ‘ถือ’ โดยมีราคาเปาหมายที่
33.00 บาท (จากการคํานวนลดกระแสเงินสด) เราไมแนะนํา ‘ขาย’ เนื่องจาก
หุนยังมีราคาถูกที่เพียง 13.2x ของคา 2011F PE และใหผลตอบแทนในรูปเงิน
ปนผลสูงถึง 6.8% (เมื่อรวม upside จากรายรับพิเศษอีก 405 ลานบาทจาก BEC)
(ดูตารางที่ 1-2) อยางไรก็ดีเรายังไมเห็นปจจัยบวกอื่น ๆ ที่จะหนุนราคาหุน ดู
เหมือนวาราคาหุนที่ปรับตัวขึ้นในตอนตนปจะสะทอนถึงการปรับอัตราคา
โฆษณา 10% ที่เริ่มในป 2554 ในขณะที่เรายังไมมั่นใจเกี่ยวกับธุรกิจโทรทัศน
ผานดาวเทียมของ MCOT มากนัก เนื่องจากเราเห็นวารายการยังไมนาสนใจ
เมื่อเทียบกับผูประกอบการสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมรายอื่น ๆ เชน
GRAMMY และ RS นอกจากนี้ รายการสวนมากจะเปนรายการที่ผลิตรวมกับ
ผูประกอบการอิสระรายอื่น ๆ ดังนั้นกําไรจากธุรกิจดังกลาวจึงตองแบงใหกับ
ผูอื่นดวย ในระยะยาว MCOT จะเปนผูไดรับผลกระทบสําคัญจากการเกิดขึ้น
ของ กสทช (NBTC) ซึ่งเปนองคกรที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการจัดสรรคลื่น
ความถี่ และอาจทําใหตนทุนเพิ่มสูงขึ้น
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ตารางที่ 2: … แตใหผลตอบแทนในรูปเงินปนผลเฉลี่ยสูงถึง 6.8%
Dividend yield, percent
20.00

15.00

+2 STD = 11.6
+1 STD = 8.9
Average = 6.3

ราคาถูก แตอตั ราการเติบโตของกําไรต่ํา
แนวโนมกําไรยังไมดีโดยเฉพาะหลังการเขาควบคุมการจัดสรรคลื่น
ความถี่ของ กสทช และจากตนทุนการดําเนินงานที่สูงขึ้น
ผลตอบแทนในรูปเงินปนผลที่อยูในระดับสูงเปนปจจัยบวกเพียง
ประการเดียว
คงแนะนํา ‘ถือ’ โดยมีราคาเปาหมายที่ 33.00 บาท
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กําไรเติบโตในระดับต่ําในป 2554-55
เนื่องจากบริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดต่ํากวาคูแขงอยาง BEC อยูมาก และใช
กลยุทธตั้งราคาในระดับต่ํา (ดูตารางที่ 3) เราเชื่อวา MCOT จะสามารถปรับ
เพิ่มราคาไดเพียงครั้งเดียวในรอบนี้ บริษัทฯ ไดประกาศปรับอัตราคาโฆษณา
ขึ้นไปแลว 10% ตั้งแตเดือน ม.ค. 2554 แนนอนวา MCOT ไดประโยชนจาก
การปรับดังกลาว แตขาวการปรับดังกลาวก็เปนเรื่องที่ทราบกันดีอยูแลว และ
คงไมไดชวยเพิ่มกําไรใหกับ MCOT มากเหมือน BEC ทั้งนี้ อัตราคาโฆษณาที่
เพิ่มขึ้น 10% จะมีผลกับรายการใหม ๆ ที่ไดรับความนิยมสูงเทานั้น ซึ่ง
หมายความวารายรับของบริษัทฯ จะโตนอยกวา 10% ในป 2554 นอกจากนี้
รายการสวนมาก ซึ่งสามารถปรับเพิ่มคาโฆษณาได ยังเปนรายการเชาชวงเวลา
หรือรายการประเภทกินแบง (ดูตารางที่ 4) ดังนั้นผลของการปรับเพิ่มอัตราคา
โฆษณาตอ MCOT จึงมีนอยกวา BEC และอัตราการเติบโตของกําไรตอหุนที่
ต่ําเพียง 11% YoY ในป 2554 และ 2.4% YoY ในป 2555 ก็ไดรวมปจจัย
ดังกลาวไวเรียบรอยแลว

*บริษัทอาจเปนผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธบนหลักทรัพยนี้

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ บริษัท ”) มิไดใหการรับรองใดๆ ถึงความถูกตองและแทจริงของขอมูลในเอกสารนี้ (“ ขอมูล ”) ดังนั้นไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทไมขอ
รับผิดชอบตอความเสียหายในรายได หรือผลประโยชนใดๆ ทั้งทางตรงและทางออมที่เกิดขึ้นจากการใช ขอมูล และขอมูลนี้มิไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนการชักชวนหรือชี้นําใหซื้อขายหลักทรัพยใดๆ ทั้งนี้ขอมูลถูก
จัดทําขึ้นจากแหลงของขอมูลที่เปนปจจุบันและ บริษัทสงวนสิทธิในการแกไขขอความใดๆในเอกสารนี้โดยมิตองบอกกลาวลวงหนา

MCOT
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ขาดปจจัยบวกสนับสนุนการลงทุน

ปญหาในเบื้องหนาหลังการกอตั้ง กสทช
MCOT ยังคงมีแนวโนมกําไรที่ตกต่ํา โดยเฉพาะหลังการกอตั้งขององคกรผูมี
อํานาจควบคุมการจัดสรรคลื่นความถี่ใหมอยาง กสทช ตามระเบียบการคืน
คลื่นความถี่ MCOT จะตองคืนคลื่นความถี่อยางนอย 1 ชองสัญญานที่ใชใน
การออกอากาศ Modernine Chanel ทั้งนี้ MCOT ไดเปดเผยวาบริษัทฯ มี
แนวโนมเขารวมประมูลคลื่นความถี่ดงั กลาวคลื่น ปจจุบันยังไมแนนอนวา
ราคาของคลื่นความถี่ดังกลาวจะเปนเทาใด ดังนั้นเราจึงยังไมไดรวมตนทุน
ดังกลาวไวในสมมติฐานของเรา แตสิ่งหนึ่งที่แนนอนก็คือ หาก MCOT
ประมูลไดคลื่นฯ บริษัทฯ จะตองจายคาใบอนุญาต 2% จากรายรับในธุรกิจ
โทรทัศน ซึ่งไดสะทอนอยูในประมาณการกําไรของเราตั้งแตป 2556 เปนตน
ไป จากตนทุนที่เพิม่ ขึ้นดังกลาว เราคาดวากําไรในป 2556 จะลดลง 10%
เริ่มธุรกิจโทรทัศนผานดาวเทียมและเคเบิ้ล แตรายการไมนาสนใจ
MCOT เริ่มธุรกิจโทรทัศนผานดาวเทียมและเคเบิ้ลโดยมีชองสัญญานรวม 10
ชอง รายการสวนมากเปนรายการที่รวมผลิตกับผูประกอบการอิสระรายอื่น
เชน Nation หรือ Kantana Group ซึ่งมีความเชีย่ วชาญในดานขาวและสาระ
ความรูตาง ๆ เชน การเกษตร อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมมีรายการใด ๆ ที่เปน
รายการบันเทิงลวน ๆ และทําใหเราเห็นวาเปนเรื่องยากสําหรับ MCOT ที่จะ
แขงขันกับคูแขงอืน่ ๆ ในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
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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

