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13 พฤศจิกายน 2556
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556
เรือ
่ ง คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับงบการเงินงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิน
เรียน กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ ที่ 14/2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ได ้มีมติ
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึง่ ผ่านการสอบทานจากสานั กงานการ
อนุมัตงิ บการเงินสาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิน
ตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว โดยมีคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ดังนี้
้ สุดว ันที่ 30 ก ันยายน 2556 และ 2555
คาอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน สาหร ับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิน
ผลการดาเนินงานของ บมจ. อสมท และ บริษ ัทย่อย

ก.ค. – ก.ย.
2556
รายได้รวม
โทรทัศน์
วิทยุ
ร่วมดาเนินกิจการและอืน
่ ๆ
ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา
้ า่ ยรวม
ค่าใชจ
กาไรสุทธิสาหร ับงวด
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได ้เสียทีไ่ ม่มอ
ี านาจควบคุม
กาไรส่วนทีเ่ ป็นของบริษ ัทใหญ่
กาไรสุทธิตอ
่ หุ ้น (บาท)

รายได้รวม
โทรทัศน์
วิทยุ
ร่วมดาเนินกิจการและอืน
่ ๆ
ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา
้ า่ ยรวม
ค่าใชจ
กาไรสุทธิสาหร ับงวด
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได ้เสียทีไ่ ม่มอ
ี านาจควบคุม
กาไรส่วนทีเ่ ป็นของบริษ ัทใหญ่
กาไรสุทธิตอ
่ หุ ้น (บาท)
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หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)
ก.ค. – ก.ย.
เปลีย
่ นแปลงร้อยละ
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หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)
ม.ค. – ก.ย.
ม.ค. – ก.ย.
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อุตสาหกรรมโฆษณาในภาพรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 เทียบกับ ปี 2555 มีอัตราการเติบโตค่อนข ้างต่าเพีย ง
่ โทรทัศน์เติบโตร ้อยละ 2.6 และสือ
่ วิทยุเติบโตลดลงร ้อยละ 0.94 ทัง้ นี้ผู ้ทีใ่ ช ้งบโฆษณาสูงสุดยังคง
ร ้อยละ 1.3 โดยสือ
อยู่ในกลุ่มของสินค ้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาทีค
่ ่อนข ้างต่า
ดั งกล่า วเป็ นส่ว นหนึ่งที่ทาให ้ผลการด าเนิน งานของบริษั ทฯ มีร ายได ้รวมเพิ่ม ขึน
้ ร ้อยละ 2 ในช่ว งไตรมาสสามของ
ปี 2556 และเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3 ในช่วง 9 เดือนแรก เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทีผ
่ ่านมา
/ ด ้าน...

-2ด ้านโทรทัศน์ รายได ้เพิม
่ ขึน
้ เพียงร ้อยละ 1 ในไตรมาสสาม และ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 เมือ
่ เทียบกับปี ทีผ
่ ่านมา
ซึง่ เป็ นการเติบ โตจากรายได ้โครงการทีเ่ พิ่ม ขึน
้ จากไตรมาสเดีย วกั น ของปี ก่อ น ร ้อยละ 59 จากโครงการต่า ง ๆ อาทิ
โครงการของสานั ก งานกองทุน หมู่บ ้านและชุมชนเมือง โครงการเมือ งหนั ง สือโลกของกรุง เทพมหานคร โครงการของ
กระทรวงสาธารณสุข และการจัดงานนิทรรศการ Thailand Broadcasting Exhibition (THAI BEX 2012) เป็ นต ้น สาหรับ
รายได ้โฆษณาเติบโตจากไตรมาสทีผ
่ า่ นมา ร ้อยละ 3 แต่ลดลงเมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 เนื่องจากในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีรายการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิ ค 2012 จากประเทศอังกฤษ ในขณะทีก
่ ารเพิม
่ เวลารายการของ อสมท เอง (Own
Program) ทาให ้มีรายได ้โฆษณาเพิม
่ ขึน
้ จาก รายการข่าว และ รายการการ์ตูน เมือ
่ เทียบกับไตรมาสสองปี 2556 และ
ไตรมาสเดียวกันในปี 2555 อย่างไรก็ตามการลดสัดส่วนของรายการประเภท Time Sharing ลงก็มผ
ี ลให ้รายได ้จาก
่ ใหม่ยังคงเป็ นอีกธุรกิจหนึง่ ทีม
รายการทีเ่ ป็ นส่วนแบ่งเวลาลดลงเช่นกัน สาหรับธุรกิจสือ
่ ก
ี ารเติบโตของรายได ้ค่าเช่า และ
รายได ้โฆษณาในโทรทัศน์ดาวเทียม จากช่องรายการทีอ
่ อกอากาศผ่าน MCOT Network โดยเป็ นดาวเทียมระบบ C-Band
จานวน 15 ช่อง (อสมท ดาเนินการผลิตเพือ
่ การออกอากาศช่อง MCOT 1 และ MCOT World และ รับจ ้างดาเนินการช่อง
Bangkok City Channel) ผ่านทาง True Visions และ ผ่านทาง GMM Grammy ช่องรายการแบบความคมชัดปกติ (SD)
จานวน 16 ช่อง
ด ้านวิทยุ รายได ้วิทยุฯ ในไตรมาสสาม เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1 และ เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 2 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 เมือ
่ เทียบ
กับปี 2555 โดยมีอต
ั ราการเติบโตทีด
่ ก
ี ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมวิทยุทเี่ ติบโตลดลงร ้อยละ 2.7 ในไตรมาสสาม ปี 2556
และลดลงร ้อยละ 1 ใน 9 เดือนแรกของปี 2556 โดยธุรกิจวิทยุของ อสมท ทัง้ สถานีวท
ิ ยุสว่ นกลางและส่วนภูมภ
ิ าคยังคง
รักษาส่วนแบ่งการตลาดและฐานลูกค ้าไว ้ได ้อย่างต่อเนื่อง จึงยังคงมีอัตราการเติบโตของรายได ้โฆษณาทัง้ ในส่วนกลาง
และส่ว นภูม ิภ าค โดยเฉพาะรายได ้จากโฆษณาข่า วต ้นชั่ว โมงที่อ อกอากาศในระบบเครือ ข่า ย (Network) ทั่ว ประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการทากิจ กรรมส่งเสริมการขายมากขึน
้ โดยเฉพาะสถานีวท
ิ ยุฯ เอฟ.เอ็ม 95.0 (สถานีวท
ิ ยุลก
ู ทุง่ มหานคร)
และสถานีวท
ิ ยุฯ เอฟ.เอ็ม 100.5 (สถานีวท
ิ ยุขา่ วและสาระ) ทัง้ นี้ สถานีวท
ิ ยุของ บมจ.อสมท ทีท
่ ารายได ้สูงสุดในไตรมาส
สาม ปี 2556 ได ้แก่ สถานีวท
ิ ยุฯ เอฟ.เอ็ม. 95 ลูกทุง่ มหานคร สถานีวท
ิ ยุฯ เอฟ.เอ็ม 100.5 (สถานีวท
ิ ยุขา่ วและสาระ) และ
สถานีวท
ิ ยุฯ เอฟ.เอ็ม 96.5 (คลืน
่ ความคิด) ตามลาดับ
ค่าใช ้จ่าย ค่าใช ้จ่ายของบริษัทฯ ในไตรมาสสาม ปี 2556 เพิม
่ ขึน
้ จากไตรมาสเดียวกันของปี 2555 ร ้อยละ 17 และในช่วง
9 เดือนแรกของปี เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 11 โดยเพิม
่ ขึน
้ จากค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ เช่น ค่าใช ้จ่ายผลิต
รายการ ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นค่าจ ้างผลิตรายการ “ร ้อยมือสร ้างเมือง” (โครงการจากสานั กงานกองทุนหมู่บ ้านและชุมชนเมือง
แห่ ง ชาติ) ซึง่ เริ่ม ออกอากาศในเดือ นกรกฎาคม 2556 นอกจากนี้ ยั ง มีค่า ใช ้จ่ า ยในการจั ด งานนิท รรศการ Thailand
Broadcasting Exhibition (THAI BEX 2012) ที่ บมจ.อสมท ได ้ริเริม
่ จัดขึน
้ เป็ นปี แรก เมือ
่ เดือนกรกฎาคม 2556 ทีผ
่ ่านมา
อย่า งไรก็ต าม ในไตรมาสนี้ บมจ. อสมท ได ้บัน ทึกรายการส ารอง ค่า เสีย หายในการถูกฟ้ องคดี กรณีบ ริษัท ไร่ส ้ม ตาม
มาตรฐานบัญชี เป็ นจานวนเงิน 55.77 ล ้านบาท ในเดือนกันยายน
กาไรสุทธิ ไตรมาสสามของปี 2556 มีจานวน 376 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 22 เมือ
่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีผ
่ ่านมา
โดยเป็ นกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นบริษัทใหญ่ จานวน 377 ล ้านบาท หรือ คิดเป็ น 0.55 บาทต่อหุ ้น และกาไรสุทธิ
ในช่วงเก ้าเดือนแรกของปี 2555 มีจานวน 1,197 ล ้านบาท หรือลดลงร ้อยละ 7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีผ
่ ่านมา โดย
เป็ นกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นบริษัทใหญ่ จานวน 1,196 ล ้านบาท คิดเป็ น 1.74 บาท ต่อหุ ้น
ิ ทรั พ ย์ร วม 11,208.383 ล ้านบาท หนี้ส น
ิ 3,604.656 ล ้านบาท และส่วนของ
ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2556 บริษัท ฯ มีส น
ผู ้ถือหุ ้น 7,603.727 ล ้านบาท ถือได ้ว่าเป็ นบริษัทฯ ทีม
่ ฐ
ี านะมั่นคง
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนั บถือ

(นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ)
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