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คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับงบการเงินงวด 3 เดือน และ 9 เดือน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557
สิน
กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ ที่ 25/2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึง่ ผ่านการ
ได ้มีมติอนุมต
ั งิ บการเงินสาหรับงบการเงินงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิน
สอบทานจากสานั กงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว โดยมีคาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ ดังนี้
้ สุดว ันที่ 30 ก ันยำยน 2557 และ 2556
คำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงิน สำหร ับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือน สิน
ผลกำรดำเนินงำนของ บมจ. อสมท และ บริษ ัทย่อย

รำยได้รวม
โทรทัศน์
วิทยุ
ร่วมดาเนินกิจการ
ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา
อืน
่ ๆ
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
กำไรสุทธิ
กาไรสุทธิตอ
่ หุ ้น (บาท)
กำไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ
้ อ
ื หุน
้ บริษ ัทใหญ่
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อย

ก.ค.-ก.ย.
2557
1,119
718
250
109
12
30
1,000
91
0.13
90
1.3

ม.ค.-ก.ย.
2557
รำยได้รวม
โทรทัศน์
วิทยุ
ร่วมดาเนินกิจการ
ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา
อืน
่ ๆ
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
กำไรสุทธิ
กาไรสุทธิตอ
่ หุ ้น (บาท)
กำไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ
้ อ
ื หุน
้ บริษ ัทใหญ่
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อย

3,372
2,099
655
455
35
128
2,811
436
0.66
450
-14.5

หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)
ก.ค.-ก.ย.
เปลีย
่ นแปลง
2556
ร้อยละ
1,579
-29
1,065
-33
248
1
204
-47
12
50
-39
1,107
-10
376
-76
0.55
-76
377
-76
-0.6
316

หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)
ม.ค.-ก.ย.
เปลีย
่ นแปลง
2556
ร้อยละ
4,496
-25
2,868
-27
691
-5
685
-34
35
218
-41
2,992
-6
1,197
-64
1.74
-62
1,196
-62
1.1
-1,418
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ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาส 3 และช่วง 9 เดือนของปี 2557 บริษัทฯ มีรายได ้รวม 1,119 และ
3,372 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 29 และ 25 ตามลาดับเมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 และลดลงร ้อยละ 5
จากไตรมาสทีผ
่ า่ นมา สาหรับผลการดาเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2557 ของบริษัทฯ มีสัดส่วนของรายได ้มา
่ ใหม่ (โทรทัศน์ดาวเทียม) ร ้อยละ 6 ธุรกิจร่วมดาเนิน
จากธุรกิจโทรทัศน์ร ้อยละ 56 ธุรกิจวิทยุร ้อยละ 19 ธุรกิจสือ
กิจการ (สัมปทาน) ร ้อยละ 15 และธุรกิจอืน
่ ๆ อีกร ้อยละ 4 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ด้ำ นโทรท ศ
ั น์ งบโฆษณาของอุต สาหกรรมโทรทั ศ น์ ใ นช่ว ง 9 เดือ นลดลงร ้อยละ 7 เมื่อ เทีย บกั บ ปี 2556
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง แม ้ว่าจะมีมาตรการทางเศรษฐกิจเข ้ามากระตุ ้นในช่วงไตรมาส 3 แล ้วก็ตาม
แต่การใช ้งบประมาณประชาสัมพันธ์กลับมีการชะลอตัว ส่งผลต่อภาคธุรกิจโดยรวม ธุรกิจโทรทัศน์มรี ายได ้ในช่วง
9 เดือนปี 2557 จานวน 2,099 ล ้านบาท ประกอบด ้วยรายได ้จาก สถานีโทรทัศ น์โมเดิรน
์ ไนน์ ช่อง MCOT
่
Family (ช่อง 14) ธุรกิจสือใหม่ และการให ้บริการโครงข่าย
สถานีโทรทัศน์โมเดิรน
์ ไนน์ ออกอากาศแบบคูข
่ นาน (Simulcast) กับช่อง MCOT Variety HD (ช่อง 30)
ั ส่วนการตลาดเป็ นอันดับ 3 โดยรายได ้ส่วนใหญ่มาจากรายได ้โฆษณาซึง่ เมือ
ปั จจุบันมีสด
่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ทีผ
่ ่านมา ลดลงร ้อยละ 31 โดยลดลงจากรายการข่าว การ์ตูน และรายการประเภท Time Sharing แม ้ว่า
อัตราการใช ้เวลาโฆษณา (Utilization) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์จะสูงขึน
้ จากไตรมาสก่อนก็ตาม ทัง้ นี้สาเหตุสว่ น
หนึง่ มาจากการเพิม
่ ขึน
้ ของจานวนช่องรายการทีวด
ี จ
ิ ต
ิ อล และการแข่งขันด ้านราคาจากผู ้ประกอบการรายใหม่
สาหรับช่อง MCOT Family (ช่อง 14) เริม
่ ออกอากาศและนาเสนอรายการระยะที่ 2 เต็มรูปแบบตัง้ แต่
เดือนตุลาคมเป็ นต ้นมา แม ้ว่าจะได ้รับความสนใจจากเอเจนซีพอสมควร แต่ในด ้านรายได ้ ยังมีสัดส่วนน ้อยเมือ
่
เทียบกับรายได ้จากช่อง 9 โมเดิรน
์ ไนน์ เนือ
่ งจากเป็ นช่วงเริม
่ ต ้นของธุรกิจ
่ ใหม่ ในช่วง 9 เดือนของปี 2557 มีรายได ้ 205 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 21 เมือ
สาหรับรายได ้จากธุรกิจสือ
่
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2556 ส่วนหนึง่ มาจากการเริม
่ ออกอากาศของโทรทัศน์ในระบบดิจต
ิ อล ทาให ้
ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ดาวเทียมลดลง รวมทัง้ ผู ้ประกอบการบางรายทีเ่ คยเช่าช่องสัญญาณของ อสมท
(MCOT Satellite Network) หมดสัญญา/ยุตก
ิ ารออกอากาศ โดยปั จจุบน
ั บริษัทฯ ให ้บริการช่องรายการโทรทัศน์
ผ่านระบบ C band รวมจานวน 11 ช่อง (ดาเนินการเองจานวน 2 ช่อง คือ MCOT1 และ MCOT World) รวมทัง้
การให ้เช่าช่องสัญญาณในระบบ Ku band
ด้ำนวิทยุฯ ถือว่าเป็ นธุรกิจทีบ
่ ริษัทฯ สามารถบริหารจั ดการได ้อย่า งมีประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงานดีกว่า
อุตสาหกรรมโฆษณาวิทยุในภาพรวม ทีล
่ ดลงมากกว่าร ้อยละ 13 ในช่วง 9 เดือน แต่ธุรกิจวิทยุของ บริษัทฯ มี
รายได ้ 655 ล ้านบาท ลดลงน ้อยกว่าอุตสาหกรรม โดยลดลงร ้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน หากพิจารณา
รายคลืน
่ พบว่าสถานีวท
ิ ยุ เอฟ.เอ็ม. 99 เมกะเฮิรตซ์ “Active radio” ซึง่ เป็ นคลืน
่ กีฬา มีอัตราการเติบโตเพิม
่ ขึน
้
จากปี 2556 ซึง่ ส่ว นหนึ่งมาจากการแข่งขันฟุต บอลโลก โดยธุรกิจ วิท ยุม โี ครงสร ้างรายได ้จากรายได ้วิท ยุใ น
ส่วนกลางร ้อยละ 61 และรายได ้จากส่วนภูมภ
ิ าคร ้อยละ 33 และอีกร ้อยละ 6 มาจากรายได ้โครงการและอืน
่ ๆ
สาหรับสถานีวท
ิ ยุทท
ี่ ารายได ้สูงสุดในไตรมาส 3 ปี 2557 ยังคงเป็ นสถานีวท
ิ ยุ เอฟ.เอ็ม. 95 เมกะเฮิรตซ์ “ลูกทุ่ง
มหานคร” , สถานีวท
ิ ยุ เอฟ.เอ็ม. 96.5 เมกะเฮิรตซ์ “คลืน
่ ความคิด” และสถานีวท
ิ ยุ เอฟ.เอ็ม. 107 เมกะเฮิรตซ์
“MET for life and music” ตามลาดับ
ธุรกิจร่วมดำเนินกิจกำร รายได ้จากธุรกิจร่วมดาเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด ้วย 3 ส่วนคือ 1) รายได ้จาก
ั่ ส์ จากัด (มหาชน) และ 3) รายได ้จาก
บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม ้นต์ จากัด 2) รายได ้จากบริษัท ทรูวช
ิ น
ั่ ส์ในช่วง 9 เดือนปี
บริษัท ทรูวช
ิ ั่นส์ เคเบิล
้ จากัด (มหาชน) โดยส่วนแบ่งรายได ้ทีไ
่ ด ้รับจากกลุ่มบริษัททรูวช
ิ น
ั่ ส์ สิน
้ สุด
2557 ลดลงค่อนข ้างมากเมือ
่ เทียบกับปี ทีผ
่ ่านมา ทัง้ นี้สัญญาระหว่าง บมจ. อสมท และ บมจ. ทรูวช
ิ น
ั่ ส์ เคเบิล
้ สุดสัญญา
เมือ
่ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ บมจ. อสมท ยังคงเหลือสัญญากับ บมจ. ทรูวช
ิ น
้ ซึง่ จะสิน
ในปี 2562
้ ำ
ค่ำใชจ
่ ยรวม เมือ
่ เทียบค่าใช ้จ่ายไตรมาส 3 และช่วง 9 เดือนกับช่วงเดียวกันของปี 2556 พบว่าลดลงร ้อยละ
10 และร ้อยละ 6 ตามลาดับ ค่าใช ้จ่ายดาเนินงานของโทรทัศน์และวิทยุในช่วงเวลา 9 เดือนของปี 2557 มีจานวน
1,823 ล ้านบาท คิด เป็ นสัดส่ว นร ้อยละ 65 ของค่า ใช ้จ่ายทัง้ หมด โดยรายละเอียดของค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
่ มโยงสัญญาณเพือ
ประกอบด ้วยค่าผลิตรายการ ค่าใช ้จ่ายการเชือ
่ ออกอากาศตามประกาศหลักเกณฑ์โทรทัศน์ท ี่
ออกอากาศเป็ นการทั่วไป (Must Carry) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตช่องรายการดิจต
ิ อล ค่าตัดจาหน่ายใบอนุญาต
ช่องรายการดิจต
ิ อล (ตัดจาหน่ายเงินประมูลช่องรายการ) ซึง่ ในไตรมาสนี้มก
ี ารบันทึกค่าตัดจาหน่ายใบอนุ ญาตฯ
ประมาณ 67 ล ้านบาทเต็มจานวนเป็ นไตรมาสแรก รวม 9 เดือน เป็ นจานวน 115 ล ้านบาท
ส าหรั บ ค่ า ใช ้จ่ า ยร่ ว มด าเนิน กิจ การ เพิ่ม ขึน
้ ร ้อยละ 50 เมื่อ เทีย บกั บ ช่ว ง 9 เดือ นของปี 2556 เป็ น
ค่า ใช ้จ่ า ยที่ม าจากการบั น ทึก ค่ า เสื่อ มราคาของสิน ทรั พ ย์รั บ โอน อาทิ เครื่อ งมือ และอุป กรณ์ ส าหรั บ ห ้องส่ง
โทรทัศน์ระบบความคมชัดสูง (HD) และอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม จากบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์
เทนเม ้นต์ จากัด ตามสัญญาร่วมดาเนินกิจ การ ประมาณ 120 ล ้านบาท ซึง่ คู่สัญญายังใช ้สินทรั พย์ดังกล่า ว
ประกอบกิจการอยู่
สาหรับค่าใช ้จ่ายในการขายในช่วง 9 เดือนของปี 2557 ลดลงร ้อยละ 33 เมือ
่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2556 โดยเป็ นไปตามสัดส่วนของรายได ้จากธุรกิจโทรทัศน์และวิทยุทล
ี่ ดลง
/ กาไร...
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กำไรสุทธิ ไตรมาส 3 ปี 2557 บมจ.อสมท มีกาไรสาหรับงวดจานวน 91 ล ้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อนถึงร ้อยละ 76 โดยเป็ นกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นบริษัทใหญ่ จานวน 90 ล ้านบาท หรือ คิดเป็ น
0.13 บาทต่อหุ ้น
กาไรในช่วง 9 เดือนของปี 2557 มีจานวน 436 ล ้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีแ
่ ล ้วร ้อยละ
่
64 เป็ นกาไรสุทธิสวนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นบริษัทใหญ่ จานวน 450 ล ้านบาท หรือ คิดเป็ น 0.66 บาทต่อหุ ้น
ิ ทรัพย์รวม 13,487 ล ้านบาท หนี้สน
ิ 6,077 ล ้านบาท และส่วน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีสน
ของผู ้ถือหุ ้น 7,410 ล ้านบาท ซึง่ แสดงถึงฐานะทีม
่ น
ั่ คงของบริษัทฯ
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนะชัย วงศ์ทองศรี)
รองกรรมการผู ้อานวยการใหญ่
ผู ้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
โทร 0 2201 6661, 0 2201 6388
โทรสาร 0 2245 1854

