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เรือ
่ ง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับงบการเงินงวด 3 เดือน และ 6 เดือน
้ สุดวันที่ 30 มิถน
สิน
ุ ายน 2559 และ 2558

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได ้มี
้ สุ ด วั น ที่ 30 มิถุ น ายน 2559 ซึ่ง ผ่ า น
มติอ นุ มั ต ิง บการเงิน ส าหรั บ งบการเงิน งวด 3 เดือ น และ 6 เดือ น สิน
การสอบทานจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว โดยมีคาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ ดังนี้
้ สุดว ันที่ 30 มิถน
คำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงิน สำหร ับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิน
ุ ำยน 2559 และ 2558
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 2 และครึง่ ปี แรกของปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จานวน
68 ล ้านบาท และ 220 ล ้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร ้อยละ 352 และร ้อยละ 679 ตามลาดับ
ผลกำรดำเนินงำนของ บมจ. อสมท และ บริษ ัทย่อย
หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)

เม.ย. - มิ.ย.
2559

เม.ย. - มิ.ย.
2558

เปลีย
่ นแปลง
ร้อยละ

(ปร ับปรุงใหม่)

รำยได้รวม
โทรทัศน์
วิทยุ
่ ใหม่
ธุรกิจสือ
โครงข่ายดิจต
ิ อล
ร่วมดาเนินกิจการ
ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา
อืน
่ ๆ
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ
่ หุ ้น (บาท)
กำไร (ขำดทุน) ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ
้ อ
ื หุน
้
บริษ ัทใหญ่
กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อย

828

912
(68)
(0.09)

911
27
0.04

-13
-32
-12
9
33
-3
29
-352
-325

(64)
(4)

29
(2)

-321
-100

286
212
48
88
107
12
75

948
418
240
44
66
110
12
58

หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่

-2ม.ค.-มิ.ย.
2559
รำยได้รวม
โทรทัศน์
วิทยุ
่ ใหม่
ธุรกิจสือ
โครงข่ายดิจต
ิ อล
ร่วมดาเนินกิจการ
ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา
อืน
่ ๆ
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ
่ หุ ้น (บาท)
กำไร (ขำดทุน) ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ
้ อ
ื หุน
้
บริษ ัทใหญ่
กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อย

ม.ค.-มิ.ย.
2558

เปลีย
่ นแปลง
ร้อยละ

(ปร ับปรุงใหม่)

1,550
536
406
99
174
213
23
99
1,819
(220)
(0.31)

1,835

1,784
38
0.07

-16
-33
-9
1
54
1
-30
2
-679
-543

45
(7)

-569
-29

804
445
98
113
211
23
141

(211)
(9)

ภำพรวมเศรษฐกิจ และอุตสำหกรรมโฆษณำ
สภาพเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ยังคงไม่ฟื้นตัวตัวจากหลายปั จจัย ทัง้ ในภาคการเกษตร
ทีป
่ ระสบปั ญหาภัยแล ้งทีย
่ าวนาน ภาคการส่งออกทีย
่ ังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย และการเลิกจ ้างงานในภาคการผลิต
ถึง แม ้ว่า รั ฐ บาลจะด าเนิน แผนการกระตุ ้นเศรษฐกิจ ทัง้ ในส่ว นของการลงทุน โครงสร ้างพื้น ฐาน การกระตุ ้นการ
ท่อ งเทีย
่ ว และการสร ้างรายได ้ให ้ผู ้มีร ายได ้น อ้ ย แต่ก ารบริโ ภคในประเทศยั ง คงอยู่ใ นภาวะชะลอตัว ซึง่ ส่ง ผล
่ จากข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยโดย บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จากัด
กระทบโดยตรงต่องบโฆษณาในอุตสาหกรรมสือ
พบว่า ในช่ว งไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 บริษั ทเอกชนหลายรายที่เ ป็ นผู ซ
้ ื้อ สื่อ โฆษณาที่ส าคั ญ ยั ง คงปรั บ ลด
้ในการโฆษณาลงอย่
่ ในครึง่ ปี แรกของปี 2559
งบประมาณทีใ่ ช
างต่อเนื่อง ส่งผลให ้งบโฆษณาในอุตสาหกรรมสือ
หดตั ว ลงร ้อยละ 7.86 เมื่อ เทีย บกั บ ช่ว งเดีย วกั น ของปี ก่อ น โดยมีมู ล ค่า รวม 55,972 ล ้านบาท ส่ว นใหญ่ เ ป็ น
่ โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ทีม
งบโฆษณาในสือ
่ ม
ี ูลค่า 26,023 ล ้านบาท (หดตัวลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร ้อยละ 11)
และโทรทัศ น์ร ะบบดิจ ต
ิ อล ทีม
่ ม
ี ูล ค่า 9,570 ล ้านบาท (หดตัว ลงจากช่ว งเดีย วกันของปี ก่อ นร ้อยละ 9) ส าหรั บ
่ ประเภทต่างๆ สามารถจาแนกได ้ดังนี้
รายละเอียดมูลค่าโฆษณาในสือ

สื่อที่มีมูลค่ าโฆษณาเพิ่มขึน้ ใน
ครึ่งปี แรกของปี 2559

11%

สื่อที่มีมูลค่ าโฆษณาลดลงใน
ครึ่งปี แรกของปี 2559

26,023

9%
1%
2,643

21%
2,721

18%
2,464

20%
2,477

73%

17%

849

2,440

17%
9,570

28%

23%

1,506

349

4,930

(หน่ วย: ล้ านบาท)

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่

(หน่ วย: ล้ านบาท)

-3ทัง้ นี้ จากข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยโดย สมาคมโฆษณาดิจท
ิ ัล (ประเทศไทย) 1 พบว่าประเทศไทยมีผู ้ใช ้อินเทอร์เน็ ตเป็ น
สัดส่วนร ้อยละ 56 ของประชากรทัง้ ประเทศ โดยเป็ นการรับชมรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และฟั งรายการวิทยุผ่าน
่ ออนไลน์ถงึ ร ้อยละ 42 สะท ้อนให ้เห็นถึงพฤติกรรมผู ้บริโภคในปั จจุบันทีม
ทางสือ
่ แ
ี นวโน ้มรับชมคอนเทนท์ผ่านทางหน ้าจอ
้ สือ
่ โฆษณาบางส่วนจึงใช ้งบประมาณในการโฆษณาบนสือ
่ ออนไลน์มากขึน
โทรทัศน์ลดลง ผู ้ซือ
้ และลดงบประมาณโฆษณา
่
บนสือเดิม เช่น โทรทัศน์ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ผู ้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ รวมถึง บมจ. อสมท ด ้วย
รำยได้รวม
ผลการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ได ้รั บผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ พฤติกรรมของ
ผู ้บริโภคทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป และการหดตัวของเม็ ดเงินโฆษณาดังทีไ่ ด ้กล่าวไปแล ้วข ้างต ้น ส่งผลให ้ไตรมาสที่ 2
และครึง่ ปี แรกของปี 2559 บมจ. อสมท มีรายได ้รวมจานวน 828 ล ้านบาท และ 1,550 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 13
และร ้อยละ 16 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยมีโครงสร ้างรายได ้จากธุรกิจต่างๆ ดังนี้
 ธุรกิจโทรทัศน์ ร ้อยละ 35
 ธุรกิจวิทยุ ร ้อยละ 26
 ธุรกิจร่วมดาเนินกิจการ (สัมปทาน) ร ้อยละ 14
่ ใหม่ (โทรทัศน์ดาวเทียม MCOT Satellite Network และสือ
่ ออนไลน์ตา่ งๆ ของ อสมท) ร ้อยละ 5
 ธุรกิจสือ
 รายได ้จากการให ้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน
้ ดินระบบดิจต
ิ อล (BNO) ร ้อยละ 11
 รายได ้อืน
่ ๆ ร ้อยละ 9
บริษัทฯ ตระหนั กว่าธุรกิจโทรทัศน์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีรายได ้ลดลงค่อนข ้างมาก จึงได ้เพิม
่ ช่องทางใน
่ ออนไลน์โดย
การหารายได ้ให ้หลากหลายขึน
้ รวมถึงนาสินทรัพย์ทม
ี่ อ
ี ยู่มาใช ้ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น ธุรกิจสือ
ใช ้คอนเทนท์ทบ
ี่ ริษัทฯ เป็ นเจ ้าของลิขสิทธิ์ ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิ น และธุรกิจ Non Broadcast ถึงแม ้ว่าช่องทาง
ใหม่ดงั กล่าวจะยังสร ้างรายได ้ได ้ไม่มากนั กเมือ
่ เทียบเป็ นสัดส่วนต่อรายได ้รวม แต่มอ
ี ัตราการเติบโตเป็ นทีน
่ ่าพอใจ
และจะเป็ นส่วนสาคัญในการเสริมสร ้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต
จากการทีร่ ายได ้ลดลงในสัดส่วนทีไ่ ม่สอดคล ้องกับ ค่าใช ้จ่าย ทาให ้กาไรสาหรั บ งวดมีการเปลีย
่ นแปลงมากกว่า
ร ้อยละ 20 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ ทางฝ่ ายบริหารได ้อธิบายเหตุผลของการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าว
รวมทัง้ มาตรการปรับเปลีย
่ นเพือ
่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
ธุรกิจโทรท ัศน์
ไตรมาสที่ 2 และครึ่ง ปี แรกของปี 2559 บมจ. อสมท มีร ายได ้จากธุร กิจ โทรทัศ น์ จ านวน 286 ล ้านบาท และ
536 ล ้านบาท ลดลงร อ้ ยละ 32 และร อ้ ยละ 33 เมื่อ เทีย บกั บ ช่ว งเดีย วกั น ของปี 2558 แต่เ พิ่ม ขึน
้ ร อ้ ยละ 15
เมือ
่ เทียบกับไตรมาสทีผ
่ ่านมา โดยธุรกิจโทรทัศน์ของ บมจ. อสมท มีโครงสร ้างรายได ้แยกตามประเภทดังนี้
 รายได ้จากการขายโฆษณาคิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 55
 รายได ้จากค่าเช่าเวลา คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 12
 รายได ้จากโครงการภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจคิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 30
 รายได ้จากการดาเนินงานอืน
่ คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 3
ถึงแม ้ว่าไตรมาสที่ 2 จะเป็ นฤดูกาลทีม
่ ก
ี ารใช ้งบโฆษณาสูง (Seasonal) แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจทีย
่ ังชะลอตัว
และสถานการณ์การแข่งขันทีร่ ุนแรง ส่งผลให ้รายได ้จากการขายโฆษณาซึง่ เป็ นแหล่งทีม
่ าหลักของรายได ้ธุรกิจ
โทรทั ศ น์ ของ บมจ. อสมท เพิ่ม ขึน
้ ร อ้ ยละ 10 เมื่อ เทีย บกั บ ไตรมาสก่อ น แต่ล ดลงร อ้ ยละ 33 เมื่อ เทีย บกั บ
ช่วงเดียวกันของปี ทีผ
่ ่านมา เพือ
่ เป็ นการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว บมจ. อสมท จึงดาเนินกลยุทธ์การขายด ้วย
การเจรจาตรงกับเจ ้าของสินค ้าควบคูก
่ บ
ั การขายผ่านมีเดียเอเจนซีอย่างต่อเนือ
่ ง
ในด ้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโทรทัศน์ บมจ. อสมท ได ้ดาเนินการเพิม
่ สัดส่วนรายการที่
ผลิตเอง (Own Program) และปรับลดรายการประเภทแชร์รงิ่ (Sharing Program) ลงอย่างต่อเนื่อง เพือ
่ เพิม
่ นาที
ขายโฆษณาทีเ่ ป็ นของ บมจ. อสมท ให ้มากขึน
้ จนกระทัง่ ปั จจุบน
ั มีรายการทีผ
่ ลิตเองคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 70 ของ
ผั ง รายการทั ง้ หมดตามเป้ าหมาย บริษั ทฯ ยั ง ด าเนิ น การปรั บ ผั ง รายการ เพื่ อ สร า้ งความโดดเด่ น และดึง ดู ด
ั เจน (Time slot) ของรายการประเภทต่าง ๆ เช่น ช่วงเวลา 20.00- 22.00 น.
กลุม
่ เป้ าหมาย โดยเน ้นสร ้างช่วงเวลาทีช
่ ด
วันจันทร์ - ศุกร์ เน ้นรายการประเภทวาไรตี้ และเกมโชว์ ช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เน ้น
รายการประเภทซิทคอม และช่วงเวลา 21.00 - 22.00 น. วัน เสาร์ - อาทิต ย์ เน น
้ รายการประเภทละครซีรี่ส ์
นอกจากนี้ ยังได ้เพิม
่ รายการใหม่ทน
ี่ ่าสนใจ เช่น รายการเจาะใจ รายการจุดสุดเสียว ประเทศไทย ซิทคอมวุน
่ นั ก
รั กข ้ามตึก และซีรี่สร์ ั ก ออกเดิน (Make it right) และพั ฒนารายการเดิมทีม
่ แ
ี นวโน ้มได ้รั บความนิย มมากขึน
้
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-4่ หาเศรษฐี (Cash Cab
เช่น รายการข่าวดังข ้ามเวลา รายการงานวัดเฟสติวล
ั รายการอาทิตย์ตด
ิ โชว์ รายการแท็กซีม
่
Thailand) และซิทคอมบริษัท ฮา ไม่จากัด ซึงความนิยมด ้านรายการ (Rating) เริม
่ มีแนวโน ้มทีด
่ ข
ี น
ึ้ ในช่วงปลาย
ไตรมาสที่ 2
ธุรกิจวิทยุ
บมจ. อสมท ได ้วางรูปแบบ (Positioning) บุคลิก (Character) รวมถึงกลุม
่ เป้ าหมาย (Target Group) ของแต่ละคลืน
่
ทีบ
่ ริษัทฯ ดาเนินการอย่างชัดเจน และพัฒนาประสิทธิภาพทัง้ ด ้านการผลิตและการตลาดอย่างต่อเนื่อง ด ้วยการผลิต
รายการให ้ตรงความต ้องการของผู ้ฟั ง นอกจากนี้ ยั งมีการจั ดกิจกรรมเพื่อสร ้างการมีส ่วนร่ วมของผู ้ฟั ง (Audience
Engagement) ในแต่ละคลืน
่ เช่น FM 99 MHz จัดกิจกรรม “ลุ ้นดูบอลยุโรป ทีฝ
่ รั่งเศส” FM 96.5 MHz จัดเสวนา
“CEO Vision กับอนาคตพลังงานไทย” และเสวนา “รู ้ใช ้เข ้าใจเงิน ตอน วางแผนชีวต
ิ จับทิศทางการลงทุน ”
FM 95 MHz จัดกิจกรรม “ซูเปอร์สตาร์ฮาเฮ พาสาราญเทีย
่ วสงกรานต์อาเซียน” ณ จังหวัดเชียงราย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และกิจกรรม “มหานครอวอร์ดส ครั ง้ ที่ 12” FM 107 MHz จัดสัมมนา “Work smarter,
not harder สมอง 2 ด ้าน ฉลาดงาน ฉลาดเงิน” รวมทัง้ ยังได ้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจโดยนารายการของคลืน
่ วิทยุตา่ งๆ
่ เพือ
ออกอากาศทางแอพพลิเคชัน
่ เพิม
่ การเข ้าถึงของผู ้ฟั งในทุกกลุม
่ อายุทั่วโลก
ไตรมาสที่ 2 และครึ่ง ปี แรกของปี 2559 บมจ. อสมท มีร ายได จ้ ากธุ ร กิจ วิท ยุ จ านวน 212 ล ้านบาท และ
406 ล ้านบาท ลดลงร อ
้ ยละ 12 และร อ
้ ยละ 9 เมื่อ เทีย บกั บ ช่ว งเดีย วกั น ของปี 2558 แต่เ พิ่ม ขึ้น ร อ
้ ยละ 10
เมือ
่ เทียบกับไตรมาสทีผ
่ ่านมา โดยมีโครงสร ้างรายได ้ดังนี้
 รายได ้จากวิทยุในส่วนกลาง ร ้อยละ 71
 รายได ้จากวิทยุในส่วนภูมภ
ิ าค ร ้อยละ 29
ทัง้ นี้ สาเหตุทรี่ ายได ้จากธุรกิจวิทยุหดตัวลงเนือ
่ งจากรายได ้จากวิทยุในส่วนภูมภ
ิ าคไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยหดตัวลง
ร ้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการทีว่ ท
ิ ยุชม
ุ ชนได ้รั บอนุ ญาตให ้ออกอากาศได ้อีกครั ง้
เพื่อรั บมือกั บสถานการณ์ ดังกล่าว บมจ. อสมท ได ้ปรั บกลยุ ทธ์การขายในส่วนภู ม ิภาค โดยมีความยืดหยุ่นในแพ็ คเกจ
่ ” ด ้วยการผลิตงานทีส
่ วิทยุ และ
การขายมากขึน
้ รวมถึงนากลยุทธ์การ “Cross สือ
่ ามารถออกอากาศได ้ทัง้ ในสือ
Social Media มาประยุกต์ใช ้ด ้วย
รายได ้จากวิทยุในส่วนกลางมีการเติบโตขึน
้ เล็กน ้อย คิดเป็ นร ้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 คลืน
่ วิทยุทม
ี่ ผ
ี ลงาน
โดดเด่น มีรายได ้สูงสุดในไตรมาสทีผ
่ ่านมา ได ้แก่ คลืน
่ ลูกทุง่ มหานคร FM 95 MHz คลืน
่ ความคิด FM 96.5 MHz และ
FM 100.5 MHz News Network ตามลาดับ
่ ใหม่
ธุรกิจสือ
่ เพือ
บมจ. อสมท พั ฒนาและต่อยอดธุรกิจสือ
่ ใช ้ทรั พยากรทีม
่ อ
ี ยู่ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด (Maximize Utilization)
ประกอบด ้วย การดาเนิน การผลิต และออกอากาศช่องดาวเทียม MCOT1 และ MCOT World การให ้เช่าช่อ ง
รายการบนดาวเทียมในระบบ C-Band และ Ku-Band และการสร ้างรายได ้โดยนาคอนเทนท์ท บ
ี่ ริษัทเป็ นเจ ้าของ
่ ออนไลน์ เช่น YouTube, website โดยมีรายได ้ในไตรมาสที่ 2 และครึง่ ปี แรกของปี 2559
ลิขสิทธิเ์ ผยแพร่ทางสือ
จานวน 48 ล ้านบาท และ 99 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 9 และร ้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปี ทีผ
่ ่านมา เนื่องจากมี
่ ออนไลน์เพิม
รายได ้จากสือ
่ มากขึน
้
ธุรกิจร่วมดำเนินกิจกำร
บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจร่วมดาเนินกิจการและผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา ในไตรมาสที่ 2 และครึง่ ปี แรก
ของปี 2559 จานวน 119 ล ้านบาท และ 236 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 2 และเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของ
ั่ ส์ เคเบิล
ปี 2558 โดยมีรายได ้จากสัญญาร่วมดาเนินกิจการกับ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม ้นต์ และ บมจ. ทรูวช
ิ น
้
ธุรกิจกำรให้บริกำรโครงข่ำยโทรท ัศน์ระบบดิจต
ิ อล (BNO)
บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจการให ้บริก ารโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจ ต
ิ อลในไตรมาสที่ 2 และครึง่ ปี แรกของ
ปี 2559 จ านวน 88 ล ้านบาท และ 174 ล ้านบาท เพิ่มขึน
้ ร ้อยละ 33 และร ้อยละ 54 จากช่วงเดียวกันของปี ทีผ
่ ่านมา
เนื่องจากอัตราการครอบคลุมพื้นที่ (Coverage Area) มากขึน
้ ปั จจุบันโครงข่ายฯ ของ บมจ. อสมท ครอบคลุม
พื้น ทีร่ ้อยละ 90 ของครั วเรือ นทั่วประเทศ ซึง่ เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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-5รำยได้อน
ื่ ๆ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บมจ. อสมท มีร ายได ้อืน
่ ๆ จ านวน 75 ล ้านบาท เพิ่มขึน
้ ร ้อยละ 29 จากช่วงเดีย วกัน ของ
ปี กอ
่ น และครึง่ ปี แรกของปี 2559 มีรายได ้อืน
่ ๆ จานวน 99 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 30 จากปี 2558
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บมจ. อสมท มีคา่ ใช ้จ่ายรวมจานวน 912 ล ้านบาท ซึง่ ใกล ้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2558
ค่าใช ้จ่ายดาเนินงานเป็ นค่าใช ้จ่ายหลักคิดเป็ นร ้อยละ 69 ของค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด โดยบริษั ทฯ มีค่าใช ้จ่ายในการ
ผลิตรายการเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 34 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการผลิตรายการเองและจ ้างผลิตรายการต่าง ๆ เช่น
รายการจุด สุด เสีย ว ประเทศไทย ซิท คอมวุ่น นั ก รั ก ข ้ามตึก และรายการ Share ชีว ต
ิ แต่เพื่อ เป็ นการคงไว ้ซึง่
คุณภาพ การเพิม
่ โอกาสในการขายจากนาทีโฆษณาทีเ่ พิม
่ ขึน
้ และเพือ
่ สร ้างฐานผู ้ชมให ้กว ้างขึน
้ ในอนาคต บริษัทฯ
จึงจาเป็ นต ้องเพิม
่ ค่าใช ้จ่ายในการผลิตรายการดังกล่า ว ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามเป้ าหมายของบริษัทฯ ทัง้ นี้บริษัท ฯ
ได ้ควบคุมค่าใช ้จ่ายขาย และค่าใช ้จ่ายบริหารอย่างจริงจัง ส่งผลให ้ค่าใช ้จ่ายดังกล่าวลดลงถึงร ้อยละ 11 เมือ
่ เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2558
กำไรสุทธิ
จากสถานการณ์ ก ารแข่ง ขัน ทีร่ ุ น แรง รวมถึง การทีร่ ายได ้ลดลงในสัดส่ว นทีไ่ ม่ส อดคล ้องกับ ค่า ใช ้จ่า ย ส่ง ผลให ้
ในช่วงไตรมาสที่ 2 และครึง่ ปี แรกของปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จานวน 68 ล ้านบาท และ 220 ล ้านบาท
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร ้อยละ 352 และร ้อยละ 679 ตามลาดับ
ิ และส่วนของผูถ
้ น
สินทร ัพย์ หนีส
้ อ
ื หุน
้
หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)

30 มิถน
ุ ำยน
2559
10,905
3,789
7,115

สินทรัพย์
ิ
หนีส
้ น
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

31 ธ ันวำคม
2558
11,642
4,260
7,382

เปลีย
่ นแปลง
ร้อยละ
-6
-11
-4

ิ ทรั พ ย์ร วม 10,905 ล ้านบาท หนี้ ส น
ิ จ านวน 3,789 ล ้านบาท และ
ณ วั น ที่ 30 มิถุ น ายน 2559 บริษั ทฯ มีส น
มีส ่วนของผู ้ถือ หุ ้นจ านวน 7,115 ล ้านบาท โดยสรุ ปงบแสดงฐานะทางการเงิน ยัง สะท ้อนถึง สถานะทีม
่ ั่น คงของ
บริษัทฯ ดังเช่นทีผ
่ า่ นมา
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์)
ผู ้อานวยการฝ่ ายเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
ผู ้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
โทร 0 2201 6388
โทรสาร 0 2245 1854
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