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คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับงบการเงินงวด 3 เดือน และ 9 เดือน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558
สิน

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ ที่ 15/2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่ ผ่านการสอบทานจาก
ได ้มีมติอนุมัตงิ บการเงินสาหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิน
สานั กงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว โดยมีคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ดังนี้
้ สุดว ันที่ 30 ก ันยำยน 2559 และ 2558
คำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงินสำหร ับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิน
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 3 และช่วง 9 เดือนของปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จานวน
257 ล ้านบาท และ 477 ล ้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร ้อยละ 594 และร ้อยละ 630 ตามลาดับ
ผลกำรดำเนินงำนของ บมจ. อสมท และ บริษ ัทย่อย
หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)

ก.ค.-ก.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

342
220
30
-72
106
12
22

660

ก.ค.-ก.ย.
2558

(ปรับปรุงใหม่)

เปลีย
่ นแปลง
ร้อยละ

977
(257)
(0.37)

962
52
0.08

-36
-23
-9
-38
-185
3
-76
2
-594
-563

(252)
(5)

55
(3)

-558
-67

446
242
48
85
103
12
92

1,028

“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
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หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)

ม.ค.-ก.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

878
626
129
102
319
35
121

ม.ค.-ก.ย.
2558

เปลีย
่ นแปลง
ร้อยละ

(ปรับปรุงใหม่)

2,210

2,796
(477)
(0.67)

1,251
687
145
199
314
35
233

(463)
(14)

2,864

2,745
90
0.15

-23
-30
-9
-11
-49
2
-48
2
-630
-547

101
(10)

-558
-40

ภำพรวมเศรษฐกิจ และอุตสำหกรรมโฆษณำ
ภาพรวมการบริโภคในประเทศมีแนวโน ้มทีด
่ ข
ี น
ึ้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยได ้รั บแรงหนุ นจากภาคการส่งออกที่
กลั บ มาขยายตั ว เป็ นบวก รายได ใ้ นภาคการเกษตรที่ป รั บ ตั ว ดีข ึ้น รวมถึง ภาคการท่ อ งเที่ย วที่ ข ยายตั ว ได ด
้ ี1
้ สือ
่ โฆษณาทีส
แต่บริษัทเอกชนหลายรายทีเ่ ป็ นผู ้ซือ
่ าคัญยังคงปรั บลดงบประมาณทีใ่ ช ้ในการโฆษณาลงเพื่อควบคุม
ค่าใช ้จ่าย ประกอบกับไตรมาสที่ 3 เป็ นฤดูกาลทีม
่ ก
ี ารใช ้งบโฆษณาน ้อย (Low Season) จึงส่งผลให ้งบโฆษณาใน
่ ยังคงลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยโดย บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จากัด
อุตสาหกรรมสือ
่ ในช่วง 9 เดือนของปี 2559 ลดลงร ้อยละ 5.38 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
งบโฆษณาในอุตสาหกรรมสือ
่ โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ทีม
โดยมีมล
ู ค่ารวม 86,525 ล ้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นงบโฆษณาในสือ
่ ม
ี ูลค่า 38,951 ล ้านบาท
(ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร ้อยละ 10) และโทรทัศน์ระบบดิจต
ิ อล ทีม
่ ม
ี ูลค่า 16,677 ล ้านบาท (ขยายตัวจาก
่ ประเภทต่างๆ สามารถจาแนกได ้ดังนี้
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนร ้อยละ 6) สาหรับรายละเอียดมูลค่าโฆษณาในสือ
่ ทีม
้ ใน
สือ
่ ม
ี ล
ู ค่าโฆษณาเพิม
่ ขึน
ช่วง 9 เดือนของปี 2559

่ ทีม
สือ
่ ม
ี ล
ู ค่าโฆษณาลดลงใน
ช่วง 9 เดือนของปี 2559
10%

38,951

6%

16,677

2%

17%

34%

17%

18%
1%

4,142

74%

37%

29%

7,431
4,231

4,190

3,906
550

1,337

2,855

(หน่วย: ล้านบาท)

2,255

(หน่วย: ล้านบาท)

การลดลงของเม็ ดเงินโฆษณา และพฤติกรรมของผู ้บริโภคทีเ่ ปลีย
่ นไปรั บชมเนื้อหาและรายการ (Contents) ผ่านทาง
่ ออนไลน์มากขึน
่ เดิมและผู ้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ รวมถึง บมจ. อสมท ด ้วย
สือ
้ ส่งผลกระทบผู ้ประกอบการสือ

1

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจาเดือนสิงหาคม 2559 – สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

“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 ิ
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-3รำยได้รวม
ผลการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ได ้รั บผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ พฤติกรรมของ
ผู ้บริโภคทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป และการลดลงของเม็ดเงินโฆษณา ส่งผลให ้ไตรมาสที่ 3 และช่วง 9 เดือนของปี 2559
บมจ. อสมท มีรายได ้รวมจานวน 660 ล ้านบาท และ 2,210 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 36 และร ้อยละ 23 เมือ
่ เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยมีโครงสร ้างรายได ้จากธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้
 ธุรกิจโทรทัศน์ ร ้อยละ 47
 ธุรกิจวิทยุ ร ้อยละ 30
 ธุรกิจร่วมดาเนินกิจการ (สัมปทาน) ร ้อยละ 16
่ ใหม่ (โทรทัศน์ดาวเทียม MCOT Satellite Network และสือ
่ ออนไลน์ตา่ งๆ ของ อสมท) ร ้อยละ 4
 ธุรกิจสือ
 รายได ้อืน
่ ๆ ร ้อยละ 3

ร่วมดำเนินกิจกำร
16%

่ ใหม่
สือ
4%

อืน
่ ๆ
3%

วิทยุ
30%

โทรทัศน์
47%

บริษัทฯ ตระหนั กว่าธุรกิจโทรทัศน์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีรายได ้ลดลงค่อนข ้างมาก จึงได ้เพิม
่ ช่องทางในการ
หารายได ้ให ห
้ ลากหลายขึ้น และน าสินทรั พย์ท ี่ม ีอยู่ มาใช ้ให เ้ กิดประโยชน์ ส ูงสุด เช่น ธุ รกิจสื่อออนไลน์ โดยใช ้
เนื้อหาและรายการ (Contents) ทีบ
่ ริษัทฯ เป็ นเจ ้าของลิขสิทธิ์ ซึง่ แม ้ว่าธุรกิจดังกล่าวจะเป็ นธุรกิจใหม่ทย
ี่ ังสร ้างรายได ้
ได ้ไม่มากนั ก แต่มแ
ี นวโน ้มการเติบโตทีโ่ ดดเด่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได ้พั ฒนาศักยภาพของบุคลากรด ้านการผลิต
่ สร ้างสรรค์ชน
ั ้ นา (Highly Creative Media
โดยมุ่งเน ้นด ้านการเสริมสร ้างความคิดสร ้างสรรค์ ตามวิสัยทัศน์ “องค์กรสือ
Company)” เพือ
่ ให ้สามารถผลิตเนื้อหาและรายการ (Contents) ทีต
่ อบสนองต่อความต ้องการของผู ้บริโภคในปั จจุบน
ั
จากการทีร่ ายได ้ลดลงในสัดส่วนทีไ่ ม่สอดคล ้องกับ ค่าใช ้จ่าย ทาให ้กาไรสาหรั บ งวดมีการเปลีย
่ นแปลงมากกว่า
ร ้อยละ 20 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ ฝ่ ายบริหารอธิบายเหตุผลของการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าว รวมทัง้
มาตรการปรับเปลีย
่ นเพือ
่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
ธุรกิจโทรท ัศน์
บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจโทรทัศน์ในไตรมาสที่ 3 และช่วง 9 เดือนของปี 2559 จานวน 342 ล ้านบาท
และ 878 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 23 และร ้อยละ 30 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 แต่เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 20
เมือ
่ เทียบกับไตรมาสทีผ
่ ่านมา โดยธุรกิจโทรทัศน์ของ อสมท มีโครงสร ้างรายได ้แยกตามประเภทดังนี้
 รายได ้จากการขายโฆษณา คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 52
 รายได ้จากค่าเช่าเวลา คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 10
 รายได ้จากโครงการภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 32
 รายได ้จากการดาเนินงานอืน
่ คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 6

“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 ิ
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โครงกำรภำครัฐ
32%

อืน
่ ๆ
6%

ค่ำเช่ำเวลำ
10%
ขำยโฆษณำ
52%

บมจ. อสมท ได ้เพิ่มสัดส่วนรายการที่ผลิต เอง (Own Program) และปรั บลดรายการประเภทแชร์ร ิ่ง (Sharing
Program) ลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพั ฒนาและรั กษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโทรทัศน์ โดยปั จจุบันยังคง
สัดส่วนรายการทีผ
่ ลิตเองมากกว่าร ้อยละ 70 ของผังรายการทัง้ หมด ส่งผลให ้รายได ้ค่าโฆษณาในรายการของ อสมท
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 28 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และได ้เพิม
่ รายการใหม่ทน
ี่ ่ าสนใจในผังรายการ เช่น รายการ
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “สายธารพระราชไมตรี” ถ่ายทอดสดมวยไทยคุณภาพ “ศึกลุมพินี T.K.O.” รายการสารคดี
“เปิ ดโลก World Wonder” ถ่ายทอดสดฟุตบอล “English Football League” รายการเพือ
่ สังคม “คนมันส์ พันธุอ
์ าสา”
และพัฒนารายการเดิมทีไ่ ด ้รับความนิยม เช่น ซิทคอม “บริษัท ฮา ไม่จากัด” รายการ “ข่าวดังข ้ามเวลา” และรายการ
“ยิง่ ถก กนกซัก”
ไตรมาสที่ 3 มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก ครั ง้ ที่ 31 จากนครรีโอเดจาเนโร สหพั นธ์สาธารณรั ฐบราซิล
ส่งผลให ้ความนิยมด ้านรายการ (Ratings) เฉลีย
่ เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 15 เมือ
่ เทียบกับไตรมาสก่อน
ธุรกิจวิทยุ
บมจ. อสมท แบ่งกลุ่มเป้ าหมาย (Target Group) ของแต่ละคลื่นที่บริษั ทฯ ด าเนินการผลิตเองอย่ างชัดเจนและ
ดาเนินการพัฒนารายการให ้ตรงตามความต ้องการของผู ้ฟั ง รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร ้างการมีสว่ นร่วม (Audience
Engagement) ในแต่ละคลืน
่ เช่น FM 96.5 MHz จัดเสวนา “Inspiration Box” FM 95 MHz จัดกิจกรรม “ซูเปอร์สตาร์ฮา
เฮ” นอกจากนี้ยังได ้พัฒนา “MCOT Digital Hall” ซึง่ เป็ นแพลตฟอร์มทีร่ วบรวมคอนเทนท์ตา่ งๆ ของเครือข่ายวิทยุ บมจ.
อสมท โดยมีจุดเด่นอยู่ทก
ี่ ารถ่ายทอดสดกิจกรรมของคลืน
่ วิทยุต่างๆ แบบออนไลน์ ด ้วยคุณภาพระดับ Full HD และมี
่ อพพลิเคชัน
่ และพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายทอดเพือ
แผนทีจ
่ ะขยายไปสูแ
่ เพิม
่ ประสบการณ์การรับชมรูปแบบใหม่
ไตรมาสที่ 3 และช่วง 9 เดือนของปี 2559 บริษัทฯ มีรายได ้จากธุรกิจวิทยุจานวน 220 ล ้านบาทและ 626 ล ้านบาท
ลดลงร ้อยละ 9 เมื่อ เทีย บกั บ ช่ว งเดีย วกัน ของปี 2558 แต่เ พิ่ม ขึน
้ ร ้อยละ 4 เมื่อ เทีย บกั บ ไตรมาสทีผ
่ ่า นมา
โดยมีโครงสร ้างรายได ้ดังนี้
 รายได ้จากวิทยุในส่วนกลาง ร ้อยละ 71
 รายได ้จากวิทยุในส่วนภูมภ
ิ าค ร ้อยละ 29
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วิทยุสว่ นภูมภ
ิ ำค
29%

วิทยุสว่ นกลำง
71%

สาเหตุทรี่ ายได ้จากธุรกิจวิทยุลดลงเนื่องจากรายได ้จากวิทยุในส่วนภูมภ
ิ าคลดลงร ้อยละ 15 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลจากการทีว่ ท
ิ ยุชม
ุ ชนได ้รับอนุญาตให ้ออกอากาศได ้อีกครัง้ เพือ
่ รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
บมจ. อสมท ได ้ปรับกลยุทธ์การขายในส่วนภูมภ
ิ าค และผลิตเนื้อหาและรายการ (Contents) ทีส
่ ามารถออกอากาศได ้
่ วิทยุ และ Social Media มาประยุกต์ใช ้ด ้วย
ทัง้ ในสือ
รายได ้จากวิทยุในส่วนกลางลดลงเล็กน ้อย คิดเป็ นร ้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 คลืน
่ วิทยุทม
ี่ ผ
ี ลงานโดดเด่น
มีรายได ้สูงสุดในไตรมาสทีผ
่ ่านมา ได ้แก่ คลืน
่ ลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz FM 100.5 MHz News Network และ
คลืน
่ ความคิด FM 96.5 MHz ตามลาดับ
่ ใหม่
ธุรกิจสือ
่ ใหม่ของ บมจ. อสมท ประกอบด ้วยการดาเนินการผลิต และออกอากาศช่องดาวเทียม MCOT1 การให ้เช่าช่อง
ธุรกิจสือ
รายการบนดาวเทียมในระบบ C-Band และ Ku-Band และการนาเนื้อหาและรายการ (Contents) ทีบ
่ ริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ
่ ออนไลน์ เช่น YouTube, Facebook, Website โดยมีรายได ้ในไตรมาสที่ 3 และช่วง 9 เดือน
ลิขสิทธิเ์ ผยแพร่ทางสือ
ของปี 2559 จานวน 30 ล ้านบาท และ 129 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 38 และร ้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
่ ออนไลน์จะเพิม
ถึงแม ้ว่ารายได ้จากสือ
่ ขึน
้ ถึงร ้อยละ 229 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่ไม่สามารถทดแทนรายได ้ที่
ั ญาในเดือนสิงหาคมได ้
ลดลง เนือ
่ งจากผู ้เช่าช่องดาวเทียมในระบบ Ku-Band ยุตส
ิ ญ
ธุรกิจร่วมดำเนินกิจกำร
บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจร่วมดาเนินกิจการและผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา ในไตรมาสที่ 3 และช่วง 9 เดือน
ของปี 2559 จานวน 118 ล ้านบาท และ 354 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3 และร ้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปี 2558
ั่ ส์ เคเบิล
ตามลาดับ โดยมีรายได ้จากสัญญาร่วมดาเนินกิจการกับ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม ้นต์ และ บมจ. ทรูวช
ิ น
้
ธุรกิจกำรให้บริกำรโครงข่ำยโทรท ัศน์ระบบดิจต
ิ อล (BNO)
บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจการให ้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจต
ิ อลในไตรมาสที่ 3 ติดลบ 72 ล ้านบาท
ในขณะทีร่ ายได ้รวมช่วง 9 เดือนของปี 2559 มีจานวน 102 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 185 และร ้อยละ 49 จากช่วง
เดียวกันของปี 2558 เนือ
่ งจากในช่วงทีผ
่ า่ นมา บริษัทฯ ได ้ประสบปั ญหาผู ้เช่าใช ้โครงข่ายฯ บางรายค ้างชาระค่าบริการ
้ จงข ้อสงสัย ประเด็นปั ญหาด ้านการให ้บริการ รวมถึงมีมาตรการ
โครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจต
ิ อล โดยบริษั ทฯ ได ้ชีแ
เยียวยาให ้กับผู ้เช่าใช ้โครงข่ายฯ นอกจากนี้ ยังได ้ทาการตรวจวัดคุณภาพสัญญาณในทุกภูมภ
ิ าคทั่วประเทศร่วมกับผู ้
เช่าใช ้โครงข่ายฯ และผู ้แทนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) พบว่าคุณภาพสัญญาณเป็ นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด บริษั ทฯ จึงได ้ด าเนิ นการเจรจาเพื่อเรีย กช าระ
ค่าบริการ และได ้ข ้อสรุปร่วมกับผู ้เช่าโครงข่ายฯ ในแนวทางการให ้ส่วนลดค่าบริการ ในไตรมาสนี้จงึ มีการรับรู ้ส่วนลด
ค่าบริการทัง้ หมดนับตัง้ แต่เริม
่ ให ้บริการโครงข่ายฯ จึงเป็ นสาเหตุให ้รายได ้ค่าบริการโครงข่ายฯ ในไตรมาสนี้ตด
ิ ลบ
72 ล ้านบาท และผู ้เช่าโครงข่ายฯ บางรายได ้เริม
่ ทยอยชาระค่าบริการตามข ้อตกลงตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
เป็ นต ้นไป
ปั จจุบันโครงข่ายฯ ของ บมจ. อสมท ครอบคลุมพืน
้ ทีม
่ ากกว่าร ้อยละ 90 ของครัวเรือนทั่วประเทศ ซึง่ เป็ นไปตาม
กรอบระยะเวลาของ กสทช.
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-6รำยได้อน
ื่ ๆ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บมจ. อสมท มีรายได ้อืน
่ ๆ จานวน 22 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 76 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
และช่วง 9 เดือนของปี 2559 มีรายได ้อืน
่ ๆ จานวน 121 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 48 จากปี 2558 โดยไตรมาสนี้ไม่ม ี
การรับรู ้รายได ้พิเศษ
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บมจ. อสมท มีคา่ ใช ้จ่ายรวมจานวน 977 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 2 จากช่วงเดียวกันของปี 2558
เนื่องจากค่าใช ้จ่ายด าเนินงานซึง่ เป็ นค่าใช ้จ่ายหลักคิดเป็ นร ้อยละ 71 ของค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด เพิ่มขึน
้ ร ้อยละ 10
จากค่าใช ้จ่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กครั ง้ ที่ 31 ในขณะทีค
่ ่าใช ้จ่ายขาย และค่าใช ้จ่ายบริหาร
เพิม
่ ขึน
้ เล็กน ้อยจากช่วงเดียวกันของปี กอ
่ น
กำไรสุทธิ
จากสถานการณ์การแข่งขันทีร่ ุนแรง รวมถึงการทีร่ ายได ้ลดลงในสัดส่วนทีไ่ ม่สอดคล ้องกับค่าใช ้จ่าย ส่งผลให ้ในช่วง
ไตรมาสที่ 3 และช่วง 9 เดือนของปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จานวน 257 ล ้านบาท และ 477 ล ้านบาท ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร ้อยละ 594 และร ้อยละ 630 ตามลาดับ
ิ และส่วนของผูถ
้ น
สินทร ัพย์ หนีส
้ อ
ื หุน
้
หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)

30 ก ันยำยน
2559
10,644
3,785
6,858

สินทรัพย์
ิ
หนีส
้ น
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

31 ธ ันวำคม
2558
11,642
4,260
7,382

เปลีย
่ นแปลง
ร้อยละ
-9
-11
-7

ิ ทรัพย์รวม 10,644 ล ้านบาท หนี้สน
ิ จานวน 3,785 ล ้านบาท และมีสว่ นของ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีสน
ผู ้ถือหุ ้นจานวน 6,858 ล ้านบาท โดยสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินยั งสะท ้อนถึงสถานะทีม
่ ั่นคงของบริษัทฯ ดังเช่น
ทีผ
่ 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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