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28 กุมภาพันธ์ 2560
เรือ
่ ง

้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และปี 2558
คาอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินสาหรั บงบการเงินปี 2559 สิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สิน

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ในการประชุมครั ง้ ที่ 3/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
้ สุด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ซึง่ ผ่ า นการตรวจสอบจากส านั ก งาน
ได ้มีม ติอ นุ มั ต งิ บการเงิน ส าหรั บ ปี 2559 สิน
การตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว โดยมีคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ดังนี้
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวำคม 2559 และปี 2558
คำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงินสำหร ับงบกำรเงินปี 2559 สิน
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวำคม 2558
สิน
ผลประกอบการของปี 2559 บมจ. อสมท มีผลขาดทุนส าหรั บงวดจ านวน 758 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 1,823
จากปี 2558 โดยเป็ นขาดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่ จานวน 735 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นขาดทุน 1.07 บาทต่อหุ ้น
ผลกำรดำเนินงำนของ บมจ. อสมท และ บริษ ัทย่อย
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

2,891
1,142
806
137
194
421
47
144

3,762
(758)
(1.07)
(735)
(23)

หน่วย : ล ้านบาท (ตรวจสอบแล ้ว)
2558
เปลีย
่ นแปลง
ร้อยละ
3,839
-25
1,678
-32
943
-15
195
-30
291
-33
418
0.7
47
267
-46
3,779
-0.4
44
-1,823
0.08
-1,438
58
-1,367
(14)
-64

ภำพรวมเศรษฐกิจ และอุตสำหกรรมโฆษณำ
้ ปี
ภาพรวมการบริโภคภายในประเทศปี 2559 มีแนวโน ้มทีด
่ ข
ี น
ึ้ นั บตัง้ แต่ปลายไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องจนถึงสิน
1
จากปั จจั ยสนั บสนุ นด ้านการลงทุนของภาครั ฐ ผลผลิตสินค ้าเกษตรทีข
่ ยายตัวและการท่องเทีย
่ ว แต่อุตสาหกรรม
โฆษณาในปี 2559 มีอต
ั ราการเติบโตทีล
่ ดลงจากปี ก่อนหน ้า เนื่องจากการงดออกอากาศโฆษณาเพือ
่ แสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภู ม พ
ิ ลอดุลยเดชในช่วงเดือนตุลาคม ประกอบกับภาคเอกชนชะลอและเลือ
่ น
แผนทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพั นธ์ในช่วงปลายปี ออกไป โดยบริษั ท นีลเส็น (ประเทศไทย) จ ากัด
ได ้เปิ ดเผยข ้อมูลอุตสาหกรรมโฆษณาของปี 2559 มีมูลค่ารวม 107,896 ล ้านบาท (หดตัวลงร ้อยละ 11.69 จาก
ปี 2558) โดยส่วนใหญ่ เป็ นงบโฆษณาจากโทรทั ศน์ ร ะบบแอนะล็ อก ที่ม ีมู ลค่า 47,121 ล ้านบาท (หดตั วลงจาก
ปี 2558 ร ้อยละ 17.92) และโทรทัศน์ระบบดิจต
ิ อลทีม
่ ีมูลค่า 20,393 ล ้านบาท (หดตัวลงร ้อยละ 2.57 จากปี 2558)
่ ประเภทต่างๆ สามารถจาแนกได ้ดังนี้
สาหรับรายละเอียดมูลค่าโฆษณาในสือ
1

รายงานสภาวะเศรษฐกิจรายเดือน ปี 2559 สานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

“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

-2-

่ ทีม
้ ในปี 2559
สือ
่ ม
ี ูลค่าโฆษณาเพิม
่ ขึน
(หน่วย: ล้านบาท)

่ ทีม
สือ
่ ม
ี ูลค่าโฆษณาลดลงในปี 2559
(หน่วย: ล้านบาท)

18%

47,121
3%
20%
6%

35%

18%
9%

42%

67%

20,393

7%

31%
9,843

5,445

5,665

5,311
700

3,495

1,731

5,262

2,929

นอกจากนี้ ความก ้าวหน า้ ของเทคโนโลยีท าให ผ
้ ูบ
้ ริโ ภคมี ท างเลื อ กในการรั บ สื่อ ผ่ า นช่ อ งทางอื่น ๆ
นอกเหนือจากโทรทัศน์และวิทยุมากขึน
้ เช่น โทรศัพท์มอ
ื ถือ คอมพิวเตอร์ และแทปเล็ต จากผลสารวจเกีย
่ วกับผู ้ใช ้
อินเทอร์เน็ ตประจาปี 2559 ของสานั กงานพั ฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี
่ สาร (ETDA)2 พบว่าผู ้ใช ้งานอินเทอร์เน็ ตในประเทศไทยมีจานวนการใช ้งานเฉลีย
สารสนเทศและการสือ
่ 6.4 ชัว่ โมงต่อวัน
โดยส่วนใหญ่จะใช ้เพื่อรับชมเนื้อหารายการ (Content) ทาง YouTube (ร ้อยละ 88) และรับชมโทรทัศน์ ภาพยนตร์
่ รวมถึง บมจ. อสมท ด ้วย
และฟั งวิทยุออนไลน์ (ร ้อยละ 73) ซึง่ ส่งผลต่อการแข่งขันสาหรับผู ้ประกอบการสือ
รำยได้รวม
จากระดับ การแข่ง ขัน ในธุร กิจ โทรทัศ น์ทรี่ ุ น แรงต่อ เนื่อ ง และการเปลีย
่ นแปลงพฤติก รรมของผู ้บริโ ภค
ดัง ทีไ่ ด ้กล่า วไปแล ้วข ้างต ้น ส่ง ผลกระทบต่อ ผลการด าเนิน งานของ บมจ. อสมท โดยในปี 2559 บมจ. อสมท
มีรายได ้รวมจานวน 2,891 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 25 เมือ
่ เทียบกับ ปี 2558 มีโครงสร ้างรายได ้จากธุรกิจต่างๆ ดังนี้
 ธุรกิจโทรทัศน์ร ้อยละ 40
 ธุรกิจวิทยุร ้อยละ 28
 ธุรกิจร่วมดาเนินกิจการ (สัมปทาน) ร ้อยละ 16
่ ใหม่ (โทรทัศน์ดาวเทียม MCOT Satellite Network และสือ
่ ออนไลน์ตา่ งๆ ของ อสมท) ร ้อยละ 5
 ธุรกิจสือ
 รายได ้จากการให ้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน
้ ดินระบบดิจต
ิ อล (BNO) ร ้อยละ 6
 รายได ้อืน
่ ๆ ร ้อยละ 5
ร่วมดำเนินกิจกำร
16%

่ ใหม่
สือ
5% โครงข่ำยโทรทัศน์
ดิจต
ิ อล
6%
อืน
่ ๆ
5%

วิทยุ
28%

โทรทัศน์
40%

2

่ สาร
รายงานผลการสารวจพฤติกรรมผู ้ใช ้อินเทอร์เน็ ตในประเทศไทย ปี 2559 สานั กงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

“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

-3บริษั ทฯ ตระหนั กว่าธุ รกิจโทรทัศน์ซ งึ่ เป็ นธุ รกิจหลักของบริษั ทฯ มีรายได ้ลดลงค่อนข ้างมาก จึงได ้เพิ่ม
ช่องทางในการหารายได ้ให ้หลากหลายขึน
้ และนาสินทรั พย์ท ม
ี่ อ
ี ยู่มาใช ้ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น การนาเนื้อหา
รายการ (Contents) ทีบ
่ ริษัทฯ เป็ นเจ ้าของลิขสิทธิอ
์ อกอากาศทางช่องทางออนไลน์ และการเป็ นตัวแทนจัดจาหน่าย
เนื้อหารายการ (Contents) ให ้กับผู ้ประกอบการแพลตฟอร์มต่างๆ ทั่วโลก ซึง่ แม ้ว่าธุรกิจดังกล่าว จะเป็ นธุรกิจใหม่
ทีย
่ ั งสร ้างรายได ้ ได ้ไม่มากนั ก แต่ม ีแนวโน ม
้ การเติบโตทีโ่ ดดเด่น นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยั งได ้พั ฒนาศักยภาพของ
่ สร ้างสรรค์ชัน
้ นา
บุคลากรด ้านการผลิต โดยมุ่งเน ้นด ้านการเสริมสร ้างความคิดสร ้างสรรค์ ตามวิสัยทัศน์ “องค์กรสือ
(Highly Creative Media Company)” เพือ
่ ให ้สามารถผลิตเนื้อหารายการ (Contents) ทีต
่ อบสนองต่อความต ้องการ
ของผู ้บริโภคในปั จจุบน
ั
จากปั จ จั ยด ้านการแข่งขัน ทีร่ ุน แรงและผลสืบ เนื่อ งจากเม็ ด เงิน โฆษณาทีล
่ ดลง ท าให ้ก าไรสาหรั บ งวด
มีการเปลีย
่ นแปลงมากกว่าร ้อยละ 20 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ ทางฝ่ ายจัดการได ้อธิบายเหตุผลของ
การเปลีย
่ นแปลงดังกล่าว รวมทัง้ มาตรการปรั บเปลีย
่ นเพื่อพั ฒนาและรั กษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
ธุรกิจโทรท ัศน์
บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจโทรทัศน์ในปี 2559 จานวน 1,142 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 32 เมือ
่ เทียบกับ
ปี 2558 โดยธุรกิจโทรทัศน์ของ อสมท มีโครงสร ้างรายได ้แยกตามประเภทดังนี้





รายได ้จากการขายโฆษณา คิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 51
รายได ้จากค่าเช่าเวลา คิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 12
รายได ้จากโครงการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 32
รายได ้จากการดาเนินงานอืน
่ คิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 5

โครงกำรภำครัฐ
32%

อืน
่ ๆ
5%

ค่ำเช่ำเวลำ
12%
ขำยโฆษณำ
51%

บริษัทฯ ได ้เพิม
่ สัดส่วนรายการทีผ
่ ลิตเอง (Own Program) และปรั บลดรายการประเภทแชร์รงิ่ (Sharing
Program) ลงอย่า งต่อ เนื่อ งในปี 2559 เพื่อ พั ฒ นาและรั ก ษาความสามารถในการแข่ง ขั น ของธุ ร กิจ โทรทัศ น์
้ ปี มีสัด ส่ว นรายการทีผ
โดย ณ สิน
่ ลิต เองมากกว่า ร ้อยละ 75 ของผั ง รายการทัง้ หมด ส่ง ผลให ้รายได ้ค่า โฆษณา
ในรายการของ อสมท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และดาเนินการปรับผังรายการโดยเน ้น
ั เจน (Time slot) ของรายการประเภทต่างๆ เช่น ช่วงเวลา 20.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์
สร ้างช่วงเวลาทีช
่ ด
เน ้นรายการประเภท วาไรตี้ และเกมโชว์ ช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เน ้นรายการประเภทซิทคอม
และช่วงเวลา 21.00 - 22.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เน ้นรายการประเภทละครซีรี่ส ์ นอกจากนี้ยังได ้เพิม
่ รายการใหม่
ทีน
่ ่าสนใจในผังรายการแบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี้
รายการสารคดี
 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระราชไมตรี
 เปิ ดโลก World Wonder
รายการ Factual Entertainment
 รายการเจาะใจ
ซิทคอม
 วุน
่ นัก รักข ้ามตึก
 รักออกเดิน (Make it right)
 ฟิ ตเนส สะเด็ดยาด
 วัย-กล ้า-ฝั น (Part Time The Series)
เกมโชว์
 เลขท ้ารวย (ID Lucky Number)
 จุดสุดเสียวประเทศไทย

“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

-4ซีรส
ี่ ์
 สลับหน ้าริษยา (Ruby Ring)
รายการกีฬา
 ถ่ายทอดสดมวยไทย ศึกลุมพินี T.K.O.
 ถ่ายทอดสดฟุตบอล English Football League
 ถ่ายทอดสดฟุตบอล Dutch League
 ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กครัง้ ที่ 31 (ไตรมาสที่ 3)
และพัฒนารายการเดิมทีไ่ ด ้รับความนิยม เช่น ซิทคอม “บริษัท ฮา ไม่จากัด” รายการ “ข่าวดังข ้ามเวลา”
่ หาเศรษฐี (Cash Cab Thailand)” และรายการ “ยิง่ ถก กนกซัก”
รายการ “แท็กซีม
ทัง้ นี้ ในช่วงการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชในเดือนตุลาคม –
พฤศจิกายน บริษัทฯ ได ้งดออกอากาศรายการบันเทิงตามแนวทางปฏิบัตข
ิ องคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็ นระยะเวลา 30 วัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได ้ปรับกลยุทธ์การขายใหม่ ด ้วยการเข ้าเจรจาตรงกับเจ ้าของสินค ้านอกเหนือจาก
การขายผ่ า นมีเ ดีย เอเจนซี ซึ่ง เป็ นแนวทางเดีย วกั บ การเจรจางบประมาณโครงการของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
รัฐวิสาหกิจ โดยดาเนินการต่อเนือ
่ งมาตัง้ แต่ปี 2558
ธุรกิจวิทยุ
บมจ. อสมท มีร ายได ้จากธุ ร กิจ วิทยุ ใ นปี 2559 จ านวน 806 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 15 เมื่อ เทีย บกั บ
ช่วงเดียวกันของปี กอ
่ น โดยธุรกิจวิทยุของ อสมท มีโครงสร ้างรายได ้ดังนี้
 รายได ้จากวิทยุในส่วนกลาง ร ้อยละ 72
 รายได ้จากวิทยุในส่วนภูมภ
ิ าค ร ้อยละ 27
 รายได ้จากกิจกรรมและอืน
่ ๆ ร ้อยละ 1
กิจกรรมและอืน
่ ๆ
1%

คลืน
่ วิทยุสว่ น
ภูมภ
ิ ำค
27%

คลืน
่ วิทยุ
ส่วนกลำง
72%

บริษัทฯ แบ่งกลุ่ม เป้ าหมาย (Target Group) ของแต่ล ะคลืน
่ ทีบ
่ ริษั ทฯ ด าเนิน การเองอย่างชัดเจน
เพื่ อ พั ฒ นารายการให ต
้ รงตามความต อ้ งการของผู ฟ
้ ั ง และจั ด กิจ กรรมเพื่ อ สร า้ งการมี ส ่ว นร่ ว ม (Audience
Engagement) ในแต่ละคลืน
่ นอกจากนี้ยั งได ้พั ฒนา “MCOT Digital Hall” ซึง่ เป็ นแพลตฟอร์ม ทีร่ วบรวม
เนื้อหารายการ (Contents) ต่างๆ ของเครือข่ายวิทยุ บมจ. อสมท และถ่ายทอดสดกิจกรรมของคลืน
่ วิทยุออนไลน์
่ อพพลิเคชัน
่ และพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายทอดเพือ
ด ้วยคุณภาพระดับ Full HD และมีแผนทีจ
่ ะขยายไปสูแ
่ เพิม
่
ประสบการณ์การรับชมแบบแปลกใหม่
ทัง้ นี้ สาเหตุทรี่ ายได ้จากธุรกิจวิทยุหดตัวลงในปี 2559 เนื่องจากวิทยุชม
ุ ชนได ้รับอนุ ญาตให ้ออกอากาศ
ได ้อีกครั ง้ ส่งผลให ้รายได ้จากวิท ยุใ นส่วนภูม ภ
ิ าคหดตัวลงร ้อยละ 21 จากช่ว งเดียวกัน ของปี ก่อ น และยั งได ้รั บ
ผลกระทบบางส่วนจากการงดออกอากาศโฆษณาในช่วงเดือนตุลาคม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ
ได ้ปรั บ กลยุท ธ์ก ารขายในส่ว นภู ม ภ
ิ าค โดยมีค วามยืด หยุ่น ในแพ็ ค เกจการขายมากขึน
้ รวมถึง การผลิต รายการ
่ วิท ยุ แอพพลิเ คชั่น และ Social Media นอกจากนี้บริษั ทฯ ได ้ด าเนิน การ
ทีส
่ ามารถออกอากาศได ้ทัง้ ในสือ
้ เอ็มคอท ทีป
เลิกกิจการบริษัทย่อย ซีด
่ ระสบปั ญหาสภาพคล่อง เพือ
่ นาคลืน
่ ความถีม
่ าบริหารจัดการเอง
คลืน
่ วิทยุทม
ี่ รี ายได ้สูงสุดในปี ทีผ
่ ่านมา ได ้แก่ คลืน
่ ลูกทุง่ มหานคร FM 95 MHz, FM 100.5 MHz News
Network และคลืน
่ ความคิด FM 96.5 MHz ตามลาดับ

“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

-5่ ใหม่
ธุรกิจสือ
่ ใหม่ในปี 2559 จานวน 137 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 30 เมือ
บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจสือ
่ เทียบกับ
่ ใหม่ของ บมจ. อสมท ประกอบด ้วยการดาเนินการผลิตและออกอากาศช่องดาวเทียม MCOT 1
ปี 2558 ธุรกิจสือ
และ MCOT World การให ้เช่าช่องรายการบนดาวเทียมในระบบ C-Band และ Ku-Band และการนาเนื้อหารายการ
่ ออนไลน์ เช่น YouTube Facebook Website ถึงแม ้ว่า
(Contents) ทีบ
่ ริษัทฯ เป็ นเจ ้าของลิขสิทธิเ์ ผยแพร่ทางสือ
่
รายได ้จากสือ ออนไลน์จ ะเพิ่มขึน
้ มากกว่าร ้อยละ 170 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่ไ ม่สามารถทดแทนรายได ้
ั ญาในเดือนสิงหาคมได ้
ทีล
่ ดลงเนือ
่ งจากผู ้เช่าช่องดาวเทียมในระบบ Ku-Band ยุตส
ิ ญ
ธุรกิจร่วมดำเนินกิจกำร
บมจ. อสมท มีร ายได ้จากธุรกิจ ร่วมดาเนินกิจการและผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา ในปี 2559 จานวน
468 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 0.6 จากปี 2558 เนื่องจากมีการรับรู ้รายได ้จาก บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม ้นต์ และ
รับรู ้สินทรัพย์รับโอนตัดบัญชีมากขึน
้
ธุรกิจกำรให้บริกำรโครงข่ำยโทรท ัศน์ระบบดิจต
ิ อล (BNO)
บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจการให ้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจต
ิ อลในปี 2559 จานวน 194 ล ้านบาท
ลดลงร ้อยละ 33 จากปี 2558 เนื่องจากในช่วงทีผ
่ ่านมา บริษัทฯ ได ้ประสบปั ญหาการค ้างชาระค่าบริการโครงข่าย
้ จงข ้อสงสัย ประเด็ น ปั ญ หาด ้านการ
โทรทัศ น์ร ะบบดิจ ต
ิ อลจากผู ้เช่า ใช ้โครงข่า ยฯ บางราย โดยบริษั ทฯ ได ้ชีแ
ให ้บริการ รวมถึงมีมาตรการเยีย วยาให ้กับ ผู ้เช่า ใช ้โครงข่า ยฯ นอกจากนี้ยั ง ได ้ทาการตรวจวัดคุณภาพสัญญาณ
ในทุกภูมภ
ิ าคทั่ว ประเทศร่ว มกับผู ้เช่าใช ้โครงข่ายฯ และผู ้แทนของ กสทช. พบว่าคุณภาพสัญ ญาณเป็ นไปตาม
มาตรฐานทีก
่ าหนด บริษัทฯ จึงได ้ดาเนินการเจรจาเพือ
่ เรียกชาระค่าบริการ และได ้ข ้อสรุปร่วมกับผู ้เช่าโครงข่ายฯ
ด ้วยแนวทางการให ส
้ ่ว นลดค่า บริก ารในไตรมาสที่ 3 ซึ่ง เป็ นสาเหตุใ ห ร้ ายได ้ค่า บริก ารโครงข่า ยฯ หดตั ว ลง
เมือ
่ เทียบกับปี ทผ
ี่ า่ นมา ทัง้ นีผ
้ ู ้เช่าโครงข่ายฯ ได ้ทยอยชาระค่าบริการตามข ้อตกลงแล ้วตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4
ปั จ จุ บั น โครงข่ า ยฯ ของ บมจ. อสมท ครอบคลุ ม พื้น ที่ ม ากกว่า ร อ้ ยละ 90 ของครั ว เรื อ นทั่ ว ประเทศ
ซึง่ เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาของ กสทช.
รำยได้อน
ื่ ๆ
บมจ. อสมท มีรายได ้อืน
่ ๆ ในปี 2559 จานวน 144 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 46 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เนื่อ งจากไม่มก
ี ารรั บ รู ้รายได ้พิเศษ เปรียบเทียบกับปี 2558 ทีม
่ ก
ี ารรั บ รู ้รายได ้จากการขายอุป กรณ์ ภาคส่งให ้กับ
ั่ ส์ และการปรั บปรุงประมาณการหนี้สน
ิ จากการถูกฟ้ องร ้องคดี และรายได ้ค่าปรับจากกรณีทค
ั ญา
บมจ. ทรูวช
ิ น
ี่ ส
ู่ ญ
ผิดสัญญาส่งมอบอุปกรณ์ห ้องส่ง
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
ในปี 2559 บมจ. อสมท มีคา่ ใช ้จ่ายรวมจานวน 3,762 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 0.4 จากปี 2558 โดยมีโครงสร ้าง
ค่าใช ้จ่ายดังนี้
 ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงาน ร ้อยละ 67
 ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร ร ้อยละ 27
 ค่าใช ้จ่ายในการร่วมดาเนินกิจการ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ร ้อยละ 6
ร่วมดำเนินกิจกำร
และอืน
่ ๆ
6%

ขำยและบริหำร
27%

ดำเนินงำน
67%

ถึงแม ้ว่าบริษัทฯ จะงดออกอากาศรายการบันเทิงในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ซึง่ ทาให ้ค่าใช ้จ่าย
ในการผลิตรายการลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงมีต ้นทุนรายการบางส่วนทีย
่ ังต ้องตัดจาหน่ายอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
ค่าใช ้จ่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กมีมูลค่าค่อนข ้างสูง จึงส่งผลให ้ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงาน
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-6เพิ่ม ขึ้น เล็ ก น อ
้ ยจากปี ที่ผ่ า นมา แต่ บ ริษั ทฯ สามารถบริห ารจั ด การค่ า ใช ้จ่ า ยในการขายและบริห ารอย่ า งได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให ้ค่าใช ้จ่ายรวมลดลงจากปี กอ
่ น
ทัง้ นี้ ในปี 2559 บมจ.อสมท มีคา่ ใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ เพียงครัง้ เดียว (One Time Payment) หลายรายการ เช่น
้ เอ็มคอท จากัด การด ้อยค่าของเงินลงุทนในบริษัท ซีด
้ เอ็มคอท จากัด
การตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท ซีด
การตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท จีเอ็มเอ็มบี จากัด ส่วนลดค่าบริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจต
ิ อล เป็ นต ้น
กำไรสุทธิ
่ ของผู ้บริโภคทีเ่ ปลีย
จากสถานการณ์การแข่งขันทีร่ ุนแรงในธุรกิจโทรทัศน์ พฤติกรรมการรับสือ
่ นแปลงไป
และการหดตัวของอุตสาหกรรมโฆษณา ส่งผลให ้ในปี 2559 บมจ. อสมท มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 758 ล ้านบาท
ลดลงร ้อยละ 1,823 จากปี 2558
ิ และส่วนของผูถ
้ น
สินทร ัพย์ หนีส
้ อ
ื หุน
้
หน่วย : ล ้านบาท (ตรวจสอบแล ้ว)

31 ธ ันวำคม 2559
สินทรัพย์
ิ
หนีส
้ น
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

10,199
3,633
6,566

31 ธ ันวำคม
2558
11,642
4,260
7,382

เปลีย
่ นแปลง
ร้อยละ
-12
-15
-11

ิ ทรัพย์รวม 10,199 ล ้านบาท หนี้สน
ิ จานวน 3,633 ล ้านบาท และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสน
มีส ่ว นของผู ้ถือ หุ ้นจ านวน 6,566 ล ้านบาท โดยสรุป งบแสดงฐานะทางการเงิน 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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