ทะเบียนบริ ษัทเลขที่ 01075747000745
63/1 ถนนพระราม 9
ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2201 6000
โทรสาร
0 2245 1435
E-mail
Contact@mcot.net
ที่ นร 6138/3389
10 สิงหาคม 2560
เรือ
่ ง

้ สุดวันที่ 30 มิถน
คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิน
ุ ายน 2560

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ ที่ 12/2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได ้มีมติ
้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึง่ ผ่านการสอบทานจากสานั กงานการ
อนุมัตงิ บการเงินสาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิน
ตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว โดยมีคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ดังนี้
้ สุดว ันที่ 30 มิถุนำยน
คำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงินของฝ่ำยจ ัดกำร สำหร บ
ั งวดสำมเดือนและหกเดือน สิน
2560
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จานวน 310 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้
จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร ้อยละ 41
ผลกำรดำเนินงำนของ บมจ. อสมท และ บริษ ัทย่อย

รำยได้รวม
โทรทัศน์
วิทยุ
่ ใหม่
ธุรกิจสือ
โครงข่ายดิจต
ิ อล
ร่วมดาเนินกิจการ
ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา
อืน
่ ๆ
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ

ม.ค. - มิ.ย.
2560
1,360
478
363
21
187
256
23
32

หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)
ม.ค. - มิ.ย.
เปลีย
่ นแปลง
2559
ร้อยละ
1,550
-12
536
-11
406
-10
99
-79
174
8
213
20
23
99
-68

1,732

1,819

-5

(310)

(220)

-41

กาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ
่ หุ ้น (บาท)

(0.45)

(0.31)

-45

กำไร (ขำดทุน) ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ
้ อ
ื หุน
้ บริษ ัทใหญ่

(306)

(211)

-45

(4)

(9)

-59

กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อย

/ผลการ...

“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

-2ผลกำรดำเนินงำนของ บมจ. อสมท และ บริษ ัทย่อย

รำยได้รวม
โทรทัศน์
วิทยุ
่ ใหม่
ธุรกิจสือ
โครงข่ายดิจต
ิ อล
ร่วมดาเนินกิจการ
ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา
อืน
่ ๆ
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ

ม.ค. - มี.ค.
2560
643
230
176
12
91
108
11
15

หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)
เม.ย. - มิ.ย.
เปลีย
่ นแปลง
2560
ร้อยละ
717
12
247
7
188
7
9
-24
96
5
148
37
12
9
17
13

826

906

10

กำไร (ขำดทุน) สุทธิ

(146)

(164)

-12

กาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ
่ หุ ้น (บาท)

(0.21)

(0.23)

-10

กำไร (ขำดทุน) ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ
้ อ
ื หุน
้ บริษ ัทใหญ่

(145)

(161)

-11

(1)

(2)

-100

กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อย
ภำพรวมอุตสำหกรรม

อุตสาหกรรมโฆษณาในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ยังคงลดลงต่อเนื่อง จากการชะลอและปรับลดการใช ้งบโฆษณาของ
ิ ค ้าหลายกลุ่ ม โดยเฉพาะอุปโภคบริโภค (FMCG)
แบรนด์ส น
ที่ท ายอดขายได ้ต่า กว่าเป้ าหมาย จึงลดงบโฆษณา
่ หลั กหรือสือ
่ ดัง้ เดิม โดยเฉพาะโทรทั ศน์ท ี่ม ีราคาโฆษณาสูง โดยส่วนใหญ่ หั นไปใช ้สือ
่ ออนไลน์ท ี่ม ีราคาโฆษณา
สือ
ั ส่วนสูงถึง 30% ของงบสือ
่ สารการตลาด รวมทัง้ ใช ้งบประมาณเพือ
่
ตา่ กว่าเพิม
่ ขึน
้ และคาดว่าในปั จจุบันมีสด
่ จัดโปรโมชัน
ื่ ซึง่ อยู่ในกลุ่มดัง้ เดิม ทัง้ โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก วิทยุ หนั งสือพิมพ์ และนิตยสาร
กระตุ ้นยอดขายมากขึน
้ ในขณะทีส
่ อ
ั ส่วนการใช ้งบโฆษณาลดลงในอัตราสูง จากข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยโดย บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จากัด พบว่า การใช ้
มีสด
่ ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2560 ลดลงร ้อยละ 7.08 จากช่วงเดียวกันของปี ทีผ
งบโฆษณาในอุตสาหกรรมสือ
่ ่านมา โดยมีมูลค่า
่ โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ลดลงร ้อยละ -15.29 หรือ
รวม 52,765 ล ้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของงบโฆษณาในสือ
่ เคเบิลทีว ี ลดลงร ้อยละ -6.04 มูลค่า 1,820 ล ้านบาท รวมถึงการลดลงของงบโฆษณา
มีมูลค่าที่ 22,047 ล ้านบาท และสือ
่
ื่ โทรทัศน์ระบบดิจต
ในสือวิทยุ หน ้งสือพิมพ์และนิตยสาร ในขณะทีส
่ อ
ิ อลขยายตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3.64
รำยได้รวม
ผลการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ได ้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ และการหดตัวของ
เม็ดเงินโฆษณาดังทีไ่ ด ้กล่าวไปแล ้วข ้างต ้น ส่งผลให ้ช่วงหกเดือนแรกปี 2560 บมจ. อสมท มีรายได ้รวมจานวน 1,360
ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 12 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยมีโครงสร ้างรายได ้จากธุรกิจต่างๆ ดังนี้
 ธุรกิจโทรทัศน์ ร ้อยละ 35
 ธุรกิจวิทยุ ร ้อยละ 27
 ธุรกิจร่วมดาเนินกิจการ (สัมปทาน) ร ้อยละ 20
่ ใหม่ (โทรทัศน์ดาวเทียม MCOT Satellite Network และสือ
่ ออนไลน์ตา่ ง ๆ ของ อสมท) ร ้อยละ 2
 ธุรกิจสือ
 รายได ้จากการให ้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน
้ ดินระบบดิจต
ิ อล (BNO) ร ้อยละ 14
 รายได ้อืน
่ ๆ ร ้อยละ 2
ทัง้ นี้ธุรกิจโทรทัศน์ยั งคงเป็ นธุรกิจหลักของบมจ. อสมท และมีรายได ้ลดลงตามสภาวะของตลาดโดยรวม เมือ
่ เทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกั นในปี ที่ผ่านมา ในขณะทีค
่ ่าใช ้จ่ ายกลับลดลงในอัตราทีช
่ ้ากว่า ท าให ้ก าไร/ขาดทุน ส าหรั บงวดมีการ
เปลีย
่ นแปลงมากกว่าร ้อยละ 20 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ ทางฝ่ ายจัดการได ้พยายามเพิม
่ ช่องทางในการหา
รายได ้ให ้หลากหลายขึน
้ และใช ้สินทรั พย์ท ี่ม ีอยู่ให ้เกิดประโยชน์ส ูงสุด รวมทั ง้ เพิ่มมาตรการปรั บเปลีย
่ น เพื่อพั ฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
ธุรกิจโทรท ัศน์
ช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2560 บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจโทรทัศน์จานวน 478 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 11 เมือ
่
เทีย บกั บ ช่ว งเดีย วกั น ของปี 2559 แต่ ใ นไตรมาสที่ส อง เพิ่ม ขึน
้ รอ
้ ยละ 7 เมื่อ เทีย บกั บ ไตรมาสแรกของปี 2560
โดยธุรกิจโทรทัศน์มโี ครงสร ้างรายได ้แยกตามประเภทดังนี้
 รายได ้จากการขายโฆษณาคิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 50
 รายได ้จากค่าเช่าเวลา คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 13
 รายได ้จากโครงการภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจคิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 30
 รายได ้จากการดาเนินงานอืน
่ คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 7
/รายได ้...

“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

-3รายได ้จากการขายโฆษณาซึง่ เป็ นแหล่งทีม
่ าหลักของรายได ้ธุรกิจโทรทัศน์ ของ บมจ. อสมท ยังคงต่ากว่าประมาณการ
และลดลงเมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทีผ
่ ่านมา ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับสถานีโทรทัศน์อน
ื่ ทีเ่ ป็ นผู ้ประกอบการ
่ งใหม่ๆ นอกจากนี้ บริษัทเอกชนหลายราย ชะลอการใช ้
รายเดิม เนื่องจากงบโฆษณาถูกกระจายไปยังสถานีโทรทัศน์ชอ
่ ดัง้ เดิม โดยเฉพาะทางสือ
่ โทรทัศน์ลง อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ได ้ปรับกลยุทธ์การขาย
งบประมาณในการโฆษณาในสือ
ให ้มีความคล่องตัวและหลากหลายมากขึน
้ ด ้วยการเข ้าเจรจาตรงกับเจ ้าของสินค ้านอกเหนือจากการขายผ่านมีเดียเอเจนซี
รวมถึงการเสนอโครงการประชาสัมพันธ์ให ้กับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐมากขึน
้ ทาให ้รายได ้ด ้านโทรทัศน์ในไตรมาสสอง
มีแนวโน ้มทีด
่ ข
ี น
ึ้ จากไตรมาสแรก
่ ง 9 MCOT HD มีแนวโน ้มปรับตัวในทางทีด
ในขณะเดียวกัน ความนิยม (Rating) ของสถานีโทรทัศน์ชอ
่ ข
ี น
ึ้ เช่นกัน จากการ
ั
ที่ บมจ. อสมท ได ้ดาเนินการปรับผังรายการโดยเน ้นสร ้างช่วงเวลาทีช
่ ดเจนของรายการประเภทวาไรตี้ เกมโชว์ และละคร
ซีรี่ส ์ เพื่อเพิม
่ อันดับความนิยม โดยเฉพาะได ้มีการปรั บย ้ายเวลารายการ เช่น รายการคับข่าวครบประเด็น ให ้ออกอากาศ
เร็ วขึน
้ และย ้ายเวลารายการเจาะใจ จากวันพฤหัสบดี ไปเป็ นวันเสาร์ ในช่วงเวลาเดียวกับรายการ Perspective เพือ
่ สร ้าง
slot เวลารายการประเภทเดียวกันทัง้ เสาร์และอาทิตย์
ธุรกิจวิทยุ
รายได ้จากธุรกิจวิทยุ ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2560 จานวน 363 ล ้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร ้อยละ 10
แต่รายได ้ในช่วงไตรมาสทีส
่ อง เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 7 เมือ
่ เทียบกับไตรมาสแรกของปี 2560 จากผลกระทบของอุตสาหกรรม
โฆษณาทางวิทยุทป
ี่ รับลดลงร ้อยละ 20 ในช่วงครึง่ ปี แรก โดยมีโครงสร ้างรายได ้ดังนี้
 รายได ้จากวิทยุในส่วนกลาง ร ้อยละ 70
 รายได ้จากวิทยุในส่วนภูมภ
ิ าค ร ้อยละ 29
 รายได ้จากโครงการ (หน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ) และรายได ้จากการจัดกิจกรรม ร ้อยละ 1
้ เอ็มคอท จากัด ซึง่ บริษัทฯ ได ้
ส่วนหนึง่ ของรายได ้ทีล
่ ดลงในช่วงครึง่ ปี แรก ของปี 2560 มาจากการเลิกกิจการบริษัท ซีด
่ “Mellow” ทดลอง
เข ้าดาเนินการบริหารสถานีวท
ิ ยุ FM 97.5 MHz เอง โดยปรั บเปลีย
่ นรูปแบบการนาเสนอภายใต ้ชือ
ออกอากาศมาตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมือ
่ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สาหรับคลืน
่ วิทยุทม
ี่ ี
ผลงานโดดเด่น มีรายได ้สูงสุดในไตรมาสทีผ
่ ่านมา ได ้แก่ คลืน
่ ลูกทุง่ มหานคร FM 95 MHz, FM 100.5 MHz News
Network และ MET 107 MHz ตามลาดับ
นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยั ง ได ้พั ฒ นาและต่ อ ยอดธุ ร กิจ โดยน ารายการของคลื่น วิท ยุ ต่ า งๆ มาออกอากาศทาง
่ เพือ
แอพพลิเคชัน
่ เพิม
่ การเข ้าถึงของผู ้ฟั งในทุกกลุม
่ อายุทั่วโลก
่ ใหม่
ธุรกิจสือ
รายได ้จากธุรกิจการให ้เช่าช่องรายการบนดาวเทียมในระบบ C-Band ในไตรมาสทีส
่ องยังคงลดลงจากไตรมาสแรกของ
ปี 2560 เนื่องจากจานวนผู ้เช่าใช ้ช่องรายการบนดาวเทียมในระบบ C-Band ลดลง บมจ. อสมท จึงต ้องพัฒนาและต่อ
ยอดธุ ร กิจ สื่อ เพื่ อ ใช ้ทรั พ ยากรที่ม ี อ ยู่ ใ ห เ้ กิด ประโยชน์ ส ู ง สุ ด โดยการสร า้ งรายได จ้ ากการน าเนื้ อ หารายการ
่ ออนไลน์ เช่น YouTube และ Homepage ของ บมจ. อสมท รวมถึง
ทีบ
่ ริษัทเป็ นเจ ้าของลิขสิทธิอ
์ อกเผยแพร่ทางสือ
่ กลางในการนารายการทีบ
การเป็ นสือ
่ ริษัทย่อยผลิตไปเสนอขายในต่างประเทศ โดยมีรายได ้ในไตรมาสสองปี 2560
จานวน 9 ล ้านบาท ลดลงจากไตรมาสแรก ร ้อยละ 24
ธุรกิจร่วมดำเนินกิจกำร
รายได ้จากธุรกิจร่วมด าเนินกิจการในไตรมาสสอง จานวน 148 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากไตรมาสแรก ปี 2560 ร ้อยละ 37
ิ เครือ
ั่ ส์
เนือ
่ งจากมีการบันทึกทรัพย์สน
่ งส่งสัมปทานทีร่ ับเพิม
่ จาก บมจ. ทรูวช
ิ น
ธุรกิจกำรให้บริกำรโครงข่ำยโทรท ัศน์ระบบดิจต
ิ อล (BNO)
รายได ้จากธุ ร กิจ การให บ
้ ริก ารโครงข่ า ยโทรทั ศ น์ ร ะบบดิจ ิต อลในไตรมาสที่ส อง จ านวน 96 ล ้านบาท เพิ่ม ขึ้น จาก
ไตรมาสแรก ปี 2560 ร ้อยละ 5 ส่วนหนึง่ มาจากเงินสนั บสนุ นค่าใช ้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ทใี่ ห ้บริการเป็ นการ
ทัว่ ไปผ่านสัญญาณดาวเทียม จาก กสทช. เพือ
่ ชดเชยช่วงเวลาทีง่ ดออกอากาศรายการปกติ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2559
และจากการเพิม
่ ขึน
้ ของค่าบริการสิง่ อานวยความสะดวก ในปั จจุบันโครงข่ายฯ ของ บมจ. อสมท ครอบคลุมพืน
้ ทีม
่ ากกว่า
ร ้อยละ 90 ของครัวเรือนทั่วประเทศ ซึง่ เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
บมจ. อสมท มีค่าใช ้จ่ายรวมในช่วงครึง่ ปี แรก ของปี 2560 จานวน 1,732 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 5 เมือ
่ เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2559 ค่าใช ้จ่ายดาเนินงานด ้านโทรทัศน์และวิทยุ คิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 69 ของค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด บริษัทฯ
สามารถควบคุมค่าใช ้จ่ ายในรายการที่ผลิตเองได ้ผลเป็ นที่น่ าพอใจในระดับหนึ่ง ท าให ้ค่าใช ้จ่ ายจากการด าเนินงาน
ดังกล่าวลดลง ร ้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2559 นอกจากนี้ยังควบคุมค่าใช ้จ่ายการขาย และค่าใช ้จ่าย
บริหารอย่างจริงจัง ส่งผลให ้ค่าใช ้จ่ายดังกล่าวลดลงร ้อยละ 5 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559
/กาไร...

“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

-4กำไร/ขำดทุนสุทธิ
จากสถานการณ์ การแข่งขันทีร่ ุ นแรง รวมถึงการทีร่ ายได ้ลดลงในสัดส่วนทีไ่ ม่สอดคล ้องกับค่าใช ้จ่ายทีล
่ ดลง จากความ
พยายามควบคุมค่าใช ้จ่ายอย่างจริงจั ง ส่งผลให ้ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2560 บมจ. อสมท มีผลขาดทุนส าหรั บงวด
จานวน 310 ล ้านบาท ขาดทุนเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 41 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559
ิ และส่วนของผูถ
้ น
สินทร ัพย์ หนีส
้ อ
ื หุน
้

สินทรัพย์
ิ
หนีส
้ น
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)
30 มิถุนำยน
31 ธ ันวำคม
2560
2559
9,190
10,199
2,953
3,633
6,237
6,566

ิ ทรั พย์รวม 9,190 ล ้านบาท หนี้สน
ิ จานวน 2,953 ล ้านบาท และมีสว่ นของ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีสน
ผู ้ถือ หุ ้นจ านวน 6,237 ล ้านบาท โดยสรุ ป งบแสดงฐานะทางการเงิน ยั ง สะท ้อนถึง สถานะทีม
่ ั่ น คงของบริษั ทดัง เช่น
ทีผ
่ า่ นมา
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล)
รองกรรมการผู ้อานวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน
และปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีห
่ ัวหน ้าเจ ้าหน ้าทีด
่ ้านการเงิน
ผู ้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

ส่วนนั กลงทุนสัมพันธ์
โทร 0 2201 6388
โทรสาร 0 2245 1854
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