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คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับงบการเงินงวด 3 เดือน
้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
สิน
กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ ที่ 8/2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได ้มี
้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึง่ ผ่านการสอบทานจากสานั กงาน
มติอนุมัตงิ บการเงินสาหรับงบการเงินงวด 3 เดือน สิน
การตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว โดยมีคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ดังนี้
้ สุดว ันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 31 มีนำคม 2559
คำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงิน สำหร ับงวด 3 เดือน สิน
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในช่ว งสามเดือนแรกของปี 2560 บริษั ทมีผลขาดทุน สุทธิ จานวน 146 ล ้านบาท
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร ้อยละ 4
ผลกำรดำเนินงำนของ บมจ. อสมท และ บริษ ัทย่อย

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
้ บริษท
ั ใหญ่
กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อย

ม.ค.-มี.ค.
2560
643
230
176
12
91
108
11
15
826
(146)
(0.21)
(145)
(1)

หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)
ม.ค.-มี.ค.
เปลีย
่ นแปลง
2559
ร้อยละ
721
-11
250
-8
194
-9
51
-76
85
7
106
2
12
-8
23
-35
906
-9
(152)
4
(0.21)
(147)
1
(5)
400

“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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-2ภำพรวมอุตสำหกรรม
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 อุตสาหกรรมโฆษณาอยู่ในภาวะถดถอยของการใช ้งบโฆษณาในไตรมาสแรก ซึง่
เกิดจากการชะลอใช ้งบประมาณ เนื่องจากสินค ้าและแบรนด์หลายกลุม
่ รวมทัง้ อุปโภคบริโภค(FMCG) ทายอดขาย
่ แมสหรือสือ
่ ดัง้ เดิม โดยเฉพาะทีวท
ได ้ตา่ กว่าเป้ าหมาย จึงลดงบโฆษณาสือ
ี ม
ี่ รี าคาโฆษณาสูง จากข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผย
่ ในไตรมาสแรกของปี 2560
โดย บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จากัด พบว่า การใช ้งบโฆษณาในอุตสาหกรรมสือ
ลดลงร ้อยละ 4.49 จากช่วงเดียวกันของปี ทีผ
่ ่านมา โดยมีมูลค่ารวม 26,036 ล ้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลง
่ โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ทีม
ของงบโฆษณาในสือ
่ ม
ี ูลค่า 11,363 ล ้านบาท ทีล
่ ดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ร ้อยละ 9 และโทรทัศ น์ ผ่า นดาวเทีย ม ทีล
่ ดลงจากช่ว งเดีย วกัน ของปี ก่อ นร ้อยละ 15 รวมถึง การลดลงของงบ
่ วิทยุ หน ้งสือพิมพ์และนิตยสาร ในขณะทีส
ื่ โทรทัศน์ระบบดิจต
โฆษณาในสือ
่ อ
ิ อลขยายตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 7
่ ทีม
้
สือ
่ ม
ี ูลค่าโฆษณาเพิม
่ ขึน
ในไตรมาสแรกปี 2560

่ ทีม
สือ
่ ม
ี ูลค่าโฆษณาลดลง
ในไตรมาสแรก ปี 2560
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(หน่ วย: ล้ านบาท)

(หน่ วย: ล้ านบาท)

ในขณะเดีย วกัน อุต สาหกรรมโทรทัศ น์ยั ง ได ้รั บ ผลกระทบจากปั จ จั ย ต่า งๆ อาทิ จ านวนช่อ งโทรทัศ น์ท เี่ พิ่ม ขึน
้
การเรียงหมายเลขช่องในแพลตฟอร์มต่าง ๆ การยุตก
ิ ารให ้บริการโทรทัศน์ระบบดิจต
ิ อลจานวน 2 ช่อง และพฤติกรรม
ผู ้บริโภคที่ม ีแนวโน ม
้ รั บชมคอนเทนท์ผ่านทางหน า้ จอโทรทัศน์ ลดลง ล ้วนแล ้วแต่ส ่งผลต่อภาวะการแข่งขั นของ
ผู ้ประกอบการ ซึง่ รวมถึง บมจ. อสมท ด ้วย
รำยได้รวม
ผลการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ได ้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ และการหดตัว
ของเม็ ดเงินโฆษณาดังทีไ่ ด ้กล่าวไปแล ้วข ้างต ้น ส่งผลให ้ไตรมาสแรกปี 2560 บมจ. อสมท มีรายได ้รวมจานวน
643 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 11 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยมีโครงสร ้างรายได ้จากธุรกิจต่างๆ ดังนี้
 ธุรกิจโทรทัศน์ ร ้อยละ 36
 ธุรกิจวิทยุ ร ้อยละ 27
 ธุรกิจร่วมดาเนินกิจการ (สัมปทาน) ร ้อยละ 18
่ 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 3
ทัง้ นีธ
้ รุ กิจโทรทัศน์ยังคงเป็ นธุรกิจหลักของบริษัท แม ้ว่าจะยังคงมีรายได ้ลดลง เมือ
่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี
ที่ผ่ า นมา แต่บ ริษั ทได ้เพิ่ม ช่อ งทางในการหารายได ้ให ้หลากหลายขึน
้ รวมถึง การใช ้สิน ทรั พ ย์ท ี่ม ีอ ยู่ ใ ห เ้ กิด
ประโยชน์สงู สุด
จากการที่ร ายได ้ลดลงในสัด ส่ว นที่ไ ม่ ส อดคล ้องกั บ ค่า ใช ้จ่ า ย ซึง่ ทางฝ่ ายจั ด การ ได ้อธิบ ายเหตุผ ลของการ
เปลี่ย นแปลงดั ง กล่ า ว รวมทั ง้ มาตรการปรั บ เปลี่ย น เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิจ ต่ า งๆ
มีรายละเอียดดังนี้

“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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ธุรกิจโทรท ัศน์
ไตรมาส 1 ปี 2560 บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจโทรทัศน์จานวน 230 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 8 เมือ
่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยธุรกิจโทรทัศน์ของ อสมท มีโครงสร ้างรายได ้แยกตามประเภทดังนี้
 รายได ้จากการขายโฆษณาคิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 56
 รายได ้จากค่าเช่าเวลา คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 13
 รายได ้จากโครงการภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจคิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 27
 รายได ้จากการดาเนินงานอืน
่ คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 4
จากสถานการณ์การแข่งขันทีร่ ุนแรง ประกอบกับในไตรมาสที่ 1 เป็ นฤดูกาลทีม
่ ก
ี ารใช ้งบโฆษณาตา่ สุด (Seasonal)
่
ส่ง ผลให ้รายได ้จากการขายโฆษณาซึง เป็ นแหล่งทีม
่ าหลัก ของรายได ้ธุร กิจ โทรทัศ น์ ของ บมจ. อสมท ยั ง คง
ต่ า กว่ า ประมาณการ และลดลงเมื่ อ เทีย บกั บ ช่ ว งเดีย วกั น ของปี ที่ผ่ า นมา ซึ่ง เป็ นไปในทิศ ทางเดีย วกั น กั บ
่ งใหม่ๆ นอกจากนี้
สถานีโทรทัศน์ทเี่ ป็ นผู ้ประกอบการรายเดิม เนื่องจากงบโฆษณาถูกกระจายไปยังสถานีโทรทัศน์ชอ
้งบประมาณในการโฆษณาในสื
่
่
บริษัทเอกชนหลายราย ชะลอการใช
อดัง้ เดิม โดยเฉพาะทางสือโทรทัศน์ เพือ
่ เป็ นการ
รั บมือกับสถานการณ์ดังกล่าว บมจ. อสมท ได ้ปรั บ กลยุทธ์ก ารขายใหม่ ด ้วยการเข ้าเจรจาตรงกับ เจ ้าของสิน ค ้า
นอกเหนือจากการขายผ่านมีเดียเอเจนซี รวมถึงเสนอโครงการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐมากขึน
้
ในด ้านการพั ฒ นาความสามารถในการแข่ง ขั น ของธุ ร กิจ โทรทัศ น์ บมจ. อสมท ได ้ด าเนิน การปรั บ ผั ง รายการ
โดยเน น
้ สร า้ งช่ว งเวลาทีช
่ ัด เจนของรายการประเภท วาไรตี้ เกมโชว์ และละครซีรี่ส ์ เพื่อ เพิ่ม อัน ดั บ ความนิย ม
โดยเฉพาะได ้มีก ารปรั บ ย ้ายเวลารายการ เช่น รายการคับ ข่า วครบประเด็ น ให ้ออกอากาศเร็ ว ขึน
้ และย ้ายเวลา
รายการเจาะใจ จากวันพฤหัสบดี ไปเป็ นวันเสาร์ ในช่วงเวลาเดียวกับรายการ Perspective เพื่อสร ้าง slot เวลา
รายการประเภทเดียวกันทัง้ เสาร์และอาทิตย์ รวมถึงการนาเสนอรายการใหม่ทน
ี่ ่าสนใจ เช่น รายการ Selfie กล ้อง
ลับจับชีวต
ิ ละคร Sit com สาทรดอนเจดีย ์ และรายการเกมโชว์ Boom Thailand โดยคาดว่าจะส่งผลให ้ความนิยม
ด ้านรายการ (Rating) มีแนวโน ้มทีด
่ ข
ี น
ึ้
ธุรกิจวิทยุ
บมจ. อสมท ได ้วางรูปแบบ (Positioning) บุคลิก (Character) รวมถึงกลุม
่ เป้ าหมาย (Target Group) ของแต่ละคลืน
่
ทีบ
่ ริษัทดาเนินการอย่างชัดเจน และพัฒนาประสิทธิภาพทัง้ ด ้านการผลิตและการตลาดอย่างต่อเนื่อง ด ้วยการผลิต
รายการให ้ตรงความต ้องการของผู ้ฟั ง นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร ้างการมีสว่ นร่วมของผู ้ฟั ง (Audience
Engagement) ในแต่ละคลืน
่ เช่น FM 95 MHz จัดกิจกรรม “ซูเปอร์สตาร์ฮาเฮ”, FM 96.5 MHz จัดกิจกรรม “Talk
Show” ฉลองครบรอบ 13 ปี คลืน
่ ความคิด, FM 99 MHz จัดกิจกรรม “เชียร์สด
ุ ใจ พาไทยไปบอลโลก ณ ประเทศ
ญีป
่ น”
ุ่
และ การแข่งขันแรลลีร่ ักษ์ โลก ตามรอยพ่อ FM 100.5 MHz จัดกิจกรรม เปิ ดโลก AEC และ FM 107 MHz
จัดกิจกรรม Music Festival “MET Fest 2017” นอกจากนี้ ยังได ้พั ฒนาและต่อยอดธุรกิจ โดยนารายการของ
่ เพือ
คลืน
่ วิทยุตา่ งๆ ออกอากาศทางแอพพลิเคชัน
่ เพิม
่ การเข ้าถึงของผู ้ฟั งในทุกกลุม
่ อายุทวั่ โลก
ไตรมาส 1 ปี 2560 บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจวิทยุจานวน 176 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 9 เมือ
่ เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2559 โดยมีโครงสร ้างรายได ้ดังนี้
 รายได ้จากวิทยุในส่วนกลาง ร ้อยละ 70
 รายได ้จากวิทยุในส่วนภูมภ
ิ าค ร ้อยละ 29
 รายได ้จากโครงการ (หน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ) และรายได ้จากการจัดกิจกรรม ร ้อยละ 1
ทัง้ นี้ สาเหตุทรี่ ายได ้จากธุรกิจวิทยุหดตัวลงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ ได ้เลิกกิจการ บริษัท
้ เอ็มคอท จากัด ทีป
ซีด
่ ระสบปั ญหาสภาพคล่อง และนาคลืน
่ ความถี่ FM 97.5 MHz มาบริหารจัดการเอง โดย
คลืน
่ วิทยุทม
ี่ ผ
ี ลงานโดดเด่น มีรายได ้สูงสุดในไตรมาสทีผ
่ ่านมา ได ้แก่ คลืน
่ ลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz, FM
100.5 MHz News Network และ MET 107 MHz ตามลาดับ
่ ใหม่
ธุรกิจสือ
ธุรกิจการให ้เช่าช่องรายการบนดาวเทียมลดลงค่อนข ้างมาก เนื่องจากผู ้เช่าใช ้ช่องรายการบนดาวเทียมในระบบ C่ เพือ
Band ลดลง บมจ. อสมท จึงต ้องพัฒนาและต่อยอดธุรกิจสือ
่ ใช ้ทรัพยากรทีม
่ อ
ี ยู่ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด โดย
่ ออนไลน์ เช่น YouTube, Website
สร ้างรายได ้จากการนาคอนเทนท์ทบ
ี่ ริษัทเป็ นเจ ้าของลิขสิทธิเ์ ผยแพร่ทางสือ
่ กลางในการนารายการทีบ
รวมถึงเป็ นสือ
่ ริษัทย่อยผลิตไปนาเสนอขายในต่างประเทศ โดยมีรายได ้ในไตรมาสแรกปี
2560 จานวน 12 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 76 จากช่วงเดียวกันของปี ทผ
ี่ า่ นมา
ธุรกิจร่วมดำเนินกิจกำร
มีร ายได ้ในไตรมาส 1 ปี 2560 จานวน 119 ล ้านบาท ใกล ้เคีย งกับ ช่ว งเดีย วกัน ของปี 2559 โดยมีร ายได ้จาก
ั่ ส์ เคเบิล
สัญญาร่วมดาเนินกิจการกับ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม ้นต์ และ บมจ. ทรูวช
ิ น
้
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-4ธุรกิจกำรให้บริกำรโครงข่ำยโทรท ัศน์ระบบดิจต
ิ อล (BNO)
มีรายได ้จากธุรกิจการให ้บริก ารโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจ ต
ิ อลในไตรมาสแรก ปี 2560 จานวน 91 ล ้านบาท
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปี ทีผ
่ ่านมา จากการเพิม
่ ขึน
้ ของค่าบริการสิง่ อานวยความสะดวก ปั จจุบัน
โครงข่ายฯ ของ บมจ. อสมท ครอบคลุมพื้นทีม
่ ากกว่าร ้อยละ 90 ของครั วเรือนทั่วประเทศ ซึง่ เป็ นไปตามกรอบ
ระยะเวลาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
ไตรมาส 1 ปี 2560 บมจ. อสมท มีคา่ ใช ้จ่ายรวมจานวน 826 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 9 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 ค่าใช ้จ่ายดาเนินงานเป็ นค่าใช ้จ่ายหลักคิดเป็ นร ้อยละ 69 ของค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด แม ้ว่าบริษัทจะมี
ค่าใช ้จ่ายในการจ ้างผลิตรายการเพิม
่ ขึน
้ จากรายการต่างๆ เช่น หมู่บ ้านสาราญดี Boom Thailand และละครสาทร
ดอนเจดีย ์ แต่บ ริษั ทสามารถควบคุม ค่า ใช ้จ่า ยในรายการที่ผ ลิต เองได ้อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ รวมถึง ยั ง ควบคุม
ค่าใช ้จ่ายขาย และค่าใช ้จ่ายบริหารอย่า งจริงจัง ส่ง ผลให ้ค่าใช ้จ่า ยดังกล่าวลดลงร ้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่ว ง
เดียวกันของปี 2559
กำไรสุทธิ
จากสถานการณ์ ก ารแข่ง ขั น ที่รุ น แรง รวมถึง การที่ร ายได ้ลดลงในสัด ส่ว นที่ไ ม่ ส อดคล ้องกั บ ค่า ใช ้จ่ า ย แต่จ าก
ประสิทธิภาพของการควบคุมค่าใช ้จ่าย ส่งผลให ้ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2560 บมจ. อสมท มีผลขาดทุนสาหรับ
งวดจานวน 146 ล ้านบาท ขาดทุนลดลงร ้อยละ 4 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559
ิ และส่วนของผูถ
้ น
สินทร ัพย์ หนีส
้ อ
ื หุน
้
31 มีนำคม
2560
10,046
3,628
6,418

สินทรัพย์
ิ
หนีส
้ น
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)
31 มีนำคม เปลีย
่ นแปลง
2559
ร้อยละ
10,199
-2
3,633
6,566
-2

ิ ทรัพย์รวม 10,046 ล ้านบาท หนี้สน
ิ จานวน 3,628 ล ้านบาท และมีสว่ นของ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีสน
ผู ้ถือหุ ้นจานวน 6,418 ล ้านบาท โดยสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน ยังสะท ้อนถึงสถานะทีม
่ ั่นคงของบริษัทดังเช่น
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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