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ที่ นร 6155/635
25 กุมภาพันธ 2553
เรื่อง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับงบการเงินประจําป 2552
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการบริษท
ั อสมท จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ 2553 ไดมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
โดยมีคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ ดังนี้
งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
ผลการดําเนินงานของบมจ. อสมท และบริษัทยอย

รายไดรวม
โทรทัศน
วิทยุ
รวมดําเนินกิจการและอื่น ๆ
คาใชจายรวม
กําไรสุทธิสา
ํ หรับงวด
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
กําไรสุทธิสว นที่เปนของผูถือหุนบริษท
ั ใหญ
กําไรสุทธิสว นที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

2552
4,865
3,018
833
1,014
2,987
1,393
2.02
1,393
4

หนวย ลานบาท
(ตรวจสอบแลว)
2551
4,353
2,639
806
908
2,696
1,230
1.79
1,228
2

รอยละ
12
14
3
12
11
13
13
13
100

รายไดรวมของป 2552 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 12 เมื่อเทียบกับ ป 2551 จากธุรกิจโทรทัศน
ที่มผ
ี ลการดําเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงรายไดจากการรวมดําเนินกิจการที่เพิ่มขึน
้ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
รายไดโทรทัศน ป 2552 เพิ่มขึ้นจากป 2551 ถึงรอยละ 14 จากการปรับกลยุทธในการขาย
ใหตอบสนองความตองการของลูกคาและตลาดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานกิจกรรมและ
โครงการพิเศษที่เขารวมเปนพันธมิตรดานมีเดีย ในการจัดการแสดงและคอนเสิรต
 ทีส
่ ําคัญของ
ไทย และการขยายฐานไปยังลูกคาใหม ๆ รวมถึงการปรับผังรายการในชวงเดือนเมษายน และ
กรกฎาคมโดยเพิ่มสัดสวนของรายการบันเทิงเชิงสาระ ทําใหมีนาทีการขายโฆษณาเพิ่มมากขึ้น
และอัตราการใชเวลาโฆษณา (Utilization Rate) ทั้งในชวง Prime Time และ Non – Prime
Time มีคาเฉลีย
่ สูงขึ้น ในรายการละคร และรายการบันเทิงทีม
่ ีรูปแบบแตกตางจาก
สถานีโทรทัศนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการปรับเพิ่มราคาโฆษณาในรายการหลักโดยเฉพาะใน
รายการยอดนิยม 5 รายการ ประมาณรอยละ 10 – 20 เมื่อตนปและกลางป สงผลใหรายไดจาก
คาโฆษณาสูงขึน
้ ถึงรอยละ 17 เมื่อเทียบกับปที่ผา นมา อีกทัง้ ในชวงครึ่งปหลัง ผูประกอบการซึ่ง
เปนสินคาหลักเริ่มใชงบการตลาดและงบโฆษณาเพิ่มขึ้น สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนจึงยังคงมี
สวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงกวาสถานีโทรทัศนอื่น โดยเพิ่มขึ้นจากปที่แลว ถึงรอยละ
26 ในขณะที่งบโฆษณาโทรทัศนในภาพรวมของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 3.5
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายไดจากรายการประเภท Seasonal Program และกิจกรรมพิเศษ
เชน รายการตางๆ ของสถานีโมเดิรนไนน ที่มก
ี ารตอยอดออกเปนกิจกรรมเพื่อสรางรายไดให
มากขึ้น อาทิ รายการ “ไนนเอ็นเทอรเทน Meet &Greet” ทุกเดือน และกิจกรรม "ไนนเอ็นเทอร
เทนอะวอรด"

-2รายไดวท
ิ ยุฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 3 เมื่อเทียบกับป 2551 จากการทีส
่ ถานีวท
ิ ยุสวนกลางสามารถ
รักษาสวนแบงการตลาดและฐานลูกคาได รวมถึงการปรับรูปแบบการขายและรูปแบบการบริหาร
จัดการของสถานีวิทยุภูมภ
ิ าคใหเกิดความคลองตัว ในลักษณะ Cluster โดยในชวงครึ่งปหลัง
บริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นจากคาเชาเวลา โครงการและกิจกรรม ทําใหรายไดวท
ิ ยุฯ เพิ่มขึ้น ในขณะ
่ เทียบกับชวงเดียวกัน
ที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมวิทยุในป 2552 ปรับตัวลดลงถึงรอยละ 11 เมือ
ของปกอน อยางไรก็ตาม สถานีวิทยุฯ อสมท ที่ยังคงไดรับความนิยมมาเปนอันดับหนึ่งคือ สถานี
วิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 95 ลูกทุงมหานคร และสถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม 97.5 (Seed FM)
คาใชจายรวม ปรับขึ้นรอยละ 11 จากป 2551 จากคาใชจา ยการขายและบริหารที่เพิ่มขึน
้
เนื่องจากมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย โดยการปรับกลยุทธดานการขาย เพื่อจูงใจและ
กระตุนลูกคา (Agency) ใหมากขึ้น รวมถึงการโปรโมทการจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายทั้งทางโทรทัศนและวิทยุ รางวัลหาโฆษณา ตลอดจนการปรับเงินเดือนประจําป
และเงินตอบแทนพนักงานเกษียณอายุ สวนคาใชจายในการดําเนินงานโทรทัศนและวิทยุ ที่มี
สัดสวนรวมรอยละ 60 ของคาใชจายรวมเพิ่มขึน
้ เพียงรอยละ 6 สวนคาใชจายรวมดําเนินกิจการ
เพิ่มขึ้นจากคาเสื่อมราคาที่มาจากการรับโอนทรัพยสินตามสัญญารวมดําเนินกิจการ
ผลประกอบการของป 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวด จํานวน 1,394 ลานบาท หรือคิดเปน
2.02 บาทตอหุน
 เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 13 แยกเปนกําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษท
ั
ใหญ 1,390 ลานบาท และกําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 4 ลานบาท
บริษัทมีสินทรัพยโดยรวมเพิ่มขึ้นเปน 9,693 ลานบาท และสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน 7,491
ลานบาท ในขณะที่หนีส
้ ินเพิม
่ ขึ้นเปน 2,202 ลานบาท ซึ่งแสดงถึงสถานะที่มั่นคงของบริษัท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนะชัย วงศทองศรี)
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
สํานักงานเลขานุการบริษัท
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ

ฝายนักลงทุนสัมพันธ
โทร. 0 2201 6388, 0 2201 6454
โทรสาร 0 2245 1854

