ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107574700743
63/1 ถนนพระราม 9
หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0 2201 6000
โทรสาร
0 2245 1435
E-mail
Contact@mcot.net
ที่ นร 6155/1523
12 พฤษภาคม 2553
เรื่อง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับงบการเงินไตรมาสแรก ของป 2553
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการบริษท
ั อสมท จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 ไดมีมติอนุมัติ
งบการเงินไตรมาสแรกของบริษัท (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2553) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
โดยมีคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ ดังนี้
คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานสําหรับงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง
31 มีนาคม 2553 เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานสําหรับงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง
31 มีนาคม 2552
ผลการดําเนินงานของ บมจ. อสมท และบริษัทยอย

รายไดรวม
โทรทัศน
วิทยุ
รวมดําเนินกิจการและอื่น ๆ
คาใชจายรวม
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน
 (บาท)
กําไรสุทธิของสวนที่เปนของผูถือหุนบริษท
ั ใหญ
กําไรสุทธิของสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

ม.ค. – มี.ค.
2552
1,031
627
175
229
637
290
0.43
293
-3

หนวย : ลานบาท
(สอบทานแลว)
ม.ค. – มี.ค.
2553
1,212
791
197
224
725
353
0.51
348
4.3

เปลี่ยนแปลง
รอยละ
18
26
13
-2
14
22
22
19
243

รายไดรวมในชวงสามเดือนแรกของป 2553 เพิ่มขึ้นรอยละ 18 เมื่อเทียบกับ ป 2552 เนื่องจาก
ธุรกิจหลัก คือโทรทัศน และวิทยุฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีขน
ึ้ โดยมีการเติบโตถึงรอยละ 26 และ 13
ตามลําดับ ดังรายละเอียดตอไปนี้
รายไดโทรทัศน เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 26 เนื่องจากการปรับผังรายการอยางตอเนื่องใน
ปที่ผา นมารวมถึงเมื่อเดือนมกราคม 2553 โดยเพิ่มสัดสวนรายการบันเทิงเชิงสาระมากขึ้น ซึ่งไดรับ
การตอบรับเปนอยางดี และทําใหมส
ี ัดสวนผูชมอยูในลําดับที่ 3 และสงผลใหอัตราการใชเวลาโฆษณา
(Utilization Rate) เฉลี่ยในชวง Prime Time และ Non – Prime Time ในไตรมาสแรก มีคาเฉลีย
่
สูงขึ้นถึงรอยละ 99 รวมทั้งการปรับขึ้นราคาคาโฆษณา ซึ่งมีผลเมื่อเดือนมกราคม 2553 เปนตนมา
ี่ าน
และปรับลดสวนลดลง ทําใหสัดสวนการตลาดของสถานีโทรทัศนโมเดิรน
 ไนน ขยายตัวจากปทผ
มาอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปที่ผานมาถึงรอยละ 24 ในขณะที่งบโฆษณาของ
อุตสาหกรรมโทรทัศนในชวงไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นรอยละ 12 นอกจากนี้การปรับกลยุทธในการขายให
ตอบสนองความตองการของลูกคาและตลาดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะลูกคาภาครัฐ และการรวมกับ
ภาคเอกชนจัดกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น เชน คอนเสิรต FT Island พัทยามิวสิคเฟสติวัล คอนเสิรต
กอลฟมั้ยตุก และไนนเอ็นเตอรเทนอวอรด เปนตน ทําใหสามารถเพิ่มรายไดจากการสนับสนุนกิจกรรม
โครงการพิเศษไดมากกวาปทผ
ี่ านมา เมื่อรวมกับรายไดโฆษณาจากรายการขาวโดยเฉพาะรายการ

-2ขาวภาคค่ํา และรายการขาวขนคนขาว ทีส
่ ูงมากในเดือนมีนาคม จากการติดตามสถานการณทาง
การเมืองของประชาชน และรายไดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจโทรทัศน อาทิ SMS และ คาเชาอุปกรณ
จึงทําใหรายไดดานโทรทัศนยงั คงขยายตัวสูงกวาตลาดโดยรวม
รายไดวท
ิ ยุฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 13 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2552 จากการปรับรูปแบบ
ิ าค ในลักษณะ Cluster ใหเกิดความคลองตัว
การขายและรูปแบบการบริหารจัดการของสถานีวิทยุภูมภ
โดยรายไดเพิ่มขึ้นจากคาเชาเวลา โครงการและกิจกรรม ในขณะที่สถานีวท
ิ ยุสวนกลางสามารถรักษา
สวนแบงการตลาดและฐานลูกคาได ทําใหรายไดวท
ิ ยุฯ เพิม
่ ขึ้น ในขณะทีภ
่ าพรวมของอุตสาหกรรม
วิทยุในป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
คาใชจายรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 14 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2552 เนื่องจากคาใชจา ยดาน
การขายเพิ่มขึ้นรอยละ 16 จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย โดยการปรับกลยุทธดานการขาย
เพื่อจูงใจและกระตุนลูกคา (Agency) ใหมากขึ้น รวมถึงการโปรโมทการจัดกิจกรรมพิเศษ การจัด
กิจกรรมสงเสริมการขายทั้งทางโทรทัศน และรางวัลหาโฆษณา ในขณะทีค
่ า ใชจา ยในการดําเนินงาน
โทรทัศนและวิทยุ ที่มส
ี ัดสวนรอยละ 60 ของคาใชจายรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 10
ผลประกอบการในไตรมาสแรกของป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 352 ลานบาท หรือคิดเปน
0.51 บาทตอหุน

บริษัทฯ มีสินทรัพยโดยรวมเพิ่มขึ้นเปน 9,998 ลานบาท และสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน 7,843
ลานบาท ในขณะที่หนีส
้ ินลดลงเหลือ 2,155 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของป 2552
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนะชัย วงศทองศรี)
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
สํานักงานเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ

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

