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14 สิงหาคม 2552
เรื่อง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับงบการเงินไตรมาสสอง ของป 2552
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2552 ไดมีมติอนุมัติงบการเงินไตรมาสสองของบริษัท (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2552)
ซึ่งผานการสอบทานจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยมี
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ ดังนี้
คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2552 และ 2551
ผลการดําเนินงานของ บมจ. อสมท และ บริษัทยอย

รายไดรวม
โทรทัศน
วิทยุ
รวมดําเนินกิจการและอื่น ๆ
คาใชจายรวม
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

รายไดรวม
โทรทัศน
วิทยุ
รวมดําเนินกิจการและอื่น ๆ
คาใชจายรวม
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

เม.ย.- มิ.ย.
2552
1,192
760
209
223
734
348
0.51
346
2

หนวย: ลานบาท
(สอบทานแลว)
เม.ย.- มิ.ย.
เปลี่ยนแปลง
2551
รอยละ
1,199
-1
750
1
218
-4
231
-4
649
13
406
-15
0.59
-15
407
-15
-1
300

ม.ค. – มิ.ย.
2552
2,223
1,387
384
452
1,371
638
0.93
639
-1

หนวย: ลานบาท
(สอบทานแลว)
ม.ค. – มิ.ย. เปลี่ยนแปลง
2551
รอยละ
2,129
4
1,292
7
392
-2
445
2
1,261
9
640
0.4
0.93
0.4
641
-0.3
-0.8
-25

-2ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในชวงครึ่งปแรก ของป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก
รายไดโทรทัศนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7 ในขณะที่ไตรมาสสองของป 2552 (เมษายน - มิถุนายน 2552)
บริษัทฯ มีรายไดรวมลดลงรอยละ 1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากธุรกิจสถานีวิทยุฯ มี
รายไดลดลงรอยละ 4 ในขณะที่รายไดโทรทัศน เติบโตรอยละ 1 เมื่อเทียบกับป 2551 ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
ดานโทรทัศน รายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 7 ในชวงหกเดือนแรกเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 แต
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1 ในชวงไตรมาส 2 ในขณะที่งบโฆษณาโดยรวมของสื่อโทรทัศนในชวงไตรมาส
สองของป 2552 ลดลงจากปที่แลวรอยละ 5 โดยโมเดิรนไนนทีวีมีสวนแบงตลาดรอยละ 20 จากการ
ปรับกลยุทธในการขายใหตอบสนองความตองการของลูกคาและตลาดอยางตอเนื่อง ประกอบกับการ
ปรับรูปแบบรายการและราคาโฆษณาในรายการขาวภาคเชาเมื่อเดือนเมษายน ซึ่งไดรับการตอบรับเปน
อยางดี ทําใหมีนาทีการขายโฆษณาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจากโครงการและกิจกรรมพิเศษ เชน ทอลค
โชว “คนจะไทย ใครจะทน” คอนเสิรต “the Duet” คอนเสิรต “เติ้งลี่จิน” และ คอนเสิรต “คาราบาว
3 ชา” เปนตน
ดานวิทยุฯ รายไดลดลงรอยละ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของป 2551 ในขณะที่โฆษณาในธุรกิจวิทยุ
โดยรวมลดลงถึงรอยละ 15 จากการชะลอการใชงบโฆษณา เนื่องจากความมั่นใจของผูบริโภคลดลง
จากปจจัยลบหลายประการ อาทิ สถานการณความไมสงบในชวงเดือนเมษายน และการแพรระบาดของ
ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ทําใหผูบริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค แตการที่บริษัทมีรูปแบบดาน
การขาย การตลาดและการจัดการธุรกิจวิทยุฯ ที่แข็งแรง รายไดดานวิทยุจึงไมลดลงมากตามภาวะ
ตลาด
คาใชจายรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 13 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของป 2551 คาใชจายดานการขายที่
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา จากการโปรโมทการจัดกิจกรรมพิเศษ การจัด
กิจกรรมสงเสริมการขาย และรางวัลหาโฆษณา สวนคาใชจายในการดําเนินงานโทรทัศนและวิทยุ
ที่มีสัดสวนรอยละ 58 ของคาใชจายรวมเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 4 และคาใชจายดานการรวมดําเนินกิจการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 20 เมื่อเทียบกับป 2551 เนื่องจากมีคาเสื่อมราคาของอุปกรณที่รับมอบเพิ่มเติมตาม
สัญญารวมดําเนินกิจการฯ
กําไรสุทธิ ไตรมาสสองของป 2552 มีจํานวน 348 ลานบาท ลดลงรอยละ 14 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปที่ผานมา หรือ คิดเปนเงิน 0.51 บาทตอหุน และกําไรสุทธิในชวงหกเดือนแรกของป
2552 มีจํานวน 639 ลานบาท หรือปรับลดลงรอยละ 0.4 จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา คิดเปน
0.93 บาทตอหุน
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 9,152 ลานบาท หนี้สิน 1,901 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 7,250 ลาน
บาท ถือไดวาเปนบริษัทฯ ที่มีฐานะมั่นคง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนะชัย วงศทองศรี)
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
สํานักงานเลขานุการบริษัท
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ
ฝายนักลงทุนสัมพันธ
โทร. 0 2201 6388, 0 2201 6454
โทรสาร 0 2245 1854

