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13 พฤศจิกายน 2552
เรื่อง นําสงงบการเงินและ คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับงบการเงินไตรมาสสาม
ของป 2552
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 19/2552 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคารที่ทําการ บมจ. อสมท 63/1 ถ.พระราม
9 หวยขวาง กรุงเทพฯ ไดมีมติอนุมัติงบการเงินงวดสามเดือนและเกาเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2552 ซึ่งผานการสอบทานจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว โดยมีคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ ดังนี้
คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2552 และ 2551
ผลการดําเนินงานของ บมจ. อสมท และบริษัทยอย

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

ก.ค. – ก.ย.
2552
1,213
773
216
224
734
351
0.51
349
2

ก.ค. – ก.ย.
2551
1,074
636
210
228
684
285
0.41
285
-0.5

หนวย ลานบาท
(สอบทานแลว)
เปลี่ยนแปลง
รอยละ
13
22
3
-2
7
23
24
23
500

ผลการดําเนินงานของ บมจ. อสมท และบริษัทยอย
หนวย ลานบาท
(สอบทานแลว)

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

ม.ค. – ก.ย.
2552
3,435
2,160
600
675
2,104
989
1.44
988
1

ม.ค. – ก.ย.
2551
3,202
1,928
600
674
1,944
925
1.35
926
-1

เปลี่ยนแปลง
รอยละ
7
12
0
0.1
8
7
7
7
200

-2ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสสาม ของป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 13
และเพิ่มขึ้นรอยละ 7 สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2552 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา
ดังนี้
ดานโทรทัศน รายไดโทรทัศน ในไตรมาสสาม ของป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 22 และเพิ่มขึ้นรอยละ 12
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของปเมื่อเทียบกับปที่ผานมา จากการปรับกลยุทธในการขายใหตอบสนอง
ความตองการของลูกคาและตลาดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานกิจกรรมและโครงการพิเศษที่เขารวม
เปนพันธมิตรดานมีเดีย ในการจัดการแสดงและคอนเสิรตที่สําคัญของไทย และการขยายฐานไปยัง
ลูกคาใหม ๆ รวมถึงการปรับผังรายการในชวงเดือนเมษายน และกรกฎาคม ทําใหมีอัตราการใชโฆษณา
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในรายการละคร และรายการบันเทิงที่มีรูปแบบแตกตางจากสถานีโทรทัศนอีน ๆ
รวมถึงการที่งบโฆษณาโดยรวมของสื่อโทรทัศนในชวงไตรมาสสามที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากปที่ผานมา
จากการที่ผูประกอบการเริ่มใชงบการตลาดและงบโฆษณาเพิ่มขึ้น โดยโมเดิรนไนนทีวีมีสวนแบงตลาด
รอยละ 19 และเปนสถานีโทรทัศนที่มีอัตราการเติบโตของงบโฆษณาสูงกวาสถานีโทรทัศนอื่น ทําให
รายไดโฆษณา และรายไดจากกิจกรรมและโครงการพิเศษเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา
ดานวิทยุฯ รายไดวิทยุฯ ในไตรมาสสาม ของป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ
ป 2551 จากการที่สถานีวิทยุสวนกลางสามารถรักษาสวนแบงการตลาดและฐานลูกคาได รวมถึงการ
ปรับรูปแบบการขายและรูปแบบการบริหารจัดการของสถานีวิทยุภูมิภาค ทําใหรายไดวิทยุฯ เพิ่มขึ้น
ในขณะที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมวิทยุในไตรมาส 3 ของป 2552 และ ชวง 9 เดือนแรกของป 2552
ปรับตัวลดลงถึงรอยละ 11 และ 13 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
คาใชจาย เพิ่มขึ้นรอยละ 7 ในไตรมาส 3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา จากคาใชจายดาน
การขายที่เพิ่มขึ้น จากการโปรโมทการจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย และรางวัลหา
โฆษณา สวนคาใชจายในการดําเนินงานโทรทัศนและวิทยุ ที่มีสัดสวนรอยละ 58 ของคาใชจายรวม
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2 และคาใชจายดานการรวมดําเนินกิจการเพิ่มขึ้นรอยละ 12 เมื่อเทียบกับป 2551
เนื่องจากมีคาเสื่อมราคาของอุปกรณที่รับมอบเพิ่มเติมตามสัญญารวมดําเนินกิจการฯ
กําไรสุทธิ ไตรมาสสามของป 2552 มีจํานวน 351 ลานบาท หรือคิดเปน 0.51 บาทตอหุน โดยเพิ่มขึ้น
รอยละ 23 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2551 และเพิ่มขึ้นรอยละ 7 เมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรก
ของปที่ผานมา หรือคิดเปน 1.44 บาทตอหุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 9,595.157 ลานบาท หนี้สิน 1,993.689 ลานบาท
และสวนของผูถือหุน 7,601.467 ลานบาท ถือไดวาเปนบริษัทฯ ที่มีฐานะมั่นคง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนะชัย วงศทองศรี)
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
สํานักงานเลขานุการบริษัท
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ

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

