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เรือ
่ ง คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับงบการเงิน ของปี 2554
เรียน กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2555 เมือ
่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ได ้มีมติ
อนุมัตงิ บการเงิน ประจาปี 2554 ของบริษัท (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากสานั กงานการตรวจ
เงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบแล ้วโดยมีคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ดังนี้
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2554 และ 2553
คาอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจาปี 2554 สิน
ผลประกอบการของปี 2554 บริษัท มีก าไรสุทธิสาหรับงวด จานวน 1,376 ล ้านบาท ลดลงจากปี 2553 ร ้อยละ 5 แยกเป็ น
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นบริษัทใหญ่ 1,356 ล ้านบาท และกาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อย 20 ล ้านบาท จากการปรับ
มาตรฐานการบัญชีระหว่า งประเทศ (IFRS) บมจ. อสมท จึงปรับงบการเงินปี 2553 เพือ
่ เปรีย บเทียบ เป็ นผลให ้ผลการ
ดาเนินการในปี 2553 เปลีย
่ นไปจากทีไ่ ด ้รายงานไว ้แล ้ว โดยรายได ้รวมในปี 2553 เป็ น 5,356 ล ้านบาท และสินทรัพย์รวม
้ ปี 2553 เพิม
ณ วันสิน
่ ขึน
้ จากทีไ่ ด ้รายงานไว ้ 128 ล ้านบาท
ผลการดาเนินงานของ บมจ. อสมท และ บริษ ัทย่อย
2554
รายได้รวม
โทรทัศน์
วิทยุ
ร่วมดาเนินกิจการ
ผลประโยชน์พเิ ศษนอกเหนือสัญญา
อืน
่ ๆ
้ า่ ยรวม
ค่าใชจ
กาไรสุทธิสาหรับงวด
กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อย
่ นทีเ่ ป็นของผูถ
กาไรสุทธิสว
้ อ
ื หุน
้ บริษ ัทใหญ่
กาไรสุทธิตอ
่ หุ ้น (บาท)

5,313
3,396
855
871
21
170
3,256
1,376
20
1,356
1.97

หน่วย ล ้านบาท (ตรวจสอบแล ้ว)
2553
ร้อยละ
5,356
-1
3,530
-4
899
-5
834
4
93
83
3,298
-1
1,446
-5
23
-13
1,423
-5
2.07
-5

หมายเหตุ บริษัทฯ ได ้จัดทางบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial
Reporting Standard)
รายได้รวมของปี 2554 ลดลงร ้อยละ 1 เมือ
่ เทียบกับ ปี 2553 เนื่องจากรายได ้โทรทัศน์และวิทยุ เติบโตน ้อยกว่าปี 2553
ทีผ
่ า่ นมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายได้โทรท ัศน์ ปี 2554 ลดลงร ้อยละ 4 จากปี 2553 เนื่องจากผลการดาเนินงานในไตรมาสสุดท ้ายของปี 2554 ได ้รับ
ผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์ม หาอุท กภัย ซึง่ งบโฆษณารวมของอุต สาหกรรมเทีย บกับ ช่ว งเดียวกันของปี 2553
ลดลงถึง 4.05 พันล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 15 ในขณะทีง่ บโฆษณาในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ลดลงร ้อยละ 18 แสดงให ้เห็นว่า
ธุรกิจโทรทัศน์ได ้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์โมเดิรน
์ ไนน์ ซึง่ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับ
ที่ 3 ของตลาด จะถูกลดงบโฆษณาก่อนสถานีโทรทัศน์ซงึ่ เป็ นผู ้นาตลาดอย่างช่อง 3 และ ช่อง 7 ประกอบกับในช่วงเวลา
ดังกล่าวลูกค ้าส่วนใหญ่งดการจัดกิจกรรมทาให ้รายได ้จากกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในไตรมาส 4 ลดลงค่อนข ้างมากเมือ
่
เทียบกับปี ทผ
ี่ า่ นมา แต่หากพิจารณาในช่วง 9 เดือนแรก จะพบว่าธุ รกิจโทรทัศน์ของบริษัทมีผลการดาเนินงานทีเ่ ติบโตถึง
ร ้อยละ 13 จากการปรับกลยุท ธ์ด ้านราคาและการจัดแพ็คเกจการขายให ้ตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าและตลาดอย่าง
ต่อ เนื่อ ง โดยเฉพาะด ้านกิจ กรรมและโครงการ และการขยายฐานไปยังลูก ค ้าใหม่ ๆ ตลอดจนการบริหารอัตราการใช ้เวลา
โฆษณา (Utilization Rate) อย่างมีประสิท ธิภ าพ ด ้วยการปรับยุท ธศาสตร์ก ารตลาดให ้หารายได ้จากแหล่งอืน
่ ๆ อาทิ
กิจ กรรมหน ้าจอจากรายการโดยขยายแนวทางการตลาดส่งเสริมรายการที่มอ
ี ยู่ และกิจ กรรมพิเศษเพิม
่ มากขึน
้ เช่น 9
Entertain Trip และ คอนเสิรต
์ ตลอดจนรายการประเภท reality show เช่น “the star 7” “The Trainer” และ “KPN
Award” เป็ นต ้น ขณะเดียวกันบริษัทยังมีรายได ้เพิม
่ จากการปรับราคาและปรับผังรายการโดยเพิม
่ สัดส่วนรายการบันเทิงเชิง
สาระทีม
่ รี ูปแบบแตกต่างจากสถานีโทรทัศน์อน
ื่ ๆ มากขึน
้ ส่งผลให ้แนวโน ้มอัตราการใช ้เวลาโฆษณา (Utilization Rate)
เฉลีย
่ ในช่วง Prime Time และ Non – Prime Time เพิม
่ สูงขึน
้ นอกจากนี้ในปี 2554 บริษัทได ้เริม
่ รับรู ้รายได ้ส่วนหนึง่ จาก
่ ใหม่ เช่น การบริหารสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมให ้กรุงเทพมหานคร (Bangkok City Channel) และการทา
ธุรกิจสือ
สัญญารายปี เพือ
่ แพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์ผา่ นช่องสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-band และ KU – band การออก

-2อากาศช่อง MCOT 1 และ ASEAN TV ทัง้ นี้ บริษัทคาดการณ์ว่ารายได ้ธุรกิจโทรทัศน์จะเริม
่ กลับเป็ นปกติตัง้ แต่ปลาย
ไตรมาส 1 ปี 2555
รายได้ว ท
ิ ยุฯ ปี 2554 ลดลงร ้อยละ 5 เมือ
่ เทียบกับ ปี 2553 เนื่อ งจากมีคู่แ ข่ง เพิม
่ ขึน
้ จากการเกิด ขึน
้ ของสื่อ ใหม่ เช่น
่ อินเตอร์เน็ ต ซึง่ ทาให ้ลูกค ้าหันไปใช ้งบโฆษณาในสือ
่ เหล่านั น
โทรทัศน์ดาวเทียม และสือ
้ เพิม
่ ขึน
้ เนื่องจากราคาค่าโฆษณา
ใกล ้เคียงกัน ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์มหาอุทกภัย ทาให ้รายได ้จากค่าโฆษณาและกิจกรรมลดลง เมือ
่ เทียบกับ
ปี ทผ
ี่ า่ นมา อย่างไรก็ตามสถานีวท
ิ ยุส่วนกลางได ้ดาเนินการปรับปรุงคุณภาพรายการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือ
่ ให ้
สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดและฐานลูกค ้า รวมถึงการปรับรูปแบบการขายและรูปแบบการบริหารจัดการของสถานีวท
ิ ยุ
ภูมภ
ิ าคให ้เกิดความคล่อ งตัว ทัง้ นี้ สถานีวท
ิ ยุฯ อสมท ทีไ่ ด ้รับความนิยมมาเป็ นอันดับหนึ่งคือ สถานีวท
ิ ยุฯ เอฟ .เอ็ ม. 95
ลูกทุง่ มหานคร สถานีวท
ิ ยุฯ เอฟ.เอ็ม 97.5 (Seed FM) และสถานีวท
ิ ยุฯ เอฟ.เอ็ม. 96.5
้ า
ค่าใชจ
่ ยรวม ลดลงร ้อยละ 1 จากปี 2553 จากการควบคุมค่าใช ้จ่ายการขายและบริหารทีด
่ ข
ี น
ึ้ ซึง่ ค่าใช ้จ่ายในการขาย
ลดลงร ้อยละ 13 เนือ
่ งจากฝ่ ายบริหารคาดการณ์ผลกระทบจากมหาอุทกภัยจึงชะลอการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออกไป
เพือ
่ ลดต ้นทุน สาหรับค่าใช ้จ่ายด ้านบริหาร ลดลงร ้อยละ 5 ถึงแม ้จะมีค่าใช ้จ่ายในการจ ้างบริษัททีป
่ รึกษาเพือ
่ ปรับปรุงระบบ
บัญชีตามมาตรฐานใหม่ และการพัฒนาด ้านทรัพยากรมนุษย์ ขณะทีค
่ ่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานของโทรทัศน์เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ
3.6 ซึง่ มาจากค่าใช ้จ่ายในการผลิตรายสด และรายการข่าว ค่าใช ้จ่ายในการผลิตละคร โครงการ Bangkok City Channel
และค่าใช ้จ่ายในการเช่าใช ้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม C-Band/ KU-Band
ิ และส่วนของผูถ
้ น
สินทร ัพย์ หนีส
้ อ
ื หุน
้
2554
10,651
2,724
7,864

สินทรัพย์
ิ
หนีส
้ น
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

หน่วย ล ้านบาท (ตรวจสอบแล ้ว)
2553
ร้อยละ
10,517
1
2,781
-2
7,681
2

ิ ทรัพย์โดยรวมเพิม
ิ เพิม
บริษัทมีสน
่ ขึน
้ เป็ น 10,651 ล ้านบาท และหนี้สน
่ ขึน
้ เป็ น 2,726 ล ้านบาท ในขณะทีส
่ ่วนของผู ้ถือหุ ้น
เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 7,864 ล ้านบาทซึง่ แสดงถึงสถานะทีม
่ ั่นคงของบริษัท
ั
อนึง่ กรณีการปร ับปรุงรายได้ผลประโยชน์พเิ ศษนอกเหนือสญญา
ที่ บมจ. อสมท ได ้รับจากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์
เทนเม ้นท์ จากัด จานวน 405 ล ้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาปี 2554 เป็ นการปรับปรุงการบันทึกรายได ้ที่
แตกต่างจากการบันทึกรายได ้ในงบกาไรขาดทุนไตรมาส 3 ของปี 2554 ตามความเห็นของสานั กงานการตรวจเงินแผ่นดินที่
้ จงว่าจากการพิจารณาของหน่วยงานทีเ่ กีย
ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ ชีแ
่ วข ้อง ผลตอบแทนจานวน 405
ล ้านบาทดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับสัญญาเดิม แม ้บันทึกข ้อตกลงฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 จะระบุว่า ผลตอบแทน
ดังกล่าว ไม่มค
ี วามเกีย
่ วข ้องกับการขยายเวลาร่ วมดาเนินกิจการออกไปอีก 10 ปี ก็ตาม ทาให ้ บมจ. อสมท จาต ้องบันทึก
รายได ้ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญาดังกล่าว เป็ นรายได ้รอตัดบัญชี โดยจะตัดรายการ เป็ นรายได ้ตลอดอายุสัญญาทีเ่ หลือ
้ สุด ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึง่ จะมีผลต่องบแสดง
ตามวิธเี ส ้นตรง นับจากวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 จนถึงวันทีส
่ ัญญาสิน
ฐานะการเงินดังนี้
ภาษี เงินได ้ค ้างจ่าย
รายได ้รอตัดบัญชี
กาไรสะสม
และมีผลต่องบกาไรขาดทุนดังนี้
รายได ้ผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือสัญญาฯ
ภาษี เงินได ้
กาไรต่อหุ ้น

ลดลง
เพิม
่ ขึน
้
ลดลง

115,252,523.66 บาท
384,175,078.86 บาท
268,922,555.20 บาท

ลดลง
ลดลง
ลดลง

384,175,078.86 บาท
115,252,523.66 บาท
0.40 บาท

้ จงว่า การบันทึกรายได ้ผลประโยชน์พเิ ศษนอกเหนือสัญญาฯ ทัง้ จานวนในงบกาไรขาดทุน
กรณีดังกล่าว บมจ. อสมท ขอชีแ
ในไตรมาส ที่ 3 ของปี 2554 เป็ นการบั น ทึก รายได ้ตามข ้อเท็ จ จริง ที่ป รากฏ ซึง่ ตามบั น ทึก ข ้อตกลงฉบั บ ลงวั น ที่ 22
กรกฎาคม 2554 ทีม
่ ุ่งประสงค์ให ้ผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ไม่เกีย
่ วข ้องกับการขยายระยะเวลาร่วมดาเนินกิจการส่ง
ี อกไปอีก 10 ปี ส านั ก งานการตรวจเงินแผ่น ดิน ได ้สอบทานงบการเงินในไตรมาส 3 ของปี 2554 และออก
โทรทัศ น์ส อ
รายงานการสอบทานงบการเงิน โดยผู ้สอบบัญชี ณ วันที่ 11 พฤศจิก ายน 2554 แบบไม่มเี งือ
่ นไขในประเด็ นดังกล่าวแล ้ว
ต่อมาในการจัดทางบการเงินประจาปี 2554 ซึง่ สานั กงานการตรวจเงินแผ่นดินได ้นาส่ง บมจ. อสมท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์
2555 ได ้มีการแจ ้งให ้ปรับปรุงการบันทึกรายได ้ผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือสัญญาในรูปแบบทีก
่ ล่าวแล ้วข ้างต ้น บมจ.
อสมท ได ้พิจารณาอย่างถีถ
่ ้วนรอบคอบแล ้ว จึงได ้ดาเนินการตามความเห็นของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ)
รก.ผู ้ช่วยกรรมการผู ้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
ผู ้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0 2201 6388, 0 2201 6454
โทรสาร 0 2245 1854

