“...เงินแผ่นดินนัน้ คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจ การ ณ วัน ที่ 30.กัน ยายน 2560 และงบกํา ไรขาดทุน รวมและงบกํา ไรขาดทุน เฉพาะกิจ การ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้น เฉพาะกิจ การ และงบกระแสเงิน สดรวมและงบกระแสเงิน สดเฉพาะกิจ การ สําหรับ งวดเก้าเดือ น
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ของบริษัท อสมท จํากัด.(มหาชน)
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจั ด ทํา และนํา เสนอข้ อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลเหล่ า นี้ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 34
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ขอบเขตการสอบทาน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410
“การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าว
ประกอบด้ ว ย การใช้วิ ธีก ารสอบถามบุค ลากรซึ่ง ส่ว นใหญ่เ ป็ น ผู้รับ ผิด ชอบด้ า นการเงิน และบั ญ ชี และ
การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บและวิ ธี ก ารสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ข อบเขตจํา กั ด กว่ า การตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มี
นัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่แสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

“...เงินแผ่นดินนัน้ คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ข้อสรุป
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
ไม่ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทาน
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสิรินทร์ พันธ์เกษม)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางปวันรัตน์ เวฬุวัสน์)
ผู้อาํ นวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 20

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สิ นค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

6
7
8
29 ฉ)
9
10
11
17

12
13
14
15
29 ฉ)
16
17
18
19
20

396,834,545
389,291,935
683,422,977

446,188,695
827,728,748
749,246,500

385,894,746
389,291,935
677,343,829

439,885,531
827,728,748
737,070,089

9,257,470

15,546,186

2,250,000
12,800,328

3,000,000
15,838,085

55,907,535
27,458,372
26,976,149
1,222,555
1,590,371,538

49,877,508
14,305,963
28,827,027
2,131,720,627

40,412,570
26,794,703
22,667,851
1,557,455,962

31,741,209
13,504,379
24,744,568
2,093,512,609

557,768,103
14,410,000
6,098,625
1,164,510,871
2,352,071,551
3,139,603,690
402,948,931
11,986,859
7,649,398,630
9,239,770,168

614,104,786
14,410,000
6,733,442
1,164,510,871
2,638,510,851
3,307,354,482
308,822,290
12,837,134
8,067,283,856
10,199,004,483

557,768,103
4,900,000
14,410,000
4,465,553
5,250,000
1,164,510,871
2,345,826,662
3,139,514,254
412,748,931
10,750,637
7,660,145,011
9,217,600,973

614,104,786
4,900,000
14,410,000
3,150,279
5,250,000
1,164,510,871
2,627,465,395
3,307,279,279
318,622,290
11,600,913
8,071,293,813
10,164,806,422

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

1

บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เจ้าหนี้ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินผลประโยชน์วนั ลาพักผ่อน
พนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รายได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินจากการถูกฟ้องร้องคดี
เจ้าหนี้ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

21

317,006,879
117,863,133

538,977,699
69,182,009

311,239,807
115,365,563

534,299,699
67,862,061

22

21,711,034

29,259,443

21,172,457

28,022,702

23

300,242,955

606,292,688

300,242,955

606,292,688

24
25

25,187,432
456,762,822
15,090,120
1,253,864,375

20,634,802
396,735,307
15,750,007
1,676,831,955

25,187,432
454,441,301
13,013,770
1,240,663,285

20,634,802
393,970,750
12,607,647
1,663,690,349

831,738
2,636,565
436,947,868
420,575,409
4,004,623
928,328,383
23,386,145
1,816,710,731
3,070,575,106

912,738
12,797,318
590,114,367
411,046,483
77,500
919,968,254
21,363,159
1,956,279,819
3,633,111,774

751,738
2,252,499
436,947,868
415,198,292
4,004,623
928,328,383
23,976,804
1,811,460,207
3,052,123,492

832,738
11,597,823
590,114,367
405,985,072
77,500
919,968,254
21,884,267
1,950,460,021
3,614,150,370

26
22
27
28
33 ค)
23
30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2

บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 767,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 687,099,210 หุ้น
มูลค่าหุ ้นละ 5 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

34

3,835,000,000

3,835,000,000

3,835,000,000

3,835,000,000

3,435,496,050
1,106,802,869

3,435,496,050
1,106,802,869

3,435,496,050
1,106,802,869

3,435,496,050
1,106,802,869

383,500,000
1,255,475,788
6,181,274,707
(12,079,645)
6,169,195,062
9,239,770,168

383,500,000
1,646,239,330
6,572,038,249
(6,145,540)
6,565,892,709
10,199,004,483

383,500,000
1,239,678,562
6,165,477,481
6,165,477,481
9,217,600,973

383,500,000
1,624,857,133
6,550,656,052
6,550,656,052
10,164,806,422

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(นายเขมทัตต์ พลเดช)

(นายนันทสิ ทธิ์ เล็กศรี สกุล)

กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
และปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน

3

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว)

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการดําเนิ นงานโทรทัศน์และวิทยุ
รายได้จากการร่ วมดําเนิ นกิจการ
รายได้ผลประโยชน์นอกเหนื อสัญญา
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานโทรทัศน์และวิทยุ
ค่าใช้จ่ายในการร่ วมดําเนิ นกิจการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

35

29 ช)

ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันขาดทุน
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ขาดทุนสํ าหรับงวด
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

32

30 กันยายน 2560

30 กันยายน 2559

30 กันยายน 2560

30 กันยายน 2559

642,691,895
103,832,909
11,753,943
9,425,235
767,703,982

520,367,291
105,767,427
11,753,943
22,403,909
660,292,570

640,410,176
103,832,909
11,753,943
9,974,148
765,971,176

510,270,100
105,767,427
11,753,943
22,746,876
650,538,346

633,105,503
39,684,113
42,345,907
142,401,937
7,824,741
12,677
9,777,469
875,152,347

723,825,680
45,396,602
57,204,888
126,954,216
9,560,912
288,037
14,246,516
977,476,851

637,458,229
39,684,113
42,088,863
139,700,201
7,769,430
12,677
9,727,770
876,441,283

716,398,907
45,396,602
54,855,781
119,071,892
8,503,155
288,037
14,148,426
958,662,800

(107,448,365)
28,397,352
(79,051,013)

(317,184,281)
60,356,503
(256,827,778)

(110,470,107)
28,397,352
(82,072,755)

(308,124,454)
60,356,503
(247,767,951)

(80,592,101)
1,541,088
(79,051,013)

(252,113,400)
(4,714,378)
(256,827,778)

(82,072,755)
(82,072,755)

(247,767,951)
(247,767,951)

(0.12)

(0.37)

(0.12)

(0.36)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

4

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว)

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

30 กันยายน 2560

30 กันยายน 2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560

30 กันยายน 2559

ขาดทุนสํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

(79,051,013)
(79,051,013)

(256,827,778)
(256,827,778)

(82,072,755)
(82,072,755)

(247,767,951)
(247,767,951)

การแบ่ งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

(80,592,101)
1,541,088
(79,051,013)

(252,113,400)
(4,714,378)
(256,827,778)

(82,072,755)
(82,072,755)

(247,767,951)
(247,767,951)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว)

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560

30 กันยายน 2559

30 กันยายน 2560

30 กันยายน 2559

1,692,172,177
359,378,332
34,878,549
41,496,547
2,127,925,605

1,734,872,315
319,236,338
35,006,309
121,043,456
2,210,158,418

1,688,438,295
359,378,332
34,878,549
42,041,179
2,124,736,355

1,708,316,304
319,236,338
35,006,309
121,163,599
2,183,722,550

1,834,028,880
166,959,418
129,141,676
423,993,004
23,339,878
631,873
29,718,945
2,607,813,674

1,969,378,299
135,442,133
176,393,486
441,686,375
29,545,576
891,834
42,898,367
2,796,236,070

1,837,844,796
166,959,418
128,141,837
415,064,616
22,492,445
631,873
29,517,295
2,600,652,280

1,942,494,112
135,442,133
170,200,310
416,804,782
25,478,844
891,834
42,587,068
2,733,899,083

ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสํ าหรับงวด

(479,888,069)
90,737,354
(389,150,715)

(586,077,652)
109,083,209
(476,994,443)

(475,915,925)
90,737,354
(385,178,571)

(550,176,533)
109,603,164
(440,573,369)

การแบ่ งปันขาดทุน
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ขาดทุนสํ าหรับงวด

(387,065,546)
(2,085,169)
(389,150,715)

(463,298,329)
(13,696,114)
(476,994,443)

(385,178,571)
(385,178,571)

(440,573,369)
(440,573,369)

(0.56)

(0.67)

(0.56)

(0.64)

หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการดําเนิ นงานโทรทัศน์และวิทยุ
รายได้จากการร่ วมดําเนิ นกิจการ
รายได้ผลประโยชน์นอกเหนื อสัญญา
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานโทรทัศน์และวิทยุ
ค่าใช้จ่ายในการร่ วมดําเนิ นกิจการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

35

29 ช)

32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

6

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว)

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ขาดทุนสํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น-สุ ทธิ จากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

30 กันยายน 2560

(389,150,715)

28

19

การแบ่ งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

-

30 กันยายน 2559

(476,994,443)

(41,788,728)

30 กันยายน 2560

(385,178,571)

-

30 กันยายน 2559

(440,573,369)

(46,142,562)

(389,150,715)

9,228,512
(32,560,216)
(509,554,659)

(385,178,571)

9,228,512
(36,914,050)
(477,487,419)

(387,065,546)
(2,085,169)
(389,150,715)

(498,079,000)
(11,475,659)
(509,554,659)

(385,178,571)
(385,178,571)

(477,487,419)
(477,487,419)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว)
บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ขาดทุนสําหรับงวด
เงินปั นผล
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

19, 28

ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว
3,435,496,050
3,435,496,050

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ
1,106,802,869
1,106,802,869

ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
กําไรสะสม
ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้ จดั สรร
383,500,000
383,500,000

2,429,288,221
(463,298,329)
(13,741,594)
(34,780,671)
1,917,467,627

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
7,355,087,140
(463,298,329)
(13,741,594)
(34,780,671)
6,843,266,546

ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี
อํานาจควบคุม
26,413,295
(13,696,114)
2,220,455
14,937,636

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
7,381,500,435
(476,994,443)
(13,741,594)
(32,560,216)
6,858,204,182
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รายการปรับปรุ งทางบัญชีของบริ ษทั ย่อยในงวดก่อน
ขาดทุนสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว
3,435,496,050
3,435,496,050

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ
1,106,802,869
1,106,802,869

ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
กําไรสะสม
ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้ จดั สรร
383,500,000
383,500,000

1,646,239,330
(3,697,996)
(387,065,546)
1,255,475,788

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
6,572,038,249
(3,697,996)
(387,065,546)
6,181,274,707

ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี
อํานาจควบคุม
(6,145,540)
(3,848,936)
(2,085,169)
(12,079,645)

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
6,565,892,709
(7,546,932)
(389,150,715)
6,169,195,062

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

8

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว)
บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ขาดทุนสําหรับงวด
เงินปั นผล
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

19, 28

ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว
3,435,496,050
3,435,496,050

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ
1,106,802,869
1,106,802,869

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
383,500,000
383,500,000

กําไรสะสม
ยังไม่ ได้ จดั สรร
2,458,224,860
(440,573,369)
(13,741,594)
(36,914,050)
1,966,995,847

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
7,384,023,779
(440,573,369)
(13,741,594)
(36,914,050)
6,892,794,766
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ขาดทุนสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว
3,435,496,050
3,435,496,050

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ
1,106,802,869
1,106,802,869

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
383,500,000
383,500,000

กําไรสะสม
ยังไม่ ได้ จดั สรร
1,624,857,133
(385,178,571)
1,239,678,562

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
6,550,656,052
(385,178,571)
6,165,477,481

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว)
บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายการปรับปรุ งทางบัญชีของบริ ษทั ย่อยในงวดก่อน
ต้นทุนทางการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าเสื่ อมราคา
สิ ทธิการเช่าที่ดินตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์รายการและภาพยนตร์
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องคดี
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
หนี้สูญ - ลูกหนี้การค้า
หนี้สงสัยจะสู ญ - ลูกหนี้การค้า
รายได้จากสิ นทรัพย์รับโอนตัดบัญชี
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(กําไร) ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
รายได้ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญาตัดบัญชี
รายได้จากสิ นทรัพย์บริ จาค
รายได้อื่น

15
9

26

17
18
18
18

8
27

24
27,35

(479,888,069)

(586,077,652)

(475,915,925)

(550,176,533)

(7,546,932)
29,718,945
52,308,198
634,817
6,288,716
2,005,849
(33,303,201)
(81,000)
(659,887)
2,022,986
450,934,153
886,585
199,876,312
152,614,241
37,607
3,927,123
(679,368)
2,832,099
1,008,803
(166,925,555)
(6,965,413)
(13,152,409)
48,681,124
45,515,446
888,593
(34,878,549)
(2,310,000)
(146,453)

42,898,367
34,827,187
(8,052,308)
8,584,913
(333,254)
24,601,093
(1,120,176)
2,689,804
(1,122,625)
373,689,116
886,585
201,546,291
105,936,803
47,448
(33,000,337)
(137,505,213)
(1,599,410)
(12,296,550)
50,834,703
(137,261,672)
2,275,756
(35,006,309)
(2,397,475)
(2,019)

29,517,295
46,180,242
(1,315,274)
3,037,757
2,207,996
(34,392,273)
(81,000)
406,123
2,092,537
449,078,171
886,585
199,860,152
152,614,241
3,927,123
(665,264)
2,832,099
1,008,803
(166,925,555)
(10,467,712)
(13,290,324)
47,503,502
46,397,842
(11,314)
(34,878,549)
(2,310,000)
(184)

42,587,068
13,114,130
(6,989,085)
580,260
(1,324,071)
34,396,653
(1,120,176)
2,961,962
(1,152,301)
369,883,995
886,585
199,924,315
106,120,856
47,448
(33,000,337)
(137,572,001)
4,421,790
(9,810,470)
52,627,940
(134,204,505)
2,277,215
(35,006,309)
(2,397,475)
(2,019)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว)
บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่ อ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากวันลาพักผ่อน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ
ลิขสิ ทธิ์รายการและภาพยนตร์
รายได้รอตัดบัญชี
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้รับคืน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุ งอาคาร และซื้ ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายจากเงินให้กรู้ ะยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กรู้ ะยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับลูกหนี้ค่าหุน้
จ่ายเงินปั นผล
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

28

7

12

6
6

4,552,630
16,547,552
(171,502,317)
103,242,626
(42,338,180)
44,284,551
105,188,997

1,862,159
16,655,823
(192,426,927)
(280,865,879)
(36,823,537)
(317,689,416)

4,552,630
15,879,373
(171,502,317)
96,226,780
(42,338,180)
44,284,551
98,173,151

1,862,159
15,492,071
(192,426,927)
200,000
(257,797,762)
(35,035,442)
(292,833,204)

438,436,813
(18,368,533)
429,476
(307,175,055)
(321,897,400)
56,336,683
18,847,875
(133,390,141)

967,226,477
(34,143,981)
124,559,746
(291,148,352)
(635,151,877)
(12,187,813)
40,566,649
159,720,849

438,436,813
(17,402,509)
292,523
(307,170,178)
(321,835,000)
56,336,683
750,000
19,148,574
(131,443,094)

967,226,477
(34,271,596)
124,516,289
(289,924,251)
(635,115,900)
(12,187,813)
(10,000,000)
1,500,000
40,694,264
152,437,470

(18,874,915)
(2,734,135)
456,044
(21,153,006)
(49,354,150)
446,188,695
396,834,545

(20,651,850)
(3,450,382)
(13,741,594)
(37,843,826)
(195,812,393)
441,266,163
245,453,770

(18,104,562)
(2,616,280)
(20,720,842)
(53,990,785)
439,885,531
385,894,746

(19,747,309)
(3,269,718)
(13,741,594)
(36,758,621)
(177,154,355)
403,418,032
226,263,677

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ ว)
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สารบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต
รายได้คา้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
รายได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้
ขาดทุนต่อหุ น้
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

12

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ ว)
หมายเหตุ
34
35
36
37

สารบัญ
ทุนสํารองตามกฎหมาย
รายได้ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา
การจัดประเภทรายการในงบการเงินงวดก่อน
การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
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บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ ว)

1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “อสมท”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็ น บริ ษทั มหาชน จํากัด เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2547
ซึ่ ง เป็ นการแปลงสภาพมาจากองค์ก ารสื่ อ สารมวลชนแห่ ง ประเทศไทย (“อ.ส.ม.ท.”) ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 บริ ษทั ได้รับโอนกิจการ สิ ทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ สิ นทรัพย์ ส่ วนของทุนและพนักงาน
ทั้งหมดจาก อ.ส.ม.ท.โดยการอนุ มตั ิ ของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 และ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547
บริ ษ ทั ได้รับ ยกเว้น ไม่ต อ้ งปฏิบ ตั ิต ามคําสั่ง ระเบีย บข้อ บัง คับ และมติค ณะรัฐ มนตรี ที่ใ ช้ก บั รัฐ วิส าหกิจ ทัว่ ไป
บริ ษทั จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูท่ ี่ได้จดทะเบียนไว้ที่ 63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ประกอบธุ รกิจหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ โดย อสมท
ประกอบกิจการสถานี วิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 และสถานี วิทยุกระจายเสี ยง 62 สถานี ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และในปี 2557 เป็ นผูช้ นะการประมูลได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง 30 และช่อง 14 เป็ นเวลา 15 ปี
สถานี วิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 ภายใต้พระราชบัญ ญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
ในการประชุ ม คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.)
ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เรื่ อง ความจําเป็ นการใช้คลื่นความถี่และกําหนดระยะเวลาการถือครอง
ความถี่ของ บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน) (สถานี โทรทัศน์โมเดิ ร์นไนน์ช่อง 9) โดยมี มติเห็ นควรพิจารณากําหนด
ระยะเวลาการถื อ ครองคลื่น ความถี่เพื่อ ใช้ในการประกอบกิ จ การโทรทัศ น์ต ามมาตรา 75 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยกําหนดให้คืนคลื่นความถี่ ตามมาตรา 83 วรรคสาม
แห่ งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิ จการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ กสทช. มีมติเห็นชอบการกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่
ธุ รกิจหลักของ อสมท ที่ดาํ เนินการเองรวมทั้งที่ดาํ เนินการภายใต้สัญญาร่ วมดําเนินกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
- อสมท ดําเนินการเอง ประกอบด้วย
ก) ธุรกิจสถานีโทรทัศน์
ข) ธุรกิจการให้บริ การโครงข่ายและให้บริ การสิ่ งอํานวยความสะดวก
ค) ธุรกิจสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง
- ดําเนินการภายใต้สัญญาร่ วมดําเนินกิจการ ประกอบด้วย
ก) สัญญาเพื่อดําเนินกิจการส่ งโทรทัศน์สี
ข) สัญญาร่ วมดําเนินกิจการให้บริ การโทรทัศน์ทางสายระบบบอกรับเป็ นสมาชิก
ค) บริ การออกอากาศทางวิทยุ
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1

ข้ อมูลทัว่ ไป (ต่ อ)
ธุรกิจหลักของบริษัทย่อย
บริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จํากัด ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์ให้กบั อสมท และบริ ษทั อื่น
บริ ษ ทั ซี้ ดเอ็ม คอท จํา กัด ประกอบธุ ร กิ จ หลัก เป็ นรายการวิท ยุที่ อ อกอากาศทางสถานี วิท ยุก ระจายเสี ย งระบบ
เอฟ.เอ็ม..ความถี่เอฟ.เอ็ม 97.5.เมกกะเฮิรตซ์ภายใต้ชื่อ SEED.และประกอบกิจการด้านบันเทิ งทุกประเภทซึ่ งบริ ษทั
ประสบปั ญหาสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากการลดลงของรายได้อย่างต่อเนื่ อง อันเป็ นผลมาจากพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้ าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบการเลิกกิจการ บริ ษทั ซี้ ดเอ็มคอท จํากัด
และให้สาํ นักวิทยุ เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการคลื่นวิทยุ เอฟ.เอ็ม 97.5 เมกกะเฮิรตซ์ โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้ นจากงบการเงิ นระหว่างกาลที่ เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความ
ขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การจัดทําขึ้ น โดยใช้เกณฑ์ร าคาทุ น เดิ ม ในการวัด มู ล ค่าขององค์ป ระกอบ
ของงบการเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34.(ปรับปรุ ง 2559).เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ที่ เกี่ ยวข้อ ง.และตามหลัก การบัญ ชี
ที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
เรื่ อง กําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้
ข้อมูลที่ เป็ นปั จจุบนั โดยมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้
ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอ
รายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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นโยบายการบั ญ ชี ที่ สํา คั ญ
นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญทีใ่ ช้ ในการจัดทํางบการเงินของกลุ่มบริษัท
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้นโยบายทางการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับ
ใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับ การปรับ ปรุ งหรื อ จัด ให้มีข้ึ น เพื่อ ให้มีเนื้ อ หาเท่าเทีย มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่าง
ประเทศโดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิ บตั ิ ท างการบัญ ชี กบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มี ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพ บัญ ชีได้อ อกประกาศที่เกี่ย วกับ มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มีผลบังคับใช้สาํ หรั บงบการเงิ น
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป อย่างไรก็ตามปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้
ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังกล่าวที่ออกและปรับปรุ งใหม่ เนื่องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ มาตรฐานที่ออกและปรับปรุ งใหม่
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมีผลบังคับใช้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 2 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 7 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 11 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 17 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 19 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 21 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 23 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 24 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 26 (ปรั บปรุ ง 2560)

เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิ น
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงิ นสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้ าง
ภาษีเงิ นได้
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ ืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่ อออกจากงาน

16

3

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ (ต่ อ)
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต (ต่ อ)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 28 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 29 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 33 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 34 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 38 (ปรั บปรุ ง 2560)

เรื่ อง
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงิ นในสภาพเศรษฐกิ จที่ เงิ นเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุ ้น
งบการเงิ นระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรั พย์
ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ น และสิ นทรั พย์ที่อาจเกิ ดขึ้ น
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง
ฉบับที่ 2 (ปรั บปรุ ง 2560) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2560) การรวมธุ รกิ จ
ฉบับที่ 5 (ปรั บปรุ ง 2560) สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่อขายและการดําเนิ นงานที่ ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2560) ส่ วนงานดําเนิ นงาน
ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุ ง 2560) งบการเงิ นรวม
ฉบับที่ 11 (ปรั บปรุ ง 2560) การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2560) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิ จการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรั บปรุ ง 2560) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
เรื่ อง
ฉบับที่ 15 (ปรั บปรุ ง 2560) สัญญาเช่าดําเนิ นงาน - สิ่ งจู งใจที่ ให้แก่ผูเ้ ช่ า
ฉบับที่ 25 (ปรั บปรุ ง 2560) ภาษี เงิ นได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิ จการหรื อของผูถ้ ือหุ ้น
ฉบับที่ 27 (ปรั บปรุ ง 2560) การประเมิ นเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ ทาํ ขึ้ นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรั บปรุ ง 2560) การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรั บปรุ ง 2560) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรั บปรุ ง 2560) สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 4 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 5 (ปรั บปรุ ง 2560)

เรื่ อง
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่ เกิ ดขึ้ นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้ สินที่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมิ นว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และการปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้อม
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นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ (ต่ อ)
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต (ต่ อ)
การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 7 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 13 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 14 (ปรั บปรุ ง 2560)

ฉบับที่ 15 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 17 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรั บปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 21 (ปรั บปรุ ง 2560)

เรื่ อง
การปรั บปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรั บปรุ ง 2560)
เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นในสภาพเศรษฐกิ จที่ มีภาวะเงิ นเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงิ นระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจํากัดสิ นทรั พย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงิ นทุนขั้นตํ่า
และปฏิ สัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรั บมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสําหรั บการก่อสร้ างอสังหาริ มทรั พย์
การจ่ ายสิ นทรั พย์ที่ไม่ใช่เงิ นสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรั พย์จากลูกค้า
เงิ นที่ นาํ ส่ งรั ฐ

ผูบ้ ริ หารคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ตามประกาศสภาวิชาชี พบัญชี มาใช้
และถือปฏิ บตั ิ โดยผูบ้ ริ หารพิจารณาถึงผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออก
และปรั บปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่ มีสาระสําคัญ
ต่องบการเงิ นในงวดที่ ถือปฏิ บตั ิ
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ค่ าใช้ จ่ ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะเกิดจากค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
ค่าใช้จ่ายผลิตรายการ
ค่าใช้จ่ายเครื่ องส่ งวิทยุและโทรทัศน์
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่านายหน้าและส่ งเสริ มการขาย
หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

2560
209.79
52.36
272.80
249.53
28.13
4.41
48.35
9.78
875.15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
321.36
40.37
291.49
245.92
41.68
(26.16)
48.57
14.25
977.48

2560
216.88
52.36
268.40
249.04
28.13
4.41
47.49
9.73
876.44

2559
317.18
40.37
281.75
244.37
39.25
(26.16)
47.75
14.15
958.66
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
ค่าใช้จ่ายผลิตรายการ
ค่าใช้จ่ายเครื่ องส่ งวิทยุและโทรทัศน์
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่านายหน้าและส่ งเสริ มการขาย
หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

2560
586.42
130.97
816.53
804.31
83.94
3.84
152.08
29.72
2,607.81

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
803.72
129.63
873.39
682.06
129.94
(33.00)
167.60
42.90
2,796.24

2560
599.03
130.97
802.28
802.44
83.94
3.84
148.63
29.52
2,600.65

2559
787.74
129.63
841.41
676.82
127.05
(33.00)
161.66
42.59
2,733.90

สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ ายสําหรับงวดสามเดื อนและงวดเก้าเดื อน
สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 ได้ร วมค่าเสื่ อ มราคาอุป กรณ์เครื่ อ งส่ ง โครงข่า ยงวดปี 2558 จํา นวน 1.75 ล้า นบาท และ
งวดปี 2559 จํานวน 20.63 ล้านบาท รวมค่าเสื่ อมราคาของงวดก่อน จํานวน 22.38 ล้านบาท
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ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ก) ผลการดําเนินงานแยกตามส่ วนงาน
หน่วย : ล้านบาท

งบกําไรขาดทุนรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2560
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
กําไร(ขาดทุน)ตามส่ วนงาน
ก่อนหักภาษีที่รายงาน

ส่ วนบริ การ
ทางโทรทัศน์
498.76
6.19
504.95

ส่ วนบริ การ
ทางวิทยุ
570.31
2.86
573.17

ส่ วนบริ การ
ทางข่าว
270.24
3.07
273.31

ส่ วนบริ การ
ทางวิศวกรรม
290.52
1.54
292.06

ส่ วนบริ การ
ธุรกิจสื่ อใหม่
37.58
0.15
37.73

สัญญาร่ วม
ดําเนินกิจการ
394.26
394.26

ส่ วนงาน
อํานวยการ
24.76
27.69
52.45

รวม
2,086.43
41.50
2,127.93

(470.13)

223.31

(22.63)

(159.86)

1.75

227.30

(279.63)

(479.89)
หน่วย : ล้านบาท

งบกําไรขาดทุนรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2559
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
กําไร(ขาดทุน)ตามส่ วนงาน
ก่อนหักภาษีที่รายงาน

ส่ วนบริ การ
ทางโทรทัศน์
444.43
28.77
473.20

ส่ วนบริ การ
ทางวิทยุ
626.30
29.73
656.03

ส่ วนบริ การ
ทางข่าว
190.91
2.05
192.96

ส่ วนบริ การ
ทางวิศวกรรม
101.93
13.81
115.74

ส่ วนบริ การ
ธุรกิจสื่ อใหม่
128.37
0.80
129.17

สัญญาร่ วม
ดําเนินกิจการ
354.24
354.24

ส่ วนงาน
อํานวยการ
242.93
45.89
288.82

รวม
2,089.11
121.05
2,210.16

(539.02)

277.67

(139.56)

(283.98)

(9.14)

218.80

(110.85)

(586.08)
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ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
ข) ฐานะการเงินรวมแยกตามส่ วนงาน
หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ส่ วนบริ การ
ทางโทรทัศน์

ส่ วนบริ การ
ทางวิทยุ

ส่ วนบริ การ
ทางข่าว

ส่ วนบริ การ
ทางวิศวกรรม

ส่ วนบริ การ
ธุรกิจสื่ อใหม่

สัญญาร่ วม
ดําเนินกิจการ

ส่ วนงาน
อํานวยการ

รวม

สิ นทรัพย์ตามส่ วนงานที่รายงาน

4,108.94

205.73

273.55

887.00

12.73

362.99

3,388.83

9,239.77

หนี้สินตามส่ วนงาน

1,680.92

181.58

139.35

331.74

4.92

492.29

239.78

3,070.58

หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่ วนบริ การ
ทางโทรทัศน์

ส่ วนบริ การ
ทางวิทยุ

ส่ วนบริ การ
ทางข่าว

ส่ วนบริ การ
ทางวิศวกรรม

ส่ วนบริ การ
ธุรกิจสื่ อใหม่

สัญญาร่ วม
ดําเนินกิจการ

ส่ วนงาน
อํานวยการ

รวม

สิ นทรัพย์ตามส่ วนงานที่รายงาน

4,344.11

210.83

266.80

992.87

10.26

472.79

3,901.34

10,199.00

หนี้สินตามส่ วนงาน

1,896.01

194.66

149.12

521.69

5.27

590.11

276.25

3,633.11
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ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
การกระทบยอดกําไรหรื อขาดทุนตามส่ วนงานทีร่ ายงาน
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน

2560

ขาดทุนรวมตามส่ วนงานที่รายงาน

2559

(479.89)

(586.08)

90.74

109.08

2.08

13.70

(387.07)

(463.30)

จํานวนเงินที่ไม่ได้ปันส่ วน :
รายได้ภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ขาดทุนสําหรับงวดส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

0.46

0.45

0.42

0.40

145.23

147.80

134.33

142.36

192.97

222.85

192.97

222.85

58.17

75.09

58.17

74.28

396.83

446.19

385.89

439.89

31 ธันวาคม 2559

เงินฝากธนาคาร-ฝากประจํา
ไม่เกิน 3 เดือน
เช็คระหว่างทาง
รวม
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เงินลงทุนชั่วคราว
หน่วย : ล้านบาท

เงินฝากประจํา 4 เดือน
เงินฝากประจํา 5 เดือน
เงินฝากประจํา 6 เดือน
เงินฝากประจํา 10 เดือน
เงินฝากประจํา 12 เดือน
รวม

8

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
100.00
200.00
100.00
11.48
11.47
350.00
77.81
366.26
389.29
827.73

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
100.00
200.00
100.00
11.48
11.47
350.00
77.81
366.26
389.29
827.73

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวีย นอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
504.57
556.66
178.85
192.59
683.42
749.25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
506.54
551.22
170.80
185.85
677.34
737.07
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ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวีย นอื่น (ต่ อ)
ก) ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกําหนด
ไม่เกิน 6 เดือน
6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี ขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
251.45
174.89
173.18
156.52
21.85
75.07
81.82
198.26
291.57
266.21
819.87
870.95
(315.30)
(314.29)
504.57
556.66

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
250.36
168.93
174.21
155.16
21.81
74.89
123.97
240.41
285.81
260.45
856.16
899.84
(349.62)
(348.62)
506.54
551.22

ลูกหนี้ การค้าส่ วนที่เกินกว่า 2 ปี ขึ้นไป เป็ นลูกหนี้ การค้าที่เกิดจากการดําเนิ นธุ รกิจโทรทัศน์และวิทยุ ซึ่ งบางส่ วนอยูใ่ นระหว่าง
ดําเนินการทางกฎหมาย
ข) ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

ลูกหนี้ร่วมดําเนินกิจการ

8.75

-

8.75

-

ลูกหนี้ภาษีกรมสรรพากร

106.68

134.71

99.33

128.23

เงินล่วงหน้า

12.43

18.52

12.43

18.52

เงินยืมทดรอง

50.99

39.36

50.29

39.10

178.85

192.59

170.80

185.85

รวม
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สิ นค้ าคงเหลือและรายการระหว่ างผลิต
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

12.72

15.01

21.66

24.70

(8.86)

(8.86)

(8.86)

(8.86)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ

3.86

6.15

12.80

15.84

รายการระหว่างผลิต

13.20

14.74

-

-

หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่า

(7.80)

(5.34)

-

-

รายการระหว่างผลิต-สุ ทธิ

5.40

9.40

-

-

รวม

9.26

15.55

12.80

15.84

สิ นค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่า

10

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ ค้างรับ
หน่วย : ล้านบาท

รายได้ค่าตอบแทนร่ วมดําเนินกิจการค้างรับ
รายได้ค่าเช่าโครงข่ายและสิ่ งอํานวยความสะดวก
รายได้จากค่าเช่าเวลาและค่าโฆษณาค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้อื่น ๆ ค้างรับ
รวม
11

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
30 กันยายน
2559
2560
0.14
0.38
8.86
18.87
22.82
22.45
6.12
7.91
17.97
0.27
55.91
49.88

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
2559
2560
0.14
0.38
8.86
18.87
8.18
4.31
6.12
7.91
17.11
0.27
40.41
31.74

สิ นทรัพ ย์หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
30 กันยายน 2560
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
และภาษีอื่น
พัสดุคงเหลือ
อื่น ๆ
รวม

23.08
1.31
2.59
26.98

22.80
1.86
4.17
28.83

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
30 กันยายน 2560
19.38
1.03
2.26
22.67

19.32
1.58
3.84
24.74
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เงินฝากที่มภี าระผูกพัน

เงินฝากประจํา 6 เดือน
เงินฝากประจํา 12 เดือน
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
0.11
0.11
557.66
613.99
557.77
614.10

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
0.11
0.11
557.66
613.99
557.77
614.10

เงินฝากที่มีภาระผูกพันที่เป็ นเงินฝากประจํา 6 เดือน กับธนาคารแห่ งหนึ่ งมีเงื่อนไขว่า อสมท ต้องวางหลักประกันต่อการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาจ้างให้สิทธิ เผยแพร่ ขอ้ มูลทางสถานี โทรทัศน์ที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย.ในกรณี ที่.อสมท ก่อให้เกิด
ความเสี ยหายใดๆ หรื อมิได้ปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ที่กาํ หนดไว้ในสัญญาจ้าง
เงินฝากที่มีภาระผูกพันประเภทเงินฝากประจํา 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํา นวน 557.66 ล้า นบาท อสมท ได้มี ข อ้ ตกลงเปลี่ย นแปลงเงื่ อ นไขกับ ธนาคารโดยธนาคารจะคิด อัต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้
เพื่อที่อยูอ่ าศัยของพนักงานสู งกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําดังกล่าวที่ อสมท ได้รับในอัตราร้อยละ 1 โดย อสมทต้องมีเงินฝาก
ไว้กบั ธนาคาร เป็ นจํานวนไม่ต่าํ กว่าจํานวนเงินที่พนักงานยังเป็ นหนี้อยูก่ บั ธนาคาร
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ก) รายละเอียดของเงินลงทุนซึ่ งบันทึกโดยวิธีราคาทุน สรุ ปได้ดงั นี้
ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จํากัด
บริ ษทั ซี้ ดเอ็มคอท จํากัด

ประเทศที่
จดทะเบียน

สกุลเงิน

ไทย
ไทย

บาท
บาท

ให้บริ การจัดทํารายการโทรทัศน์
ประกอบกิจการด้านบันเทิง
ทุกประเภทและให้คาํ ปรึ กษา

ข) มูลค่าของเงินลงทุนซึ่ งบันทึกโดยวิธีราคาทุนเป็ นดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จํากัด
บริ ษทั ซี้ ดเอ็มคอท จํากัด
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
รวม

10.00
100.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราร้อยละ
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ของการถือหุน้
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
49
49

4.90
49.00
(49.00)
4.90

4.90
49.00
(49.00)
4.90
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ
อัตราร้อยละ
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ความสัมพันธ์ ของการถือหุน้ 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

เงินลงทุนทัว่ ไป - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาด
บริ ษทั ทรู วชิ นั่ ส์ จํากัด (มหาชน) ให้บริ การโทรทัศน์
ระบบบอกรับเป็ น
สมาชิก
ให้บริ การโทรทัศน์
บริ ษทั ทรู วชิ นั่ ส์ เคเบิ้ล จํากัด
ระบบบอกรับเป็ น
(มหาชน)
สมาชิกผ่านสายเคเบิ้ล
บริ ษทั เซลลูลาร์ วชิ นั่
ให้บริ การโทรทัศน์
(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ระบบบอกรับเป็ น
สมาชิกผ่านดาวเทียม
บริ ษทั อาร์.บี.ดี.เอส.
ให้บริ การข้อมูล
(ประเทศไทย) จํากัด
ข่าวสารสารสนเทศ
กองทุนรวมวายุภกั ษ์ 1
กองทุนเปิ ด
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ
รวม

ผูถ้ ือหุน้

0.40

79.50

79.50

ผูถ้ ือหุน้

0.66

50.00

50.00

ผูถ้ ือหุน้

10

10.00

10.00

ผูถ้ ือหุน้
ผูล้ งทุน

20

20.00
10.00
169.50
(155.09)
14.41
14.41

20.00
10.00
169.50
(155.09)
14.41
14.41

ค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า จํา นวน 155.09 ล้ า นบาท เป็ นค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของ บริ ษั ท ทรู วิ ชั่ น ส์ เคเบิ้ ล จํา กั ด (มหาชน)
จํานวน 50.00 ล้านบาท บริ ษทั เซลลูลาร์ วิชนั่ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) จํานวน 10.00 ล้านบาท บริ ษทั อาร์ .บี .ดี.เอส. (ประเทศไทย) จํากัด
จํานวน 20.00 ล้านบาท และ บริ ษทั ทรู วชิ นั่ ส์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 75.09 ล้านบาท
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ลูกหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้อื่น
เงินค้างรับอื่น
รวม
16

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
1.63
3.58
4.47
3.15
6.10
6.73

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
4.47
3.15
4.47
3.15

อสั งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

ราคาตามบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
1,164.51
1,164.51

ที่ ดินซึ่ งเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ น ราคาประเมิ นจํานวน 2,064.09 ล้านบาทได้ป ระเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระ
โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด เมื่อเดือนสิ งหาคม 2556
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ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
หน่วย : ล้านบาท

ราคาตามบัญชีตน้ งวดสุ ทธิ
ซื้ อและรับโอนสิ นทรัพย์
โอนเปลี่ยนประเภท
โอนเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสุทธิ

สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั
2,166.09
458.09
(338.61)

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญา
ร่ วมดําเนินกิจการ
472.42
48.64
-

รวม
2,638.51
506.73
(338.61)

(1.22)
(2.41)
(283.97)

(166.96)

(1.22)
(2.41)
(450.93)

1,997.97

354.10

2,352.07
หน่วย : ล้านบาท

ราคาตามบัญชีตน้ งวดสุ ทธิ
ซื้ อและรับโอนสิ นทรัพย์
โอนเปลี่ยนประเภท
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิ

สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั
1,798.28
951.14
(260.62)
(0.41)
(322.27)
(0.03)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญา
ร่ วมดําเนินกิจการ
617.60
33.95
(2.10)
(177.03)
-

2,166.09

472.42

รวม
2,415.88
985.09
(262.72)
(0.41)
(499.30)
(0.03)
2,638.51

29

17

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท

ราคาตามบัญชีตน้ งวดสุ ทธิ
ซื้ อและรับโอนสิ นทรัพย์
โอนเปลี่ยนประเภท
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสุทธิ

สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั
2,155.05
457.82
(338.74)
(0.28)
(282.12)
1,991.73

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญา
ร่ วมดําเนินกิจการ
472.42
48.64
(166.96)
354.10

รวม
2,627.47
506.46
(338.74)
(0.28)
(449.08)
2,345.83
หน่วย : ล้านบาท

ราคาตามบัญชีตน้ งวดสุ ทธิ
ซื้ อและรับโอนสิ นทรัพย์
โอนเปลี่ยนประเภท
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสุทธิ

สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั
1,787.92
945.14
(260.62)
(0.27)
(317.12)
2,155.05

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญา
ร่ วมดําเนินกิจการ
617.60
33.95
(2.10)
(177.03)
472.42

รวม
2,405.52
979.09
(262.72)
(0.27)
(494.15)
2,627.47

30
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สิ นทรัพ ย์ไม่ มตี ัวตน
หน่วย : ล้านบาท

ราคาตามบัญชีตน้ งวดสุ ทธิ
ซื้ อและรับโอนสิ นทรัพย์
โอนเปลี่ยนประเภท
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
3,307.35
3,544.02
188.67
237.16
(3.90)
(0.47)
(59.02)
(352.49)
(414.34)
(0.03)
3,139.60
3,307.35

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
3,307.28
3,540.28
188.61
237.06
(3.91)
(0.47)
(57.00)
(352.47)
(412.59)
3,139.51
3,307.28

สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 3,139.60 ล้านบาท และ 3,139.51 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการตามลําดับ และในจํานวนนี้ รวมถึ งกรณี ที่ อสมท ได้รับ ใบอนุ ญ าตให้ใช้ค ลื่ น ความถี่ เพื่อ ให้บ ริ การ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเภทบริ การทางธุ รกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดสู ง และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มียอดคงเหลือ 2,446.55 ล้านบาท และ 483.45 ล้านบาท ตามลําดับ
19

สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภายหลังจากการนํามาหักกลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559

404.52

308.82

414.32

318.62

(1.57)
402.95

308.82

(1.57)
412.75

318.62

31
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สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่ อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดมีดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม
2560

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สัญญาเช่าการเงิน
รายได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สัญญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

บันทึกเป็ นรายได้
(รายจ่าย)
ในงบกําไรขาดทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน
2560

13.24
15.02
0.81
38.34
0.37
11.50
0.01
81.20
148.33
308.82

(0.21)
(0.06)
1.97
(0.37)
0.79
1.84
91.74
95.70

13.03
15.02
0.75
40.31
11.50
0.80
83.04
240.07
404.52

308.82

(0.14)
(1.43)
(1.57)
94.13

(0.14)
(1.43)
(1.57)
402.95
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สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม
2559

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สัญญาเช่าการเงิน
รายได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการรางวัลหาโฆษณา
และส่ งเสริ มการขาย
ขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม

บันทึกเป็ นรายได้
(รายจ่าย)
ในงบกําไรขาดทุน

บันทึกเป็ นรายได้
(รายจ่าย)
ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ณ วันที่ 30 กันยายน
2559

20.94
15.02
3.32
21.04
1.93
39.50
0.21
74.91

(7.70)
(0.59)
14.46
0.30
(7.00)
(0.20)
0.44

9.23

13.24
15.02
2.73
35.50
2.23
32.50
0.01
84.58

9.72
186.59

(2.25)
111.62
109.08

9.23

7.47
111.62
304.90
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สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม
2560

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สัญญาเช่าการเงิน
รายได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สัญญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

บันทึกเป็ นรายได้
(รายจ่าย)
ในงบกําไรขาดทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน
2560

13.24
9.80
15.02
0.81
38.34
0.37
11.50
0.01
81.20
148.33
318.62

(0.21)
(0.06)
1.97
(0.37)
0.79
1.84
91.74
95.70

13.03
9.80
15.02
0.75
40.31
11.50
0.80
83.04
240.07
414.32

318.62

(0.14)
(1.43)
(1.57)
94.13

(0.14)
(1.43)
(1.57)
412.75

34
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สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม
2559

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สัญญาเช่าการเงิน
รายได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการรางวัลหาโฆษณา
และส่ งเสริ มการขาย
ขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม
20

บันทึกเป็ นรายได้
(รายจ่าย)
ในงบกําไรขาดทุน

บันทึกเป็ นรายได้
(รายจ่าย)
ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ณ วันที่ 30 กันยายน
2559

20.94
15.02
3.32
21.04
1.93
39.50
0.20
74.40

(7.70)
(0.59)
14.46
0.30
(7.00)
(0.19)
0.95

9.23

13.24
15.02
2.73
35.50
2.23
32.50
0.01
84.58

9.72
186.07

(2.25)
111.62
109.60

9.23

7.47
111.62
304.90

สิ นทรัพ ย์ไม่ หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
สิ ทธิการเช่าที่ดินรอตัดบัญชี
สุ ทธิ
เงินมัดจําและเงินประกัน
รวม

9.06
2.93
11.99

9.92
2.92
12.84

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
9.06
1.69
10.75

9.92
1.68
11.60
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เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - ปรับปรุ งอาคาร
ซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้อื่น
เงินปันผลค้างจ่าย
รวม

22

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559

151.22

176.41

145.67

172.82

156.15
9.03
0.48
0.13
317.01

356.83
0.17
5.44
0.13
538.98

156.15
8.94
0.48
311.24

356.83
4.65
534.30

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

ส่ วนที่ครบกําหนดชําระไม่เกินหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยเช่าซื้ อรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินสุ ทธิ

23.33
(1.62)
21.71

32.27
(3.01)
29.26

22.74
(1.57)
21.17

30.89
(2.87)
28.02

ส่ วนที่ครบกําหนดชําระเกินหนึ่งปี ไม่เกินห้าปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยเช่าซื้ อรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินสุ ทธิ

3.03
(0.39)
2.64

14.22
(1.42)
12.80

2.61
(0.36)
2.25

12.97
(1.37)
11.60

ในระหว่างงวด อสมท ได้บนั ทึกดอกเบี้ยเช่าซื้ อรอตัดบัญชีเป็ นต้นทุนทางการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2.33 ล้านบาท
และงบการเงินรวม จํานวน 2.44 ล้านบาท
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เจ้ าหนีค้ ่ าใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่
ณ วันที่ 30.กันยายน 2560 อสมท มีหนี้ สินที่ เกิดจากการเป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง
กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) ให้ใช้คลื่ นความถี่ เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ภาคพื้นดิ นในระบบ
ดิ จิตอล หมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดสู ง ช่ องรายการ MCOT HD และหมวดหมู่เด็ก เยาวชนและครอบครั ว ช่องรายการ
MCOT Kids & Family ดังนี้
เจ้าหนี้ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560

มูลค่าอนาคต
ของจํานวน
เงินที่ตอ้ งจ่าย
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
322.26
ครบกําหนดชําระเกินหนึ่งปี ไม่เกินห้าปี
968.20
ครบกําหนดชําระเกินห้าปี
รวม
1,290.46

31 ธันวาคม 2559

ดอกเบี้ย
22.02

มูลค่าปัจจุบนั
ของจํานวน
เงินที่ตอ้ งจ่าย
300.24

39.87
61.89

928.33
1,228.57

มูลค่าอนาคต
ของจํานวน
เงินที่ตอ้ งจ่าย
635.00
940.00
1,575.00

มูลค่าปัจจุบนั
ดอกเบี้ย
28.71
20.03
48.74

ของจํานวน
เงินที่ตอ้ งจ่าย
606.29
919.97
1,526.26

ตามหนังสื อที่ สทช 4006/4671 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เห็นชอบให้ อสมท ชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่ วนที่เหลือทั้งหมด
ตั้ง แต่ง วดที ่ 4 เป็ นต้น ไปในหมวดหมู ่ท ัว่ ไปแบบความคมชัด สู ง ช่อ งรายการ MCOT.HD.(ช่อ ง 30) และหมวดหมู ่เด็ก
เยาวชนและครอบครัว ช่องรายการ MCOT Kids & Family (ช่อง 14) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 76/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่ อง มาตรการส่ งเสริ มการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
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ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

25

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย

370.62
86.11
0.03

285.66
109.85
1.23

368.46
85.95
0.03

284.53
109.41
0.03

รวม

456.76

396.74

454.44

393.97

31 ธันวาคม 2559

หนีส้ ิ นหมุนเวีย นอื่น
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
รวม
26

30 กันยายน 2560

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

10.28
4.81

10.35
5.40

10.14
2.87

9.75
2.86

15.09

15.75

13.01

12.61

เจ้ าหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
เจ้าหนี้เงินทดแทนพนักงาน
เจ้าหนี้ดาํ เนินคดี
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้ สิน-ค่ารื้ อถอน
รวม

0.06
0.24
0.45
0.08
0.83

0.14
0.24
0.45
0.08
0.91

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
0.06
0.24
0.45
0.75

0.14
0.24
0.45
0.83
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รายได้ รอตัดบัญชี
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559

รายได้รอตัดบัญชีตน้ งวดสุ ทธิ
บวก รับโอนเพิ่ม
หัก รับรู ้เป็ นรายได้
รายได้รอตัดบัญชีปลายงวดสุ ทธิ

590.11
48.64
(201.80)
436.95

782.04
33.94
(225.87)
590.11

590.11
48.64
(201.80)
436.95

782.04
34.14
(226.07)
590.11

รายได้รอตัดบัญชีรับรู ้เป็ น
รายได้สาํ หรับงวด จาก
สิ นทรัพย์รับโอนตัดบัญชี
ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา
รวม

166.92
34.88
201.80

179.11
46.76
225.87

166.92
34.88
201.80

179.31
46.76
226.07
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ประมาณการหนีส้ ิ นผลประโยชน์ พนักงาน

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ
ผลประโยชน์การเกษียณอายุพนักงาน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
รายจ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับ
ผลประโยชน์การเกษียณอายุพนักงาน

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
รายจ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับ
ผลประโยชน์การเกษียณอายุพนักงาน
รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการ
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
420.58
420.58

411.05
411.05

งบการเงินรวม
2560
2559

8.01
8.01

7.92
7.92

งบการเงินรวม
2560
2559

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
415.20
415.20

405.99
405.99

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

7.76
7.76

7.49
7.49

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

24.02
24.02

23.74
23.74

23.26
23.26

22.45
22.45

-

(41.79)
(41.79)

-

(46.14)
(46.14)

ผลประโยชน์ การเกษียณอายุพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
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ประมาณการหนีส้ ิ นผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 30 กันยายน

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม
2560
2559

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

426.62
8.01
(14.05)

418.83
7.92
(19.56)

421.49
7.76
(14.05)

410.57
7.49
(19.56)

420.58

407.19

415.20

398.50

งบการเงินรวม
2560
2559

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

411.04

362.05

405.99

349.47

24.02
(14.48)

41.79
23.74
(20.39)

23.26
(14.05)

46.14
22.45
(19.56)

420.58

407.19

415.20

398.50

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
5.52
2.49
8.01

5.56
2.36
7.92

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
5.30
2.46
7.76

5.17
2.32
7.49
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ประมาณการหนีส้ ิ นผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
16.55
7.47
24.02

16.66
7.08
23.74

2560

15.88
7.38
23.26

15.49
6.96
22.45

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2559

2560

2559

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ

3.95

3.87

3.85

3.75

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

1.27

1.34

1.18

1.16

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

0.30

0.35

0.27

0.26

ต้นทุนทางการเงิน

2.49

2.36

2.46

2.32

รวม

8.01

7.92

7.76

7.49

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ

2560

2559

2560

2559

11.83

11.61

11.53

11.25

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

3.82

4.00

3.54

3.46

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

0.90

1.05

0.81

0.78

ต้นทุนทางการเงิน

7.47

7.08

7.38

6.96

24.02

23.74

23.26

22.45

รวม

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานได้คาํ นวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยกลุ่มบริ ษทั ได้จา้ งผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้รับใบรับรอง
นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสากลเป็ นผูค้ าํ นวณ
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รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุม อสมท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อ ม
ในการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ นโยบายทางการเงิ น และการดําเนิ น งาน นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ยัง รวมถึง
การอยูภ่ ายใต้การควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกัน
ในระหว่างงวดกลุ่มบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการค้ากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยคิดราคาซื้ อ/ขายสิ นค้าและบริ การกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอกโดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ หรื อเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา
รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาํ คัญมีดงั นี้
ก)

รายได้ จากการร่ วมดําเนินกิจการ
หน่วย : ล้านบาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้จากการร่ วมดําเนินกิจการ
- BEC
- UBCC (True Visions Cable)
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

55.35

52.70

55.35

52.70

8.81

7.61

8.81

7.61

64.16

60.31

64.16

60.31
หน่วย : ล้านบาท

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้จากการร่ วมดําเนินกิจการ
- BEC
- UBCC (True Visions Cable)
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

166.03

158.12

166.03

158.12

26.42

23.61

26.42

23.61

192.45

181.73

192.45

181.73
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รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
ข)

รายได้ จากการดําเนินงานโทรทัศน์ และวิทยุ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้จากการดําเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ
บริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จํากัด
บริ ษทั ซี้ ดเอ็มคอท จํากัด
รวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้จากการดําเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ
บริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จํากัด
บริ ษทั ซี้ ดเอ็มคอท จํากัด
รวม
ค)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
-

-

0.48

0.22
12.05
12.27

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
-

0.48

-

0.48
0.48

0.22
32.15
32.37

รายได้ อื่น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้อื่น
บริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จํากัด
บริ ษทั ซี้ ดเอ็มคอท จํากัด
รวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้อื่น
บริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จํากัด
บริ ษทั ซี้ ดเอ็มคอท จํากัด
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
-

-

0.15
0.28
0.43

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
-

0.66
0.66

-

2.14
2.14

0.20
0.94
1.14
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รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
ง)

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานโทรทัศน์ และวิทยุ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

การซื้ อสิ นค้าและบริ การ
บริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จํากัด

-

-

16.14

3.90

บริ ษทั ซี้ ดเอ็มคอท จํากัด

-

-

-

0.74

รวม

-

-

16.14

4.64

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน

2560

2559

2560

2559

การซื้ อสิ นค้าและบริ การ
บริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จํากัด

-

-

24.97

12.55

บริ ษทั ซี้ ดเอ็มคอท จํากัด

-

-

-

0.74

รวม

-

-

24.97

13.29

จ)

ยอดค้ างชําระทีเ่ กิดจากการขาย/ซื้อสิ นค้ า/บริการ และค่ าใช้ จ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จํากัด
บริ ษทั ซี้ ดเอ็มคอท จํากัด
รวม

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

-

-

1.53

0.86

-

-

42.89

42.91

-

-

44.42

43.77
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รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
จ)

ยอดค้ างชําระทีเ่ กิดจากการขาย/ซื้อสิ นค้ า/บริการ และค่ าใช้ จ่าย (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จํากัด
บริ ษทั ซี้ ดเอ็มคอท จํากัด
รวม
ฉ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
6.97
1.22
8.19

31 ธันวาคม 2559
4.56
1.22
5.78

เงินให้ ก้ยู ืมแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
บริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จํากัด

-

-

2.25

3.00

รวม

-

-

2.25

3.00

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

ส่ วนที่ครบกําหนดชําระเกินหนึ่ งปี
บริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จํากัด

-

-

5.25

5.25

รวม

-

-

5.25

5.25

คณะกรรมการ บมจ.อสมท มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 11/2560 วัน ที่ 25 กรกฎาคม 2560 อนุ ม ัติ ใ ห้
บจก.พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ พักชําระหนี้ เงินต้นของเงินกู ้ เพื่อบรรเทาปั ญ หาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยให้ชาํ ระ
เฉพาะดอกเบี้ยตั้งแต่เดือน เมษายน – ธันวาคม 2560 จํานวน 9 งวด และอนุ มตั ิขยายระยะเวลาในการผ่อนชําระจากเดิม 40 งวด
รวมกับระยะเวลาที่ขอพักชําระเงินต้นจํานวน 9 งวด เป็ น 49 งวด เพื่อชําระหนี้ วงเงิน 10 ล้านบาท ให้ครบถ้วน โดยให้เริ่ ม
ผ่อนชําระคืนส่ วนที่คงค้างอยูจ่ าํ นวน 7.50 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 ถึงเดือน มิถุนายน 2563
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รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
ช)

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

ผูบ้ ริ ห าร หมายถึง กรรมการบริ ษทั กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ผูบ้ ริ หารบริ ษทั 4 รายแรก และผูด้ าํ รงตําแหน่ งเที ยบเท่ า
ผูบ้ ริ หารรายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ โดยรวมผูบ้ ริ หารบริ ษทั ในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า ซึ่ งเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

1.37

1.64

1.35

1.60

6.15
0.30
7.82

7.57
0.35
9.56

6.15
0.27
7.77

6.64
0.26
8.50

งบการเงินรวม
2560
2559

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

4.22

4.70

4.04

4.45

18.22
0.90
23.34

23.80
1.05
29.55

17.65
0.80
22.49

20.25
0.78
25.48

ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทน และค่าเช่ารถประจําตําแหน่ ง
ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีเงินให้กยู้ มื แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร

47

30

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
เงินคํ้าประกันสัญญาเช่า
เงินคํ้าประกันจัดซื้ อจัดจ้าง
เงินคํ้าประกันบริ ษทั ย่อย
เงินฝากอื่น ๆ
รวม

31

11.50
11.26
0.63
23.39

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559

9.32
11.65
0.39
21.36

11.50
11.26
0.59
0.63
23.98

9.32
11.65
0.52
0.39
21.88

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้จากกําไรทางภาษีของ อสมท สําหรับปี 2560 และ 2559 คํานวณจากกําไรทางบัญชี ปรับปรุ งด้วยรายได้และรายจ่ายอื่น
บางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามที่กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากร โดยกลุ่มบริ ษทั คํานวณภาษีเงินได้สําหรับปี 2560
และ 2559 ในอัตราร้อยละ 20

32

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 คํานวณจากขาดทุนสําหรับงวดที่เป็ น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
แสดงการคํานวณดังนี้
หน่วย : ล้านบาท/ล้านหุน้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
ขาดทุนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
(80.59)
(252.11)
(82.07)
(247.77)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
687.10
687.10
687.10
687.10
ขาดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
(0.12)
(0.37)
(0.12)
(0.36)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ขาดทุนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ขาดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
2560
2559

หน่วย : ล้านบาท/ล้านหุน้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(387.07)
687.10
(0.56)

(385.18)
687.10
(0.56)

(463.30)
687.10
(0.67)

(440.57)
687.10
(0.64)
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ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ก)

ภาระผูกพันตามสั ญญาจ้ างเหมาบริการและสั ญญาเช่ า
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
30 กันยายน 2560

ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมา
บริ การและสัญญาเช่า
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

ข)

185.81
170.79
49.62
406.22

258.56
135.70
394.26

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559

183.38
168.28
49.62
401.28

256.22
131.61
387.83

ภาระผูกพันตามรายจ่ ายฝ่ ายทุน
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559

ค่าอุปกรณ์
รวม

354.30
354.30

133.04
133.04
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ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ (ต่ อ)
ค)

คดีความ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน) ถูกฟ้ องร้องคดีความ จํานวน 14 คดี โดยมีมูลฟ้ องเป็ นเงิน ประมาณ
1,014.31 ล้านบาท ประกอบด้วย
คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น
คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
รวม
คดีอยูร่ ะหว่างการยืน่ อุทธรณ์คาํ พิพากษา
คดีอยูร่ ะหว่างการยืน่ ฎีกาคําพิพากษา
คดีอยูใ่ นระยะเวลาที่สามารถยืน่ ฎีกาคําพิพากษา
รวม

4
2
4
10
2
1
1
14

คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คดี

มูลฟ้อง
มูลฟ้อง
มูลฟ้อง
มูลฟ้อง
มูลฟ้อง
มูลฟ้อง

หน่วย : ล้านบาท
254.25
731.46
22.38
1,008.09
4.45
1.07
0.70
1,014.31

สําหรับคดีที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 2 คดี
- คดีที่ศาลแพ่งพิพากษาให้ อสมท ชําระหนี้ อสมท อุทธรณ์คาํ พิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ 1 คดี มีมูลฟ้อง 1.46 ล้านบาท
- คดีที่ศาลแพ่งพิพากษายกคําร้อง โจทก์อุทธรณ์คาํ พิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ 1 คดี มีมูลฟ้อง 730.00 ล้านบาท
สําหรับคดีที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 4 คดี ประกอบด้วย
- คดีที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ อสมท ชําระหนี้ 2 คดี อสมท อุทธรณ์คาํ พิพากษา 2 คดี มีมูลฟ้ อง 1.35 ล้านบาท
คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
- คดีที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้ อง 2 คดี มูลฟ้ อง 21.03 ล้านบาท โจทก์อุทธรณ์คาํ พิพากษา 1 คดี มีมูลฟ้ อง 1.87 ล้านบาท
และโจทก์ยนื่ อุทธรณ์คาํ ร้องกระบวนการพิจารณา 1 คดี มีมูลฟ้อง 19.16 ล้านบาท คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
สําหรับคดีที่อยูร่ ะหว่างการยืน่ อุทธรณ์/ฎีกาคําพิพากษา 3 คดี ประกอบด้วย
- คดีที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ อสมท ชําระหนี้ อสมท ยืน่ อุทธรณ์คาํ พิพากษา 1 คดี มีมูลฟ้อง 1.75 ล้านบาท
- คดีที่ศาลแพ่งพิพากษาให้ อสมท ชําระหนี้ อสมท ยืน่ อุทธรณ์คาํ พิพากษา 1 คดี มีมูลฟ้อง 2.70 ล้านบาท
- คดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ อสมท ชําระหนี้ อสมท ยืน่ ฎีกาคําพิพากษา 1 คดี มีมูลฟ้อง 1.07 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อสมท มียอดคงเหลือประมาณการหนี้ สินจํานวน 5 คดี อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
จํานวน 1 คดี จํานวนเงิน 1.06 ล้านบาท อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎี กาจํานวน 1 คดี จํานวนเงิน 0.08 ล้านบาท อยูร่ ะหว่าง
การยื่น อุ ท ธรณ์ คาํ พิพ ากษาของ อสมท จํา นวน 2 คดี จํา นวนเงิ น 2.83 ล้า นบาท และอยู่ร ะหว่า งการยื่น ฎี ก าคําพิพากษา
ของ อสมท จํานวน 1 คดี จํานวนเงิน 0.03 ล้านบาท รวมเป็ นเงิน 4.00 ล้านบาท
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ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องตั้งทุนสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
หลังจากหักส่ วนของขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุ น สํารองนี้ จะมี มู ลค่าไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ยน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทุนสํารองตามกฎหมาย มียอดคงเหลือ 383.50 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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รายได้ ผลประโยชน์ นอกเหนือสั ญญา
อสมท และ บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จํากัด ได้ลงนามในสัญญาตกลงร่ วมดําเนิ นกิจการส่ งโทรทัศน์สีเดิม ลงวันที่
28 เมษายน 2521 ซึ่ งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2525 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 และ ครั้งที่ 3
เมื่ อวันที่ 2 พฤษภาคม 2532 (“สัญญาเดิ ม”) ทั้งนี้ อสมท และบริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จํากัด ได้ลงนามในบันทึ ก
ข้อตกลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 โดยบริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จํากัด ตกลงจ่ายผลประโยชน์นอกเหนื อสัญ ญา
จํานวนเงิน 405.00 ล้านบาท ตามบันทึกข้อตกลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554
อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งมีความเห็ นว่าผลตอบแทนจํานวนเงิน 405.00 ล้านบาทดังกล่าว
โดยเนื้ อ หาทางเศรษฐกิ จ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ สั ญ ญาเดิ ม ถึ ง แม้ว่าบัน ทึ ก ข้อ ตกลงวัน ที่ 22 กรกฎาคม 2554 จะระบุ ว่า
ผลตอบแทนดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการขยายเวลาร่ วมดําเนิ นกิจการไปอีก 10 ปี ก็ตาม ทําให้ อสมท ต้องบันทึกรายได้
ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญาเป็ นรายได้รอตัดบัญชี (ซึ่ งจะถูกบันทึกเป็ นหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงิน) โดยรายได้รอตัดบัญชี
จะตัดรายการเป็ นรายได้ตลอดอายุสัญญาที่เหลือตามวิธีเส้นตรงนับจากวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 จนถึงวันที่สัญญาเดิมสิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
รายได้ผลประโยชน์นอกเหนื อสัญญาสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีจาํ นวน 11.75 ล้านบาท
และจํานวน 34.88 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การจัดประเภทรายการในงบการเงินงวดก่ อน
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับการจัดทํางบการเงินที่มีรอบปี บัญชี เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
กลุ่ม บริ ษ ทั จึงได้มีการจัดประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
เพื่อให้การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว โดยมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ตามที่
รายงานไว้เดิม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

556.66
221.42
19.57
176.41
0.13
378.19
22.27

งบการเงินรวม
จัดประเภทใหม่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

192.59
(192.59)
6.73
(6.73)
362.57
(0.13)
(362.44)
0.91
(0.91)

ตามที่
จัดประเภทใหม่

749.25
28.83
6.73
12.84
538.98
15.75
0.91
21.36

หน่วย : ล้านบาท
ตามที่
รายงานไว้เดิม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

551.22
210.59
14.75
172.82
374.09
22.71

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดประเภทใหม่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

185.85
(185.85)
3.15
(3.15)
361.48
(361.48)
0.83
(0.83)

ตามที่
จัดประเภทใหม่

737.07
24.74
3.15
11.60
534.30
12.61
0.83
21.88
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การอนุมัตงิ บการเงินระหว่ างกาล
คณะกรรมการ บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน) อนุมตั ิให้ออกงบการเงินในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

-----------------------------------------------------------------------------------
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บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบการเงินระหว่ างกาล (ยังไม่ ได้ สอบทาน)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

