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ที่ นร 6138/702
26 กุมภาพันธ์ 2559
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เรือ
่ ง คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับงบการเงินปี 2558 สิน
เรียน กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2559 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได ้มีมติ
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากสานั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อนุ มัตงิ บการเงิน สาหรั บปี 2558 สิน
และคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว โดยมีคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ดังนี้
้ สุดว ันที่ 31 ธน
คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจ ัดกำรสำหรบ
ั งบกำรเงินปี 2558 สิน
ั วำคม 2558 และปี 2557
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวำคม 2557
สิน
ผลประกอบการของปี 2558 บมจ. อสมท มีกาไรสาหรับงวดจานวน 44 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 89 จากปี 2557 โดยเป็ น
กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่ จานวน 58 ล ้านบาท หรือ คิดเป็ น 0.08 บาทต่อหุ ้น
ผลกำรดำเนินงำนของ บมจ. อสมท และ บริษ ัทย่อย
2558
รำยได้รวม
โทรทัศน์
วิทยุ
่ ใหม่
ธุรกิจสือ
โครงข่ายดิจต
ิ อล
ร่วมดาเนินกิจการ
ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา
อืน
่ ๆ
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
กำไรสุทธิ
กาไรสุทธิตอ
่ หุ ้น (บาท)
กำไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ
้ อ
ื หุน
้ บริษ ัทใหญ่
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อย

3,840
1,678
943
195
291
418
47
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3,779
44
0.08
58
-14

หน่วย : ล ้านบาท (ตรวจสอบแล ้ว)
2557
เปลีย
่ นแปลง
(ปร ับปรุงใหม่)
ร้อยละ
4,454
-14
2,419
-31
929
2
278
-30
65
348
546
-23
47
170
58
3,943
-4
390
-89
0.60
-87
413
-86
-23
39

ภำพรวมอุตสำหกรรม
่ ต ้องเผชิญ กับภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัว ภาคเอกชนบางส่วนปรั บ ลดงบโฆษณา
ปี 2558 เป็ นอีก ปี หนึ่ง ทีผ
่ ู ้ประกอบการสือ
้ ของผู ้บริโภค ทาให ้เกิดการแข่งขันเพือ
ประชาสัมพันธ์ลงเพือ
่ รอดูสถานการณ์กาลังซือ
่ ช่วงชิงส่วนแบ่งงบโฆษณาทีม
่ จ
ี ากัด
อย่างต่อเนื่องจากปี ก่อน ซึง่ บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จากัด ได ้เปิ ดเผยข ้อมูลอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศของปี
2558 มีมล
ู ค่ารวม 122,318 ล ้านบาท (เติบโตเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3.34 จากปี 2557) โดยส่วนใหญ่เป็ นงบโฆษณาจากโทรทัศน์
ระบบดิจต
ิ อล ทีม
่ ม
ี ูลค่า 20,930 ล ้านบาท (เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2557 ร ้อยละ 143.91) มีเดีย เอเจนซีประเมินว่าเป็ นการโยกงบ
่ ประเภท
โฆษณามาจากกลุ่มโทรทัศน์แอนะล็อกเดิม และกลุม
่ โทรทัศน์ดาวเทียม สาหรั บรายละเอียดมูลค่าโฆษณาในสือ
ต่างๆ สามารถจาแนกได ้ดังนี้

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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สื่อที่มีมูลค่ าโฆษณาเพิ่มขึน้ ในปี 2558

สื่อที่มีมูลค่ าโฆษณาลดลงในปี 2558

(หน่ วย: ล้ านบาท)

(หน่ วย: ล้ านบาท)

57,526

20,930
12,332
5,134

4,478

1,058

4,265
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ื่ และพฤติก รรมผู ้บริโ ภค
ในปี ที่ผ่ า นมามีปั จจั ย ที่ส ่ง ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมโทรทั ศ น์ จ านวนมาก อาทิ ภู ม ิทั ศ น์ ส อ
ทีเ่ ปลีย
่ นแปลง การยุตก
ิ ารให ้บริการโทรทัศน์ระบบดิจต
ิ อลจานวน 2 ช่องของผู ้ประกอบการรายหนึ่ง และการบังคับใช ้
้ โดยเฉพาะ
ให ้เรียงหมายเลขช่องเหมือนกันในทุกแพลตฟอร์ม ซึง่ ล ้วนแต่สง่ ผลต่อการแข่งขันสาหรับผู ้ประกอบการทัง้ สิน
บมจ. อสมท
รำยได้รวม
จากระดับ การแข่ง ขันในธุ ร กิจโทรทัศ น์ทรี่ ุ นแรงต่อ เนื่อ ง ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิน งานของ บมจ. อสมท โดยในปี
2558 บมจ. อสมท มีร ายได ้รวมจานวน 3,840 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 14 เมือ
่ เทียบกับ ปี 2557 มีโครงสร ้างรายได ้จาก
ธุร กิจ ต่า งๆ ดัง นี้ ธุร กิจ โทรทัศ น์ร อ้ ยละ 44 ธุร กิจ วิท ยุร ้อยละ 24 ธุร กิจ ร่ ว มด าเนิน กิจ การ (สัม ปทาน) ร ้อยละ 12 ธุร กิจ
่ ใหม่ (โทรทัศน์ดาวเทียม MCOT Satellite Network และสือ
่ ออนไลน์ต่างๆ ของ อสมท) ร ้อยละ 5 รายได ้จากการ
สือ
ให ้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน
้ ดินระบบดิจต
ิ อล (BNO) ร ้อยละ 8 และรายได ้อืน
่ ๆ ร ้อยละ 7 ซึง่ ธุรกิจโทรทัศน์ยังคง
เป็ นธุรกิจหลักของบริษัท แม ้ว่าจะมีรายได ้ลดลงค่อนข ้างมากเมือ
่ เทียบกับปี ทีผ
่ า่ นมา
จากการทีร่ ายได ้ลดลงในสัดส่วนทีไ่ ม่สอดคล ้องกับค่าใช ้จ่าย ทาให ้กาไรสาหรับงวดมีการเปลีย
่ นแปลงมากกว่าร ้อยละ 20
เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ ทางฝ่ ายจัดการได ้อธิบายเหตุผลของการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าว รวมทัง้ มาตรการ
ปรับเปลีย
่ นเพือ
่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
ธุรกิจโทรท ัศน์
มีรายได ้จานวน 1,678 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 31 เมือ
่ เทียบกับปี 2557 ซึง่ ธุรกิจโทรทัศน์ของ อสมท มีโครงสร ้างรายได ้
แยกตามประเภทดั ง นี้ รายได ้จากค่า เช่า เวลา คิด เป็ นสัด ส่ว นร อ้ ยละ 13 รายได ้จากการขายโฆษณา คิด เป็ นสัด ส่ว น
ร ้อยละ 51 รายได ้จากโครงการภาครั ฐ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 27 และรายได ้จากการดาเนินงานอืน
่ คิดเป็ น
สัดส่วนร ้อยละ 9
ในปี 2558 จากสถานการณ์การแข่งขันทีร่ ุนแรง ส่งผลให ้รายได ้จากการขายโฆษณาซึง่ เป็ นแหล่งทีม
่ าหลักของรายได ้
ธุ ร กิจ โทรทั ศ น์ ของ บมจ.อสมท ลดลงมากกว่ า ร อ
้ ยละ 40 เมื่ อ เทีย บกั บ ปี ที่ ผ่ า นมา เป็ นไปในทิศ ทางเดีย วกั บ
่ งใหม่ๆ ทัง้ นี้ในช่วง
สถานีโทรทัศน์ ทีเ่ ป็ นผู ้ประกอบการรายเดิม จากการทีง่ บโฆษณาได ้กระจายไปยังสถานีโทรทัศน์ชอ
ปลายปี 2558 บมจ. อสมท ได ้เริม
่ ปรับกลยุทธ์การขายใหม่ ด ้วยการเข ้าเจรจาตรงกับเจ ้าของสินค ้านอกเหนือจากการขาย
ผ่า นมีเดีย เอเจนซี ซึง่ เป็ นแนวทางเดีย วกับ ที่ บมจ.อสมท ใช ้ในการเจรจางบประมาณโครงการของหน่ ว ยงานภาครั ฐ /
รัฐวิสาหกิจ ซึง่ จะได ้นากลยุทธ์การขายนีข
้ ยายผลต่อเนือ
่ งในปี 2559
บมจ. อสมท ได ้ดาเนินมาตรการต่างๆ เพือ
่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ในตลาดโทรทัศน์ดจ
ิ ต
ิ อลตลอดทัง้ ปี 2558
ตัง้ แต่การปรับผังรายการภายใต ้แนวคิด “ครบ คับ จอ” ในเดือนมีนาคม การปรับผังรายการช่อง MCOT Family ในเดือน
เมษายน และการปรับภาพลักษณ์ และทิศทางของช่อง 9 MCOT HD ภายใต ้สโลแกน “เปิ ดโลกกว ้าง สร ้างความสุข ”
ในเดือนกันยายน โดยเพิม
่ สัดส่วนรายการบันเทิง รายการวาไรตี้ เพื่อรั กษาความนิยมด ้านรายการ (Rating) และแย่งชิง
่ หาเศรษฐี และ เกมส ้มหล่น
ส่วนแบ่งงบโฆษณา เช่น ข่าวดังข ้ามเวลา งานวัดเฟสติวล
ั บริษัทฮาไม่จากัด แท็กซีม

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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่ ” เช่น การร่วมกับทรูวช
ั่ ส์ ในการนา
นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังได ้พัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรในรูปแบบ “Cross สือ
ิ น
คอนเทนต์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลก
ี มาออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม การร่วมกับ
่ ฯ ในการผลิตรายการ Situation Talk ยิง่ ถก กนกซัก เริม
ช่องเนชัน
่ ออกอากาศในเดือนสิงหาคม การร่วมกับช่อง Now TV
ในการออกอากาศรายการเรีย ลลิต ม
ี้ วยไทย เดอะ แชมป์ และด าเนิน การเพื่อ ส่ง เสริมการเพิม
่ สัดส่ว นรายการทีเ่ ป็ นของ
อสมท มากขึน
้ เช่น การจัดโครงการ The Creator เพือ
่ ค ้นหา และคัดเลือกคอนเซปต์รายการทีน
่ ่าสนใจในประเภทต่างๆ
่ ารเป็ น
โดยไอเดียทีช
่ นะเลิศจะนามาผลิตเป็ นรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศในช่อง 9 MCOT HD รวมทัง้ ผลักดันสูก
International TV Program and Content ในตลาดต่างประเทศต่อไป
ธุรกิจวิทยุ
บมจ. อสมท ได ้พั ฒ นาประสิท ธิภ าพทั ง้ ด ้านการผลิต และการตลาดวิท ยุฯ อย่า งต่อ เนื่อ ง ด ้วยการผลิต รายการให ้ตรง
ความต ้องการของผู ้ฟั ง กลุ่ม เป้ าหมายให ้มากขึน
้ รวมทัง้ สร ้างรายการให ้มี ค วามโดดเด่น และแตกต่า งจากคู่แ ข่ง โดยมี
ั เจน เพิม
รูปแบบ (Positioning) และบุคลิกของแต่ละคลืน
่ ทีช
่ ด
่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด ้วยการปรับกลยุทธ์การตลาด
ให ้มีค วามยืดหยุ่น คล่อ งตัว และตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าให ้มากขึน
้ นอกจากนี้ ยัง มีการจัด กิจกรรมเพื่อ สร ้าง
การมีสว่ นร่วมของผู ้ฟั ง (Audience Engagement) ในแต่ละคลืน
่ เช่น FM 95 MHz จัดกิจกรรม “ซูเปอร์สตาร์ฮาเฮ” สัญจร
ไปยังจังหวัดต่างๆ FM 99 MHz จัดกิจกรรม “แรลลีว่ ถ
ิ ไี ทย” FM 100.5 MHz จัดกิจกรรม “Talk Show อยู่เมืองไทย
ยังไงก็เป็ นสุข” และ สานักวิทยุ จัดกิจกรรม “คาราวานอาเซียน – เมียนมาร์”
ในปี 2558 บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจวิทยุจานวน 943 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2557 ร ้อยละ 2 ซึง่ ดีกว่าภาพรวม
่ วิทยุเล็กน ้อย โดยแบ่งเป็ นรายได ้จากวิทยุในส่วนกลางร ้อยละ 67 รายได ้จากวิทยุในส่วนภูมภ
อุตสาหกรรมโฆษณาในสือ
ิ าค
ร ้อยละ 25 ส่วนทีเ่ หลือเป็ นรายได ้จากโครงการ (หน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ) และรายได ้จากการจัดกิจกรรม
คลืน
่ วิทยุทม
ี่ ผ
ี ลงานโดดเด่น มีรายได ้สูงสุดในปี ทีผ
่ ่านมา ได ้แก่ คลืน
่ ลูกทุง่ มหานคร FM 95 MHz คลืน
่ ความคิด FM 96.5 MHz
และ MET 107 MHz ตามลาดับ
่ ใหม่
ธุรกิจสือ
่ เพือ
บมจ. อสมท ได ้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจสือ
่ ใช ้ทรัพยากรทีม
่ อ
ี ยู่ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด ประกอบด ้วยการดาเนินการผลิต
และออกอากาศช่องดาวเทียม MCOT 1 และ MCOT World การให ้เช่าช่องรายการบนดาวเทียมในระบบ C-Band และ
่ ออนไลน์ของบริษัท โดยมีรายได ้ในปี 2558 จานวน 195 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 30
Ku-Band และการสร ้างรายได ้จากสือ
จากปี 2557 เนือ
่ งจากมีผู ้เช่าใช ้ช่องรายการบนดาวเทียมในระบบ C-Band ลดลง
ธุรกิจร่วมดำเนินกิจกำร
มีร ายได ้ในปี 2558 จ านวน 465 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 22 จากปี 2557 โดยมีร ายได ้จากสัญญาร่ว มด าเนินกิจ การกับ
ั่ ส์ และ บมจ. ทรูวช
ั่ ส์ เคเบิล
บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม ้นต์ บมจ. ทรูวช
ิ น
ิ น
้ โดยมีสว่ นหนึง่ เป็ นการรับรู ้การชดเชยส่วนแบ่ง
่
ั
่
รายได ้ค่าโฆษณาจากทรูวช
ิ นส์ (ช่อง TNN24) จานวน 8 ล ้านบาท ซึงเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน
้ เพียงครัง้ เดียว
ธุรกิจกำรให้บริกำรโครงข่ำยโทรท ัศน์ระบบดิจต
ิ อล (BNO)
บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจการให ้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจต
ิ อลในปี 2558 จานวน 291 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้
ร ้อยละ 348 จากปี 2557 ปั จจุบน
ั โครงข่ายฯ ของ บมจ. อสมท ครอบคลุมพืน
้ ทีม
่ ากกว่าร ้อยละ 80 ของครัวเรือนทั่วประเทศ
ซึง่ เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) โดยให ้บริการลูกค ้าจานวน 4 ราย แบ่งเป็ น ช่องรายการแบบความคมชัดสูง (HD – High Definition) จานวน
1 ช่อง ได ้แก่ ช่องไทยรัฐทีว ี และ ช่องรายการแบบความคมชัดปกติ (SD – Standard Definition) จานวน 3 ช่อง ได ้แก่
ช่องวอยซ์ทวี ี ช่องสปริงส์นวิ ส์ และช่องโทรทัศน์รัฐสภา (เริม
่ รับรู ้รายได ้ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็ นต ้นมา)
รำยได้อน
ื่
ปี 2558 บมจ. อสมท มีรายได ้อืน
่ จานวน 268 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 58 จากปี ทีผ
่ ่านมา โดยในไตรมาสสองมีการรับรู ้
้ สุด สั ญ ญาร่ ว มด าเนิ น กิจ การให แ้ ก่ ทรู ว ิชั่ น ส์
ก าไรมู ล ค่ า 21 ล ้านบาท เป็ นก าไรจากการขายสิน ทรั พ ย์ห ลั ง จากสิน
(อุปกรณ์ภาคส่ง) ซึง่ เป็ นทีต
่ กลงกันแล ้วของทัง้ 2 ฝ่ าย และในไตรมาสสามมีการรับรู ้รายได ้จากการปรับปรุงประมาณการ
ิ จากการถูกฟ้ องร ้องคดี จานวนเงิน 56 ล ้านบาท
หนีส
้ น
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
ในปี 2558 บมจ. อสมท มีคา่ ใช ้จ่ายรวมจานวน 3,779 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 4 จากปี 2557 โดยค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
ยังคงเป็ นค่าใช ้จ่ายหลัก ซึง่ คิดเป็ นร ้อยละ 66 ของค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด แม ้ว่าในปี 2558 บริษัทจะมีคา่ ใช ้จ่ายในการจ ้างผลิต
รายการเพิ่ ม ขึ้น จากรายการต่ า งๆ เช่ น ข่ า วดั ง ข า้ มเวลา งานวั ด เฟสติวั ล บริ ษั ทฮาไม่ จ ากั ด แท็ ก ซี่ ม หาเศรษฐี
และเกมส ้มหล่น แต่บริษัทสามารถควบคุมค่าใช ้จ่ายในรายการทีผ
่ ลิตเองได ้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การควบคุมต ้นทุน
ในการผลิต รายการข่าว และรายการอืน
่ ๆ ทาให ้ในภาพรวมค่าใช ้จ่า ยด าเนินงานไม่เพิ่ม ขึน
้ จากปี ทีผ
่ ่า นมา อีก ทัง้ บริษั ท
ควบคุมค่าใช ้จ่ายขาย และค่าใช ้จ่ายบริหารอย่างจริงจัง ส่งผลให ้ค่าใช ้จ่ายขายลดลงร ้อยละ 3 และค่าใช ้จ่ายบริหารลดลง
ร ้อยละ 18 จากปี 2557
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่ ี 2558 บมจ.อสมท บันทึกรายการทางบัญชี ซึง่ เป็ นค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน 2 รายการ ประกอบด ้วย
ทัง้ นี้ ในไตรมาสสีป
1. บริษั ทได ้ส ารองหนี้ ส งสัย จะสูญ จากกรณี ท ี่ลูก ค ้าโครงข่ า ยโทรทั ศ น์ ร ะบบดิจ ิต อลช าระเงิน ล่า ช ้ากว่า ก าหนด
ตามมาตรฐานทางบัญชี เป็ นจานวน 39 ล ้านบาท โดยถูกบันทึกลงในค่าใช ้จ่ายบริหาร
2. บริษั ทได ้ปรั บ ปรุ ง การบั น ทึก รายการต ้นทุน ใบอนุ ญ าตให ใ้ ช ้คลื่น ความถี่เ พื่อ ให ้บริก ารโทรทั ศ น์ ร ะบบดิจ ิต อล
ตามหลักเกณฑ์ก ารตีค วามของสภาวิชาชีพ บัญ ชี1 โดยวิธก
ี ารบันทึกบัญชีดัง กล่าวจะส่ง ผลให ้ต ้นทุน ทางการเงิน
เพิ่ ม ขึ้น ในช่ ว งระยะเวลาการช าระค่ า ใบอนุ ญ าต(ปี 2557-2560) แต่ ต น
้ ทุ น การด าเนิ น งาน (ตั ด จ าหน่ า ย
ค่าใบอนุญาต) จะลดลง
กำไรสุทธิ
ในปี 2558 บมจ. อสมท มีกาไรสาหรับงวดจานวน 44 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 89 จากปี 2557 โดยเป็ นกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ น
ของบริษัทใหญ่ จานวน 58 ล ้านบาท หรือ คิดเป็ น 0.08 บาทต่อหุ ้น
ิ และส่วนของผูถ
้ น
สินทร ัพย์ หนีส
้ อ
ื หุน
้
31 ธ ันวำคม 2558
สินทรัพย์
ิ
หนีส
้ น
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

11,642
4,260
7,382

หน่วย : ล ้านบาท (ตรวจสอบแล ้ว)
31 ธ ันวำคม 2557
ร้อยละ
(ปร ับปรุงใหม่)
12,746
-9
5,381
-21
7,364
0.2

้ ปี 2558 บริษั ทมีสน
ิ ทรั พย์รวม 11,642 ล ้านบาท และหนี้ส น
ิ จ านวน 4,260 ล ้านบาท ในขณะทีส
ณ สิน
่ ่วนของผู ้ถือ หุ ้น
เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 7,382 ล ้านบาท โดยสินทรัพย์ทล
ี่ ดลงส่วนหนึง่ มาจากรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด รายการเงินลงทุน
ชัว่ คราว และการปรับปรุงวิธบ
ี น
ั ทึกบัญชีในรายการสินทรัพย์ไม่มต
ี ัวตน (ใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบดิจต
ิ อล) ตามหลักเกณฑ์
ิ ทีล
การตีความของสภาวิชาชีพบัญชี หนีส
้ น
่ ดลงส่วนหนึง่ มาจากการปรับปรุงวิธบ
ี น
ั ทึกบัญชีฯ ในรายการเจ ้าหนี้คา่ ใบอนุญาต
ให ้ใช ้คลืน
่ ความถี่ โดยสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินยังสะท ้อนถึงสถานะทีม
่ ั่นคงของบริษัทดังเช่นทีผ
่ ่านมา
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์)
ผู ้อานวยการฝ่ ายเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
ผู ้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

ส่วนนั กลงทุนสัมพันธ์
โทร 0 2201 6661, 0 2201 6388
โทรสาร 0 2245 1854
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