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                                                                  25 กมุภาพันธ ์2563 
 
เรือ่ง   ค าอธบิายและวเิคราะหง์บการเงนิของฝ่ายจัดการ ส าหรับงบการเงนิปี 2562 สิน้สดุวันที ่31 

ธันวาคม 2562 และปี 2561 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 
  
เรยีน   กรรมการและผูจ้ัดการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
 

คณะกรรมการบรษัิท อสมท จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุครัง้ที ่3/2563 วันที ่25 กมุภาพันธ ์
2563 ไดม้มีตอินุมตังิบการเงนิส าหรับปี 2562 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจาก
ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิและคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแลว้ โดยมคี าอธบิายและการ
วเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ ดังนี ้

 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหง์บกำรเงนิของฝ่ำยจดักำร ส าหรับงบการเงนิปี 2562 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 
2562 และปี 2561 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 

ผลการด าเนนิงานของบมจ.อสมท ในปี 2562 บรษัิทมกี าไรกอ่นภาษีจ านวน 78.81 ลา้นบาท แต่มีผล
ขาดทุนส าหรับปีจ านวน -458 ลา้นบาท ขาดทุนเพิม่ขึน้จากปี 2561 ซึง่เป็นการขาดทุนจากการบันทกึ
ปรับปรุงภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชจี านวน 537 ลา้นบาท ซึง่ท าใหบ้รษัิทมกีารเปลี่ยนแปลงของผล
ขาดทุนส าหรับปีมากกว่ารอ้ยละ 20 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น ฝ่ายจัดการจงึขอรายงานขอ้มลูและสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงอธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน และแนวทางการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกจิต่างๆ ดังนี ้
ผลกำรด ำเนนิงำนของ บมจ.อสมท และ บรษิทัยอ่ย 

                                                                              หน่วย : ลา้นบาท (ตรวจสอบแลว้) 

 
 

ปี 2562 ปี  2561 เปลีย่นแปลง 
รอ้ยละ (YoY) 

รำยไดร้วม 2,968 2,562 16 

    โทรทัศน์    679    771 -12 
    ก าไรจากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่    596*       - - 

    วทิยุ    703    741 -5 
    ธรุกจิใหม ่

    โครงขา่ยทวีดีจิติอล BNO 

     37 

   413 

     91 

   427 

           -59 

            -3 

    ร่วมด าเนนิกจิการ    405    401 1 
    ผลประโยชนน์อกเหนอืสญัญา      47      47 - 

    อืน่ๆ      88      84 5 
คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 2,890 2,892 -0.07 

ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได ้ 79 (330) 124 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี (458) (378) -21 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บาท) (0.67) (0.55) -22 

ก ำไร (ขำดทุน) สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ (457) (376) -22 
ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ ี 

อ านาจควบคมุ 

(0.8) (2.2) 64 
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หมายเหต ุ
*ผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ปี 2562 ไดบ้นัทกึก าไรจากการกลับรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ใบอนุญาตฯ 

เนือ่งจากการคนืใบอนุญาตฯ ซึง่เกดิจากมาตรการแกไ้ขปัญหาการประกอบกจิการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคม 
ตามค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี ่4/2562 ลงวันที ่11 เมษายน 2562 และประกาศส านักงาน 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ ์วธิีการและเงือ่นไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคนืใบอนุญาตธุรกจิโทรทัศน์    

ลงวนัที ่2 พฤษภาคม 2562  

 
ภำพรวมอตุสำหกรรม 

จากการรายงานโดยบรษัิท นีลเส็น (ประเทศไทย) จ ากัด และสมาคมโฆษณาดจิทิัล (ประเทศไทย) 
พบวา่ การใชง้บโฆษณาผา่นสือ่ตา่งในปี 2562 มจี านวน 124,267 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 จากปีกอ่น
หนา้ และเพิม่ตอ่เนือ่งมาตัง้แตปี่ 2561  

 

โดยสือ่ทีม่กีารใชง้บโฆษณาสงูสดุยังเป็น สือ่โทรทัศน์ รองมาเป็นสือ่อนิเตอรเ์นต และ สือ่นอกบา้นและ
กลางแจง้ และสือ่อืน่ๆตามล าดับ มกีารใชง้บโฆษณากับสือ่โทรทัศน์ถงึแมจ้ะเป็นจ านวนมากทีส่ดุแต่ก็มี
การเตบิโตลดลงเมือ่เทยีบกบัสือ่อนิเตอรเ์นต อยา่งไรก็ตามถงึแมส้ือ่อนิเตอรเ์น็ตจะขยายตัวค่อนขา้งสงู
แตเ่ม็ดเงนิโฆษณายังไมม่ากนัก ยังห่างจากสือ่ดัง้เดมิอยูพ่อสมควร สรุปภาพรวมการใชง้บโฆษณาผ่าน
สือ่ตา่งๆ มรีายละเอยีดดังนี ้
 

รายละเอยีด คดิเป็นสดัสว่น เปลีย่นแปลงเทยีบปี 2561 

(รอ้ยละ) 

โทรทศัน ์              จ านวน 70,298 ลา้นบาท รอ้ยละ 56 ลดลงเล็กนอ้ยรอ้ยละ 0.1 

อนิเตอรเ์นต            จ านวน 20,163 ลา้นบาท รอ้ยละ 16 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19 

Outdoor & Transit  จ านวน 13,513 ลา้นบาท รอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 

โรงภาพยนตร ์         จ านวน  8,838 ลา้นบาท รอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 

สิง่พมิพ ์                 จ านวน  5,681 ลา้นบาท รอ้ยละ 5 ลดลงรอ้ยละ 23 

วทิยุ                      จ านวน  4,735 ลา้นบาท รอ้ยละ 4 ลดลงรอ้ยละ 1 

สือ่ในรา้นคา้            จ านวน  1,040 ลา้นบาท รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 2 
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กลุ่มอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกทีใ่ชง้บโฆษณาประชาสัมพันธส์ูงสดุในปี 2562 คอื 1) กลุ่มอาหารและ
เครือ่งดืม่ (Food & Beverage) 2) กลุ่มผลติภัณฑด์ูแลสว่นบคุคลและเครือ่งส าอาง (Personal Care & 
Cosmetic) และล าดับที ่3) กลุม่ Media & Marketing ทีเ่ตบิโตจาก Direct sales  

นอกจากนี้ในชว่งไตรมาสทีส่องปี 2562 ยังเกดิการเปลีย่นแปลงภูมทิัศน์สือ่ขึน้อกีครัง้เมือ่มมีาตรการ
แกไ้ขปัญหาการประกอบกจิการโทรทัศนแ์ละกจิการโทรคมนาคม ตามค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบ
แหง่ชาตทิี ่4/2562 ลงวันที ่11 เมษายน 2562 และประกาศส านักงาน กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีาร
และเงือ่นไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคนืใบอนุญาตธุรกจิโทรทัศน์ ลงวันที ่2 พฤษภาคม 
2562 ท าใหม้ผีูป้ระกอบการโทรทัศน์ระบบดจิทิัลแสดงความจ านงในการคนืใบอนุญาต ทัง้ส ิน้ 7 ชอ่ง
รายการ รวมถงึ บมจ.อสมท ดว้ยเชน่กนั  
 

 
รำยไดร้วม 

ในปี 2562 บมจ.อสมท มรีายไดร้วมจ านวน 2,968 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 จากปี 2561 ทัง้นี้สว่น
หนึ่งเป็นผลจากการกลับรายการดอ้ยค่าใบอนุญาตฯ ที่เกดิขึน้จากค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบ
แหง่ชาตทิี ่4/2562 ลงวันที ่11 เมษายน 2562 และประกาศส านักงาน กสทช.เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีาร
และเงือ่นไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคนืใบอนุญาตธุรกจิโทรทัศน์ ลงวันที ่2 พฤษภาคม 
2562 จากค าสัง่ดังกลา่ว บมจ.อสมท ไดพ้จิารณาคนืใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีเ่พือ่ใหบ้รกิารโทรทัศน์
ภาคพื้นดนิในระบบดจิทิัล ช่องรายการในหมวดหมู่รายการส าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว (ช่อง 
MCOT Family – หมายเลข 14) และไดรั้บการยกเวน้การช าระค่าใบอนุญาตฯชอ่งรายการในหมวดหมู่
รายการทั่วไป ระดับความคมชดัสงู (ชอ่ง 9 MCOT HD – หมายเลข 30) ในสว่นทีเ่หลอื 

ผลการด าเนนิงานในปี 2562 ของ บมจ.อสมท ทีม่าจากสือ่ดัง้เดมิอยา่งโทรทัศน์และวทิย ุลดลงรอ้ยละ 
9 จากปี 2561 แมว้า่รายไดส้ว่นใหญ่จะยังคงมาจากธุรกจิโทรทัศน์และธุรกจิวทิย ุซึง่มสีัดสว่นรายไดถ้งึ
รอ้ยละ 59 ของรายไดท้ัง้หมด แตฝ่่ายบรหิารเห็นวา่ควรเรง่เพิม่ชอ่งทางการการหารายไดจ้ากธรุกจิใหม่ๆ   
เนื่องจากธุรกิจสื่อไดรั้บผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภค
คอ่นขา้งมาก  

จงึมกีารปรับปรงุโครงสรา้งธรุกจิ โดยใหค้วามส าคัญกับ ธุรกจิดจิทิัลและธุรกจิใหมด่า้น Non Broadcast 
มากยิง่ขึน้ รวมถงึการปรับรปูแบบในการหารายไดจ้ากธรุกจิหลัก และใชส้นิทรัพยท์ีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ     

 

 

 

 

โทรทัศน,์ 29% 

วทิย,ุ 30% 

รว่มด ำเนนิกจิกำร 
(สัมปทำน), 19% 

โครงขำ่ยดจิติอล 
(BNO) 
17% ธุรกจิใหม,่ 2% 

อืน่ๆ, 3% 

โครงสรำ้งรำยได ้บมจ.อสมท ปี 2562 
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โดยบมจ.อสมท มโีครงสรา้งรายไดจ้ากธรุกจิตา่งๆ มดีังนี ้

 ธรุกจิวทิย ุรอ้ยละ 30 
 ธรุกจิโทรทัศน ์รอ้ยละ 29 
 ธรุกจิรว่มด าเนนิกจิการ (สมัปทาน) รอ้ยละ 19 
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโครงขา่ยโทรทัศนภ์าคพืน้ดนิระบบดจิติอล (BNO) รอ้ยละ 17 
 ธรุกจิใหม ่(สือ่ออนไลนต์า่ง ๆ ของ อสมท และโทรทัศนด์าวเทยีม MCOT Satellite Network) รอ้ยละ 2 
 รายไดอ้ืน่ๆ รอ้ยละ 3 
หมายเหตุ: สัดส่วนรายไดค้ านวณจากรายไดจ้ากการด าเนนิงานไม่รวมรายไดก้ าไรจากการกลับ
รายการดอ้ยคา่ใบอนุญาตฯและการคนืใบอนุญาตฯ 

 
ธุรกจิโทรทศัน ์

บมจ.อสมท มรีายไดจ้ากธุรกจิโทรทัศน์ ปี 2562 จ านวน 679 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 12 เมือ่เทยีบกับ
ชว่งเดยีวกนัของปี 2561 ซึง่ธรุกจิโทรทัศนข์อง บมจ. อสมท มโีครงสรา้งรายไดแ้ยกประเภทดังนี ้

 รายไดจ้ากการขายโฆษณาคดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 49 
 รายไดจ้ากโครงการภาครัฐ / รัฐวสิาหกจิคดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 37 
 รายไดจ้ากคา่เชา่เวลา คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 10 
 รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 4 
หมายเหตุ: สัดส่วนรายไดค้ านวณจากรายไดจ้ากการด าเนนิงานไม่รวมรายไดก้ าไรจากการกลับ
รายการดอ้ยคา่ใบอนุญาตฯและการคนืใบอนุญาตฯ 

 

โครงสรา้งรายไดข้อง บมจ.อสมท ในปี 2562 จากธุรกจิโทรทัศน์ไม่มกีารเปลีย่นแปลงจากปีทีผ่่านมา
มากนัก รายไดโ้ฆษณายงัคงเป็นสดัสว่นใหญ ่แมว้า่รายไดจ้ะลดลงจากปีกอ่นก็ตาม  
 
บมจ.อสมท พัฒนาผังรายการอยา่งต่อเนื่อง โดยพยายามคัดสรรรายการทีค่าดว่าจะสามารถสรา้งความ
นยิมจากผูช้มมาเพิม่เตมิในผังรายการมากขึน้ โดยในเดอืนธันวาคม 2562 มสีัดส่วนเวลาใหก้ับรายการ
ประเภทตา่งๆดังนี ้

 บนัเทงิ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 37 
 ขา่วและการรายงานสถานการณ์ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 33 
 สาระความรู ้+ สาระบนัเทงิ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 14 
 กฬีา คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 10 
 ประชาสมัพันธแ์ละสาธารณประโยชน ์คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 6 
หมายเหต:ุ ในเดอืนธันวาคม 2562 มกีารถา่ยทอดรายการแขง่ขันกฬีาซเีกมส ์ท าใหส้ัดสว่นรายการ
ประเภทกฬีาสงูกวา่เดอืนทีผ่า่นมา  

 
ส าหรับรายการใหมท่ีม่คีวามโดดเดน่และคาดหมายใหส้รา้งความนยิมในผังรายการ ทีไ่ดเ้พิม่เขา้มาในปี 
2562 เพือ่สรา้งรายไดใ้หเ้พิม่ขึน้ในอนาคต เชน่ ถา่ยทอดกฬีา แมกซ ์มวย ไทย ทีอ่อกอากาศวันอาทติย ์
ถงึวันพฤหัสบด ีกอ่นรายการขา่วภาคคา่ ซึง่สามารถท าใหส้รา้งความนยิมใหแ้กผ่ังรายการ ท าใหร้ายการ
กอ่นหนา้ และหลังจากรายการการถ่ายทอดมวย ไดรั้บความนยิมต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังไดเ้พิม่รายการ 
เจาะลกึทั่วไทย อนิไซดไ์ทยแลนด์ ซึง่เป็น รายการเล่าข่าว วเิคราะห์เจาะลกึ โดยมแีหล่งข่าวที่เป็น
บคุคลสาคัญทีน่่าเชือ่ถอื ออกอากาศในทกุเชา้วันจันทรถ์งึวันศกุร ์
 
ธุรกจิวทิย ุ
ธรุกจิวทิยขุอง บมจ.อสมท ท ารายไดใ้นปี 2562 จ านวน 703 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 5 โดย
รายไดห้ลักมาจากรายไดก้ารขายโฆษณาจากวทิยใุนสว่นกลางทัง้ 6 คลืน่ ในขณะทีร่ายไดจ้ากวทิยใุน
สว่นภมูภิาคลดลง ธรุกจิวทิย ุอสมท มโีครงสรา้งรายไดด้ังนี ้

 รายไดจ้ากวทิยใุนสว่นกลาง รอ้ยละ 75 

 รายไดจ้ากวทิยใุนสว่นภมูภิาค รอ้ยละ 25 
 

ในปี 2562 คลืน่วทิยใุนสว่นกลางของ บมจ.อสมท ไดส้รา้งประสบการณ์รว่มกบัผูฟั้งมากขึน้ ผา่นกจิกรรม
ทางการตลาด ในหลายๆกจิกรรม เพือ่เพิม่มลูคา่ใหก้บัลกูคา้ทีส่นับสนุนรายการวทิย ุส าหรับคลืน่วทิยทุีม่ ี
ผลงานโดดเด่น มอีัตราการเตบิโตของรายไดส้งูสดุในปี 2562 ไดแ้ก ่คลืน่ความคดิ FM 96.5 MHz มี
อตัราเตบิโตของรายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 8 เมือ่เทยีบกบัปี 2561 รองลงมาเป็น คลืน่ลูกทุ่งมหานคร FM 95 
MHz นอกนัน้คลืน่อืน่ๆมรีายไดล้ดลงเมือ่เทยีบกบัปี 2561  
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หากพจิารณาจ านวนรายไดพ้บวา่คลืน่ลกูทุง่มหานคร FM 95 MHz มรีายไดส้งูสดุในคลืน่สว่นกลาง ตาม
ดว้ยคลืน่ความคดิ FM 96.5 MHz, คลืน่ MET 107 MHz , คลืน่ FM 100.5 MHz News Network, 
Active radio FM 99 MHz และ Mellow 97.5 MHz ตามล าดับ 
 

ธุรกจิใหม ่
รายไดธุ้รกจิใหม ่ประกอบดว้ย 1) รายไดจ้ากธุรกจิการใหเ้ชา่ชอ่งรายการบนดาวเทยีม และ 2) รายได ้
จากสือ่ออนไลนต์า่งๆ ในปี 2562 บมจ.อสมท มรีายไดจ้ านวน 37 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 62 เมือ่เทยีบ
กบัปี 2561 จากการลดลงของ รายไดจ้ากธุรกจิการใหเ้ชา่ชอ่งรายการบนดาวเทยีม ในปี 2562 บรษัิทฯ 
ยุตกิารใหบ้รกิารชอ่งสัญญาณดาวเทยีม C-band ซึง่จะท าใหค้่าใชจ้่ายการจากเช่าใชช้อ่งสัญญาณ
ดาวเทยีมในสว่นดังกลา่วลดลงดว้ยเชน่กนั   
อย่างไรก็ตามบรษัิทจะเพิม่ช่องทางหารายไดจ้ากสือ่ออนไลน์ ทัง้จาก YouTube, Facebook และ 
Website : www.MCOT.net ใหม้ากขึน้ เนื่องจากเป็นสือ่ทีจ่ะมกีารขยายตัวของงบโฆษณาค่อนขา้งสงู
ในปี 2562 
 

ธุรกจิรว่มด ำเนนิกจิกำร 

รายไดจ้ากธรุกจิรว่มด าเนนิกจิการจ านวน 452 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น รอ้ยละ 1 ซึง่
รายไดจ้ากธุรกจิร่วมด าเนนิกจิการนี้จะทะยอยลดลงตามอายสุัญญาร่วมด าเนนิกจิการ (สัมปทาน) โดย
สัญญาร่วมด าเนนิกจิการกับ บรษัิท ทรูวชิัน่ส ์เคเบิล้ จ ากัด (มหาชน) สิน้สุดลงในปี 2562 และสัญญา
รว่มด าเนนิกจิการกบั บรษัิท บางกอกเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ต ์จ ากดั จะสิน้สดุในเดอืนมนีาคม 2563  
 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโครงขำ่ยโทรทศันร์ะบบดจิติอล (BNO) 

รายไดจ้ากธรุกจิการใหบ้รกิารโครงขา่ยโทรทัศนร์ะบบดจิติอลปี 2562 จ านวน 413 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2561 รอ้ยละ 3 เนื่องจากการลดลงของลูกคา้ทีค่นืใบอนุญาตฯ จากค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาตทิี ่4/2562 ลงวันที ่11 เมษายน 2562 จ านวน 3 ชอ่งรายการ ไดแ้ก ่ชอ่งสปรงิสน์วิส ์(Spring 
News 19) ชอ่งวอยสท์วี ี(Voice TV) และ ชอ่งเอ็มคอท แฟมลิี ่(MCOT Family) ทีท่ าใหร้ายไดเ้ริม่
ลดลงตัง้แตส่ ิน้ไตรมาส 3 เป็นตน้มา 
 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 

บมจ.อสมท มคีา่ใชจ้า่ยรวมของปี 2562 จ านวน 2,890 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยคดิเป็นรอ้ยละ 0.07 เมือ่
เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี 2561 แมว้่าในปี 2562 บมจ.อสมท จะไดบ้ันทกึค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ในชว่ง  
ไตรมาสทีส่ามจากการตัง้ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน จ านวน 114 ลา้นบาท เพือ่รองรับ
กรณีบรษัิทเลกิจา้งลูกจา้งทีท่ างานตดิต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไป เพือ่ใหม้สีทิธไิดรั้บค่าชดเชยไมน่อ้ยกว่า
คา่จา้งอตัราสดุทา้ย 400 วัน ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์เรือ่ง มาตรฐานขัน้ต ่า
ของสภาพการจา้งในรัฐวสิาหกจิ (ฉบับที ่4) นี้ก็ตาม แต่ค่าใชจ้่ายโดยรวมก็ยังลดลงเมือ่เทยีบกับปีกอ่น
หนา้ ซึง่แสดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทสามารถบรหิารจัดการค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ ซึง่บรษัิทจะ
พยายามบรหิารค่าใชจ้่ายใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อเนื่องต่อไป โดยในปี 2562 มีโครงสรา้งค่าใชจ้่าย
ประกอบดว้ย 

 คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงานโทรทัศนแ์ละวทิย ุคดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 70.0 
 คา่ใชจ้า่ยบรหิาร คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 18.5  
 คา่ใชจ้า่ยรว่มด าเนนิกจิการ (สมัปทาน) คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 5.9 
 คา่ใชจ้า่ยขาย คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 5.0 
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.6 

 
ขำดทนุส ำหรบัปี  

บมจ.อสมท มผีลการด าเนนิงานปี 2562 เป็นก าไรกอ่นภาษีจ านวน 78.81 ลา้นบาท แตเ่มือ่หักค่าใชจ้่าย
ทางภาษีทีไ่ดบ้ันทกึปรับปรุงภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชจี านวน 537 ลา้นบาท ท าใหบ้รษัิทมผีลขาดทุน
ส าหรับปี จ านวน -458 ลา้นบาท ซึง่มอีตัราขาดทนุเพิม่จากปีกอ่น  
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สนิทรพัย ์หนีส้นิ และสว่นของผูถ้อืหุน้ 

                                                                              หน่วย : ลา้นบาท (ตรวจสอบแลว้) 

 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

สนิทรัพย ์ 4,709 6,666 

หนีส้นิ 1,514 3,031 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 3,195 3,635 

 

 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 4,709 ลา้นบาท หนี้สนิจ านวน 1,514 ลา้นบาท และมี
สว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 3,195 ลา้นบาท โดยในปี 2562 จะมสีนิทรัพย ์และสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจากปี
กอ่น เป็นผลจาก การด าเนนิงานขาดทุน และมูลค่าใบอนุญาตฯชอ่งรายการในหมวดหมู่รายการทั่วไป 
ระดับความคมชัดสูง (ชอ่ง 9 MCOT HD – หมายเลข 30) ลดลงจากการยกเวน้การช าระมูลค่า
ใบอนุญาตในส่วนทีเ่หลอืตามประกาศส านักงาน กสทช.เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการจ่าย
คา่ชดเชยอนัเนือ่งมาจากการคนืใบอนุญาตธรุกจิโทรทัศน ์ลงวันที ่2 พฤษภาคม 2562 
 
อยา่งไรก็ตาม บมจ.อสมท ยงัมรีายการเงนิสด/รายการเทยีบเทา่ เงนิลงทนุระยะสัน้ และเงนิฝากทีม่ภีาระ
ผูกพัน จ านวน 818.14 ลา้นบาท และรวมถงึสนิทรัพย(์ทีด่นิ 50+20 ไร่) ทีอ่ยู่ระหว่างเปิดคัดเลอืก       
ผูล้งทุนและเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในการลงทุนใหแ้ก่ บมจ.อสมท ทีค่าดว่าจะสามารถด าเนนิการ
ไดภ้ายในปี 2563 ซึง่มลูค่าของทีด่นิไดแ้สดงไวใ้นงบแสดงฐานะทางการเงนิ (อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การ
ลงทนุ) สะทอ้นถงึสถานะทีม่ัน่คงของบรษัิทดังเชน่ทีผ่า่นมา 
 
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนับถอื 
 

 

 

 

(นางสาวธนพร ทวพีาณชิย)์ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายเลขานุการบรษัิท 

เลขานุการบรษัิท 
ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นนักลงทนุสมัพันธ ์

โทร  0 2201 6388    

โทรสาร  0 2245 1854 
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