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เรื่อง รายงานผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ขอรายงานผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ธุรกิจของ บมจ. อสมท เป็นธุรกิจสื่อสารที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากคนเป็ นสาคัญ ทั้งจากบุคลากร
ภายใน และบุคคลภายนอก ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึง จากบุคคลภายนอกที่อาจเป็นพาหะนาเชื้อไวรัส
ดังกล่าวเข้ามาแพร่ระบาดในองค์กรได้
โดยในช่ ว งเริ่ ม ต้ น ของการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส บมจ. อสมท ได้ รั บ ผลกระทบจากการที่ มี
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ เข้ามาจัดรายการที่สถานีวิทยุ และตรวจพบว่ามีการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในภายหลั ง จากเหตุดังกล่ าว ได้ส่ งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ วิทยุ ของ
บมจ. อสมท โดยฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ได้พิจารณาให้มีการหยุดการออกอากาศสถานีวิทยุคลื่น เอฟ.เอ็ม
99 เมกะเฮิร์ต เป็นเวลา 14 วัน โดยดาเนินการควบคุมพื้นที่เพื่อทาความสะอาดฆ่าเชื้อโรค รวมถึงติดตามและ
เฝ้าระวังผู้ปฏิบัติ งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งการกักตัว และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคดั งกล่าว พร้อมเพิ่ม
มาตรการคัดกรอง ผู้เข้ามาปฏิบัติงานทั้งบุคคลภายนอก และบุ คลากรภายใน ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ
ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในการปฏิบัตงานจึงได้วางมาตรการปฏิบัติ ดังนี้
 จัดให้มีจุดคัดกรอง และจัดอุปกรณ์ค่าเชื้อ ทาความสะอาด เครื่องมืออุปกรณ์ตามเวลาที่กาหนด
 จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อป้องกันและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่
“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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 นาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานเกิดความคล่องตัวและปลอดภัยในการ
ทางาน เช่น การรายงานข่าว การประชุมต่าง ๆ เป็นต้น
 ปรับรูปแบบการนาเสนอรายการทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่ออื่น ๆ ของ อสมท
 กาหนดมาตรการ Work From Home เพื่อลดความหนาแน่นของบุคลากรในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 เพิ่มสวัสดิการประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่พนักงาน
 กาหนดนโนยบายเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน เพื่อลดความหนาแน่นในช่วงการเดินทาง และปฏิบัติงาน
2. ผลกระทบต่อแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่ใช้ในการดาเนินงาน
ลูกค้าที่ใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของธุรกิจ
สื่อสารมวลชน เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทาให้ลูกค้าชะลอการใช้งบ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และบางส่วนปรับงบโฆษณาประชาสัมพันธ์นาไปใช้ในกิจกรรมเชิง CSR หรือ เยียวยา
ธุรกิจ รวมถึงการลดงบประมาณของลูกค้าภาคเอกชนที่เป็นสินค้านาเข้าจากต่างประเทศ และภาครัฐ ที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนงบประมาณด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไปใช้สาหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามนโยบาย
ภาครัฐแทน ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง ยังทาให้การซื้อสินค้าของผู้บริโภคชะลอตัว หรือเลื่อนระยะเวลาการตัดสินใจซื้อออกไป
เพื่อรักษาเงินสด ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากขึ้น ส่งผล
ให้ยอดขายสื่อโฆษณาในธุรกิจโทรทัศน์และวิทยุลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
สาหรับกรณีที่ต้องหยุดออกอากาศสถานีวิทยุคลื่น เอฟ.เอ็ม 99 เมกะเฮิร์ต เป็นระยะเวลา 14 วัน
มีผลกระทบต่อธุรกิจวิทยุ ที่นอกจากจะสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว ยังทาให้ ลูกค้า ขอเลื่อน/ขยาย
ระยะเวลาการใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุออกไป 1-3 เดือน
บมจ. อสมท จึงพยายามบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เช่น การควบคุมต้น ทุนในการผลิต
รายการ แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายประจาของบริษัทฯ ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับรายได้ จึงทาให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
ยังคงลดลงได้ไม่มากนัก และจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการรักษากระแสเงินสดและสภาพคล่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ กระแส
เงินสดรับลดลงจากยอดขายที่ลดลง ในขณะที่กระแสเงินสดจ่ายยังไม่ต่างจากเดิมมากนัก โดย ณ สิ้นปี 2562
บริษัทฯ มีเงินสด/รายการเทียบเท่า เงินลงทุนระยะสั้น และเงินฝากที่มีภาระผูกพัน จานวน 818.14 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม การลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการหารายได้ ยังคงเป็นสิ่งที่สาคัญ โดยฝ่ายบริหาร
ได้เพิ่มความระมัดระวังในแผนงาน แผนการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัททั้งหมดมากยิ่งขึ้น
3. ผลกระทบต่องบการเงิน
บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการส่งงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สาหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จากกาหนดการเดิม เนื่องจากในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มาเป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (เคพีเอ็มจี)
“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 ิ
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ซึ่งในการสอบทานงบการเงินงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีประเด็นทางบัญชีที่สาคัญเกี่ยวกับ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่มีรายละเอียดจานวนมาก อาจ
มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน หากต้องมีการปรับปรุงเกี่ยวกับ
รายการดังกล่าว เพื่อให้งบการเงินแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ อสมท
ถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งบการเงินทุกภาคส่วน
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้การ
ประสานงานกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2562 เกี่ยวกับยอดยก
มาดังกล่าวข้างต้น รวมไปถึงการรับส่งเอกสาร การรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบรายละเอียดในเอกสาร
เป็นไปด้วยความล่าช้า และไม่สะดวกเช่นสถานการณ์ปกติ จึงเป็นปัจจัยเหตุสาคัญในการขอผ่อนผันการจัดทา
และนาส่งงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม โดย บมจ.อสมท
จะน าส่ ง งบการเงิ น ที่ ผ่ า นการสอบทานจากผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตและการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ให้นัก
ลงทุนทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตามที่ บริษัทฯ ได้รับบการผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ ระหว่างการพิจารณาและประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว หากได้
ข้อสรุปที่ชัดเจนเพิ่มเติม จะแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้ นในงบการเงิน ในคาอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของ
ฝ่ายจัดการ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รบั ข้อมูลที่ถูกต้องและใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์)
ผู้อานวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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