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อรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) 

ควำมเห็น  
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) 

และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย
กำรบัญชทีี่ส ำคัญ 

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้
แสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของ บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น  

ส ำนั กงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ปฏิบั ติ งำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี 
ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัทและบริษัทตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนด
โดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และ
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น  ๆ ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำน 
กำรตรวจเงินแผ่นดินและข้อก ำหนดจรรยำบรรณเหล่ำนี้ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ำหลักฐำน 
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กำรสอบบัญชีที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
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เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ  

เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ
ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับ
งวดปัจจุบัน ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ 
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเรื่องเหล่ำนี้  

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ดังนี้ 

1. กำรด้อยค่ำของอุปกรณ์โครงข่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 
และใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 4 (ธ) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์  (น) กำรประมำณกำร
ผลกำรด ำเนินงำน  ข้อ 17 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และข้อ 18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทมีสินทรัพย์ประเภท ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่มีนัยส ำคัญ
ในงบกำรเงิน ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจำกสินทรัพย์เหล่ำนี้ขึ้นอยู่กับกำรประกอบธุรกิจให้ได้  
ผลประกอบกำรที่ดีอย่ำงเพียงพอในอนำคตซึ่งอำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำของสินทรัพย์เหล่ำนี้ในงบกำรเงิน 
อย่ำงไรก็ตำม ในปีปัจจุบันผู้บริหำรได้ประเมินว่ำมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์โครงข่ำย
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ และใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำร
โทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งถือเป็นหนึ่งหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จ ำนวน 533.80 ล้ำนบำท และ 2,866.19 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ผู้บริหำรจึงได้ประเมิน
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่ำวและน ำไปเปรียบเทียบกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
บันทึกรับรูก้ำรด้อยค่ำจ ำนวน 2,087.01 ล้ำนบำท ในปีปัจจุบัน 

ผู้บริหำรได้ประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์โดยก ำหนดจำกมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ 
ซึ่งจะต้องมีกำรก ำหนดสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้สินทรัพย์ในอนำคตและกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับ
จำกสินทรัพย์ดังกล่ำว รวมทั้งกำรใช้อัตรำคิดลดที่เหมำะสม ซึ่งเป็นเรื่องที่มีควำมซับซ้อนและต้องใช้ดุลยพินิจ
ของผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์ในอนำคตโดยมีกำรพิจำรณำปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบทั้งปัจจัย
ภำยนอกและปัจจัยภำยใน เช่น ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะกำรเติบโตของตลำด คู่แข่งขัน กลุ่มเป้ำหมำยลูกค้ำ  
กลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เป็นต้น จึงมีควำมเสี่ยง เกี่ยวกับควำมเชื่อถือได้
ของผลกำรประเมินดังกล่ำว ซึ่งอำจกระทบกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์เหล่ำนี้
อย่ำงมีสำระส ำคัญ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจึงได้ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องนี้ 
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ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ใช้วิธีกำรตรวจสอบที่ส ำคัญโดยท ำควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ทดสอบกำรด้อยค่ำของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดจำกอุปกรณ์ โครงข่ำย และสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์และจำกใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์

ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล กำรประเมินควำมเหมำะสมของข้อสมมติของฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับกำรคำดกำรณ์
รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย และกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคตเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
รวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของอัตรำคิดลด 

2. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 4 (ต) ภำษีเงินได้  (น) กำรประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำน 
และข้อ 19 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีจ ำนวน 591.46 ล้ำนบำท ซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ก ำหนดให้บริษัทต้องทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลำที่รำยงำนและบริษัทต้องปรับลดสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีลงให้เท่ำกับจ ำนวนที่มี  
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้ 
รอกำรตัดบัญชี ในกำรนี้ผู้บริหำรได้จัดท ำประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำน 5 ปีในอนำคตเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัท 
จะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอที่บริษัทจะมีโอกำสได้ใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เพียงใด  

ในกำรประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้ำงมำกในเรื่องกำรพยำกรณ์
กำรเติบโตของรำยได้และก ำไรที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐำนที่ถูกกระทบโดยสภำพเศรษฐกิจ
หรือตลำดในอนำคต ประกอบกับในปีนี้บริษัทยังมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน จึงเป็นเรื่องที่มีนัยส ำคัญ
ต่อกำรตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ประเมินควำมสมเหตุสมผลของกำรพยำกรณ์กำรเติบโต
ของรำยได้และก ำไรในอนำคตโดยกำรซักถำมผู้บริหำรเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนที่น ำมำใช้ ประเมินหลักฐำน
ที่ผู้บริหำรใช้ในกำรตั้งข้อสมมติฐำน ตรวจสอบแผนกำรใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ให้สอดคล้องกันกับช่วงเวลำที่จะได้ใช้ประโยชนเ์พื่อพิจำรณำโอกำสที่จะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภำษีเงินได ้

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี
แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้น 
ผู้บริหำรคำดว่ำจะจัดเตรียมรำยงำนประจ ำปีให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภำยหลังวันที่ในรำยงำน

ของผู้สอบบัญชีนี ้
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ควำมเห็นของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ควำมเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
ปรำกฎว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่  

เมื่อส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
สรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสำร
เรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล 

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
ที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมิน
ควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและของบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่องตำมควำมเหมำะสม และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือเลิกบริษัทหรือหยุดด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้  

ผู้มีหน้ำที่ ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำน 
ทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทและของบริษัท  

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

กำรตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื ่อ ให้ได้ควำมเชื่อมั ่น
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมควำมเห็นของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่น

ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป  ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
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แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี ้

ในกำรตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ส ำนักงำน

กำรตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ 
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง 

•  ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและ
ปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด 
เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล
กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

•  ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผล
ของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทและของบริษัท  

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผล
ของประมำณกำรทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร  

•  สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง
ของผู้บริหำรและจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและของบริษัท
ในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ 
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
โดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุปของส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทหรือบริษัท
ต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  
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•  ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์
ในรูปแบบที่ท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม ่

•  ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท
ภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินรับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ 
ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ
รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นอิสระ
และได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินและมำตรกำรที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินขำดควำมเป็นอิสระ  

จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ  
ที่มีนัยส ำคัญมำกที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนด
เป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น 
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรือ่งดังกล่ำวในรำยงำนของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
เพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์
ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว 
 
 

          (นำงสริินทร์  พันธ์เกษม) 

         รองผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
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ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
 
 

 

          (นำงปวันรัตน์  เวฬุวัสน์) 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบกำรเงินที่ 20 

 

วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 566,755,201        446,188,695        555,315,573        439,885,531        
เงินลงทุนชัว่คราว 7 65,792,733         827,728,748        65,792,733         827,728,748        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 495,112,779        685,663,743        496,382,869        679,960,630        
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 38 ฉ) -                      -                      3,000,000           3,000,000           

สินคา้คงเหลือและรายการระหวา่งผลิต 9 6,337,334           15,546,186         10,923,133         15,838,085         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
รายไดค้า้งรับ 10 56,852,061         49,877,508         55,958,675         31,741,209         
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 30,943,009         14,305,963         30,932,969         13,504,379         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 140,626,868        92,409,784         129,279,623        81,854,027         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 1,139,012           -                      -                      -                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,363,558,997     2,131,720,627     1,347,585,575     2,093,512,609     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 12 534,887,885        614,104,786        534,887,885        614,104,786        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                      -                      4,900,000           4,900,000           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 14,410,000         14,410,000         14,410,000         14,410,000         
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 15 6,217,737           6,733,442           4,584,665           3,150,279           
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38 ฉ) -                      -                      4,500,000           5,250,000           
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 1,164,510,871     1,164,510,871     1,164,510,871     1,164,510,871     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 1,921,926,380     2,638,510,851     1,916,213,187     2,627,465,395     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 1,349,490,490     3,307,354,482     1,349,407,634     3,307,279,279     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 591,457,368        308,822,290        591,457,368        318,622,290        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20 12,071,949         12,837,134         10,835,728         11,600,913         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,594,972,680     8,067,283,856     5,595,707,338     8,071,293,813     

รวมสินทรัพย์ 6,958,531,677     10,199,004,483   6,943,292,913     10,164,806,422   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

1



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 21 280,618,737        538,977,699        278,399,929        534,299,699        
รายไดรั้บล่วงหนา้ 72,631,715         69,182,009         72,511,715         67,862,061         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 22,812,323         29,259,443         22,320,163         28,022,702         

เจา้หน้ีค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 301,652,405        606,292,688        301,652,405        606,292,688        

หน้ีสินผลประโยชน์วนัลาพกัผอ่น
พนกังาน 23,646,753         20,634,802         23,646,753         20,634,802         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 24 436,779,353        396,735,307        431,692,219        393,970,750        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25 14,076,929         15,750,007         13,237,500         12,607,647         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,152,218,215     1,676,831,955     1,143,460,684     1,663,690,349     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 26 805,346              912,738              725,346              832,738              
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 22 17,057,995         12,797,318         16,713,357         11,597,823         
รายไดร้อตดับญัชี 27 389,622,911        590,114,367        389,622,911        590,114,367        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 28 424,864,886        411,046,483        422,952,025        405,985,072        
ประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องร้องคดี 41 ก) 4,004,623           77,500                4,004,623           77,500                
เจา้หน้ีค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 23 933,523,256        919,968,254        933,523,256        919,968,254        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 29 22,812,534         21,363,159         23,403,193         21,884,267         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,792,691,551     1,956,279,819     1,790,944,711     1,950,460,021     

รวมหนีสิ้น 2,944,909,766     3,633,111,774     2,934,405,395     3,614,150,370     

บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 767,000,000 หุ้น
  มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 30 3,835,000,000     3,835,000,000     3,835,000,000     3,835,000,000     

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 687,099,210 หุ้น 
  มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 30 3,435,496,050     3,435,496,050     3,435,496,050     3,435,496,050     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,106,802,869     1,106,802,869     1,106,802,869     1,106,802,869     
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 31 383,500,000        383,500,000        383,500,000        383,500,000        
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (895,518,609)      1,646,239,330     (916,911,401)      1,624,857,133     

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,030,280,310     6,572,038,249     4,008,887,518     6,550,656,052     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (16,658,399)        (6,145,540)          -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,013,621,911     6,565,892,709     4,008,887,518     6,550,656,052     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,958,531,677     10,199,004,483   6,943,292,913     10,164,806,422   

(นายเขมทตัต ์ พลเดช) กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่

รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่
(นายนนัทสิทธ์ิ  เล็กศรีสกุล) และปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

3



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้
รายไดจ้ากการด าเนินงานโทรทศัน์และวิทยุ 33 2,170,004,788    2,279,488,039    2,161,040,662    2,235,856,972    
รายไดจ้ากการร่วมด าเนินกิจการ 34 459,105,539       421,102,973       459,105,539       421,102,973       
รายไดผ้ลประโยชน์นอกเหนือสญัญา 35 46,632,492         46,760,252         46,632,492         46,760,252         
รายไดอ่ื้น 36 60,712,060         143,873,093       61,622,571         144,929,785       

รวมรายได้ 2,736,454,879    2,891,224,357    2,728,401,264    2,848,649,982    

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโทรทศัน์และวิทยุ 4,472,780,545    2,537,130,035    4,477,441,136    2,498,710,138    
ค่าใชจ่้ายในการร่วมด าเนินกิจการ 202,541,082       177,027,288       202,541,082       177,027,288       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 168,968,112       228,802,558       167,782,298       218,602,874       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 634,237,014       721,537,646       622,335,082       769,506,634       
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 38 ช) 30,127,113         39,055,003         29,229,368         32,697,654         
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 632,044              1,190,976           632,044              1,190,976           
ตน้ทุนทางการเงิน 22,23,28 39,887,102         57,275,042         39,654,579         56,953,067         

รวมค่าใช้จ่าย 5,549,173,012    3,762,018,548    5,539,615,589    3,754,688,631    

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (2,812,718,133) (870,794,191) (2,811,214,325) (906,038,649)
รายไดภ้าษีเงินได้ 39 269,445,791 113,006,611 269,445,791 123,326,566 

ขาดทุนส าหรับปี (2,543,272,342) (757,787,580) (2,541,768,534) (782,712,083)

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,542,346,696) (734,885,141) (2,541,768,534) (782,712,083)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (925,646) (22,902,439) -                     -                     

ขาดทุนส าหรับปี (2,543,272,342) (757,787,580) (2,541,768,534) (782,712,083)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 40 (3.70) (1.07) (3.70) (1.14)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

            บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                  
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

4



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ขาดทุนส าหรับปี (2,543,272,342)  (757,787,580)     (2,541,768,534)  (782,712,083)     
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 28 -                     (41,057,064)       -                     (46,142,562)       

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 19 -                     9,228,512           -                     9,228,512           

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษี -                     (31,828,552)       -                     (36,914,050)       
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (2,543,272,342)  (789,616,132)     (2,541,768,534)  (819,626,133)     

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,542,346,696)  (769,307,297)     (2,541,768,534)  (819,626,133)     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 13 (925,646)            (20,308,835)       -                     -                     

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (2,543,272,342)  (789,616,132)     (2,541,768,534)  (819,626,133)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

            บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                  

5



หน่วย : บาท

ก าไรสะสม รวม

ทุนทีอ่อก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว ก าไรสะสม รวมส่วนของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี ส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ ทุนส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2559 3,435,496,050       1,106,802,869       383,500,000                      2,429,288,221       7,355,087,140        26,413,295            7,381,500,435       
ลูกหน้ีค่าหุน้ -                         -                         -                                    -                         -                          (12,250,000)           (12,250,000)           
ขาดทุนส าหรับปี -                         -                         -                                    (734,885,141)         (734,885,141)          (22,902,439)           (757,787,580)         
เงินปันผล -                         -                         -                                    (13,741,594)           (13,741,594)            -                         (13,741,594)           
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                                    (34,422,156)           (34,422,156)            2,593,604              (31,828,552)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 3,435,496,050       1,106,802,869       383,500,000                      1,646,239,330       6,572,038,249        (6,145,540)             6,565,892,709       

หน่วย : บาท

ก าไรสะสม รวม

ทุนทีอ่อก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว ก าไรสะสม รวมส่วนของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี ส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ ทุนส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 3,435,496,050       1,106,802,869       383,500,000                      1,646,239,330       6,572,038,249        (6,145,540)             6,565,892,709       
รายการปรับปรุงทางบญัชีของบริษทัยอ่ยในงวดก่อน -                         -                         -                                    588,757                 588,757                  (9,587,213)             (8,998,456)             
ขาดทุนส าหรับปี -                         -                         -                                    (2,542,346,696)      (2,542,346,696)       (925,646)                (2,543,272,342)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 3,435,496,050       1,106,802,869       383,500,000                      (895,518,609)         4,030,280,310        (16,658,399)           4,013,621,911       

บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560
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หน่วย : บาท

ก าไรสะสม รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกนิมูลค่า จัดสรรแล้ว ก าไรสะสม ส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ ทุนส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 3,435,496,050       1,106,802,869       383,500,000                     2,458,224,860       7,384,023,779       
ขาดทุนส าหรับปี -                        -                        -                                   (782,712,083)         (782,712,083)         
เงินปันผล -                        -                        -                                   (13,741,594)          (13,741,594)          
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                                   (36,914,050)          (36,914,050)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 3,435,496,050       1,106,802,869       383,500,000                     1,624,857,133       6,550,656,052       

หน่วย : บาท

ก าไรสะสม รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกนิมูลค่า จัดสรรแล้ว ก าไรสะสม ส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ ทุนส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 3,435,496,050       1,106,802,869       383,500,000                     1,624,857,133       6,550,656,052       
ขาดทุนส าหรับปี -                        -                        -                                   (2,541,768,534)      (2,541,768,534)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 3,435,496,050       1,106,802,869       383,500,000                     (916,911,401)         4,008,887,518       

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (2,812,718,133)  (870,794,191)     (2,811,214,325)  (906,038,649)     
รายการปรับปรุงกระทบขาดทนุก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
รายการปรับปรุงทางบญัชีของบริษทัยอ่ยในงวดก่อน (18,798,456)       -                     -                     -                     
ตน้ทนุทางการเงิน 39,887,102         57,275,042         39,654,579         56,953,067         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 56,955,144         210,460,227       49,841,200         185,097,526       
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 15 515,705              (484,313)            (1,434,386)         578,910              
สินคา้คงเหลือและรายการระหว่างผลิต 9 7,208,852           1,150,499           2,914,952           (9,144,160)         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,496,029           5,853,639           5,263,824           3,205,383           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (86,400,637)       36,314,766         (83,941,445)       34,640,250         
เจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 26 (107,392)            (1,145,768)         (107,392)            (1,145,768)         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,673,078)         (751,069)            629,853              1,348                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,449,375           (1,512,660) 1,518,926           (1,191,769)         
ค่าเส่ือมราคา 17 578,136,958       499,298,287       575,799,390       494,151,425       
สิทธิการเช่าท่ีดินตดัจ าหน่าย 1,182,113           1,182,113           1,182,113           1,182,113           
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 267,338,030       269,249,934       267,315,307       267,079,653       
ค่าตดัจ าหน่ายลิขสิทธ์ิรายการและภาพยนตร์ 18 212,853,180       145,092,952       212,853,180       145,507,070       
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 17,18 2,087,049,307    32,714                2,087,011,700    -                     
ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,000,000           8,860,000           2,000,000           8,860,000           
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีกรมสรรพากร -                     368,035              -                     -                     
ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     49,000,000         
ประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องร้องคดี 3,927,123           -                     3,927,123           -                     
(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,426,131)         1,675,256           (1,478,383)         1,675,256           
หน้ีสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 83,163,318         -                     83,163,318         -                     
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 8 (1,530,011)         28,359,395         (1,530,011)         68,442,947         
รายไดจ้ากสินทรัพยรั์บโอนตดับญัชี 27 (202,496,570)     (179,106,237)     (202,496,570)     (179,106,237)     
รายไดค้า้งรับ (10,496,989)       (20,792,937)       (28,633,288)       (4,955,372)         
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (16,637,046)       (745,618)            (17,428,590)       (1,164,772)         
รายไดรั้บล่วงหนา้ 3,449,706           7,121,750           4,649,654           10,006,627         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 24 21,808,590         (219,676,515)     23,641,324         (213,291,054)     
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 2,061,433           61,321,474         1,264,951           59,277,215         
รายไดผ้ลประโยชน์นอกเหนือสญัญาตดับญัชี 27,35 (46,632,492)       (46,760,252)       (46,632,492)       (46,760,252)       
รายไดจ้ากสินทรัพยบ์ริจาค (2,310,000)         (2,397,475)         (2,310,000)         (2,397,475)         
รายไดอ่ื้น (231,036)            (2,020)                (84,784)              (2,020)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

ค่าใชจ่้าย (โอนกลบั) ผลประโยชน์พนกังานจากวนัลาพกัผอ่น 3,011,951           (1,912,384)         3,011,951           (1,912,384)         
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเกษียณอายุ 28 22,063,407         21,525,275         21,172,498         20,656,095         
ลิขสิทธ์ิรายการและภาพยนตร์ (208,747,208)     (229,264,105)     (208,747,208)     (229,264,105)     
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน -                     788,850              -                     -                     

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (11,647,856)       (219,415,336)     (19,223,031)       (190,059,132)     
จ่ายภาษีเงินได้ (51,958,562)       (54,241,352)       (51,958,562)       (51,739,549)       
ภาษีเงินไดรั้บคืน 44,284,551         -                     44,284,551         -                     

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (19,321,867)       (273,656,688)     (26,897,042)       (241,798,681)     
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทนุชัว่คราวลดลง 7 761,936,015       1,262,734,224    761,936,015       1,262,734,224    
เงินปันผลรับ (59,072)              (59,072)              (59,072)              (59,072)              
ดอกเบ้ียรับ (22,735,981)       (41,883,252)       (21,836,370)       (42,109,784)       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,776,499           124,633,247       1,402,468           124,516,289       
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงอาคาร และซ้ืออุปกรณ์ (350,242,839)     (403,414,179)     (350,237,962)     (397,409,783)     
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (321,897,400)     (635,268,482)     (321,835,000)     (635,165,900)     
เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 12 79,216,901         (30,114,521)       79,216,901         (30,114,521)       
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     -                     (10,000,000)       
เงินสดรับจากเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     750,000              2,250,000           
เงินสดรับจากเงินปันผล 59,072                59,072                59,072                59,072                
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 25,802,373         49,054,995         26,252,192         49,281,527         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 173,855,568       325,742,032       175,648,244       323,982,052       
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (30,745,512)       (28,860,676)       (29,773,556)       (27,643,885)       
จ่ายดอกเบ้ียสญัญาเช่าการเงิน (3,677,727)         (4,560,542)         (3,547,604)         (4,330,393)         
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับลูกหน้ีค่าหุ้น 456,044              -                     -                     -                     
จ่ายเงินปันผล -                     (13,741,594)       -                     (13,741,594)       

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (33,967,195)       (47,162,812)       (33,321,160)       (45,715,872)       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 120,566,506       4,922,532           115,430,042       36,467,499         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 6 446,188,695       441,266,163       439,885,531       403,418,032       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 6 566,755,201       446,188,695       555,315,573       439,885,531       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
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บริษทั อสมท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบกำรเงนิ  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 
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บริษัท อสมท จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560  

หมำยเหตุ สำรบัญ 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 เงินลงทุนชัว่คราว 
8 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
9 สินคา้คงเหลือและรายการระหวา่งผลิต 
10 รายไดค้า้งรับ 
11 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
12 เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 
13 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
14 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
15 ลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
16 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
17 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
18 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
19 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
20 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
21 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
22 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
23 เจา้หน้ีค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 
24 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
25 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
26 เจา้หน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
27 รายไดร้อตดับญัชี 
28 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 
29 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
30 ทุนเรือนหุน้ 
31 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
32 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
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บริษัท อสมท จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

       ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 

33 รายไดจ้ากการด าเนินงานโทรทศัน์และวทิย ุ
34 รายไดจ้ากการร่วมด าเนินกิจการ 
35 รายไดผ้ลประโยชน์นอกเหนือสัญญา 
36 รายไดอ่ื้น 
37 การจ าแนกรายไดต้ามใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 
38 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
39 รายไดภ้าษีเงินได ้
40 ขาดทุนต่อหุน้ 
41 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
42 ผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาร่วมด าเนินกิจการ 
43 การจดัประเภทรายการในงบการเงินงวดก่อน 
44 การอนุมติังบการเงิน 
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บริษัท อสมท จ ำกดั (มหำชน)  และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

       ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
 กำรจัดตั้งบริษัท 
 

บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “อสมท”) จดทะเบียนจดัตั้งเป็น บริษทัมหาชน จ ากดั เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2547  
ซ่ึงเป็นการแปลงสภาพมาจากองค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (“อ .ส .ม .ท .”) ภายใต้พระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ..2542  บริษทัไดรั้บโอนกิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิดชอบ สินทรัพย ์ส่วนของทุนและพนักงาน
ทั้งหมดจาก อ.ส.ม.ท. โดยการอนุมตัิ ของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ เม่ือวนัที่ 19 กรกฎาคม 2547 และ
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2547 

 
บริษทัไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตามค าสั ่ง ระเบียบขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชก้บัรัฐวิสาหกิจทัว่ไป 
บริษทั จดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูท่ี่ไดจ้ดทะเบียนไวท่ี้ 63/1 ถนนพระรามเกา้ หว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

 
บริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ โดย อสมท 
ประกอบกิจการสถานีวิทยุโทรทศัน์ช่อง 9 และสถานีวิทยุกระจายเสียง 62 สถานี ภายใตพ้ระราชบญัญติัการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 และในปี 2557 เป็นผูช้นะการประมูลไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี
และประกอบกิจการโทรทศัน์ เพ่ือใหบ้ริการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง 30 และช่อง 14 เป็นเวลา 15 ปี  
 
สถานีวิทยุโทรทศัน์ช่อง 9 ภายใตพ้ระราชบญัญตัิการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551   
ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
คร้ังท่ี 7/2556  เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556 เร่ือง ความจ าเป็นการใชค้ล่ืนความถ่ีและก าหนดระยะเวลาการถือครองความถ่ี
ของ บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) (สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ช่อง 9) โดยมีมติเห็นควรพิจารณาก าหนดระยะเวลา
การถือครองคล่ืนความถ่ีเพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการโทรทศัน์ตามมาตรา 75 แห่ง พระราชบญัญติัการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้คืนคล่ืนความถ่ี ตามมาตรา 83 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติั
องคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 ภายใน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี กสทช. มีมติเห็นชอบการก าหนดระยะเวลาการคืนคล่ืนความถ่ี 
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1 ข้อมูลทัว่ไป (ต่อ) 
 
ธุรกิจหลกัของ อสมท  ท่ีด าเนินการเองรวมทั้งท่ีด าเนินการภายใตส้ัญญาร่วมด าเนินกิจการสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ธุรกจิหลกัของ อสมท 
 

(ก) ธุรกจิสถำนีโทรทศัน์ 
 

ด าเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 โดยออกอากาศด้วยระบบสี 625 เส้น และแพร่ภาพจากสถานีแม่ข่าย
ในกรุงเทพมหานครไปยงัสถานีเครือข่ายหลกัในส่วนภูมิภาคจ านวน 35 สถานี ท าให้มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุม
เกือบทัว่ประเทศไทย นอกจากน้ี บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) เป็นผูช้นะการประมูลไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 
และประกอบกิจการโทรทศัน์ เพื ่อให ้บริการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดบัชาติ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมีระยะเวลา
การอนุญาตเป็นเวลา 15 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2557 และส้ินสุดในวนัท่ี 24 เมษายน 2572 จ านวน 2 ใบอนุญาต ดงัน้ี 
1.     หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัสูง ช่องรายการ MCOT HD (ช่อง 30)  
2.     หมวดหมู่เดก็ เยาวชนและครอบครัว ช่องรายการ MCOT Kids & Family (ช่อง 14) 

 
 

อสมท มีหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบในการผลิต รวบรวม จดัเก็บ วิเคราะห์และรายงานข่าว เพ่ือน าเสนอออกอากาศ         
ทั้งทางวิทย ุโทรทศัน์ และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยอยูภ่ายใตช่ื้อ “ส านกัข่าวไทย” 

  
(ข) ธุรกจิกำรให้บริกำรโครงข่ำย และให้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

 
อสมท ไดร้ับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
โดยแต่ละใบอนุญาตมีระยะเวลาการอนุญาตเป็นเวลา 15 ปี ประกอบดว้ย 

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ี
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดบัชาติ นบัตั้งแต่วนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 และส้ินสุดในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2571 

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ท่ีไม่ใช้
คล่ืนความถ่ี ระดบัชาติ นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2556 และส้ินสุดในวนัท่ี 24 มีนาคม 2571 

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ เพ่ือให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นกระจายเสียง
หรือโทรทศัน์ ระดบัชาติ นบัตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 และส้ินสุดในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2571 
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1 ข้อมูลทัว่ไป (ต่อ) 
 
            ธุรกจิหลกัของ อสมท (ต่อ) 
 
 (ค)  ธุรกจิสถำนีวทิยุกระจำยเสียง 

 

ด าเนินกิจการสถานีวิทยกุระจายเสียง 62 สถานี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสถานีวิทยสุ่วนกลางส่งกระจายเสียง
ดว้ยระบบ เอฟ.เอม็.จ านวน 7 สถานี มีขอบเขตการใหบ้ริการครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งในกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คียง 
และเป็นระบบ เอ.เอม็. อีกจ านวน 2 สถานี มีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมเกือบทัว่ประเทศ ในขณะที่สถานีวิทยุ
ส่วนภูมิภาค ซ่ึงส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอม็. จ านวน 53 สถานีนั้น ไดก้ระจายอยูใ่นภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จึงท าให้
เครือข่ายวทิย ุเอฟ.เอม็. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคสามารถใหบ้ริการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดเ้กือบทัว่ประเทศไทย 

 
ธุรกจิตำมสัญญำร่วมด ำเนินกจิกำร 

 
อสมท ไดร่้วมกบัผูป้ระกอบการหลายรายในรูปแบบของสัญญาร่วมด าเนินกิจการ ในการด าเนินกิจการสถานีโทรทศัน์ 
สถานีวิทยุ และให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทย ุ           
เอฟ.เอ็ม. ความถ่ี 105.5 เมกกะเฮิรตซ์ และโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกระบบผ่านดาวเทียมและระบบผ่าน
สายเคเบ้ิลของ กลุ่มบริษทั TRUE และผูร่้วมด าเนินงานอ่ืน 
 

ภายใตส้ัญญาร่วมด าเนินกิจการ ผูป้ระกอบการเอกชนตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคิดเป็นอตัราร้อยละของ
รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสัญญา หรือผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการเอกชนต้องจัดหาอุปกรณ์ในการให้บริการ และโอนกรรมสิทธ์ิในอุปกรณ์ส าหรับการ
ให้บริการนั้นๆ แก่ อสมท  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ภายใตส้ัญญาร่วมด าเนินกิจการส่วนใหญ่ กรรมสิทธ์ิ
ทางกฎหมายในอุปกรณ์เหล่าน้ีไดโ้อนให้กบั อสมท  เม่ือการก่อสร้างไดแ้ลว้เสร็จ อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการไดรั้บ
สิทธิในการท่ีจะครอบครองและใชสิ้นทรัพยน์ั้น เพ่ือให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูป้ระกอบการ
และ อสมท ท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาโดยไดอ้ธิบายนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งใน
หมายเหตุขอ้ 4 (ข)  และรายละเอียดของแต่ละสัญญาในหมายเหตุขอ้ 42 
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1 ข้อมูลทัว่ไป (ต่อ) 
 
 ธุรกจิตำมสัญญำร่วมด ำเนินกจิกำร (ต่อ) 
 

เง่ือนไขท่ีส าคญัของสัญญาร่วมด าเนินกิจการไดส้รุปไวด้งัต่อไปน้ี  
 
           (ก)   สัญญำเพ่ือด ำเนินกจิกำรส่งโทรทัศน์สี 
 

อสมท ไดท้ าสัญญาร่วมด าเนินกิจการส่งโทรทศัน์สี (“สัญญาร่วม”) กบั บริษทั บางกอกเอน็เตอร์เทนเมน้ต ์จ ากดั (“BEC”) 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2521 และไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหลงั ตามสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2525 
คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2530 และคร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2532 
สัญญาร่วมเป็นสัญญาประเภท สร้าง โอนกรรมสิทธ์ิ และด าเนินงาน (Build-Transfer-Operate : BTO) โดย อสมท ไดใ้ห้สิทธิ
แก่ BEC ในการร่วมด าเนินการออกอากาศสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จนถึงวนัที่ 25 มีนาคม 2563 ตามสัญญา
ร่วมด าเนินกิจการ BEC จะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์ไดก้ระท าข้ึนหรือไดจ้ดัหามาไวส้ าหรับใชใ้นการด าเนินการ
ให้แก่ อสมท นับแต่วนัท่ีไดก้ระท าหรือไดจ้ดัหา เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามสัญญาเก่ียวกบัการส่งมอบสินทรัพยด์งักล่าว 
BEC ไดรั้บสิทธิในการด าเนินการและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใชใ้นการใหบ้ริการตลอดอายสุัญญา 

 BEC ไดว้างหนังสือค ้าประกนัที่ออกโดยธนาคารในประเทศให้แก่ อสมท เป็นจ านวนเงิน 81.52 ลา้นบาท เพื่อ
เป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามเง่ือนไขในสัญญา ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 คงเหลือหนงัสือค ้าประกนัที่ออกโดย
ธนาคารในประเทศจ านวน 1 ฉบบัเป็นจ านวนเงิน 10.00 ลา้นบาท 

 
(ข) สัญญำร่วมด ำเนินกจิกำรให้บริกำรโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมำชิก 

 
 กลุ่มบริษทั TRUE 
 

อสมท ได้ท าสัญญาร่วมด าเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกในระบบผ่านดาวเทียมกับ
บริษทั ยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“UBC”) (เดิมช่ือ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง 
คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั (“IBC”) และระบบผา่นสายเคเบิ้ลกบับริษทั ยบูีซี เคเบิ้ล เน็ตเวอร์ค จ ากดั (มหาชน) (“UBCC”) 
(เดิมช่ือ บริษทัไทยเคเบ้ิลวิชัน่ จ  ากดั) ตามล าดบั (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั UBC”)  เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2532 และวนัท่ี 
6 มิถุนายน 2537 ตามล าดบั 
อสมท ไดท้ าการแกไ้ขสัญญาเพ่ิมเติมภายหลงักบั UBC ตามสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2537 
และคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2541 และกบักลุ่มบริษทั UBC ตามสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2537 
คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2537 และคร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2541 โดย  อสมท ให้สิทธิแก่กลุ่มบริษทั UBC 
ในการประกอบกิจการให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ทั้งในระบบผา่นดาวเทียมและระบบผา่นสายเคเบ้ิล 
จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามล าดบั 
บริษทั ยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“UBC”) ไดข้อเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ากการเป็นหลกัทรัพย ์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดส้ั่งเพิกถอน 
หุน้สามญัของ UBC จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตั้งแต่วนัท่ี 11 เมษายน 2549 เป็นตน้ไป  
บริษทั ยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัต่อนายทะเบียน 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็น บริษทั ทรู วิชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน)  ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2550  เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2550 และจาก บริษทั ยบีูซี เคเบ้ิล เน็ตเวอร์ค จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทั ทรู วิชัน่ส์ 
เคเบ้ิล จ ากดั (มหาชน)  ตามมติของท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2550 
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1 ข้อมูลทัว่ไป (ต่อ) 
 

ธุรกจิตำมสัญญำร่วมด ำเนินกจิกำร (ต่อ)  
 
(ข) สัญญำร่วมด ำเนินกจิกำรให้บริกำรโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมำชิก (ต่อ) 
 

 บริษทั ทรู วิชัน่ส์ เคเบิ้ล จ ากดั (มหาชน) ไดว้างหนงัสือค ้ าประกนัที่ออกโดยธนาคารในประเทศให้แก่ อสมท 
คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 5 ฉบบัเป็นจ านวนเงินรวม 36.20 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขในสัญญา 

 
(ค)  บริกำรออกอำกำศทำงวทิยุ 

 
อสมท ไดท้ าสัญญาเช่าเวลาจดัรายการและโฆษณากบั BEC เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2533 โดยมีสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม
เม่ือวนัท่ี  22  กนัยายน 2537 

 
อสมท ให้สิทธิแก่ BEC ในการจดัรายการและโฆษณาออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท เอฟ.เอ็ม. กรุงเทพมหานคร 
ความถ่ี 105.5 เมกกะเฮิรตซ์ จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัอายสุัญญาร่วมด าเนินกิจการส่งโทรทศัน์สี 
แกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3 โดยมีขอ้ตกลงวา่หากสัญญาร่วมด าเนินกิจการส่งโทรทศัน์สีส้ินสุดไม่วา่ดว้ยเหตุใดก่อนครบก าหนด
อายสุัญญาท่ีระบุไว ้ใหถื้อวา่สิทธิน้ีเป็นอนัส้ินสุดดว้ย 
สัญญาร่วมด าเนินกิจการเป็นสัญญาประเภท BTO ซ่ึง BEC จะต้องด าเนินการจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการด าเนินการออกอากาศตามสัญญาให้แก่ อสมท ภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา โดย BEC ไดร้ับสิทธิ
ในการด าเนินการและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใชใ้นการใหบ้ริการตลอดอายสุัญญา 

 บริษทั บางกอกเอน็เตอร์เทนเมน้ต ์จ ากดั ไดว้างหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในประเทศใหแ้ก่ อสมท เป็นจ านวนเงิน 
6.66 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา 

 
ภายใตส้ัญญาร่วมด าเนินกิจการทุกสัญญา ผูป้ระกอบการมีหน้าท่ีจัดหา ติดตั้ ง ต่อเติม จัดหาเงินทุน และด าเนินการ
เพื่อให้สินทรัพยใ์ช้งานไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา และโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยเ์หล่านั้นให้แก่ อสมท เม่ือ
สินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จหรือเม่ือเร่ิมให้บริการ อสมท จะมอบสิทธิในการใชสิ้นทรัพยท่ี์โอนนั้นแก่ ผูโ้อนเพียงผูเ้ดียว
ตลอดระยะเวลาสัญญา ผูป้ระกอบการมีหน้าที่ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสินทรัพยต์ามสัญญาเหล่านั้นให้อยู่
ในสภาพดี และท าประกนัความเส่ียงในสินทรัพยเ์หล่านั้นโดยให้ อสมท  เป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียวเม่ือ
ส้ินสุดสัญญา สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาร่วมด าเนินกิจการตอ้งถูกโอนใหแ้ก่ อสมท  ในสภาพดีและใชง้านได ้ 

  
 ธุรกจิหลกัของบริษัทย่อย 
 

บริษทั พาโนราม่า เวลิดไ์วด ์จ ากดั  ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตรายการโทรทศัน์ใหก้บั อสมท และบริษทัอ่ืน   
 
บริษทั ซ้ีดเอ็มคอท จ ากดั ประสบปัญหาสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากการลดลงของรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
อนัเป็นผลมาจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบการเลิกกิจการ 
อยูร่ะหวา่งการด าเนินการจดัการทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ียงัคงคา้งอยูใ่นบญัชี ตามขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมายต่อไป 
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2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก)   เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี  กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535   
 
การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2559” ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543  

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนดว้ยขอ้สมมติฐานท่ีวา่ผูใ้ชง้บการเงินมีความเขา้ใจหลกัการและ
วิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย หลกัการบญัชีท่ีใชอ้าจแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ซ่ึงใชใ้นประเทศอ่ืน   

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบ
ของงบการเงิน   
 
งบการเงินรวมจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินเฉพาะกิจการของ อสมท และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุน้ 

บริษัทย่อย   2560 2559 

บริษทั พาโนราม่า เวลิดไ์วด ์จ ากดั ใหบ้ริการจดัท ารายการโทรทศัน์ ไทย 49 49 

บริษทั ซ้ีดเอม็คอท จ ากดั ประกอบกิจการดา้นบนัเทิง 

ทุกประเภทและใหค้  าปรึกษา 

ไทย 49 49 

 
รายการท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดถู้กตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

  
(ข) สกลุเงนิทีน่ ำเสนองบกำรเงนิ   
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท  
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3        มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและที่จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 
(ก)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่างปี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย 
 
(ข)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต  
ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบนับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวท่ีออกและปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากยงัไม่มีผล
บงัคบัใช ้ทั้งน้ีมาตรฐานท่ีออกและปรับปรุงใหม่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึง
มีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
มาตรฐานการบญัชี เร่ือง 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้ 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
                                             ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการกูย้ืม 
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3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ (ต่อ) 
 

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี เร่ือง 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน  
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) ก าไรต่อหุ้น 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม     
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน      เร่ือง 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4  (ปรับปรุง 2560) สัญญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก  
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่         
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560)  ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชี            เร่ือง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจง 
                                             กบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ  
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ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์ 
 

3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ (ต่อ) 
 

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงิน          เร่ือง 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ  
                                           และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุง 
                                           สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560)  
                                           เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) รายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า 
                                           และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
                                           (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เงินท่ีน าส่งรัฐ 
 
ผูบ้ริหารคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมา
ใชแ้ละถือปฏิบตัิ โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มี
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
 
 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญัทีใ่ช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี ้
 

(ก) กำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 

งบการเงินรวมไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัฯ จะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือ
บริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้  านาจ
ในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้โดยจะน ามารวมในการจดัท า
งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัเร่ิมมีอ านาจในการควบคุมจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น รายการและ
ยอดคงเหลือระหวา่งกนัทั้งหมดรวมถึงก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ของรายการระหวา่งบริษทัในเครือไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีที่ส าคญัเช่นเดียวกนักบั
ของบริษทัฯ 

 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ได้
เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม 

 
ช่ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 13 

 
(ข) กำรร่วมด ำเนินกจิกำร  

 
สรุปรายละเอียดเก่ียวกบัธุรกิจตามสัญญาร่วมด าเนินกิจการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 1 

 
ส่วนแบ่งรายได ้
อสมท รับรู้ส่วนแบ่งรายไดข้ั้นต ่าตามสัญญาร่วมด าเนินกิจการตามเกณฑ์คงคา้ง และกรณีผูร่้วมด าเนินกิจการ              
มีรายไดท่ี้จะตอ้งแบ่งให ้อสมท  อสมท จะรับรู้จ านวนส่วนแบ่งรายไดโ้ดยใชข้อ้มูลล่าสุดท่ีไดรั้บจากผูร่้วมด าเนินกิจการ 

 
 สินทรัพยท่ี์รับโอน 

ตามแนวทางการตีความท่ีสภาวิชาชีพบญัชีให้หน่วยงานซ่ึงมีสินทรัพยส์ัมปทานถือปฏิบติั สินทรัพยท่ี์รับโอนมาจาก
ผูร่้วมด าเนินกิจการจะรับรู้เม่ือ อสมท ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิทางกฎหมายในสินทรัพย ์ดว้ยมูลค่าท่ีรับโอนและบนัทึกบญัชี
คู่กบับญัชีรายไดร้อตดับญัชี อสมท คิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์รับโอนมาจากผูร่้วมด าเนินกิจการคู่กบัการตดัจ าหน่าย
รายไดร้อตดับญัชีตามอายกุารใชง้านท่ีเหลือของสินทรัพยห์รืออายขุองสัญญาร่วมด าเนินกิจการแลว้แต่เวลาใดจะสั้นกวา่ 
โดยเร่ิมจากวนัท่ี อสมท บนัทึกรับรู้สินทรัพยน์ั้น ดูหมายเหตุขอ้ 4 (ฏ) 

 
 หุน้ท่ีไดรั้บโอนจากสัญญาร่วมด าเนินกิจการ 

เง่ือนไขส่วนหน่ึงของสัญญาร่วมด าเนินกิจการทุกสัญญา ยกเวน้ BEC  อสมท จะไดรั้บโอนหุน้ในบริษทัท่ีร่วมด าเนินกิจการ
โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัผูร่้วมด าเนินกิจการเป็นผูจ้่ายช าระค่าหุ้นแทน อสมท เงินลงทุนในหุ้นดงักล่าวบนัทึกเร่ิมแรก
ด้วยราคาทุนคู่กับบัญชีรายได้ เงินลงทุนน้ีถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน และหลกัทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความ
ตอ้งการของตลาด ตามแต่ลกัษณะการลงทุนและส่วนไดเ้สียของ อสมท ในกิจการเหล่านั้น 
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อสมท จะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึนถา้ราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 

4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ (ต่อ) 
 

(ค)   เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุน ในการจดัท างบกระแสเงินสด เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้น
อ่ืน ท่ีมีสภาพคล่องในการเปล่ียนมือสูง ซ่ึงมีระยะเวลาในการไถ่ถอนเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 3 เดือน  

 
(ง)   เงนิลงทุนช่ัวครำว 

 
เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน ซ่ึงบริษัทคาดว่าอาจจะมีความ
จ าเป็นท่ีจะไดรั้บประโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากรอบระยะเวลารายงาน 

 
 (จ)   ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

ลูกหน้ีการคา้แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิที่คาดวา่จะเรียกเก็บไดห้ักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทัจะตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญตามประมาณการลูกหน้ีที่คาดวา่จะเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต และ
ตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีท่ีไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงลูกหน้ีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเฉพาะท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีอยา่งชดัเจนวา่จะไม่ไดรั้บช าระหน้ีท่ียอดคงคา้งช าระเกิน 6 เดือนข้ึนไปนบัจากวนัท่ีหน้ีถึงก าหนด ส่วนของกรณี
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการให้บริการโครงข่าย ตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการพิจารณาเป็นการเฉพาะรายลูกค้า
โดยประมาณการจากส่วนท่ีคาดวา่จะเกบ็เงินไม่ได ้ ส าหรับหน้ีสูญจะตดัจ าหน่ายทนัทีท่ีเกิดข้ึน 

 
 (ฉ)   สินค้ำคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงผลติ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (Weighted Average) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่า
ใดจะต ่ากว่า  มูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับเป็นการประมาณราคาที่จะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ี
จ าเป็นในการขาย 

 
รายการระหว่างผลิตประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตรายการ ตน้ทุนผลิตรายการข่าวบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนผลิตรายการอ่ืนซ่ึงสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทั
และตดัจ าหน่ายเป็นตน้ทุนผลิตรายการเมื่อไดอ้อกอากาศตามสัดส่วนของรายไดแ้ต่ละปีเทียบกบัประมาณการ
รายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บในอนาคต 
 

 (ช)   พสัดุคงเหลือ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกพสัดุคงเหลือภายใต ้“สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน” และแสดงในราคาทุน ราคาทุนของพสัดุคงเหลือใช้
วิธีราคาทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกั (Weighted  Average)  ผูบ้ริหารจะพิจารณาบนัทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าพสัดุคงเหลือ
เม่ือมีปัจจยัต่างๆ จากสินคา้เก่าลา้สมยัหรือเส่ือมคุณภาพ หรือสภาพแวดลอ้มไดเ้ปล่ียนไป   
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4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ (ต่อ) 
 

(ซ)   เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อย หมายถึง กิจการท่ีถูกควบคุมโดยบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัจะถือว่าตนควบคุมกิจการ
ท่ีเขา้ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใช้
อ  านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือ
สิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงกต็าม 

 
บริษทัย่อยถูกน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทั เร่ิมมีอ  านาจในการควบคุมจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ 
ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น รายการและยอดคงเหลือระหวา่งกนัทั้งหมดรวมถึงก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่ไดรั้บรู้
ของรายการระหว่างบริษทัในเครือไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท าข้ึน
โดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน 

 
(ฌ)   เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 
อสมท จัดประเภท เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด เป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า โดย อสมท จะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงิน
ลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าที่คาดวา่จะไดร้ับคืน ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า ท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนทนัที 

 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้น
จะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนทนัที 

 
เมื่อเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัมีการจ าหน่ายเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงิน
ลงทุนท่ีจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัจากจ านวนท่ีถือครองทั้งหมด 

 
 (ญ)   บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุม

โดยบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ ซ่ึงหมายความรวมถึง 
บริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย  และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั รวมถึงมีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ซ่ึงท าให้
มีอ  านาจควบคุมร่วม นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการท่ีผูบ้ริหารส าคญัหรือกรรมการ
ของบริษทัฯ มีอ านาจควบคุม หรือมีอ านาจควบคุมร่วมทั้งน้ีไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 
   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ ค านึงถึงเน้ือหา

ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ (ต่อ) 
 
 (ฎ)   อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนได้แก่ อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่า 
ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการ หรือ
ใชใ้นการบริหารงาน อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย ท่ีดินซ่ึงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่จ ากดั 

 
 บริษัทบันทึกต้นทุนแรกเร่ิมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้ราคาทุน หลังจากนั้ นบริษัทจะบันทึก

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 บริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก าไร

หรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
   
 (ฏ)   ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนเดิมหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่จ ากดั 

 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงเพ่ือตดัจ าหน่ายตน้ทุนของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทให้เท่ากบัมูลค่าคงเหลือตามอายุ
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

อาคาร และส่ิงก่อสร้าง                  10 - 30  ปี 

อุปกรณ์การผลิตรายการและถ่ายทอดสัญญาณ                    5 - 10  ปี 

เคร่ืองใชส้ านกังาน                    5 - 10  ปี 

ยานพาหนะ                    4 - 5   ปี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน                                                                                                                                   ตดัตามอายสิุทธิการเช่า 
 

 กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการสอบทานมูลค่าของสินทรัพยเ์ป็นประจ าทุกปี และปรับการคิดค่าเส่ือมราคาให้สอดคลอ้ง
กบัอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออาย ุหรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึน ซ่ึงท า
ให้ราคาเปล่ียนแทนในปัจจุบันของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอย่างเป็นสาระส าคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่า
ซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิด
ในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 
ก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ค านวณจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิกบัราคาตามบญัชี 
และรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบก าไรขาดทุน 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไดร้วมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ัญญาร่วมด าเนินกิจการ ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุขอ้ 1 
โดยคิดค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้นหรือระยะเวลาสัญญาท่ีเหลือแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ 
 

4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ (ต่อ) 

 (ฐ)   สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยใชร้าคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย  

 ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี และประกอบกิจการโทรทศัน์ เพ่ือใหบ้ริการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  

อสมท ไดบ้นัทึกใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี และประกอบกิจการโทรทศัน์ เพ่ือใหบ้ริการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ดว้ยมูลค่าเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีคิดลดจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ผลต่างของมูลค่า
ปัจจุบนั กบัจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ บนัทึกเป็นตน้ทุนทางการเงินตลอดอายขุองการจ่ายช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ใชค้ล่ืนความถ่ี และประกอบกิจการโทรทศัน์ เพ่ือใหบ้ริการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และเร่ิมตดัจ าหน่าย
เม่ือวนัท่ีใบอนุญาตมีผลบงัคบัใช ้

 ลิขสิทธ์ิรายการและภาพยนตร์  

กลุ่มบริษทัซ้ือลิขสิทธ์ิรายการและภาพยนตร์เพ่ือออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์จะบนัทึกตน้ทุนลิขสิทธ์ิโดยใชร้าคาทุน 
ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ย ราคาซ้ือและค่าใชจ้่ายทางตรงที่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือลิขสิทธ์ินั้น เช่น ค่าภาษีอากร 
หักดว้ยส่วนลด และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือลิขสิทธ์ินั้น และแสดงรายการลิขสิทธ์ิรายการและภาพยนตร์เป็นส่วน
หน่ึงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายตน้ทุนของลิขสิทธ์ิภาพยนตร์และเทปบนัทึกภาพยนตร์ตามจ านวนตอนที่ออกอากาศหรือ
ตามระยะเวลาที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา หรือถา้ตามสัญญาอนุญาตให้ออกอากาศมากกว่า 1 คร้ัง จะตดัจ าหน่ายตน้ทุน
ของลิขสิทธ์ิรายการดงักล่าวทั้งจ านวนในคร้ังแรกท่ีออกอากาศ   

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายตน้ทุนของลิขสิทธ์ิละคร ร้อยละ 80 ในการออกอากาศคร้ังแรก และเม่ือออกอากาศครบทุกตอน
จะตดัจ าหน่ายอีกร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี หรือตามอายสุัญญาแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ 

 สิทธิในการใชค้อมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสิทธิในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพยใ์นเวลา 5 - 10 ปี 

 สิทธิในการออกอากาศ 

 อสมท ตดัจ าหน่ายสิทธิในการออกอากาศเป็นตน้ทุนโดยวธีิเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญา 
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4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ (ต่อ) 

 (ฑ)   กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 

กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน             
ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ ก าไรและขาดทุนจากผลของการบนัทึกรายการและจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศจะแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 (ฒ)   สิทธิกำรเช่ำที่ดนิ 

บริษทับนัทึกสิทธิการเช่าท่ีดินเป็นรายการรอตดับญัชีภายใต ้“สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน” และตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายสิุทธิการเช่า 

 (ณ)   สัญญำเช่ำระยะยำว 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือ 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วน
ระหวา่งหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึก
ในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพยที์่เช่าถา้มีการโอนกรรมสิทธ์ิ ณ วนัที่สัญญาเช่าส้ินสุด และคิดค่าเส่ือมราคาตามอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากว่าถา้ไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าส้ินสุด  

 (ด)   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 

การค านวณนั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  

เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ก  าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดที่เกิดข้ึนในรายการ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง  

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนาผูกพนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้ง และไม่มี
ความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือการสนบัสนุน 
การออกจากงานโดยสมคัรใจและมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอนั้นหรือเม่ือกลุ่มบริษทัมีการรับรู้
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ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวข้อง แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน และสามารถประมาณจ านวนของการยอมรับ
ขอ้เสนอไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจาก
วนัท่ีรายงาน 
 

4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ (ต่อ) 
 

(ด)   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
พนกังานท างานให ้
 
หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก าไร หากกลุ่มบริษทั
มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีต
และภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
 (ต)   ภำษีเงนิได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยผลรวมภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ 
หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีที่ประกาศใชห้รือที่คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุง
ทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การ
รวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอด
สุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 
 
4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ (ต่อ) 
 

(ถ)   กำรรับรู้รำยได้ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดโ้ดยใชเ้กณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

รายได้ค่าโฆษณาจากการออกอากาศโทรทัศน์และวิทยุ และรายได้ค่าเช่าเวลา รับรู้เป็นรายได้เม่ือมีการออกอากาศ
รายการนั้นๆ 

 
รายไดจ้ากสัญญาร่วมออกอากาศทางวิทยุ รายไดจ้ากสัญญาร่วมด าเนินกิจการส่งโทรทศัน์สี และรายไดผ้ลประโยชน์
นอกเหนือสัญญารับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาตลอดอายขุองสัญญา 

 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการโครงข่าย และใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวกรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการใหบ้ริการ 
 

รายไดจ้ากการให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกและกิจการให้บริการขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศรับรู้เป็นรายได้
ตามเกณฑค์งคา้งเม่ือผูร่้วมด าเนินกิจการมีรายไดท่ี้จะตอ้งแบ่งใหบ้ริษทัตามสัญญา 

 
รายไดค้่าจา้งผลิตรายการรับรู้เม่ือใหบ้ริการเสร็จและส่งมอบ 

 
ดอกเบ้ียรับรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
(ท)   ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 
ท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี 

 
 (ธ)   กำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำนทีส่ ำคัญ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน  
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรายงานสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดร้ับการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ 
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน และในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัและท่ีมาของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงอาจมีผลต่อมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรายงานในงบการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุน้นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พิจารณาวา่บริษทัฯ มีอ  านาจควบคุมในบริษทั พาโนราม่า เวิลดไ์วด ์จ ากดั และบริษทั ซ้ีดเอม็คอท จ ากดั 
ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัทั้งสองดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 49 และร้อยละ 49 ตามล าดบั 
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ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมท่ีส าคญั
ของบริษทัทั้งสองดงักล่าวได ้อีกทั้งผูถื้อหุ้นรายอ่ืนเป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ๆ เท่านั้น ดงันั้น บริษทั พาโนราม่า เวิลดไ์วด ์จ ากดั 
และบริษทั ซ้ีดเอ็มคอท จ ากดั จึงถือเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัและตอ้งน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวม
ตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ  านาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 

4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ (ต่อ) 
 

 (ธ)   กำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำนทีส่ ำคัญ (ต่อ) 
 
การก าหนดวา่บริษทัฯ ไม่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อกิจการท่ีบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัต่อบริษทั อาร์.บี.ดี.เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
ถึงแมว้า่บริษทัฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 20 ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีอ  านาจ
ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัดังกล่าว ดังนั้ น       
เงินลงทุนในบริษทั อาร์.บี.ดี.เอส (ประเทศไทย) จ ากดั จึงถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
ประมาณการหน้ีสิน  
กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะต้องสูญเสียทรัพยากร 
ท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้น
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ หรือ
สินทรัพยที์่ไม่มีตวัตนอื่นของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใด
จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะ
ไดรั้บจากสินทรัพย์และค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบ ันโดยใช้อ ัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมิน
ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์
ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดี
ท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ย
ตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  

 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
 
หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยน์ั้ น และจะกลับ
รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้  าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการ
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก
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การดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดย
รับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาที่ตีใหม่ การกลบัรายการส่วนที่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิม 

 
4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ (ต่อ) 

 
 (ธ)   กำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำนทีส่ ำคัญ (ต่อ) 

 
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
 
กลุ่มบริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญั
และเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญั
หรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 
(น)   กำรประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำน 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าประมาณการผลการด าเนินงานเพ่ือใชใ้นการวางแผนการบริหารกิจการในอนาคตล่วงหนา้ 5 ปี และ
ใชใ้นการพิจารณาผลกระทบทางบญัชี  โดยมีการพิจารณาปัจจยัที่มีผลกระทบต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งปัจจยัภายนอก
และปัจจยัภายใน อาทิ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ เมด็เงินในอุตสาหกรรมโฆษณา ภาวะการเติบโตของตลาด คู่แข่งขนั กลุ่มเป้าหมาย
ลูกคา้  ล  าดบัของช่องรายการ นโยบายการบริหารงาน สัดส่วนประเภทรายการ การจดัผงัรายการ ผลการด าเนินงาน
ท่ีผ่านมา เป็นตน้  
โดยกลุ่มบริษทัไดก้ าหนดสมมติฐานทางการเงินโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทั้ งในดา้นรายไดแ้ละ 
ค่าใชจ่้าย เพ่ือจดัท าประมาณการผลการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นสมมติฐานท่ีดีท่ีสุดในขณะท่ีมีการจดัท าประมาณการดงักล่าว 
โดยไดร้ับการอนุมตัิจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการของกลุ่มบริษทั และน าขอ้มูลดงักล่าวมาค านวณผลกระทบ
ทางบญัชีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง      

 
5  ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะเกิดจากค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ค่าใชจ่้ายผลิตรายการ 721.74  994.83  737.57  971.78 
ค่าใชจ่้ายเคร่ืองส่งวทิยแุละโทรทศัน์ 178.26  158.62  178.26  158.62 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 1,077.30  1,155.89  1,060.40  1,107.52 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,059.51  914.82  1,057.15  907.92 
ค่านายหนา้และส่งเสริมการขาย 110.61  165.14  110.61  160.82 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 81.44  28.36  81.63  68.44 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ -  61.32  -  59.28 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน -  -  -  49.00 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 2,087.05  -  2,087.01  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 193.37  225.76  187.33  214.36 
ตน้ทุนทางการเงิน 39.89  57.28  39.66  56.95 
รวม 5,549.17  3,762.02  5,539.62  3,754.69 

6 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

เงินสด 0.44  0.45  0.40  0.40 
เงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย ์ 144.48  147.80  133.08  142.36 
เงินฝากธนาคาร - เงินฝากประจ า  
    ไม่เกิน 3 เดือน 352.88 

 
222.85 

 
352.88 

 
222.85 

เชค็ระหวา่งทาง 68.96  75.09  68.96  74.28 
รวม 566.76  446.19  555.32  439.89 

 
7 เงนิลงทุนช่ัวครำว 
 
 เงินลงทุนชัว่คราวเป็นเงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีระยะเวลาไถ่ถอนเกิน 3 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เงินฝากประจ า 5 เดือน -  100.00  -  100.00 

เงินฝากประจ า 6 เดือน  11.49   11.47   11.49   11.47 

เงินฝากประจ า 10 เดือน -  350.00  -  350.00 

เงินฝากประจ า 12 เดือน   54.30   366.26    54.30   366.26 

รวม    65.79    827.73     65.79    827.73 
  
 

8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย   

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

         ลูกหน้ีการคา้ 436.78  556.66  438.05  551.22 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 58.33  129.00   58.33  128.74 
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รวม 495.11   685.66    496.38  679.96 

 
 
 
8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน (ต่อ) 
 

ก)      ลูกหนีก้ำรค้ำ   
 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ยงัไม่ถึงก าหนด 132.45  174.89  132.47  168.93 
ไม่เกิน 6 เดือน 256.41  156.52  255.30  155.16 
6 เดือน - 1 ปี  23.45   75.07   23.20   74.89 
เกินกวา่ 1 ปี - 2 ปี 122.43  198.26  164.57  240.41 
เกินกวา่ 2 ปีข้ึนไป 215.36  266.21  209.60  260.45 
รวม   750.10    870.95    785.14    899.84 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ         (313.32)          (314.29)           (347.09)          (348.62) 
สุทธิ 436.78  556.66  438.05  551.22 
 
ลูกหน้ีการคา้ส่วนท่ีเกินกวา่ 2 ปีข้ึนไป เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจโทรทศัน์และวิทย ุซ่ึงบางส่วนอยูใ่น
ระหวา่งด าเนินการทางกฎหมาย 
  
กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเกิดจากลูกหน้ีการคา้ เน่ืองจากมีลูกหน้ีค่าโฆษณาและ
ค่าเช่าเวลาจ านวนมากราย และจากประสบการณ์การเก็บหน้ีในอดีตของกลุ่มบริษทั โอกาสเกบ็หน้ีไม่ไดน้ั้นสอดคลอ้งกบั
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีไดบ้นัทึกเอาไว ้ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีท าให้ผูบ้ริหารเช่ือว่าไม่มีความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ
ในลูกหน้ีการคา้มากไปกวา่จ านวนท่ีไดส้ ารองไว ้

 
ข)      ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

หน่วย : ลา้นบาท 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหน้ีภาษีกรมสรรพากร -   71.12   -   71.12 

เงินล่วงหนา้  11.52  18.52   11.52  18.52 

เงินยมืทดรอง 46.81  39.36  46.81  39.10 
รวม  58.33  129.00   58.33  128.74 
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9 สินค้ำคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงผลติ  
 
 สินคา้คงเหลือและรายการระหวา่งผลิต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

สินคา้คงเหลือ   12.84   15.01  21.78  24.70 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่า (10.86)  (8.86)  (10.86)  (8.86) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1.98  6.15  10.92  15.84 
รายการระหวา่งผลิต  4.36  14.74  -  - 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่า -  (5.34)  -  - 
รายการระหวา่งผลิต - สุทธิ 4.36  9.40  -  - 
รวม  6.34  15.55  10.92  15.84 

 
10 รำยได้ค้ำงรับ 
 
 รายไดค้า้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

รายไดค้่าตอบแทนร่วมด าเนินกิจการคา้งรับ 
รายไดค่้าเช่าโครงข่ายและส่ิงอ านวยความสะดวก                   

0.20 
32.28 

 0.38 
18.87 

 0.20 
32.28 

 0.38 
18.87 

รายไดจ้ากค่าเช่าเวลาและค่าโฆษณาคา้งรับ  1.53  22.45   1.53  4.31 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  3.50   7.91   3.50   7.91 
รายไดเ้งินชดเชยจาก กสทช. คา้งรับ 18.28  -  18.28  - 
รายไดอ่ื้น ๆ คา้งรับ 1.06  0.27  0.17  0.27 
รวม  56.85   49.88   55.96   31.74 

            
11 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 
 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
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ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีอ่ืน 136.95  86.39  126.08  76.43 
พสัดุคงเหลือ 1.38  1.86  1.10  1.58 
อ่ืน ๆ  2.30   4.17  2.10  3.84 
รวม  140.63   92.42   129.28   81.85 

12 เงนิฝำกที่มภีำระผูกพนั 
 

 เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีดงัน้ี 
                                                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

เงินฝากประจ า   6 เดือน 0.11  0.11  0.11  0.11 
เงินฝากประจ า 12 เดือน 534.78  613.99  534.78  613.99 
รวม 534.89  614.10  534.89  614.10 

 
 
เงินฝากที่มีภาระผูกพนัที่เป็นเงินฝากประจ า 6 เดือน กบัธนาคารแห่งหน่ึงมีเง่ือนไขว่า  อสมท ตอ้งวางหลกัประกนั
ต่อการปฏิบติัตามสัญญาจา้งให้สิทธิเผยแพร่ขอ้มูลทางสถานีโทรทศัน์ท่ีมีต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกรณีท่ี 
อสมท ก่อใหเ้กิดความเสียหายใดๆ หรือมิไดป้ฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาจา้ง 
 
เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนัประเภทเงินฝากประจ า 12 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จ านวน 534.78 ลา้นบาท โดยจ านวนทั้งหมดน้ี  อสมท ไดม้ีขอ้ตกลงเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขกบัธนาคาร
โดยธนาคารจะคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้พ่ือท่ีอยู่อาศยัของพนักงานสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าดงักล่าวท่ี อสมท 
ไดรั้บในอตัราร้อยละ 1 โดย อสมท ตอ้งมีเงินฝากไวก้บัธนาคาร เป็นจ านวนไม่ต  ่ากวา่จ านวนเงินท่ีพนกังานยงัเป็นหน้ี
อยูก่บัธนาคาร  
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

ก)   มูลค่าของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุนเป็นดงัน้ี   
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ  

รับระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั พาโนราม่า เวลิดไ์วด ์จ  ากดั 10.00 10.00 49 49           4.90 4.90 - - 
บริษทั ซ้ีดเอม็คอท จ ากดั 100.00 100.00 49 49 49.00 49.00 - - 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน           (49.00)    (49.00) - - 

รวม      4.90  4.90 - - 

 
อสมท ไดท้ าการประเมินและบนัทึกการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน บริษทั ซ้ีดเอม็คอท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 
22 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวเลิกกิจการ โดยอยูร่ะหว่างการด าเนินการ
จดัการทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ียงัคงคา้งอยูใ่นบญัชี ตามขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมายต่อไป 
 

ข)  รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 

   
                                                   หน่วย : ลา้นบาท 

 

 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย
ในระหวา่งปี 

รายการปรับปรุงตน้งวด 
บจก. พาโนราม่าฯ/
ลูกหน้ีค่าหุน้ บจก.ซ้ีด
เอม็คอท ในส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ในระหวา่งปี 

บริษทั 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั พาโนราม่า เวลิดไ์วด ์จ  ากดั 51 51         1.19       11.94 (1.17)        4.14 (9.58) - 
บริษทั ซ้ีดเอม็คอท จ ากดั 51 51 (17.85) (18.09)             0.24  (24.45) - (12.25) 
   (16.66) (6.15) (0.93) (20.31) (9.58) (12.25) 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ค)  ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

    หน่วย : ลา้นบาท  
 บริษทั พาโนราม่า เวิลดไ์วด ์จ ากดั บริษทั ซ้ีดเอม็คอท จ ากดั 

 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพยห์มุนเวียน 17.07 40.51 19.89 19.38 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  09.02 14.98 00.17 01.60 
หน้ีสินหมุนเวยีน 16.99 20.56 43.21 44.60 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 06.76 11.51 00.08 00.08 
 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
    หน่วย : ลา้นบาท 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั พาโนราม่า เวิลดไ์วด ์จ ากดั บริษทั ซ้ีดเอม็คอท จ ากดั 

 2560 2559 2560 2559 
รายได ้          39.19 72.89  1.62         43.20 
ก าไร (ขาดทุน)  (2.29) 03.03   0.47  (47.94) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     - 05.09       -      - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (2.29) 08.12   0.47 (47.94) 

 

สรุปรายการกระแสเงินสด 
    หน่วย : ลา้นบาท 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั พาโนราม่า เวิลดไ์วด ์จ ากดั บริษทั ซ้ีดเอม็คอท จ ากดั 

 2560 2559 2560 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   5.63  (7.95)   2.43  (23.38) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (0.03) (5.97) 0.34 (0.15) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (3.31)  5.91  0.46     - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  2.29 (8.01) 3.23 (23.53) 
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14 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน   
 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

       งบการเงินรวมและ 
       งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ประเภทธุรกิจ 
 ลกัษณะ  อตัราร้อยละ  เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

  ความสัมพนัธ์  ของการถือหุน้  2560  2559 
เงินลงทุนทัว่ไป - หลกัทรัพยท่ี์ไม่อยู ่          
   ในความตอ้งการของตลาด          
บริษทั ทรูวชิัน่ส์ จ ากดั (มหาชน) ใหบ้ริการโทรทศัน์

ระบบบอกรับเป็น
สมาชิก 

 

ผูถื้อหุน้ 

 

0.40 

 

79.50 

 

79.50 
บริษทั ทรูวชิัน่ส์ เคเบ้ิล จ ากดั (มหาชน) ใหบ้ริการโทรทศัน์

ระบบบอกรับเป็น
สมาชิกผา่นสายเคเบ้ิล 

 

ผูถื้อหุน้ 

 

0.66 

 

50.00 

 

50.00 
บริษทั เซลลูลาร์วชิัน่ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
(มหาชน) 

ใหบ้ริการโทรทศัน์
ระบบบอกรับเป็น
สมาชิกผา่นดาวเทียม 

 

ผูถื้อหุน้ 

 

10 

 

10.00 

 

10.00 
บริษทั อาร์. บี. ดี. เอส (ประเทศไทย) 
จ  ากดั  

ใหบ้ริการขอ้มูล  
ข่าวสารสารสนเทศ 

 
ผูถื้อหุน้ 

 
20 

 
20.00 

 
20.00 

กองทุนรวมวายภุกัษ ์1 กองทุนเปิด   ผูล้งทุน    10.00  10.00 
รวมเงินลงทุนทัว่ไป       169.50  169.50 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า         (155.09)     (155.09) 
เงินลงทุนทัว่ไป        14.41  14.41 
          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน       14.41  14.41 

 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า จ านวน 155.09 ลา้นบาท เป็นค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ บริษทั ทรูวิชัน่ส์ เคเบ้ิล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 50.00 ลา้นบาท 
บริษทั เซลลูลาร์วิชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 10.00 ลา้นบาท บริษทั อาร์.บี.ดี.เอส. (ประเทศไทย) จ ากดั 
จ านวน 20.00 ลา้นบาท และ บริษทั ทรูวชิัน่ส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 75.09 ลา้นบาท  
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ในปี 2556 อสมท ได้ลงทุนในกองทุนวายุภกัษ์ 1 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุน จ านวน 10.00 ลา้นบาท ประเภทกองทุน
ผสมแบบไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Mixed Fund (Open-end Fund)) 
มูลค่าโครงการ 500,000.00 ลา้นบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
 

 
 
 
15 ลูกหนีไ้ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

หน่วย : ลา้นบาท 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560   2559 

ลูกหน้ีอ่ืน 1.64  3.58  -  - 
เงินคา้งรับอ่ืน  4.58   3.15   4.58  3.15 
รวม  6.22   6.73   4.58   3.15 

 
 
16 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  

หน่วย : ลา้นบาท 
 

  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559 
ราคาตามบญัชีตน้งวด   1,164.51  1,164.51 
เพ่ิมระหวา่งงวด  -  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด  1,164.51  1,164.51 

 

ท่ีดินซ่ึงเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ราคาประเมินจ านวน 5,032.63 ลา้นบาท ไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2560 
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17 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รวมถึงสินทรัพย ์ที่ไดร้ับโอนมาภายใตส้ัญญาร่วมด าเนินกิจการ ซ่ึง อสมท ยินยอมให้ผู ้
ร่วมด าเนินกิจการมีสิทธิในการใชสิ้นทรัพยเ์หล่านั้นในการด าเนินการตามสัญญา 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 สินทรัพยท่ี์ใช ้  สินทรัพยภ์ายใต ้   
 ในการด าเนินงาน  สัญญาร่วม   
 ของบริษทั  ด าเนินกิจการ  รวม 

ราคาตามบญัชีตน้งวดสุทธิ 2,166.09  472.42  2,638.51 
ซ้ือและรับโอนสินทรัพย ์ 633.11   48.64  681.75 
โอนเปล่ียนประเภท (429.28)                             -  (429.28) 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ (3.56)                             -  (3.56) 
ค่าเส่ือมราคา (375.58)  (202.55)  (578.13) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (387.36)                             -  (387.36) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 1,603.42  318.51  1,921.93 

 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 สินทรัพยท่ี์ใช ้  สินทรัพยภ์ายใต ้   
 ในการด าเนินงาน  สัญญาร่วม   
 ของบริษทั  ด าเนินกิจการ  รวม 

ราคาตามบญัชีตน้งวดสุทธิ 1,798.28  617.60  2,415.88 
ซ้ือและรับโอนสินทรัพย ์ 951.14   33.95  985.09 
โอนเปล่ียนประเภท (260.62)  (2.10)  (262.72) 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ (0.41)                             -  (0.41) 
ค่าเส่ือมราคา (322.27)  (177.03)  (499.30) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (0.03)                             -  (0.03) 
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ราคาตามบญัชีสุทธิ 2,166.09  472.42  2,638.51 

 
 
 
 
 
17 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 สินทรัพยท่ี์ใช ้  สินทรัพยภ์ายใต ้   
 ในการด าเนินงาน  สัญญาร่วม   
 ของบริษทั  ด าเนินกิจการ  รวม 

ราคาตามบญัชีตน้งวดสุทธิ 2,155.05  472.42  2,627.47 
ซ้ือและรับโอนสินทรัพย ์ 632.83   48.64  681.47 
โอนเปล่ียนประเภท (428.28)                             -  (428.28) 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ (1.29)                             -  (1.29) 
ค่าเส่ือมราคา (373.25)  (202.55)  (575.80) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (387.36)                             -  (387.36) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 1,597.70  318.51  1,916.21 

 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 สินทรัพยท่ี์ใช ้  สินทรัพยภ์ายใต ้   
 ในการด าเนินงาน  สัญญาร่วม   
 ของบริษทั  ด าเนินกิจการ  รวม 

ราคาตามบญัชีตน้งวดสุทธิ 1,787.92  617.60  2,405.52 
ซ้ือและรับโอนสินทรัพย ์ 945.14   33.95  979.09 
โอนเปล่ียนประเภท (260.62)  (2.10)  (262.72) 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ (0.27)                             -  (0.27) 
ค่าเส่ือมราคา (317.12)  (177.03)  (494.15) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 2,155.05  472.42  2,627.47 

 
ในระหวา่งปี 2560 ไดมี้การทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการให้บริการโครงข่ายและส่ิงอ านวยความสะดวก 
อสมท พิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาด
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ว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าว
ครอบคลุมระยะเวลาจนถึงวนัท่ีใบอนุญาตหมดอายุ ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์ไดแ้ก่ 
อตัราการเติบโตติดลบ ร้อยละ 0.72 อตัราคิดลด ร้อยละ 10.49 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  อสมท ไดรั้บรู้
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์จ านวน 387.36 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
       อุปกรณ์  เคร่ืองมือ         
       การผลิตรายการ  เคร่ืองใช ้         
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  และถ่ายทอด  และอุปกรณ์    อาคาร  อุปกรณ์   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้าง  สัญญาณ  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งก่อสร้าง  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงาน 
ของกลุ่มบริษทั 

                 

รายการระหวา่งปี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

                 

ราคาตามบญัชีตน้งวดสุทธิ 140.44  -           621.75  962.40             122.57             21.93  2.40   294.60  2,166.09 
ซ้ือและรับโอนสินทรัพย ์ -  -             55.14  367.18                5.00           26.16  3.52  176.11  633.11 
โอนเปล่ียนประเภท -  -  -      (0.23)  (0.79)  (1.37)  (5.79)  (421.10)  (429.28) 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ -  -  -  (1.06)  (1.44)  (1.06)  -  -  (3.56) 
ค่าเส่ือมราคา -  -  (71.34)  (254.13)   (32.20)    (17.91)  -  -  (375.58) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -  -  (8.65)  (378.71)  -  -  -  -  (387.36) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 140.44  -           596.90  695.45   93.14  27.75  0.13    49.61  1,603.42 
                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560                  
ราคาทุน 140.44            3.30    1,549.65  5,088.81             489.14          79.87  0.13    49.61  7,400.95 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม    -  (3.30)  (944.10)  (4,014.65)  (396.00)  (52.12)  -  -  (5,410.17) 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -  -  (8.65)  (378.71)  -                 -  -  -   (387.36) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 140.44  -       596.90  695.45   93.14           27.75  0.13    49.61  1,603.42 
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17 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
       อุปกรณ์  เคร่ืองมือ         
       การผลิตรายการ  เคร่ืองใช ้         
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  และถ่ายทอด  และอุปกรณ์    อาคาร  อุปกรณ์   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้าง  สัญญาณ  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งก่อสร้าง  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงาน 
ของกลุ่มบริษทั 

                 

รายการระหวา่งปี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

                 

ราคาตามบญัชีตน้งวดสุทธิ 140.41  -  645.92  851.63          123.34  35.30  1.22   0.46   1,798.28 
ซ้ือและรับโอนสินทรัพย ์ 0.03  -  45.66  309.89                40.32  -  9.09  546.15  951.14 
โอนเปล่ียนประเภท -  -  -      (0.66)  (0.04)  -  (7.91)            (252.01)  (260.62) 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ -  -  -  (0.21)  (0.20)  -  -  -  (0.41) 
ค่าเส่ือมราคา -  -  (69.83)  (198.23)  (40.84)  (13.37)  -  -  (322.27) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -  -  -  (0.02)  (0.01)  -  -  -  (0.03) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 140.44  -  621.75  962.40              122.57  21.93  2.40   294.60  2,166.09 
                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559                  
ราคาทุน 140.44            3.30  1,495.03  4,828.84              533.13  57.35  2.40   294.60  7,355.09 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม    -              (3.30)       (873.28)  (3,866.42)  (410.55)  (35.42)  -  -  (5,188.97) 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -  -  -  (0.02)  (0.01)                       -  -  -  (0.03) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 140.44  -  621.75  962.40              122.57  21.93  2.40   294.60  2,166.09 

 



 

44 

 

17 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
       อุปกรณ์  เคร่ืองมือ         
       การผลิตรายการ  เคร่ืองใช ้         
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  และถ่ายทอด  และอุปกรณ์    อาคาร  อุปกรณ์   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้าง  สัญญาณ  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งก่อสร้าง  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ 
    กลุ่มบริษทั 

 
140.41 

  
- 

  
645.92 

  
851.54 

  
103.21 

  
1.11 

  
1.22 

  
0.46 

  
1,743.87 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  0.09  20.13  34.19  -  -  54.41 
 140.41  -  645.92  851.63  123.34  35.30  1.22  0.46  1,798.28 
                  

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ   
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

                 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ 
     กลุ่มบริษทั 

 
140.44 

  
- 

  
621.75 

  
962.40 

  
109.39 

  
1.02 

  
2.40 

  
294.60 

  
2,132.00 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  13.18  20.91  -  -  34.09 
 140.44  -  621.75  962.40  122.57  21.93  2.40  294.60  2,166.09 
                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ 
     กลุ่มบริษทั 

 
140.44 

  
- 

  
596.90 

  
694.57 

  
 88.37 

  
0.79 

  
0.13 

   
49.61 

  
1,570.81 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  0.88   4.77  26.96  -  -  32.61 
 140.44  -  596.90  695.45   93.14  27.75  0.13   49.61  1,603.42 
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17 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       อุปกรณ์  เคร่ืองมือ         
       การผลิตรายการ  เคร่ืองใช ้         
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  และถ่ายทอด  และอุปกรณ์    อาคาร  อุปกรณ์   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้าง  สัญญาณ  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งก่อสร้าง  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงาน                  
ของบริษทั                  
รายการระหวา่งปี                   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560                  
ราคาตามบญัชีตน้งวดสุทธิ 140.44  -  621.75  961.36  114.66  19.84  2.40  294.60  2,155.05 
ซ้ือและรับโอนสินทรัพย ์ -  -  55.14  367.17   4.73  26.16   3.52  176.11  632.83 
โอนเปล่ียนประเภท -  -  -  (0.01)  (0.01)                 (1.37)  (5.79)           (421.10)            (428.28) 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ -  -  -  (1.01)  (0.11)            (0.17)                     -                     -                (1.29) 
ค่าเส่ือมราคา -  -        (71.34)  (253.67)  (31.09)           (17.15)                     -                      -            (373.25) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -  -          (8.65)  (378.71)  -  -                     -                      -            (387.36) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 140.44  -  596.90  695.13                88.18  27.31  0.13   49.61  1,597.70 
                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560                  
ราคาทุน 140.44  3.30  1,549.65  5,072.41  477.28  77.96  0.13    49.61  7,370.78 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม    -  (3.30)        (944.10)  (3,998.57)  (389.10)            (50.65)                     -                    -     (5,385.72) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -  -            (8.65)  (378.71)   -  -                     -                    -            (387.36) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 140.44  -  596.90  695.13   88.18  27.31  0.13    49.61  1,597.70 
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17 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       อุปกรณ์  เคร่ืองมือ         
       การผลิตรายการ  เคร่ืองใช ้         
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  และถ่ายทอด  และอุปกรณ์    อาคาร  อุปกรณ์   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้าง  สัญญาณ  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งก่อสร้าง  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงาน                  
ของบริษทั                  
รายการระหวา่งปี                   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559                  
ราคาตามบญัชีตน้งวดสุทธิ 140.41  -  645.92  849.89  117.97  32.05  1.22  0.46  1,787.92 
ซ้ือและรับโอนสินทรัพย ์ 0.03  -  45.66  309.38  34.83  -   9.09  546.15  945.14 
โอนเปล่ียนประเภท -  -  -      (0.66)  (0.04)  -                   (7.91)               (252.01)                 (260.62) 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ -  -  -  (0.20)  (0.07)  -                  -  -                (0.27) 
ค่าเส่ือมราคา -  -          (69.83)  (197.05)  (38.03)           (12.21)                   -  -            (317.12) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 140.44  -  621.75  961.36  114.66  19.84  2.40  294.60  2,155.05 
                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559                  
ราคาทุน 140.44  3.30  1,495.03  4,808.47  507.25  52.68  2.40   294.60  7,304.17 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม    -  (3.30)        (873.28)  (3,847.11)  (392.59)            (32.84)              -                    -         (5,149.12) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 140.44  -  621.75  961.36  114.66  19.84  2.40   294.60  2,155.05 
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17 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       อุปกรณ์ 

การผลิตรายการ 
 เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช ้
        

   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  และถ่ายทอด  และอุปกรณ์    อาคาร  อุปกรณ์   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้าง  สัญญาณ  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งก่อสร้าง  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ 
     กลุ่มบริษทั 

 
140.41 

  
- 

  
645.92 

  
849.89 

  
97.97 

  
1.11 

  
1.22 

  
0.46 

  
1,736.98 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  20.00  30.94  -  -  50.94 
 140.41  -  645.92  849.89  117.97  32.05  1.22  0.46   1,787.92 
                  

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

                 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ 
     กลุ่มบริษทั 

 
140.44 

  
- 

  
621.75 

  
961.36 

  
101.58 

  
1.01 

  
2.40 

  
294.60 

  
2,123.14 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  13.08  18.83  -  -  31.91 
 140.44  -  621.75  961.36  114.66  19.84  2.40  294.60  2,155.05 
                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ 
     กลุ่มบริษทั 

 
140.44 

  
- 

  
596.90 

  
694.25 

  
83.64 

  
0.79 

  
0.13 

  
 49.61 

  
1,565.76 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  0.88   4.54  26.52  -  -  31.94 
 140.44  -  596.90  695.13   88.18  27.31  0.13   49.61  1,597.70 
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17 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
     อุปกรณ์  เคร่ืองมือ     
     การผลิตรายการ  เคร่ืองใช ้     
   อาคารและ  และถ่ายทอด  และอุปกรณ์     
 ท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้าง  สัญญาณ  ส านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาร่วมด าเนินกิจการ            
รายการระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560            
ราคาตามบญัชีตน้งวดสุทธิ 31.65  23.23  415.88  1.56  0.10  472.42 

รับโอนสินทรัพย ์ -                          -   48.64  -                        -   48.64 

ค่าเส่ือมราคา -  (6.55)  (195.37)  (0.63)                        -  (202.55) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 31.65  16.68  269.15  0.93  0.10  318.51 

            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560            
ราคาทุน 31.65  349.87  2,610.36  22.81  0.49  3,015.18 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม    -  (333.19)  (2,153.79)  (21.88)  (0.39)  (2,509.25) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -                           -  (187.42)  -                         -  (187.42) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 31.65  16.68  269.15  0.93  0.10  318.51 
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17 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
     อุปกรณ์  เคร่ืองมือ     
     การผลิตรายการ  เคร่ืองใช ้     
   อาคารและ  และถ่ายทอด  และอุปกรณ์     
 ท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้าง  สัญญาณ  ส านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาร่วมด าเนินกิจการ            
รายการระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559            
ราคาตามบญัชีตน้งวดสุทธิ 31.65  30.07  553.59  2.19  0.10  617.60 

รับโอนสินทรัพย ์ -   -   33.90  0.05                        -   33.95 

โอนเปล่ียนประเภท -  -  (2.10)  -                        -  (2.10) 

ค่าเส่ือมราคา -                        (6.84)  (169.51)  (0.68)                        -  (177.03) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 31.65  23.23  415.88  1.56  0.10  472.42 

            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559            
ราคาทุน 31.65  351.26  2,572.30  26.67  0.49  2,982.37 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม    -                     (328.03)  (1,969.00)  (25.11)  (0.39)  (2,322.53) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -                           -  (187.42)  -                         -  (187.42) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 31.65  23.23  415.88  1.56  0.10  472.42 
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17 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
     อุปกรณ์  เคร่ืองมือ     
     การผลิตรายการ  เคร่ืองใช ้     
   อาคารและ  และถ่ายทอด  และอุปกรณ์     
 ท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้าง  สัญญาณ  ส านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาร่วมด าเนินกิจการ            
มูลค่าสุทธิทางบญัชี            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 31.65  30.07  553.59  2.19  0.10  617.60 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  - 

 31.65  30.07  553.59  2.19  0.10  617.60 

            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 31.65  23.23  415.88  1.56  0.10  472.42 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  - 

 31.65  23.23  415.88  1.56  0.10  472.42 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 31.65  16.68  269.15  0.93  0.10  318.51 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  - 

 31.65  16.68  269.15  0.93  0.10  318.51 
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18       สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ราคาตามบญัชีตน้งวดสุทธิ 3,307.35  3,544.02  3,307.28  3,540.28 
ซ้ือและรับโอนสินทรัพย ์    225.92     237.16  225.86  237.06 
โอนเปล่ียนประเภท (3.90)  (0.47)  (3.90)  (0.47) 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ (0.01)      (59.02)  (0.01)  (57.00) 
ค่าตดัจ าหน่าย (480.19)  (414.34)   (480.17) ๖  (412.59) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,699.68)                     -   (1,699.65) ๖                        - 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 1,349.49  3,307.35  1,349.41  3,307.28 

 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 1,349.49 ลา้นบาท และ 1,349.41 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั และในจ านวนน้ีรวมถึงกรณีที่ อสมท ไดร้ับใบอนุญาตให้ใชค้ลื่นความถ่ี
เพื่อให้บริการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ ในหมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัสูง และ
หมวดหมู่เดก็ เยาวชนและครอบครัว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มียอดคงเหลือ 1,166.54 ลา้นบาท  
  
ในระหวา่งปี 2560 ไดมี้การทดสอบการดอ้ยค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อบริการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล อสมท
พิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บ
อา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุม
ระยะเวลาจนถึงวนัที่ใบอนุญาตหมดอายุ ข ้อสมมติที่ส าค ัญในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์ ได ้แก่ 
อตัราการเติบโต ร้อยละ 4.88 อตัราคิดลด ร้อยละ 10.49 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  อสมท ไดรั้บรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื ่อ ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล  จ านวน 1,699.65 
ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 
19 สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีภายหลงัจากการน ามาหักกลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 591.46  308.82  591.46  318.62 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  -  - 
สุทธิ 591.46  308.82  591.46  318.62 

 



 

52 

19       สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

 

 งบการเงินรวม 

 
 
 
 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2560 

 
รายการปรับปรุง 
ในงวดบญัชีก่อน 

 

บนัทึกเป็นรายได้
(รายจ่าย) 
ในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ลูกหน้ีการคา้ 13.24  -  (0.21)  13.03 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  9.80  (9.80)  - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15.02  -  (15.02)  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  0.81  -              76.66  77.47 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 38.34  -            317.72  356.06 
สัญญาเช่าการเงิน 0.37  -  (0.37)  - 
รายไดร้อตดับญัชี 11.50  -  (11.50)  - 
ประมาณการหน้ีสิน  0.01  -               0.79    0.80 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 81.20  -               3.39   84.59 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 148.33  -   (88.82)  59.51 

สุทธิ 308.82  9.80            272.84  591.46 
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19       สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี  (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 
 
 
 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2559 

 
บนัทึกเป็นรายได ้

(รายจ่าย) 
ในงบก าไรขาดทุน 

 

บนัทึกเป็นรายได้
(รายจ่าย) 
ในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ลูกหน้ีการคา้ 20.94  (7.70)  -  13.24 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15.02  -  -  15.02 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  3.32  (2.51)  -  0.81 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 21.04                 17.30  -  38.34 
สัญญาเช่าการเงิน 1.93  (1.56)  -  0.37 
รายไดร้อตดับญัชี 39.50  (28.00)  -  11.50 
ประมาณการหน้ีสิน  0.21  (0.20)  -   0.01 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 74.91  (2.94)  9.23  81.20 
ประมาณการรางวลัหาโฆษณา 
      และส่งเสริมการขาย 

 
 9.72 

 
 

(9.72) 
 

 
- 

 
 

 - 
ขาดทุนสะสมทางภาษี -               148.33  -  148.33 

สุทธิ 186.59               113.00  9.23  308.82 
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19       สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี  (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  
บนัทึกเป็นรายได ้

(รายจ่าย) 
ในงบก าไรขาดทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
ลูกหน้ีการคา้ 13.24  (0.21)  13.03 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  9.80  (9.80)  - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  15.02  (15.02)  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  0.81                       76.66  77.47 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 38.34                     317.72  356.06 
สัญญาเช่าการเงิน 0.37  (0.37)  -  
รายไดร้อตดับญัชี 11.50  (11.50)  - 
ประมาณการหน้ีสิน  0.01                         0.79    0.80 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 81.20                         3.39   84.59 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 148.33   (88.82)   59.51 

สุทธิ 318.62                     272.84  591.46 
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19       สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี (ต่อ) 
 
           รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2559 
 

บนัทึกเป็นรายได ้
(รายจ่าย) 

ในงบก าไรขาดทุน 
 

บนัทึกเป็นรายได้
(รายจ่าย) 
ในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ลูกหน้ีการคา้ 20.94  (7.70)  -  13.24 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   9.80  -   9.80 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  15.02  -  -  15.02 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  3.32  (2.51)  -  0.81 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 21.04                 17.30  -  38.34 
สัญญาเช่าการเงิน 1.93  (1.56)  -  0.37  
รายไดร้อตดับญัชี 39.50  (28.00)  -  11.50 
ประมาณการหน้ีสิน  0.20  (0.19)  -   0.01 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 74.40  (2.43)  9.23  81.20 
ประมาณการรางวลัหาโฆษณา 
      และส่งเสริมการขาย 

 
 9.72 

 
 

(9.72) 
 

 
- 

 
 

- 
ขาดทุนสะสมทางภาษี -               148.33  -  148.33 

สุทธิ 186.07               123.32  9.23  318.62 
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19       สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี และขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
จ านวน 339.50 ลา้นบาท (2559 : 32.05 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทั : 335.66 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้วา่อาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน า
ผลแตกต่างชัว่คราว และผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได้ รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ของรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชแ้สดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

31 ธนัวาคม 2560 -  50.38  -  50.38 
31 ธนัวาคม 2561 36.42  (21.14)  36.42  (21.14) 
31 ธนัวาคม 2562 31.31  2.81  27.47  - 
31 ธนัวาคม 2563 24.89  -  24.89  - 
31 ธนัวาคม 2564 108.18  -  108.18  - 
31 ธนัวาคม 2565 138.70  -  138.70  - 
รวม 339.50  32.05  335.66  29.24 

 
20       สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

สิทธิการเช่าท่ีดินรอตดับญัชีสุทธิ  8.77   9.92 3  8.77   9.92 
เงินมดัจ าและเงินประกนั 3.30  2.92  2.07  1.68 
รวม 12.07  12.84  10.84  11.60 

 
สิทธิการเช่าที่ดินรอตดับญัชีเป็นสิทธิการเช่าที่ดินตามสัญญาภาระจ ายอมให้ใชที้่ดินเพื่อท าทางเขา้ออกกบัการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และค่าเช่าที่ดินราชพสัดุเพื่อเป็นที่ตั้ งสถานีวิทยุจังหวดัตาก, สถานีวิทยุจังหวดันครพนม และ
สถานีวิทยจุงัหวดัหนองคาย ไดช้ าระค่าสิทธิการเช่าท่ีดินทั้งส้ินจ านวน 34.57 ลา้นบาท ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี มีจ านวน 
1.15 ลา้นบาท  

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 

สิทธิการเช่าท่ีดินรอตดับญัชีตน้งวดสุทธิ  9.92  11.10 
หกั ค่าตดัจ าหน่าย (1.15)  (1.18) 
สิทธิการเช่าท่ีดินรอตดับญัชีปลายงวดสุทธิ  8.77   9.92 
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21 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เจา้หน้ีการคา้   99.43   176.41    97.42   172.82 
เจา้หน้ีอ่ืน - ปรับปรุงอาคาร        
   ซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพย ์                     
ไม่มีตวัตน 174.93   356.83  174.93   356.83 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร  5.73    0.17   5.65  - 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.40    5.44  0.40    4.65 
เงินปันผลคา้งจ่าย 0.13  0.13  -  - 
รวม  280.62   538.98  278.40   534.30 

 
22       หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระไม่เกินหน่ึงปี        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 24.34  32.27  23.80  30.89 
หกั  ดอกเบ้ียเช่าซ้ือรอตดับญัชี                 (1.53)                 (3.01)                  (1.48)               (2.87) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิ 22.81  29.26  22.32  28.02 

        
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระเกินหน่ึงปี- 
   ไม่เกินหา้ปี 

       

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 17.65  14.22  17.29  12.97 
หกั  ดอกเบ้ียเช่าซ้ือรอตดับญัชี                 (0.59)                  (1.42)                  (0.58)                  (1.37) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิ 17.06  12.80  16.71  11.60 

 

ในปี 2560 อสมท ไดบ้นัทึกดอกเบ้ียเช่าซ้ือรอตดับญัชีเป็นตน้ทุนทางการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 
3.40 ลา้นบาท และงบการเงินรวม จ านวน 3.51 ลา้นบาท 
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23       เจ้ำหนีค่้ำใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถี่ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 อสมท มีหน้ีสินท่ีเกิดจากการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ใชค้ล่ืนความถ่ี เพื่อให้บริการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัสูง ช่องรายการ MCOT HD และหมวดหมู่เด็ก เยาวชนและครอบครัว 
ช่องรายการ MCOT Kids & Family  ดงัน้ี 
 
เจา้หน้ีค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
                                                                                                                                                                   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
 มูลค่าอนาคต    มูลค่าปัจจุบนั  มูลค่าอนาคต    มูลค่าปัจจุบนั 
 ของจ านวน    ของจ านวน  ของจ านวน    ของจ านวน 
 เงินท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  เงินท่ีตอ้งจ่าย  เงินท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย   เงินท่ีตอ้งจ่าย 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    322.26  20.61  301.65     635.00  28.71  606.29 
ครบก าหนดช าระเกินหน่ึงปี -            
   ไม่เกินหา้ปี   968.20  34.68    933.52    940.00  20.03    919.97 
รวม 1,290.46  55.29  1,235.17  1,575.00  48.74  1,526.26 

 
24      ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย  
 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานคา้งจ่าย 364.89  285.66  359.89  284.53 
ค่าใชจ่้ายในการขายคา้งจ่าย 71.89  109.85   71.80  109.41 
โบนสัคา้งจ่าย -    1.23  -    0.03 
รวม 436.78  396.74  431.69  393.97 
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25       หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 10.23  10.35   10.19   9.75 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงก าหนด 3.85  5.40  3.05  2.86 
รวม  14.08   15.75   13.24   12.61 

 
26 เจ้ำหนีไ้ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เจา้หน้ีเงินทดแทนพนกังาน  0.04    0.14   0.04    0.14 
เจา้หน้ีด าเนินคดี  0.24    0.24   0.24    0.24 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.45  0.45  0.45  0.45 
ประมาณการหน้ีสิน-ค่าร้ือถอน 0.08    0.08  -  - 
รวม      0.81    0.91    0.73     0.83 

 
27 รำยได้รอตดับัญชี  

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

รายไดร้อตดับญัชีตน้งวดสุทธิ 590.11  782.04  590.11  782.04 
บวก รับโอนเพ่ิม  48.64   33.94   48.64   34.14 
หกั รับรู้เป็นรายได ้ (249.13)  (225.87)  (249.13)  (226.07) 
รายไดร้อตดับญัชีปลายงวดสุทธิ 389.62  590.11  389.62  590.11 

        
รายไดร้อการตดับญัชีรับรู้เป็นรายได้
ส าหรับปีจาก 

       

   สินทรัพยรั์บโอนตดับญัชี 202.50  179.11  202.50  179.31 
   ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา 46.63  46.76  46.63  46.76 
รวม 249.13  225.87  249.13  226.07 
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28       ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ภาระผกูพนัในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับ 

     
 

  
 

   ผลประโยชน์การเกษียณอายพุนกังาน 424.86  411.05  422.95  405.99 

รวม 424.86  411.05  422.95  405.99 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม        

งบก าไรขาดทุน       

รายจ่ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับ        

   ผลประโยชน์การเกษียณอายพุนกังาน 32.02  30.89  31.01  29.93 

รวม 32.02  30.89  31.01  29.93 
       

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ       

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั        

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (41.06)  -  (46.14) 

รวม -  (41.06)  -  (46.14) 
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28       ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์กำรเกษียณอำยุพนักงำน 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนักงานตามขอ้ก าหนดของประกาศพระราชบญัญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ. 2543 และพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ
แก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์  
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 
411.05 

  
362.05 

  
405.99 

  
349.47 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์        
   ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  41.06  -  46.14 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 32.02  30.89  31.01  29.93 
จ่ายเงินผลประโยชนพ์นกังานจากการเกษียณอาย ุ (18.21)  (22.95)  (14.05)  (19.55) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
424.86 

  
411.05  

 
422.95 

  
405.99 
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28       ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
           ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 22.06  21.53  21.17  20.66 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  9.96   9.36   9.84   9.27 

รวม  32.02  30.89  31.01  29.93 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ี ในก าไรขาดทุน 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโทรทศัน์และวทิย ุ 15.77  15.39  15.38  15.00 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5.09  4.97  4.72  4.61 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1.20  1.17  1.07  1.05 
ตน้ทุนทางการเงิน  9.96   9.36   9.84   9.27 
รวม 32.02  30.89  31.01  29.93 

 
สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
 

 
                       หน่วย : ร้อยละต่อปี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

อตัราคิดลด 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  5.0% - 7.0% 5.0% - 7.0% 5.0% - 7.0% 5.0% - 7.0% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน     

อายนุอ้ยกวา่ 29 ปี 7.0% - 15.0% 7.0% - 15.0% 7.0% 7.0% 
อาย ุ30 - 39 ปี 3.0% - 10.0% 3.0% - 10.0% 3.0% 3.0% 
อาย ุ40 - 49 ปี 1.0% -  5.0% 1.0% -  5.0% 1.0% 1.0% 
อาย ุ50 ปี ข้ึนไป 0.0%  0.0%  0.0% 0.0% 
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28 ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
 กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ  
 
 อสมท ไดจ้ดัตั้ง “กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานบริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน)” ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ ตามพระราชบญัญติั

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดย อสมท จ่ายเงินเขา้กองทุน ณ วนัจดัตั้ง จ านวน 112.66 ลา้นบาท 
 
 ตามขอ้บงัคบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหส้มาชิกจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายค่าจา้งในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3 

ของค่าจา้งและไม่เกินอตัราท่ี อสมท จ่ายสมทบโดย อสมท จะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน ดงัน้ี  
 1. พนกังานท่ีมีสถานภาพเป็นสมาชิกกองทุนอยูก่่อนวนัท่ี 1 มีนาคม 2553 ใหไ้ดรั้บเงินสมทบในอตัราดงัต่อไปน้ี 

 1.1) สมาชิกท่ีมีอายงุานไม่เกิน 20 ปี ใหบ้ริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 9 ของค่าจา้ง 
 1.2) สมาชิกท่ีมีอายงุานเกิน 20 ปี ข้ึนไป ใหบ้ริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 10 ของค่าจา้ง 

2. พนกังานท่ีมีสถานภาพเป็นสมาชิกกองทุนอยูห่ลงัวนัท่ี 1 มีนาคม 2553 ใหไ้ดรั้บเงินสมทบในอตัรา ดงัต่อไปน้ี 
 2.1) สมาชิกท่ีมีอายสุมาชิกไม่เกิน 5 ปี ใหบ้ริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจา้ง 
 2.2) สมาชิกท่ีมีอายสุมาชิกมากกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ใหบ้ริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 7 ของค่าจา้ง       
 2.3) สมาชิกท่ีมีอายสุมาชิกมากกวา่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ใหบ้ริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 9 ของค่าจา้ง 
 2.4) สมาชิกท่ีมีอายสุมาชิกเกิน 20 ปี ใหบ้ริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 10 ของค่าจา้ง  

 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อสมท จ่ายสมทบเขา้กองทุนฯ ทั้งส้ิน จ านวน 56.21 ลา้นบาท 
  
 ส ำรองเงินผลประโยชน์พนักงำน 
 
 อสมท ไดป้ระมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัค่าชดเชยจากการเลิกจา้งและเกษียณอายุตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย ซ่ึงใชก้บั

รัฐวสิาหกิจ และไดรั้บรู้ค่าใชจ่้าย และหน้ีสินจากการประมาณการดงักล่าว 
 
29 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เงินค ้าประกนัสัญญาเช่า  11.20    9.32   11.20    9.32 
เงินค ้าประกนัจดัซ้ือจดัจา้ง  11.21    11.65   11.21    11.65 
เงินค ้าประกนับริษทัยอ่ย -  -  0.59  0.52 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ๆ  0.40  0.39  0.40  0.39 
รวม    22.81     21.36    23.40     21.88 
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30       ทุนเรือนหุ้น 
 

อ.ส.ม.ท. ไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) ภายใตพ้ระราชบญัญตัิทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยมี
ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 3,000.00 ลา้นบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 600.00 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 5.00 บาท 
ส าหรับส่วนของทุนท่ีเหลือจากส่วนท่ีน าไปเป็นทุนจดทะเบียนแลว้ ให้จดัสรรเป็นรายการต่าง ๆในส่วนของผูถื้อหุ้น
ไดต้ามความ เหมาะสม ซ่ึง เป็นไปตามที่คณะกรรมการ เต รียมการจ ัดตั้ งบ ริษ ทั เสนอคณะรัฐมนตรี  และ
คณะรัฐมนตรีไดใ้หค้วามเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2547  
 
วนัท่ี 17 สิงหาคม 2547 บริษทัได้จดทะเบียนจัดตั้ งเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด โดยโอนส่วนของทุนตามงบการเงิน 
ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2547 ของ อ.ส.ม.ท. จ านวน 4,126.34 ลา้นบาท ไปท่ีบริษทั โดยไดจ้ดัสรรเป็นส่วนของทุนจดทะเบียน  
3,000.00 ล้านบาท ตามท่ีกล่าวข้างต้น โดยกระทรวงการคลังเป็นผูถื้อหุ้นทั้ งหมด และบันทึกไวใ้นก าไรสะสม
ท่ียงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2547 จ านวน 1,126.34 ลา้นบาท 
 
ในวนัท่ี 24 กนัยายน  2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก 835.00 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 167.00  ลา้นหุ้น     
ในราคาตามมูลค่าหุน้ละ 5.00 บาท  รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 3,835.00 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 767.00 ลา้นหุน้ 
 
เม่ือวนัท่ี 11-12 ตุลาคม 2547 บริษทัไดจ้ดัสรรและจ าหน่ายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 17.10 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ   
5.00 บาท ใหแ้ก่พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 5.00 บาท โดยบริษทัไดรั้บช าระ
ค่าหุน้ เตม็มูลค่าแลว้เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 85.50 ลา้นบาท 
 
ในเดือนพฤศจิกายน  2547 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไป โดยเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 70.00 ลา้นหุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5.00 บาท และหุ้นสามญัเดิมของบริษทัท่ีถือโดยกระทรวงการคลงัจ านวน 51.00 ลา้นหุ้น รวมกบั
หุ้นจดัสรรส่วนเกินอีกจ านวน 18.00 ลา้นหุ้น รวมหุ้นสามญัเดิมท่ีเสนอขายทั้งส้ิน 69.00 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท 
ทั้งน้ีเงินที่ไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญัเดิมดงักล่าวเป็นของกระทรวงการคลงั ส าหรับหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
70.00 ลา้นหุ้นนั้น บริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแลว้เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 1,540.00 ลา้นบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เป็นเงิน 1,190.00 ลา้นบาท หักค่าใชจ่้ายในการจ าหน่ายหุ้นจ านวน 83.20 ลา้นบาท คงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้น เป็นเงิน 
1,106.80 ลา้นบาท 

 
หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 167.00 ลา้นหุน้ ไดอ้อกจ าหน่าย 87.10 ลา้นหุน้ และไดรั้บช าระค่าหุน้เตม็มูลค่าแลว้ 

 
หุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี                        
17 พฤศจิกายน 2547 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 767.00 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็นเงิน 
3,835.00  ลา้นบาท และมีทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้ เป็นหุน้สามญัจ านวน 687.10 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท  
เป็นเงิน 3,435.50 ลา้นบาท 

 
31       ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น  

ทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถน าไปจดัสรรได ้ทั้ งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย
ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
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32 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัที่ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์  เนื่องจากกลุ ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละ
สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 
ส่วนงำนธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญัดงัน้ี 

 
ส่วนงาน 1  บริการทางโทรทศัน์ 
ส่วนงาน 2   บริการทางวิทย ุ
ส่วนงาน 3  บริการทางข่าว 

 ส่วนงาน 4  บริการทางวิศวกรรม 
 ส่วนงาน 5  บริการทางธุรกิจส่ือใหม่ 
 ส่วนงาน 6  สัญญาร่วมด าเนินกิจการ 
 ส่วนงาน 7  ส่วนงานอ านวยการ 
 
 บริการทางโทรทศัน์ 
 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงานมาจากรายไดค้่าโฆษณาและค่าเช่าเวลาในการออกอากาศทางโทรทศัน์ ตน้ทุนโดยตรง
ในการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ตน้ทุนรายการ ค่าจา้งผลิต ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

 
 บริการทางวิทย ุ
 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงานมาจากรายได ้ค่าโฆษณาและค่าเช่าเวลาในการออกอากาศทางวิทยุ ตน้ทุน
โดยตรงในการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ตน้ทุนรายการ ค่าจา้งผลิต ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

 
 บริการทางข่าว 
 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงานมาจากรายไดค้่าโฆษณาในรายการที่ผลิตโดยส านักข่าว ออกอากาศทางโทรทศัน์  
ตน้ทุนโดยตรงในการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ตน้ทุนรายการ ค่าจา้งผลิต ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 

  
 บริการทางวิศวกรรม 
 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงานมาจากรายไดจ้ากการให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ระดบัชาติ และให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นกิจการกระเสียงหรือโทรทศัน์ ระดบัชาติ 
ตน้ทุนโดยตรงในการให้บริการ ไดแ้ก่ ค่าเช่าใชบ้ริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทศัน์ ค่าใชจ้่ายประจ าสถานีโครงข่าย
และส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 

 
 



 

66 

 
32 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
 บริการทางธุรกิจส่ือใหม่ 
 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงานมาจากรายไดก้ารให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงโทรทศัน์ประเภทท่ีไม่ใชค้ล่ืนความถ่ี
ระดบัชาติ รายไดค้่าเช่าท่ีดิน รายไดค้่าโฆษณาบนเวบ็ไซต ์และรายไดจ้ากส่วนแบ่งจากการขายสินคา้ผา่นหนา้จอโทรทศัน์ 
ตน้ทุนโดยตรงในการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ตน้ทุนรายการ ค่าจา้งผลิต ค่าเช่าใชบ้ริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทศัน์ ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย 

 
 สัญญาร่วมด าเนินกิจการ 
 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงานมาจากส่วนแบ่งรายไดจ้ากสัญญาร่วมด าเนินกิจการ  
 
 ส่วนงานอ านวยการ 
 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงานมาจากรายได้โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และรายได้ท่ีเกิดจากหน่วยงาน
สนบัสนุน ตน้ทุนโดยตรงในการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ค่าจา้งผลิตสปอตส่ือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

 
สินทรัพยต์ามส่วนงานส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีใชใ้ห้บริการทางโทรทศัน์ วิทย ุ
และข่าว และลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากสัญญาร่วมด าเนินกิจการ หน้ีสินตามส่วนงานส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ 
และหน้ีสินจากการด าเนินงาน รายจ่ายฝ่ายทุนประกอบดว้ยการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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32 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ก) ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำน  

หน่วย : ลา้นบาท 
งบก าไรขาดทุน                                           
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ส่วนบริการ 
ทางโทรทศัน์ 

ส่วนบริการ 
ทางวทิย ุ  

ส่วนบริการ 
ทางข่าว 

ส่วนบริการ 
ทางวศิวกรรม 

 ส่วนบริการ 
ธุรกิจส่ือใหม่ 

สัญญาร่วม 
ด าเนินกิจการ 

 ส่วนงาน 
อ านวยการ 

รวม 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ   629.31  746.68  345.56  362.53   58.59  505.74   27.33  2,675.74   
รายไดอ่ื้น   9.13    11.43  3.18   3.80  0.15                 -   33.02   60.71   
รวมรายได ้  638.44  758.11  348.74  366.33   58.74  505.74   60.35  2,736.45   

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษีท่ีรายงาน (2,335.27)  296.67  (46.35)  (663.99)   (0.12)  303.20  (366.86)  (2,812.72)   

 
 

         
                                          หน่วย : ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุน                                           
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ส่วนบริการ 
ทางโทรทศัน์ 

ส่วนบริการ 
ทางวทิย ุ  

ส่วนบริการ
ทางข่าว 

ส่วนบริการ 
ทางวศิวกรรม 

 ส่วนบริการ 
ธุรกิจส่ือใหม่ 

สัญญาร่วม 
ด าเนินกิจการ 

 ส่วนงาน 
อ านวยการ 

รวม 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ   568.69  805.92  232.90  194.42  137.64  467.86  339.92  2,747.35   
รายไดอ่ื้น  30.41  33.86  2.12  15.69  0.83                 -   60.96  143.87   
รวมรายได ้  599.10  839.78  235.02  210.11  138.47  467.86  400.88  2,891.22   

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษีท่ีรายงาน (739.40)  380.13  (198.24)  (360.19)   7.77  290.84  (251.70)   (870.79)   
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32 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ข) ฐำนะกำรเงินแยกตำมส่วนงำน                                                                                                                                                                                              
                              หน่วย : ลา้นบาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ส่วนบริการ 

ทางโทรทศัน์ 
ส่วนบริการ 
ทางวทิย ุ  

ส่วนบริการ 
ทางข่าว 

ส่วนบริการ 
ทางวศิวกรรม 

 ส่วนบริการ
ธุรกิจส่ือใหม่ 

สัญญาร่วม 
ด าเนินกิจการ 

 ส่วนงาน 
อ านวยการ 

รวม 
 

 
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน                                                          2,666.63    199.44      242.03        512.29  11.39      318.72  3,008.03             6,958.53          
หน้ีสินตามส่วนงาน 1,636.72  182.84  132.83  356.04  4.51  389.62      242.35   2,944.91   
 
รายจ่ายฝ่ายทุน    17.01    20.74          9.47  137.11  -   48.64     19.36      252.33 

  

 
ค่าเส่ือมราคา 120.23  25.99         50.24  142.68  0.51  202.55  35.93  578.13   

 
ค่าตดัจ าหน่าย   467.59  0.44           1.98    6.05  0.44                -  4.87  481.37   

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า    1,699.65  -  -  387.36  -                -  -  2,087.01   
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32 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ข) ฐำนะกำรเงนิแยกตำมส่วนงำน (ต่อ)                                                                                                                                                                                            
                                          หน่วย : ลา้นบาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 ส่วนบริการ 

ทางโทรทศัน์ 
ส่วนบริการ 
ทางวทิย ุ  

ส่วนบริการ 
ทางข่าว 

ส่วนบริการ 
ทางวศิวกรรม 

 ส่วนบริการ
ธุรกิจส่ือใหม่ 

สัญญาร่วม 
ด าเนินกิจการ 

 ส่วนงาน 
อ านวยการ 

รวม 
 

 
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน                                                          4,344.11    210.83      266.80        992.87         10.26      472.79  3,901.34            10,199.00          
หน้ีสินตามส่วนงาน    1,896.01       194.66        149.12        521.69           5.27      590.11      276.25   3,633.11   
 
รายจ่ายฝ่ายทุน   150.85    36.61         23.70  479.48        -   31.84     7.16       729.64 

  

 
ค่าเส่ือมราคา 127.59  25.30         49.57  83.34   -  177.03  36.47  499.30   

 
ค่าตดัจ าหน่าย   402.80  0.41           1.13    6.28        -                -  4.91  415.53   
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33       รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนโทรทศัน์และวทิยุ 
 

รายไดจ้ากการด าเนินงานโทรทศัน์และวทิยสุ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย รายไดห้ลกัดงัต่อไปน้ี  

        หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

บริการทางโทรทศัน์        
รายไดค้่าเช่าเวลา   93.91  130.61   93.91  130.61 
รายไดค้่าโฆษณา  227.40    327.08   227.80    327.08 
รายไดจ้ากโครงการต่าง ๆ 210.00    4.89  210.00  4.89 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน  88.64   61.60   88.64   61.60 
รายไดจ้ากการขาย 9.36  44.51  -  - 
รวม   629.31    568.69    620.35    524.18 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

บริการทางวิทย ุ        
รายไดค้่าเช่าเวลา   62.88   68.07   62.88   68.07 
รายไดค้่าโฆษณา   605.63    619.28    605.63    622.00 
รายไดจ้ากโครงการต่าง ๆ   11.07    12.66    11.07    12.66 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน   67.05   105.91    67.05   106.02 
รายไดจ้ากการขาย 0.05  -  0.05  - 
รวม   746.68    805.92    746.68    808.75 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

บริการทางข่าว        
รายไดค้่าโฆษณา 188.34  229.10  188.34  229.10 
รายไดจ้ากโครงการต่าง ๆ 154.36  -  154.36  - 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 2.86  3.80  2.86  3.80 
รวม 345.56  232.90  345.56  232.90 
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33      รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนโทรทัศน์และวทิยุ (ต่อ) 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

บริการทางวิศวกรรม        
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 362.53  194.42  362.53  194.42 
รวม  362.53  194.42   362.53  194.42 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

บริการทางธุรกิจส่ือใหม่        
รายไดค้่าเช่าเวลา  -  1.08  -  1.08 
รายไดค้่าโฆษณา -  2.11  -  0.16 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน  58.59  134.45   58.59  134.45 
รวม  58.59  137.64   58.59  135.69 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ส่วนงานอ านวยการ        
รายไดจ้ากโครงการต่าง ๆ 25.75   336.80  25.75   336.80 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 1.58  3.12  1.58  3.12 
รวม  27.33  339.92   27.33  339.92 

รวมทุกส่วนงาน 2,170.00  2,279.49  2,161.04  2,235.86 
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34       รำยได้จำกกำรร่วมด ำเนินกจิกำร 
 

รายไดจ้ากการร่วมด าเนินกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย รายไดด้งัต่อไปน้ี  
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 

ส่วนแบ่งรายไดต้ามสัญญาร่วมด าเนินกิจการ    
-     BEC  221.37  210.83 
-     UBCC  (True Vision Cable) 35.24  31.16 
รวมส่วนแบ่งรายไดต้ามสัญญาร่วมด าเนินกิจการ 256.61  241.99 
รายไดจ้ากสินทรัพยรั์บโอนตดับญัชี 202.50  179.11 
รวม 459.11  421.10 

 
 

35       รำยได้ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญำ 
 

อสมท และ บริษทั บางกอกเอน็เตอร์เทนเมน้ต ์จ ากดั ไดล้งนามในสัญญาตกลงร่วมด าเนินการส่งโทรทศัน์สีเดิม ลงวนัท่ี       
28 เมษายน 2521 ซ่ึงไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2525 คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2530 
และคร้ังที่ 3 เม่ือวนัที่ 2 พฤษภาคม 2532 (“สัญญาเดิม”) ทั้งน้ี อสมท และบริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมน้ต ์จ ากดั 
ไดล้งนามในบันทึกข้อตกลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2554 โดยบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ  ากัด ตกลงจ่าย
ผลประโยชน์จ านวนเงิน 405.00 ลา้นบาท ตามบนัทึกขอ้ตกลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2554  

 
อยา่งไรกต็ามจากการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีความเห็นวา่ผลตอบแทนจ านวนเงิน 405.00 ลา้นบาท ดงักล่าว 
โดยเน้ือหาทางเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์กบัสัญญาเดิม ถึงแม้ว่าบันทึกขอ้ตกลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2554 จะระบุว่า
ผลตอบแทนดงักล่าวไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัการขยายเวลาร่วมด าเนินกิจการไปอีก 10 ปีก็ตาม ท าให้ อสมท ตอ้งบนัทึก
รายไดผ้ลประโยชน์นอกเหนือสัญญาเป็นรายไดร้อตดับญัชี (ซ่ึงจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน) 
โดยรายไดร้อตดับญัชีจะตดัรายการเป็นรายไดต้ลอดอายสุัญญาท่ีเหลือตามวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2554 
จนถึงวนัท่ีสัญญาเดิมส้ินสุด ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2563 

 
รายไดผ้ลประโยชน์นอกเหนือสัญญาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 46.63 ลา้นบาท ส าหรับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ   
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36       รำยได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 22.73  41.88  21.35  41.80 
รายไดค้่าเช่า 1.10  1.91 1 1.10  1.91 
รายไดเ้งินปันผลรับ 0.06  0.06  0.06  0.06 
รายไดอ่ื้น  36.82  100.02                                  39.11  101.16 
รวม  60.71  143.87 1  61.62  144.93 

 
รายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวนเงิน  60.71 ลา้นบาท และ  61.62 ลา้นบาท ส าหรับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั  
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37 กำรจ ำแนกรำยได้ตำมใบอนุญำตประกอบกจิกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ 
  

บมจ.อสมท ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ โทรทศัน์ จ านวนทั้งส้ิน 7 ใบอนุญาต และในปี 2560 
ไดมี้การยกเลิกใบอนุญาตประเภทบริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ จ านวน 2 ใบอนุญาต  โดยค านวณค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี และเงินรายปีเขา้กองทุนวิจยัและพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 
จากรายไดจ้ากการด าเนินงานโทรทศัน์และวทิย ุซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  
        หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทใบอนุญาต งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

1. ประเภทส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นกระจายเสียงหรือโทรทศัน์        
     เลขท่ี B1-F22051-0002-56 (18 พฤศจิกายน 2556 – 17 พฤศจิกายน 2571) 48.66  14.22  48.66  14.22 
2. ประเภทบริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์        
     เลขท่ี B1-N20001-0002-56 (17 มิถุนายน 2556 – 16 มิถุนายน 2571) 529.19  524.33  529.19  524.33 
     เลขท่ี B1-N21231-0004-56 (25 มีนาคม 2556 – 24 มีนาคม 2571)  60.71  137.64   60.71  137.64 
3. ประเภทบริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์        
     เลขท่ี B1-S20031-0005-57 (25 เมษายน 2557 – 24 เมษายน 2572) 177.64  185.58  177.64  185.58 
     เลขท่ี B1-S20031-0023-57 (25 เมษายน 2557 – 24 เมษายน 2572) 50.11  28.97  50.11  28.97 
     เลขท่ี B1-S21040-0198-56 (28 มกราคม 2557 – 27 มกราคม 2564)  -  0.01  -  0.01 
     เลขท่ี B1-S21040-0199-56 (28 มกราคม 2557 – 27 มกราคม 2564) -  1.33  -  1.33 
รวมรายไดท่ี้น ามาค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 866.31  892.08  866.31  892.08 
หกั รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัใบอนุญาต ไม่ถือเป็นรายไดข้องกิจการ      (26.06)  -       (26.06)  - 
       รายไดท่ี้ใหบ้ริการภายใน    (226.35)     (234.66)       (226.35)     (234.66) 
 613.90  657.42  613.90  657.42 
หกั  รายไดน้ าส่งสูงไปปี 2557 - 2558 -      (118.39)  -      (118.39) 
 613.90  539.03  613.90  539.03 
บวก  รายไดท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งและไม่น ามาค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต        
         รายไดจ้ากการผลิตรายการ  65.20   91.70   65.20   91.70 
         รายไดจ้ากกิจกรรมและอ่ืน ๆ ดา้นโทรทศัน์    744.22  842.84  735.26  796.38 
         รายไดด้ าเนินงานดา้นวทิย ุ 746.68  805.92  746.68  808.75 
รวม  รายไดจ้ากการด าเนินงานโทรทศัน์และวทิย ุ 2,170.00  2,279.49  2,161.04  2,235.86 
         รายไดจ้ากการร่วมด าเนินกิจการ 459.11  421.10  459.11  421.10 
         รายไดผ้ลประโยชน์นอกเหนือสัญญา 46.63  46.76  46.63  46.76 
         รายไดด้อกเบ้ียรับ, เงินปันผล 22.79  41.94  21.89  41.86 
         รายไดค้่าปรับ, ขายทรัพยสิ์น, อ่ืน ๆ  37.92  101.93   39.73  103.07 
 รวม รายไดต้ามงบการเงิน 2,736.45  2,891.22  2,728.40  2,848.65 
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37 กำรจ ำแนกรำยได้ตำมใบอนุญำตประกอบกจิกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560  2559  2560  2559 

รายไดจ้ากการด าเนินงานโทรทศัน์และวทิยุ 2,170.00  2,442.73  2,161.04  2,399.10 
หกั รายไดน้ าส่งสูงไปและส่วนลด -        (163.24)  -             (163.24) 

สุทธิ 2,170.00  2,279.49  2,161.04  2,235.86 

 
38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคุม อสมท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัรวมถึงการอยูภ่ายใตก้ารควบคุมหรือควบคุมร่วมกนั 

 

ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัไดด้  าเนินการคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยคิดราคาซ้ือ/ขายสินคา้และบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ตามราคาท่ีเทียบเท่ากบัราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก โดยมีเง่ือนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ หรือเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

 

รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 
           (ก)   รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนโทรทัศน์และวทิยุ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

รายไดจ้ากการด าเนินงานโทรทศัน์และวทิย ุ        
บริษทั พาโนราม่า เวลิดไ์วด ์จ ากดั -  -  0.48  0.59 
บริษทั ซ้ีดเอม็คอท จ ากดั -  -  -  42.36 
รวม -  -   0.48  42.95 
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38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
 (ข)   รำยได้จำกกำรร่วมด ำเนินกจิกำร 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
       หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและ 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 
รายไดจ้ากการร่วมด าเนินกิจการ    
-  BEC  221.37  210.83 
-  UBCC  (True Visions Cable)  35.24   31.16 
รวม 256.61  241.99 

 
 
 (ค)   รำยได้อ่ืน 
 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
       หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

 รายไดอ่ื้น        
 บริษทั พาโนราม่า เวลิดไ์วด ์จ ากดั -  -  2.79  0.95 
 บริษทั ซ้ีดเอม็คอท จ ากดั -  -   -   1.22 
 รวม -  -   2.79   2.17 

 
        (ง)   ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโทรทัศน์และวทิยุ 
 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

 การซ้ือสินคา้และบริการ        
 บริษทั พาโนราม่า เวิลดไ์วด ์จ ากดั -  -  29.57  17.41 
 บริษทั ซ้ีดเอม็คอท จ ากดั -  -  -  1.52 
 รวม -  -  29.57  18.93 
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38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
 (จ)   ยอดค้ำงช ำระทีเ่กดิจำกกำรขำย/ซ้ือสินค้ำ/บริกำร และค่ำใช้จ่ำย 

 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
 บริษทั พาโนราม่า เวลิดไ์วด ์จ ากดั -  -  2.01  0.86 
 บริษทั ซ้ีดเอม็คอท จ ากดั -  -  42.89  42.91 
 รวม -  -  44.90  43.77 

 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
 บริษทั พาโนราม่า เวลิดไ์วด ์จ ากดั -  -  2.92  4.56 
 บริษทั ซ้ีดเอม็คอท จ ากดั -  -  1.22  1.22 
 รวม -  -   4.14   5.78 
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38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
(ฉ)   เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

คณะกรรมการ บมจ.อสมท มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 11/2560 วนัที่ 25 กรกฎาคม 2560 อนุมตัิให้ 
บจก.พาโนราม่า เวิลดไ์วด ์พกัช าระหน้ีเงินตน้ของเงินกู ้เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยให้ช าระ
เฉพาะดอกเบ้ียตั้งแต่เดือน เมษายน – ธนัวาคม 2560 จ านวน 9 งวด และอนุมติัขยายระยะเวลาในการผอ่นช าระจากเดิม 
40 งวด รวมกบัระยะเวลาท่ีขอพกัช าระเงินตน้จ านวน 9 งวด เป็น 49 งวด เพื่อช าระหน้ีวงเงิน 10 ลา้นบาท ให้ครบถว้น 
โดยใหเ้ร่ิมผอ่นช าระคืนส่วนท่ีคงคา้งอยูจ่  านวน 7.50 ลา้นบาท ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี   
                  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ส่วนท่ีครบก าหนดช าระไม่เกินหน่ึงปี        
บริษทั พาโนราม่า เวลิดไ์วด ์จ ากดั -  -  3.00  3.00 
รวม -  -  3.00  3.00 

 
 

                     หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระเกินหน่ึงปี        
บริษทั พาโนราม่า เวลิดไ์วด ์จ ากดั -  -  4.50  5.25 
รวม -  -  4.50  5.25 
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38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

(ช)   ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  
 
ผูบ้ริหาร หมายถึง กรรมการบริษทั กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ผูบ้ริหารบริษทั 4 รายแรก และผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า
ผูบ้ริหารรายท่ี 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ โดยรวมผูบ้ริหารบริษทัในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั        
    ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 5.63  6.23  5.44  5.88 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั        
    ผลประโยชน์ระยะสั้น 23.30  31.66  22.72  25.77 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.20  1.17  1.07  1.05 
รวม 30.13  39.06  29.23  32.70 

 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบดว้ย ค่าเบ้ียประชุมและโบนัสกรรมการ ค่าตอบแทน และค่าเช่า
รถประจ าต าแหน่ง ทั้งน้ี บริษทัไม่มีเงินใหกู้ย้มืแก่กรรมการและผูบ้ริหาร 

 
39 รำยได้ภำษีเงนิได้ 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

                   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั              (3.39)  -              (3.39)  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ          
    ผลแตกต่างชัว่คราวและการ        
    กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 272.84  113.01  272.84  123.33 
รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยู ่        
    ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 269.45  113.01  269.45  123.33 
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39 รำยได้ภำษีเงนิได้ (ต่อ) 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้   (2,812.72)  (870.79)        (2,811.21)          (906.04) 

รายไดภ้าษีเงินไดอ้ตัราร้อยละ 20    562.24   181.21   562.24   181.21 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้ -  0.01                  -   0.01 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษีเงินได ้  (7.41)   (68.66)   (7.41)   (58.86) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 13.94  0.97  13.94  0.97 
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว        
     ท่ีรับรู้ในอดีต  (241.66)  (0.52)   (241.66)  - 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ (57.66)  -  (57.66)  - 
รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น        
     งบก าไรขาดทุนเบด็สร็จ 269.45  113.01  269.45  123.33 

 
ภาษีเงินไดจ้ากก าไรทางภาษีของ อสมท ส าหรับปี 2560 และ 2559 ค  านวณจากก าไรทางบญัชี ปรับปรุงดว้ยรายไดแ้ละ
รายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร โดยกลุ่มบริษทัค านวณภาษีเงิน
ไดส้ าหรับปี 2560 และ 2559 ในอตัราร้อยละ 20  

 
40 ขำดทุนต่อหุ้น 
 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ค านวณจากขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก แสดงการ
ค านวณดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท/ลา้นหุน้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ขาดทุนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 
 ของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
(2,542.35) 

  
 (734.89) 

  
(2,541.77) 

  
(782.71) 

จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิ 
    ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
687.10 

  
687.10 

  
687.10 

  
687.10 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (3.70)  (1.07)  (3.70)  (1.14) 
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41 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้  
 
 (ก)   คดคีวำม 
  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) ถูกฟ้องร้องคดีความ จ านวน 12 คดี โดยมีมูลฟ้องเป็นเงิน 
ประมาณ  1,011.17 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

    
     หน่วย : ลา้นบาท 

คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ 2 คดี มูลฟ้อง   244.81 
คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 1 คดี มูลฟ้อง   730.00 
คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 6 คดี มูลฟ้อง   25.20 
รวม 9 คดี       1,000.01 
คดีอยูร่ะหวา่งการยืน่อุทธรณ์ค าพิพากษา  1 คดี มูลฟ้อง    2.70 
คดีอยูใ่นระยะเวลาท่ีสามารถยืน่อุทธรณ์/ฎีกาค าพิพากษา  2 คดี มูลฟ้อง    8.46 
รวม 12 คดี     1,011.17 
 
ส าหรับคดีท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 1 คดี 
   - คดีท่ีศาลแพง่พิพากษายกค าร้อง โจทกอุ์ทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ 1  คดี มีมูลฟ้อง 730.00 ลา้นบาท   
    
ส าหรับคดีท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 6 คดี ประกอบดว้ย 
   -    คดีท่ีศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ อสมท ช าระหน้ี อสมท ยื่นฎีกาค าพิพากษา 1  คดี มีมูลฟ้อง 1.07 ลา้นบาท คดีอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา     
   -   คดีท่ีศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ อสมท ช าระหน้ี 3 คดี อสมท อุทธรณ์ค าพิพากษา 3 คดี มีมูลฟ้อง 3.10 ลา้นบาท

คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา   
   - คดีที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง 2 คดี มูลฟ้อง 21.03 ลา้นบาท โจทกอ์ุทธรณ์ค  าพิพากษา 1 คดี มีมูลฟ้อง 

1.87 ลา้นบาท  และโจทกย์ื่นอุทธรณ์ค  าร้องกระบวนการพิจารณา 1 คดี มีมูลฟ้อง 19.16 ลา้นบาท คดีอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาของศาลฎีกา     

 
 ส าหรับคดีท่ีอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา และอยู่ในระยะเวลาท่ีสามารถยื่นอุทธรณ์/ฎีกาค าพิพากษา 3 คดี 
ประกอบดว้ย 
   -   คดีท่ีศาลแพง่พิพากษาให ้อสมท ช าระหน้ี อสมท ยืน่อุทธรณ์ค าพิพากษา 1 คดี มีมูลฟ้อง 2.70 ลา้นบาท   
   - คดีท่ีศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้อง อสมท โจทกมี์สิทธิยืน่อุทธรณ์ค าพิพากษา 1 คดี มีมูลฟ้อง 7.00 ลา้นบาท   
   - คดีท่ีศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง อสมท โจทกมี์สิทธิยืน่ฎีกาค าพิพากษา 1 คดี มีมูลฟ้อง 1.46 ลา้นบาท   
    

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อสมท มียอดคงเหลือประมาณการหน้ีสินจ านวน 5 คดี เป็นคดีท่ีอยูใ่นระยะเวลาท่ีสามารถ
ยื่นฎีกาค าพิพากษาจ านวน 1 คดี จ านวนเงิน 1.06 ลา้นบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาจ านวน 3 คดี จ านวนเงิน 
0.94 ลา้นบาท และอยูร่ะหวา่งการยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของ อสมท จ านวน 1 คดี จ านวนเงิน 2.00 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน 
4.00 ลา้นบาท 
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 41 ภำระผูกพนั และหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ (ต่อ) 
  
 (ข)  ภำระผูกพนัตำมสัญญำจ้ำงเหมำบริกำรและสัญญำเช่ำ 
 
 ภาระผกูพนัตามสัญญาจา้งเหมาบริการและสัญญาเช่า มีดงัน้ี  

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ค่าใชจ่้ายตามสัญญาจา้งเหมาบริการ        
   และสัญญาเช่า        
ไม่เกิน 1 ปี 190.54  258.56  188.15  256.22 
1 - 5 ปี 127.25  135.70  125.36  131.61 
เกิน 5 ปี 41.17  -   41.17  - 
รวม 358.96  394.26  354.68  387.83 

 
 
 (ค)  ภำระผูกพนัตำมรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผกูพนั มีดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560  2559 
ค่าอุปกรณ์  298.44  133.04 
รวม  298.44  133.04 
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42       ผลประโยชน์ตอบแทนจำกสัญญำร่วมด ำเนินกจิกำร 
 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาร่วมด าเนินกิจการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 1 ผูป้ระกอบการจะตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
รายปีใหแ้ก่บริษทัในอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการด าเนินงาน หรือเท่ากบัเงินขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้แต่จ านวนใด
จะสูงกวา่ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

การใหบ้ริการ 
บริษทัท่ีร่วมด าเนินการ 

อายสุัญญา/ 
ส้ินสุดสญัญา 

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะตอ้งไดรั้บตามสญัญา 
อตัราร้อยละ 
ของรายได ้

จ านวนเงินขั้นต ่าต่อปี 

     
ก)   ด าเนินกิจการส่งโทรทศัน์สี   ระยะเวลา ลา้นบาท 
บริษทั บางกอกเอน็เตอร์เทนเมน้ต ์จ ากดั (“BEC”) 42 ปี - ก่อนปี 2544 418.33 
 มี.ค. 2563  2544  49.40 
   2545  54.47 
   2546  59.79 
   2547  65.39 
   2548 110.26 
   2549 129.42 
   2550 135.91 
   2551 142.70 
   2552 149.83 
   2553 157.32 
   2554 165.18 
   2555 173.44 
   2556 182.12 
   2557 191.23 
   2558 200.79 
   2559 210.83 
   2560 221.37 
   2561 232.44 
   2562 244.06 
   2563  61.75 
   ยอดรวมเงินขั้นต ่าตลอดอายุส ัญญา

เป็นจ านวน 3,356.03 ลา้นบาท  
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42     ผลประโยชน์ตอบแทนจำกสัญญำร่วมด ำเนินกจิกำร (ต่อ) 
 

การใหบ้ริการ 
บริษทัท่ีร่วมด าเนินการ 

อายสุัญญา/ 
ส้ินสุดสญัญา 

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะตอ้งไดรั้บตามสญัญา 
อตัราร้อยละ 
ของรายได ้

จ านวนเงินขั้นต ่าต่อปี 

    
บริษทั บางกอกเอน็เตอร์เทนเมน้ต ์จ ากดั (“BEC”)   ในกรณีอัตราเพิ่มของดัชนีค่าครองชีพ  

(เงินเฟ้อ) ท่ีประกาศโดยราชการปีใด
ในช่วงการขยายอายุสัญญาสูงเกินกว่า
ร้อยละ 5 ข้ึนไป BEC ยนิยอมให้ อสมท 
น าอัตรานั้ นมาค านวณค่าตอบแทนนั้ น
ใหม่จากฐานของค่าตอบแทนในปีท่ีผา่น
มา แต่ทั้งน้ีหากดชันีค่าครองชีพสูงเกิน
กว่าร้อยละ 10 ให้คิดอัตราสูงสุดเป็น
ร้อยละ  10 ส ่ว น ใน ปี ถ ัด ไ ป ให ้ใ ช้
ค่าตอบแทนท่ีค านวณไดใ้หม่เป็นฐาน
แลว้คิดตามหลกัเกณฑ์ในอตัราเพิ่มร้อย
ละ 5 ต่อปี 
ใ น ปี  2554 BEC ไ ด้ จ่ า ย เ งิ น
ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา จ านวน 
405 ลา้นบาทใหแ้ก่ อสมท 

ข)    บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก 
บริษทั ยบีูซี เคเบ้ิล เน็ตเวอร์ค จ ากดั (มหาชน) 
(“UBCC”) (เปล่ียนเป็น บมจ.ทรูวชิัน่ส์ เคเบ้ิล) 

    

25 ปี 6.5 ระยะเวลา ลา้นบาท 
ธ.ค. 2562  พ.ศ. 2538 - 39 10.00 

   2540 - 44 15.00 
   2545 - 49 20.00 
   2550 - 54 25.00 
   2555 - 59 30.00 
   2560 - 62 35.00 
   ยอดรวมเงินขั้นต ่าตลอดอายุส ัญญา

เป็นจ านวน 575.00 ลา้นบาท 
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42     ผลประโยชน์ตอบแทนจำกสัญญำร่วมด ำเนินกจิกำร (ต่อ) 
 

การใหบ้ริการ 
บริษทัท่ีร่วมด าเนินการ 

อายสุัญญา/ 
ส้ินสุดสญัญา 

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะตอ้งไดรั้บตามสญัญา 
อตัราร้อยละ 
ของรายได ้

จ านวนเงินขั้นต ่าต่อปี 

    
ค)  บริการออกอากาศวทิย ุ     
บริษทั บางกอกเอน็เตอร์เทนเมน้ต ์จ ากดั (“BEC”) 
 

30 ปี 
ม.ค. 2563 

- ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาร่วมด าเนิน           
กิจการ BEC.จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเวลาและ 
ค่าใชจ้่ายต่างๆรายเดือนให้แก่ อสมท 
ในอัตรา 300,000 บาทต่อเดือน เร่ิมต้น
ตั้ งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2539 และจะมี
การปรับ ค่าเช่าทุกปีในอตัราร้อยละ 10 
ต่อปี จนกระทั่งส้ินสุดสัญญาในเดือน
มกราคม 2563 
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43 กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงินงวดก่อน    
 

ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดอ้อกประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบปีบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัจึงไดมี้การจดัประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศฉบบัดงักล่าว โดยมีผลกระทบต่อขอ้มูล
ทางการเงิน ดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ตามท่ี 

รายงานไวเ้ดิม 
 จดัประเภทใหม่  

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 ตามท่ี 

จดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 556.66  129.00  685.66 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 221.42                       (129.00)  92.42 
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน -      6.73  6.73 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 19.57                             (6.73)  12.84 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 176.41  362.57  538.98 
เงินปันผลคา้งจ่าย 0.13                             (0.13)  - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 378.19                         (362.44)  15.75 
เจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน -  0.91  0.91 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  22.27                             (0.91)   21.36 

 
     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามท่ี 

รายงานไวเ้ดิม 
 จดัประเภทใหม่  

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 ตามท่ี 

จดัประเภทใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 551.22  128.74  679.96 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 210.59  (128.74)  81.85 
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน -      3.15  3.15 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 14.75    (3.15)  11.60 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 172.82  361.48  534.30 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 374.09  (361.48)  12.61 
เจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน -  0.83  0.83 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  22.71  (0.83)   21.88 
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44 กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 
  

คณะกรรมการบริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) อนุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีในวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 
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