ไตรมาสที่ 1 ปี 2557

บทรายงานและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายบริหาร
สาหรั บผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจาปี 2557
บทสรุ ปผู้บริ หาร
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มุ่งเน้ นการดาเนินธุรกิจ
บัน เทิ ง แบบครบวงจร อั น ได้ แก่ ธุ ร กิ จ ที่
ด าเนิ น การอยู่ใ นปั จ จุบัน ซึ่ง ประกอบไปด้ ว ย
ธุ ร กิ จ เพลง ธุ ร กิ จ สื่ อ ธุ ร กิ จ ภาพยนตร์ ธุ ร กิ จ
บริ การรับจัดและบริ หารกิจกรรม และธุรกิจแอนิ
เมชั่ น และธุ ร กิ จ ที่ เ ริ่ มด าเนิ น การใหม่ ซึ่ ง
ประกอบไปด้ วย ธุร กิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
ธุรกิจโฮมช้ อปปิ ง้ และธุรกิจดิจิทลั ทีวี บริ ษัทฯ มี
การพัฒนารู ปแบบธุรกิจด้ วยความเชี่ยวชาญที่
ได้ สั่งสมมาตลอด เพื่อ สร้ างความเติบโตอย่าง
มั่นคงยั่งยื น และผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมทุก
ภาคส่วนเป็ นสาคัญ
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 รายได้ จากธุรกิจใหม่
ธุร กิจโฮมช้ อ ปปิ ้ง ซึ่งมี การเติบโตอย่างมาก มี
รายได้ เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนถึง
ร้ อยละ 181 ธุรกิจแพลตฟอร์ ม GMM Z มี
รายได้ เพิ่มขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อ น
ร้ อยละ 26 สร้ างยอดขายกล่อ งรั บสัญญาณ
ดาวเทียมถึง 2.7 ล้ านกล่อง ธุรกิจ Pay TV
สามารถขยายฐานสมาชิกได้ ประมาณ 1.8 แสน
ราย ถือเป็ นความสาเร็ จในอีกระดับหนึ่งสาหรับ
การลงทุนในธุร กิจใหม่ข องบริ ษั ทฯ ปั จจุบัน มี
สัดส่วนของรายได้ ธุรกิจใหม่ เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ
27 ของรายได้ รวม ในขณะที่รายได้ ของธุรกิจ
เดิม มีรายได้ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารเมื อ งที่ มี ค วามไม่
แน่ น อน และมี ก ารชะลอการซื อ้ สื่ อ โฆษณา
ออกไป การแสดงคอนเสิร์ ตต้ อ งเลื่ อ นออกไป
เป็ นช่ ว งครึ่ งหลั ง ขอ งปี ส่ ง ผลให้ ผลการ
ดาเนินงานมีผลขาดทุน 791 ล้ านบาท ถือเป็ น
ลัก ษณะปกติ ข องธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ใ นช่ ว งลงทุน ซึ่ง
เป็ นไปตามที่คาดการณ์ ไว้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ

คาดว่าจะสามารถผลิกรายได้ ให้ กลับมาสู่ระดับ
ปกติได้ ในช่วงครึ่งปี หลัง
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ กาลังเดินหน้ าเพื่ อ เตรี ย ม
ออกอากาศดิจิทลั ทีวี หลังชนะการประมูลคลื่น
ค ว า ม ถี่ ส า ห รั บ ใ ช้ อ อ ก อ า ก า ศ โ ท ร ทั ศ น์
ภาคพื ้นดินระบบดิจิทลั จานวน 2 ช่อง คือ ช่อง
รายการทัว่ ไปประเภทความคมชัดสูง (Variety –
HD) หรื อช่อง “ONE” ที่หมายเลขช่อง 31 และ
ช่ อ งรายการทั่ว ไปประเภทความคมชัด ปกติ
(Variety – SD) หรื อช่อง “BIG” ทีห่ มายเลขช่อง
25 ซึ่งทัง้ 2 ช่องรายการ ได้ รับใบอนุญาตมา
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
บริ ษัทฯ มีแผนการลงทุนในธุรกิจดิจิทลั ทีวีอย่าง
ระมัดระวัง ด้ วยการผลิต รายการที่ มีคุณ ภาพ
และแบ่ง การออกอากาศเป็ นเฟส ซึ่ง เฟสแรก
ในช่วงเดือนกรกฎาคม จะเป็ นช่วงของรายการ
ข่ า ว และรายการอื่ น ๆ ในเฟสต่ อ ๆไป ทัง้ นี ้
เพื่อให้ สอดคล้ องกับรายได้ ที่จะเข้ า บริ ษัทฯ เชื่อ
ว่า จะสามารถด าเนิ น ธุร กิ จใหม่นี ใ้ ห้ เ ติบโตได้
อย่างมีเสถียรภาพ นอกจากนัน้ การแจกคูปอง
22 ล้ านใบของ คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่ ง ชาติ (กสทช.) เพื่ อแลกซื อ้ กล่ อ งรั บ
สัญ ญาณดิจิทัล ที วี บริ ษั ทมี ความพร้ อม และ
ได้ เปรี ย บจากการที่เป็ นผู้นา ในเรื่ อ งกล่อ งรั บ
สัญญาณดาวเทียม “GMM Z” ซึง่ จะเพิ่มฐาน
ผู้ชมโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณของบริ ษัทฯ
ได้ อย่างก้ าวกระโดด
ธุรกิจอื่นๆ ของบริ ษัท การให้ บริ การ music
streaming ร่ วมกับ AIS ภายใต้ ชื่อ “KK BOX”
กาลังได้ รับความสนใจจากลูกค้ า หลังจากที่เปิ ด
ให้ บริ การมาตังแต่
้ ปลายปี ที่ผ่านมา
การจั ด การแสดงดนตรี ซึ่ ง ชะลอตั ว ลงใน
ไตรมาสแรก เนื่ อ งจาก สถานการณ์ ท าง

การเมืองและการชุมมุน ที่ทาให้ ไม่สามารถจัด
แสดงได้ แต่สถานการณ์ที่ดีขึ ้นตามลาดับ ทาให้
การจัดการแสดง กลับเข้ าสู่ภ าวะปกติ โดยใน
ไตรมาสที่ 2 บริ ษัทฯ จะมี ร ายได้ จากการจัด
แสดงสูงขึน้ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา จาก
การแสดงดนตรี อาทิเช่น “Genie Fest 16 ปี
แห่งความร็ อก” และ “กล่อมกรุ ง” เป็ นต้ น
ส าหรั บ ธุ ร กิ จ สื่ อ และการจัด กิ จ กรรมต่า งๆ ที่
ภาคธุรกิจลดการใช้ จ่ายไปในช่วงไตรมาสแรก
เป็ นผลจากสถานการณ์ การเมื อ ง คาดว่าจะดี
ขึ ้นในไตรมาสนี ้
นอกจากนี ้หนึ่งในบทพิสูจน์ความเป็ นผู้นาธุรกิจ
บัน เทิ ง แบบครบวงจร คื อ การได้ รั บ การจั ด
อันดับจากสถาบันจัดอันดับเครดิตชัน้ นา ฟิ ทช์
เรตติ ้งส์ ซึง่ ให้ อนั ดับเครดิตภายในประเทศระยะ
ยาว (National Long-Term Rating) และอันดับ
เครดิ ต ภายในประเทศระยะสั น้ (National
Short-Term Rating) ที่ร ะดับ “BBB+(tha)”
และ “F2(tha)” ตามลาดับ พร้ อมทังให้
้ แนวโน้ ม
อั น ดั บ เครดิ ต ที่ มี เ สถี ย รภาพ เมื่ อ ผนวกกั บ
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1 ซึ่งอยู่ที่ระดับ
1.61 เท่า สูงขึน้ เพี ยงเล็กน้ อยจากสิน้ ปี 2556
สะท้ อนให้ เห็นถึงฐานะทางการเงิน ของบริ ษัทฯ
ที่ยงั มีความเข้ มแข็ง แม้ จะมีการใช้ เงินลงทุนไป
ในธุรกิจใหม่ๆ ที่สงู ก็ตาม
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจ ทังธุ
้ รกิจ
เดิมและธุ ร กิจ ใหม่ เพื่ อ สร้ างความมั่นคงและ
ยัง่ ยืนให้ กบั บริ ษัทฯในอนาคต
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หน่วย : พันบาท
รายได้ รวม

ไตรมาส 1/2557

ไตรมาส 1/2556

เพิ่ม/ลด (ร้ อยละ)

2,178,220

2,592,886

-15.99

1,873,995
210,070
822,525
2,906,590
-728,370
-2,794
-731,164
-53,208
-784,372
-19,187
-803,559
-11,854
-791,705

1,754,546
232,723
775,759
2,763,028
-170,142
11,921
-158,221
-34,975
-193,196
-19,605
-212,801
12,733
-225,534

6.81
-9.73
6.03
5.20
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.

11.28
47.41
-37.48

30.39
38.89
-8.95

ค่าใช้ จา่ ย
ต้ นทุนขายและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
รวมค่าใช้ จา่ ย
กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไร ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน และภาษี
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยทางการเงินและภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
กาไรสาหรับงวด
ส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
กาไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยการขายและบริหารต่อรายได้ รวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนกาไรสุทธิ (ร้ อยละ)

ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2557
รายได้ ร วม ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เท่ากับ
2,178 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 16 จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน รายได้ จากธุรกิจสื่อ ธุรกิจ
บริ การรับจัดและบริ หารกิจกรรม ลูกค้ าลดการ
ซื ้อสื่อทางการตลาดลง และลดการจัดกิจกรรม
ต่างๆลง เป็ นผลจากสถานการณ์ การเมืองที่มี
ความไม่แ น่นอน ขณะที่ รายได้ จากธุร กิจใหม่
ของบริ ษัทฯ คือ ธุรกิจโฮมช้ อปปิ ้ง และธุรกิ จ
โทรทัศ น์ ด าวเที ย ม ซึ่ง มี สัด ส่ ว นของรายได้
รวมกันร้ อยละ 27 ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯ
มี ก ารขยายตัว สู ง ถึ ง ร้ อยละ 59 จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน

อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ก าลั ง อยู่
ในช่วงของการลงทุนในธุรกิจใหม่ ทาให้ ผลการ
ด าเนิ น งาน ไตรมาสนี ้ มี ผ ลขาดทุน เท่า กับ
791 ล้ านบาท
สาหรับผลการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้

ธุรกิจที่ดาเนินการอยู่แล้ ว
ธุรกิจเพลง รายได้ มาจากการจาหน่ายสินค้ า
เพลง (Physical Products) การจั ด เก็ บ
ค่าลิขสิทธิ์ และการจัดการแสดง (Show Biz)
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มี ร ายได้ เท่ากับ 491
ล้ า นบาท ลดลงจากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น

ร้ อยละ 23 ทังนี
้ ้ รายได้ จากการจาหน่ายสินค้ า
เพลง ลดลงจากการปิ ดสาขาของร้ านจาหน่าย
สิ น ค้ าเพลงของบริ ษั ท อั น เป็ นผลจากการ
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภค บริ ษัทฯ
จึงทยอยปิ ดสาขาที่เปิ ดดาเนินการแล้ วไม่ค้ ุม
กับต้ นทุน ในขณะที่การจัดแสดงดนตรี มีน้อย
กว่าปี ที่ผ่ านมา เป็ นผลจากสถานการณ์ ท าง
การเมื อ ง ท าให้ ต้ องมี ก ารเลื่ อ นการแสดง
ออกไป อย่ า งไรก็ ต าม การแสดงที่ ถูก เลื่ อ น
เวลาออกไปนัน้ จะเริ่ มทาการแสดงใหม่ในช่วง
ครึ่งหลังของปี ซึง่ จะทาให้ รายได้ จากส่วนนี ้ ถูก
เลื่อนการรับรู้ รายได้ ไปในไตรมาสอื่น ของปี นี ้
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ธุรกิจดิจิทัล เป็ นการจัดจาหน่ายสินค้ าเพลง
ในรู ปแบบดิจิ ทัล ผ่า นช่ อ งทางต่า ง ๆ ซึ่ง ส่ว น
ใ ห ญ่ เ ป็ น ก า ร ด า ว น์ โ ห ล ด เ พ ล ง ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่ อ นที่ และ music streaming
ร่ วมกับ AIS ภายใต้ บริ การชื่อ “KK Box” ที่เริ่ ม
ให้ บริ การตั ง้ แต่ ป ลายปี 2556 เป็ นต้ นมา
รายได้ จากธุรกิจดิจิทลั ไตรมาสนี ้ เท่ากับ 114
ล้ า นบาท ลดลงจากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
ร้ อยละ 25 ซึง่ รายได้ จากการดาวน์โหลดเพลง
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลดลงต่อเนื่องจากการ
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคเพลงของ
ผู้ บริ โ ภค และการเปลี่ ย นแพลตฟอร์ ม ของ
โทรศัพท์มาเป็ น Smart Phone มากขึ ้น แต่การ
เพิ่มช่องทางใหม่ คือ music streaming และ
การขายเพลงผ่าน itune จะเพิ่มรายได้ ให้ กับ
ธุรกิจดิจทิ ลั ให้ สงู ขึ ้นได้ ในอนาคต
ธุรกิจสื่ อ ประกอบด้ วยวิทยุ โทรทัศน์ และ
สิ่งพิมพ์ รายได้ รวมจากธุรกิจสื่อใน ไตรมาสที่
1 ปี 2557 เท่ากับ 583 ล้ านบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 29 จากการซื ้อ
สื่ อ ของลูก ค้ าและเอเจนซี่โ ฆษณา เนื่ อ งจาก
ความไม่แน่นอนในสถานการณ์ ทางการเมือ ง
จึ ง ท าให้ ธุ ร กิ จ ต่ า งๆลดปริ มาณใช้ สื่ อ ทาง
การตลาดกระทบต่อ ผู้ป ระกอบการในธุ ร กิ จ
เดียวกันทังตลาด
้
รายได้ จากธุรกิจสื่อ มีสดั ส่วนรายได้ ในไตรมาส
นี ้ ร้ อยละ 27 ของรายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า
และบริ ก าร โดยรายได้ จ ากการขายสื่ อ ผ่ า น
โทรทัศน์ ของบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนรายได้ มากที่สุด
เมื่อเทียบกับการขายสื่อของวิทยุและนิตยสาร
หรื อสิ่งพิมพ์ของบริ ษัท
ธุ ร กิ จ ภาพยนตร์ รายได้ มาจากการผลิ ต
ภาพยนตร์ เพื่อ เข้ าฉายในโรงภาพยนตร์ และ
รั บ จ้ า ง ผ ลิ ต แ ล ะ บ ริ ก า ร ใ น ไ ต ร ม า ส นี ้
ภาพยนตร์ ที่ เ ข้ าฉายมี เ พี ย งเรื่ องเดี ย ว คื อ
“คิดถึงวิทยา” เข้ าฉายในโรงภาพยนตร์ เมื่ อ
วันที่ 20 มีนาคม 2557 และสร้ างรายได้ box
office ทะลุ 100 ล้ านบาทเช่นเคย ซึง่ ในไตร

มาสนี ้ มี ก ารรั บรู้ ส่ ว นแบ่ ง รายได้ กั บ โรง
ภาพยนตร์ และรายได้ อื่ น ๆ รวมเท่ า กับ 88
ล้ า นบาท ลดลงจากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
ร้ อยละ 21
ธุ ร กิ จ บริ ก ารรั บ จั ด และบริ ห ารกิ จ กรรม
รายได้ มาจากการรับจ้ างจัดงาน Event ต่างๆ
ทังในประเทศ
้
และประเทศเพื่อนบ้ าน ในไตร
มาสนี ้ ผลกระทบจากสถานการ ณ์ ทาง
การเมือง ทาให้ การจัดกิจกรรมของภาคเอกชน
และรัฐบาลลดลง ส่งผลให้ มีรายได้ ในไตรมาส
นี ้ รวม 178 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน ร้ อยละ 44

ธุรกิจที่เริ่มดาเนินการใหม่
ธุรกิจโฮมช้ อ ปปิ้ ง ดาเนินงานภายใต้ บริ ษัท
ร่ วมทุนระหว่าง แกรมมี่ และ CJ Group จาก
เกาหลี เพื่ อ จ าหน่า ยสิน ค้ าผ่ านช่อ งโทรทัศ น์
ผ่านดาวเทียม มีการเติบโตด้ านยอดขายอย่าง
ต่อเนื่อง นับตังแต่
้ เปิ ดดาเนินการในไตรมาสที่
2 ปี 2555 เป็ นต้ นมา รายได้ ในไตรมาสนี ้
เท่ากับ 223 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน ร้ อยละ 181 เป็ นผลมาจากสินค้ า
เป็ นที่ ต้อ งการของผู้บริ โภคมากขึน้ รวมทัง้ มี
จานวนสินค้ ามากขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้ รายได้ จากการ
ขายสินค้ าเฉลี่ยในไตรมาสนี ้ อยู่ที่ 2.5 ล้ าน
บาทต่อวัน คาดว่า การเริ่ มออกอากาศดิจิทัล
ทีวีและการเพิ่มขึน้ ของจานวนผู้รับชมรายการ
ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
จะทาให้
ธุร กิจโฮมช้ อ ปปิ ้ง มี ช่อ งทางในการขายเพิ่ ม
สูงขึ ้นตามไปด้ วย
ธุรกิจโทรทัศน์ ดาวเทียม ประกอบไปด้ วย
ธุ ร กิ จ สื่ อ โทรทั ศ น์ ผ่ านด าวเ ที ย ม ธุ รกิ จ
แพลตฟอร์ มโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม GMM Z
และธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมแบบบอกรั บ
สมาชิ ก (Pay TV) รายได้ ร วมจากธุ ร กิ จ นี ้
เท่า กับ 365 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จากงวด
เดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ร้ อยละ 26 โดยรายได้
เพิ่ มขึน้ นี ้ มาจากการขายกล่ อ งรั บสัญ ญาณ
ดาวเทียม “GMM Z” ของบริ ษัทฯ อันเป็ นผล

จากการยอมรั บของตลาดมากขึน้ ตามลาดับ
และมี สิ น ค้ า ตัว ใหม่ คื อ กล่ อ งรั บ สัญ ญาณ
ดาวเทียม รุ่ น “HD-lite” ที่มีราคาต่ากว่า
กล่อง “HD” ที่ออกมาก่อนหน้ านี ้ นอกจากนี ้ ผู้
ซื ้อกล่องรั บสัญญาณดาวเทียมบางส่วน เพื่ อ
เตรี ย มรั บ กับ การออกอากาศดิจิทัล ที วี ของผู้
ให้ บริ การดิจิทัล ทีวี ทาให้ ไตรมาสนี ้ สามารถ
จาหน่ายกล่อ งรั บสัญ ญาณดาวเทียม ได้ เป็ น
จานวน 2.7 แสนกล่อ ง คิดเป็ นรายได้ 198
ล้ านบาท ขณะที่ ธุรกิจ Pay TV เติบโตตาม
ปริ มาณขายกล่องรั บสัญญาณดาวเทียม และ
บริ ษัทมีการจัดหารายการใหม่ๆให้ กบั ผู้บอกรับ
เป็ นสมาชิกอย่างต่อ เนื่ อ ง รวมทัง้ การจับมื อ
กับผู้ได้ สิทธิในการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอล
English Premier Leaque (EPL) ช่วยเพิ่ม
จานวนผู้บอกรับสมาชิกให้ มากขึ ้นอีกทางหนึ่ง
โดย ณ สิ ้นไตรมาส มี จานวนสมาชิกประมาณ
1.8 แสนราย มี การรั บรู้ รายได้ ในไตรมาสนี ้
เป็ นจานวน 48 ล้ านบาท ในอนาคตอันใกล้
การแจกคูปองเพื่อซื ้อกล่องรับสัญญาณดิจิทลั
ทีวี ของ กสทช. เป็ นโอกาสที่จ ะท าให้ บ ริ ษั ท
เพิ่มฐานลูกค้ าของดิจิทลั ทีวีและทีวีดาวเทียม
ของบริ ษัทฯจากการแลกซื ้อกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในเร็ วๆนี ้
สาหรั บรายได้ จ ากช่อ งรายการโทรทัศ น์ ผ่ า น
ดาวเทียม ในไตรมาสนี ้ มีรายได้ 119 ล้ าน
บาท
ธุ รกิจ ดิจิทัล ทีวี บริ ษั ทฯ ชนะการประมูล
ประมู ล คลื่ น ความถี่ ส าหรั บ ใช้ ออกอากาศ
โทรทัศ น์ ภ าคพื น้ ดิ น ระบบดิ จิ ทัล จ านวน 2
ช่องรายการ ประกอบด้ วย ช่องรายการทัว่ ไป
ประเภทความคมชัดสูง (Variety – HD) ลาดับ
ช่องที่ 31 และช่องรายการทัว่ ไปประเภทความ
คมชัดปกติ (Variety – SD) ลาดับช่องที่ 25
เป็ นการเข้ ามาในธุร กิจฟรี ทีวี เต็มรู ปแบบ ใน
ฐานะเจ้ าของช่อ งรายการและผู้ผลิตรายการ
บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตดิจิ ทลั ทีวีของทังสอง
้
ช่ อ งรายการ ในวัน ที่ 25 เมษายน 2557
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ไตรมาสที่ 1 ปี 2557

กาหนดการออกอากาศจริ ง ตามประกาศของ
กสทช. จะเริ่ มภายในไตรมาสที่ 2 ของปี นี ้
สาหรับผลการดาเนินงานของธุรกิจนี ้ เนื่องจาก
ไตรมาสที่ 1 บริ ษัทฯ กาลังอยู่ในระหว่างการ
เตรี ยมการเพื่อออกอากาศ จึงยังไม่มีรายได้ เข้ า
มา สาหรั บแผนผลิตรายการโทรทัศน์ ในช่วง
เริ่ ม ต้ น ของดิจิ ทัล ที วี ทัง้ 2 ช่อ งรายการ จะ
จัดทาผังรายการรวมถึงการผลิตรายการใหม่
ให้ สอดคล้ อ งกับรายได้ ที่จะเข้ ามา ซึ่งคาดว่า
จะทาให้ บริ ษัทฯมีผลกาไรได้ ในระยะเวลาอัน
ใกล้
ต้ นทุนขายและบริการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
เท่ากับ 1,873 ล้ านบาท สูงขึ ้นงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน ร้ อยละ 7 และมีสดั ส่วนร้ อยละ 86 เมื่อ
เทียบกับรายได้ รวม ทังนี
้ ้ การสูงขึ ้นของต้ นทุน
ขายและบริ การ เป็ นผลมาจากการตั ด
จาหน่า ยต้ นทุนค่าลิ ข สิ ทธิ์ ที่สูงขึน้ ของธุ ร กิ จ
Pay TV จากการซื ้อลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์ ที่
เพิ่มขึ ้น ค่าใช้ จ่ายด้ าน Transponder มากขึน้
และต้ นทุนของกล่องรั บสัญญาณดาวเทียมที่
มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม ต้ นทุนที่สูงขึ ้นนี ้ มาจาก
ธุร กิ จ ใหม่ข องบริ ษัท ซึ่ง ก าลัง อยู่ใ นช่ ว งของ
การลงทุน ขณะที่ต้นทุนจากการขายของธุรกิจ
เดิมต่า งก็ ลดลงตามยอดขาย ทัง้ ธุ ร กิจ เพลง
ธุรกิจสื่อ และธุรกิจรับจัดและบริ หารกิจกรรม
กาไรขัน้ ต้ น บริ ษัทฯ มีกาไรขันต้
้ นในไตรมาส
นี ้ เท่ากับ 238 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 69 จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน ตามรายได้ จากกขาย
ของธุ ร กิ จ เดิ ม ที่ ล ดลง และต้ น ทุน จากธุ ร กิ จ
โทร ทั ศ น์ ผ่ านด่ า วเ ที ยม ( ขายกล่ อ ง รั บ
สัญญาณดาวเทียมและ Pay TV) ที่สูงขึ ้นตาม
ยอดขาย ขณะเดีย วกัน ธุร กิจ โฮมช้ อ ปปิ ้ง ซึ่ง
เป็ นธุร กิจใหม่ ที่มียอดขายเพิ่มขึน้ ตามลาดับ
มี กาไรขัน้ ต้ น สูงขึน้ เมื่ อ เทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน ถึงร้ อยละ 173
ค่ าใช้ จ่ ายในการขายและบริ หารรวม ใน
ไตรมาสนี ้ เท่ากับ 1,032 ล้ านบาท เพิ่มขึน้
ร้ อยละ 2 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน มาจาก

ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ สู ง ขึ น้ ของธุ ร กิ จ โทรทั ศ น์ ผ่ า น
ดาวเที ย ม ธุ ร กิจ โฮมช้ อ ปปิ ้ง และค่า ใช้ จ่ า ย
ของธุร กิจดิจิทัล ทีวีเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมใน
การผลิตรายการ
ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารรวม
ไตรมาสนี ้ คิดเป็ น สัด ส่ ว นร้ อยละ 47 ของ
รายได้ รวม สูงขึ ้นจาก งวดเดียวกันของปี ก่อนที่
ร้ อยละ 39
สรุ ป ผลการดาเนิ นงาน ในไตรมาสที่ 1 ปี
2557 มีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 791 ล้ านบาท
ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน ที่มี
ผลขาดทุน 225 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจาก
การลดลงของรายได้ จากการขายและบริ การ ที่
ลดลงร้ อยละ 16 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
และค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึน้ ของธุรกิจใหม่ หลักๆ
คือ ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ที่กาลังอยู่ใน
ระหว่ า งการลงทุ น และมี จ านวนสมาชิ ก
รวมทัง้ รายได้ จากการบอกรั บสมาชิ กยัง เข้ า
มายั ง ไม่ เ ต็ ม ที่ นอกจากนี ้ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ าน
การเงิ น จากการกู้ เงิ น เพิ่ ม ขึ น้ ท าให้ มี ภ าระ
ดอกเบี ้ยที่สูงขึ ้นด้ วย โดยไตรมาสนี ้ เท่ากับ 53
ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 52 จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน
ไตรมาสที่ 1
ปี 2557

ไตรมาสที่ 1
ปี 2556

766
6,388
5,025

1653
7,125
3,825

12,179

12,603

8,292
714

7,916
710

9,006
3,172

8,626
3,976

รวมหนี ้สินและส่วนผู้
ถือหุ้น

12,179

12,603

หนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยต่อส่วนผู้ถือ
หุ้น (เท่า)

1.61

1.17

หน่วย : ล้ านบาท
เงินสดและเทียบเท่า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
ส่วนผู้ถือหุ้น

สินทรั พย์ รวม ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
เท่ า กั บ 12,179 ล้ านบาท ลดลงจากสิ น้ ปี
2556 ร้ อยละ 3 บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ 2
แห่ง ซึ่งเป็ นผู้ชนะการประมูลช่องรายการทีวี
ระบบดิจิทลั 2 ช่องรายการ คือ ช่องรายการ
ประเภททัว่ ไปแบบความคมชัดปกติ และช่อ ง
รายการประเภททัว่ ไปแบบความคมชัดสูง จาก
กสทช. จึงมีคา่ ธรรมเนียมใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่น
ความถี่ ข อง 2 ช่อ งรายการ เป็ นจานวนเงิน
2,290 ล้ านบาท และ 3,320 ล้ านบาท
ตามล าดั บ โดยแบ่ ง ช าระเป็ นงวดๆ ตาม
เงื่อนไขของ กสทช. โดยในไตรมาสนี ้ บริ ษัทได้
ชาระค่าธรรมเนียมงวดแรก ให้ แก่ กสทช.เป็ น
เงินจานวน 1,319 ล้ านบาท โดยแหล่งที่มา
ของเงินที่ใช้ ในการนี ้ มาจากเงินสดในมือ และ
จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ส่วนใน
ไตรมาสต่อๆไปของปี นี ้ ค่าธรรมเนี ยมของทีวี
ดิ จิ ทั ล ที่ จ่ ายใ ห้ กั บ กส ทช. จ ะ มี เ พี ย ง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ร้ อยละ 2 ของ
รายได้ และนาส่งเงินรายปี เข้ ากองทุนวิจยั และ
พัฒนากิจ การกระจายเสี ยง กิจ การโทรทัศ น์
และกิ จ การโทรคมนาคมเพื่ อประโยชน์
สาธารณะอีก ร้ อยละ 2 ของรายได้ ซึ่งจะผัน
แปรตามรายได้ และจะเป็ นเงินจานวนที่ไม่มาก
นัก
นอกจากนี ้ การช าระหนี ข้ องลู ก หนี ก้ ารค้ า
ลดลงร้ อยละ 16 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน มี
ส่วนให้ สินทรัพย์ลดลง
ด้ านหนีส้ ิน ณ สิ ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัท
ฯ มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย เพิ่มขึน้ จาก สิน้ ปี
2556 ที่ 4,639 ล้ านบาท เป็ น 5,093 ล้ านบาท
ส่วนใหญ่ ม าจากการจากกู้ยืม เงิน ของบริ ษั ท
ย่ อ ย ส่ ง ผลให้ หนี ส้ ิ น รวมของบริ ษั ท ฯ อยู่ ที่
9,006 ล้ านบาทเพิ่มขึน้ จากสิ น้ ปี 2556 ที่
8,626 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4 จากสิน้ ปี
2556
ส่ วนผู้ถือ หุ้น ณ สิ น้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
เท่ากับ 3,172 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นปี 2556
ที่ 3,976 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 20 จาก
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ไตรมาสที่ 1 ปี 2557

สิน้ ปี 2556 เป็ นผลมาจากบริ ษัทประสบผล
ขาดทุนในไตรมาสนี ้ 791 ล้ านบาท จึงทาให้
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และอัตราส่วนหนีส้ ินที่
มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจาก
1.17 เท่า ณ สิน้ ปี 2556 เป็ น 1.61 เท่า ณ สิน้
ไตรมาสนี ้
กระแสเงินสด จากการดาเนินงานไตรมาสที่
1 ปี 2557 เงิ น สดจากกิ จ กรรมด าเนิ น งาน

ลดลง 1,816 ล้ านบาท มาจากผ ลการ
ดาเนินงานที่มีผลขาดทุนสุทธิ และเงินสดจ่าย
เพื่ อ ชาระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญ าตให้ ใช้ คลื่ น
ความถี่ดจิ ทิ ลั ทีวี ให้ แก่ กสทช. ขณะที่ กระแส
เงินสดจากกิจ กรรมลงทุน เพิ่ม ขึน้ 499 ล้ า น
บาท เป็ นผลจากการไถ่ ถ อนเงิ น ฝากประจ า
และกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน เพิ่มขึน้

430 ล้ านบาท จากเงิ น กู้ ยื ม จากธนาคารที่
สูงขึ ้น
บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด ณ สิ ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เท่ากับ 766
ล้ า นบาท ลดลง 886 ล้ า นบาท จากสิ น้ ปี
2556

สอบถามข้อมูลเพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อ
ภาณี จันทราภรณ์ศลิ ป์
ผูจ้ ดั การฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 02 669 9952
อีเมล์ ir@gmmgrammy.com
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