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AJP 36/2558
27 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่ อง

รายงานผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2557 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และความคืบหน้าการ
ปรับปรุ งผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนผลการดาเนินงานลดลงเกินร้อยละ 20

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอเซี ย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน) (“AJP”) (“บริ ษทั ”) ขอรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ประจาปี 2557 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนโครงสร้างทางธุ รกิจมาประกอบธุ รกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม โดย
ได้รับสิ ทธิ ในการจัดหา และ/หรื อ ผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์ และ/หรื อ ทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผูร้ ่ วมผลิต
รายการโทรทัศน์ สาหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จานวน 8 สถานี เป็ นระยะเวลา 10 ปี จากบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่
(ไทยแลนด์) จากัด เป็ นครั้งแรก และได้รับสิ ทธิ ดงั กล่าวเพิ่มอีก 8 สถานี เป็ นระยะเวลา 10 ปี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556
รวมเป็ น 16 สถานี ในปั จจุบนั นั้น ผลประกอบการของบริ ษทั มีแนวโน้มดีข้ ึนตามลาดับ อย่างไรก็ดี ผลประกอบการ
โดยรวมของบริ ษทั ในปี 2557 ได้รับผลกระทบจากคาสัง่ ประกาศฉบับที่ 27/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ระงับสัญญาณออกอากาศของช่องสถานีโทรทัศน์ ช่วงประมาณ 1 เดือน 9 วัน และ
กาหนดเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการโฆษณาเผยแพร่ ออกอากาศ ทาให้ผลประกอบการมีรายได้ลดลง
บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 141.883 ล้านบาท ในปี 2557 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อันได้แก่รายได้
จากค่าร่ วมผลิตรายการ เป็ นเงินทั้งสิ้ น 137.884 ล้านบาท และ มีรายได้อื่น ๆ จานวน 3.999 ล้านบาท ได้แก่ รายได้จาก
การให้เช่า จานวน 0.600 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยรับ จานวน 0.206 ล้านบาท รายได้ค่าเบี้ยปรับลูกหนี้ชาระเงิน
ล่าช้า จานวน 1.798 ล้านบาท และรายได้จากการโอนกลับค่าธรรมเนียมกสทช.ค้างจ่าย จานวน 1.395 ล้านบาท แต่
อย่างไรก็ตามมีตน้ ทุนค่าสิ ทธิ ร่วมผลิตรายการ จานวน 116.556 ล้านบาท จึงมีกาไรขั้นต้น จานวน 21.328 ล้านบาท และ
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เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการบริ หารทั้งสิ้ น จานวน 24.190 ล้านบาท ได้แก่ ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร จานวน 3.334 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร จานวน 19.036 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน จานวน 1.070 ล้านบาท ภาษีเงินได้ จานวน 0.750
ล้านบาท ซึ่ งรายจ่ายดังที่กล่าวมาคิดเป็ นรายจ่ายรวมทั้งสิ้ น 140.746 ล้านบาท ในปี 2557 จากปั จจัยดังกล่าวข้างต้นส่ งผล
ให้ผลการดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 นี้ มีผลกาไรสุ ทธิ 1.137 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 0.80 ของรายได้รวม
และเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2556 ซึ่ งมีผลทาให้กาไรสุ ทธิ 22.193 ล้านบาทแล้ว พบว่า
บริ ษทั ฯมีผลกาไรลดลงในปี 2557 เป็ นเงิน 21.056 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 94.88
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายวรัญญู สุ จิวรพันธ์พงศ์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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