
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
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บมจ. อสมท ประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันในตลาดทีวี
ดจิติอลทีไ่มส่ามารถตอบโจทยต์ามความตอ้งการของผูช้ม 
ท าใหร้ายการทีอ่อกอากาศ ในปัจจุบันไมส่ามารถแขง่ขัน
กับคู่แข่งได ้ประกอบกับรายไดต้ามสัญญาร่วมด าเนิน
กจิการลดลง ท าใหร้ายไดร้วมและก าไรสุทธขิองบรษัิท 
ลดลงอยา่งมาก 

ทีม่า : งบการเงนิของ บมจ. อสมท  ปี 2558  ทีส่อบทานจากส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ  

สำขำสือ่สำร 
 

 

บรษิทั อสมท จ ำกดั (มหำชน) 
 ประจ ำปี       (1 ม.ค.    – 31  .ค.   ) 

SOD: เป็นผูน้ าดา้นบนัเทงิเชงิสาระในดา้นสือ่ตา่งๆ และเป็นผูน้ า/ศนูยก์ลางดา้นเทคโนโลยแีละวชิาชพีดา้นสือ่สารมวลชนเพือ่พฒันาไปสูส่งัคมอดุมปัญญา  
และสรา้งผลตอบแทนและความเชือ่มัน่แกนั่กลงทนุ 

 

สงักดั: ส านักนายกรัฐมนตร ี
ประ ำนกรรมกำร: พลเอกฉัตรเฉลมิ เฉลมิสขุ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นางปานทพิย ์ศรพีมิล 
ผูอ้ ำนวยกำร: นายศวิะพร ชมสวุรรณ 
CFO: อยูร่ะหวา่งสรรหา 
จ ำนวนพนกังำน: 1,758 คน 
(ผูบ้รหิาร 20 คน พนักงานประจ า 1,504 คน พนักงานชั่วคราว 234 คน  

Website: www.mcot.net  
 

• ในปี 2557 เป็นปีแหง่การเปลีย่นแปลง ส าหรับธรุกจิโทรทัศน์ จากการเปิดประมลูทวีดีจิติอล ของ 
กสทช. ซึง่ บมจ. อสมท ไดร้ับผลกระทบโดยตรงจากการแข่งขันทีรุ่นแรง ผูป้ระกอบการธุรกจิ
โทรทศันม์จี านวนเพิม่ขึน้ ในขณะทีง่บประมาณของการโฆษณามอีตัราการเตบิโตทีล่ดลง 
 

• การร่วมด าเนินกจิการใหบ้รกิารโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชกิกับ บมจ. ทรู วชิั่นส ์จ ากัด
(มหาชน) หรอืเดมิคอื บรษัิท ยไูนเต็ด บรอดคาสติง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ตามสัญญา
รว่มด าเนนิกจิการใหบ้รกิารโทรทศันร์ะบบบอกรับเป็นสมาชกิ (ระบบจานรับสัญญาณดาวเทยีม) 
ไดส้ ิน้สดุลงในวนัที ่30 กนัยายน 2557 ส าหรับสญัญารว่มด าเนนิกจิการใหบ้รกิารโทรทัศน์ทาง
สายระบบบอกรับเป็นสมาชกิ กับ บมจ.ทรู วชิัน่ส ์เคเบิล้ จะยังคงด าเนนิการต่อเนื่องไปจนถงึ 
31 ธนัวาคม 2562  
 

• ผลคะแนนประเมนิผลการด าเนนิงาน ประจ าปีบัญช ี2558 ของ บมจ. อสมท อยู่ทีร่ะดับคะแนน 
2.5186 เมื่อเปรียบเทียบ กับผลการประเมินผลการด าเนินงานในปี 2557 แลว้ พบว่า  
บมจ. อสมท มคีะแนนลดลงจ านวน  0.1129 คะแนน 
 

• สมาคมมติรภาพไทย-จนี จับมอืกบั บมจ. อสมท และสถานีโทรทัศน์มณฑลกวางส ีประเทศจนี 
เพือ่เฉลมิฉลองโอกาสครบรอบ 40 ปีความสัมพันธก์ารทตูไทย-จนี และแลกเปลีย่นวัฒนธรรม
ร่วมกัน ผ่านน าเสนอมุมมองใหม่ของความเป็นจีนผ่านละครโทรทัศน์เรื่อง "ลขิติรัก ลขิติใจ” 

 
 
 

อา่นตอ่ได้ท่ี : http://www.ryt9.com/s/prg/2313087 

 

 

ก าไรสทุธ ิ

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 

 EBITDA  

หน่วย: ลา้นบาท (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q1 to Q4)

2556 2557 2558 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 2,650 901 441 -51.01%

สนิทรัพย์รวม 11,168 12,745 11,642 -8.66%

หนีส้นิรวม 3,208 5,381 4,260 -20.83%

ทนุรวม 7,960 7,364 7,382 0.24%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 3,357 2,794 2,813 0.67%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 4,779 3,691 3,107 -15.82%

รายไดร้วม 5,985 4,454 3,840 -13.80%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 2,613 2,498 2,487 -0.44%

คา่ใชจ้า่ยรวม 4,048 3,881 3,701 -4.63%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 2,166 1,193 621 -48.00%

ดอกเบีย้จา่ย 13.0 62.7 77.9 24.21%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 396 121 17 -85.69%

EBITDA 2,705 1,955 1,432 -26.75%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 1,528 390 44 -88.81%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 1,485 1,293 1,171 -9.44%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น -          -          - -         

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 539 762 812 6.56%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 1,040 642 136 -78.87%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ -          -          -          -         

งบลงทนุเป้าหมาย 253 3,402 2,068

งบลงทนุเบกิจา่ย 236 1,194 898

อัตราการเบกิจา่ย (%) 93.28% 35.10% 43.42%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 13.68% 3.06% 0.38%

ROE 19.20% 5.30% 0.59%

D/E (เทา่) 0.40 0.73 0.58

Net Profit Margin 25.53% 8.76% 1.14%

•  กสทช. ไดแ้จง้
หลกัเกณฑก์ารจัดล าดบั 
บรกิารโทรทศัน ์หรอื
หลกัเกณฑก์ารเรยีงชอ่ง 
ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่2 ธนัวาคม 2558 
เป็นตน้ไป ดงันี ้
MCOT Family ชอ่ง 14 
MCOT HD ชอ่ง 30 

http://www.ryt9.com/s/prg/2313087
http://www.ryt9.com/s/prg/2313087
http://www.ryt9.com/s/prg/2313087
http://www.ryt9.com/s/prg/2313087


นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สร ปกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   สำขำสือ่สำร 
 

บรษิทั อสมท จ ำกดั (มหำชน) 

ประจ ำปี       (1 ม.ค.    – 31  .ค.   ) 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
- อสมท ก าหนดคา่นยิมองคก์ร โดยยดึหลกั MCOT+S เพือ่ใหอ้งคก์รมคีวามทนัสมยั ความสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม มคีวามเป็นเลศิในการปฏบิตังิาน 
 มคีวามโปรง่ใส เป็นธรรม และมกีารท างานเป็นทมี มใีจบรกิาร 
- บมจ. อสมท ไดจั้ดท าแผนยทุธศาสตรปี์ 2558 – 2562 โดยเนน้ยทุธศาตร ์5 ดา้น เพือ่ให ้บมจ. อสมท เป็นองคก์รธรุกจิ ดา้นสือ่สารมวลชนทีม่กีารบรหิารงาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพในเชงิธรุกจิ และท าหนา้ทีส่ ือ่ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ทัง้สง่เสรมิและสนับสนุนใหท้กุภาคสว่น มสีว่นรว่มในกจิกรรมดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และ
พฒันา บมจ. อสมทสูค่วามส าเร็จอยา่งสมดลุ มัน่คง ยั่งยนื พรอ้มทัง้สนับสนุนและสง่เสรมิใหส้งัคมภายในละภายนอก ใหอ้ยูเ่ย็นเป็นสขุรว่มกนั ภายใตแ้นวปฏบิตัิ
ของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

 สร ปกำรด ำเนนิงำน 

            บมจ. อสมท รัฐวสิาหกจิ สังกัดส านักนายกรัฐมนตร ีจดทะเบยีนจัดตัง้ในรูปบรษัิท
มหาชน จ ากัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ดว้ยการแปลงสภาพจากองค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ           
พ.ศ. 2542 และจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่วันที ่8 ตุลาคม 
2547 โดยด าเนนิการกระจายหุน้สูม่หาชน เมือ่วันที ่17 พฤศจกิายน 2547 บมจ. อสมท  
มภีารกจิในการประกอบกจิการดา้นสือ่สารมวลชน ประกอบดว้ยธรุกจิหลกัทีด่ าเนนิการเอง 
ไดแ้ก่ กจิการสถานีโทรทัศน์โมเดริน์ไนน์ กจิการสถานีวทิยุกระจาเสยีง และส านักข่าว
ไทย รวมทัง้ไดจั้ดตัง้บรษัิทย่อย อกี 2 บรษัิท คอื บรษัิท พาโนราม่า เวลิดไ์วด ์จ ากัด 
ด าเนินธุรกจิดา้นการผลติรายการและสารคดโีทรทัศน์ และบรษัิท ซีด้เอ็มคอท จ ากัด 
ด าเนนิธรุกจิประกอบกจิการดา้นบนัเทงิทกุประเภท ผลติเพลงและผลติภัณฑด์จิติอลอืน่ๆ 
พฒันาสนิคา้และจ าหน่ายสนิคา้พรเีมีย่ม นอกจากนีย้ังรว่มด าเนนิกจิการกับผูป้ระกอบการ
เอกชนอืน่ๆ ภายใตส้ัญญาร่วมด าเนนิกจิการ ไดแ้ก ่บรษัิท บางกอกเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ต ์
จ ากัด ด าเนินกิจการส่งโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 และกลุ่มบริษัททรู วชิั่นส์ จ ากัด 
(มหาชน) ด าเนนิกจิการใหบ้รกิารโทรทศันบ์อกรับเป็นสมาชกิ True Visions  

 

  
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปร ง/พฒันำรฐัวสิำหกจิ  
- ตอ้งปรับกลยทุธแ์ละเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนักบัอตุสาหกรรมสือ่สารมวลชน 
- ตอ้งผลติเนือ้หารายการทีต่รงตามตอ้งการของพฤตกิรรมผุบ้รโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
- ควรมกีารจัดท าแผนการใชท้รัพยส์นิองคก์รใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ภำพรวมอ ตสำหกรรม ในปี 2558 ทีผ่่านมา บมจ. อสมท และผูป้ระกอบธุรกจิสือ่ราย
อืน่ๆ ตอ้งเผชญิกบัภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั การชว่งชงิสว่นแบง่ตลาดโฆษณาทีอ่ย่างมจี ากัด 
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่เนน้การรับข่าวสารจากสื่ออนิเตอร์เน็ตเพิม่ขึน้ 
ประกอบกับการบังคับใชเ้ลขหมายทีต่อ้งเหมอืนกันในทกุ platform ซึง่ปัจจัยดังกลา่วลว้น
สง่ผลใหเ้กดิการแขง่ขนัทีร่นุแรง   

 

รำยไดร้วมของปี 2558 ปรับตวัลดลงรอ้ยละ 14 เมือ่เทยีบกบั ปี 2557 โดยมโีครงสรา้ง
รายไดจ้ากธรุกจิตา่งๆ ดงันี ้
- ธรุกจิโทรทศัน ์รอ้ยละ 44 เป็นธรุกจิหลกัของ บมจ. อสมท ซึง่เป็นรายไดจ้ากคา่เชา่เวลา 
รายไดจ้ากการขายโฆษณา และรายไดจ้ากโครงการภาครฐั/รฐัวสิาหกจิ ซึง่ในปีทีผ่า่นมามี
รายไดธ้รุกจิโทรทศันล์ดลง 536 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 40 
- ธรุกจิวทิย ุรอ้ยละ 24 โดยวทิยยุังสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บั บมจ. อสมท ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
ในปีทีผ่า่นมามรีายไดว้ทิยเุพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 จากการพฒันาการผลติและการตลาดวทิยฯุ 
- ธรุกจิสือ่ใหม ่รอ้ยละ 5 จากโทรทศันด์าวเทยีม และสือ่ออนไลนต์า่งๆ ลดลงรอ้ยละ 30 
จากการลดลงของผูเ้ชา่ใชช้อ่งรายการบนดาวเทยีมในระบบ C-Band 
- ธรุกจิรว่มด าเนนิกจิการ รอ้ยละ 12 ลดลงรอ้ยละ 22  
- ธรุกจิการใหบ้รกิารโครงขา่ยโทรทศันร์ะบบดจิทิลั (BNO) รอ้ยละ 8 โดยมรีายไดเ้พิม่ขึน้
รอ้ยละ 348 จากปี 2557 จากการขยายโครงขา่ยฯ ครอบคลมุพืน้ทีม่ากกวา่รอ้ยละ 80 ของ
ครัวเรอืนทัว่ประเทศ ตามกรอบระยะเวลา กสทช. 
- รายไดอ้ืน่ๆ รอ้ยละ 7 ในปี 2558 มรีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 58 จากการรับรูก้ าไรจากการขาย
สนิทรัพยห์ลงัสิน้สดุสญัญารว่มด าเนนิกจิการกบั ทรวูชิัน่ส ์
 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวมของปี      จ านวน 3,778.63 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4 จากปี 2557 
โดยมคีา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานเป็นคา่ใชจ้่ายหลัก หรอืรอ้ยละ 66 ของคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
จากค่าใชจ้่ายในการจา้งผลติรายการ รวมถงึค่าใชจ้่ายในการผลติรายการเอง ซึง่สามารถ
ควบคุมค่าใชจ้่ายดังกล่าวได ้โดยเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 0.4 นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังได ้
ควบคมุคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารใหล้ดลงรอ้ยละ 18.4 และลดคา่ตอบแทนผูบ้รหิารรอ้ยละ 7.5 
จากปี 2557  
 

ก ำไรส ท ขิองปี 2558 บมจ. อสมท มกี าไรสุทธ ิจ านวน 44 ลา้นบาท หรือคดิเป็น                  
0.08 บาทตอ่หุน้ ลดลงจากปี 2556 ถงึรอ้ยละ 88 โดยเป็นก าไรสทุธทิีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่ 
58 ลา้นบาท  

 

 

 

  

 

ผูจ้ดัท ำ:นำสำวปิยรตกิร ยศมงคล 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ   
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวรสำ กำญจนสำย 
โทรศพัท ์: 0 - 9 -   0-  ตอ่  1   
วนัทีจ่ดัท ำ :    เมษำยน    9 

รายได ้ปี 2558 

คา่ใชจ้่าย ปี 2558 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 ปี 2558 

ผลประเมนิกระบวนการ/ระบบของ 
รัฐวสิาหกิจ หมวด 1-6 2.6679 
ผลลัพธ์ 2.5085 
ผลลพัธ์ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 4.2857 
ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นลกูค้า 3.5950 
ผลลพัธ์ด้านการเงินและการตลาด 1.6146 
ผลลพัธ์ด้านประสทิธิผลของกระบวนการ 1.4310 
ผลลพัธ์ด้านการน าองค์กร 2.5000 
คะแนนรวม 2.5186 

3,943.23

2,497.61

170.47

902.12

44.26

3,778.63

2,486.64

179.41

735.7

40.96

2557 2558

3690.95

1404.5

928.86

277.91
546.56

65.15 170.32

3107.15

868.06
943.05

195.38
418.36

291.2 267.47

2557 2558


