
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

บมจ. อสมท ยังคงมรีายไดท้ีล่ดลงจากปีทีผ่า่นมา และ
มคีา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการทีส่งู  สง่ผลใหก้ าไรสทุธิ
ในชว่งครึง่ปีลดลงต า่มาก ถงึรอ้ยละ 85 แมส้ถานการณ์
การแข่งขันในตลาดทีวดีจิิตอล จะมีมูลค่าโฆษณาที่
สงูขึน้ แตย่ังคงไมส่อดคลอ้งกับคา่ใชจ้่ายทีต่อ้งช าระ
คา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่ใหก้บั กสทช 
 

ทีม่า : งบการเงนิของ บมจ. อสมท ไตรมาส 2 ปี 2559 ทีส่อบทานจากส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ  

สาขาสือ่สาร 
 

 

บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559  (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

SOD: เป็นผูน้ าดา้นบนัเทงิเชงิสาระในดา้นสือ่ตา่งๆ และเป็นผูน้ า/ศนูยก์ลางดา้นเทคโนโลยแีละวชิาชพีดา้นสือ่สารมวลชนเพือ่พฒันาไปสูส่งัคมอดุมปัญญา  
และสรา้งผลตอบแทนและความเชือ่มัน่แกนั่กลงทนุ 

 

สงักดั: ส านักนายกรัฐมนตร ี
ประธานกรรมการ: นายเทวนิทร ์วงศว์านชิ 
กรรมการผูแ้ทน กค.: นางปานทพิย ์ศรพีมิล 
ผูอ้ านวยการ: นายศวิะพร ชมสวุรรณ 
CFO: อยูร่ะหวา่งสรรหา 

จ านวนพนกังาน: 1,758 คน 
(ผูบ้รหิาร 20 คน พนักงานประจ า 1,504 คน พนักงานชัว่คราว 234 คน)  

Website: www.mcot.net  
 

• บรษัิท อสมท จ ากดั (มหาชน) เป็นรัฐวสิาหกจิ สงักดัส านักนายกรัฐมนตร ีจดทะเบยีนจัดตัง้
ในรูปบรษัิทมหาชน จ ากัด เมือ่วันที ่17 สงิหาคม 2547 ดว้ยการแปลงสภาพจากองคก์าร
สือ่สารมวลชนแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)ตามพระราชบญัญัตทินุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 และ
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่วันที่ 8 ตุลาคม 2547 โดยด าเนินการ
กระจายหุน้สูม่หาชน เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2547 
 

• มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบมจ. อสมท เมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2559 ใหน้ายศวิะพร ชมสวุรรณ 
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ ่หยุดปฏบิัตหินา้ทีเ่ป็นการชัว่คราว ตัง้แตว่ันที ่7 กันยายน 2559 
เป็นตน้ไป เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัตมิาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2518 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยมอบหมายให ้นายพเิศษ จยีาศักดิ ์รักษาการในต าแหน่งกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญเ่ป็นการชัว่คราว 
 

•  กสทช.ไดอ้นุมตัใิห ้บมจ. อสมท ปรับปรงุคลืน่ความถีใ่นการใหบ้รกิารโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชกิซึง่ตอ้งใชค้ลืน่ในย่านเดยีวกันจาก Multichannel Multipoint Distribution Service 
(MMDS) เป็นเทคโนโลยี Broadcast over LTE เพื่อใหส้ามารถเปิดใหบ้ริการไดร้่วมกับ 
คู่สัญญา คือ บริษัท เพลย์เวิร์ค จ ากัด ได ้โดยสัญญาดังกล่าวจะมีอายุ 15 ปี นับจาก 
วนัทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 
 

• วันพุธที่ 3 สงิหาคม 2559 กสทช. ไดจั้ดประชุม NBTC Public Forum ครัง้ที่ 3/2559  
เรื่อง “การเยียวยาความเสยีหายของผูบ้รโิภค : กรณีผูป้ระกอบการยกเลกิการใหบ้รกิาร 
ช่องรายการ/ทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ล ”  ดว้ยการตั ้งกองทุนเยียวยาผูบ้ ริโภคขึ้น 
ซึง่ บมจ. อสมท จะไดร้ับเงนิชดเชยจาก กสทช. จ านวน 10,000 ลา้นบาท จากการคืน 
คลืน่ 2,600 MHz ทีไ่มไ่ดใ้ชง้านจ านวนครึง่หนึง่ของคลืน่ทีม่อียู่ทัง้หมดจ านวน 144 MHz 
ใหก้ับ กสทช. คาดวา่จะสามารถเพิม่มลูคา่กับหุน้ MCOT หุน้ละ 14.50 บาท โดยมรีาคา
เป้าหมายพืน้ฐาน หุน้ละ 20.00 บาท 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

รายไดร้วมเทยีบคา่ใชจ้่ายรวม 

 EBITDA  228 ลบ. 

ก าไรสทุธ ิ ลบ. 

หน่วย: ลา้นบาท (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q2) (Q2)

2558

6M/58 

(ม.ค. - 

ม.ิย. 58)

6M/59 

(ม.ค. - 

ม.ิย. 59)

%Chg
เม.ย.-

ม.ิย. 58

เม.ย.-

ม.ิย. 59
%Chg

ม.ค.-

ม.ีค. 59

%Chg 

(QoQ)

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 441 581 245 -57.83% 581 245 -57.8% 735 -66.67%

สนิทรัพย์รวม 11,642 12,028 10,905 -9.34% 12,028 10,905 -9.3% 11,480 -5.01%

หนีส้นิรวม 4,260 4,512 3,789 -16.02% 4,512 3,789 -16.0% 4,282 -11.51%

ทนุรวม 7,382 7,516 7,116 -5.32% 7,516 7,116 -5.3% 7,197 -1.13%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 2,813 2,953 2,553 -13.55% 2,953 2,553 -13.5% 2,632 -3.00%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 3,107 1,460 1,215 -16.78% 768 635 -17.3% 579 9.67%

รายไดร้วม 3,840 1,836 1,550 -15.58% 948 828 -12.7% 721 14.84%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 2,487 1,155 1,246 7.88% 596 631 5.9% 614 2.77%

คา่ใชจ้า่ยรวม 3,701 1,755 1,790 1.99% 890 898 0.9% 892 0.67%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 621 305 (31) -110.16% 172 4 -97.7% (35) -111.43%

ดอกเบีย้จา่ย 78 42 29 -30.95% 20 14 -30.0% 14 0.00%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (17) (14) 49 -450.00% (10) 15 -250.0% (34) -144.12%

EBITDA 1,432 705 405 -42.55% 374 228 -39.0% 178 28.09%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 78 53 (318) -700.00% 48 (99) -306.3% (151) -34.44%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 1,171 588 582 -1.02% 303 297 -2.0% 285 4.21%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น  - 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 N.A.

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 812 400 436 9.00% 202 224 10.9% 213 5.16%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 136 109 9 -91.67% 109 9 -91.7% 0 N.A.

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ  -   0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 N.A.

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 2,068 768 706 745 704 2

งบลงทนุเบกิจา่ย 898 770 703 747 686 18

อัตราการเบกิจา่ย (%) 43.4% 100.3% 99.7% 100.3% 97.4% 1137.4%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.38% 0.88% -5.83% 1.60% -3.63% -1.44%

ROE 0.01 1.41% -8.94% 2.55% -5.56% -0.02

D/E (เทา่) 0.58 0.60 0.53 0.60 0.53 0.59

Net Profit Margin 1.14% 2.89% -20.52% 5.06% -11.96% -23.00%

Q2/58 Q2/59

948 

828

890 
898

รายไดร้วม ค่าใชจ้่ายรวม
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นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สร ปการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

   สาขาสือ่สาร 
 

บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
- 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. อสมท สูค่วามส าเร็จอยา่งสมดลุ มัน่คง ยั่งยนื พรอ้มทัง้สนับสนุนและสง่เสรมิใหส้งัคมภายในละภายนอก ใหอ้ยูเ่ย็นเป็นสขุรว่มกนั ภายใตแ้นว
ปฏบิตัขิองปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

 สร ปการด าเนนิงาน บมจ. อสมท  มภีารกจิในการประกอบกจิการดา้นสือ่สารมวลชน 
ประกอบดว้ย 

1. ธรุกจิหลกัทีด่ าเนนิการเอง ไดแ้ก ่

    1.1 กจิการสถานโีทรทศันโ์มเดริน์ไนน ์ 

    1.2 กจิการสถานวีทิยกุระจายเสยีง (แบง่เป็นสถานี AM ใน กทม. 2 สถานี และสถาน ี
FM ใน กทม. 7 สถาน ีและภมูภิาค 53 สถาน)ี 

 1.3 ส านักขา่วไทย 

2. ธรุกจิสือ่ใหม่: บมจ. อสมท บรหิารจัดการชอ่งสัญญาณโทรทัศน์ MCOT 1 และ 
MCOT World ในระบบดาวเทยีม C Band/True Vision และ KU Band  

3. ธรุกจิ Digital Media 

4. ธรุกจิ MCOT Academy 

นอกจากนี้ บมจ. อสมท ไดจั้ดตัง้บรษัิทย่อยขึน้มา 2 บรษัิท ไดแ้ก่ บรษัิท พาโนราม่า 
เวลิดไ์วด ์จ ากดั และบรษัิท ซี๊ด เอ็มคอท จ ากัด และร่วมด าเนนิกจิการกับผูป้ระกอบการ
เอกชนอืน่ๆ ภายใตส้ญัญารว่มด าเนนิกจิการ ไดแ้ก ่บรษัิท บางกอกเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ต ์จ ากัด 
(ชอ่ง3) และกลุม่บรษัิททร ูวชิัน่ส ์จ ากดั (มหาชน) (บรกิารโทรทศันแ์บบบอกรับสมาชกิ) 

 

            ขอ้เสนอแนะในการปรบัปร ง/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
                 บมจ. อสมท ควรด าเนินการเรื่องการสรรหาผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท 

ใหถู้กตอ้งตรงตาม พรบ. คุณสมบัตมิาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ 
พ.ศ. 2518 เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของ บมจ. อสมท เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

• ไตรมาสที ่2 ของปี 2559 บมจ. อสมท มรีายไดร้วมจ านวน 829 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 13 เทยีบกับไตรมาสที ่2 ของปี 2559 โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

-  รายไดจ้ากธุรกจิโทรทัศน ์จ านวน 286 ลา้นบาท ลดลง รอ้ยละ 46 
-  รายไดจ้ากธุรกจิวทิย ุจ านวน 212 ลา้นบาท ลดลง รอ้ยละ 13 
-  รายไดจ้ากธุรกจิสือ่ใหม ่จ านวน 48 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 8 
-  รายไดจ้ากโครงขา่ยดจิทิัล จ านวน 88 ลา้นบาท ลดลง รอ้ยละ 33 
-  รายไดจ้ากการรว่มด าเนนิกจิการ จ านวน 107 ลา้นบาท ลดลง รอ้ยละ 3 
-  รายไดจ้ากผลประโยชน์นอกเหนือสัญญาและอืน่ๆ จ านวน 87 ลา้นบาท 
ลดลง รอ้ยละ 20 
 

• ไตรมาสที ่2 ของปี 2559 บมจ. อสมท มรีายไดร้วมจ านวน 829 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 13 เทยีบกับไตรมาสที ่2 ของปี 2559 โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

-  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ จ านวน 631 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 6 
-  คา่ใชจ้่ายในการรว่มด าเนนิกจิการ จ านวน 44 ลา้นบาท คงที ่
-  คา่ใชจ้่ายในการขาย จ านวน 57 ลา้นบาท ลดลง รอ้ยละ 5 
-  คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร จ านวน 155 ลา้นบาท ลดลง รอ้ยละ 15 
-  คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร จ านวน 10 ลา้นบาท ลดลง รอ้ยละ 20 

 
• ใน Q2/2559 บมจ. อสมท ม ีEBITDA จ านวน 228 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 

39 เมือ่เทยีบกับ Q2/2558 มขีาดทุนสุทธ ิจ านวน  99 ลา้นบาท ลดลง 
รอ้ยละ 306 เมือ่เทยีบกับ Q2/2558 
 

• ตัง้แตเ่ดอืนเดอืนมกราคม- มถินุายน ปี 2559 บมจ. อสมท มกีารเบกิจ่าย 
งบลงทนุสะสมจ านวน 703 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.69 ของแผนสะสม 
ปี 2559 

ผูจ้ดัท า:นางสาวปิยรตกิร ยสมงคล 
ส านกั : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการกอง : นางสาวรสา กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2165 
วนัทีจ่ดัท า : 14 กนัยายน 2559 

* ผลการประเมนิประจ าปีบัญช ี2558 

โครงสรา้งคา่ใชจ้่าย ประจ าไตรมาส 2/2559 
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โครงสรา้งรายได ้ประจ าไตรมาส 2/2559 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450
Q2/58

Q2/59


