
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ในไตรมาสที ่3 บมจ. อสมท ประสบผลขาดทนุ 391 ลา้น
บาท โดยมมีเีงนิสดลดลงถงึ 70% สง่ผลให ้อสมท อาจ
ขาดสภาพคลอ่งในอนาคตได ้จงึตอ้งเร่งหาชอ่งทางเพิม่
รายได ้และลดคา่ใชจ้า่ยใหอ้งคก์รสามารถอยูร่อดได ้

ทีม่า : งบการเงนิของ บมจ. อสมท  ทีส่อบทานจากส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ  

สำขำสือ่สำร 
 

 

SOD: เป็นผูน้ าดา้นบนัเทงิเชงิสาระในดา้นสือ่ตา่งๆ และเป็นผูน้ า/ศนูยก์ลางดา้นเทคโนโลยแีละวชิาชพีดา้นสือ่สารมวลชนเพือ่พฒันาไปสูส่งัคมอดุมปัญญา  
และสรา้งผลตอบแทนและความเชือ่มัน่แกนั่กลงทนุ 

 

สงักดั: ส านักนายกรัฐมนตร ี
ประธำนกรรมกำร: พลเอกฉัตรเฉลมิ เฉลมิสขุ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นางปานทพิย ์ศรพีมิล 
ผูอ้ ำนวยกำร: นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์
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 าหรับธรุกจิโทรทศัน ์จากการเปิดประมลูทวีดีจิติอล ของ 
กสทช. ซึง่ บมจ. อสมท ไดร้ับผลกระทบโดยตรงจากการแข่งขันทีรุ่นแรง ผูป้ระกอบการธุรกจิ
โทรทศันม์จี านวนเพิม่ขึน้ ในขณะทีง่บประมาณของการโฆษณามอีตัราการเตบิโตทีล่ดลง 
 

• คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชมุครัง้ที ่16/2559 วันที ่22 พฤศจกิายน 2559 ไดม้ี
มตเิห็นชอบการเลกิกจิการบรษัิท ซีด้เอ็มคอท จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที ่บมจ. อสมท ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 49 โดยประกอบธุรกจิในการบรหิารจัดการวทิยุ FM 97.5 MHz การผลติรายการ
โทรทศัน ์และธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดป้ระสบปัญหาสภาพคลอ่งในการด าเนนิธรุกจิจาก
การลดลงของรายไดอ้ย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ แตกตา่งจากสถานวีทิยุที ่บมจ. อสมท ด าเนนิการเอง ทีย่ังคงสรา้ง
รายไดไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง บมจ. อสมท จงึพจิารณาเห็นวา่บรษัิทดงักลา่วไมม่ศีกัยภาพเพยีงพอ 
ในการด าเนนิกจิการตอ่ไปได ้โดย บมจ. อสมท จะน าคลืน่วทิยุ FM 97.5 MHz มาบรหิาร
จัดการและปรับรูปแบบใหเ้หมาะสมกับพฤตกิรรมของผูฟั้งทีเ่ปลีย่นไปเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ภายใตก้ารบรหิารงานของ บมจ. อสมท เอง ทัง้นี ้จะไดด้ าเนนิการจดทะเบยีนเลกิกจิการและ
ช าระบญัชบีรษัิทใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนดตอ่ไป 
 

• วนัที ่22 ก.ย. เมือ่เวลา 14.00 น. มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทศัน ์เห็นชอบในหลกัการแนวทางสนับสนุนการเปลีย่นผา่นโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก
ไปสูร่ะบบดจิติอล ดว้ยการลดหยอ่นคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูป้ระกอบกจิการโทรทศัน์ทีน่ าระบบ
อนาล็อกมาออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิตอล ดว้ยการยกเวน้การจ่ายค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ที่ตอ้งจ่าย 2% และ
ค่าธรรมเนียมรายปีเขา้กองทุนวจัิยและพัฒนากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และ
กจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชนส์าธารณะ (USO) 2% โดยทีผู่ป้ระกอบการตอ้งด าเนนิการ
ออกคูข่นานกอ่นวันที ่10 ตลุาคม 2557 ขณะทีผู่ป้ระกอบกจิการโทรทัศน์ดจิติอลก็จะไดร้ับ
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับการส่งเงนิเขา้กองทุน USO โดยไม่ตอ้งจ่าย 2% 
เป็นเวลา 5 ปี  แตย่ังคงตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสยีง หรือ
กจิการโทรทศันท์ีต่อ้งจา่ย 2% 

 
 
 

 

 

ก าไรสทุธ ิ

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 

 EBITDA  

บรษิทั อสมท จ ำกดั (มหำชน) 
ไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2559 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59) 

2558

9M/58 

(ม.ค. -

ก.ย. 58)

9M/59 

(ม.ค. -

ก.ย. 59)

%Chg
ก.ค.-

ก.ย. 58

ก.ค.-

ก.ย. 59
%Chg

เม.ย.-

ม.ิย. 59

%Chg 

(QoQ)

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 441 824 245 -70.27% 824 245 -70.3% 245 0.00%

สนิทรัพย์รวม 11,642 12,053 10,644 -11.69% 12,053 10,644 -11.7% 10,905 -2.39%

หนีส้นิรวม 4,260 4,518 3,785 -16.22% 4,518 3,785 -16.2% 3,789 -0.11%

ทนุรวม 7,382 7,535 6,858 -8.98% 7,535 6,858 -9.0% 7,116 -3.63%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 2,813 2,975 2,301 -22.67% 2,975 2,301 -22.7% 2,553 -9.87%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 3,107 2,282 1,735 -23.96% 821 520 -36.6% 635 -18.05%

รายไดร้วม 3,840 2,864 2,210 -22.83% 1,028 660 -35.8% 828 -20.25%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 2,487 1,815 1,969 8.51% 663 724 9.1% 631 14.71%

คา่ใชจ้า่ยรวม 3,701 2,745 2,796 1.85% 934 977 4.7% 898 8.85%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 621 467 (235) -150.26% 158 (203) -228.8% 4 -5186.63%

ดอกเบีย้จา่ย 77.9 60 43 -28.47% 18 14 -22.2% 14 0.00%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 17 (28) 109 -483.67% (15) 60 -507.3% 15 300.00%

EBITDA 1,432 1,071 448 -58.20% 362 42 -88.3% 228 -81.38%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 44 87 (738) -947.17% 92 (391) -527.3% (99) 295.13%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 1,171 658 804 22.16% 303 291 -3.8% 297 -1.86%

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

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 812 604 682 12.90% 204 246 20.4% 224 9.79%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 136 109 9 -91.67% 27 0 -100.0% 9 N.A.

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

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 2,068 841 894 73 189 704

งบลงทนุเบกิจา่ย 898 811 902 35 199 686

อัตราการเบกิจา่ย (%) 43.42% 96.4% 100.9% 47.9% 105.6% 97.4%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 0.38% 1.45% -13.87% 3.04% -14.70% -3.63%

ROE 0.59% 2.31% -21.52% 4.86% -22.82% -5.56%

D/E (เทา่) 0.58 0.60 0.55 0.60 0.55 0.53

Net Profit Margin 1.14% 3.04% -33.39% 8.90% -59.24% -11.96%

Q3/58
Q3/59

91.538

-391.18

หน่วย:ลำ้นบำท

Q3/58
Q3/59

362.201

42.46

หน่วย:ลำ้นบำท

Q3/58
Q3/59

821.18 

520.36

หน่วย:ลำ้นบำท



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   สำขำสือ่สำร 
 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
-      อสมท ก าหนดคา่นยิมองคก์ร โดยยดึหลกั MCOT+S เพือ่ใหอ้งคก์รมคีวามทนัสมยั ความสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม มคีวามเป็นเลศิในการปฏบิตังิาน 
 มคีวามโปรง่ใส เป็นธรรม และมกีารท างานเป็นทมี มใีจบรกิาร 
-     บมจ. อสมท ไดจั้ดท าแผนกลยทุธเ์พือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพ (strategic improvement plan :SIP) ปี 2559 โดยเนน้ยทุธศาตร ์5 ดา้น ดงันี ้
1. พฒันาและรักษาความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกจิในปัจจบุนั พฒันาศกัยภาพในดา้น  
2. creative และการผลติ และการบรหิารจัดการดา้น content  
3. สรา้งมลูคา่เพิม่จากสนิทรพัยใ์นปัจจบุนัและธรุกจิ Non-Broadcast 
4. พฒันาธรุกขิและโครงสรา้งเพือ่กา้วสูก่ารเป็น Digital Organization 
5. พฒันาการบรหิารจัดหารภายในเพือ่มุง่สูก่ารเป้นองคก์รสมรรถนะสงู 

 
 

 สรปุกำรด ำเนนิงำน 

            บมจ. อสมท รัฐวสิาหกจิ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี จดทะเบียนจัดตัง้ในรูปบริษัท
มหาชน จ ากัด เมือ่วันที ่17 สงิหาคม 2547 ดว้ยการแปลงสภาพจากองคก์ารสือ่สารมวลชน
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และ 
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วันที ่8 ตลุาคม 2547 โดยด าเนนิการ
กระจายหุน้สูม่หาชน เมือ่วันที ่17 พฤศจกิายน 2547 บมจ. อสมท  มภีารกจิในการประกอบ
กิจการดา้นสื่อสารมวลชน ประกอบดว้ยธุรกิจหลักที่ด าเนินการเอง ไดแ้ก่ กิจการ
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง และส านักข่าวไทย และม ี
บริษัทย่อย 1 บรษัิท คือ บรษัิท พาโนราม่า เวลิด์ไวด์ จ ากัด ด าเนินธุรกจิดา้นการผลติ
รายการและสารคดีโทรทัศน์ ในสัดส่วนรอ้ยละ 49 นอกจากนี้ยังร่วมด าเนินกิจการกับ
ผูป้ระกอบการเอกชนอืน่ๆ ภายใตส้ัญญาร่วมด าเนนิกจิการ ไดแ้ก ่บรษัิท บางกอกเอ็นเตอร์
เทนเมน้ต์ จ ากัด ด าเนินกจิการส่งโทรทัศน์ ไทยทีวีส ีช่อง 3 และกลุ่มบรษัิททรู วชิั่นส ์
จ ากดั (มหาชน) ด าเนนิกจิการใหบ้รกิารโทรทศันบ์อกรับเป็นสมาชกิ True Visions  

 

  
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ  
- ควรเพิม่ชอ่งทางการสรา้งรายไดใ้หอ้งคก์ร สามารถอยูไ่ด ้
- ควรลดคา่ใชจ้า่ยองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัรายไดข้ององคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ผูจ้ดัท ำ:นำสำวปิยรตกิร ยศมงคล 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวรสำ กำญจนสำย 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2165 
วนัทีจ่ดัท ำ : 5 มถินุำยน 2560 

งบโฆษณา มกราคม-กันยายน 

สัดสว่นงบโฆษณา 

บรษิทั อสมท จ ำกดั (มหำชน) 
ไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2559 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59) 

เกณฑว์ดักำรด ำเนนิกำร ผลกำรด ำเนนิกำร

กำรประเมนิกระบวนกำร/

ระบบของรฐัวสิำหกจิ
1.0000

ผลลพัธ์ 2.0896

ดา้นผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 2.3349

ดา้นการเงนิและการตลาด 1.3203

ดา้นการมุ่งเนน้บคุลากร 3.5000

ดา้นประสทิธภิาพผลของกระบวนการ 1.7976

คะแนนรวม 1.7845

ผลการด าเนินการ บมจ. อสมท คร่ึงปี ปี 2559 

• รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 9 เดอืน ของปี 2559 จ านวน 1,735 ลา้นบาท ลดลง       
รอ้ยละ 23.96 โดยมรีายไดร้วม จ านวน 2,210 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 22.83  
เมือ่เทยีบกบั 9 เดอืน ของ ปี 2558 โดยมรีายละเอยีดแตล่ะธรุกจิดงันี้ 

      -  ธรุกจิโทรทศัน ์อสมท ไดม้กีารถา่ยทอดสดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิก ครัง้ที ่31 จาก
นครรโีอเดจาเนโร บราซลิ สง่ผลใหค้วามนยิมรายการ (Rating) เฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 
เมือ่เทยีบกบัไตรมาสกอ่น   
      -  ธรุกจิวทิย ุไดพ้ฒันา “MCOT Digital Hall” ซึง่เป็นแพรตฟอรม์ทีร่วบรวม content 
ตา่งๆ ของเครอืขา่ยวทิย ุ 
      -  ธรุกจิสือ่ใหม ่มรีายไดใ้นไตรมาสที ่3 ลดลงรอ้ยละ 38 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 
ซึง่แมว้า่รายไดจ้ากสือ่ออนไลนจ์ะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 229 แตไ่มส่ามารถทดแทนรายไดท้ีล่ดลง
ได ้เนือ่งจากผูเ้ชา่ชอ่งดาวเทยีมในระบบ Ku-Band ยตุสิญัญาในเดอืนสงิหาคม 
      -  ธรุกจิการใหบ้รกิารโครงขา่ยโทรทศันร์ะบบดจิทิลั (BNO) ทีผ่า่นมา บมจ. อสมท 
ประสบปัญหาผูเ้ชา่ใชโ้ครงขา่ยฯ  บางรายคา้งช าระคา่บรกิารโครงขา่ยโทรทศันร์ะบบดจิทิลั 
โดย อสมท ไดม้มีาตรการ เยยีวยาใหก้บัผูเ้ชา่ใชโ้ครงขา่ยฯ และไดท้ าการตรวจวดัคณุภาพ
สญัญาณในทกุภมูภิาคทัว่ประเทศซึง่มคีณุภาพสญัญาณเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
บมจ. อสมท จงึไดด้ าเนนิการเจรจาเพือ่เรยีกช าระคา่บรกิาร และไดข้อ้สรปุรว่มกบัผูเ้ชา่
โครงขา่ยฯ  ในแนวทางการใหส้ว่นลดคา่บรกิาร จงึมกีารรับรูส้ว่นลดคา่บรกิารทัง้หมด
นับตัง้แตเ่ริม่ใหบ้รกิารโครงขา่ยฯ ท ามหร้ายไดค้า่บรกิารโครงขา่ยลดลง 

 
• คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 9 เดอืน ของปี 2559 จ านวน 1,969 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 8.51 โดยมคีา่ใชจ้า่ยรวม จ านวน 2,796 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.85  
เมือ่เทยีบกบั 9 เดอืน ของ ปี 2558 
 

• จากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ ท าใหก้ารใชง้บโฆษณาในปี 2559 ชะลอตวัลง โดย
ในชว่ง 9 เดอืนแรกทีผ่า่นมามกีารใชง้บประมาณในการวางสือ่ลดลง 6.5% โดยสือ่
โทรทศันย์ังคงเป็นสือ่หลกั โดย “ทวีดีจีติอิลชอ่งใหม”่ เป็นสือ่ทีเ่ตบิโตสงูถงึ 5.6 %
ขณะทีส่ ือ่อนิเทอรเ์น็ตเตบิโตขึน้ 42.4% สือ่สิง่พมิพเ์ป็นสือ่ทีม่กีารปรบัตวัมากทีส่ดุ 
โดยเฉพาะสือ่หนังสอืพมิพป์ระเภท Free Copy ทีไ่ดร้ับความนยิมเพิม่ขึน้ โดยสามารถ
ท าไดใ้นหลายรปูแบบ เชน่ Concept Magazine, Advertorial เป็นตน้ และการจัด 
อเีวน้ต ์สะทอ้นความแข็งแกรง่ในดา้นการสรา้งสรรคเ์นือ้หา หรอืคอนเทนตท์ีแ่ตกตา่ง 
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