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  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

ทีม่า : งบการเงนิของ บมจ. อสมท ไตรมาส 1 ปี 2558 ทีส่อบทานจากส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิแลว้ 

สาขาสือ่สาร 
 

 

บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
ไตรมาสที ่1 ประจ าปี 2559  (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD: เป็นผูน้ าดา้นบนัเทงิเชงิสาระในดา้นสือ่ตา่งๆ และเป็นผูน้ า/ศนูยก์ลางดา้นเทคโนโลยแีละวชิาชพีดา้นสือ่สารมวลชนเพือ่พฒันาไปสูส่งัคมอดุมปัญญา  
และสรา้งผลตอบแทนและความเชือ่มัน่แกนั่กลงทนุ 

 

สงักดั: ส านักนายกรัฐมนตร ี
ประธานกรรมการ: พลเอกฉัตรเฉลมิ เฉลมิสขุ 
กรรมการผูแ้ทน กค.: นางปานทพิย ์ศรพีมิล 
ผูอ้ านวยการ: นายศวิะพร ชมสวุรรณ 
CFO: อยูร่ะหวา่งสรรหา 
จ านวนพนกังาน: 1,758 คน 
(ผูบ้รหิาร 20 คน พนักงานประจ า 1,504 คน พนักงานชั่วคราว 234 คน  

Website: www.mcot.net  
 

ก าไรสทุธ ิ-166 ลบ. 

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน  579 ลบ. 

 EBITDA  178 ลบ. 

ปีปฎทินิ Year x-1 Year x-1 Year x

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

2556 2557 2558
ม.ค.-

ม.ีค. 58

ม.ค.-

ม.ีค. 59
%Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 2,650 901 441 1,025 735 -28.29%

สนิทรัพย์รวม 11,168 12,745 11,642 12,988 11,480 -11.61%

หนีส้นิรวม 3,208 5,381 4,260 5,326 4,282 -19.60%

ทนุรวม 7,960 7,364 7,382 7,662 7,197 -6.07%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 3,357 2,794 2,813 2,912 2,632 -9.63%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 4,779 3,691 3,107 693 579 -16.45%

รายไดร้วม 5,985 4,454 3,840 888 721 -18.81%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 2,613 2,498 2,487 560 614 9.64%

คา่ใชจ้า่ยรวม 4,048 3,881 3,701 873 906 3.78%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 2,166 1,193 621 133 (35) -126.32%

ดอกเบีย้จา่ย 13.0 62.7 77.9 22 14 N.A.

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 396 121 17 4 (34) -940.00%

EBITDA 2,705 1,955 1,432 331 178 -46.22%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 1,528 390 44 (11) (166) 1380.36%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 1,485 1,293 1,171 285 285 0.08%

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

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 539 762 812 198 213 7.58%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 1,040 642 136 0 0 N.A.

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ -              -              -              0 0 N.A.

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 253 3,402 2,068 741 2

งบลงทนุเบกิจา่ย 236 1,194 898 23 18

อัตราการเบกิจา่ย (%) 93.28% 35.10% 43.42% 3.1% 1137.4%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 13.68% 3.06% 0.38% -0.09% -1.44%

ROE 19.20% 5.30% 0.59% 0.00 -0.02

D/E (เทา่) 0.40 0.73 0.58 0.70 0.59

Net Profit Margin 25.53% 8.76% 1.14% -1.26% -23.00%

หน่วย:ล้านบาท 

-11  -166  

หน่วย:ล้านบาท Q1/58 Q1/59

 331  

 178  

หน่วย:ล้านบาท Q1/58 Q1/59

693 

579 

หน่วย:ล้านบาท Q1/58 Q1/59

จากสถานการณ์การแข่งขนัทท่ีรุนแรง รวมถึงการลดลงของ 
รายได้ในสดัสว่นท่ีไม่สอดคล้องกบัคา่ใช้จ่าย สง่ผลให้  

บมจ. อสมท ขาดทนุสทุธิ 166 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ของปี 

บมจ. อสมท จงึควรหามาตราการลดค่าใช้จา่ยและหาชอ่งทาง 
เพิ่มรายได้ให้มากขึน้ เพื่อสร้างความมัน่ใจตอ่นกัลงทนุ 

• บมจ.อสมท เป็นรัฐวสิาหกจิ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี จดทะเบยีนจัดตัง้ในรูปบรษัิทมหาชน

จ ากัด เมือ่วันที ่17 สงิหาคม 2547 ดว้ยการแปลงสภาพจากองคก์ารสือ่สารมวลชนแห่งประเทศ

ไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 โดยด าเนินการกระจายหุน้สู่มหาชน 

เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2547 
 

• บมจ. อสมท ตั ้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz  

(คลืน่ MMDS) และไดห้ารอื กสทช. ในกรณีการขอเรยีกคนืคลืน่ MMDS บางสว่นประมาณรอ้ยละ 50 

ของจ านวนคลืน่ทีอ่ยูใ่นความครอบครอง ประมาณ 83 MHz แตค่ลืน่ความถีท่ีเ่หลอื ประมาณ 60 MHz 

บมจ. อสมท และคูส่ญัญาจะน าไปด าเนนิธรุกจิบนคลืน่ความถีย่า่น 2600 MHz  
 

• เมือ่วันที ่15 มนีาคม 2559 บมจ. อสมท ไดห้ารือร่วมกับ กสทช. และผูเ้ชา่ใชบ้รกิารโครงข่าย

โทรทัศน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิัลของ บมจ. อสมท ทัง้ 3 ราย ซึง่ประกอบดว้ย บรษัิท ทรปิเป้ิล ว ี

บอรดคาสท ์จ ากัด บรษัิท วอยซท์วี ีจ ากัด และบรษัิท สปรงินวิส ์จ ากัด เรือ่งการตรวจวัดสัญญาณ

การออกอากาศของโครงขา่ยฯ โดย กสทช. จะเป็นคนกลางในการตรวจวัดรวม 39 สถานีทั่วประเทศ

เพื่อเป็นขอ้มูลส าคัญใหผู้เ้ช่าฯ ยอมรับในคุณภาพการใหบ้ริการของ บมจ. อสมท และเขา้สู่

กระบวนการช าระคา่เชา่ใชบ้รกิารทีค่า้งช าระ 
 

• บมจ. อสมท ไดพ้จิารณาแกไ้ขปัญหาการขาดทุนของบรษัิท ซีด้ เอ็มคอท จ ากัด ตามมต ิคนร. 

โดยการควบคมุคา่ใชจ้า่ย การปรับลดจ านวนพนักงาน การลดคา่เชา่ใชจ้่ายสว่นคา่เชา่  รวมทัง้ไดส้ง่

บคุลากรเขา้รว่มบรหิารและวางแผนการขายเพือ่เพิม่รายไดใ้หข้องบรษัิท ซีด้ เอ็มคอท จ ากดั  

 

 



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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สรปุการด าเนนิงาน 

         บมจ. อสมท รัฐวสิาหกจิ สงักดัส 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 กจิการสถานีโทรทัศน์โมเดริ์นไนน์ 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 นอกจากนีย้ังร่วมด าเนนิกจิการกับผูป้ระกอบการ
เอกชนอืน่ๆ ภายใตส้ัญญาร่วมด าเนินกจิการ ไดแ้ก ่บรษัิท บางกอกเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ต ์
จ ากัด ด าเนินกจิการส่งโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 และกลุ่มบริษัททรู วชิั่นส์ จ ากัด 
(มหาชน) ด าเนนิกจิการใหบ้รกิารโทรทศันบ์อกรับเป็นสมาชกิ True Visions  
 

 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ  
- บมจ. อสมท ตอ้งพจิารณาการผลติรายการ content แตล่ะรายการใหมอ่ยา่งรอบคอบ  
ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค เพือ่ใหเ้กดิความคุม้คา่ในการลงทนุผลติรายการ  
และควบคมุคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโทรทศันแ์ละวทิยใุหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  

สาขาสือ่สาร 
 

บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
ไตรมาสที ่1 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 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 

โครงสรา้งรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 

ภาพรวมมลูคา่โฆษณาสือ่ 

 

ผูจ้ดัท า: นางสาวปิยรตกิร ยศมงคล 
ส านกั : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการส านกั : นางสาวรสา กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2165 

 ผลการประเมนิประจ าปีบัญช ี2558 

     ว   า   า น น าน ผล า   า น น าน
 ป      

ผลป     น   บวน า    บบ   
   ว  าห    ห ว   -       
ผลล          
ผลลัพธ์ด้านผลิต ัณ ์และบริการ       
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า       
ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด       
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ       
ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร       
   นน ว       

• จากขอ้มูลของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่าภาพรวมอุตสาหกรรม

สือ่สารมวลชน ในชว่ง 3 เดอืนของปี 2559 ลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิประเทศ 

ส่งผลใหก้ารใชง้บโฆษณาในอุตสาหกรรมสื่อในไตรมาส 1 หดตัวลงรอ้ยละ 8.5  

เมือ่เทยีบกบัชว่งไตรมาส 1 ของปีทีผ่า่นมา โดยสือ่อนิเทอรเ์น็ตมมีลูคา่คา่โฆษณาเพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 78 สือ่ในโรงภาพยนตร ์และสือ่ทรานสติ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 แตส่ือ่ในรา้น มมีลูคา่

ค่าโฆษณาลดลงรอ้ยละ 72 และนิตยสาร ลดลงรอ้ยละ 26 (ตามแผนภาพแสดงมูลค่า

โฆษณา) 
 

• ไตรมาสที ่1 ของปี 2559 บมจ. อสมท มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 579 ลา้นบาท 

ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2558 รอ้ยละ 16.45 เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา 

บริษัทเอกชนหลายรายลดค่าใชจ้่ายโดยการปรับลดงบโฆษณาลงในสื่อโทรทัศน ์

ระบบแอนะล็อกลดลงรอ้ยละ 13 และสื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัลลดลงรอ้ยละ 9  

สง่ผลใหใ้นไตรมาสที ่1 ของปี 2559 บมจ. อสมท มรีายไดร้วมจ านวน 721 ลา้นบาท 

ลดลงรอ้ยละ 18.81 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสที ่1 ของปี 2558 
 

• บมจ. อสมท มคี่าใชจ้่ายรวมจ านวน 906 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.78 เมือ่เทยีบกับ 

ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานซึง่คิดเป็นรอ้ยละ 69  

ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใน Q1/2559 โดยมรีายการคา่ใชจ้า่ยด าเนนิงานเป็นคา่ใชจ้า่ยหลกั 

คดิเป็นรอ้ยละ 69 ของค่าใชจ้่ายทัง้หมด จ านวน 614 ลา้นบาท ซึง่ในไตรมาส 1  

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการจา้งผลติรายการเพิม่ขึน้จากรายการต่างๆ แต่ยังคงสามารถ

ควบคมุคา่ใชจ้า่ยขาย และคา่ใชจ้า่ยบรหิารจัดการได ้
 

• ใน Q1/2559 บมจ. อสมท ม ีEBITDA จ านวน 178 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 46.22  

เมือ่เทยีบกบั Q1/2558 และขาดทนุสทุธจิ านวน 166 ลา้นบาท  
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