
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ในปี 2559 บมจ. อสมท ประสบผลขาดทุนอย่างหนัก  
สูงถงึ 758 ลา้นบาท โดย บมจ.  อสมท ตอ้งด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาทางการเงิน เพื่อสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับ
องค์กร รวมถงึ การด าเนินการตามแผนพลกิฟ้ืนองค์กร
อยา่งจรงิจัง 

ทีม่า : งบการเงนิของ บมจ. อสมท  ปี 2559  ทีส่อบทานจากส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ  

สำขำสือ่สำร 
 

 

บรษิทั อสมท จ ำกดั (มหำชน) 
 ประจ ำปี 2559  (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

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 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 ี2559 ของ บมจ. อสมท อยู่ทีร่ะดับคะแนน 
2.7898 เมื่อเปรียบเทียบ กับผลการประเมินผลการด าเนินงานในปี 2558 แลว้ พบว่า  
บมจ. อสมท มคีะแนนเพิม่ขึน้จ านวน 0.2712 คะแนน 
 

•  ในชว่งการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ในเดอืน
ตุลาคม – พฤศจิกายน อสมท ไดง้ดออกอากาศรายการบันเทงิตามแนวทางปฏิบัตขิอง
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) 
เป็นระยะเวลา 30 วนั 
 

• ในปี 2559 ส านักงาน กสทช. ไดห้ารอืรว่มกบั พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตร ีและ
นายศวิพร ชมสุวรรณ อดีตกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่บรษัิท อสมท จ ากัด (มหาชน) หรือ 
MCOT เพือ่หารอืในประเด็นแนวทางการจัดสรรคลืน่ความถี ่2600 ซึง่อยู่ในการครอบครองของ 
MCOT จ านวน 120 MHz โดย ส านักงาน กสทช. จะน าคลืน่ 2600 MHz มาเปิดประมูล 
เพือ่ใหบ้รกิาร 4G เพือ่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ซึง่ถอืเป็นการคลืน่ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 
ปัจจบุนั MCOT ใชค้ลืน่ 2600 MHz เพือ่ใหบ้รกิารโทรทศันบ์อกรับสมาชกิ หรอืเคเบลิทวีเีทา่นัน้ 
เบือ้งตน้ MCOT จะคนืคลืน่ 2600 MHz จ านวน 60 MHz เป็นอย่างนอ้ย ภายใตเ้งือ่นไขว่า 
กสทช. ตอ้งจา่ยเงนิชดเชยเยยีวยาการคนืคลืน่ให ้MCOT ในอตัราทีเ่หมาะสม 

 
 
 

 

 

ก าไรสทุธ ิ

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 

 EBITDA  

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

2557 2558 2559 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 901 441 446 1.07%

สนิทรัพย์รวม 12,745 11,642 10,199 -12.39%

หนีส้นิรวม 5,381 4,260 3,633 -14.72%

ทนุรวม 7,364 7,382 6,566 -11.05%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 2,794 2,813 2,030 -27.84%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 3,691 3,107 2,279 -26.65%

รายไดร้วม 4,454 3,840 2,891 -24.71%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 2,498 2,487 2,537 2.03%

คา่ใชจ้า่ยรวม 3,881 3,701 3,762 1.65%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 1,193 621 (258) -141.58%

ดอกเบีย้จา่ย 62.7 77.9 57.3 -26.45%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 121 17 (113) -752.42%

EBITDA 1,955 1,432 657 -54.13%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 390 44 (758) ########

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 1,293 1,171 1,156 -1.29%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น -           - - -          

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 762 812 915 12.73%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 642 136 9 -93.33%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ -           -           -           -          

งบลงทนุเป้าหมาย 3,402 2,068 1,611

งบลงทนุเบกิจา่ย 1,194 898 1,009

อัตราการเบกิจา่ย (%) 35.10% 43.42% 62.62%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 3.06% 0.38% -7.43%

ROE 5.30% 0.59% -11.54%

D/E (เทา่) 0.73 0.58 0.55

Net Profit Margin 8.76% 1.14% -26.22%

3,691

3,107

2,279

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน
2557 2558 2559

1,955

1,432

657

EBITDA
2557 2558 2559

453

44

(758)

ก ำไรส ทธิ

2557 2558 2559



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 2559  (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

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. สรา้งมลูคา่เพิม่จากสนิทรพัยใืนปัจจบุนัและธรุกจิ Non-Broadcast 
4. พฒันาธรุกขิและโครงสรา้งเพือ่กา้วสูก่ารเป็น Digital Organization 
5. พฒันาการบรหิารจัดหารภายในเพือ่มุง่สูก่ารเป้นองคก์รสมรรถนะสงู 

 
 

 สร ปกำรด 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  

 

  
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปร ง/พฒันำรฐัวสิำหกจิ  
 

-    ตอ้งปรับกลยทุธแ์ละเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนักบัอตุสาหกรรมสือ่สารมวลชน 
-    ตอ้งผลติเนือ้หารายการทีต่รงตามตอ้งการของพฤตกิรรมผุบ้รโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
- ควรมกีารจัดท าแผนการใชท้รัพยส์นิองคก์รใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
- ควรเรง่หาแหลง่เงนิเพือ่เพิม่สภาพคลอ่งใหก้บัองคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ภำพรวมอ ตสำหกรรม อตุสาหกรรมโฆษณาในปี 2559 มอีัตราการเตบิโตทีล่ดลงจากปี 
2558 เนื่องจากการงดออกอากาศโฆษณาเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชในชว่งเดอืนตลุาคม ประกอบกับภาคเอกชนชะลอและเลือ่น
แผนทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธใ์นชว่งปลายปีออกไป โดยมมีูลค่ารวม 
107,896 ลา้นบาท (หดตัวลงรอ้ยละ 11.69 จากปี 2558) โดยส่วนใหญ่เป็นงบโฆษณาจาก
โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ทีม่ีมูลค่า 47,121 ลา้นบาท (หดตัวลงจาก ปี 2558 รอ้ยละ 17.92) 
และโทรทศันร์ะบบดจิติอลทีม่มีลูคา่ 20,393 ลา้นบาท (หดตวัลงรอ้ยละ 2.57 จากปี 2558) 

 
รำยไดร้วมของปี 2559 รายไดร้วม 2,891 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 25 ธรุกจิ โทรทัศน ์

เป็นธุรกิจหลักของ อสมท ลดลงค่อนขา้งมาก จึงไดเ้พิ่มช่องทางในการหารายไดใ้ห ้
หลากหลายขึน้ และน าสนิทรัพย์ทีม่อียู่มาใช ้เชน่ การน าเนื้อหารายการ (Contents) ที ่
อสมท เป็นเจา้ของลขิสทิธิอ์อกอากาศทางชอ่งทางออนไลนแ์ละการเป็นตวัแทนจัดจ าหน่าย
เนือ้หารายการ (Contents) ใหก้บัผูป้ระกอบการแพลตฟอรม์ตา่งๆ ทั่วโลก มุง่ศักยภาพของ
บคุลากรดา้นการผลติ โดยมุง่เนน้ดา้นการเสรมิสรา้งความคดิสรา้งสรรค ์

 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวมของปี 2559 จ านวน 3,762.02 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.4 จากปี 2558 
โดยมคีา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานเป็นคา่ใชจ้่ายหลัก หรอืรอ้ยละ 67 ของคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
จากค่าใชจ้่ายในการจา้งผลิตรายการ รวมถึงค่าใชจ้่ายในการผลิตรายการเอง ซึง่แม ้
อสมท จะงดออกอากาศรายการบันเทงิในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ซึง่ท าให ้
คา่ใชจ้่ายในการผลติรายการลดลง แต ่อสมท ยังคงมตีน้ทุนรายการบางสว่นทีย่ังตอ้งตัด
จ าหน่ายอยา่งตอ่เนือ่ง ประกอบกบั คา่ใชจ้่ายในการถา่ยทอดสดการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกมี
มูลค่าค่อนขา้งสูง จึงส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการด าเนินงานเพิม่ขึ้นเล็กนอ้ยจากปี 2558 
แต่ อสมท สามารถบรหิารจัดการค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ท าใหค้า่ใชจ้า่ยรวมลดลงจากปีกอ่น  
ทัง้นี ้ในปี 2559 บมจ.อสมท มคีา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว (One Time Payment) 

หลายรายการ เชน่ การตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญู ของบรษัิท ซีด้ เอ็มคอท จ ากดั การดอ้ยคา่
ของเงนิลงทนุในบรษัิท ซีด้ เอ็มคอท จ ากดั การตัง้ส ารองหนี้สงสัยจะสญู ของบรษัิท จเีอ็มเอ็มบ ี
จ ากดั สว่นลดคา่บรกิารโครงขา่ยโทรทศันร์ะบบดจิติอล เป็นตน้ 

 
ขำดท นส ทธขิองปี 2559 มผีลด าเนินการขาดทนุสทุธ ิจ านวน 758 ลา้นบาท ลดลง 

รอ้ยละ 1,823 โดยคดิเป็น -1.07 บาทตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 

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

รายได ้ปี 2559 

คา่ใชจ้่าย ปี 2559 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

 ปี 2559 

ผลประเมินกระบวนการ/ระบบของ 
รัฐวิสาหกิจ หมวด 1-6 4.0228 

ผลลัพธ์ 2.3138 

ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 2.8823 

ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด 1.5625 

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 4.2500 

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 1.3444 

คะแนนรวม 2.7898 

โทรทัศน์

40 

วทิยุ

28 

ร่วมด าเนนิ

กจิการ

16 

สือ่ใหม่

5 

โครงข่าย

โทรทัศนด์จิทัิล

6 

อืน่ๆ

5 

สดัสว่นรำยได้

การด าเนนิงาน

โทรทัศน์

และวทิยุ

67 

การร่วมด าเนนิ

กจิการและอ ืน่ๆ

6 

การขายและการ

บริหาร

27 

สดัสว่นคำ่ใช้จำ่ย


