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ผลการดำเนินงานป� 2564
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แผนปฏิบัติการประจำป� 2564

แผนระยะสั้น Positioning Plan : แผนเชิงรับ มุ�งเน�นการพลิกฟื้นธุรกิจให�สามารถกลับมาแข�งขัน และสร�างความแตกต�างในการดำเนินธุรกิจได�

อย�างย่ังยืน ภายในป� 2564 ประกอบด�วย 16 แผน ประกอบด�วย แผนท่ีมุ�งเน�นเร่ืองการหารายได� จำนวน 7 แผน และ แผนบริหารต�นทุน
ให�มีประสิทธิภาพ ตามแผนปฏิบัติการ ป� 2564 จำนวน 9 แผน

ภาพรวมแผนพลิกฟื้นธุรกิจ ระยะส้ัน ป� 2564 ของ บมจ.อสมท

P.2
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ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำป� 2564

แผนระยะสั้น ป� 2564

แผนมุ�งเน�นการหารายได� จำนวน 7 แผน

เป�าหมาย

16 แผนปฏิบัติการ• หยุดการขาดทุน
• เร่ิมสร�างผลกำไร
• มีสภาพคล�องทางการเงิน

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 9 แผน

1. แผน Synergy สื่อ และพัฒนารูปแบบการขายเพื่อให�เกิดรายได�
2. แผนการให�บริการโครงข�ายช�องท�องเท่ียวและกีฬา
3. แผนธุรกิจ Content Licensing
4. แผนธุรกิจ TV Shopping และ e-Commerce
5. แผนธุรกิจขายประกันผ�านสื่อ PR ร�วมกับ TQM
6. แผนดำเนินการร�วมกับพันธมิตรบริษัทจัดหาแรงงาน ผ�าน app แรงใจ
7. แผนการให�บริการขายภาพข�าว และ Footage ผ�าน website The Shot

8. แผน 9ENT-Artist and Fanclub Management
9. แผนร�วมมือกับ Partner ในการบริหารจัดการท่ีดิน ท้ัง 3 แปลง
10. แผนให�บริการ Digital Media Solution และ Publisher Network
11. แผนการบริหารโครงสร�างค�าใช�จ�าย (Cost Structure)
12. แผนบริการการเงินให�มีกระแสเงินสดและสภาพคล�องต�อการดำเนินงาน
13. แผน Data Driven Content and Platform
14. แผนผลิต Long Tail Content สำหรับ Multi-Platform
15. แผนปรับปรุงกระบวนการทำงานและปรับลดหน�วยงาน
16. แผนการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช�ในกระบวนการทำงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป� 2564 งวด 12 เดือน 

ไม�เป�นไปตามแผน

เป�นไปตามแผน

แผนปฏิบัติการ 16 แผน

10 แผน

6 แผน

SO1/6 ดำเนินการร�วมกับพันธมิตรบริษัทจัดหาแรงงาน ผ�าน Application แรงใจ
SO1/9 ร�วมมือกับ Partner ในการบริหารจัดการท่ีดิน ท้ัง 3 แปลง (50 ไร� บางไผ� และหนอง
แขม)

SO2/10 ให�บริการ Digital Media Solution และ Publisher Network
SO2/11 การบริหารโครงสร�างค�าใช�จ�าย (Cost Structure)

SO4/13 Data Driven Content and Platform
SO5/15 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และปรับลดหน�วยงาน 

(กระบวนการเบิกจ�ายสวัสดิการ)

AchievementImplement

75.87% 53.71%
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป� 2564
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป� 2564 งวด 12 เดือน 

MCOT x  St ra teg ic  Par tnerSO1
SO1/3 ธุรกิจ Content Licensing

SO1/4 ธุรกิจ TV Shopping และ eCommerce

SO1/5 ธุรกิจขายประกันผ�านส่ือประชาสัมพันธ�ของ บมจ.อสมท ร�วมกับ TQM

SO1/6 ดำเนินการร�วมกับพันธมิตรบริษัทจัดหาแรงงาน ผ�าน Application แรงใจ

SO1/7 ให�บริการ ขายภาพข�าวและ Footage ผ�านทาง website The Shot

SO1/8 9Ent-Artist and Fan Club Management

SO1/9 ร�วมมือกับ Partner ในการบริหารจัดการที่ดิน ทั้ง 3 แปลง (50 ไร�  บางไผ� และหนองแขม)

ป�ญหาอุปสรรค และแนวทางการแก�ไขป�ญหา
SO1/6 ดำเนินการร�วมกับพันธมิตรบริษัทจัดหาแรงงาน ผ�าน Application แรงใจ

• ประเด็นเร่ืองรูปแบบการดำเนินธุรกิจจัดหาแรงงาน
แนวทางแก�ไข ประสานงานสอบถามกับกรมแรงงานด�วยเอกสารอย�างเป�นทางการ

SO1/9 ร�วมมือกับ Partner ในการบริหารจัดการที่ดิน ทั้ง 3 แปลง (50 ไร�  บางไผ� และหนองแขม)

• ความไม�สมบูรณ�ครบถ�วนของกระบวนการจัดทำประกาศเชิญชวนนักลงทุน
แนวทางแก�ไข ทบทวนข้ันตอนให�มีความสมบูรณ�ครบถ�วนถูกต�องตามกฎหมาย ข�อบังคับ 
และระเบียบที่เกี่ยวข�อง

5
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป� 2564

ตัวชี้วัด : รายได�เพ่ิมขึ้น และลูกค�าใหม�เพ่ิมขึ้น

ผลการดำเนินงาน
บมจ.อสมท ดำเนินการร�วมกับพันธมิตรในธุรกิจต�างๆ ทั้ง Content Licensing, การ 

Utilize พื้นที่โฆษณาในส่ือโทรทัศน� วิทยุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค�า เช�น TV Shopping การขาย
ประกันร�วมกับ TQM หรือการจัดทำแอพจัดหางาน โดยสามารถสร�างรายได�ให�กับองค�กรได�เพิ่มข้ึน

และมีการนำ Asset มาพัฒนาเพื่อหารายได�เพิ่มเติม เช�น The Shot ขาย Footage จาก
สำนักข�าวไทยและสำนักโทรทัศน� ให�กับสำนักข�าวต�างประเทศที่สนใจ, 9Ent Application จัดกิจกรรม 
vote online จากแฟนคลับ และการบริหารจัดการที่ดิน ของ บมจ.อสมท ซ่ึงอยู�ระหว�างการดำเนินการ
จัดทำประกาศเชิญชวนนักลงทุนในที่ดินทั้ง 3 แปลง

งบประมาณ : N/A
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป� 2564 งวด 12 เดือน 

Increase  Prof i tab i l i t ySO2
SO2/1 Synergy ส่ือ และพัฒนารูปแบบการขายเพ่ือให�เกิดรายได� 

SO2/2 ให�บริการโครงข�ายช�องท�องเท่ียวและกีฬา

SO2/10 ให�บริการ Digital Media Solution และ Publisher Network

SO2/11 การบริหารโครงสร�างค�าใช�จ�าย (Cost Structure)

ป�ญหาอุปสรรค และแนวทางการแก�ไขป�ญหา
SO2/10 ให�บริการ Digital Media Solution และ Publisher Network

• บุคลากรไม�เพียงพอและรูปแบบการร�วมมือกับพันธมิตรยังไม�สามารถตกลงกันได�
แนวทางแก�ไข ชะลอการดำเนินการโครงการจนกว�าจะมีความพร�อมทั้งเร่ืองบุคลากรและการลงทุน

SO2/11 การบริหารโครงสร�างค�าใช�จ�าย (Cost Structure)

• รูปแบบวิธีการดำเนินการในการติดต้ัง Solar Roof ยังไม�ชัดเจน ทำให�ไม�สามารถเร่ิมดำเนินการได�
แนวทางแก�ไข จัดทำข�อมูลเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการดำเนินการด�าน Solar Roof เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป� 2564

ตัวชี้วัด : รายได�เพ่ิมขึ้น และความสำเร็จในการจัดทำ Transfer Pricing สำหรับการบริหาร

ผลการดำเนินงาน
สำนักการตลาด ร�วมกับสายงานผลิตภัณฑ� ดำเนินการวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติเพื่อจัดทำ 

Content ของ Platform Online รวมทั้งมีการอบรมรูปแบบการขายดิจิทัลแพลตฟอร�มและอัพเดต
ผลิตภัณฑ� รวมทั้งทำแพ็กเกตการขายให�ครอบคลุมทุกแพลตฟอร�มเพื่อเพิ่มยอดขาดให�กับองค�กร เป�น

การดึงดูดความสนใจจากลูกค�าให�ซ้ือแบบบรูณาการทุกแพลตฟอร�มของอสมท
แผนงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข�งขันธุรกิจ และสร�างรายได�เพิ่มให�กับองค�กร สำหรับ

การให�บริการ Digital Media Solution และ Publisher Network ได�มีการเจรจารูปแบบการดำเนินงาน
กับพันธมิตรทางธุรกิจ แต�ในการลงทุนพัฒนา Platform เพื่อดำเนินการต�องมีการประเมินความเส่ียง
ด�านการลงทุนด�วย ทำให�การดำเนินการล�าช�าและชะลอไป

งบประมาณ : N/A
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป� 2564 งวด 12 เดือน 

Financ ia l  S tab i l i t ySO3
SO3/12 แผนบริหารการเงิน ให�มีกระแสเงินสดและสภาพคล�องเพียงพอต�อการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานเป�นไปตามแผน มีการดำเนินการตามมาตรการในการติดตาม
หน้ี และการจัดการชำระเงินให�เจ�าหน้ีตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด มีการควบคุมดูแลให�การรับ

เงินและการจ�ายเงินเป�นไปตามแผน เพ่ือให�มีเงินเหลือพอนำไปบริหารจัดการให�เกิดประโยชน�
สูงสุดกับองค�กร

ป�ญหาและอุปสรรค/แนวทางการแก�ไขป�ญหา

- ไม�มี -
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป� 2564

ตัวชี้วัด : Cash on Hand และ Cash Cycle

งบประมาณ : N/A
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป� 2564 งวด 12 เดือน 

Content  Des ign  and Deve lopmentSO4
SO4/13 Data Driven Content and Platform

SO4/14 การผลิต Long Tail Content สำหรับ Multi-Platform

ป�ญหาอุปสรรค และแนวทางการแก�ไขป�ญหา

SO4/13 Data Driven Content and Platform

• ยังไม�มีระบบมารองรับในการบันทึกข�อมูลสถิติช�วงรายการข�าวค่ำ ต�องดำเนินการแบบแมนนวล

แนวทางแก�ไข นำเทคโนโลยีเข�ามาช�วยในการทำงานจากข้ันตอนที่เป�นแนวทางการเก็บข�อมูล
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป� 2564

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของระบบฐานข�อมูลท่ีสามารถนำมาใช�ในการดำเนินธุรกิจ และ จำนวน 

Content ท่ีสร�างรายได�ในป� 2564

ผลการดำเนินงาน
สำนักการตลาดกำหนดช�วงเวลารายการในการศึกษาข�อมูลรายละเอียดความสนใจของ

ผู�ฟังประกอบกับข�อมูลจาก Nielsen โดยจะได�นำผลลัพธ�มาวิเคราะห�การจัดเรียงลำดับการนำเสนอข�าว
รวมทั้งรูปแบบการนำเสนอให�ตรงกับความพฤติกรรมและความต�องการของผู�บริโภค

สายงานผลิตภัณฑ� ได�ดำเนินการรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห�ประเภท รูปแบบ และ platform 
ของ content เพื่อทำการผลิต Content ให�ตรงกับความต�องการและพฤติกรรมของผู�บริโภค โดยจะเน�น
ไปที่ Long Tail หรือ Evergreen Content เพื่อให�สามารถสร�างรายได�จากการรับชม รับฟัง ได�ต�อเนื่อง
เป�นเวลานาน 

งบประมาณ : N/A



9

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป� 2564 งวด 12 เดือน 

Organ iza t iona l  T ransformat ionSO5
SO5/15 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และปรับลดหน�วยงาน

SO5/16 นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช�ในกระบวนการทำงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ป�ญหาอุปสรรค และแนวทางการแก�ไขป�ญหา

SO5/15 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และปรับลดหน�วยงาน

• การทดสอบการใช�งานของระบบเบิกจ�ายสวัสดิการล�าช�า และติดป�ญหาเร่ืองเอกสารการเบิกจ�ายที่
เกี่ยวข�องทำให�ไม�สามารถนำมาใช�งานได�

แนวทางแก�ไข เร�งทดสอบระบบให�สามารถใช�งานได�อย�างรวดเร็วและถูกต�อง รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร
การเบิกจ�าย ตามระเบียบการเบิกจ�าย ของ บมจ.อสมท
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป� 2564

ตัวชี้วัด : มีกระบวนการท่ีเกิดจากการปรับปรุงการทำงาน และมีการนำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมเข�ามาช�วยในการทำงาน

ผลการดำเนินงาน
สำนักทรัพยากรมนุษย� สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักบัญชีและการเงินองค�กร หารือ

ร�วมกันดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานการเบิกจ�ายสวัสดิการ โดยมีการทบทวนข้ันตอนการ
ดำเนินการเบิกจ�าย จัดทำโปรแกรมการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการ และมีการทดสอบการทำงานร�วมกับสำนัก

บัญชีและการเงิน เพื่อลดข้ันตอนรวมทั้งเอกสารที่ใช�
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ให�บริการ Cloud Service และ Media Storage โดยมีการ

รวบรวม User Requirement เพื่อกำหนดปริมาณและรูปแบบการใช�งานที่ถูกต�อง โดยในระหว�าง
ดำเนินการรวบรวมข�อมูล มีการจัดสรรให�พนักงานใช�พื้นที่เก็บข�อมูลจาก Google Workspace เป�นการ
ชั่วคราวก�อน

งบประมาณ : N/A
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ผลการใช�จ�ายงบประมาณ ประจำป� 2564 ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2564

แผนการใช�จ�ายงบประมาณ ประจำป� 2565 ท่ีมา : ส�วนงบประมาณ สำนักบัญชีและการเงิน

ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1,486.28 

533.38 

2,019.66 

1,486.28 

340.47

1,808.71 

1,415.10 

284.37

1,699.47 

 -

 500.00

 1,000.00

 1,500.00

 2,000.00

 2,500.00

 3,000.00

 3,500.00

 4,000.00

รายจ�ายดำเนินงาน รายจ�ายลงทุน รวม

งบขออนุมัติ แผน ผล ร�อยละการใช�จ�ายงบประมาณตามแผนฯ

95.21%

88.20%

93.96%

ล�านบาท
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สรุปผลการใช�จ�ายงบประมาณ ประจำป� 2564 

ด�านรายจ�ายดำเนินการ บมจ.อสมท ประมาณการค�าใช�จ�ายรวมของป� 2564 จำนวน 1,486.28 ล�านบาท และมีค�าใช�จ�ายรวม
ในป� 2564 จำนวน 1,415.10 ล�านบาท ซึ่งต่ำกว�าประมาณการ 71.18 ล�านบาท หรือร�อยละ 4.79 ซึ่งแสดงให�เห็นว�า 
บมจ.อสมท สามารถบริหารจัดการและควบคุมค�าใช�จ�ายได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ด�านรายจ�ายการลงทุน บมจ.อสมท ได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให�ต�องชะลอการลงทุน
บางรายการ ทำให�การเบิกจ�ายการลงทุนต่ำลง จากแผนการจ�าย 56.10 ล�านบาทหรือร�อยละ11.80 

ป�ญหาอุปสรรค - ไม�มี 

ข�อเสนอแนะ - ไม�มี

ท่ีมา : ส�วนงบประมาณ สำนักบัญชีและการเงิน
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Thank You

ฝ�ายกลยุทธ�องค�กร สำนักกลยุทธ�องค�กร

strategy@mcot.net

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป� 2564


