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โดย ส:วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงคB 
 

รายงานฉบับน้ีเปนการสรุปสาระสาํคัญของการเข�าร�วมประชุม โดยอ�างอิงเน้ือหาจากการประชุมเท�าน้ัน                                   
ท้ังน้ี รายงานน้ีอาจมีการแสดงข�อมูลบางส�วนท่ีได�รับมาจากการประชุมด�วย ดังน้ัน ผู�จัดทํารายงานน้ี จึงไม�                                     

สามารถยืนยันความถูกต�องของเน้ือหาหรือเอกสารของการประชุมได� และขอสงวนความรับผิด                                                           
ท่ีอาจเกิดข้ึน ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม อันเกิดจากการนํารายงานน้ีไปใช�ทุกกรณ ี
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บทสรุปสําหรับผูFบริหาร (Executive Summary)        

การประชุมสุดยอดของผู�ประกอบการ Pay TV ในภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิฟ9ค (APOS) จัดโดย Media 
Partners Asia (MPA) ซ่ึงเปนองคGกรด�านการศึกษาวิจัย ให�คําปรึกษา จัดประชุม และ จัดทําสื่อเผยแพร� โดยมีสมาชิก
ท้ังในระดับท�องถ่ิน ภูมิภาค และระดับโลก ท้ังท่ีเปนเจ�าของสื่อ ผู�จัดจําหน�าย ผู�กําหนดนโยบาย และผู�ลงทุน MPA 
จัดต้ังมา 14 ปLแล�ว จัดการประชุมสุดยอดครั้งนี้เปนครั้งท่ี 5 งานครั้งนี้มีองคGกรภาคีร�วมสนับสนุนการจัดกว�า 40 
องคGกร มีผู�เข�าร�วมประชุมกว�า 500 คน  

การประชุมครั้งนี้มีจุดมุ�งหมายสําคัญคือ เพ่ือนําเสนอแบบจําลองทางธุรกิจและระบุแนวโน�มท่ีสําคัญใน
การเติบโตของอุตสาหกรรมในตลาดท่ีสําคัญ เสนอคําแนะนําท่ีง�ายและดีท่ีสุดในการขยายการเติบโตของสัดส�วน
การตลาดท่ีมีอยู� รวมท้ังแนะนําการใช�ประโยชนGจากโอกาสใหม� การพัฒนาผลิตภัณฑGใหม� และการพัฒนารูปแบบธุรกิจ
กับการสร�างข�อเสนอท่ีตอบสนองการความต�องการของผู�บริโภคสื่อท่ีเปนปRจจัยสําคัญของการลงทุน 

การเข�าร�วมการประชุมครั้งนี้ ทําให�ได�สาระความรู� ดังนําเสนอในรายงาน ท่ีอาจสรุปเปนข�อมูลเชิงความรู�
ท่ีได�รับ ดังนี้ 
 

พัฒนาการดFานเทคโนโลยีของระบบเครือข:าย และการรับชมเน้ือหา 
  

DTT (Digital Terrestrial Television)  มีความยุ�งยากมากกว�า OTT  
OTT (Over The Top) คือการผนวกแอปพลิเคชั่นหลากหลายและอินเทอรGเน็ตเข�ากับโทรทัศนG          

ท่ีสื่อสารตอบโต�กับผู�ชมได�) OTT  ยังคงดึงดูดผู�ใช�บริการ ท่ัวเอเชียตะวันออกเฉียงใต�, อินเดีย, ฮ�องกง และไต�หวัน      
ท่ีปRจจุบันยังคงเปนบริการทีวีผ�านสาย โดยผ�านแพลตฟอรGมท้ังฟรีทีวีและแบบจ�ายเงิน ท่ียังสามารถเติบโตได�อีก  

บริการ OTT ส�วนใหญ�จะถูกขับเคลื่อนโดยผู�เล�นท่ีอยู�ในธุรกิจนี้อยู�แล�ว (ท้ังใน Pay-TV และ
ผู�ประกอบการมือถือและผู�ให�บริการเนื้อหา branded content) มากกว�าจะเปนผู�ประกอบการอิสระ  

ผู�ให�บริการ OTT จําเปนต�องมุ�งเน�นไปท่ีการ Interfaces Streamlining ซ่ึงจะทําให�ได�เปรียบ และต�อง
ทําให�ได�ดีกว�าปRจจุบัน เนื่องจากผู�บริโภคหันไปใช�บริการการเข�าถึงข�อมูลผ�าน iTunes หรือ  iOS หรือ Android 

การเติบโตของบริการ OTT และ TVE เปนไปอย�างมีนัยสําคัญ จากการดําเนินการของ 15 
ผู�ประกอบการหลักในธุรกิจ Pay-TV ท่ีสําคัญในภูมิภาค ได�มีการเป9ดตัวบริการ OTT และ TVE  Telcos และ 
ผู�ประกอบการอิสระในภูมิภาคเริ่มเข�าสู�ตลาด โดยเฉพาะอย�างยิ่งท่ีเชื่อว�ายังมีท่ีว�างสําหรับการบริการในวงกว�าง ใน
บริการระดับภูมิภาค ท่ีจะสามารถรวมเนื้อหาภาคภาษาอังกฤษและภาษาท�องถ่ินได�อย�างมีประสิทธิภาพและสามารถ
จัดจําหน�ายผ�านท้ัง Pay TV และ Telcos 
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Broadband ในสิงคโปรGมีการเพ่ิมจํานวนสมาชิก broadband ใหม� เพียง 17,000 ราย ในปL 2013 
ในขณะท่ีฮ�องกงนั้นดีกว�าเล็กน�อย ด�วยการเพ่ิมจํานวนสมาชิก broadband ใหม�ประมาณ 30,000 ราย ในส�วนอ่ืนๆ 
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต� – อินโดนีเซีย, ไทย และ ฟ9ลิปป9นสG ตลาด Free TV นั้นยังคงแข็งแกร�ง ในขณะท่ี DTT 
นั้นเปราะบาง โดยดูจากส�วนแบ�งโฆษณา (เหมือนอย�างท่ีทําในยุโรปตะวันตก) การแข�งขันในระบบดิจิตอลในอนาคตจะ
รุนแรงเพ่ิมข้ึนเฉพาะอยู�ในส�วน Free TV เท�านั้น 

การเติบโตโดยเฉลี่ยในเรื่องการบริการ broadband ความเร็วสูง ท่ีส�งผ�านเส�นใยแก�วไฟเบอรG และการส�ง
แบบ 4G ในขณะท่ีหลายตลาดกําลังไปถึงระดับความสามารถในการส�ง  HD VIDEOS  แต�ในบางประเทศ เช�น อินเดีย, 
อินโดนีเซีย, เวียดนาม และฟ9ลิปป9นสGจะยังคงล�าหลัง แม�ยังคงเชื่อม่ันว�าตลาดเหล�านี้จะสามารถให�บริการท่ีมีค�าเฉลี่ย
ความเร็ว และมีความสามารถในการสนับสนุน ในระดับ SD VIDEO และเข�าไปถึงขอบเขต HD มีการพัฒนาการบีบอัด
ข�อมูลท่ีดีข้ึน  

ในสิงคโปรGมีการเพ่ิมจํานวนสมาชิก broadband ใหม� เพียง 17,000 ราย ในปL 2013 ในขณะท่ีฮ�องกง
นั้นดีกว�าเล็กน�อย ด�วยการเพ่ิมจํานวนสมาชิก broadband ใหม�ประมาณ 30,000 ราย ในส�วนอ่ืนๆ ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต� – อินโดนีเซีย, ไทยและ ฟ9ลิปป9นสG นั้น ตลาด Free TV นั้นยังคงแข็งแกร�ง ในขณะท่ี DTT นั้น
เปราะบาง โดยดูจากส�วนแบ�งโฆษณา 

ความแตกต�างในจํานวนระหว�าง Household, TV Hhs, และ Population โดยจํานวนสมาชิก 
broadband มีจํานวน 575 ล�านรายในปL 2013 และจะขยายตัวไปเปนเกือบพันล�านราย ในปL 2018 ซ่ึงสะท�อนให�เห็น
ถึงบทบาทอย�างมากของธุรกิจมือถือ ซ่ึงจะมีส�วนแบ�งการตลาดมากกว�า 50% 

Wireless BB ช�วงปL 2013 และปL 2018 มีการเติบโตของ Wireless BB ในหลายตลาด เช�น ประเทศ
ไทย, ฮ�องกง, สิงคโปรG, ญ่ีปุrน และเกาหลี โดยได�ย�ายจาก 3G ไปเปน 4G ซ่ึงจะมีส�วนผลักดันการบริโภคเนื้อหา 

ในประเทศจีน, อินเดีย และอินโดนีเซีย การเติบโตใน TV HHs และผู�ใช�ระบบ Wireless BB จะผลักดัน
ให�มีการบริโภคเนื้อหามากข้ึน โดยจํานวนสมาชิก broadband ท่ัวภูมิภาคเอเชียแปซิฟ9กจะเพ่ิมข้ึน จาก 310 ล�านราย
ในปL 2013 ไปเปน 400 ล�านราย ในปL 2018  ใน จีน, อินเดีย, ไทย, ฟ9ลิปป9นสG และออสเตรเลีย 

 
การเติบโตของ VOD หรือ Video on demand  
เริ่มท่ีจะเปนรูปเปนร�างมากข้ึน แต�ตัวชี้วัดยังครอบคลุมเพียงแค� Pay TV ในสัดส�วน 13% ของการเติบโต

เฉลี่ยต�อปL ท่ีมีมูลค�าเกือบ $ 4พันล�านเหรียญสหรัฐ ในประเทศจีน เกาหลี และญ่ีปุrน ในขณะท่ีในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต� มาเลเซียเปนผู�นําตลาดท่ีชัดเจน ด�วย Astro ทําได�ดีท่ีสุด 

จํานวนสมาชิกของ TVE ยังคาดว�าจะเติบโตจาก 4 ล�านรายไปถึงกว�า 15 ล�านรายในอีก 5 ปLข�างหน�า 
โดยมีส�วนแบ�งรายได�จากการให�บริการท่ีคาดว�าจะเปนจํานวนเงิน 200 ล�านดอลลารGสหรัฐ 

User Interface ในช�วง 1 หรือ 2 ปLท่ีผ�านมา User Interface ถูกนําไปใช� ในธุรกิจ Pay-TV 
Platforms ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย Prodding จาก OTT และอุปกรณGจาก Third party device เช�น 
Netflix , Astro, Foxtel และซัมซุง สมารGททีวี เปนตัวอย�าง แสดงให�เห็นว�า ผู�ประกอบการ Pay TV กําลังหาวิธีการ
ปรับปรุงการบริการของลูกค�า อันเปนกุญแจท่ีสําคัญอย�างยิ่งท่ีจะสามารถรักษาลูกค�าให�ใช�บริการ Pay-TV ต�อไป 
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ลักษณะการประกอบกิจการของ TV ในเอเซีย 

ผู�ประกอบการ Pay-TV ท่ีสําคัญของเอเชีย จะมีการปรับเปลี่ยนอย�างรวดเร็วเพ่ือตามผู�เล�นในตลาด เช�น 
Sky, Comcast  และ Liberty Global  ท่ีมีความสามารถระดับสูงในการสร�างนวัตกรรมผลิตภัณฑG ระบบ interface 
ในการเข�าถึงผู�บริโภคในยุคต�อไป และการส�งข�อมูลแบบ Cloud delivery ต�อไปภายหน�า Foxtel, Astro, Tata Sky 
และ Airtel กําลังจะเคลื่อนไปตามเส�นทางสายเหล�านี้ 

การเติบโตของสมาชิก Pay-TV มีมากข้ึน โดยเฉพาะในการพัฒนาการตลาดในเอเชียใต�และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต� ดังนั้น ผู�ประกอบการ ในตลาดท่ีอ่ิมตัว โดยเฉพาะอย�างยิ่งสิงคโปรG, ฮ�องกง, เกาหลีใต�, ญ่ีปุrน และ
ไต�หวัน กําลังเผชิญ headwinds ท่ีเพ่ิมข้ึน   

การแข�งขันในระบบดิจิตอลในอนาคตจะรุนแรงเพ่ิมข้ึนเฉพาะอยู�ในส�วน Free TV เท�านั้น ในกรณีของ
ประเทศไทย Pay TV จะลดลงไปในอนาคต แต�ในฟ9ลิปป9นสG และอินโดนีเซีย Pay TV จะมีการเติบโตของผู�ใช�บริการ
อย�างแข็งแกร�ง  โดยตลาดท้ังสองเปนการรวมผู�เล�นระดับสูง 3ราย  แต�ในประเทศอินโดนีเซียจะมีข�อจํากัดของเงินทุน 
และการดําเนินการท่ีไม�ดี 

• อินเดีย พ้ืนท่ีท่ีอยู�ภายใต� DAS ระยะ 1 และ2 มีการขยายตัวของธุรกิจดิจิตอล แต�ในพ้ืนท่ีส�วนใหญ� 
การก�าวหน�าของระบบดิจิตอลยังช�ามาก โดยในระยะ 2H 2014 จะมีรัฐบาลใหม� อาจส�งผลให�เกิดความล�าช�า ในการ
เป9ดตัว DAS ในส�วนอ่ืนๆ ของประเทศ ในขณะท่ีธุรกิจ Cable จะยังคงอยู�ในระหว�างการจัดต้ังระบบ back-end และ
กระบวนการในระยะ 1 และ 2 

• เกาหลี มีการปรับแก�ไขข�อจํากัดของส�วนแบ�งการตลาด จากเดิมท่ี 1/3 ของจํานวนสมาชิก
ผู�ประกอบการ ไปเปน 1 /3 ของจํานวนท้ังหมดของสมาชิก Pay-TV ซ่ึงจะขยายกลุ�มลูกค�าเป}าหมายของผู�ประกอบการ 
Cable โดย ผู�บริหารระดับสูงของ MSO CJ Hello มุ�งเป}าท่ีจะได�ประโยชนGจากข�อได�เปรียบจากการเปลี่ยนแปลง
เหล�านี้ ท่ีจะสามารถขยายฐานลูกค�าได�อย�างมากโดย ผ�าน M & A 

• ฟ]ลิปป]นสB SkyCable Pay-TV และกลยุทธGการทําตลาด broadband จะทําให�สามารถขยาย 
จํานวนสมาชิกได�กว�า 50% Y/Y. โดยสิ้นปL 2013 SkyCable มีสมาชิกประมาณ ~90,000 ราย จากเดิม 60,000 ราย 
ในธันวาคม 2012 โดย DTH Cignal Digital TV มีมากท่ีสุด ในสิ้นปL2013 มีสมาชิกถึง  631,000 ราย ท่ีใช�บริการ 
Pay-TV โดยเพ่ิมข้ึน 43% Y/Y 

• สิงคโปรB StarHub ป9ดยอดในปL 2013 มี สมาชิก Pay TV ท้ังหมด 533,000 ราย โดยลดลงจากเดิม 
3,000 รายใน ธันวาคม 2012. ARPUs ยังคงลดลงอยู�ท่ี S$ 52 เหรียญสิงคโปรGต�อเดือน แต�รายได�ลดลง 3% ท่ี  S$ 
385.5 ล�านเหรียญสิงคโปรG และในปLท่ีแล�วก็มีการลดลงของจํานวนสมาชิก และมีรายได�การโฆษณาท่ีลดลง 

• ประเทศไทย Cable MSO CTH เผชิญปRญหารุนแรงจากพันธมิตรกันผู�ประกอบการเคเบิลท�องถ่ินท่ี
ยังคงมีการดําเนินธุรกิจ และกระจายการใช�งานของ STBs ยังคงมีจํากัด โดยมีการ Claimed เงินถึง 3 ล�านบาท ในต�น
ปL 2013 ตอนนี้ CTH  มีสมาชิก Pay TV เพียง 500,000 ราย และมีสมาชิกผ�านระบบ Cable เพียง 400,000 ราย 
และ 100,000 ราย ผ�านระบบ DTH Satellite 

• ไต�หวัน การเติบโตของ จํานวนสมาชิก Pay-TV ใน Q4 มีประมาณ 20,000 รายโดยส�วนใหญ�มาจาก
การดําเนินการโดย IPTV  ซ่ึงCHT’s MOD-branded IPTV Serviced มีการเพ่ิมสมาชิก 15,000 ราย เปนผลให�มี
สมาชิกรวมสุทธิ 1.24 ล�านราย ในปลายปL 2013 และน�าจะเปนประมาณ 1.43 ล�านราย ในปL 2014 ในขณะท่ี CNS 
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จบปL ด�วยจํานวนสมาชิก 1.29 ล�านราย ซ่ึงเปน สมาชิกด�าน Digital ท่ี 542,821 ราย เปนสมาชิก Broadband ถึง 
274,993 ราย โดย TBC ป9ดปLด�วยสมาชิก Cable TV จํานวน 755,000 ราย ท่ีเปนสมาชิก Digital 280,000 ราย และ 
180,000 รายเปน สมาชิกา Broadband 
นื้อห 

เน้ือหาในสื่อโทรทัศนB 

เนื้อหาท�องถ่ินเปนกุญแจสําคัญ ในขณะท่ีเนื้อหามากมายจาก Hollywood Studios และช�อง
ต�างประเทศ (รวมท้ัง English GE และภาพยนตรG) เปนกุญแจขับเคลื่อนท่ีสําคัญสําหรับการเริ่มต�นเข�าสู�ในหลายตลาด  
 การวิเคราะหGของ MPA แสดงให�เห็นว�าส�วนแบ�งสําหรับเนื้อหาในเอเชียนั้นได�รับความสนใจเพ่ิมมากข้ึน
อย�างมีนัยสําคัญ ในปLท่ีผ�านมา ส�วนแบ�งผู�ชมท้ังหมด เนื้อหาท�องถ่ิน และเนื้อหาเอเชียเปน 70-80% ของ platform
การเข�าชม เช�น อินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยสื่อความบันเทิงภาคภาษาอังกฤษยังคงได�รับความนิยมอยู�ในประเทศ
อินโดนีเซีย,  ฟ9ลิปป9นสG และประเทศไทย ซ่ึงมีผู�ให�บริการ OTT หลายรายในปRจจุบันได�แสดงให�เห็นช�องว�างอย�างมี
นัยสําคัญในเนื้อหาปRจจุบัน ท้ังสําหรับภาษาอังกฤษและเนื้อหาในเอเชีย โดยเชื่อว�ายังมีโอกาสอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีจะทํา
ให�การบริการเนื้อหาในเอเชียจะมีความสามารถบริการเนื้อหารวมท่ีมีขนาดใหญ�ได�ท้ังในประเทศและต�างประเทศ  

การร�วมทุนในการทําตลาดร�วม Broadcasters - Broadcaster และ platforms ในการยกระดับการ
ขาย Upselling ไปเปน Premium Packs และเพ่ิมกระตุ�นการเติบโตในการเพ่ิมรายได�  การนําดาราท่ีมีชื่อเสียงมาช�วย
ให�ผู�ประกอบการ DTH สามารถเชื่อมต�อกับผู�บริโภค 

ตลาดสหรัฐอเมริกาในหลายปLมานี้มีฐานลูกค�าแคบ HBO ได�เพ่ิมลูกค�าใหม� 2 -3 ล�านรายในปLท่ีแล�ว โดย
ร�วมกับ platform HBO จึงตัดสินใจเติบโตในธุรกิจ video และ broadband ไม�ใช�เพียงแค� broadband เท�านั้น 
แสดงให�เห็นว�า HBO ได�ผ�านวิกฤตท่ีสําคัญด�วยการทําการตลาดอย�างมีประสิทธิภาพร�วมกับผู�ประกอบการ 

การทําธุรกิจแบบ Tiering  และ Bundling  เปนรูปแบบธุรกิจหนึ่งท่ีไม�สามารถทํางานได�ในทุกตลาด 
Artro Malaysia Holding ได�นําเสนอชุดประหยัดคุ�มค�าสูงสุด Great Value Packs และชุดสุดยอด 

Super Pack ท่ีประสบความสําเร็จ การทําแบบให�ง�ายไว�ก�อน (Keep it simple) แน�นอนว�าการมีพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร�ง
เปนสิ่งสําคัญ แต�นอกเหนือจากพ้ืนฐานแล�ว ก็คือโอกาสท่ีจะเข�าถึงลูกค�า และช�วยให�ลูกค�าได�ควบคุม “Control” สิ่งท่ี
ต�องการบริโภค นั่นคือ การสร�างแพ็คเกจ An a la carte Package ซ่ึงจะช�วยให�ลูกค�ามีสิทธิท่ีจะเลือกช�องต�างๆ ท่ี
สนใจแต�ละประเภท ในขณะเดียวกัน จะต�องม่ันใจว�า สิ่งท่ีลูกค�าเลือกจะประกอบไปด�วยจํานวนของช�องและอยู�ในจุดท่ี
ราคากําหนดโดยไม�ครอบคลุมรายได� RPUs  การรวมกลุ�มของช�องในลักษณะขายส�งให�กับผู�ประกอบท่ีมีขนาดใหญ� มา
พร�อมกับคําถามว�า ตอนนี้เปนเวลาท่ีจะต�องทําลายการขายแบบรวมกลุ�มหรือยัง ผู�ประกอบการท�องถ่ินจะเติบใหญ�ข้ึน
และมีการลงทุนมากข้ึนในการผลิตภัณฑGเนื้อหาของตนเองในท�องถ่ิน  และจะมีการรวมตัวกันในช�องทางการจัด
จําหน�าย หรือควรจะมีกลุ�มช�องมากข้ึนท่ีจะมาร�วมกันเพ่ือยกระดับขนาดให�ใหญ�ข้ึน อาจเห็นรูปแบบเหล�าใน
สหรัฐอเมริกา ในอีก 2 ปLข�างหน�า และเริ่มมีการร�วมธุรกิจแบบนี้ ในยุโรป และอาจทําได� ในเอเชียซ่ึงไม�ใช�เพียงแต�ใน
การร�วมพันธมิตรแต�ยังเก่ียวกับการร�วมกันขายโฆษณาด�วย 

 
เนื้อหาทFองถ่ิน และการเติบโตของขFอเสนอ premium เราได�มีการสอบถามและนับจํานวนของ

ผู�ประกอบการจากท่ัวภูมิภาคนี้ พบว�า บางรูปแบบท่ีเปนกุญแจท่ีสําคัญจากผู�ประกอบการแพลตฟอรGม A, B และ C 
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Platform B : การลงทุนท่ีสําคัญในระหว�างเนื้อหาระดับประเทศและระดับภูมิภาค ในช�วงต�นช�วยให�มี
การเติบโต 30% ถึง 40 % แต�หลังจากนั้นจะมีการรุกหนักของการลงทุนในเนื้อหาของท�องถ่ิน ท่ีสามารถเติบโตได�เกิน 
50%  และในเนื้อหา Premium Asian Content  ได�ช�วยเพ่ิม ARPUs ให�มากข้ึน 

Platform C : เปนเวทีท่ีน�าสนใจเพราะเปนการเติบโตจากฐานท่ีตํ่าแต�มีขนาดใหญ�มาก ท้ังมีบทบาทใน
ระดับต�างประเทศ โดย โดยมีความต�องการท่ีมากข้ึนสําหรับภาคภาษาอังกฤษ GE และภาพยนตรG ท้ังนี้ความต�องการ
ไม�เพียงในเมืองหลวง  เท�านั้น ทําให�ภาคภาษาท�องถ่ินมีความสําคัญผ�าน ARPUs มีการลงทุนในเนื้อหาของ Asian 
premium content ซ่ึงกําลังก�อตัวเปนรูปเปนร�าง 

Platform A : เปนสิ่งท่ีท�าทาย และมีการเดิมพันขนาดใหญ�  ในเนื้อหาของตัวเอง ร�วมกับการลงทุนใน
เนื้อหาท�องถ่ิน แต�ยังไม�ปรากฏผล และยังมีสมาชิกท่ีค�อนข�างแคบ ท้ังมีการลดลงอย�างต�อเนื่อง ตามลําดับ ในขณะท่ี
หมวดหมู�ในกลุ�ม Premium Local หรือ Asian Premium ยังไม�ปรากฏผล  

อีกรูปแบบหนึ่งท่ีปรากฏออกมาโดยเปนการรวมกันของ Local Asian Content ยังคงเปนเรื่องพ้ืนฐาน 
โดยมีการพัฒนาในระดับท�องถ่ิน - ในระดับประเทศ โดยผู�ประกอบการกระจายเสียงท�องถ่ิน หรือในระดับนานาชาติ   
ท่ีส�วนใหญ�ถูกจํากัดให�ดําเนินการในแบบพ้ืนฐาน โดยการขยายตัวก็จากแพ็คเกจพ้ืนฐาน แม�ว�าจะมีข�อยกเว�นอยู�บ�าง   
แต�เห็นได�ชัดว�ายังคงมีความขาดแคลนของคุณภาพในระดับ Premium ใน Asian Content ท่ีจะสามารถผลักดัน 
ธุรกิจ Pay-TV ไปในระดับท่ีสูงข้ึน โดยมีอุปสรรคGสําคัญท่ีจะจะต�องเอาชนะให�ได�คือ การละเมิดลิขสิทธิ์ ขนาดของ
ตลาดท่ีมีขนาดเล็กในประเทศ และขาดการพัฒนาการกระจายสินค�าท่ีดีระหว�างประเทศ 

 
ต้ังแต�กลาง ทศวรรษท่ี 2000 จํานวนของอุปกรณG 'Smart’ ได�เป9ดตัว ทําให�มีการเปลี่ยนแปลง ท่ีขยาย

ขอบเขตการบริโภคเนื้อหาได�มากข้ึน ด�วยอุปกรณGท่ีผู�ประกอบการ Pay TV ทําการเชื่อมต�อ เพ่ือส�งเนื้อหาไปยัง
อุปกรณGหลากหลาย ในขณะท่ีการเติบโตของเนื้อหาท่ีผิดกฎหมายก็เกิดข้ึน เพ่ือตอบสนองความต�องการ ท้ังหมดล�วน
เปนตัวชี้วัดผู�บริโภค 
 

การโฆษณาในธุรกิจโทรทัศนB 

จากการสํารวจวิเคราะหGตลาด 10 แห�งในเอเชีย แสดงให�เห็นว�าส�วนแบ�งการโฆษณาในทีวี จะเติบโตจาก 
43 % ในปL 2013 ไปเปน 46% ในปL 2018 (29% FTA และ 17% pay-TV) ในขณะท่ี ตัวอย�างเช�น ประเทศอินเดีย  
จะมีมูลค�ารวมประมาณ 7 ล�านเหรียญ 

ผู�ประกอบการ OTT บางบริษัทเลือกท่ีจะให�แบบบริการฟรี  โดยมีโฆษณาสนับสนุน เช�น Zenga TV ใน
อินเดียเปนตัวอย�าง ซ่ึง 60% ของรายได�มาจากการโฆษณา โดยมีรายได�กว�า 22 ล�านเหรียญสหรัฐ  จากการเปน
สมาชิกแบบบอกรับ  

Freemium เปนการรวมกันของการให�บริการฟรีแบบมีโฆษณาสนับสนุนกับการบริการเนื้อหาแบบจ�าย
เพ่ิม  การบริการแบบนี้เริ่มได�รับความนิยมเพ่ิมข้ึน เพราะผู�บริโภคยินดีท่ีจะจ�ายเงินสําหรับบางเนื้อหา แต�ไม�จ�าย
ท้ังหมด  
 ผู�ให�บริการกระจายเสียงของมาเลเซีย Media Prima และผู�บริการกระจายเสียงของสิงคโปรG 
MediaCorp เลือกท่ีจะให�บริการประชาชนในรูปแบบนี้  ด�วยบริการได�แก� Tonton Services  และ Toggle Services  
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ตามลําดับ โดย Tonton ได�เสนอต�อสมาชิกท่ีลงทะเบียนให�ได�รับบริการแบบฟรีท่ีสามารถเข�าถึง Live streaming  
ของสื่อต�นสังกัด คือ Prima’s Terrestrial FTA Channels บริการเนื้อหาพรีเม่ียม (Premium Content)  จาก 
Hollywood Studios และผู�ให�บริการเนื้อหาในเอเชีย (Bollywood, อินโดนีเซีย และจีน) ให�บริการ ผ�านทาง PPV 
หรือ SVOD  ในส�วน Disney นั้นได�มีการลงนามในข�อตกลงเม่ือเร็วๆ นี้กับ Tonton ท่ีจะนําเสนอเนื้อหาหนัง
ภาพยนตรGมาลง และเปนการขยายความสัมพันธGท่ีมีอยู�กับ Media Prima’s FTA Assets ในผู�ประกอบการ
โทรคมนาคมของอินโดนีเซียท่ีได�ให�บริการ OTT ให�กับผู�บริโภค (เจ�าของโดย Telkomsel ) และ XL Nonton ( 
ดําเนินการโดย XL Axiata ) ก็ได�เลือกรูปแบบการบริการแบบ freemium โดยให�บริการการเช�าถึงฟรีใน Live 
Streaming ของ Terrestrial FTA  Channels ผนวกกับการบวกเพ่ิมค�าใช�จ�ายในการเข�าถึงสื่อท�องถ่ิน, ภาพยนตรGจีน, 
ภาพยนตรG Hollywood และรายการโทรทัศนG ซ่ึงสามารถสร�างรายได�ในการให�บริการน�อยเม่ือเทียบกับขนาดของ 
platform การลงทุน 

รูปแบบการบริการแบบไม�มีโฆษณานั้นจะได�รับความสนใจในหมู�ผู�บริโภคในประเทศท่ีกําลังพัฒนา  ขนาด
ของส�วนแบ�งของการโฆษณาออนไลนGส�วนใหญ�ในภูมิภาคมีการแข�งขันกันสูงเพ่ือท่ีจะได�ตําแหน�งท่ีดีท่ีสุดในการตลาด 

 การวิเคราะหGของ MPA แสดงให�เห็นว�า แม�จะอยู�ในตลาดท่ีเติบโตเต็มท่ีแล�วเช�นฮ�องกงและสิงคโปรG 
ระบบออนไลนGมีส�วนแบ�งการตลาด เปน 7 % และ 5 % ตามลําดับ เม่ือสิ้นปL 2013 ในขณะท่ีการโฆษณาในระบบ
ออนไลนGมีส�วนแบ�งการตลาดของประเทศท่ีกําลังพัฒนา เช�น อินเดีย, อินโดนีเซีย, ฟ9ลิปป9นสG และไทย อยู�ในช�วง 3 - 
5% 

ภาพรวมธุรกิจโฆษณาในบางประเทศ 

• ออสเตรเลีย คาดว�าการบริโภคจะฟ��นตัวในปL 2014 ส�งเสริมให�มีการเติบโตในธุรกิจการโฆษณา ในสื่อ
ออนไลนG FTA และ Pay TV การได�รับประโยชนGนี้เปนแรงผลักดันท่ีเร�งให�เติบโต ใน 2H 2014 

• ฮ:องกง TVB จะเติบโตในอัตรา 25% สําหรับ HD Jade และ J2 Channels และ 5% สําหรับ Jade, 
Peal และ iNews channels สําหรับปL 2014  โดยในปL 2013 TVB มีการเพ่ิมข้ึนในอัตรา 25% สําหรับ HD Jade 
และเพ่ิมข้ึน 8% สําหรับช�องอ่ืน ๆ 

• อินโดนีเซีย มีรายได�จากค�าใช�จ�ายในการโฆษณาเพ่ิมข้ึน 15% Y/Y ในธันวาคม 2013 และเพ่ิมข้ึน 
17% สําหรับท้ังปL แม�ว�าเศรษฐกิจมหภาคจะอ�อนแอลง ใน 2H แต�ความต�องการของผู�บริโภคในเดือนมกราคม กลับ
มากข้ึน และการเลือกต้ังมีแนวโน�มท่ีจะผลักดันให�ยังคงเติบโตต�อไปได�ใน 1H 2014 หมวดหมู�ธุรกิจท่ีเติบโตมากท่ีสุดใน
ปLท่ีแล�วได�แก� F&B, FMCG และ Pharma เวชภัณฑG 

• ญ่ีปุcน บริษัทโฆษณา ชั้นนําของญ่ีปุrนคือ บริษัท Dentsu เติบโต 9 % ในเดือนมกราคม โดยบริษัทสื่อ
ในประเทศท้ังหมดต�างก็ได�รับผลประโยชนG ยกเว�นการโฆษณาในวิทยุ ขณะท่ีการโฆษณาในทีวี เปนจุดแข็ง การขาย
โฆษณาบนธุรกิจออนไลนG ยังคงมีความต�องการมาก โดยมีการกระจายท่ัวทุกหมวดหมู�ท่ีบริการผู�บริโภค ได�แก� 
อิเล็กทรอนิกสG, อสังหาริมทรัพยG, หน�วยงานของรัฐบาล, ระบบธุรกรรมการเงินและประกันภัย และโทรคมนาคม 

• มาเลเซีย ค�าใช�จ�ายรวมในการโฆษณา ท่ีไม�รวมใน Pay-TV เติบโต 3.1 % ในปL 2013 โดยท่ี บริษัท 
Nielsen ซ่ึงเปนบริษัทขายโฆษณาบน Free TV นั้นเล็กลง ในขณะท่ีหนังสือพิมพG เติบโต 6% โดยได�แรงหนุนจากการ
พิมพGหนังสือพิมพGภาษาอังกฤษ 
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• สิงคโปรB Singapore Press Holding ยังคงมีการขายโฆษณาท่ี ลดลง 2.8 % Y/Y ในไตรมาส 1 FYE 
สิงหาคม 2014. โดย Display ads ลดลง 1.7 % และ Classified ads ลดลง 5.9 % โดยเปนการลดลง ของ Display 
ads ติดต�อกันมากว�า 6 ไตรมาส  11/4 แสดงโฆษณาจะยังคงได�แรงหนุนจาก การขยายตัวของ เศรษฐกิจ ในขณะท่ี
คลาสสิฟายดGลดลง เนื่องจากยอดขายรถมือสองลดลงและการย�ายไปอยู�ต�างออนไลนG 

 

การละเมิดสิขสิทธิ์ 

การละเมิดลิขสิทธิ์ในเนื้อหา โดยเฉพาะอย�างยิ่งในระบบออนไลนG มีการรับรู�ได�ในทุกระดับของระบบ
ธุรกิจทีวี    ในขณะท่ีการเข�าถึงบริการเหล�านี้อาจจะไม�ได�ผิดกฎหมาย เปนการบริโภคเนื้อหาท่ียังคงมีการจ�ายเงิน    
แต�ในพ้ืนท่ีสีเทา  อันมีผลต�อรายได�ท่ีผู�ประกอบการพึงได�รับจากผู�บริโภค หรือ ARPU (Average Revenue per User) 
โดยเฉพาะผู�ประกอบการธุรกิจในท�องถ่ิน ต�อจากนั้นผู�ประกอบการกระจายเสียง และผู�ประกอบการ Pay-TV มีการ
ปรับตัวและคิดค�น วิธีแก�ปRญหา เช�น การรับรองสิทธิในทีวีทุกบริการ และบริการอ่ืนๆของ OTT เพ่ือให�แน�ใจว�าสมาชิก
ท่ีจ�ายเงินได�รับบริการท่ีถูกต�องตามกฎหมาย และได�รับการบริการท่ีคุ�มค�าจากการจ�ายเงินท่ีจ�ายให�แก�ผู�ให�บริการ
โทรทัศนG  สําหรับเจ�าของ platform และเจ�าของเนื้อหาจะเจรจาตกลงในสิทธิ์ของ OTT/multiscreen (MS) และเห็น
คุณค�าของสิทธิเหล�านี้ โดยจะดําเนินการในสัญญาใหม�และสัญญาเดิมท่ีมีอยู�จากนี้ต�อไปข�างหน�า  
 
ตลาดการลงทุนในประเทศภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟ]ค 
 
เกาหลี - ส�วนแบ�งการตลาดในการลงทุนโดยรวมใน Cable Consolidation & Broadcasting ทําให�มีการทําข�อตกลง
ในการค�าเสรี - 100% FDI ในผู�ประกอบการกระจายเสียงในประเทศเกาหลี 

Telco TV และ IPTV มีความเข�มแข็งมากในธุรกิจ Cable โดย Telco TV + DTH = คาดว�าจะมีรายได�ในปL 
2018 เปน 4.2 พันล�านเหรียญสหรัฐ $ ในธุรกิจ Cable TV ในขณะท่ีมีการสูญเสียส�วนแบ�งการตลาด จากการผลักดัน 
ARPUs ไปสู�การเปนระบบดิจิตอล และ VOD เปนกุญแจสําคัญในอุตสาหกรรม ท่ีจะขับเคลื่อน Cable digitalization 
ไปให�ถึง 75% ในปL 2018 ; โดยการขายจะเติบโตตามความต�องการท่ีเพ่ิมข้ึน โดยจะสร�างรายได� ให�แก� ธุรกิจ Pay TV 
เปน 22% ในปL 2018 โดยธุรกิจ Cable จะได�รับผลกําไรในอนาคตท่ีขับเคลื่อนด�วย National Consolidation ท่ีนํา
โดยCJHV 

ประเทศไทย - การขยายตัว DTT สร�างโอกาสท่ีสําคัญสําหรับนักลงทุนและผู�ผลิตเนื้อหา โดยโอกาสเปนเรื่องของการ
กระจายบนธุรกิจ Freesat 

Pay- TV ยังคงเสียเปรียบเม่ือเทียบกัน – Free Satellite ในเชิงพฤตินัย ของ Provider of digital quality 
โดย Freesat ได�รับการสนับสนุนต�อไปโดย ผู�ประกอบการ DTT ท่ีแข็งแกร�งหนุนให� เกิด freesat  24 ช�อง DTT ใหม� 
โดยจะต�องดําเนินการภายใต� กฎ “Must carry” โดยความสามารถในการผลิตเนื้อหาเปนภาษาท�องถ่ินจะถูกดูดซึม
โดย Free & New DTT Channels โดยระบบธุรกิจ Pay TV จะต�องปรับให�เข�ากับ ความเปนจริงใหม�นี้ ซ่ึงจะมีความ
ต�องการท่ีจะเพ่ิมทุนและเพ่ิมเนื้อหาเพ่ือท่ีจะสร�างโอกาสในการลงทุนและความร�วมมือ 

เวียดนาม - กฎระเบียบใหม�ทําให�เพ่ิมความสามารถ FDI ใน platform Pay-TV จาก 0% ไปถึง 49% 
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อินเดีย - มีการทํา IPOs สําหรับ DTH และมีการลดสัดส�วนผู�ถือหุ�นมากข้ึนใน ธุรกิจ Cable เปนโอกาส สําหรับ
ผู�ประกอบการใหม� ผู�ประกอบการกระจายเสียงมีการเพ่ิมการลงทุนในการสร�างสินทรัพยGในระบบดิจิตอล 

ขณะนี้มีสมาชิก กว�า 60 ล�านรายในธุรกิจ Paying Digital ในอินเดีย โดยเปน 37 ล�านราย จาก DTH และ 
23 ล�านราย จาก Cable ในช�วง 24 เดือนท่ีผ�านมาเปนช�วงของกระบวนการเปลี่ยนแปลงสําหรับ industry Cable ใน
ระบบ อนาล็อก – ธุรกิจ Cable มี MSOs อยู�ท่ี 11 รูปL ต�อสมาชิก ซ่ึงด�วยระบบดิจิตอล ตอนนี้มี MSOs อยู�ท่ี 50-70  
รูปL ต�อสมาชิกในเมืองมุมใบและเมือง Delhi ; และต�องการท่ีจะปรับไปเปน 100-110 รูปL ต�อสมาชิก เม่ือมีการเริ่ม 
Breaking even on Video excluding carriage 

ในอีก 10 ปLข�างหน�า คาดการณGว�าธุรกิจ Pay-TV จะสามารถ เข�าถึงลูกค�าได�กว�า 180 ล�านครัวเรือน เม่ือ
เทียบกับในปLท่ีแล�วอยู�ท่ี 135 ล�านครัวเรือน โดยเปน 70% ของครัวเรือนท่ีใช� Digital Pay TV โดยส�วนแบ�งการตลาด
จะแยกระหว�างธุรกิจ Cable และ DTH ในอัตราส�วน 60 : 40 เทียบกับ ปL 2013 ท่ีอัตราส�วนเปน 73:27 โดยระบบ
ดิจิตอล มี ARPUs จะมีแนวโน�มท่ีเปน US $ 7 เหรียญสหรัฐต�อเดือนบน DTH และ Digital Cable  มีการรุกตลาดเปน  
80-81% สําหรับธุรกิจ Pay TV โดย มีช�องว�างประมาณ 20% กับ Free Dish, OTT, HITS Free dish, โดยมีการเสนอ
ท่ีหลากหลายสําหรับ P3 และ O4 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและมีโอกาสท่ีการเข�ารหัส MPEG 4 (MPEG 4 
encryption HITS) ก็จะช�วยให�การปฏิบัติการ ผู�ประกอบการ Cable สามารถ Digitize ในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก 

ขFอเสนอต:อผูFประกอบกิจการ ในเร่ืองเกี่ยวกับผูFบริโภค 

ในระบบนิเวศนGใหม� ผู�ประกอบการและผู�ให�บริการด�านเนื้อหารายการ ต�องทําให�การเติบโตของปริมาณ
ผู�บริโภคมีอัตราเพ่ิมข้ึน 

ระบบนิเวศนG หรือ Ecosystem ของผู�ประกอบการ ประกอบด�วย สินค�า บริการ เนื้อหา ต�างๆ ท่ี
ครบถ�วน อย�างมีความเชื่อมโยงและสัมพันธGกันโดยท่ีลูกค�าหรือผู�ใช�บริการไม�จําเปนต�องออกไปภายนอกระบบนิเวศนG
ของผู�ประกอบการ ก็สามารถได�รับคุณค�าทุกอย�างตามท่ีต�องการ 

ผู�ให�บริการ สามารถเพ่ิมสมาชิกและสถานท่ีให�บริการโทรทัศนGและวิดีโอ ด�วยอุปกรณGท่ีทําให�ผู�บริโภค
สามารถรับชมภาพท่ีมีคุณภาพสูงได�ในบ�านท่ีมีการเชื่อมต�ออุปกรณG  ทุกวันนี้ เครื่องรับโทรทัศนGรุ�นใหม� มีการโต�ตอบ
มากข้ึน มีความยืดหยุ�น และสามารถไปยังหน�าจอท่ัวโลก โดยผู�ให�บริการโทรทัศนGจะปรับใช�ทีวีทุกโซลูชั่นตามความ
ต�องการของผู�บริโภค ด�วยอุปกรณGท่ีเชื่อมต�อท่ีตอบสนองความต�องการผู�บริโภคให�ได�รับเนื้อหาท่ีดี มีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย 

Fox International channel  ในตลาดลาตินอเมริกา มีข�อเสนอท่ีมีมูลค�า สําหรับผู�บริโภคท่ีจ�ายค�า
สมาชิกของ Pay TV  ตลาดสื่อของลาตินอเมริกา มีผู�ประกอบกิจการโทรทัศนGแบบบอกรับสมาชิกถึง 150 ล�านราย มี
ผู�ประกอบการ Pay TV ท่ีมีสมาชิกถึง 65 ล�านราย คิดเปน 35 % ของครัวเรือนท้ังหมดในอเมริกา และมี
ผู�ประกอบการด�าน broadband ท่ีมีสมาชิกถึง 64 ล�านราย คิดเปน 35 %  โดยมีผู�ใช�สมารทGโฟน สูงถึง 120 ล�านราย 
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คิดเปน 20 %  โดยผู�ประกอบการมีรายได�ในอัตราท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ ต้ังแต�ปL 2005-2014 มีสัดส�วน คือ 60% เปน
ผู�ประกอบการโครงข�าย  15 % เปนโปรแกรมเมอรG  15 % เปนเจ�าของเนื้อหาเอง  และ 10 %เปนผู�ผลิตอุปกรณGและ
โปรแกรม  

โทรทัศนBแบบโตFตอบกับคนดู กับ ขFอเสนอท่ีคุFมค:าของ Pay TV ในอนาคต โดยท่ีอุตสาหกรรมจะ
มุ:งเนFนไปท่ี  

- การกําหนดราคากลยุทธGผลิตภัณฑG ในสัดส�วนท่ีต่ํากว�ารายได�  
- การป}องกันรายได�เฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึนของระบบHD และการรุกคืบของตลาดพรีเม่ียม 
- การจู�โจมผ�านการลงทุนรูปแบบใหม� (ระบบดิจิทัล วีดีโอออนดีมาน TVE Telavision Every where) 

โทรทัศนBแบบท่ีไม:ตอบสนองคนดู กับ ขFอเสนอท่ีคุFมค:าของ Pay TV ในอนาคต 

การให�บริการแบบประยุกตGของโทรทัศนGระบบดิจิทัลแบบ Over The Top คือ OTT เปนระบบประยุกตG
ท่ีน�าสนใจและเปนประโยชนGต�อประชาชนผู�รับชม เพราะเปนการผนวกความสามารถหลากหลายของแอปพลิเคชั่น
และอินเทอรGเน็ตเข�าไปกับโทรทัศนG สามารถให�ข�อมูลข�าวสารและการสื่อสารโต�ตอบกับประชาชนได�ทันทีขณะรับชม  
โดยระบบนี้ในลาตินอเมริกาถือเปนตลาดหลัก ท่ีผู�บริโภคสามารถเปรียบเทียบสินค�าก�อนเลือกรับชม ด�วยเทคโนโลยีท่ี
หลอมรวมโลกของอินเทอรGเน็ต ทําให�เพ่ิมความสะดวกในการดูทีวีย�อนหลัง การฟRงวิทยุดิจิตอล การใช�อินเทอรGเน็ตไป
จนถึงกิจกรรมบันเทิงอย�างการชมภาพยนตรG หรือร�องเพลงคาราโอเกะผ�านออนไลนG ซ่ึงตอบสนองการใช�ชีวิตในยุค
ใหม� ในต�างประเทศมีการเลือกซ้ือเฉพาะช�องรายการท่ีอยากรับชมผ�านกล�องรับชมท่ีมีระบบแบบ Over the Top 
โดยเลือกรับชมได�ทุกท่ีผ�าน Laptop, Smartphone ,Tablet, Set Top Box  หรือผ�านกล�องรับสัญญาณแบบ IPTV  
สิ่งเหล�านี้เปนแนวทางในอนาคตของผู�บริโภค โดย FOX ได�นําเสนอเทคโนโลยีดังกล�าว ว�า FOX ทุกเรื่องชมผ�านทาง 
Laptop, Smartphone ,Tablet, Set Top Box  iptv ได� 

ส่ือในประเทศอินเดีย : โอกาสใหม:ในทีวีและส่ือดิจิตอล 

เว็บของศตวรรษนี้จะกลืนทุกอย�างไม�ว�าจะทํามาจากอะไร อินเทอรGเน็ตใช�ได�ท้ังส�งจดหมาย, ช�อปป9�ง, การ
ทําธุรกรรมกับธนาคาร การฟRงเพลง การดู โทรทัศนG อินเทอรGเน็ตทีวีกลายเปนจริงเพราะแนวโน�มของการรวมกัน ใน
เดือนมีนาคมนี้ เปนต�นไป นวัตกรรมสื่อดิจิตอลทีวีและการขยายตัวของตลาดโฆษณาเก่ียวกับสื่อดิจิทัลจํานวนพันช�อง 
ตามเป}าหมายตลาด ทําให�การแข�งขันในเนื้อหาและการโฆษณา เปนไปอย�างไม�มีท่ีสิ้นสุด 

โลกอยู�ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมวิดีโอท่ีมีรากฐานความเปนประชาธิปไตยของการผลิตวิดีโอ การ
กําเนิดของฮารGดแวรGและซอฟตGแวรGท่ีมีราคาตํ่าได�เปลี่ยนอุตสาหกรรมวิดีโอ อย�างสิ้นเชิง ความสามารถในการสร�าง
วิดีโอได�ถึงระดับท่ีเปรียบเสมือนการท�วมของลาวาภูเขาไฟ โดยเนื้อหาจะไปท่ัว อย�างชัดเจน และตอบสนองความสนใจ
ได�อย�างดี 
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มุมมองดFานเน้ือหาของผูFบริโภคในอุตสาหกรรม และเสFนทางในอนาคตสําหรับสื่อโทรทัศนB 
อนาคตโทรทัศนG คือ ผู�บริโภคจะเปนผู�ควบคุมสื่อและอุตสาหกรรมความบันเทิง อันเปนผลจากการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเร�งขยายตัวอย�างรวดเร็ว การหาสมดุลระหว�างการวางแผนและการดําเนินงานจะเปนสิ่งท่ี
ท�าทาย เพ่ือความสําเร็จและการอยู�รอด เรื่องท่ีสื่อโทรทัศนGเสนอวันนี้จะปรากฎในหน�าหนังสือพิมพGในวันรุ�งข้ึน สื่อ
บันเทิงท่ัวโลกบอกว�าความลับของการประสบความสําเร็จ คือ การรวมกันของเนื้อหาท่ีดี การจัดจําหน�ายนวัตกรรม
และการมี ความชัดเจนในความต�องการของผู�บริโภค ในเรื่องนี้ ไม�มีใครท่ีดีไปกว�าอินเทอรGเน็ต  ท่ีสามารถเก็บข�อมูลคน
เล�นและพฤติกรรมการเรียกดู ดังนั้นจึงสามารถปรับแต�งโปรแกรมและโฆษณาให�กับผู�ชมโดยเฉพาะได�  ในอนาคตสื่อ
เพ่ือความบันเทิงจะพัฒนาความสัมพันธGกับผู�ชมให�มากยิ่งข้ึน ด�วยการลงทุนในเทคโนโลยีท่ีจะช�วยให�วิเคราะหGข�อมูล
ผู�ชมได� อันเปนกุญแจสําคัญของชัยชนะในอนาคตของโทรทัศนGท่ีควบคุมโดยผู�บริโภค 

 

……………………………………………………………………………………. 
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ขFอมูลขององคBกรจัดการประชุม 
Media Partners Asia (MPA) 

เปนองคGกรท่ีดําเนินการเก่ียวกับการวิเคราะหGสื่อ อุตสาหกรรมการสื่อสาร ธุรกิจทางการตลาด และผู�บริโภคท่ีเปน
ผู�รับสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ9ก  MPA มีสํานักงานอยู�ในฮ�องกง สิงคโปรG และมุมใบ ทําหน�าท่ีดําเนินการวิจัย ให�
คําปรึกษา จัดการประชุม และ จัดทําสื่อเผยแพร�ท้ังในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพGและสื่อดิจิตอล MPA  มีสมาชิกท้ังในระดับ
ท�องถ่ิน ภูมิภาค และระดับโลก ท้ังท่ีเปนเจ�าของสื่อ ผู�จัดจําหน�าย ผู�กําหนดนโยบาย และแหล�งทุน/ผู�ลงทุน 

งานวิจัยของ MPA ครอบคลุมตลาดสื่อมากกว�า 20 แหล�ง 10 ประเภท และ 200 อุตสาหกรรม เปนการวิจัยอย�าง
วิเคราะหGรายละเอียดของสื่อ และอุตสาหกรรมการสื่อสารของเอเชีย  ในด�านธุรกิจ  การกํากับดูแล  การวิจัยตลาด 
การวิเคราะหGในเชิงพาณิชยG กฎระเบียบ รวมท้ังการคาดการณGแนวโน�มการบริโภค และ การประเมินความเติบโต
ในทางธุรกิจ 

MPA ยังเปนท่ีปรึกษาให�เจ�าของสื่อ, ผู�จัดจําหน�าย, ผู�ประกอบการด�านการสื่อสารของสื่อ หรือ communications 
platforms, กลุ�มทุนภาคเอกชน นักลงทุนทางการเงิน หน�วยงานกํากับดูแล บริษัทเก่ียวกับเทคโนโลยี โดยให�
คําปรึกษาในเรื่องการทําการวิจัยตลาด กลยุทธGทางธุรกิจ ทบทวนการดําเนินธุรกิจ เปรียบเทียบ benchmarking  
ฐานข�อมูลการวิจัย กรรมสิทธิ์มาตรฐานผ�านสื่อ กลยุทธGการเข�าสู�ตลาด  การควบรวมกิจการ หรือ M&A (Merges & 
Acquisition) การพาณิชยGและเทคนิค สนับสนุนการกํากับและการกําหนดนโยบาย การประเมินตลาด  และเปน
ผู�เชี่ยวชาญ ผู�ให�คําปรึกษา 

MPA ดําเนินการจัดการประชุมอย�างคํานึงถึงความหลากหลายของการประกอบการสื่อ และการสื่อสาร ใน
อุตสาหกรรมสื่อ อาทิเช�น การสํารวจปRญหาทางธุรกิจท่ีสําคัญ การประเมินแนวโน�มของตลาดในอนาคต โอกาสใน
การจัดจําหน�ายของสื่อ ผู�ขาย และนักการเงิน เปนต�น 

MPA  มีการให�บริการผ�านเว็บไซตG มีนิตยสารออกเปนรายไตรมาส เพ่ือให�สมาชิกสามารถรับข�อมูล การวิเคราะหG
ตลาด และแนวโน�มทางการตลาดต�างๆ อย�างทันสถานการณG  โดยมีการการสัมภาษณGซีอีโอทําให�สามารถเข�าถึง
ข�อมูลเชิงลึกของผู�นําตลาดและผู�มีอํานาจตัดสินใจท่ัวโลก วิเคราะหGข�อเสนอท่ีสําคัญ พันธมิตรและกิจการร�วมค�า 
วิเคราะหGตลาดของ บริษัท ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ให�ความเห็นและมุมมองเก่ียวกับแนวโน�มผู�บริโภคและ
เทคโนโลยี และนําเสนอข�าววิดีโอแบบไดนามิกในธุรกิจสื่อทีวีเอเชีย 
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สรุปสาระสําคัญจากการประชุม 4 คร้ังท่ีผ:านมา 

Asia Pacific Pay-TV Operators Summit (APOS) ครั้งนี้จัดเปนครั้งท่ี 5  

โดย สาระสําคัญของการจัดการประชุมใน 4 ครั้งท่ีผ:านมาคือ 

1. พัฒนาการของเทคโนโลยี การเติบโตของธุรกิจสมารGทโฟนจากบริการ 4G และการเติบโตของ 
broadband ความเร็วสูง ส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงการบริโภคเนื้อหาในรูปแบบ multiscreen และ non-linear 
viewership สร�างความท�าทายต�อการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจและการสร�างรายได�ด�วยการบริการท่ีมีรูปแบบใหม�  

2. การลงทุนในเนื้อหาท่ีเปนท�องถ่ินและภาษาท่ีใช�ประจําวันเช�นเดียวกับเนื้อหาท่ีใช�ในเอเชียท่ีมีการ
ขับเคลื่อนโดยกิจการกระจายเสียงท�องถ่ิน platforms และเครือข�ายระดับภูมิภาค ทําให�เกิดการลงทุนในเนื้อหา
ของเอเชียผ�านการผลิต เกิดการเข�าซ้ือกิจการและมีการบริการสารสนเทศ  แนวโน�มนี้กําลังเริ่มเกิดและเร�งทําให�เกิด
เร็วข้ึน ในขณะเดียวกันความต�องการแพ็กเก็จโดยท่ีต�องมีเนื้อหาท่ีเปน global แตด�วย brand ท่ีโดดเด�นยังคง
ประสบความสําเร็จ ในขณะท่ีบางส�วนมีการให�บริการแค�เฉพาะท่ี  

3. การเจริญเติบโตของการละเมิดลิขสิทธิ์  การส�งข�อมูลผ�าน broadband ทําให�เกิดการกระทบต�อ
ธุรกิจ Pay TV และเศรษฐกิจ ท่ีสร�างความเสียหายไปท้ังภูมิภาคเอเชีย นโยบายทางการตลาดท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
เช�น สิงคโปรG  หากการดําเนินการธุรกิจเปนท่ีตอบรับจะทําให�เกิดความเคลื่อนไหวต�อความต�องการอย�างรวดเร็ว 

4. การเจริญเติบโตของตลาดสําหรับสมาชิก video services, ทําให�เกิดรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึนและเกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การเข�าถึงผู�ชมไม�เพียงแค�ผ�าน video แต�ผ�านทีวี อินเทอรGเน็ตความเร็วสูง และ
โทรศัพทGมือถือ สื่อต�างๆ จะเชื่อมต�อกันจากเนื้อหาท่ีให�ความบันเทิง การศึกษา เนื้อหาเก่ียวกับครอบครัว และกีฬา 
ทําให�ผู�ประกอบการต�องด้ินรนและตระเตรียมธุรกิจของตนเพ่ือรับความท�าทายท่ีกําลังจะเกิด 

 
จุดมุ:งหมายของ APOS คร้ังท่ี 5 หรือคร้ังน้ี  คือ  

(1) การนําเสนอแบบจําลองทางธุรกิจและระบุแนวโน�มท่ีสําคัญท่ีมีผลต�อการขยายเติบโตของ
อุตสาหกรรมในตลาดท่ีสําคัญ  

 (2) สิ่งท่ีง�าย และดีท่ีสุด สําหรับผู�ประกอบการอุตสาหกรรม ท่ีจะสามารถขยายการเติบโตของสัดส�วน
การตลาดท่ีมีอยู�  

(3) การใช�ประโยชนGจากโอกาสใหม� การพัฒนาผลิตภัณฑGใหม� และการพัฒนารูปแบบธุรกิจ และ  

(4) การสร�างข�อเสนอท่ีตอบสนองการความต�องการของผู�บริโภคในสื่อและนํามาสู�การลงทุน 
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Key themes หรือแก:นความคิดหลัก 

State of the nation. การกระจายสินค�าในเอเชีย ท่ี APOS 2014 เห็นว�ามีผลต�อการบริโภคและการสร�างรายได�
ของผู�ประกอบการ 

Pay-TV networks.  เครือข�าย ไม�ว�าจะเปน hybrid fibre cable, telco or digital satellite APOS 2014 มอง
ว�า สามารถ (1) ส�งมอบเนื้อหาท่ีมีแตกต�าง (2) เพ่ิมประสิทธิภาพ packaging ทางการตลาด และการลดการยกเลิก
การบริการ และ (3) เร�งการส�งมอบ cloud-based เพ่ือให� เข�าถึงความต�องการและทีวีในทุกท่ี ( TVE ) ท่ีสร�างข้ึน
จากข�อมูลการติดต�อและการทํางานของผู�บริโภค และระดับของสิทธิในเนื้อหา 

Digital video networks. ไม�ว�าจะอยู�บน broadband หรือมือถือ over-the-top media และapplication ท่ี
เชื่อมต�อการบริหารใน digital video network ในอนาคต APOS 2014 มุ�งเสนอต�นแบบทางการตลาด และผู�เล�น
ในตลาดท่ีสามารถเติบโตในระบบ B2C ecosystem 

Sports.  APOS 2014 เห็นว�า กีฬา เช�น ฟุตบอลโลก เปนการรวมตัวของผู�ถือสิทธิ์ใน platforms และแสดงให�เห็น
ถึงความสําคัญของกีฬาท่ีมีมูลค�าทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตของ franchises ท่ีมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในระบบดิจิตอล 

China India and South  East Asia  โดย APOS 2014 วิเคราะหGว�าเปน จีนและอินเดีย เปนตลาดสําคัญในภูมิ
ทัศนGสื่อเอเชีย APOS จึงได�นําผู�นําและผู�กําหนดนโยบายทางธุรกิจมาเพ่ือหารือเก่ียวกับการสร�างมูลค�าทางธุรกิจใน
อนาคต และยังเปนโอกาสใหม�ให�กับอินโดนีเซีย ฟ9ลิปป9นสG และไทย 

Money matters  การไหลเวียนของมูลค�าเงินสดสําหรับสื่อ โทรคมนาคมและผู�ผลิตเนื้อหาในเอเชีย ท�ามกลาง
สภาพแวดล�อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว  

Advertising. APOS 2014 ได�สํารวจผู�ซ้ือสื่อ platforms และวิธีการท่ี pay-tv จะต�อสู�กับสภาพตลาดในปRจจุบันท่ี
มีความแตกต�างของสื่อดิจิตอล ผู�ชนะคือผู�ท่ีมีจํานวนผู�ชมมากท่ีสุด และสร�างมูลค�าได�มากท่ีสุด 

Localization & vernacular เนื้อหารายการของประเทศ จีน, อินเดีย และ เกาหลี มีระดับเพ่ิมมากข้ึน อย�าง
เห็นชัดและยังคงมีการเติบโตต�อเนื่อง ส�งผลต�อการลงทุนใน platforms ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต�  

Entertainment – new rules of the jungle  ผู�ประกอบกิจการและผู�ให�บริการเนื้อหา มีการทํางานร�วมกัน 
เพ่ือพัฒนาการนําเสนอด�วยภาษาอังกฤษ ท่ีทําให�ความบันเทิง มีการแพร�กระจายของเนื้อหาและบริการ ไปได�ท่ัว
โลก 

Network evolution  การประกอบกิจการไปสู� IP networks  ทําให�เกิดคําถามในเรื่อง ค�าใช�จ�าย และ
ผลประโยชนG ของการเปลี่ยนแปลง    



15 

 

Satellite การเป9ดตัวผู�ประกอบกิจการดาวเทียมใหม� APOS 2014 สนใจในเรื่องท่ีคุกคามกําลังการผลิต การแก�ไข
ปRญหาในคลื่นท่ีมีจํากัด และความเปนไปได�ของ two-way networks  

 

Media Route: the Authority on Asia’s Media Industries 

การสรFางรายไดFจากคล่ืนลูกต:อไปของ Video Consumption  
จุดสําคัญ  

• ในฐานะท่ีเปนตลาดท่ีเติบโตข้ึนสําหรับ OTT, Pay-TV ภายใต�แรงกดดันในตลาดท่ีอ่ิมตัว  
• 3 รูปแบบ ท่ีมีการดําเนินการอยู�ในปRจจุบัน ลักษณะทางภูมิภาค, interface การติดต�อเข�าถึง และ
ลักษณะการทํางาน จะช�วยให�ไปถึงจุดหมายสูงสุดท่ีสําคัญ  
• การสร�างรายได�ในปRจจุบัน ธุรกิจด�านมือถือ OTT สถานการณGปRจจุบันไม�ดีนัก แต�มีศักยภาพ
แนวโน�มท่ีดีในอนาคต  
• ผู�ประกอบการ Pay-TV เอเชียจําเปนต�องเท่ียงตรงและทําให�เกินมาตรฐานท่ัวโลก 

 
การวิเคราะหGระบบเศรษฐศาสตรG ของ MPA พบว�า OTT ท่ัวเอเชียตะวันออกเฉียงใต�, อินเดีย, ฮ�องกง

และไต�หวัน ได�แสดงให�เห็นว�าในขณะท่ี OTT  ยังคงดึงดูดผู�ใช�บริการ  การบริการในปRจจุบันยังคงเปนบริการทีวีผ�าน
สาย โดยผ�านแพลตฟอรGมท้ังฟรีทีวีและแบบจ�ายเงิน ท่ียังสามารถเติบโตได�อีก อันท่ีจริง จากการวิเคราะหGใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให�เห็นว�า การดูทีวียังคงมีความยืดหยุ�น แม�จะมีการเจริญเติบโตใน time shifted/ดู
ออนไลนGผ�านมือถือ  ในขณะท่ี ตลาด Pay-TV ยังคงความนิยมอยู�ในวงกว�าง แม�จะมี Netflix ในปRจจุบันอยู�ท่ี  30% 
ของทีวีบ�าน ในยุโรปตะวันตก ผู�ซ้ือสื่อคาดหวังว�าส�วนแบ�งของการโฆษณายังคงมีเสถียรภาพ อย�างน�อยก็จนกว�าปL 
2017  ข�อมูลในอดีตของ DTT พิสูจนG ให�เห็นว�ามีความยุ�งยากมากกว�า OTT ในการสํารวจวิเคราะหGตลาด 10 แห�ง
ในเอเชีย ได�วิเคราะหGและแสดงให�เห็นว�าส�วนแบ�งการโฆษณาในทีวี จะเติบโตจาก 43 % ในปL 2013 ไปเปน 46% 
ในปL 2018 (29% FTA และ 17% Pay-TV) ในขณะท่ี ตัวอย�างเช�น ประเทศอินเดีย จะมีมูลค�ารวมประมาณ 7 ล�าน
เหรียญ ในส�วน  Pay-TV ท่ีเกิดใหม�  (ขับเคลื่อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ) ในอีก 5  ปLข�างหน�าไม�รวมในประเทศ
อินเดีย บริการ OTT ได�มีการสํารวจในพ้ืนท่ีท้ังหมดนั้น ส�วนใหญ�จะถูกขับเคลื่อนโดยผู�เล�นท่ีอยู�ในธุรกิจนี้อยู�แล�ว 
(ท้ังใน Pay-TV และผู�ประกอบการมือถือและผู�ให�บริการเนื้อหา branded content) มากกว�า จะเปน
ผู�ประกอบการอิสระ ใน 9 ผู�เล�นในเอเชียท่ีมีอยู� แต�ส�วนใหญ�กําลังจะมีการรวมตัวเปนกลุ�มบริษัทขนาดใหญ� เช�น 
Viki,  ซ่ึงได�จ�ายเงิน 5 ล�านเหรียญ  ในการลงโฆษณาสนับสนุนรูปแบบ VOD และถูกซ้ือโดยบริษัทญ่ีปุrนท่ีชื่อ  
Rakuten เม่ือปLท่ีแล�ว 

MPA เห็นว�า นักลงทุนในตลาดและการนําเสนอผลิตภัณฑGในอนาคต จะมีการรวมตัวและมีการ
เปลี่ยนแปลงในอีก 2 ปLข�างหน�า  สําหรับในปRจจุบันรูปแบบธุรกิจเบ้ืองหลัง OTT จะไม�สามารถปรับขนาดให�
เพียงพอต�อผู�เล�นในระบบธุรกิจนี้อีกต�อไป  โดยท่ัวไปผู�ให�บริการโทรศัพทGมือถือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�มี
ค�าใช�จ�ายระหว�าง  30 - 50 ล�านเหรียญสหรัฐ  ในการส�ง video แต� interfaces ของผู�ใช�และ platform ในการ
ทํางานนั้นตํ่าและมีรายได�รวมท้ังหมดของผู�ใช�โดยท่ัวไปเฉลี่ยประมาณ 15,000 เหรียญสหรัฐต�อเดือน ซ่ึงผู�ให�บริการ
ได�รับผลประโยชนGเพียงอย�างเดียวโดยได�รับค�าใช�จ�ายเพียงครั้งเดียวสําหรับการบริการ  อย�างไรก็ตามบทบาทของ
โทรศัพทGมือถือใน OTT จะเปนสิ่งสําคัญ เม่ือการโทรคมนาคมมีการเชื่อมโยงอย�างลึกซ้ึงกับผู�บริโภค สําหรับการ
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ดาวนGโหลดข�อมูล การเรียกเก็บเงิน และการตรวจสอบ  ในอนาคตผู�ให�บริการด�านเนื้อหาท่ีจะใช�ประโยชนGธุรกิจ
โทรศัพทGมือถือ พวกเขามองไปท่ีการขับเคลื่อนบริการ SVO,  apps,  games และการทําธุรกรรม อ่ืน ๆ ของ
ผู�บริโภค จะกลับมาอยู�ในธุรกิจนี้  ซ่ึงเปนจุดหลักของส�วนแบ�งรายได�  ควรมุ�งความสนใจอยู�ในการดําเนิน platform 
และรูปแบบการกําหนดราคาต�อผู�บริโภคท่ีมักจะมาพร�อมกับบริการข�อมูลอ่ืน ๆ 

ในขณะเดียวกันผู�ประกอบการ Pay-TV ท่ีสําคัญของเอเชีย จะมีการปรับเปลี่ยนอย�างรวดเร็วเพ่ือตาม
ผู�เล�นในตลาด เช�น Sky , Comcast  และ Liberty Global  ท่ีมีความสามารถระดับสูงในการสร�างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑG ระบบ interface ในการเข�าถึงผู�บริโภคในยุคต�อไป และการส�งข�อมูลแบบ Cloud delivery ต�อไปภาย
หน�า Foxtel, Astro, Tata Sky และ Airtel กําลังจะเคลื่อนไปตามเส�นทางสายเหล�านี้ 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

สําหรับ OTT มีการวิเคราะหGการตลาดในปRจจุบันว�ามีการเติบโตโดยเฉลี่ยในเรื่องการบริการ 
broadband ความเร็วสูง ท่ีส�งผ�านเส�นใยแก�วไฟเบอรG และการส�งแบบ 4G ในขณะท่ีหลายตลาดกําลังไปถึงระดับ
ความสามารถในการส�ง  HD VIDEOS นั้น ในอีกหลายๆประเทศ เช�น อินเดีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม และฟ9ลิปป9นสG
จะยังคงล�าหลัง แต�ยังคงเชื่อม่ันว�าตลาดเหล�านี้จะสามารถให�บริการท่ีมีค�าเฉลี่ยความเร็ว และมีความสามารถในการ
สนับสนุน ในระดับ SD VIDEO และเข�าไปถึงขอบเขต HD มีการพัฒนาการบีบอัดข�อมูลท่ีดีข้ึน  

 
ปuจจัยสําคัญที่ผลักดันการขับเคลื่อนใหFไปสู:  OTT โดยผูFประกอบการ และการรวมตัวของผูF
ใหFบริการกระจายเสียง   

• ธุรกิจหลักภายใตFความกดดัน จากการเติบโตของสมาชิก Pay-TV ซ่ึงจะมีมากข้ึน โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งในการพัฒนาการตลาดในเอเชียใต�และเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ดังนั้น ผู�ประกอบการ ในตลาดท่ีอ่ิมตัว 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งสิงคโปรG, ฮ�องกง, เกาหลีใต�, ญ่ีปุrน และไต�หวัน กําลังเผชิญ headwinds ท่ีเพ่ิมข้ึนในสิงคโปรG 
StarHub ซ่ึงเปนผู�ประกอบการเคเบิลชั้นนําท่ีมีประสบการณGด�านนี้ ประสบปRญหาการสูญเสียสมาชิกสุทธิ ในหลาย
ไตรมาสมี จนกระท่ังมีการเพ่ิมกลับมาในไตรมาส 4 ปL 2013  ซ่ึงกระตุ�นให�เกิดการเป9ดตัวเว็บไซตGใหม�ในทีวีทุก
รูปแบบการบริการ รวมท้ังการเสนอบริการ Free TV พ้ืนฐาน (รวมถึง HD STBs) ให�กับสมาชิก broadband  การ
วิเคราะหG  MPA แสดงให�เห็นว�าในสิงคโปรGมีการเพ่ิมจํานวนสมาชิก broadband ใหม� เพียง 17,000 ราย ในปL 
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2013 ในขณะท่ีฮ�องกงนั้นดีกว�าเล็กน�อย ด�วยการเพ่ิมจํานวนสมาชิก broadband ใหม�ประมาณ 30,000 ราย ใน
ส�วนอ่ืนๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต� – อินโดนีเซีย, ไทยและ ฟ9ลิปป9นสG นั้น ตลาด Free TV นั้นยังคงแข็งแกร�ง 
ในขณะท่ี DTT นั้นเปราะบาง โดยดูจากส�วนแบ�งโฆษณา (เหมือนอย�างท่ีทําในยุโรปตะวันตก) การแข�งขันในระบบ
ดิจิตอลในอนาคตจะรุนแรงเพ่ิมข้ึนเฉพาะอยู�ในส�วน Free TV เท�านั้น ในกรณีของประเทศไทย Pay TV จะลดลงไป
ในอนาคต แต�ในฟ9ลิปป9นสG และอินโดนีเซีย Pay TV จะมีการเติบโตของผู�ใช�บริการอย�างแข็งแกร�ง  โดยตลาดท้ังสอง
เปนการรวมผู�เล�นระดับสูง 3ราย  แต�ในประเทศอินโดนีเซียจะมีข�อจํากัดของเงินทุน และการดําเนินการท่ีไม�ดี 

• การละเมิดลิขสิทธิ์ ผลกระทบของการละเมิดลิขสิทธิ์ของเนื้อหา โดยเฉพาะอย�างยิ่งในระบบ
ออนไลนGท่ีมีการรับรู�ได�ในทุกระดับของระบบธุรกิจทีวี  ผู�บริโภคไม�สามารถท่ีจะเข�าถึงเนื้อหาบนทุกอุปกรณGท่ีมีอยู�
ตลอดเวลา เคยมีการเกิดข้ึน และเปนหนึ่งในเหตุผลหลายประการท่ีทําให�การเจริญเติบโตหยุดชะงักจากการละเมิด
ลิขสิทธิ์เนื้อหาในระบบออนไลนG  แต�ในตลาดท่ีเติบโตแล�วมีการเคารพต�อการแบ�งปRนไฟลGผ�านบริการ broadband 
ความเร็วสูง ความนิยมของ VPNs ในการเข�าถึงบริการ เช�น Netflix , Hulu และ Youku ใน ตลาดเช�น สิงคโปรG 
ฮ�องกง และ ออสเตรเลีย ยังเปนปRญหาใหญ�  ในขณะท่ีการเข�าถึงบริการเหล�านี้อาจจะไม�ได�ผิดกฎหมาย หากเปน
การบริโภคเนื้อหาท่ียังคงมีการจ�ายเงิน แต�ในพ้ืนท่ีสีเทาอันมีผลต�อรายได�ท่ีผู�ประกอบการพึงได�รับจากผู�บริโภค หรือ 
ARPU (Average Revenue per User) โดยเฉพาะผู�ประกอบการธุรกิจในท�องถ่ิน ต�อจากนั้นผู�ประกอบการ
กระจายเสียง และผู�ประกอบการ Pay-TV มีการปรับตัวและคิดค�น วิธีแก�ปRญหา เช�น การรับรองสิทธิในทีวีทุก
บริการ และบริการอ่ืนๆของ OTT เพ่ือให�แน�ใจว�าสมาชิกท่ีจ�ายเงินได�รับบริการท่ีถูกต�องตามกฎหมาย และได�รับการ
บริการท่ีคุ�มค�าจากการจ�ายเงินท่ีจ�ายให�แก�ผู�ให�บริการโทรทัศนG  สําหรับเจ�าของ platform และเจ�าของเนื้อหา จะ
เจรจาตกลงในสิทธิ์ของ OTT/multiscreen (MS) และเห็นคุณค�าของสิทธิเหล�านี้ โดยจะดําเนินการในสัญญาใหม�
และสัญญาเดิมท่ีมีอยู�จากนี้ต�อไปข�างหน�า  

• ธุรกิจบริการเสียงแบบดั้งเดิมลดลง  ระบบโทรคมนาคมท่ัวภูมิภาคกําลังเผชิญความกดดันจาก
การลดลงอย�างมีนัยสําคัญของรายได�และกําไรของบริการเสียง SMS ซ่ึงมีรายได�ลดลง เม่ือผู�ใช�บริการหันมาใช�
บริการส�งของ OTT ดังเช�น Skype, Viber และ WhatsApp แม�ว�าข�อมูลรายได�และแผนการบริโภคข�อมูลจาก ผู�ใช�
แบบรายเดือนและแบบเติมเงินมีการเติบโต แต�บริการเหล�านี้ได�กลายเปนการบริการพ้ืนฐานท่ัวไป ส�งผลให�การ
โทรคมนาคมได�ก�าวไปสู�พ้ืนท่ี OTT 

• การสรFางความสัมพันธBโดยตรงกับลูกคFา ผู�ประกอบการ Pay-TV ในเอเชียได�มีการพัฒนาและ
เพ่ิมช�องทางการดูแลลูกค�าของพวกเขาเพ่ิมข้ึน  ทําให�ผู�ประกอบการกระจายเสียงซ่ึงเปนพันธมิตรท่ีมีการชําระ
ค�าธรรมเนียมเริ่มเปนห�วงเก่ียวกับการสูญเสียส�วนแบ�งผู�ชมและรายได� การสร�างความสัมพันธGโดยตรงกับลูกค�า ผ�าน
ระบบบริการท่ีได�รับรองความถูกต�อง เปนแอปพลิเคชั่นแบบระบบ standalone  (ในบางกรณี) ได�มุ�งไปสู�การ
บริการ SVOD ช�วยให�พวกเขาสร�างแบรนดGและมีการวิเคราะหGข�อมูลตอบรับของผู�ใช� และยังสามารถป}องกันความ
เสี่ยงในอนาคตของพวกเขา และสามารถนําเสนอบริการใหม�ต�อผู�บริโภคโดยตรง ทําให�สร�างแรงกดดันต�อพันธมิตร 
บน CPS ซ่ึงอาจทําให�มีความสัมพันธGท่ีไม�ยั่งยืน 

 
ความหลากหลายของรูปแบบธุรกิจ 

ในระบบ OTT มีการขยายจํานวนของรูปแบบธุรกิจ ท่ีได�นํามาทดลองและนํามาใช�ด�วยความ
หลากหลายของระดับของความสําเร็จ 

• Authenticated Models (รูปแบบการรับรองสิทธิความถูกตFอง)  Pay-TV platforms เช�น 
StarHub, Singtel, PCCW, Now TV และกลุ�มช�องทีวีต�างๆ เช�น Fox International Channels (FLC) และ HBO 
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ได�เป9ดตัวในระบบการรับรองสิทธิความถูกต�อง (authenticated MS ) และ Catchup Services ให�กับผู�รับ
สัมปทานท่ีเปน Pay-TV  โดยผู�ให�บริการส�วนใหญ�ได�ทําแบบสํารวจสอบถาม โดยได�เสนอบริการเหล�านี้ฟรี (หนัง 
Fox Movies Play) เพ่ือให�ท้ังผู�บริโภคและ Pay-TV platforms (ในระยะแรก) แม�ว�าเราคาดว�าในอนาคตต�อไปเม่ือ
มีการกลับมาต�อรองในการต�อสัญญาจะมีการเพ่ิมเติมบริการและค�าใช�จ�าย  โดยเฉพาะอย�างยิ่งผู�ประกอบการและ
ผู�ประกอบการบริการเนื้อหา เริ่มมองการบริการ SVOD ท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีบางบริการท่ีไม�สะดุดตา ได�แก� Astro ของ 
AOTG (Astro On The Go) และ Foxtel นอกจากนี้ยังนําไปใช�ในการให�บริการ OTT ให�กับผู�รับสัมปทาน  Non 
Pay TV  (Non Pay TV Subs) เม่ือผู�ประกอบการ pay-TV ได�เผชิญแรงกดดันบางอย�างโดยเฉพาะอย�างยิ่งในตลาด
ท่ีเติบโตเต็มท่ีดูเหมือนว�าการบริการ OTT จะแยกคิดค�าบริการต�างหากและค�าใช�จ�ายมีแนวโน�มท่ีจะรวมค�าบริการ
ประจําเปนราคาในแพ็คเกจ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
• Free, ad-supported รูปแบบธุรกิจท่ีได�รับความนิยมอย�างสูงในเอเชียใต� และเอเชียตะวันออก

เฉียงใต� ซ่ึงมีความสามารถในการจ�ายสําหรับเนื้อหาท่ีจํากัด ทําให�ผู�ประกอบการ OTT บางบริษัทในตลาดเหล�านี้
เลือกท่ีจะไปลงให�แบบบริการฟรี  โดยมีโฆษณาสนับสนุน เช�น Zenga TV ในอินเดียเปนตัวอย�าง ซ่ึง 60% ของ
รายได�มาจากการโฆษณา ซ่ึง Zenga ถือได�ว�าได�รับประโยชนในการเปนผู�เริ่มก�อน โดยมีรายได�กว�า 22 ล�านเหรียญ
สหรัฐ  จากการเปนสมาชิกแบบบอกรับ แต�ก็มีผู�ต�องการโฆษณาในสื่อ ได�แก� บริษัทของมาเลเซีย ชื่อ Maadu ซ่ึงมี
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสื่อของเกาหลี ซ่ึงนําเสนอสื่อในประเทศมาเลซีย ในสิงคโปรGและอินโดนีเซีย ยังเปนการ
ให�บริการฟรี ในขณะท่ีรูปแบบการบริการแบบไม�มีโฆษณานั้นจะได�รับความสนใจในหมู�ผู�บริโภคในประเทศท่ีกําลัง
พัฒนา  ขนาดของส�วนแบ�งของการโฆษณาออนไลนGส�วนใหญ�ในภูมิภาค มีการแข�งขันกันสูงเพ่ือท่ีจะได�ตําแหน�งท่ีดี
ท่ีสุดในการตลาด การวิเคราะหGของ MPA แสดงให�เห็นว�า แม�จะอยู�ในตลาดท่ีเติบโตเต็มท่ีแล�วเช�นฮ�องกงและ
สิงคโปรG ระบบออนไลนGมีส�วนแบ�งการตลาด เปน 7 % และ 5 % ตามลําดับ เม่ือสิ้นปL 2013 ในขณะท่ีการโฆษณา
ในระบบออนไลนGมีส�วนแบ�งการตลาดของประเทศท่ีกําลังพัฒนา เช�น อินเดีย, อินโดนีเซีย, ฟ9ลิปป9นสG และไทย อยู�
ในช�วง 3 - 5% 

• Freemium การรวมกันของการให�บริการฟรีแบบมีโฆษณาสนับสนุน กับการบริการเนื้อหาแบบ
จ�ายเพ่ิม  ซ่ึงการบริการแบบนี้ได�เริ่มท่ีจะได�รับความนิยมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเกิดจากผู�ประกอบการท่ีตระหนักว�า  ผู�บริโภค
ยินดีท่ีจะจ�ายเงินสําหรับบางเนื้อหาแต�ไม�ใช�จ�ายท้ังหมด  ผู�ให�บริการกระจายเสียงของมาเลเซีย Media Prima และ
ผู�บริการกระจายเสียงของสิงคโปรG MediaCorp ท้ังสองต�างเลือกท่ีจะให�บริการประชาชนในรูปแบบนี้  ด�วยบริการ
ได�แก� Tonton Services  และ Toggle Services  ตามลําดับ ซ่ึงท้ังสองต�างต�อสู�ท่ีจะได�รับความสนใจในบริการนี้  
ในขณะนี้ Tonton ได�เสนอต�อสมาชิกท่ีลงทะเบียนให�ได�รับบริการแบบฟรีท่ีสามารถเข�าถึง Live streaming  ของ
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สื่อต�นสังกัด คือ Prima’s Terrestrial FTA Channels บริการเนื้อหา  พรีเม่ียม (Premium Content)  จาก 
Hollywood Studios และผู�ให�บริการเนื้อหาในเอเชีย (Bollywood, อินโดนีเซีย และจีน) ให�บริการ ผ�านทาง PPV 
หรือ SVOD  ในส�วน Disney นั้นได�มีการลงนามในข�อตกลงเม่ือเร็ว ๆ นี้กับ Tonton ท่ีจะนําเสนอเนื้อหาหนัง
ภาพยนตรGมาลง และเปนการขยายความสัมพันธGท่ีมีอยู�กับ Media Prima’s FTA Assets ในผู�ประกอบการ
โทรคมนาคมของอินโดนีเซียท่ีได�ให�บริการ OTT ให�กับผู�บริโภค (เจ�าของโดย Telkomsel ) และ XL Nonton        
( ดําเนินการโดย XL Axiata ) ก็ได�เลือกรูปแบบการบริการแบบ freemium โดยให�บริการการเช�าถึงฟรีใน Live 
Streaming ของ Terrestrial FTA  Channels ผนวกกับการบวกเพ่ิมค�าใช�จ�ายในการเข�าถึงสื่อท�องถ่ิน, ภาพยนตรG
จีน, ภาพยนตรG Hollywood และรายการโทรทัศนG ซ่ึงสามารถสร�างรายได�ในการให�บริการน�อยเม่ือเทียบกับขนาด
ของ platform การลงทุน 

 

ในขณะท่ีปRจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตของระบบธุรกิจ OTT ได�เริ่มต�นข้ึน ได�แก� 
ความพร�อมของอุปกรณGเชื่อมต�อ (ทีวี, สมารGทโฟน, gaming consoles) และการเพ่ิมความเร็ว broadband ยังคง
เปนอุปสรรคและผู�ให�บริการต�องการท่ีจะแก�ไขปRญหาพ้ืนฐานเร�งด�วนก�อนท่ีจะทํา OTT ตามแนวโน�มตลาด ได�แก� 

• Local content is key เนื้อหาท�องถ่ินเปนกุญแจสําคัญ ในขณะท่ีการเข�าถึงแหล�งข�อมูลเนื้อหา 
มากมายจาก Hollywood Studios และช�องต�างประเทศ (รวมท้ัง English GE และภาพยนตรG) เปนกุญแจขับ
เคลื่อนท่ีสําคัญสําหรับการเริ่มต�นเข�าสู�ตลาดในหลายตลาด OTT platform จะต�องมองไปไกลกว�าภาคภาษาอังกฤษ
และมากกว�าภาษาท�องถ่ิน และเนื้อหาในเอเชีย เพ่ือก�าวไปสู�ตลาดขนาดใหญ�อย�างแท�จริง การวิเคราะหGของ MPA 
แสดงให�เห็นว�าส�วนแบ�งสําหรับเนื้อหาในเอเชียนั้นได�รับความสนใจเพ่ิมมากข้ึนอย�างมีนัยสําคัญในปLท่ีผ�านมาทําให�
ส�วนแบ�งผู�ชมท้ังหมด เนื้อหาท�องถ่ิน และเนื้อหาเอเชียเปน 70-80% ของ platform ของการเข�าชม เช�น 
อินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยสื่อความบันเทิงภาคภาษาอังกฤษยังคงได�รับความนิยมอยู�  ในประเทศอินโดนีเซีย,  
ฟ9ลิปป9นสG และประเทศไทย ซ่ึงมีผู�ให�บริการ OTT หลายรายในปRจจุบันได�แสดงให�เห็นช�องว�างอย�างมีนัยสําคัญใน
เนื้อหาปRจจุบัน ท้ังสําหรับภาษาอังกฤษและเนื้อหาในเอเชีย โดยเชื่อว�ายังมีโอกาสอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีจะทําให�การ
บริการเนื้อหาในเอเชียจะมีความสามารถบริการเนื้อหารวมท่ีมีขนาดใหญ�ได�ท้ังในประเทศและต�างประเทศ  

• User experience and interface ประสบการณGต�อเนื่องระหว�างบริการ pay-TV ท่ีมีอยู� กับ 
การบริการ OTT แบบมีการรับรองสิทธิความถูกต�องในปRจจุบันได�ลดลงไปเพราะผู�ประกอบการส�วนใหญ�มักจะบังคับ
ให�ลูกค�ารู�จักตัวเองผ�าน Multiple User Interfaces และ EPGs ด�วยการให�บริการแบบ Standalone Services  
โดยผู�ให�บริการ OTT จําเปนต�องมุ�งเน�นไปท่ีการ Interfaces Streamlining ของบริการพวกเขา ซ่ึงจะทําให�พวกเขา
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ได�เปรียบ และต�องทําให�ได�ดีกว�าปRจจุบันเนื่องจากผู�บริโภคซ่ึงหันไปใช�บริการการเข�าถึงข�อมูลผ�าน iTunes หรือ  
iOS หรือ Android 

 
 

India : New Regulation Rebalance Distribution Dynamic  
 
อินเดีย : การปรับระเบียบใหม:ใหFเกิดความสมดุลใหม:ในการใหFบริการแบบไดนามิก  
 
จุดสําคัญ 

• เราคาดหมายว:าจะมีการรวมกลุ:มผูFประกอบการ หลังปv 2015  
• สายตาทุกคู:จับจFองไปยังความเคล่ือนไหวในอนาคตของ Star, Zee และ เครือข:ายระหว:าง

ประเทศ 
 

กฎระเบียบใหม�ท่ีออกโดย The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)  ในเดือนนี้ เริ่ม
มีการรวบรวมข�อกําหนดและจะเริ่มทยอยออกมาหลังปL 2015 โดยจะนําไปใช�และให�เปนความรับผิดชอบในกลุ�ม
ผู�ประกอบการกระจายเสียงขนาดใหญ�ในประเทศ ได�แก� Star, Zee, Multi Screen Media (MSM) และ TV18 
เพ่ือท่ีจะรวมการจัดจําหน�ายให�อยู�ภายใต�หลังคาเดียวกัน  โดยคณะลูกขุนจะออกบัญญัติให�มีผลต�อกลุ�มช�องของ
ต�างประเทศด�วย เช�น Discovery, Turner และ Disney  ในอีก 6 - 12 เดือนถัดจากนี้ต�อไปธุรกิจซ่ึงเดิมเปน
เหมือนกับการทําธุรกิจท่ีพยายามมองหาช�องโหว�ทางกฎหมายในสัญญาข�อตกลง มีความพยายามท่ีจะช�วยให�สัญญา
ข�อตกลงของหลายๆ สื่อมารวบรวมอยู�ใน Media Pro โดยท่ี สัญญา MSM-Discovery และ IndiaCast จะยังคงมี
อยู�ต�อไป และมุ�งเน�นไปท่ีรวบรวมและเก็บรายได�ในปL 2014 นอกเหนือจากระยะเวลานี้ และดูเหมือนจะมีแนวโน�ม
เกิดข้ึนมากหลังปL 2015 มีความคาดหมายว�าการรวมกลุ�มผู�ประกอบการจะผ�อนคลาย  Star และ Zee จะมีการใช�
วิธีการต�างๆ และ India Cast ซ่ีงรวบรวมทุก TV18 Brands (รวมถึงViacom18, History18 และธุรกิจอ่ืนๆ) จะมา
รวมอยู�ภายใต�หลังคาเดียวกัน ไม�คิดว�าสัญญาระหว�าง MSM-Discovery หรือ Zee-Turner จะสามารถรอดพ�นได�
ในระยะยาว ไม�ว�าท้ัง Discovery หรือ Turner ซ่ึงได�ใช� Outsourced ในการจัดจําหน�ายในทุกตลาดขนาดใหญ�ท่ี
พวกเขาทํากิจการท่ัวโลก แต�มีข�อยกเว�นในญ่ีปุrน   ในประเทศอินเดียตลาดท่ีเปนระบบ Digital-led addressability 
ยังมีการเติบโตจึงช�วยลดความจําเปนท่ีจะต�องรวบรวมสัญญา ซ่ึงเห็นว�าการรวมการจัดจําหน�ายโดยเฉพาะอย�างยิ่ง 
ในพ้ืนท่ีไม�ใช�ชนบท  โดยท่ัวไปมีเพียงแค� 25 ผู�ประกอบการเคเบิลและผู�ประกอบการดาวเทียมส�วนใหญ� แสดงให�
เห็นถึงพ้ืนฐานการตลาดและการบัญชีในปRจจุบัน เปน 90% ของค�าใช�จ�ายพันธมิตรท่ีเพ่ิมข้ึนใน Pay-TV Channels 
(หมายเหตุ 15 บัญชีแรกมีส�วนแบ�งเกือบ 80%) ความสัมพันธGโดยตรงกับผู�ประกอบการ platformผู�ประกอบการท่ี
เก่ียวข�องและผู�ประกอบการท่ีเปนอิสระต�องการท่ีจะขอให�เกิดข้ึน  
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ประเทศอินเดียสามารถทํารายได�กว�า 20% ของ Discovery และ Turner ในเอเชียแปซิฟ9ก แสดงให�
เห็นถึง HBO เปนกุญแจการตลาดท่ีสําคัญ กลุ�มผู�ให�บริการขนาดใหญ�ท่ัวโลก รวมถึง Disney ต�องการท่ีจะลงทุนใน
การจัดจําหน�ายของตนเองและต�องโดนขัดขวาง หากพวกเขาต�องถูกรวมอยู�ในกลุ�มธุรกิจรวมใต�หลังคาเดียวด่ังเช�นท่ี
ระเบียบใหม�ของอินเดียจะทํา และทราบดีถึงมูลค�าท่ีแท�จริงของแบรนดGพวกเขาในตลาด Digital Pay-TV หลังสิ้นปL 
2013 นั้นมีการเพ่ิมมากข้ึนกว�า 45% ของส�วนแบ�งตลาด pay-TV โดยเริ่มจาก STBs ผ�าน DTH และเคเบิล และคิด
เปน 30% ของส�วนแบ�งการจ�ายเงินท่ีเรียกเก็บเงินจากผู�รับสัมปทาน ท่ีได�รับการเป9ดใช�งานส�วนใหญ�คือ DTH 

ในอดีต ในการจัดจําหน�ายในระบบอะนาล็อค ในอินเดียมีมูลค�ากว�า 130 ล�านเหรียญสหรัฐ ส�วนใน
ตลาด pay-TV ซ่ึงเปนการรวมกลุ�มผู�ประกอบการกระจายเสียงท้ังในและต�างประเทศ มีการกระจายการจัดจําหน�าย
ผ�าน Outsourced กลุ�มเหล�านี้ได�แก� Star-Zee, Zee-Turner, Sony-Discovery, TV18, Disney-UTV ซ่ึงจัดได�ว�า
อยู�ในระดับธุรกิจเดียวกัน ในปL 2011 ได�เผชิญปRญหาท่ีหลีกเลี่ยงไม�ได�ด�วยการสร�าง Media Pro ข้ึนมา โดยท่ีการ
ร�วมทุนของ Star-Zee ท่ีเปนตัวแทนการจัดจําหน�ายของ 76 ช�อง มีส�วนแบ�งท่ีโดดเด�นของผู�ชมในภาษาฮินดู, 
ภาษาอังกฤษ และภาษาถ่ินในระดับภูมิภาค  Media Pro ได�ประกาศว�าประสบความสําเร็จในการเติบโตข้ึนมา 
(โดยเฉพาะอย�างยิ่งสําหรับ Zee ) และได�ค�าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจากระบบเคเบิลท้ังหมดท่ีอ�างว�าเปนกลุ�ม
ก�อนขนาดใหญ�อย�างมีนัยสําคัญของการเขียนโปรแกรมท่ีมีผลต�องบประมาณ 4 ผู�เล�นระดับสูงสุดของ DTH  มีความ
กังวลท่ีเกิดจากการยกระดับ โดย platform  Media Pro ใช�วิธีบังคับกับผู�ประกอบการ โดยมีการต้ังข�อจํากัดใน
ตัวเลือกสําหรับการกําหนดราคาและแพ็คเกจท่ีจะเสนอผู�บริโภค โดยการใช�วิธีนี้อาจจะไม�ใช�มีแค�เฉพาะในประเทศ
อินเดียแต�กําลังจะเกิดข้ึนท่ัวโลก 
 
ในแง:ของผลกระทบต:อกฎระเบียบที่สําคัญดังกล:าว สามารถสรุปไดFดังน้ี 

• Media Pro, Star และ Zee โดย Media Pro จะดําเนินต�อไปในระยะสั้น แต�เกินกว�าปL 2015  
เราคาดว�าจะเกิดการร�วมทุนท่ีซับซ�อนข้ึน เช�น Star จะไม�อาจหลีกเลี่ยงในการนําธุรกิจบริการความบันเทิง (ใน
ภาษาฮินดู, ภาษาอังกฤษ และภาษาท�องถ่ินภูมิภาค) และธุรกิจการกีฬา เข�าไปอยู�ภายใต�หลังคาเดียว ในขณะท่ี 
Zee ได�สร�างธุรกิจมาจากพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร�งโดยท่ีมีหรือไม�มี Turner 
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• TV18 การสูญเสียของ Disney จะเจ็บตัว แต� IndiaCast  ก็พร�อมแล�วสําหรับการพัฒนาท่ีจะก�าว
ต�อไปสู�ผู�ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ ภายใต� TV18  โดยมีการจัดจําหน�ายหลักไปท่ีการบริการความบันเทิง 
ช�องข�าวในภาษาฮินดู  ในภาษาอังกฤษและภาษาท�องถ่ินในแต�ละภูมิภาค 

• MSM-Discovery ธุรกิจท่ีแข็งแกร�งของการร�วมธุรกิจของ 2 ฝrาย ท่ีผนึกกําลังทําให�สามารถสร�าง
มูลค�าใน 12 ปL ทําให�ทําใจได�ยากท่ีจะเห็นธุรกิจนี้ถูกทําลาย ในปL 2015 เราเชื่อว�าพ้ืนฐานความเปนจริงและมูลค�าใน
ระยะยาวจะสามารถบอกได�ว�าการร�วมทุนนี้จะไม�สลายไป 

• Platform ไม�ต�องสงสัยเลยว�าการออกกฎควบคุมจะสร�างความสมดุลใหม�ให�แก�ผู�จัดจําหน�ายราก
หญ�าให�สามารถเท�าเทียมกับผู�ประกอบการหลักท่ีได�รับความนิยม โดยมีคําถามท่ีสําคัญคือ พวกเขาจะทําอย�างไร   
ในการใช�ประโยชนGจากความได�เปรียบนี้ ในแง�ของการนําเสนอแพ็คเกจและความคุ�มค�าต�อผู�บริโภค  ในทฤษฎีท่ีว�า
ผู�ประกอบการเคเบิลอิสระควรได�รับประโยชนG  ในขณะท่ี MSOs ขนาดใหญ�โดยเฉพาะอย�างยิ่ง Hathway         
อาจได�รับประโยชนGบ�างจากอัตราเงินเฟ}อในส�วนค�าใช�จ�ายในเนื้อหา 

• ผู�ประกอบการใหม� ผู�เล�นใหม�ท่ีเข�ามาในตลาด จะสามารถเข�าไปร�วมทุนในบริษัทต�างๆ ร�วมกับ
ผู�ประกอบการกระจายเสียงรายอ่ืนๆ ได�โดยไม�ต�องรวบรวมทุน และสามารถเลือกท่ีจะติดต�อธุรกิจโดยตรงกับ
ผู�ประกอบการ Digital Pay TV Platforms และความท�าทายคือพวกเขาจะต�องร�วมรองรับค�าใช�จ�ายของการจัด
จําหน�ายร�วมได� โดยท่ีสําหรับบางคนอาจจะลังเลท่ีจะร�วมทุนกับผู�ประกอบการกระจายเสียงรายอ่ืน 

Summary of Regulation  โดย TRAI ได� ออกกฎระเบียบการป}องกันจากการเผยแพร�ข�อเสนอการ
เชื่อมต�อการอ�างอิง Publishing Reference Interconnect Offers (RIO) ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของข�อตกลง การขายส�ง 
และเพ่ือบรรลุข�อตกลงกับผู�จัดจําหน�ายเหล�านี้ กฎระเบียบนี้จะต�องได�รับการยอมรับจาก ผู�ประกอบการกระจาย
เสียง  การเข�าร�วมนี้จะยังคงสามารถอยู�ในฐานะตัวแทนท่ีได�รับอนุญาตเพียงแต�เฉพาะในชื่อในการปฏิบัติเท�านั้น  
ผู�ประกอบการกระจายเสียงต�องให�แน�ใจว�าการเข�าร�วมนี้ว�าจะไม�เปลี่ยนแปลงการบริการของช�อง โดยไม�ผิดต�อการ
นําเสนอท่ีแจ�งไว�ใน RIO การเข�าร�วมจะไม�สามารถกระจายช�องทางการออกอากาศไปหลายๆ ช�องทาง แต�ข�อยกเว�น
ประการหนึ่งคือในกรณีท่ีผู�ประกอบการเปนกลุ�มก�อการเดียวกันจะสามารถกระจายหรือรวมช�องทางของพวกเขาใน
การออกอากาศได� (บริษัท Star และ Zee อาจได�รับประโยชนGนี้) ภายในระยะเวลาหกเดือนท่ีได�รับคําสั่งให�
ดําเนินการ การออกอากาศในสัญญาเดิมจะต�องยกเลิกไปและผู�จัดจําหน�ายจะต�องมาเซ็นสัญญาใหม� 
 
Dish TV : Living with Uncertainty 
 

จุดสําคัญ 
• ความตFองการของผูFบริโภคท่ีอ:อนแอ ค:าสกุลเงิน และค:าใชFจ:ายดFานเนื้อหาท่ีมีผลเสียต:อ 

ผูFประกอบการ DTH  
• การเจริญเติบโตในระยะยาวท่ีจะยึด DAS ข้ันตอนท่ีสามและส่ีในระบบดิจิตอล 
 
ผู�ประกอบการ DTH Pay-TV โดยผ�าน Dish TV ยังอ�อนแอ โดยประสิทธิภาพทางการเงินสําหรับ    

ไตรมาส 3 FYE March 2014 ได�รับผลกระทบในทางลบจากการเผชิญฤดูท่ีซบเซาท่ีสุดในช�วงสามปLท่ีผ�านมา โดย 
Forex ได�แสดงว�า มีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผันผวนและค�าใช�จ�ายท่ีสูงข้ึนของเนื้อหา ทําให�รายได�รวม
สําหรับไตรมาสมีการขยายตัวท่ี 9.9% Y / Y ประมาณ Rs 5.53 Bil  โดยเปนรายได�จากการสมัครสมาชิก มากกว�า 
90% ของรายได�รวม  โดยเปนค�าเช�าตามสัญญาเช�าท่ีมีการลดลงอย�างต�อเนื่อง โดยลดลง 44.7% Y/Y  ผลกําไรจาก
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การดําเนินงานลดลง 1.6% Y / Y ประมาณ Rs 1.35 Bil ในขณะท่ีอัตราเงินเฟ}อสูงข้ึนอย�างต�อเนื่องและทําให�อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินสูงข้ึน ทําให�เกิดการสูญเสียอย�างต�อเนื่องเพ่ือท่ีจะยังคงรักษาธุรกิจ Dish TV โดยมีผลขาดทุนสุทธิ Rs 
382 Mil อย�างไรก็ตามบริษัทยังสามารถสร�างรายได� ในช�วงของ Rs 1.73 Bil. สําหรับ 9M FY14 

Steady Improvement in key Operating Metrics ปลายธันวาคม 2013 Dish TV มีรายได� 
16.3 Mil และกําไรสุทธิ  11.3 Mil. มีการเพ่ิมสมาชิกสุทธิในไตรมาส อยู�ท่ี 0.22 Mil และการบริหารงาน            
มีจุดมุ�งหมายเพ่ือเพ่ิมข้ึนอีก 0.3 -0.35  Mil ในช�วงไตรมาสสุดท�ายของปLงบการเงิน  Dish TV ยังคงสามารถรักษา
ความคงท่ี 0.6% ต�อเดือน แต�อัตราส�วนระงบประจําปLยังคงอยู�ในระดับสูงท่ี ท่ี 20% ข้ึนไป 

ARPUs สําหรับ Dish TV ได�เติบโตข้ึน 3.8% Y/Y ท่ีประมาณ Rs 166 ต�อเดือน อย�างไรก็ตามในการ
เปรียบเทียบกับคู�แข�งระดับกลาง Airtel Digital TV, ซ่ึงมีการเติบโตไม�มากนัก Airtel Digital TV ได�รายงาน ARPU 
ของ Rs 207 รายเดือน สําหรับไตรมาส ธันวาคม 2013 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 11.1 % Y/Y การเติบโตนี้ ส�วนใหญ�เกิดจากการ
เพ่ิมข้ึนของราคา RS 20 ดําเนินการโดยอุตสาหกรรมในช�วงต�นปL ท่ีผ�านมา  โดย ARPU ท่ีเติบโตข้ึน แสดงให�เห็นว�า
ผู�ประกอบการประสบความสําเร็จท่ีได�รับจากการเพ่ิมข้ึนของผู�บริโภค Air Tel สามารถท่ีจะรองรับการเพ่ิมข้ึนของ
ราคาได�ดีกว�า ในขณะท่ี Dish TV มีประสบการณGในการลดคุณภาพ โดย สมาชิก สําหรับ Dish TV เริ่มมีเสถียรภาพ 
ในขณะนี้เราเข�าใจว�าด�วยอัตราส�วน 55:45 (แพ็คเกจพ้ืนฐานต�อ แพ็คเกจ Premium หรือแพ็คเกจพ้ืนฐานท่ีมีการ
เพ่ิมเติมค�าใช�จ�ายในการเพ่ิมแพ็คเกจ) ผู�ใช�บริการ Dish TV ค�าใช�จ�ายในการซ้ือบริการ (SAC ) สําหรับไตรมาสถึง Rs 
1,889 ซ่ึงราคานี้รวมถึงเปนค�าอุปกรณGสําหรับผู�สมัครใหม� ประมาณ ~ Rs 1,200 ต�อสมาชิกใหม� ซ่ึงต�อมามีการเพ่ิม
ราคาในการแรกเข�าสําหรับสมาชิกใหม�และการเจรจาต�อรองกับผู�ขายท่ีดีข้ึน อาจจะช�วยให�ลดค�า  SAC  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค:าใชFจ:ายเน้ือหา ยังอยู:ภายใตFการตรวจสอบ  การเพ่ิมข้ึนของค�าใช�จ�ายในเนื้อหาของ Dish TV  
ทําให�ต�องมีค�าใช�จ�ายเพ่ิมข้ึน ในการการออกอากาศรายการกีฬา (Star Sports) ซ่ึง Dish TV มีการจัดเรียง  CPS 
ใหม�  ท่ีสําคัญในช�วงไตรมาสท่ีผ�านมา มี 22 ช�องรายการ จาก IndiaCast ได�ถูกย�ายจากช�องทางในแพ็คเกจ a-la-
carte หากอิงตามความต�องการบริโภคในปRจจุบันด�วยช�องทางเหล�านี้ Dish TV คาดหวังท่ีอยากจะลดค�าใช�จ�ายท่ี
จ�ายให� กับ  IndiaCast โดยบนพ้ืนฐานรายได�ต�อปL ค�าใช�จ�ายในเนื้อหาท่ีคาดว�าจะเติบโต 12%     Y/Y บริษัทมี
ความต้ังใจท่ีจะลดค�าใช�จ�ายเนื้อหาเปนเปอรGเซ็นตGของยอดขายโดย 400-500 bps สําหรับในอีกสองปLข�างหน�าเปน
ผลให�เราอาจจะเห็นการเพ่ิมข้ึนของค�าใช�จ�ายในเนื้อหาในปLหน�า 
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การมองไปในอนาคตขFางหนFา  โดยท่ัวไปการเติบโตของสมาชิกผู�บริโภคในอุตสาหกรรมนี้ไม�ได�ถูก
แจ�งออกมา  เราคาดประมาณว�า ตลาด DTH มีการเพ่ิมประมาณ 4 Mil  โดยผู�รับสัมปทานท่ีใช�งานในปLท่ีผ�านมาท่ี
สามารถติดตามนับจํานวนได�ในปLนี้ได�แก�  D2H, Tata Sky และ Airtel ยังคงท่ีจะคว�ารายได�กําไรส�วนใหญ�ไว� และมี
การใช�งานเพ่ิมข้ึน ผนวกกับมีการเพ่ิมข้ึนในตลาด HD Market การผลักดันต�อไปเพ่ือให�มีการเติบโตของปริมาณ
โดยรวมจะมุ�งเป}าไปยังการเป9ดตัวของ DAS ในระยะ 3 และ 4 นอกจากนี้เหตุการณGเฉพาะของ FYE ใน มีนาคม 
2015 เช�น IPL cricket ฟุตบอลโลกรายการฟุตบอลโลกจะช�วยกระตุ�นให�มีการเติบโตในกลุ�มตลาดลูกค�า Premium 
และ มีการเพ่ิมข้ึนในระดับโครงสร�าง ในธุรกิจการประกอบการ HD ท่ัวท้ังกลุ�มลูกค�าและสมาชิก  

 
 
สิงคโปรB  
Telcos Cap a Year of Attrition 
 
จุดสําคัญ 

• บริการ Video และ broadband ภายใตFความกดดัน  
• การริเริ่มใหม:อาจต:ออายุการเจริญเติบโต : ธุรกิจมือถือยังคงเป~นตัวขับเคล่ือนหลัก 

 
ผลจากการท่ี Telcos StarHub และ SingTel ออกมายืนยันว�ากําลังอยู�ในสถานการณGท่ีร�ายแรงจาก

ปRจจัยหลายอย�าง ได�แก� ความอ่ิมตัวของตลาด, การแข�งขันท่ีรุนแรง, การละเมิดลิขสิทธิ์ และจํานวนผู�บริการ (OTT) 
ท่ีมีมากเกิน, การจํากัดจํานวนการบริโภคและการเติบโตผ�านสื่อและในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทําให�สามารถ
กําหนดลักษณะของผู�เล�นท้ังสองซ่ึงมีสถานะม่ันคง แต�เปนผู�เล�นท่ีไม�ต่ืนตัว เช�นผู�เล�น StarHub ยังคงเปนธุรกิจท่ีดีมี
ความม่ันคง ซ่ึงสอดคล�องกับมีการจ�ายเงินปRนผล และจะค�อยๆ มีการเปลี่ยนลักษณะกลุ�มธุรกิจผู�บริโภคหลักไปเพ่ือ
บรรเทาความกดดันจากการกําหนดราคา และทําให�ยังคงมีการเติบโตต�อไป โดยเราเน�นกุญแจของรูปแบบท่ีสําคัญ 
ดังนี้ 

• รายไดF  รายได�ประจําปL FYE ธันวาคม 2013 นั้นลดลง ในขณะท่ี EBITDA มีการขยับข้ึน 2% มี
ปริมาณลูกค�าท่ีแข็งแกร�งในไตรมาส 4 ท่ัวทุกกลุ�ม รวมถึง Pay-TV (ท่ีได�รับประโยชนGจากการก�าวข�ามของ BPL 
Football Coverage) แต� ARPUs ยังอ�อนแรง ในธุรกิจ Wireless และ broadband เปนแนวทางการบริหาร
จัดการสําหรับ Low Single-digit Service มีการเติบโตของรายได� ใน FY 2014 ด�วย EBITDA MARGIN คาดว�าจะ
อยู�ท่ีประมาณ 32% ธุรกิจ Wireless และองคGกรธุรกิจ จะยังคงกลุ�มหลักในการขับเคลื่อนในปLนี้ 
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• ธุรกิจโทรศัพทBมือถือ  Wireless เปนธุรกิจเสียง โดย StarHub มีการแข�งขันโดยมุ�งความสําคัญไป

ท่ีคุณภาพและมีการลดราคาน�อย ซ่ึงเปนข�อมูลรายได�จากการเติบโตใหม� จะมีผลในปL 2013 โดยมีผู�เล�นหลักท่ีสําคัญ 
(เช�น StarHub, SingTel และ M1) ได�รับประโยชนGจากการกําหนดราคาเปนชั้นๆ 

• Braodband ธุรกิจอินเทอรGเน็ตความเร็วสูง/ข�อมูลเปนธุรกิจท่ีมีการแข�งขันด�านราคาท่ี
หลากหลาย โดยรายได� ใน  Q4 อยู�ท่ี  S$ 56 ล�านเหรียญสิงคโปรG มีการหดตัวลงอย�างมากเนื่องจากการแข�งขันด�าน
ราคา โดย ARPU ลดลง 4.5% Q / Q อูย�ท่ี  S$ 42 เหรียญสิงคโปรG ต�อเดือนในไตรมาส 4 แม�ว�า StarHub 
สามารถเพ่ิมจํานวนผู�มารับสัมปทานเพ่ิมข้ึน กว�า 3,000 Subs จากเดิมท่ีมีอยู� 448,000 Subs สําหรับปLงบประมาณ 
FY 2013 รายได�ประจําปLธุรกิจ broadband มีรายได�ลดลง 2.7% Y/Y อยู�ท่ี S$ 240 ล�านเหรียญสิงคโปรG ในขณะท่ี 
ARPU ลดลงประมาณ  S$ 2 - 44 เหรียญสิงคโปรGต�อเดือน ในสิ้นปL  2013 StarHub มีมากกว�า 100,000 Fiber 
Broadband subs  ซ่ึงธุรกิจมีกําไรลดลงกว�าท่ีเคยเปนใน Cable Broadband franchise  บริษัทยังได�รับทุน
รัฐบาล ท่ี S$ 150 เหรียญสิงคโปรG สําหรับทุกๆ 100 Mbps จนถึงสิ้นปL 2015 อยู�ท่ี S$ 45 ล�านเหรียญสิงคโปรG 

• Pay-TV ยอดขายจากธุรกิจ Pay-TV ลดลง 2.7 % อยู�ท่ี S$ 385.5 ล�านเหรียญสิงคโปรG  
ผลกระทบจากการลดลง (Lower sub fees) และการลดลงการขายโฆษณา และด�วยการเปรียบเทียบท่ีพบว�าลดลง 
เม่ือเทียบกับรายได�จากการถ�ายทอดการแข�งขัน UEFA EURO ใน 1H 2012  ในไตรมาส 4 โดย StarHub ได�เพ่ิม 
2,100 ลูกค�า ในธุรกิจ Pay-TV โดยบริษัท ยังคงทําตลาด The cross-carriage of BPL ซ่ึงเปนเนื้อหาฟุตบอลบน
แพลตฟอรGม Pay-TV สําหรับฤดูกีฬาฟุตบอลในปL 2013/2014 -2015/2016 ท่ีเริ่มในไตรมาส 3 ปL 2013  ในสิ้นปL 
Pay-TV มีฐานลูกค�าอยู�ท่ี 533,000 ราย และยังคงมีเพ่ิม 2,300 ราย ซ่ึงถือว�า ลดลงประมาณ 0.4 % เม่ือเทียบกับปL  
2012 ในธุรกิจ Pay TV นั้น มีแนวโน�มเฉลี่ยลดลง กว�า 0.8 % สําหรับ ไตรมาสสุดท�ายในเดือนธันวาคม 2013 และ
ลดลงเฉลี่ย 1.0 % ต�อเดือน หรือลดลง 1.3 % และ 1.2 % ต�อปL ในช�วงปLท่ีผ�านมา CEO ของ StarHub          
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นาย Tong Hai Tan ได�กล�าวว�า “เราต�องใช�ทุกกลยุทธGท่ีจะเพ่ิมความน�าสนใจและตามความต�องการของลูกค�า นั่น
คือวิธีการท่ีเรามองหาท่ีจะเพ่ิมจํานวนสมาชิกข้ึน" 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Key highlight for Singtel include : 

• รายไดF กลุ�มรายได�ในไตรมาส 3 ของ FYE มีนาคม 2014 (เช�นไตรมาสธันวาคม 2013) ลดลง 7% 
Y/Y ท่ี S$ 4.3 พันล�านเหรียญสิงคโปรG ในขณะท่ี EBITDA เพ่ิมข้ึน 3% ท่ี S$ 1.8 พันล�านเหรียญสิงคโปรGยอดขาย
ลดลง 11% ในขณะท่ีองคGกรในธุรกิจลดลง และกลุ�มธุรกิจ Digital Life business ยังคงดําเนินงานอย�างจํากัด โดย 
มีรายรับท่ี  S$ 48 ล�านเหรียญสิงคโปรG ในไตรมาส 3 พร�อมด�วย EBITDA สูญเสีย S$ 42 ล�านเหรียญสิงคโปรG โดย 
9M มีการปรับขนาดยอดขายไปท่ี S$ 120 ล�านเหรียญสิงคโปรG โดยมี  EBITDA สูญเสียถึง S$ 114 ล�านเหรียญ
สิงคโปรG  

• ธุรกิจในสิงคโปรB  Singtel เปนธุรกิจในประเทศท่ีสร�างยอดขายท่ีแข็งแกร�ง โดยมีรายได�ในช�วงไตร
มาสท่ีเพ่ิมข้ึน 4% Y/Y ท่ี S$ 1.76 พันล�านเหรียญสิงคโปรG  ในขณะท่ี EBITDA เติบโตเพ่ิมข้ึน 1% ท่ี S$ 536 ล�าน
เหรียญสิงคโปรG  จัดเปนกําไร 30.5% แม�อยู�ภายใต�ความกดดันเนื่องจากค�าใช�จ�ายในอุปกรณGท่ีสูงข้ึน SingTel ได�
เพ่ิม กว�า 29,000 Wireless Subs ในแต�ละไตรมาส (เม่ือเทียบกับจํานวน สมาชิก 71,000 ท่ี StarHub มีโดย
สูญเสียสมาชิกไปกว�า 23,000 สําหรับ M1) ด�วยประมาณ 45% ของสมาชิกท่ีมี จัดเปน 15% ท่ีเพ่ิมข้ึน ในสิ้นปL  
2013 มากกว�า 40% ของฐานลูกค�าแบบรายเดือนโดยเปนผู�บริโภค 4G คือประมาณ 900,000 ราย โดยมี ARPU 
ร�วมผสมถึง S$ 50 เหรียญสิงคโปรG ต�อเดือน และเปน Non-voice Contributing ท่ี 43% รวมถึงข�อมูลท่ี 30% 
รายได�ของ Pay TV มีถึง S$ 39 ล�านเหรียญสิงคโปรG ซ่ึง Singtel’ Mio TV ได�เพ่ิม 4,000 สมาชิกใหม� สําหรับฐาน
รวม 418,000 ราย ถือว�า ARPU เพ่ิมข้ึน 12% Q /Q ท่ี S$ 32 เหรียญสิงคโปรGต�อเดือน ในธุรกิจ Broadband ใน
สิ้นปL 2013 บริษัท มีสมาชิกท้ังสิ้น 567,000 ราย และเพ่ิม 33,000 รายใน Fiber subs จากฐานลูกค�าเดิม 
291,000 รายของลูกค�าไฟเบอรGบรอดแบนดG (มีส�วนแบ�งการตลาด 58%) หากไม�รวม ฐาน ลูกค�า 291,000 รายใน
ลูกค�าไฟเบอรGบรอดแบนดG จะมี 80% ใช� แพ็คเกจของ Mio TV Packages 
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MDA มุ:งเนFนไปท่ี New Content Drive 
 
จุดสําคัญ 

• ไดFตั้ง งบ S$ 630 ลFานเหรียญสิงคโปรB สําหรับการผลิตเนื้อหา 
• StarHub ในการผลิต PSB Content 

 
ภาคการผลิตเนื้อหาของกองทุนสิงคโปรGมหาชน (Singapore’s Public-Funded Content 

Production Sector) ได�ถูกจัดต้ังข้ึนเพ่ือเปนประโยชนGในการพัฒนาสื่อ Media Development Authority 
(MDA) ได�เป9ดตัวโครงการใหม�ๆ ในช�วงปลายปL 2013 มีการทบทวนการดําเนินการในปL 2010 ของ PSB Sector 
และบทบาทของ MDA โดยสรุปมีการแนะนําให�มีการระดมทุนของภาครัฐข้ึนมาเพ่ือก�อต้ังองคGกรในการผลิตเนื้อหา 
ท่ีจําเปนในการกระจายเสียงออกอากาศไปสู�ประชาชน โดย MediaCorp ท่ีจะผลักดันนวัตกรรมในส�วนเนื้อหา 
ต�อมา MDA ได�เป9ดตัว PSB Contestable Funds Scheme (PCFS) ในปL 2012 โดย PCFS ช�วยให�แพลตฟอรGม 
MediaCorp (มีการเพ่ิมสมาชิกกว�า 100,000 ราย) ในการเสนอประมูลราคา ในการระดมทุนของการผลิตเนื้อหา
และการเผยแพร�เนื้อหา ในขณะท่ีขนาดท่ีแน�นอนของ PCFS ยังไม�ได�รับการเป9ดเผย  MDA ได�ต้ังงบสํารองในกรณี
สงคราม  (A war Chest) S$ 630 ล�านเหรียญสิงคโปรG สําหรับต้ังแต� ปL 2012-2016 อย�างไรก็ตาม สําหรับการผลิต
เนื้อหาส�วนใหญ�เปนการผลิตเพ่ือจัดสรรให� MediaCorp 
 

ปLนี้เปนปLท่ีสองของการใช�เงินทุนจากโครงการในการจ�ายเงินรางวัลให�กับผู�ประกอบการ   Pay TV ซ่ึง 
StarHub ได�ผลิตเนื้อหา PSB Content StarHub ได�ประกาศ Proposale การผลิตในปL 2013 และคาดหมายว�าจะ
เริ่มต�นรับค�าจ�างในการผลิต จะแสดงให�เห็นในไตรมาส 1 ปL 2014 แนวคิดสําหรับการแสดงจะโอนกันระหว�าง
แพลตฟอรGม – ท้ังแบบ Linear และ On-demand – โดยได�รับการเป9ดเผย จาก Lee Soo Hui หัวหน�าหน�วย
ธุรกิจสื่อของ StarHub ปRจจุบันโปรแกรมหลายตัวใน in-house channels โดยผ�านการผสมผสาน ของท้ังการ
ได�รับเนื้อหามาและผลิตจากในประเทศ รวมถึงเนื้อหาท่ีได�มาจาก ไต�หวัน, จีน, เกาหลี และช�องญ่ีปุrน และจาก
ผู�ผลิตเนื้อหา Lee Soo Hui เชื่อว�า ตอนนี้เปนเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับ StarHub ท่ีจะขยายกิจการเข�าไปในธุรกิจ
การผลิตเนื้อหา 
 

การวิเคราะหGของ MPA แสดงให�เห็นว�าเปนผู�ประกอบการได�สร�างการขยายขนาดธุรกิจ  การพัฒนา 
และการ curating in-house Channels ในประเภทภาษาท�องถ่ิน ซ่ึงจะมีผลกระทบเชิงบวกอย�างมีนัยสําคัญ ช�วย
เพ่ิมจํานวนสมาชิก โดย ARPUs จะสามารถสร�างผลกําไรได�ในระยะยาว ฐานลูกค�าของ StarHub Pay-TV มี
ประสบการณGความกดดันอย�างต�อเนื่องในช�วงเวลาท่ีผ�านมากับการลดลงของสมาชิก จากเดิม 536,000 ราย ในปL 
2012 มาเปน 530,000 ใน 1H 2013  ก�อนท่ีจะมีการได�กําไรเพ่ิมข้ึนจาก 533,000 รายในปลายปL 2013 เนื่องจาก 
SingTel ซ่ึงเปนเจ�าของ Mio TV ได�มุงเป}าไปยังการขับเคลื่อน ARPUs ผ�านทาง Improved Channel Lineup 
และแพ็คเกจจะทําให�การแข�งขันจะยังคงเพ่ิมข้ึน โดยมีความแตกต�างของบริการจะเปนกุญแจสําคัญ เนื้อหาท่ีผลิต
โดยใช� PCFS จะให�บริการแก�ลูกค�าท่ีไม�เปนสมาชิกของ StarHub ภายในระยะเวลากรอบ 6 เดือน และบนบริการ
ของ StarHub TV ทีวี ต้ังแต�วันแรกท่ีเริ่มบริการ ผู�ประกอบการให�ความสําคัญในเรื่องท่ีจะผลักดันให�ผู�บริโภคทราบ
ถึงว�ามีการผลิตเนื้อหาใหม�ๆ ในขณะท่ีค�อยๆ พยายามผลักดันให�ระดับ Pay TV ไปสู�บริการของผู�ประกอบการ 
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ประเทศไทย  
DTT has Potential to Reshape the US$2.2 Bil. TV Industry 
 
จุดสําคัญ 

• การประมูล DTT มีราคาแพงกว:ากว:าท่ีคาดไวF 
• ฟรีทีวีมีแนวโนFมท่ีจะไดFรับประโยชนBต:อไป : การกระจายสู:ผูFบริโภคจะเป~นกุญแจสําคัญ 

 
ในเดือนธันวาคม 2013 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนG และกิจการ

โทรคมนาคมแห�งชาติ (Thailand National Broadcasting and Telecommunications) ได�ดําเนินการประมูล
ทีวีดิจิตอลแบบบริการธุรกิจเสร็จเรียบร�อย โดยมีผู�ประมูลได�ท้ังสิ้น 24 ราย 24 ใบอนุญาต โดยมีการเสนอราคาท่ีมี
การแข�งขันกันรุนแรงกว�าท่ีคาดหมาย โดยหลังเสร็จสิ้นการเสนอราคาประมูล มีการเสนอราคาท่ีชนะในการประมูล 
มีมูลค�ารวม $ 1.6 พันล�านเหรียญสหรัฐ  ประเมินข�อสรุปเบ้ืองต�นคือ 

 (1) การประมูลเปนการประมูลท่ีมีเงินประมูลมากกว�าราคาประมูลต้ังต�นท่ีประสบความสําเร็จเกิน
กว�าท่ีคาดไว�  

(2) การกําหนดตําแหน�งของฟรีทีวี Free TV (FTA) จะเพ่ิมค�าใช�จ�ายของค�าใช�บริการ Pay TV  
(3) การกระจายของกล�อง set top box จะเปนปRจจัยหลักท่ีจะพิสูจนGให�เห็นถึงความสําเร็จในอนาคต

ของ Free Satellite  โดย บริษัท PSI จะเปนบริษัทท่ีบริการอุปกรณG  Free Satellite ท่ีจัดว�าเปนบริษัทท่ีมี
เครือข�ายการกระจายสินค�าท่ีแข็งแกร�ง มีกลุ�มลูกค�าหลากหลายกลุ�มเป}าหมายท่ีผู�ประกอบการต�องการเข�าถึง  
ในขณะท่ีแนวโน�มในระยะสั้น การเมืองและเศรษฐกิจยังไม�แน�นอน แนวโน�มเศรษฐกิจมหภาคในประเทศไทยใน
ระยะกลางยังคงเปนท่ีน�าสนใจ ตามท่ีนักวิเคราะหGของ MPA ได�วิเคราะหGนั้น การเติบโตโดยรวมของการโฆษณาคาด
ว�าจะเติบโตได�ดี โดยมีอัตราการเติบโตอยู�ท่ี 6.2% CAGR อยู�ท่ี $ 2.3 พันล�านเหรียญสหรัฐ ในปL 2013 และจะอยู�ท่ี 
$ 3.1 พันล�านเหรียญสหรัฐ ในปL 2018 และทีวีจะยังคงเปนสื่อหลักท่ีโดดเด�นในการกระจายสื่อ ด�วยส�วนแบ�งตลาด
ท่ี  63% ในปL 2018 และ เอฟทีเอจะมีส�วนแบ�งท่ี 55% 

การเป9ดตัวของ DTT ในปLนี้ จะสนับสนุนให� การโฆษณา FTA เปนช�องทางเพ่ิมเติมท่ีจะสร�างโอกาส
ให�กับผู�ประกอบการใหม�ท่ีเปนบริษัทโฆษณาขนาดเล็กท่ีจะเข�าสู�ตลาด ผู�ชมจะมีช�อง DTT ใหม�เพ่ิมมากข้ึน ทําให�มี
โปรแกรมการโฆษณาท่ีเหมาะสําหรับกลุ�มผู�ชมเฉพาะ  โดยตรงเป}าหมายมากข้ึนและเปนค�าใช�จ�ายในการโฆษณาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  Free Satellite จะยังคงเติบโตต�อไป เพราะว�ากว�า 50% ของผู�ชมในประเทศไทยยังรับสัญญาณทีวี
ผ�านระบบดาวเทียม จะมีผู�ประกอบการสื่อหลายช�องท่ีเปน DTT ใหม� อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการออกอากาศหรือเพ่ิม
วิธีการออกอากาศใหม�ให�มีอยู�ในช�องทางของ Free Satellite 
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การออกใบอนุญาตบริการทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจจะเปนทางการในปลายเดือนกุมภาพันธG ด�วยการ
เป9ดตัวของช�องทาง DTT  โดยมีกําหนดการเริ่มทดลองออกอากาศในปลายเดือนมีนาคม - ต�นเดือนเมษายน 2014 
โดยผู�ประกอบการโครงข�ายข�ายท้ังหมดจะเริ่มทดสอบระบบการออกอากาศ  โดยผู�ประการการโครงข�าย DTT มี
กําหนดการท่ีจะต�องเข�าถึงผู�บริโภค 50% ภายในเดือนมิถุนายน 2014 และจะเพ่ิมข้ึนเปน 80% ในปL 2015 และ
เปน 90%  ในปL 2016 และ 95% ในปL 2018 โดยมีข�อกําหนดว�าทุกช�องรายการของ DTT จะต�อง “must cary” 
โดยสถานะ STBs ก็ยังไม�ชัดเจน  โดยรายได�จากการประมูล DTT จะต�องนําไปจัดสรรเปนเงินสนับสนุน  STB โดย
แจกเปนบัตรกํานัลมูลค�าประมาณ ~ B 700 ต�อบ�าน โดยรัฐบาลไม�อาจแทรกแซงกระบวนการแจกจ�ายบัตรกํานัล 
STB ได�  การสนับสนุนดังกล�าวจะทําให�เกิดการแข�งขันระหว�าง PSI, True, CTH (ซ่ึงเม่ือเร็วๆ นี้มีการรวมตัวกับ 
PSI เปน EPL), GMM Grammy และอ่ืนๆ ท่ีเปนผู�ประกอบการ Pay TV 
 

Auction Take-Outs :  BEC World (ช�อง 3) เปนผู�ชนะการประมูล FTA ท่ีเสนอราคาประมูลสูงสุด
ในเดือนธันวาคม 2013 โดยการประมูลในช�อง HD Variety, SD Variety และช�องเด็ก ส�วนผู�ชนะการประมูลราย
อ่ืนๆ ในส�วน HD Variety ได�แก� PPTV, Bangkok Broadcasting (Channel7), MCOT (Modern Nine TV), 
ไทยรัฐ, อัมรินทรG และ GMM Grammy โดยมีราคาเฉลี่ยสําหรับ HD Variety Channel อยู�ท่ีประมาณ $ 106 ล�าน
เหรียญสหรัฐ 
 

ในการเสนอราคาประมูลสําหรับ SD Variety มีการแข็งขันและเสนอราคาประมูลท่ีสูง โดยผู�ชนะการ
ประมูล มีการเสนอราคาประมูลเฉลี่ยอยู�ท่ีประมาณ $ 71 ล�านเหรียญสหรัฐ โดยผู�ชนะการประมูลได�แก� BEC, 
GMM Grammy, Workpoint Entertainment, True Visions, RS, Jasmine และ Nation Multimedia โดย SD 
Variety มีมูลค�าสูงเนื่องจากสามารถดูใน HD Format ในกรณีท่ีมีจ�ายเพ่ิมในการรับชมแบบ HD และ PSI STBs  
ราคาเฉลี่ยสําหรับใบอนุญาตช�องข�าวอยู�ท่ีประมาณ $ 41 ล�านเหรียญสหรัฐ  โดยผู�ชนะการประมูลได�แก� True 
Visions, Nation Multimedia, Voice TV (บริษัทในเครือครอบครัวชินวัตร), TV Pool Group, Spring News, 
Daily News และ 3A Marketing (บริษัท ในเครือช�อง 5) โดย Post Publishing ไม�ประสบความสําเร็จในการ
ประมูล 
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การประมูลช�องเด็ก  มีผู�ชนะการประมูล คือ BEC, MCOT และ TV Pool Group โดยมีค�าเฉลี่ยใน
ราคาประมูล ท่ี $ 21 ล�านเหรียญสหรัฐ   

โดยท้ัง HD Variety และ SD Variety จะต�องเปนเนื้อหาข�าว 25% ของเวลาออกอากาศ และเปน
เนื้อหาสําหรับเด็ก 10% ของเวลาออกอากาศ เปนผลให� ช�อง Variety Channels มีมูลค�าสูงเม่ือเทียบกับช�องข�าว 
News Channels และช�องสําหรับเด็ก Kids Channels โดยธุรกิจข�าวหลายค�าย เช�น ไทยรัฐ และ Nation 
Multimedia ต�างก็ประสบความสําเร็จในการชนะการประมูล บนช�อง Variety Channels  

เงินท่ีได�รับจากการประมูล 4% ของรายได�จะจ�ายเปนค�าธรรมเนียมประจําปLให�กับ สนง. กสทช โดยมี
มูลค�า 2 ล�านเหรียญดอลลารGสหรัฐ สําหรับ SD Channels และ 6 ล�านเหรียญดอลลารGสหรัฐ สําหรับ HD 
Channels  ราคาการเสนอในการประมูลมีมูลค�าสูงเกินความคาดหมายของตลาด  ค�าธรรมเนียมคลื่นความถ่ีจะแบ�ง
ออกเปนสองส�วนคือ : เงินมัดจําสํารอง ค�าธรรมเนียมจ�ายสําหรับ 4 ปL โดยมีการจ�าย ท่ี 50% ของมูลค�าในปLแรก 
และต�องชําระเบ้ียประกันการชําระค�าธรรมเนียม Premium payment is payable over six years เปน 10% 
ของมูลค�า ท้ังปL 2014 และปL 2015 และจ�ายอีก 20% ของมูลค�าในแต�ละปL เปนเวลา 4 ปL ของค�าธรรมเนียมความถ่ี
ท่ีจะต�องจ�าย ซ่ึงมีความสําคัญอย�างยิ่งสําหรับบริษัทสื่อขนาดเล็ก เช�นการ Amarin Printing, Nation Multimedia 
และ GMM Grammy ท่ีอาจจะต�องระดมเงินทุนเพ่ิม 
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Recent Highlights 

• ออสเตรเลีย ตัวชี้วัดแสดงให�เห็นว�ายังคงมีการฟ��นตัวอยู� มีการเติบโตท่ีคาดว�าอยู�ท่ีประมาณ ~ 
3.5% ในช�วง 1H 2014 

•  จีน ค�า GDP ชะลอตัวอยู�ท่ี 7.7 % ในไตรมาส 4 ปL 2013 และคาดว�าจะอยู�ตํ่ากว�า 8% ไปอีก
เกือบสองปL  เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวและอัตราเงินเฟ}อทําให�ค�าเงินอ�อนตัว ควรป}องกันโดยกระชับนโยบายการคลัง 

• อินเดีย ค�า GDP มีการเติบโต  FYE มีนาคม 2014 อยู�ท่ีประมาณ 4.9% อ�างอิงจาก องคGการสถิติ
กลาง The Central Statistical Organization (CSO) หากเปรียบเทียบแล�ว จะพบว�าเปน 4.5 % (แก�ไขลดลงจาก 
5%) ใน ปLงบประมาณ 2013 และ 6.7 % (แก�ไขเพ่ิมข้ึนจาก 6.2%) ในปLงบประมาณ 2012 ซ่ึงเปนการเติบโตท่ีสูง
กว�าความคาดหมาย (ตามการสํารวจของ Bloomberg อยู�ท่ี 4.7 %) 

• อินโดนีเซีย ค�า GDP มีการเติบโตท่ีแข็งแกร�ง กว�าท่ีคาดหมาย อยู�ท่ี 5.7 % Y/Y ในไตรมาส 4 
และ 5.8% ต�อปL โดยมีแรงหนุนจากการใช�จ�ายของรัฐบาล การลงทุนและการส�งออก ในเดือนมกราคมมีความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีมีอัตราเงินเฟ}อเพ่ิมข้ึนเล็กน�อย แต�ค�าเงินรูเปLยหGจะยังคงอ�อนค�าลงอย�างต�อเนื่อง จนกว�า
สะท�อนมูลค�าจริงของสินค�าอุปโภคบริโภค 

• ญ่ีปุcน ปRจจัยพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร�งทําให�บริษัทญ่ีปุrนมีความสามารถต�านทานป}องกันปRจจัยท่ีจะมา
กระทบเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา หรือตลาดท่ีเกิดใหม�ในเอเชีย 

• เกาหลี มีการส�งออกท่ีแข็งแกร�งและมีแนวโน�มสดใส ทําแนวโน�ม GDPในระยะสั้นสดใส 
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• มาเลเซีย มีการพยากรณG ค�า GDP จะเติบโต 5.5 % Y/Y ซ่ึงสอดคล�องกับการคาดการณGการ
เติบโตของรัฐบาล 

• ฟ]ลิปป]นสB ในไตรมาส 4 ปL 2013 ค�า GDP ขยายตัว 6.5 % Y/Y แม�มีผลกระทบจากพายุไต�ฝุrน 
Haiyan แต�มีแนวโน�มดีในปL 2014 

• ประเทศไทย เศรษฐกิจโดยรวมยังคงอ:อนแอ จากการประทFวงทางการเมืองอย:างต:อเนื่อง 
ยังผลใหFบ่ันทอนความเช่ือม่ันต:อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ 

• ไตFหวัน GDP เพ่ิมข้ึนจาก 1.7 % Y/Y ในไตรมาส 3 ปL 2013 เปน 2.9 % Y/Y ในไตรมาส 4 ปL 
2013 แต�การเติบโตอย�างยั่งยืน จะถูกควบคุมโดยการชะลอตัวในประเทศจีน 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recent Highlights 

• ภาพรวม ยังมีความต่ืนตระหนกท่ัวทุกตลาดส�วนใหญ� และนักลงทุนยังกลัวในปRญหาระดับมหภาค
ของโลก และตลาดท่ีเกิดใหม� นักลงทุนต�างชาติยังคงขายสุทธิของหุ�นในเอเชีย ยกเว�นในตลาดหุ�นญ่ีปุrนยังคงท่ี สื่อ
อินโดนีเซียและไทยยังคงถูกกระหน่ําตลอดท้ังปLนี้ 
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• ดัชนี MNC Sky Vision และ India’s Dish TV ยังคงถูกขายหุ�นออกอย�างหนัก ในธุรกิจ Pay TV 
& Broadband จากติดตามโดย MPA. ส�วน MNC และ SCMA นั้นตํ่าลงใน Asian TV ในขณะท่ี Australia’s Nine 
and Ten นั้นเติบโตอย�างแข็งแกร�ง SPH และ Star ได�รับการตีพิมพGใน laggards ว�า เปนบริษัทของอินเดียท่ีเริ่มต�น
ได�ดีในปLนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recent Highlights 

• ออสเตรเลีย คาดว�าการบริโภคจะฟ��นตัวในปL 2014 ส�งเสริมให�มีการเติบโตในธุรกิจการโฆษณา ใน
สื่อออนไลนG FTA และ Pay TV การได�รับประโยชนGนี้เปนแรงผลักดันท่ีเร�งให�เติบโต ใน 2H 2014 

• ฮ:องกง TVB จะเติบโตในอัตรา 25% สําหรับ HD Jade และ J2 Channels และ 5% สําหรับ 
Jade, Peal และ iNews channels สําหรับปL 2014  โดยในปL 2013 TVB มีการเพ่ิมข้ึนในอัตรา 25% สําหรับ HD 
Jade และเพ่ิมข้ึน 8% สําหรับช�องอ่ืน ๆ 

• อินโดนีเซีย มีรายได�จากค�าใช�จ�ายในการโฆษณาเพ่ิมข้ึน 15% Y/Y ในธันวาคม 2013 และเพ่ิมข้ึน 
17% สําหรับท้ังปL แม�ว�าเศรษฐกิจมหภาคจะอ�อนแอลง ใน 2H แต�ความต�องการของผู�บริโภคในเดือนมกราคม กลับ
มากข้ึน และการเลือกต้ังมีแนวโน�มท่ีจะผลักดันให�ยังคงเติบโตต�อไปได�ใน 1H 2014 หมวดหมู�ธุรกิจท่ีเติบโตมากท่ีสุด
ในปLท่ีแล�วได�แก� F&B, FMCG และ Pharma เวชภัณฑG 

• ญ่ีปุcน บริษัทโฆษณา ชั้นนําของญ่ีปุrนคือ บริษัท Dentsu เติบโต 9 % ในเดือนมกราคม โดยบริษัท
สื่อในประเทศท้ังหมดต�างก็ได�รับผลประโยชนG ยกเว�นการโฆษณาในวิทยุ ขณะท่ีการโฆษณาในทีวี เปนจุดแข็ง การ
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ขายโฆษณาบนธุรกิจออนไลนG ยังคงมีความต�องการมาก โดยมีการกระจายท่ัวทุกหมวดหมู�ท่ีบริการผู�บริโภค ได�แก� 
อิเล็กทรอนิกสG, อสังหาริมทรัพยG, หน�วยงานของรัฐบาล, ระบบธุรกรรมการเงินและประกันภัย และโทรคมนาคม 

• มาเลเซีย ค�าใช�จ�ายรวมในการโฆษณา ท่ีไม�รวมใน Pay-TV เติบโต 3.1 % ในปL 2013 โดยท่ี 
บริษัท Nielsen ซ่ึงเปนบริษัทขายโฆษณาบน Free TV นั้นเล็กลง ในขณะท่ี หนังสือพิมพG เติบโต 6% โดยได�แรง
หนุนจากการพิมพG หนังสือพิมพGภาษาอังกฤษ 

• สิงคโปรB Singapore Press Holding ยังคงมีการขายโฆษณาท่ี ลดลง 2.8 % Y/Y ในไตรมาส 1 
FYE สิงหาคม 2014. โดย Display ads ลดลง 1.7 % และ Classified ads ลดลง 5.9 % โดยเปนการลดลง ของ 
Display ads ติดต�อกันมากว�า 6 ไตรมาส  11/4 แสดงโฆษณาจะยังคงได�แรงหนุนจาก การขยายตัวของ เศรษฐกิจ 
ในขณะท่ีคลาสสิฟายดGลดลง เนื่องจากยอดขายรถมือสองลดลงและการย�ายไปอยู�ต�างออนไลนG 
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Recent Highlights 

• อินเดีย พ้ืนท่ีท่ีอยู�ภายใต� DAS ระยะ 1 และ2 มีการขยายตัวของธุรกิจดิจิตอล แต�ในพ้ืนท่ีส�วน
ใหญ� การก�าวหน�าของระบบดิจิตอลยังช�ามาก โดยในระยะ 2H 2014 จะมีรัฐบาลใหม� อาจส�งผลให�เกิดความล�าช�า 
ในการเป9ดตัว DAS ในส�วนอ่ืนๆ ของประเทศ ในขณะท่ีธุรกิจ Cable จะยังคงอยู�ในระหว�างการจัดต้ังระบบ back-
end และกระบวนการในระยะ 1 และ 2 

• เกาหลี มีการปรับแก�ไขข�อจํากัดของส�วนแบ�งการตลาด จากเดิมท่ี 1/3 ของจํานวนสมาชิก
ผู�ประกอบการ ไปเปน 1 /3 ของจํานวนท้ังหมดของสมาชิก Pay-TV ซ่ึงจะขยายกลุ�มลูกค�าเป}าหมายของ
ผู�ประกอบการ Cable โดย ผู�บริหารระดับสูงของ MSO CJ Hello มุ�งเป}าท่ีจะได�ประโยชนGจากข�อได�เปรียบจากการ
เปลี่ยนแปลงเหล�านี้ ท่ีจะสามารถขยายฐานลูกค�าได�อย�างมากโดยผ�านการควบรวมกิจการ (M&A)  

• ฟ]ลิปป]นสB SkyCable Pay-TV และกลยุทธGการทําตลาด broadband จะทําให�สามารถขยาย 
จํานวนสมาชิกได�กว�า 50% Y/Y. โดยสิ้นปL 2013 SkyCable มีสมาชิกประมาณ ~90,000 ราย จากเดิม 60,000 
ราย ในธันวาคม 2012 โดย DTH Cignal Digital TV มีมากท่ีสุด ในสิ้นปL2013 มีสมาชิกถึง  631,000 ราย ท่ีใช�
บริการ Pay-TV โดยเพ่ิมข้ึน 43% Y/Y 

• สิงคโปรB StarHub ป9ดยอดในปL 2013 มี สมาชิก Pay TV ท้ังหมด 533,000 ราย โดยลดลงจาก
เดิม 3,000 รายใน ธันวาคม 2012. ARPUs ยังคงลดลงอยู�ท่ี S$ 52 เหรียญสิงคโปรGต�อเดือน แต�รายได�ลดลง 3% ท่ี  
S$ 385.5 ล�านเหรียญสิงคโปรG และในปLท่ีแล�วก็มีการลดลงของจํานวนสมาชิก และมีรายได�การโฆษณาท่ีลดลง 

• ประเทศไทย Cable MSO CTH เผชิญปuญหารุนแรงจากพันธมิตรกันผูFประกอบการเคเบิล
ทFองถ่ินท่ียังคงมีการดําเนินธุรกิจ และกระจายการใชFงานของ STBs ยังคงมีจํากัด โดยมี การ Claimed เงินถึง 
3 ลFานบาท ในตFนปv 2013 ตอนนี้ CTH  มีสมาชิก Pay TV เพียง 500,000 ราย และมีสมาชิกผ:านระบบ 
Cable เพียง 400,000 ราย และ 100,000 ราย ผ:านระบบ DTH Satellite 
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• ไตFหวัน การเติบโตของ จํานวนสมาชิก Pay-TV ใน Q4 มีประมาณ 20,000 รายโดยส�วนใหญ�มา
จากการดําเนินการโดย IPTV  ซ่ึงCHT’s MOD-branded IPTV Serviced มีการเพ่ิมสมาชิก 15,000 ราย เปนผล
ให�มีสมาชิกรวมสุทธิ 1.24 ล�านราย ในปลายปL 2013 และน�าจะเปนประมาณ 1.43 ล�านราย ในปL 2014 ในขณะท่ี 
CNS จบปL ด�วยจํานวนสมาชิก 1.29 ล�านราย ซ่ึงเปน สมาชิกด�าน Digital ท่ี 542,821 ราย เปนสมาชิก 
Broadband ถึง 274,993 ราย โดย TBC ป9ดปLด�วยสมาชิก Cable TV จํานวน 755,000 ราย ท่ีเปนสมาชิก Digital 
280,000 ราย และ 180,000 รายเปน สมาชิกา Broadband 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recent Highlights 

• จีน จะเป9ดให�บริการ 4G ในปL 2014  TD- LTE จะเป9ดบริการมือถือจีน โดยจะได�รับส�วนแบ�ง
การตลาดหลังจากเสียเปรียบใน 3G โดย China telecom and China Unicom จะสนับสนุนบริการ ท้ัง TD-LTE 
และ FDD-LTE 

• ฮ:องกง The Telecom Regulator (OFCA ) ได�ตัดสินใจท่ีจะเป9ดการประมูลใหม�ออกมา 
บางส�วนอีกครั้ง ซ่ึงเปนหนึ่งในสามของ คลื่นความถ่ี 1.9, 2.1GHz และ 3G ในไตรมาส 4 2014  สี่กลุ�มของคลื่น
ความถ่ี  2x5 MHz มีราคาจองอยู�ท่ี HK $ 48 ล�านเหรียญฮ�องกง  MHz ในขณะท่ีส�วนท่ีเหลืออีกสองในสามขอ 
คลื่นความถ่ีท่ีจะได�รับการต�อสัญญาให� ท่ี HK $ 66-86 ล�านเหรียญฮ�องกง/MHz ซ่ึงจะส�งผลกระทบในทางลบกับ
ผู�ประกอบการท่ีมีอยู� 

• อินเดีย รัฐบาลสร�างรายได�ประมาณ  Rs 612 พันล�านRs จากการประมูล 2G ท่ีผ�านม สําหรับ
ความถ่ี 900 MHz และ 1800 MHz. โดย Jio Infocomm ( RJI ) ได�คลื่น 79 MHzในวง 1,800 MHz ใน 14 
Circles.,  ซ่ึงจะใช�สําหรับการเป9ดตัวบริการ 2G ซ่ึงเปนบริการเสียง และบริการข�อมูล 4G บริษัท Bharti Airtel จะ
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ใช�คลื่นความถ่ีของตัวเองในการให�บริการ 4G ในทุกวงการใน 22 Circles ในประเทศ  MSOs จะปรับใช� 
broadband  ผ�าน ระบบ DOCSIS 3.0 (Hathway ในเมืองมุมไบ และเมือง Pune, DEN และใช� siti cable ใน
ตลาดภาคเหนือ ) 

• ฟ]ลิปป]นสB ข�อมูลท่ีขับเคลื่อนการเติบโตของค�าปลีกของ Top Telco PLDT คือมีความต�องการท่ี
เพ่ิมข้ึนสําหรับการรวม Broadband packs ท่ีมีการเติบโต ARPU  โดย  PLDT ได�กล�าท่ีจะรุกการตลาดบริการใน 
Fiber Services  และคาดว�าจะมีการเพ่ิมใยแก�วนําแสงสู�ครัวเรือนถึง 2 ล�านครัวเรือน ในสิ้นปL 2014 โดยเพ่ิมข้ึน
เท�าตัว จาก 1 ล�านครัวเรือนในปRจจุบัน 

• สิงคโปรB การเปลี่ยนของสมาชิกจาก Copper และ HFC ไปเปนใยแก�วนําแสง Fiber จะยังคงมี
ต�อไป ดังเช�น การเป9ดตัวของ NBN ของสิงคโปรGใกล�ท่ีจะเสร็จสิ้น โดยสมาชิกใยแก�วนําแสงในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
486,300ราย ในไตรมาส 3 2013  ในขณะท่ี สมาชิก broadband แบบมีสาย wired broadband มีรวมท้ังสิ้น 
1.29 ล�านราย โดย broadband ไร�สายยังคงเติบโต ถึง 9.2 ล�านราย โดยมี 1.9 ล�านราย เปนการใช�บริการ 4G 

• ประเทศไทย ตลาด broadband ยังคงเติบโตอย:างแข็งแกร:ง มีการเพ่ิมสมาชิกอีก 700,000 
รายในปv 2013  โดย Jasmine และ True Online มีสมาชิกอยู:ท่ี 1.36 ลFานราย และ1.75 ลFานรายตามลําดับ 
โดยท่ี True ยังคงขยายเครือข:าย broadband ต:อไปท่ัวเขตกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอ่ืนๆ ของไทยถึง 4 
ลFานครัวเรือน ใน 61 จังหวัด 

 

ภาพรวมธุรกิจของแต:ละประเทศ  
จากมุมมองของผูFนําทางธุรกิจและผูFนําทางการตลาดในระดับโลก 

กุญแจท่ีสําคัญมาจากข�อมูลเชิงลึก แนวโน�มจากสิ่งแวดล�อมรอบๆ ธุรกิจ broadband, Mobility, 
OTT, การลงทุน, เนื้อหาท�องถ่ิน และเนื้อหาของเอเชีย และกุญแจตลาดท่ีสําคัญคือการมองอนาคตไปอีกสองถึงสาม
ปLข�างหน�าท่ีเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตอบคําถามและตอบโจทยGทางระบบธุรกิจว�าข�อมูลต�างๆ ในการดําเนินธุรกิจบอกอะไร
ได�บ�าง 

 
ในช�วงปลายเดือนพฤษภาคม ปL 2013 มีการเพ่ิมข้ึนของลูกค�า 26 ล�านราย ในธุรกิจ Pay TV ท่ัวท้ังใน

เอเชียแปซิฟ9ก ซ่ึงเปนการเติบโตท่ีตํ่ามากท่ีสุด นับต้ังแต� ปL 2007 สะท�อนให�เห็นถึงการชะลอตัวของธุรกิจใน 
ประเทศจีนและอินเดีย อีกท้ังการเติบโตอย�างอ�อนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงอ�อนแรง
มากสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�  ขณะท่ีมีการเพ่ิมจํานวนสมาชิกใหม� ใน APAC มากกว�าในปL 2015 ข้ันตอนของ
การเปลี่ยนแปลงไปเปนระบบดิจิตอลมีความล�าช�า แต�แนวโน�มท่ัวไปมีการชะลอตัว ส�วนธุรกิจ Pay-TV จะเติบโต
จาก 52% ในปL 2013 ไปเปน 60 % ในปL 2018 จะทําอย�างไรท่ีจะเปลี่ยนแปลงส�วนท่ีเหลืออีก 48% มาเปน Pay-
TV  มีอะไรเปนปRจจัยหลักท่ีจะทําให�เกิดข้ึน นอกเหนือจากนั้นยังคงต�องให�ความสําคัญ กับภาพสถานการณGท่ีเกิดข้ึน
จากธุรกิจท่ีเปนอยู�ด�วย ท่ีน�าสนใจอย�างเช�น HBO ได�ลดช�องทางเก่ียวกับเนื้อหาของเอเชียท่ีออกอากาศใน
สหรัฐอเมริกา หรือการย�ายไปสู�ระบบออนไลนGเพ่ือป}องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ จากเว็บไซดGท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ในสิงคโปรG 
และต�องยอมรับว�าการบริโภคในระดับครัวเรือนได�ย�ายความนิยมและมีการเติบโตอย�างรุนแรงในระบบ broadband 
มือถือ  
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ในประเทศจีน สมาชิกเคเบิลใหม�ๆ มีการชะลอตัวลงอย�างมีนัยสําคัญ เนื่องจากการการแข�งขัน
โดยตรง จาก IPTV, Internet TV (ซ่ึงได�รับความนิยมมากจากการให�บริการโดย Wasu, LeTV , Xiaomi และ 
BesTV’s ท่ีเปนเจ�าของ OTT Service Platform) และ online video  นาย Rui Gang Chairman, China 
Media Capital ได�พูดถึง IPTV ในประเทศจีน มีการเติบโตของจํานวนสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึน 5.6 ล�านรายในปL 2013 
เกิดจากเนื้อหาและการเข�าถึง broadband ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

ในประเทศอินเดีย การเปลี่ยนสู�ระบบดิจิตอลในระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2  เปนแรงหนุนของการเติบโต
ในปL 2012 แต�ท�ามกลางปRจจัยโครงสร�างต�างๆ ท่ีหลากหลายผนวกกับสภาพแวดล�อมโดยรวมของธุรกิจมหภาคมีการ
อ�อนตัวของสกุลเงินและการชะลอตัวของเศรษฐกิจมหภาคในปL 2013 ทําให�ตอนนี้ กระบวนการเปลี่ยนสู�ระบบ
ดิจิตอล ในข้ันต�อไปคือระยะท่ี 3 ล�าช�าลงไปอีก จึงมีการเร�งการส�งเสริมให�มีการเพ่ิมสมาชิกใหม�ๆ ให�ถึง 8 ล�านราย
ในปL 2015 และ 7 ล�านราย ในปL 2016 ก�อนท่ีคาดว�าจะมีการชะลอตัวอีกครั้งในปL 2018   
 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตF มีการชะลอตัวในการเพ่ิมจํานวนสมาชิกในตลาดลงเกือบครึ่งหนึ่งในปLท่ี
แล�ว จาก 3.7 ล�านรายเหลือเพียง 1.9 ล�านราย  และท้ังสอง DTH Platforms ขนาดใหญ�ในอินโดนีเซีย และ
โดยเฉพาะมาเลเซียมีการลงทุนเพ่ิมมากกว�า 45% เพ่ือการเติบโต และท่ีมีการเพ่ิมจํานวนสมาชิกท่ีมีการกลับมา
เพ่ิมข้ึนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�โดยประมาณ 2 - 2.5 ล�านรายต�อปL  โดยส�วนใหญ�จาก อินโดนีเซีย ในขณะท่ีอัตรา
การเติบโตต�อเนื่องในมาเลเซีย ฟ9ลิปป9นสG และไทย มีการเติบโตท่ีหยุดชะงักอย�างต�อเนื่อง แต�มีการเติบโตเพ่ิมข้ึนใน
เวียดนาม ส�วนสิงคโปรGค�อนข�างลดลง   

 
ด�านเอเชียเหนือ ซ่ึงประกอบด�วย ฮ�องกง, ไต�หวัน, ญ่ีปุrน และเกาหลี มีการเติบโตเพ่ิมข้ึนในปLท่ีแล�ว 

เพราะเกาหลีสามารถเพ่ิมสมาชิกใหม�ถึง 80% ใน IPTV และ DTH ซ่ึงมีความก�าวหน�าเกิน 100% ในเกาหลีมีการ
เติบโตเพ่ิมข้ึนใน Digital Cable, DTH และ IPTV  ส�วนในไต�หวันและฮ�องกงตลาดยังคงแคบ และในญ่ีปุrนมีแนวโน�ม
การเติบโตท่ีลดลง  ในออสเตรเลียการเติบโตส�วนใหญ�จะมุ�งไปทาง IPTV ซ่ึงคล�ายใน นิวซีแลนดG ท่ีมุ�งไปทาง DTT 
หากมอง ในระดับมหภาคจะเห็นว�า ธุรกิจ Pay-TV สามารถทํากําไรได�เล็กน�อย  
 

ในอินโดนีเซีย จะเห็นได�ว�าจํานวนของ subscriber ในปRจจุบันท่ีมีอยู� 9% ของครัวเรือน จะเติบโตไป
เปน 15% ของครัวเรือน ซ่ึงจะเห็นได�ว�ามีการเติบโตแต�ไม�มากเท�าสมัยท่ียังเปนการรวมกันของ platform และ
ชัดเจนว�าตลาดในขณะนี้มีการเติบโตของ 3 ผู�นําทางธุรกิจ โดยมีส�วนแบ�งการตลาด 73% 

 
ในประเทศมาเลเซีย Rohaba Rozgan, CEO, Artro Malaysia Holding ระบุว�า การเจริญเติบโต

ของธุรกิจนี้ มุ�งเน�นไปยังธุรกิจ Satellite, IPTV และ Digital Media Platforms รายได�ภาพรวมของธุรกิจไม�ดีมาก
นัก คือ อยู�ท่ีประมาณ $ 71 พันล�านเหรียญสหรัฐ และ $ 46 พันล�านเหรียญสหรัฐขณะท่ี ในอีก 5 ปLข�างหน�า 
ระบบอะนาล็อกจะมีรับน�อยลง ในขณะท่ี ระบบ HD จะมีการเติบโตและมากยิ่งข้ึนเปนเท�าตัวจากการเพ่ิมบริการ
ของ VOD  การโฆษณา ใน Pay-TV ท่ีมีการขยายตัว 7 - 7.5 % ต�อปLของค�าเฉลี่ยของภูมิภาค ซ่ึงคิดเปนส�วนแบ�ง
การตลาด 14% ของสื่อโฆษณา ในปL 2018 ดังนั้น รายได�จากอุตสาหกรรมจะมีการเติบโต 9% ของ CAGR  
แนวโน�มท่ีน�าสนใจคือ international program networks คาดว�าจะเติบโต 15 % ต�อปL  
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Platform healty check ในสิงคโปรB Margins จะรวมถึงธุรกิจ broadband และอ่ืนๆ  สําหรับ 
SingTel (ในธุรกิจบรอดแบนดG ), StarHub (ในธุรกิจ broadband และโทรศัพทGมือถือพร�อมกับ TV) และ True. 
ในตลาดท่ีเติบโตเต็มท่ี : Spiralling piracy การละเมิดลิขสิทธิ์ + สิทธิ์ในการกีฬา Sports rights + OTT = Pay-TV  
สิงคโปรG มีการรุกตลาดอย�างเต็มรูปแบบ : ในธุรกิจ pay - TV ซ่ึงสร�างผลกําไรได�ในอนาคต 
  

ไตFหวัน มีการเติบโตของตลาด platform ท่ีโดดเด�น : มีการดําเนินการยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑG
อย�างมีนัยสําคัญ มาเลเซียอยู�ระหว�างการตัดสินใจและประเมินค�าขอบเขต อินโดนีเซีย ค�อนข�าง ล�าหลัง : โดยธุรกิจ 
Pay- TV และกิจการท่ีได�ผลกําไรมีแนวโน�มลดลง โดยได�รับผลกระทบรบกวนจาก Free models  ในประเทศไทย
ยังไม:น:าสนใจ และในอินเดีย : กําไรและการสร�าง FCF ท่ีสําคัญยังต�องการการลงทุน 

 

ธุรกิจโฆษณาท้ังหมดจากผูFประกอบการ Pay - TV ในเอเชีย ตัวอย�างเช�น ประเทศอินเดียจะเห็นว�า
มีการทําตลาดน�อยมาก โดยผู�ประกอบการเกือบท้ังหมดให�ผู�ประกอบการ Pay - TV ทําเพียงดําเนินการการออกใบ
เรียกเก็บเงิน แต�ส�วนใหญ�ต�องการให�มีการเปลี่ยนจาก B2B ไปเปน B2C mind-set  มีบางระดับชั้นของธุรกิจมี
ผู�ประกอบการในระดับภูมิภาคเข�ามาแทนท่ี เช�น HBO และ Fox Movies Premium เราสามารถเรียนรู�จากตลาด
ของอินเดียได�ดี ซ่ึงเปนตลาดท่ีมีการแข�งขันสูงและท่ีซ่ึงมีแบรนดGต�างๆ ต�องการท่ีจะมาดําเนินธุรกิจท่ีนี่ ตัวอย�างเช�น  

• การหยุดชะงักของผู�ผลิต TV Set  ซ่ึงมีการเติบโตไม�ปกติ–โดยมีปRญหาในระยะยาวกับการดําเนิน
ธุรกิจ เช�น สิ้นสุดระยะเวลาการใช�งานฟรี 

• การร�วมทุนในการทําตลาดร�วม Broadcasters - Broadcaster และ platforms ในการยกระดับ
การขาย Upselling ไปเปน Premium Packs และเพ่ิมกระตุ�นการเติบโตในการเพ่ิมรายได� 

• การนําดาราท่ีมีชื่อเสียงมาช�วยให�ผู�ประกอบการ DTH สามารถเชื่อมต�อกับผู�บริโภค 
 
ตลาดสหรัฐอเมริกาในหลายปLมานี้มีฐานลูกค�าแคบ HBO ได�เพ่ิม ลูกค�าใหม� 2 -3 ล�านรายในปLท่ีแล�ว 

โดยร�วมกับ platform HBO จึงตัดสินใจเติบโตในธุรกิจ video และ broadband ไม�ใช�เพียงแค� broadband 
เท�านั้น แสดงให�เห็นว�า HBO ได�ผ�านวิกฤตท่ีสําคัญด�วยการทําการตลาดอย�างมีประสิทธิภาพ ร�วมกับผู�ประกอบการ 
การทําธุรกิจแบบ Tiering  และ Bundling  เปนรูปแบบธุรกิจหนึ่งท่ีไม�สามารถทํางานได�ในทุกตลาด 
 

Artro Malaysia Holding ได�นําเสนอชุดประหยัดคุ�มค�าสูงสุด Great Value Packs และชุดสุดยอด 
Super Pack ท่ีประสบความสําเร็จ การทําแบบให�ง�ายไว�ก�อน (Keep it simple) แน�นอนว�าการมีพ้ืนฐานท่ี
แข็งแกร�งเปนสิ่งสําคัญ แต�นอกเหนือจากพ้ืนฐานแล�ว ก็คือโอกาสท่ีจะเข�าถึงลูกค�า และช�วยให�ลูกค�าได�ควบคุม 
“Control” สิ่งท่ีต�องการบริโภค นั่นคือ การสร�างแพ็คเกจ An a la carte Package ซ่ึงจะช�วยให�ลูกค�ามีสิทธิท่ีจะ
เลือกช�องต�างๆ ท่ีสนใจแต�ละประเภท ในขณะเดียวกัน จะต�องม่ันใจว�า สิ่งท่ีลูกค�าเลือกจะประกอบไปด�วยจํานวน
ของช�องและอยู�ในจุดท่ีราคากําหนดโดยไม�ครอบคลุมรายได� RPUs  การรวมกลุ�มของช�องในลักษณะขายส�งให�กับผู�
ประกอบท่ีมีขนาดใหญ� มาพร�อมกับคําถามว�า ตอนนี้เปนเวลาท่ีจะต�องทําลายการขายแบบรวมกลุ�มหรือยัง 
ผู�ประกอบการท�องถ่ินจะเติบใหญ�ข้ึนและมีการลงทุนมากข้ึนในการผลิตภัณฑGเนื้อหาของตนเองในท�องถ่ิน  และจะมี
การรวมตัวกันในช�องทางการจัดจําหน�าย -หรือควรจะมีกลุ�มช�องมากข้ึน ท่ีจะมาร�วมกันเพ่ือยกระดับขนาดให�ใหญ�
ข้ึน อาจเห็นรูปแบบเหล�าในสหรัฐอเมริกา ในอีก 2 ปLข�างหน�า และเริ่มมีการร�วมธุรกิจแบบนี้ ในยุโรป และอาจทําได� 
ในเอเชียซ่ึงไม�ใช�เพียงแต�ในการร�วมพันธมิตรแต�ยังเก่ียวกับการร�วมกันขายโฆษณาด�วย 
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เนื้อหาทFองถ่ิน และการเติบโตของขFอเสนอ premium เราได�มีการสอบถามและนับจํานวนของ
ผู�ประกอบการจากท่ัวภูมิภาคนี้ พบว�า บางรูปแบบท่ีเปนกุญแจท่ีสําคัญจากผู�ประกอบการแพลตฟอรGม A, B และ C 

Platform B : การลงทุนท่ีสําคัญในระหว�างเนื้อหาระดับประเทศและระดับภูมิภาค ในช�วงต�นช�วยให�มี
การเติบโต 30% ถึง 40 % แต�หลังจากนั้นจะมีการรุกหนักของการลงทุนในเนื้อหาของท�องถ่ิน ท่ีสามารถเติบโตได�
เกิน 50% และในเนื้อหา Premium Asian Content  ได�ช�วยเพ่ิม ARPUs ให�มากข้ึน 

Platform C : เปนเวทีท่ีน�าสนใจเพราะเปนการเติบโตจากฐานท่ีตํ่าแต�มีขนาดใหญ�มาก ท้ังมีบทบาท
ในระดับต�างประเทศ โดย โดยมีความต�องการท่ีมากข้ึนสําหรับภาคภาษาอังกฤษ GE และภาพยนตรG ท้ังนี้ความ
ต�องการไม�เพียงในเมืองหลวง  เท�านั้น ทําให�ภาคภาษาท�องถ่ินมีความสําคัญผ�าน ARPUs มีการลงทุนในเนื้อหาของ 
Asian premium content ซ่ึงกําลังก�อตัวเปนรูปเปนร�าง 

Platform A : เปนสิ่งท่ีท�าทาย และมีการเดิมพันขนาดใหญ�  ในเนื้อหาของตัวเอง ร�วมกับการลงทุนใน
เนื้อหาท�องถ่ิน แต�ยังไม�ปรากฏผล และยังมีสมาชิกท่ีค�อนข�างแคบ ท้ังมีการลดลงอย�างต�อเนื่อง ตามลําดับ ในขณะท่ี
หมวดหมู�ในกลุ�ม Premium Local หรือ Asian Premium ยังไม�ปรากฏผล  

อีกรูปแบบหนึ่งท่ีปรากฏออกมาโดยเปนการรวมกันของ Local Asian Content ยังคงเปนเรื่อง
พ้ืนฐาน โดยมีการพัฒนาในระดับท�องถ่ิน - ในระดับประเทศ โดยผู�ประกอบการกระจายเสียงท�องถ่ิน หรือในระดับ
นานาชาติ ท่ีส�วนใหญ�ถูกจํากัดให�ดําเนินการในแบบพ้ืนฐาน โดยการขยายตัวก็จากแพ็คเกจพ้ืนฐาน แม�ว�าจะมี
ข�อยกเว�นอยู�บ�าง แต�เห็นได�ชัดว�ายังคงมีความขาดแคลนของคุณภาพในระดับ Premium ใน Asian Content ท่ีจะ
สามารถผลักดัน ธุรกิจ Pay-TV ไปในระดับท่ีสูงข้ึน โดยมีอุปสรรคGสําคัญท่ีจะจะต�องเอาชนะให�ได�คือ การละเมิด
ลิขสิทธิ์ ขนาดของตลาดท่ีมีขนาดเล็กในประเทศ และขาดการพัฒนาการกระจายสินค�าท่ีดีระหว�างประเทศ 

 
ต้ังแต�กลาง ทศวรรษท่ี 2000 จํานวนของอุปกรณG 'Smart’ ได�เป9ดตัว ทําให�มีการเปลี่ยนแปลง ท่ีขยาย

ขอบเขตการบริโภคเนื้อหาได�มากข้ึน ด�วยอุปกรณGท่ีผู�ประกอบการ Pay TV ทําการเชื่อมต�อ เพ่ือส�งเนื้อหาไปยัง
อุปกรณGหลากหลาย ในขณะท่ีการเติบโตของเนื้อหาท่ีผิดกฎหมายก็เกิดข้ึน เพ่ือตอบสนองความต�องการ ท้ังหมด
ล�วนเปนตัวชี้วัดผู�บริโภค 
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ความแตกต�างในจํานวนระหว�าง Household, TV Hhs, และ Population โดยจํานวนสมาชิก 

broadband มีจํานวน 575 ล�านรายในปL 2013 และจะขยายตัวไปเปนเกือบพันล�านราย ในปL 2018 ซ่ึง สะท�อนให�
เห็นถึงบทบาทอย�างมากของธุรกิจมือถือ ซ่ึงจะมีส�วนแบ�งการตลาดมากกว�า 50% 
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ช�วงปL 2013 และปL 2018 มีการเติบโตของ Wireless BB ในหลายตลาด เช�น ประเทศไทย, ฮ�องกง, 

สิงคโปรG, ญ่ีปุrน และเกาหลี โดยได�ย�ายจาก 3G ไปเปน 4G ซ่ึงจะมีส�วนผลักดันการบริโภคเนื้อหา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในประเทศจีน, อินเดีย และอินโดนีเซีย การเติบโตใน TV HHs และผู�ใช�ระบบ Wireless BB จะ
ผลักดันให�มีการบริโภคเนื้อหามากข้ึน โดยจํานวนสมาชิก broadband ท่ัวภูมิภาคเอเชียแปซิฟ9กจะเพ่ิมข้ึนจาก 310 
ล�านรายในปL 2013 ไปเปน 400 ล�านราย ในปL 2018  ใน จีน, อินเดีย, ไทย, ฟ9ลิปป9นสG และออสเตรเลีย 

 
 
อนาคตของธุรกิจระบบดิจิตอล  

ตอนนี้การเติบโตของ VOD  (Video On Demand) เริ่มท่ีจะเปนรูปเปนร�างมากข้ึน แต�ตัวชี้วัดยัง
ครอบคลุมเพียงแค� Pay TV ในสัดส�วน 13% ของการเติบโตเฉลี่ยต�อปL ท่ีมีมูลค�าเกือบ $ 4พันล�านเหรียญสหรัฐ ใน
ประเทศจีน เกาหลี และญ่ีปุrน ในขณะท่ีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� มาเลเซียเปนผู�นําตลาดท่ีชัดเจน ด�วย Astro ทํา
ได�ดีท่ีสุด 

จํานวนสมาชิกของ TVE ยังคาดว�าจะเติบโตจาก 4 ล�านรายไปถึงกว�า 15 ล�านรายในอีก 5 ปLข�างหน�า 
โดยมีส�วนแบ�งรายได�จากการให�บริการท่ีคาดว�าจะเปนจํานวนเงิน 200 ล�านดอลลารGสหรัฐ 
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การเติบโตของบริการ OTT และ TVE เปนไปอย�างมีนัยสําคัญ จากการดําเนินการของ 15 
ผู�ประกอบการหลักในธุรกิจ Pay-TV ท่ีสําคัญในภูมิภาค ได�มีการเป9ดตัวบริการ OTT และ TVE   Telcos และ 
ผู�ประกอบการอิสระในภูมิภาคเริ่มเข�าสู�ตลาด โดยเฉพาะอย�างยิ่งท่ีเชื่อว�ายังมีท่ีว�างสําหรับการบริการในวงกว�าง ใน
บริการระดับภูมิภาค ท่ีจะสามารถรวมเนื้อหาภาคภาษาอังกฤษและภาษาท�องถ่ินได�อย�างมีประสิทธิภาพและ
สามารถจัดจําหน�ายผ�านท้ัง Pay TV และ Telcos 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

 
การเติบโตของ Netflix  มีชื่อเสียงติด 1 ใน 5 ของสหรัฐอเมริกา และจะอยู�ในหนึ่งในสามของกลุ�ม

ธุรกิจในช�วงปลายทศวรรษนี้  สามารถแบ�งส�วนประเภทของลูกค�าได� และเรียนรู�รูปแบบการบริโภคเนื้อหาของ      
ซ่ึงเปนเพียงบางส�วนของ USPs ของ Netflix  platform แบบด้ังเดิมจะต�องถูกแทนท่ี ในเร็วๆนี้ 

 
 

ในช�วง 1 หรือ 2 ปLท่ีผ�านมา User Interface ถูกนําไปใช� ในธุรกิจ Pay-TV Platforms ทําให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงมากมาย Prodding จาก OTT และอุปกรณGจาก Third party device เช�น Netflix , Astro, Foxtel 
และ ซัมซุง สมารGททีวี เปนตัวอย�าง แสดงให�เห็นว�า ผู�ประกอบการ Pay TV กําลังหาวิธีการท่ีปรับปรุงให�ลูกค�าของ
พวกเขารับการบริการท่ีจะนําเสนอเหล�านี้เปนกุญแจท่ีสําคัญอย�างยิ่งท่ีทําให�สามารถรักษาลูกค�าให�ใช�บริการ Pay-
TV ต�อไป 
 
ตลาดสําหรับการลงทุน 
 
เกาหลี - การลงทุน โดยรวมใน Cable Consolidation & Broadcasting โดยส�วนแบ�งการตลาดทําให�มีการทํา
ข�อตกลงในการค�าเสรี - 100% FDI ในผู�ประกอบการกระจายเสียงในประเทศเกาหลี 

Telco TV และ IPTV มีความเข�มแข็งมากในธุรกิจ Cable โดย Telco TV + DTH = คาดว�าจะมี
รายได�ในปL 2018 เปน 4.2 พันล�านเหรียญสหรัฐ $ ในธุรกิจ Cable TV ในขณะท่ีมีการสูญเสียส�วนแบ�งการตลาด 
โดยจะเห็นว�ามีการผลักดัน ARPUs ไปสู�การเปนระบบดิจิตอล และ VOD เปนกุญแจสําคัญในอุตสาหกรรม ท่ีจะ
ขับเคลื่อน Cable digitalization ไปให�ถึง 75% ในปL 2018 ; โดยการขายจะเติบโตตามความต�องการท่ีเพ่ิมข้ึน โดย
จะสร�างรายได� ให�แก� ธุรกิจ Pay TV เปน 22% ในปL 2018 โดยธุรกิจ Cable จะได�รับผลกําไรในอนาคตท่ีขับเคลื่อน
ด�วย National Consolidation ท่ีนําโดยCJHV 
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ประเทศไทย - การขยายตัว DTT สร�างโอกาสท่ีสําคัญสําหรับนักลงทุนและผู�ผลิตเนื้อหา โดยโอกาสเปนเรื่องของ
การกระจายบนธุรกิจ  

Freesat Pay- TV ยังคงเสียเปรียบเม่ือเทียบกัน – Free Satellite ในเชิงพฤตินัย ของ Provider of 
digital quality โดย Freesat ได�รับการสนับสนุนต�อไปโดย ผู�ประกอบการ DTT ท่ีแข็งแกร�งหนุนให� เกิด freesat  
24 ช�อง DTT ใหม� โดยจะต�องดําเนินการภายใต� กฎ “Must carry” โดยความสามารถในการผลิตเนื้อหาเปนภาษา
ท�องถ่ินจะถูกดูดซึมโดย Free & New DTT Channels โดยระบบธุรกิจ Pay TV จะต�องปรับให�เข�ากับ ความเปน
จริงใหม�นี้ ซ่ึงจะมีความต�องการท่ีจะเพ่ิมทุนและเพ่ิมเนื้อหาเพ่ือท่ีจะสร�างโอกาสในการลงทุนและความร�วมมือ 

 
เวียดนาม - กฎระเบียบใหม�ทําให�เพ่ิมความสามารถ FDI ใน platform Pay-TV จาก 0% ไปถึง 49% 
 
อินเดีย - มีการทํา IPOs สําหรับ DTH และมีการลดสัดส�วนผู�ถือหุ�นมากข้ึนใน ธุรกิจ Cable เปนโอกาส สําหรับ
ผู�ประกอบการใหม� ผู�ประกอบการกระจายเสียงมีการเพ่ิมการลงทุนในการสร�างสินทรัพยGในระบบดิจิตอล 

ขณะนี้มีสมาชิก กว�า 60 ล�านรายในธุรกิจ Paying Digital ในอินเดีย โดยเปน 37 ล�านราย จาก DTH 
และ 23 ล�านราย จาก Cable ในช�วง 24 เดือนท่ีผ�านมาเปนช�วงของกระบวนการเปลี่ยนแปลงสําหรับ industry 
Cable ในระบบ อนาล็อก – ธุรกิจ Cable มี MSOs อยู�ท่ี 11 รูปL ต�อสมาชิก ซ่ึงด�วยระบบดิจิตอล ตอนนี้มี MSOs 
อยู�ท่ี 50-70  รูปL ต�อสมาชิกในเมืองมุมใบและเมือง Delhi ; และต�องการท่ีจะปรับไปเปน 100-110 รูปL ต�อสมาชิก 
เม่ือมีการเริ่ม Breaking even on Video excluding carriage 

ในอีก 10 ปLข�างหน�า คาดการณGว�าธุรกิจ Pay-TV จะสามารถ เข�าถึงลูกค�า ได�กว�า 180 ล�านครัวเรือน 
เม่ือเทียบกับในปLท่ีแล�วอยู�ท่ี 135 ล�านครัวเรือน โดยเปน  70% ของครัวเรือนท่ีใช� Digital Pay TV โดยส�วนแบ�ง
การตลาดจะแยกระหว�างธุรกิจ Cable และ DTH ในอัตราส�วน 60 : 40 โดยเทียบกับ ปL 2013 เปนอัตราส�วน 
73:27 โดยระบบดิจิตอล มี ARPUs จะมีแนวโน�มท่ีเปน US $ 7 เหรียญสหรัฐต�อเดือนบน DTH และ Digital 
Cable  มีการรุกตลาดเปน  80-81% สําหรับธุรกิจ Pay TV โดย มีช�องว�างประมาณ 20% กับ Free Dish, OTT, 
HITS Free dish, โดยมีการเสนอท่ีหลากหลายสําหรับ P3 และ O4 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและมีโอกาสท่ีการ
เข�ารหัส MPEG 4 (MPEG 4 encryption HITS) ก็จะช�วยให�การปฏิบัติการ ผู�ประกอบการ Cable สามารถ 
Digitize ในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก 
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ขFอเสนอต:อผูFประกอบกิจการ ในเร่ืองเกี่ยวกับผูFบริโภค 

ผูFบริโภคเป~นราชา : Pay-TV มีทางเลือกในการเพ่ิมขFอเสนอใหFผูFบริโภค 

ในระบบนิเวศนGใหม� ผู�ประกอบการและผู�ให�บริการด�านเนื้อหารายการ ต�องทําให�การเติบโตของ
ปริมาณผู�บริโภคมีอัตราเพ่ิมข้ึน 

ระบบนิเวศนG หรือ Ecosystem ของผู�ประกอบการ ประกอบด�วย สินค�า บริการ เนื้อหา ต�างๆ ท่ี
ครบถ�วน อย�างมีความเชื่อมโยงและสัมพันธGกันโดยท่ีลูกค�าหรือผู�ใช�บริการไม�จําเปนต�องออกไปภายนอกระบบ
นิเวศนGของผู�ประกอบการ ก็สามารถได�รับคุณค�าทุกอย�างตามท่ีต�องการ 

ผู�ให�บริการ สามารถเพ่ิมสมาชิกและสถานท่ีให�บริการโทรทัศนGและวิดีโอ ด�วยอุปกรณGท่ีทําให�ผู�บริโภค
สามารถรับชมภาพท่ีมีคุณภาพสูงได�ในบ�านท่ีมีการเชื่อมต�ออุปกรณG  ทุกวันนี้ เครื่องรับโทรทัศนGรุ�นใหม� มีการโต�ตอบ
มากข้ึน มีความยืดหยุ�น และสามารถไปยังหน�าจอท่ัวโลก โดยผู�ให�บริการโทรทัศนGจะปรับใช�ทีวีทุกโซลูชั่นตามความ
ต�องการของผู�บริโภค ด�วยอุปกรณGท่ีเชื่อมต�อท่ีตอบสนองความต�องการผู�บริโภคให�ได�รับเนื้อหาท่ีดี มีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย 

Fox International channel  ในตลาดลาตินอเมริกา มีข�อเสนอท่ีมีมูลค�า สําหรับผู�บริโภคท่ีจ�ายค�า
สมาชิกของ pay TV  ตลาดสื่อของลาตินอเมริกา มีผู�ประกอบกิจการโทรทัศนGแบบบอกรับสมาชิกถึง 150 ล�านราย 
มีผู�ประกอบการ pay TV ท่ีมีสมาชิกถึง 65 ล�านราย คิดเปน 35 % ของครัวเรือนท้ังหมดในอเมริกา  และมี
ผู�ประกอบการด�าน broadband ท่ีมีสมาชิกถึง 64 ล�านราย คิดเปน 35 %  โดยมีผู�ใช�สมารทG-โฟน สูงถึง 120 ล�าน
ราย คิดเปน 20 %  โดยผู�ประกอบการมีรายได�ในอัตราท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ ต้ังแต�ปL 2005-2014 มีสัดส�วน คือ  60% 
เปนผู�ประกอบการโครงข�าย  15 % เปนโปรแกรมเมอรG  15 % เปนเจ�าของเนื้อหาเอง  และ 10 %เปนผู�ผลิต
อุปกรณGและโปรแกรม  

โทรทัศนBแบบโตFตอบกับคนดู กับ ขFอเสนอท่ีคุFมค:าของ pay TV ในอนาคต โดยท่ีอุตสาหกรรมจะมุ:งเนFนไปท่ี  
- การกําหนดราคากลยุทธGผลิตภัณฑG ในสัดส�วนท่ีต่ํากว�ารายได�  
- การป}องกันรายได�เฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึนของระบบHD และการรุกคืบของตลาดพรีเม่ียม 
- การจู�โจมผ�านการลงทุนรูปแบบใหม� (ระบบดิจิทัล วีดีโอออนดีมาน TVE Telavision Every where) 

โทรทัศนBแบบท่ีไม:ตอบสนองคนดู กับ ขFอเสนอท่ีคุFมค:าของ Pay TV ในอนาคต 

ให�บริการแบบประยุกตGของระบบโทรทัศนGในระบบดิจิทัลแบบ Over The Top คือ OTT เปนระบบ
ประยุกตGท่ีน�าสนใจและเปนประโยชนGต�อประชาชนผู�รับชมเพราะเปนการผนวกความสามารถหลากหลายของ
แอปพลิเคชั่นและอินเทอรGเน็ตเข�าไปกับโทรทัศนG สามารถให�ข�อมูลข�าวสารและการสื่อสารโต�ตอบกับประชาชนได�
ทันทีขณะรับชม  โดยระบบนี้ในลาตินอเมริกาถือเปนตลาดหลัก ท่ีผู�บริโภคสามารถเปรียบเทียบสินค�าก�อนเลือก
รับชม ด�วยเทคโนโลยีท่ีหล�อหลอมรวมโลกของอินเทอรGเน็ต ทําให�เพ่ิมความสะดวกในการดูทีวีย�อนหลัง การฟRงวิทยุ
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ดิจิตอล การใช�อินเทอรGเน็ตไปจนถึงกิจกรรมบันเทิงอย�างการชมภาพยนตรG หรือร�องเพลงคาราโอเกะผ�านออนไลนG 
ซ่ึงตอบสนองการใช�ชีวิตในยุคใหม� ในต�างประเทศมีการเลือกซ้ือเฉพาะช�องรายการท่ีอยากรับชมผ�านกล�องรับชมท่ีมี
ระบบแบบ Over the Top โดยเลือกรับชมได�ทุกท่ีผ�าน Laptop, Smartphone ,Tablet, Set Top Box  หรือ
ผ�านกล�องรับสัญญาณแบบ IPTV  สิ่งเหล�านี้เปนแนวทางในอนาคตของผู�บริโภค โดย FOX ได�นําเสนอเทคโนโลยี
ดังกล�าวว�า FOX ชมได�ทุกเรื่องท่ีนี้ ผ�านทาง Laptop, Smartphone ,Tablet, Set Top Box iptv 

ส่ือในประเทศอินเดีย : โอกาสใหม:ในทีวีและส่ือดิจิตอล 

เว็บของศตวรรษนี้จะกลืนทุกอย�างไม�ว�าจะทํามาจากอะไร อินเทอรGเน็ตใช�ได�ท้ังส�งจดหมาย, ช�อปป9�ง, 
การทําธุรกรรมกับธนาคาร การฟRงเพลง การดู โทรทัศนG อินเทอรGเน็ตทีวีกลายเปนจริงเพราะแนวโน�มของการ
รวมกัน: ในเดือนมีนาคมเปนต�นไปนวัตกรรมสื่อดิจิตอลทีวีและการขยายตัวของตลาดโฆษณา ท่ีคิดเก่ียวกับสื่อดิจิทัล
จํานวนพันของช�องอย�างระมัดระวังตามเป}าหมายตลาดและการโต�ตอบ เนื้อหาและความเปนไปในการโฆษณาไม�มีท่ี
สิ้นสุด 

โลกอยู�ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมวิดีโอท่ีมีรากฐานความเปนประชาธิปไตยของการผลิตวิดีโอ การ
กําเนิดของฮารGดแวรGและซอฟตGแวรGท่ีมีราคาตํ่าได�เปลี่ยนอุตสาหกรรมวิดีโอ อย�างสิ้นเชิง ความสามารถในการสร�าง
วิดีโอได�ถึงระดับท่ีเปรียบเสมือนการท�วมของลาวาภูเขาไฟ โดยเนื้อหาจะไปท่ัว อย�างชัดเจน และตอบสนองความ
สนใจ 

มุมมองดFานเนื้อหาของผูFบริโภคในอุตสาหกรรม และเสFนทางในอนาคตสําหรับส่ือโทรทัศนB 
อนาคตโทรทัศนG : ผู�บริโภคจะเปนผู�ควบคุมสื่อและอุตสาหกรรมความบันเทิง อันเปนผลจากการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเร�งขยายตัวอย�างรวดเร็ว การหาสมดุลระหว�างการวางแผนและการดําเนินงานจะเปน
สิ่งท่ีท�าทาย เพ่ือความสําเร็จและการอยู�รอด เรื่องท่ีสื่อโทรทัศนGเสนอวันนี้จะปรากฎในหน�าหนังสือพิมพGในวันรุ�งข้ึน 
สื่อบันเทิงท่ัวโลกบอกว�าความลับของการประความสําเร็จ คือ การรวมกันของเนื้อหาท่ีดี การจัดจําหน�ายนวัตกรรม
และการมี ความชัดเจนในความต�องการของผู�บริโภค ในเรื่องนี้ ไม�มีใครท่ีดีไปกว�าอินเทอรGเน็ต  ท่ีสามารถเก็บข�อมูล
คนเล�นและพฤติกรรมการเรียกดู ดังนั้นจึงสามารถปรับแต�งโปรแกรมและโฆษณาให�กับผู�ชมโดยเฉพาะได�  ใน
อนาคตสื่อเพ่ือความบันเทิง จะพัฒนาความสัมพันธGกับผู�ชมให�มากยิ่งข้ึน ด�วยการลงทุนในเทคโนโลยีท่ีจะช�วยให�
วิเคราะหGข�อมูลผู�ชมได� นั่นคือกุญแจสําคัญในชัยชนะในอนาคตของโทรทัศนGท่ีควบคุมโดยผู�บริโภค 

ผู�บริหาร บริษัท ญ่ีปุcน โคโดคาวะ นําเสนอว�า บริษัทของเขามุ�งม่ันท่ีจะเปลี่ยนเกมในอุตสาหกรรม
ด�านเนื้อหาของทีวี จากบริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพG(มียอดขายเปนอันดับ1จากการจัดอันดับของอเมซอน) 
ต�อไปเปนความท�ายทายในระยะกลาง ท่ีจะค�อยๆพัฒนา เพ่ือท่ีจะเปนบริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมรมด�านเนื้อหา แม�
จะเปนเรื่องยาก แต�ด�วยความสําเร็จในนวัตกรรมด�านอุปทาน (ความต�องการของผู�ชม) กับความเปนหนึ่งในองคGกร
ของบริษัท  จะทําให�บริษัทรู�ความต�องการของผู�ชม ก�อนจะนํามาจัดการด�านเนื้อหา เช�น ในอเมริกา Silicon 
Valley ได�กระตุ�นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเนื้อหา โดยรวมตัวนิตยสาร หนังสืออ�านเล�น ภาพยนตรG การGตูน และ
เกมสG  มาเปนจุดขายในการสร�างตัวเนื้อหา 
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คาโดกาว�า ยังได�นําเสนอว�า ความหลากหลายในการนําเสนอเนื้อหาจะมีมูลค�าเพ่ิม โดยเสริมด�วย การ
ดําเนินด�านการตลาดครบวงจรและการประชาสัมพันธG ขณะท่ียังคงธุรกิจหลักคือสิ่งพิมพG ในยุคของดิจิตอล 
content จะขยายตัวในหลากหลายพ้ืนท่ี จาก e-book ภาพยนตรG แอนนิเมชั่น และเกมโดยบริษัทจะเปนผู�
ให�บริการแพลตฟอรGมในเนื้อหาดิจิทัลท่ีหาตัวจับยากในโลก ตามไลฟ�ไสตGท่ีหลายหลายของผู�ชม ไม�ว�าจะใช�สมารทG
โฟนรุ�นไหนก็สามารถรับชมผลงานของบริษัทได� โดยซอฟ�แวรGท่ีบริษัทได�ผลิตข้ึน 

บริษัท ยังสนับสนุนผู�ผลิตและแฟนๆ ของวัฒนธรรมสมัยนิยมเช�น การGตูนและหนังสือการGตูน บริษัท
ต�องการท่ีจะช�วยและสนับสนุนวัฒนธรรมสมัยนิยม ไม�เพียงแต�ในญ่ีปุrนเท�านั้นแต�ยัง ท้ังเอเชีย และท่ัวโลก บริษัท
กําลังเป9ดโรงเรียนร�วมกับชุมชนท�องถ่ินในการสร�างยุคใหม�ข้ึนมา ความกระตือรือร�นในการส�งเสริมการสนับสนุน
ธุรกิจในประเทศญ่ีปุrนเปนคุณสมบัติของนโยบายธุรกิจ Abenomics (เศรษฐกิจแบบอาเบะ ประกอบด�วย 3 ปRจจัย 
ท่ีฝรั่งใช�คําว�า "Three Arrows หรือ ธนู 3 ดอก" เศรษฐกิจแบบ Abenomics บริษัทต�องการเสริมสร�าง
ความสัมพันธGท่ีกลมกลืนกับประเทศในเอเชียสนับสนุนการสร�างcontent ท่ีเปนสัญลักษณGของแต�ละประเทศ 
รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยG บริษัทได�เป9ดโรงเรียนอาชีวะ concept เพ่ือสร�างความชํานาญให�ผู�
ให�บริการด�าน content ด�วยการพัฒนาคนอายุน�อยในชุมชนท�องถ่ินของเขาเอง ด�วยการเรียนอย�างสนุกและมี
ความคิดสร�างสรรคG  

ในโปรแกรมการสอน มี วิชาการGตูน วิชาหนังสือการGตูน วิชาการออกแบบตัวละคร วิชานิยาย วิชา
เสียงของตัวละคร (พากยGการGตูน) การเยนการสอนมุ�งผลิต คนทําการGตูน คนเขียนหนังสือการGตูน และนักพากยG
การGตูน  

การแสวงหาเพ่ือนคู�ค�าท่ีมีใจเดียวกันนั้น บริษัท ได�มองหาเพ่ือนคู�ค�าในภูมิภาคอาเซียน ผู�ท่ีร�วมกัน
แบ�งปRนกลยุทธGต�างๆและแรงบันดาลใจร�วมกัน บริษัท มีเป}าหมายท่ีจะพัฒนาจากบริษัทแห�งญ่ีปุrนเปนบริษัทแห�ง
เอเชียบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรGความเปนเพ่ือคู�ค�า บริษัทต�องการท่ีจะกระจายวัฒนธรรมสมัยนิยมของญ่ีปุrนและ
เอเชียสู�โดลกตะวันตก 

ทีวีอัจฉริยะ ดูท่ีไหนก็ไดFทุกท่ี มีวิวัฒนาการท่ีต:อเนื่อง 

โดยปRจจุบันหน�าจอท่ีรับชมไม�มีแต�ในโทรทัศนGเท�านั้น แต�ยังมี  

Laptop มีคนใช�รับชม pay TV ถึง 64 % จากท่ัวโลก และในเอเชีย มี 61% 

Smartphone มีคนใช�รับชม pay TV ถึง 45 % จากท่ัวโลก และในเอเชีย มี 51% 

Tabletมีคนใช�รับชม pay TV ถึง 17 % จากท่ัวโลก และในเอเชีย มี 25 % 

และค�าเฉลี่ยต�อครอบครัวจะมีหน�าจอท่ีรับชมข้ันตํ่า 7 จอต�อครัวเรือน  จากแนวคิดว�าทีวีคือการพัฒนา ไปสู� Smart 
TV(ทีวีอัจฉริยะ)  โดยSmart TV เน�นเรื่องของสังคมเปนหลัก ทีวียังคงดําเนินต�อไปเพ่ือท่ีจะเปนประสบการณGทาง
สังคมโดย 23% ให�เหตุผลว�า พวกเขาไม�ต�องการท่ีจะพลาดการสนทนาระหว�างเพ่ือนๆ 39% สนทนาออนไลนGกับ
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เพ่ือนๆ ขณะท่ีกําลังชมทีวีซ่ึงทําให�พวกเขาสนุกไปกับเรื่องๆอ่ืนๆได� 32% คิดว�าทําให�พวกเขาใกล�เพ่ือนมากข้ึน และ 
23% ให�ความเห็นว�าชอบท่ีจะรู�ว�าอีกฝrายคิดอย�างไรในรายการทีวี การแสดง ท่ีกําลังรับชม จึงอาจสรุปได�ว�าการใช�
สื่อทางสังคมอย�างเว็บไซทGและเว็บบอด ขณะรับชมโทรทัศนG และ 52% พูดคุยกันท่ีเก่ียวกับอะไรท่ีรับชมอยู�ในการ
ใช�สื่อทางสังคม  

การพกพาโทรศัพทGมือถือ ทําให�ทีวีสามารถรับชมได�ในทุกๆท่ี 41% ของผู�คนท่ีรับชมทีวีบนอุปกรณGอ่ืนๆ
มากว�าตัวทีวีเพราะว�า มันให�ความรู�สึกท่ีดีขณะท่ีอยู�บนรถ บนรถเมลG บนเครื่องบิน 

โทรศัพทGมือถือ สามารถใส�ทีวีเข�าไว�ข�างในกระเป�าคุณได� ด�วยการซ้ือแพ็คเกจและเลือกชมช�องนั้นผ�าน
โทรศัพทGคุณ 

ความเข�าถึงได�ของ Smart TV คนในยุค millennials โดยเฉพาะในอายุ 14-24 ปLท่ีเปนตัวขับเคลื่อน
ตัว content เพราะดูเม่ือไหร�ก็ได�ตามท่ีต�องการ 90% คนพวกนี้ใช� content video on demandเปนอย�างน�อย
เดือนหนึ่ง และ81% ใช� video on demand มากกว�า 1 สัปดาหG  

โดย APOS ทํางานร�วมกับจํานวนเพ่ือนคู�ค�าท่ีจะพัฒนาเพ่ิมมูลค�าให�กับผู�ชมของเขาในหลากหลาย
ทางเลือก เช�น เขายกตัวอย�างของไทย มีบริษัท จีเอมเอมแซท ทีโอที  ไอพีทีวี  ทรูวิชั่นสG ในต�างประเทศก็เปนผู�
ให�บริการ content ด�านกีฬาชั้นนํา เช�น Astro Sky Cable starhubmino TV  

ในประเทศไทย ยกตัว อย�างทรูวิชั่นสGได�เป9ดตัวแอพTrue Visions Anywhere ซ่ึงตอบโจทยGผู�ใช�ท่ีไม�
ต�องการพลาดรายการโปรดของตัวเองดังนี้ 

• ดูรายการสดท่ีไหน เม่ือไหร�ก็ได� ผ�านระบบ 3G, Wifi  
• ดูรายการย�อนหลังได� 2 วัน รายการไหนก็ได� 
• ระบบย�อนกลับไปดูรายการท่ีกําลังออกอากาศอยู�ตอนนี้ ย�อนหลังได� 2 ชั่วโมง 
• ระบบ UI ใหม� เปนมิตรกับผู�ใช�มากข้ึน 
• รองรับระบบ iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) และทาง Android 
• สมาชิกทรูวิชั่นสGแพ็คเกจ Gold ข้ึนไปใช�ฟรี 1 ปL 

ดูรายการสดท่ีไหน เม่ือไหร:ก็ไดF    สมัยนี้การดูทีวีหรือรายการต�างๆ ผ�านเว็บเริ่มจะไม�เพียงพอแล�วเม่ือผู�ใช�ย�ายจาก
หน�าจอคอมพิวเตอรG มาสู�หน�าจอสมารGทโฟนและแท็บเล็ตระบบแอพนี้จึงเปนระบบท่ีทันสมัยและใช�ได�ทุกท่ีทุกเวลา 

ปRจจุบัน content ต�างๆ จะถูกสร�างข้ึนเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการรับสื่อและความสนใจความ
ต�องการของผู�ชมเปนเรื่องสําคัญ ทีวียังเปนสื่อเพ่ือ "การมีสังคม" เปนส�วนสําคัญของชีวิต การสํารวจพบว�าบาง
ประเทศใน Africa คนท่ีอยากcontent ดีๆก็ยอมจ�ายเงินในราคาท่ีสูงเพ่ือซ้ือ content ดังกล�าวในรูปแบบ
แพ็คเกจพรีเม่ียมมากกว�าดูฟรีทีวี  โดยมีการกล�าวว�าคน Africa ชอบซ้ือ pay TV มากกว�าท่ีจะซ้ือเฟอรGนิเจอรGเพ่ือ
ความพึงพอใจของตนท่ีชอบนั่งดูทีวี  
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เม่ือการรับสื่อทีวีมีหลากหลายช�องทางมากข้ึนท้ังทาง iPhone, iPad เท�ากับการเพ่ิมข้ึนของผู�บริโภค   
โดยผู�ประกอบการในธุรกิจสื่อจะต�องมีการใช�วิธีการจะเข�าถึงผู�บริโภคให�ได�มากท่ีสุดท้ังช�องทางต�างๆ และเนื้อหา  
อาจสรุปว�าผู�คนชอบดูทีวี และรับชมหลากหลายหน�าจอ การเพ่ิมข้ึนในการเข�าถึงหมายความว�ามีการบริโภคท่ีมาก
ข้ึน จากคําว�า S.M.A.R.T. หมายถึง Social (สังคม) Mobile (เคลื่อนท่ีได�) Accessible (การเข�าถึง) Relevant 
(ความเก่ียวข�อง) Tailored (การปรับแต�ง) การกรองนี้จะช�วยให�เราเหมือนตัวรองพ้ืนของผู�ชมผู�ฟRง 

การจัดการและการหารายได�ในการหยุดชะงักในยุคดิจิทัล โดย Sky CableTV ยักษGใหญ�ของประเทศ
เยอรมนีและออสเตรเลีย โดยเขาเน�นไปท่ี content ท่ีทํากําไรให�กับบริษัทใน content การถ�ายทอดสดกีฬาชั้นนํา
ในยุโรป โดยบริษัทได�แสดงให�เห็นถึงการเติบโตของบริษัทจากการขยายฐานลูกค�าท่ีบริโภค PAY TV อย�างต�อเนื่อง 
ในปL 2014 สกายคาดหมายว�า การเติบโตของผู�ใช�บริการ 4แสน ถึง 4.5แสนราย และรายได�ตลอดท้ังปLจากการ
คาดการณGอยู�ท่ี €70mถึง€90m เปนการเพ่ิมข้ึนอย�างแข็งแกร�งมากในภาพรวม 

โดยสกาย ได�เสนอ รอบปฐมทัศนGของโลก: ด�วยการถ�ายทอดสดฟุตบอลในช�วงพักครึ่งก็จะมีการ
โฆษณา บนฟรีทีวี เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรGโทรทัศนGเยอรมันSkyออกอากาศโปรแกรมสด 6 เบรกในโฆษณาท่ี
แตกต�างกันในการเลือกช�องฟรีทีวี หลังจากเปนบทเริ่มต�นก�อนการผลิตในระยะสั้น ผู�ชมสามารถชมได�ใน 40วินาที
ในการชมการถ�ายทอดสดฟุตบอล มีคนพากยGฟุตบอลของบริษัท Sky คือ RolandEvers ท่ีต�อนรับผู�ชมและสรุป
ไฮไลทGของเกมแต�ในช�วงหนึ่งของการแบ�งโฆษณาเกิดข้ึนอย�างไม�น�าเชื่อ โดยการรายงานประตู ของ LukasPodolski 
หนึ่งในท่ีสุดฉากท่ีน�าต่ืนเต�นของเกมท้ังหมด 

ความสําเร็จผล รณรงคGการพูดคุยกันของเมืองในประเทศเยอรมนีประมาณ 5.2 ล�านเฝ}าดูจุดท่ี
ถ�ายทอดสดอย�างน�อยมากกว�า100 คลิปท่ีมีมากกว�า 6.2 ล�านคน หมุนเวียนไปกับบทความของสื่อมวลชนท่ัว
ประเทศท่ีสําคัญ เช�น Bild, ดามหรือ focus.de ในสื่อสังคมเช�น Facebook หรือ Twitter, แคมเปญท่ีได�รับหลาย
พันโพสตGความคิดเห็นและทวิตเตอรG 

มิติใหม:: Sky3Dโดย Sky3D เปนของเยอรมนีและออสเตรียเปนช�องแรกท่ีมี3Dในกีฬาสด, ภาพยนตรG
สารคดี และการแสดงจัดกิจกรรม โดยมี 1 คู�ระดับท็อปของลีกเยอรมันต�อเดือน มีฟุตบอลยูฟrาแชมป�เปL�ยน   ลีก 
รอบสุดท�าย เทนนิสวิมเบอรGดันรอบสุดท�าย และชมการแข�งฟอรGมูล�าวัน รวมถึงรายการพิเศษๆ อีก จะเห็นว�า Sky 
พยามเน�นเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค�าแบรนดGของตนเอง ท้ังถ�ายทอดสอแบบ 3Dรายงานข�าวกีฬาแบบ HD App โดย
เป9ดให�โหลดโดยมีค�าบริการเปนรายเดือนสําหรับผู�สนใจ และเทคโนโลยีใหม� ULTRA HD โดยเน�นความคมชัดกว�า
ระบบ FULL HD ถึง 4 เท�า ผ�านทางบริษัท Sky Cable  
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อนาคตของธุรกิจดาวเทียม : Freesat, DTH & Broadband 

 การส�งข�อมูลผ�านดาวเทียมยังคงเปนอุปกรณGหลักในการกระจายวิดีโอดิจิตอลในแถบเอเชียแปซิฟ9ค 
แต�ยังไม�ได�รับการท�าทายจากการส�งผ�านบรอดแบนดGและผ�านท�อท่ีแยกออกมา APOS 2014 จึงประเมินว�าอนาคต
ของดาวเทียมและการส�งตรงไปยังบ�าน (Direct to Home: DTH) จะเริ่มเปนอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวมากข้ึนสําหรับ 
free satellite ในตลาดหลักๆ เช�น อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 

 ประเทศไทย PSI คือผู�ให�บริการ Freesat platform กล�าวคือ เปนการให�บริการช�อง Free to air 
และให�บริการในรูปของ box ซ่ึงเริ่มขาย box เม่ือ 20 ปLท่ีแล�วจํานวน 16 ล�านกล�อง ซ่ึงปRจจุบันเพ่ิมมาเปน 22 ล�าน 
โดยการคํานวณจากการยอดการขาย สิ่งท่ีเปนปRจจัยหลักในการขับเคลื่อนด�านการกระจายข�อมูล (Content) คือ 
วิธีการกระจายข�อมูลอย�างไรให�มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสําหรับ PSI จะทํางานร�วมกับ Installer และมองว�าบุคคลเหล�านี้
เปนเหมือนเพ่ือนร�วมงานมากกว�าพนักงานท่ีรับจ�าง และการให�บริการแก�ผู�ชมจะคํานึงถึงความต�องการของผู�ชมและ
โอกาสของผู�ชมในท�องถ่ิน ซ่ึงสิ่งเหล�านี้จะช�วยสร�างความน�าเชื่อถือให�กับ PSI ท้ังในมุมของ Installer ซ่ึงมีอิทธิพล
ต�อผู�ชมหรือ User มากเนื่องจาก การติดต้ังเองในประเทศไทยไม�เปนท่ีนิยม  

 แผนการให�บริการ Freesat ท่ีตอนนี้มีการให�ใบอนุญาตโทรทัศนGดิจิตอล 24 ใบนี้ จะดําเนินการ
อย�างไร? PSI ได�กล�าวถึงหลักเกณฑG Must Carry ท่ี กสทช. ได�ประกาศออกมา ซ่ึงจะเห็นว�า ผู�รับชม PSI ท่ีมี box ก็
สามารถท่ีจะรับชมช�องดิจิตอลได�เช�นกัน ในอนาคตมีความเปนไปได�ท่ีจะมีการออกอากาศระบบ HD (ช�องดิจิตอล) 
ผ�านดาวเทียม ในตอนนี้ PSI ยังคงสับสนกับการแบ�งระหว�าง Free TV กับ Pay-TV แต�อย�างไรก็ตาม PSI มองว�า 
ตอนนี้ระบบการให�บริการเหมือนมีลักษณะผสมๆกันอยู� แต� PSI อยู�ในสถานะท่ี หากต�องการการกระจายตัวของ
ข�อมูล PSI ก็เปนหนึ่งช�องทางโดยผ�านทาง box ของตน 

 ส�วนในอินเดียการท่ีผู�ชมจะรับชมรายการโทรทัศนGระบบดิจิตอล ยังต�องรับชมผ�าน set top box 
เพ่ือทําหน�าท่ีแปลงสัญญาณเพ่ือให�เครื่องรับท่ีบ�านสามารถรับได� และไม�ว�าจะผ�านช�องทางดาวเทียมหรือ เคเบ้ิลก็
ตาม แต�อย�างไรก็ตาม การใช� set top box นี้ต�องมีค�าใช�จ�ายเพ่ิมเติม ทําให�ผู�ชมบางคนก็ไม�อยากท่ีจะต�องจ�ายแม�
จะแลกกับการได�รบชมรายการท่ีมากข้ึนก็ตาม  

 ปRจจุบันในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต� เช�น พม�า ปาปRวนิวกินี จีน การให�บริการทีวี เช�น ทีวี
ดาวเทียม เคเบ้ิลทีวี จะเปนการให�บริการ Pay TV สัดส�วน 10% และมีเทคโนโลยี Broadband เริ่มเข�ามาแทรก
หรือมีส�วนแบ�งในตลาดการให�บริการ แต�ดาวเทียมยังเปนช�องทางท่ีสําคัญในการให�บริการข�อมูลมากกว�า เนื่องจาก
ในปRจจุบันมีการพัฒนาภาคธุรกิจการให�บริการท่ีสามารถข�ามประเทศกันได� การใช�ช�องทางดาวเทียมหรือดาวเทียมบ
รอดแบนดG จึงเปนช�องทางท่ีนิยม อย�างไรก็ตาม ก็ยังมีการใช� Fiber optic เข�ามาช�วยในการให�บริการด�วยเช�นกัน  

 นอกจากนี้ ประเทศจีนถือเปนตลาดใหญ�ท่ีน�าสนใจในการให�บริการโทรทัศนGดาวเทียม ซ่ึงจะมีการ
เป9ดให�บริการดาวเทียมใหม�อีก 2 ดวงในวันท่ี 1 มิถุนายน และอีกดวงในวันท่ี 1 กรกฎาคม ปLนี้ ดวงหนึ่งจะเปนแบบ 
C Band อีกดวงจะเปนระบบ KU Band ซ่ึงเปนการร�วมมือกันกับ Thaicom และจะเน�นการให�บริการในภาคพ้ืน
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต� รวมถึงประเทศจีนด�วย อีกท้ังการให�บริการแบบ DTH ในประเทศอินเดียและอินโดนีเซีย
เปนตลาดท่ีน�าสนใจ  

ธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน : การบริโภคในภาพสากล และแนวโนFมดFานเน้ือหารายการที่
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

 รายการท่ีเก่ียวกับเด็กและเยาวชน จะต�องมีการใช�ความคิดสร�างสรรคG และใช�บุคลากรท่ีเปนคนรุ�น
ใหม�ท่ีเข�ามาคิดงาน การกําหนดกระบวนการในการผลิต เช�น การใช�สตอรี่บอรGด ซ่ึงผู�แทนจากบริษัท Cartoon 
Network ได�ให�ความเห็นว�า รายการท่ีผลิตออกมานั้นถือว�าประสบความสําเร็จด�วยดี แต�สิ่งสําคัญในปRจจุบันสําหรับ
การผลิตรายการนั้นต�องคํานึงถึงเทคโนโลยีในปRจจุบันมีหลากหลาย platform ท่ีจะออกอากาศได� เช�น 
โทรศัพทGเคลื่อนท่ี แทปเล็ท คอมพิวเตอรG ไอแพท เปนต�น ซ่ึงทําให�พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไป คือสามารถดูและ
เล�นไปพร�อมกันได� ดังนั้น สิ่งท่ีผลิตออกมาต�องมีแรงจูงใจและสร�างสรรคGพอท่ีจะดึงดูดความสนใจและตอบสนอง
ความต�องการได�อย�างถูกจุด ต�องมีคาแรคเตอรGของรายการต�างๆ  

 หากพิจารณาตลาดในประเทศอินเดีย ย�อมเข�าใจได�ว�าในแต�ละประเทศจะต�องมีความแตกต�างของ
วัฒนธรรมและเนื้อหาท่ีเฉพาะสําหรับแต�ละท�องถ่ิน ดังนั้น ก�อนท่ีจะมีการผลิตรายการ โดยเฉพาะรายการประเภท 
Animation ต�างๆ ต�องมีการถกเถียงกันเพ่ือให�เกิดรายการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและเหมาะสมกับตลาด 

 ปRจจุบันเนื่องจากต�องคํานึงถึง Multiplatform การผลิตรายการส�วนหนึ่งไม�ได�เปนเหมือนแต�ก�อน 
ท่ีเปนลักษณะซีรี่ยGท่ีออกอากาศบนโทรทัศนGอย�างเดียวเท�านั้น มีท้ังการให�บริการใน IP Network ต�างๆ และความ
แตกต�างของแต�ละประเทศท่ีจะได�รับชมรายการท่ีผลิตออกมา จึงต�องคํานึงถึงความแตกต�างตรงนี้ด�วย 

ผูFเล:นรายใหม:กับการถูกกีดกัน 

 ในอดีตการให�บริการรายการต�างๆ เช�น MTV เปนเพียงการนําวีดีโอท่ีน�าสนใจ ท่ีนิยม มารวบรวม
และออกอากาศดูในบ�าน ซ่ึงส�วนใหญ�เป}าหมายของผู�ชมหลักมักจะเปนผู�หญิง แต�ปRจจุบันรูปแบบของรายการจะเปน
การออกอากาศรายการท่ีเป9ดโอกาสให�ผู�ชมได�มีส�วนร�วม (Interactive) มากข้ึน อีกท้ัง การท่ีให�สามารถอยู�รอดได�ใน
อุตสาหกรรมนี้ ความเชื่อถือในแบรนดGเปนสิ่งสําคัญ นอกจากนี้ ต�องเรียนรู�จากประสบการณGท่ีเกิดข้ึน  

 ในปRจจุบัน ฐานของการชมรายการเปลี่ยนเปนผู�หญิงท่ีเปนคนชมรายการมากข้ึน การผลิตรายการ
เก่ียวกับผู�หญิงจึงมีฐานของผู�ชมท่ีสําคัญกว�า เช�น รายการเก่ียวกับการทําอาหาร ดังนี้ การผลิตรายการท่ีจะสามารถ
อยู�ในตลาดได�ควรจะต�องพิจารณาจากแนวโน�มของผู�ชมท่ีเปลี่ยนไป พฤติกรรมของผู�ชมท่ีเปลี่ยนไป  

 ตลาดเอเชียถือเปนตลาดท่ีน�าสนใจในการลงทุน เพราะในปRจจุบันทุกคนมาเอเชีย ตลาดเอเชียมี
การขยายตัวของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนGซ่ึงธุรกิจนี้ไม�ได�ทํารายได�ด�วยลักษณะของตัวเองอย�างเดียว แต�จะ
มีกิจการอย�างอ่ืนท่ีเข�ามาเก่ียวพันก�อให�เกิดรายได�ได�มากข้ึน ก�อให�เกิดการขยายตัวของ GDP มีการเปลี่ยนแปลงทาง
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เทคโนโลยี การลงทุนในอนาคตจึงเปนการลงทุนแบบระยะยาว เช�น ในประเทศอินเดีย เปนประเทศท่ีมีพ้ืนท่ี
น�าสนใจ ท้ังการกํากับดูแล 

 การลงทุนด�านการกระจายเนื้อหาข�อมูลในปRจจุบันมองว�าไม�ได�เปลี่ยนแปลงรูปแบบด�านธุรกิจมาก
นัก แต�สิ่งท่ีเปลี่ยนไปอย�างรวดเร็วคือ ผู�ชม การท่ีจะทํารายการให�ถูกกับกลุ�มผู�ชมเปนกลยุทธGท่ีสําคัญ ดังนั้น การ
พิจารณาถึงลักษณะของรายการ ลักษณะของเป}าหมายกลุ�มผู�ชมท่ีชัดเจน จึงเปนสิ่งสําคัญ และการสํารวจตลาดใน
แต�ละท�องถ่ินว�าควรจะนํารายการแบบใดเข�าไปในตลาดนั้นๆ ให�ถูกต�องตามความต�องการ จํานวนของรายการไม�
สําคัญเท�ากับคุณภาพของรายการท่ีมีเนื้อหาน�าสนใจ  

การโฆษณา 

 ผู�ประกอบการ Pay-TV จะสามารถต�อสู�กับความเหมือนและความแตกต�างในอุตสาหกรรมดิจิตอล
เพ่ือดึงดูดผู�ชมและโฆษณาอย�างไร? 

 ธุรกิจการโฆษณาปRจจุบันมีการขยายตัวมากข้ึน แต�การเลือกนั้นข้ึนอยู�กับทางเลือกส�วนบุคคล การ
เลือกท่ีจะโฆษณาผ�านทาง Pay TV หรือ ออนไลนG หรือ Free to Air ข้ึนอยู�กับว�าช�องทางใดท่ีจะมีโอกาสสามารถทํา
กําไรหรือรายได�ได�มากท่ีสุด ซ่ึงช�องทางท่ีดีท่ีสุดคือ Free TV เพราะเปนช�องทางท่ีเข�าถึงผู�ชมท่ัวไปได�มากท่ีสุด ส�วน
ช�องทาง Pay TV จะจํากัดแค�กลุ�มผู�ชมท่ีเลือกซ้ือรายการท่ีตนเองต�องการและอยากท่ีจะชมเท�านั้น หรือผู�ชมผ�าน
ออนไลนG ก็จะเลือกชมรายการตามความชอบส�วนตัวหรือผ�านการแนะนําของเพ่ือนเช�นกัน  

 ธุรกิจการโฆษณา สิ่งท่ีแสดงให�เห็นถึงความสําเร็จไม�ใช�แค� จํานวนของการถูกพูดถึงของผู�ชม หรือ
จํานวนของการเข�าชมโฆษณานั้นๆ แต�ข้ึนอยู�กับจํานวนยอดขายท่ีตนสามารถขายได� อีกประการในการท่ีจะเลือก 
คือ ราคาและคุณภาพ และค�า CPRP (Cost Per Rating Point) คือ ราคาท่ีต�องใช�ต�อการเข�าถึงกลุ�มเป}าหมาย ควร
จะต�องถูกลงหรือตํ่าลง เพราะเปนปRจจัยสําคัญท่ีผลักดันการทํางานของบริษัท 

 หากพิจารณาในตลาดออนไลนG เนื่องจาก ปRจจุบันสภาพของตลาดมีการแตกตัวออกไปตามความ
แตกต�างของ Platform ท่ีเปนช�องทางในการให�บริการออกอากาศ ซ่ึงทําให�เกิดความกดดันในด�านของการแข�งขัน
ท่ีมากข้ึน ผู�ชมสามารถเลือกท่ีจะรับชมรายการได�หลากหลายช�องทาง ดังนั้น จึงทําให�สภาพของการท่ีจะเลือกนํา
โฆษณาไปเผยแพร�ท่ีช�องทางใด ต�องพิจารณาอย�างรอบคอบและคาดการณGถึงความยืดหยุ�นของการเปลี่ยนแปลง
ทางเลือกของผู�ชม  
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กีฬาและโทรทัศนBบอกรับสมาชิก (Pay-TV) การสนับสนุนและการใชFงานในอนาคต 

Pay TV ในประเทศเยอรมันมีการพัฒนาท่ีไม�ค�อยดีนัก มีการขยายตัวเพียงไม�ก่ีเปอรGเซ็นตGหากเทียบ
กับประเทศอ่ืนๆ แต�ในอีกไม�ก่ีปLท่ีผ�านมาเริ่มมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงให�เกิด campaign ท่ีน�าสนใจเพ่ิม
มากข้ึน เริ่มมีการเพ่ิมข้ึนของรายได� โดยการพิจารณาถึงความต�องการของผู�ชม ทําให�เกิดการขยายตัวและเกิด
นวัตกรรมใหม�ๆ โดยการเริ่มออกอากาศผ�านทางโทรศัพทGเคลื่อนท่ี มีออก Application ใหม�ๆ เริ่มมีการต่ืนตัวใน
ธุรกิจ Pay TV ในแถบยุโรป แต�ก็มีการถ�ายทอดสดรายการโดยเฉพาะรายการฟุตบอลผ�านทาง Free TV โดยบริษัท 
Sky ทําให�มีการดึงดูดโฆษณาเข�ามาเพ่ิมมากข้ึน  

บริษัท Sky เปนบริษัทท่ีให�บริการรายการฟุตบอลและถ�ายทอดสดรายการกีฬาในประเทศเยอรมัน
และออสเตรีย ซ่ึงมีการขยายขอบเขตการให�บริการมากข้ึน 

 

โดยในปL 2014 มีการกําหนดแผนการดําเนินงานไว� กล�าวคือ  

1.เพ่ิมความเร็วในการส�งข�อมูลจาก 400k เปน 450k 

2.รักษาความต�อเนื่องสําหรับการเพ่ิมปริมาณรายได�โดยรวม 

3.พยายามขับเคลื่อนให�เกิดนวัตกรรมใหม�ๆ  
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การถ�ายทอดสดรายการฟุตบอลในช�วงพักโฆษณาบน Free TV ครั้งแรกในประเทศเยอรมัน บริษัท Sky 
เปนผู�ออกอากาศรายการสดใน 6 ครั้งของช�วงพักโฆษณาท่ีต�างกัน บน Free TV ซ่ึงหลังจากบทนํารายการช�วงสั้นๆ 
ผู�ชมสามารถดูตัวอย�างรายการถ�ายทอดสดฟุตบอลได�เปนเวลา 40 วินาที โดยการให�ผู�วิจารณGฟุตบอล,Roland 
Evers,กล�าวต�อนรับผู�ชมและสรุปประเด็นเด�นๆ ของเกมสG ในระหว�างหนึ่งเบรกโฆษณาปริมาณการชมเพ่ิมข้ึน  

ความสําเร็จของการออก Campaign ได�รับการกล�าวขานในประเทศเยอรมัน กล�าวคือ ในสัดส�วน 2 ใน 
5 ของผู�ชมได�มีการชมการถ�ายทอดอย�างน�อย 1 ครั้ง อีกท้ัง มีหนึ่งใน Social media เหมือน Facebook  หรือ 
Twitter Campaign ทํากําไรได�จากการโพสข�อความกว�าพันครั้ง รวมถึงการวิจารณGและการ tweet ข�อความ 

มิติใหม�ของการออกอากาศของ Sky คือ Sky 3D กล�าวคือ 

1. เปนครั้งแรกในเยอรมันและออสเตรียท่ีมีการออกอากาศในแบบ 3D  

2. การถ�ายทอดสดรายการกีฬา หนัง ภาพยนตรGสารคดี และรายการเกมสGโชวG 

3. ถ�ายทอดสดฟุตบอลลีครายการสูงสุดของเยอรมัน 1 ครั้งต�อเดือน 

4. การนํารายการของปL 2013 มาออกอากาศ เช�น UEFA Champions League Final, รอบสุดท�ายวิม
เบอรGดัน (ชาย/หญิง), The Masters Augusta 2013 (วันท่ี 1-4) 

5. รายการพิเศษในวันท่ี 27 เมษายน 2014 
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รายการกีฬาท่ีปรากฏในช:อง Sky มีดังนี้  

 

นอกจากรายการกีฬาแล�ว บริษัท Sky ยังประสบความสําเร็จในการให�บริการข�าวกีฬาในระบบ HD มี
กลุ�มเป}าหมายของผู�ชมเปลี่ยนเปนกลุ�มคนอายุ 14-29 ปL ส�วนใหญ�จะเปนผู�ชายท่ีให�ความสนใจ และทําให� Sky เปน
ช�องท่ีรายการกีฬาต�างๆ สนใจท่ีจะนํามาออกอากาศ สิ่งหนึ่งท่ีทําให�บริษัท Sky ประสบความสําเร็จ คือ การท่ีรู�ว�า
ลูกค�าหรือผู�ชมต�องการอะไร  

สําหรับในประเทศอินเดียนั้น รายการกีฬายังคงอยู�ในข้ันตอนของการเริ่มต�นท่ีจะนํามาออกอากาศ 
ด�วยอุปสรรคด�านของภาษาท่ีต�องใช�ภาษาท�องถ่ิน จึงต�องอาศัยการตลาดเข�ามาช�วยให�การดึงดูดให�ผู�ชมเริ่มมีความ
สนใจมากข้ึน ประเทศอินโดนีเซีย รายการกีฬาต�างๆ ค�อนข�างเปนท่ีนิยมอยู�แล�ว เพียงแต�ต�องรู�ว�าจะนํารายการกีฬา
ประเภทใดเข�ามาออกอากาศท่ีเหมาะสมกับลักษณะของผู�ชมในประเทศนั้นๆ  

ส�วนบริษัท Fox ใช�วิธีการในการกระจายการออกอากาศรายการกีฬาโดยผ�านตัวแทนในแต�ละภูมิภาค 
แต�ในอนาคตมีแผนในการจะเพ่ิมตัวแทน (Hub) การออกอากาศให�ครอบคลุมทุกๆประเทศและพยายามท่ีจะสร�าง
บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและเข�าใจในเนื้อหารายการและกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนGประจําแต�ละตัวแทน
ของตน  

เทคโนโลยีการออกอากาศในระบบดิจิตอลอาจมีผลกระทบในแง�ของการท่ีผู�ชมสามารถติดตามและมี
ทางเลือกในการเข�าชมรายการกีฬาได�มากข้ึน การลงทุนในด�านรายการกีฬาอาจมีแนวโน�มท่ีต�องขยายตัวเพ่ิมข้ึน
เช�นเดียวกัน ต�างจากระบบการออกอากาศแบบอะนาล็อคเดิม แต�อย�างไรก็ตาม ควรมีการส�งเสริมและสนับสนุน
พัฒนากีฬาท�องถ่ินในแต�ละประเทศให�มีความนิยมมากข้ึน เพ่ือในบางครั้งบางรายการกีฬาอาจไม�มีความต�อเนื่อง 
เช�น หมดฤดูกาล และอาจช�วยให�ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นได�มีการเคลื่อนตัวมากข้ึน 


