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เปิดรายได้จริง ปีที่ 5 (2561) ทีวีดิจิตอลภาคธุรกิจ 22 ช่อง 

รายได้รวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.9%



NBTC
รายได้จากการประกอบกิจการทีวีดิจิตอลของ 22 ช่องทีวีภาคธุรกิจ ปี 2561 ที่รายงานต่อสำานักงาน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำานักงาน กสทช.)  
เพื่อนำามาประเมิน จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้กับ กสทช. มีรายได้รวมทุกช่องอยู่ที่ 20,412.977 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 17.90% จากปี 2560 ที่มีรายได้รวมกันอยู่ที่ 17,313.706 ล้านบาท

ช่อง 7 เป็นช่องที่แจ้งรายได้สูงสุดไว้ที่ 4,594.218 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้รวม 3,591.120 
ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากช่อง 7 ให้เพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจทีวีดิจิตอลมากขึ้น หลังจากที่ได้ปิดธุรกิจ 
ทีวีแอนะล็อคไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

อันดับ 2 เป็นช่องเวิร์คพอยท์ทีวี มีรายได้รวม 2,626.162 ล้านบาท รายได้ลดลงจากปี 2560 ที่มีรายได้
รวมอยู่ที่ 3,172.468 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากความนิยมของรายการหลักๆในช่องเวิร์คพอยท์ลดลง ที่มีผลต่อ
รายได้โฆษณา

อันดับ 3 เป็นของช่อง Mono29 ที่มีรายได้เติบโตจากปี 2560 ที่มีรายได้ 1,817.635 ล้านบาท โดยเพิ่ม
จากปี 2560 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,565.972 ล้านบาท ส่วนช่อง 3HD ที่มีรายได้อยู่ที่อันดับ 4 นั้น ยังคงเป็นการ
รายงานรายได้แบบคงที่ประจำาปีไว้ที่ปีละ 1,800 ล้านบาทเช่นเดิม

ช่อง One มีรายได้รวมของปี 2561 อยู่ในอันดับ 5 โดยเป็นช่องที่มีการเติบโตในแง่รายได้ 217.9% เมื่อ
เทียบกับปี 2560 ท่ีมีรายได้รวมอยู่ท่ี 510.161 ล้านบาท ข้ึนมาอยู่ท่ี 1,622.076 ล้านบาท ในปี 2561 ในขณะท่ีช่อง 
8 มีรายได้รวม 1,396.948 ล้านบาท อยู่ในลำาดับ 6 ท้ังน้ีช่องท่ีมีรายได้เกิน 1 พันล้านบาท มีอยู่เพียง 6 ช่องเท่าน้ัน

สำาหรับ ไทยรัฐทีวี มีรายได้รวมอยู่ที่ 918.575 ล้านบาท มีรายได้สูงเป็นอันดับ 7 , ตามมาด้วยช่องอมรินทร์
ทีวี มีรายได้เติบโตชัดเจนจากปี 2560 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 518.630 ล้านบาท มาอยู่ที่ 892.408 ล้านบาท อยู่ใน
อันดับ 8 และอันดับ 9 และ 10 เป็นช่อง True4U และ GMM25

ในกลุ่มช่องที่มีรายได้ในลำาดับที่ 11-20 นั้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มช่องข่าวสาร และสาระถึง 5 ช่อง โดยช่อง 
ในหมวดข่าวที่มีรายได้สูงสุดได้แก่ช่อง NationTV มีรายได้รวม 430.769 ล้านบาท อยู่ในอันดับ 13 ในขณะที่
ช่องในหมวดทั่วไป แบบความคมชัดปกติ (SD) ที่อยู่ในกลุ่มท็อป 20 นี้ ได้แก่ช่อง 3SD และช่อง สปริง26 ซึ่งเป็น  
2 ช่องที่แจ้งกสทช.ไว้แล้วว่าจะคืนใบอนุญาต โดยช่อง 3SD มีรายได้สูงสุดอยู่ในลำาดับ 11 รายได้รวม 625.414 
ล้านบาท และช่องสปริง 26 มีรายได้รวมอยู่ในลำาดับ 18 รายได้ 213.643 ล้านบาท

ช่อง 9 และ PPTV เป็น 2 ช่องในกลุ่มช่อง HD ที่มีรายได้น้อยที่สุดในกลุ่ม HD โดยที่ช่อง 9 มีรายได้รวม 
486.340 ล้านบาท อยู่ในลำาดับที่ 12 และช่อง PPTV มีรายได้รวมอยู่ที่ 380.196 ล้านบาท อยู่ในลำาดับที่ 15

ทั้งนี้ช่อง MCOT Family และช่อง Voice TV เป็น 2 ช่องที่มีรายได้น้อยที่สุด โดยช่อง MCOT Family 
มีรายได้ 48.206 ล้านบาท และ Voice TV มีรายได้รวมท่ี 35.982 ล้านบาท อยู่ใน 2 อันดับสุดท้าย ท้ัง 2 ช่องเป็น 
กลุ่มช่องท่ีขอคืนใบอนุญาตด้วยเช่นกัน
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สำาหรับเรตติ้งความนิยมของกลุ่มช่องทีวีดิจิตอล ที่วัดเรตติ้งโดยนีลเส็นในปี 2561 นั้น ช่อง 7 และช่อง 3 

ยังคงเหนียวแน่นกับอันดับ 1 และ 2 ส่วนอันดับ 3 และ 4 เป็นการสลับอันดับกันระหว่างช่อง Mono29 และ 
เวิร์คพอยท์ทีวี โดย Mono29 อาศัยพลังคอนเทนต์หนังดังต่างประเทศ ดันขึ้นมาได้เรตติ้งอยู่ในอันดับ 3

นอกจากนี้ในกลุ่มท็อปเท็น ช่อง Amarin TV มีการเติบโตจากอันดับ 12 ในปี 2560 ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 8  
ในปี 2561 ด้วยผลจากการได้รับความนิยมสูงของรายการข่าว “ทุบโต๊ะข่าว”

ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่า อัตราการเติบโต หรือลดลงของเรตติ้งเฉลี่ยของแต่ละช่อง ยังมีความสัมพันธ์กับรายได้
ของบางช่อง เช่นกรณีของช่อง Amarin TV HD ในปี 2560 มีรายได้รวมอยู่ที่ 518.630 ล้านบาท มีเรตติ้งเฉลี่ย 
0.162 อยู่ในอันดับ 12 ในขณะที่ปี 2561 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 892.408 ล้านบาท และมีเรตติ้งเฉลี่ยปี 2561 
อยู่ที่ 0.313 อยู่ในอันดับ 8

ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ที่มีเรตติ้งเฉลี่ยช่องลดลงจาก 1.001 อยู่ในอันดับ 3 ในปี 2560 มาอยู่ที่ 0.810 อันดับ 
4 ในปี 2561 มีผลต่อรายได้รวมของช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ลดลงจาก 3,172.468 ล้านบาท ในปี 2560 มาอยู่ที่ 
2,626.162 ล้านบาท

ส่วนในกรณีช่อง One เรตติ้งเฉลี่ยช่องในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จาก 0.537 มาอยู่ที่ 0.527 อยู่ใน
อันดับ 6 เช่นเดิม แต่รายได้ของช่องกลับสูงขึ้นถึง 217.9% เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ช่อง One  
มีเรตติ้งเฉลี่ยช่องไม่โดดเด่นมากนัก ยังอยู่ในอันดับ 6 ตามหลังช่อง 8 ที่อยู่ในอันดับ 5 และเริ่มมีเรตติ้งเฉลี่ย 
รายเดือนขยับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในอันดับ 5 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 จากการประสบความสำาเร็จของละคร  
“เมีย 2018” ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของช่องประจำาปี ออกอากาศตั้งแต่ 28 พฤษภาคม- 28 สิงหาคม 2561  
มีเรตติ้งเฉลี่ย 3.157 และมีเรตติ้งสูงสุดในตอนจบ 6.421 แต่เรตติ้งภาพรวมยังไม่ดีพอทำาให้เรตติ้งเฉลี่ยรายป ี
ของช่อง One ยังคงอยู่ที่อันดับ 6

ผลจากความสำาเร็จของละคร “เมีย 2018” ทำาให้สามารถต่อยอดทั้งรายได้โฆษณาและฐานผู้ชมละครใน
ช่วงเวลาหลังข่าว 2 ทุ่ม ที่ขยายมาสู่ละครหลังข่าวช่วงปลายสัปดาห์อีกด้วย นอกจากนี้ช่องวัน ยังจัดชุดละครเย็น 
ลงผังรายการตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2561 ซึ่ง “ละคร” เป็นรายการที่เรียกรายได้จากค่าโฆษณาได้มากขึ้น เมื่อ
เปิดศักราชใหม่ ปี 2562 จนถึงเดือนมิถุนายน 2562 เรตติ้งเฉลี่ยของช่องวัน ก็ปักหลักอยู่ที่อันดับ 5 ได้อย่างมั่นคง
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แนวโน้มธุรกิจทีวีดิจิตอลในปี 2562

ปี 2562 ปีที่ 6 ของทีวีดิจิตอล มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อมีคำาสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 4/2562 ลงวันที่ 11 
เมษายน 2562 ที่มีสาระสำาคัญดังนี้

1. เปิดทางให้ทีวีดิจิตอลขอคืนช่อง พร้อมได้รับเงินชดเชย

2.ยกเว้นการจ่ายเงินค่าประมูลใบอนุญาต 2 งวดสุดท้ายของราคาส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นตำ่า

3. สนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล (MUX) แทนช่องทีวีดิจิตอล ตลอดระยะเวลาการได้รับใบอนุญาต
ที่เหลือ

4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โครงข่าย ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
ปรับเปลี่ยนการให้บริการ

5. สนับสนุนองค์กรกลาง ในการทำาทีวีเรตติ้ง

ซึ่งต่อมาในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 7 ช่อง ยื่นความประสงค์ขอคืน 
ใบอนุญาต โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มช่องในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 2 ช่อง ประกอบไป
ด้วย ช่อง 3 Family และช่อง MCOT Family กลุ่มช่องหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 3 ช่อง ได้แก่ ช่องสปริงนิวส์  
ช่อง Bright TV และ ช่อง Voice TV และกลุ่มช่องหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) จำานวน 2 ช่อง ได้แก่ 
ช่อง SPING 26 และช่อง 3SD

จากปี 2557 มีทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ 24 ช่อง เลิกกิจการไป 2 ช่อง ได้แก่ช่อง ไทยทีวี และ MVTV ของ
บริษัท ไทยทีวี จำากัด ในปี 2558 และในปี 2562 นี้ จะมีช่องทีวีดิจิตอลที่กำาลังจะปิดตัวไปอีก 7 ช่อง จะเหลือช่อง
ทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจทั้งหมด 15 ช่อง เมื่อรวมกับช่องทีวีดิจิตอลหมวดหมู่สาธารณะอีก 4 ช่อง จะมีช่องทีวี
ดิจิตอลทั้งหมดจำานวน 19 ช่องในประเทศไทย

แม้ว่าจะมีจำานวนผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลน้อยลง แต่สภาพการแข่งขันในธุรกิจคอนเทนต์ทีวี ไม่ได้ลด
ลงไปด้วย เพราะนอกจากจะต้องแข่งขันกันเองในวงการทีวีดิจิตอลแล้ว ยังจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีดิจิตอล (Technology Disruption) เกิดคู่แข่ง ผู้ประกอบการทีวีใน 
ช่องทางออนไลน์ และแอปพลิเคชัน จากทั้งในและต่างประเทศ ที่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งมูลค่าโฆษณา ในตลาด
คอนเทนต์ทีวี
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“Content is King”

วงการทีวีดิจิตอลอยู่ในช่วงที่มีการปรับตัว ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ของผู้ชม เพื่อสร้างรูปแบบรายการ ที่สามารถทำาให้ผู้ชมเข้าถึงได้ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันไป  
อย่างไรก็ตาม ทางรอดของธุรกิจนี้ ยังคงขึ้นอยู่กับ “คอนเทนต์” เพราะไม่ว่าจะออกอากาศในช่องทางใด การมี 
“คอนเทนต์ที่ดี” ดึงดูดความสนใจของผู้ชมมากที่สุด ยังเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดเสมอ
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ย้อนรอยรายได้ทีวีดิจิตอลปี 2557-2560
ปี 2557 ปีแรกทีวีดิจิตอล ทีวีแอนะล็อกยังมีบทบาทสูง
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ปี 2557 ปีแรกของธุรกิจทีวีดิจิตอล จำานวน 24 ช่อง ส่วนใหญ่เร่ิมทดลองออนแอร์ในเดือนเมษายน ก่อน

ท่ีจะเปิดสถานีอย่างเป็นทางการในเดือนถัดไป ทีวีแอนะล็อกยังคงมีบทบาทสูงในอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอล จาก
สถานะฟรีทีวีรายเดิม มีเครือข่ายครอบคลุมท่ัวประเทศ และเป็นท่ีรับรู้จดจำาของผู้ชมท่ัวประเทศมาอย่างยาวนาน 
จึงทำาให้รายได้จากธุรกิจทีวีแอนะล็อกมีสูงกว่าทีวีดิจิตอลทุกช่อง โดยเฉพาะจาก 2 ช่องหลัก ท้ังช่อง 7 และช่อง 3 

รายได้ช่อง 7 แอนะล็อก ในปี 2557 รายงานไว้ที่ 9,166.79 ล้านบาท ส่วนช่อง 3 แอนะล็อกมีรายได้อยู่ที่ 
3,450.73 ล้านบาท

ส่วนทีวีดิจิตอล ที่มีรายได้สูงสุดของปี 2557 ได้แก่ช่อง 8 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 473 ล้านบาท อันดับ 2 เป็น
ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี 452 ล้านบาท 

กลุ่มช่องทีวิดิจิตอลที่มีรายได้สูงสุดใน 10 อันดับแรกนั้น ส่วนใหญ่เป็นช่องทีวีดิจิตอล ที่พัฒนามาจากทีวี
ดาวเทียมเป็นส่วนใหญ่ ทั้งช่อง 8, ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี, True4U , TNN  และ Nation TV

ในขณะเดียวกัน 2 ช่องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในยุคทีวีดิจิตอล ได้แก่ ไทยรัฐทีวี และช่อง 3SD ก็มีการแสดง 
รายได้อยู่ที่ 200 ล้านบาท และ 151 ล้านบาท ติดอยู่ในกลุ่มท็อปเท็นที่มีรายได้สูงสุดของปี 2557 ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ตัวเลขรายได้นี้ไม่รวมรายได้ของ 2 ช่อง “ไทยทีวี” และ “ LOCA” ของกลุ่มไทยทีวี เนื่องจากไม่ได้แจ้ง
รายได้เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพราะได้ยุติการออกอากาศในปี 2558 

สำาหรับช่องทีวีดิจิตอล ที่ยังคงให้บริการทีวีแอนะล็อกอยู่ควบคู่ไปด้วยนั้น ช่อง 3HD แจ้งรายได้ไว้สูงสุด 
ในกลุ่มนี้ เนื่องจากในช่วงแรกของการออนแอร์ช่อง 3HD ใช้ผังรายการที่แตกต่างกันจากช่อง 3 แอนะล็อก และ
มีการหารายได้โฆษณาแยกออกจากกัน แต่หลังจากเดือนตุลาคม 2557 ทั้งช่อง 3 แอนะล็อก และช่อง 3HD ก็ได้
ออกอากาศโดยใช้ผังรายการเดียวกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ส่วนช่อง 7 ที่ยังคงให้ความสำาคัญกับธุรกิจทีวีแอนะล็อกอยู่ และมีการออกอากาศคู่ขนานของทั้งช่อง 
แอนะล็อกและดิจิตอล แจ้งรายได้ธุรกิจทีวีดิจิตอลในปีแรก ไว้ที่ 212 ล้านบาท

ส่วนเรตติ้งความนิยมของทีวีดิจิตอลทั้งระบบนั้น ใน 5 อันดับแรก เป็นช่องที่ออกอากาศในระบบ 
แอนะล็อกด้วยถึง 4 ช่อง โดยช่อง 7 เป็นอันดับ 1 โดยมีช่อง 3 แอนะล็อก เป็นอันดับ 2 และในอันดับ 3-4 เป็น
ช่อง 9 และช่อง 5 ส่วนอันดับ 5 เป็นช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ที่สามารถติดอันดับ ท็อปไฟว์ ได้ในปีแรกที่ออกอากาศใน
เครือข่ายฟรีทีวีดิจิตอลทีวี

หากดูในกลุ่มท็อปเท็น จะพบว่า กลุ่มช่องที่มาจากทีวีแอนะล็อก 6 ช่อง ยังคงติดอันดับในกลุ่มนี้ทั้งหมด 
โดยมี 4 ช่องใหม่ ได้แก่เวิร์คพอยท์ทีวี, ช่อง 8, Mono29 และ ไทยรัฐทีวี



NBTC
ปี 2558 ทีวีดิจิตอลรายได้เพิ่มกว่าเท่าตัว
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ปี 2558 รายได้ของช่องทีวีดิจิตอล เริ่มมีการปรับฐานกันใหม่ ทุกช่องมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในปีที่ 2 

ของการออนแอร์ทีวีดิจิตอล โดยช่อง 3HD แจ้งรายได้ไว้สูงสุดอยู่ที่ 1,800 ล้านบาท จากการออกอากาศด้วยผัง
รายการเดียวกับช่อง 3 แอนะล็อก ส่วนเวิร์คพอยท์ทีวี แจ้งรายได้เป็นอันดับ 2 โดยมีรายได้อยู่ที่ 1,699 ล้านบาท 
ส่วนอันดับ 3 เป็นของช่อง 7 ที่แจ้งรายได้ส่วนของทีวีดิจิตอลไว้ที่ 1,670 ล้านบาท โดยในปี 2558 นี้มีกลุ่มช่องที่มี
รายได้เกินพันล้านบาทเพียง 3 ช่องเท่านั้น

ในกลุ่ม 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มช่องเดิมที่มีรายได้สูงสุดในปี 2557 แต่มีช่อง GMM 25 เพิ่มเข้ามา
ในอันดับ 10 โดยมีรายได้อยู่ที่ 402 ล้านบาท 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ปี 2558 เป็นปีที่มูลค่าตลาดโฆษณาของทีวีดิจิตอลเริ่มเติบโตชัดเจน ทำาให้รายได้ของ 
ทุกช่องมีการเติบโตด้านรายได้ประมาณกว่าเท่าตัว 

จากตัวเลขประมาณการมูลค่าโฆษณาจะเห็นได้ว่า มูลค่าโฆษณาส่วนใหญ่ ยังคงอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการ
ทีวีรายเดิมในระบบแอนะล็อก แต่ก็มีสัดส่วนลดลงมาในทุกปี โดยปี 2557 กลุ่มผู้ประกอบการทีวีรายเดิมมีมูลค่า
โฆษณารวมกันอยู่ที่ 63,776.30 ล้านบาท คิดเป็น 87.31% ของมูลค่ารวม มาในปี 2558 มีมูลค่าโฆษณารวม
ในกลุ่มผู้ประกอบการรายเดิมนี้อยู่ที่ 57,412.34 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73.28% ของมูลค่ารวม และในปี 2561 
มูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประกอบการรายเดิมมีมูลค่ารวมกันลดลงมาอยู่ที่ 38,529.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
56.71% ของมูลค่ารวม
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ส่วนรายได้ในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ในทีวีดิจิตอลรวมกัน ในปี 2557 ปีแรกของการประกอบกิจการ

ทีวีดิจิตอลอยู่ที่ 9,265.77 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.96% ของมูลค่ารวม และมีแนวโน้มขยับขึ้นในทุกปี โดยในปี 
2558 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 20,931.45 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26.72% ของมูลค่ารวม จนกระทั่งในปี 2561 มีมูลค่า
โฆษณาของกลุ่มทีวีดิจิตอลช่องใหม่รวมกันอยู่ที่ 29,417.35 ล้านบาท หรือคิดเป็น 43.29% ของมูลค่ารวม

ในขณะที่เรตติ้งเฉลี่ยของทีวีดิจิตอลในปี 2558 นี้ เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง โดยที่ช่องดิจิตอลช่องใหม่  
เข้ามาแทนที่กลุ่มที่มาจากทีวีแอนะล็อกมากขึ้นในกลุ่มท็อปเท็น ที่ติดในกลุ่มนี้เพียง 4 ช่องเท่านั้น ได้แก่ช่อง 7, 
ช่อง 3, ช่อง 9 และ ไทยพีบีเอส ส่วนกลุ่มช่องใหม่เรียงหน้าติดกลุ่มท็อปเท็นถึง 6 ช่อง ได้แก่ เวิร์คพอยท์ทีวี,  
ช่อง 8, Mono29, ช่อง One, ไทยรัฐทีวี และช่อง 3 SD 
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ปี 2559 เครือข่ายทีวีดิจิตอลครอบคลุม 90%
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ปี 2559 ปีที่ 3 ของทีวีดิจิตอลภาคธุรกิจ ปีที่การขยายเครือข่ายทีวีดิจิตอลได้ครอบคลุมถึง 90%  แสดงให้

เห็นถึงการรับชมทีวีดิจิตอลที่เพิ่มมากขึ้น เข้ามาแทนที่ทีวีแอนะล็อก ที่กสทช.ได้เริ่มวางแผน analog switch off 
ไว้ให้สิ้นสุดในปี 2561 (ยกเว้นช่อง 3 แอนะล็อก ที่ต้องปิดในเดือนมีนาคม 2563 ตามการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับ  
อสมท) 

จากเครือข่ายทีวีดิจิตอลที่ครอบคลุมมากขึ้น ช่อง 7 ที่มีทั้งทีวีแอนะล็อก และดิจิตอล จึงเริ่มให้นำ้าหนัก 
รายได้จากธุรกิจทีวีดิจิตอลในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีรายได้ช่อง 7HD ในปี 2559 อยู่ที่ 2,652 ล้านบาท เป็น
รายได้สูงสุดเมื่อเทียบทีวีดิจิตอลทุกช่อง

   
ในส่วนของผู้ประกอบการใหม่ เวิร์คพอยท์ทีวี เป็นช่องที่มีการเติบโตสูงสุด มีรายได้สูงสุดอยู่ในอันดับ 2 ด้วย 

รายได้ 2,122 ล้านบาท โดยมีเพียง 2 ช่องที่แสดงรายได้สูงกว่า 2 พันล้านบาท ส่วนในขณะที่ช่อง 3 ยังคงแสดง
รายได้แบบคงที่ต่อเนื่อง 1,800 ล้านบาท เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

นอกจากนี้จากตัวเลขรายได้ในกลุ่มท็อปไฟว์นั้น ล้วนเป็นช่องที่อยู่ในเรตติ้ง 5 อันดับแรกจากการวัดเรตติ้ง
ช่องทีวีดิจิตอลทั้งระบบโดยนีลเส็นในปี 2559 เช่นกัน โดยมีช่อง 7 เป็นแชมป์เรตติ้งอันดับ 1 ตามมาด้วย ช่อง 3,  
เวิร์คพอยท์ทีวี , MONO 29 และ ช่อง 8 ตามลำาดับ 
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ปี 2560 รายได้เติบโตที่ช่องใหญ่
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ปี 2560 ปีที่ 4 ของทีวีดิจิตอลภาคธุรกิจ เป็นปีที่ช่องใหญ่ในกลุ่มท็อปเท็นมีการเติบโตด้านรายได้สูง  

ในขณะที่ช่องขนาดกลางและขนาดเล็กบางช่องมีรายได้ลดลง และบางช่องเติบโตไม่สูงมากนัก 

ทั้งนี้ในกลุ่มท็อปเท็นนี้ มีช่องในหมวดทั่วไป ความคมชัดสูง (HD) และช่องในหมวดทั่วไป ความคมชัดปกติ 
(SD)  หมวดละ 5 ช่อง  โดยช่อง 7 และเวิร์คพอยท์ทีวี เป็น 2 ช่องที่มีการเติบโตด้านรายได้สูงที่สุด 2 อันดับแรก 
ส่วนอันดับ 3 ยังคงเป็นของช่อง 3 ที่รายงานรายได้ไว้คงที่ ที่ปีละ 1,800 ล้านบาทเหมือนเดิม และมี MONO  
อยู่ในอันดับ 4 ในกลุ่มช่องที่มีการเติบโตสูงช่องหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม “Amarin TV” เป็นช่องที่เติบโตขึ้นมาอย่างโดดเด่น เมื่อเทียบกับปี 2559 จากการได้รับ
ความนิยมสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากรายการข่าว “ทุบโต๊ะข่าว” ที่ออกอากาศในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ทุกวัน ทำาให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น เข้ามาติดในกลุ่มท็อปเท็นเป็นปีแรก

3 ช่องที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ Amarin TV ช่อง One และ GMM25 หลังจาก 
ได้ทุนใหม่เข้ามาช่วยฟื้นสถานะการเงินของบริษัท จากกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ หรือกลุ่มช้าง ของครอบครัว  
“สิริวัฒนภักดี” ในช่อง Amarin TV และ GMM25 และกลุ่ม “ครอบครัวปราสาททองโอสถ” ในช่อง One  
ทั้ง 3 ช่องมีรายได้ในปี 2560 อยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก 

ส่วนรายได้ในกลุ่มช่องหมวดข่าวสาร และสาระ และช่องหมวดเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส่วนใหญ่จะอยู่
ในอันดับท้ายๆ 

ในขณะที่เรตติ้งความนิยมช่องทีวีดิจิตอล 25 ช่องในปี 2560 นั้น ช่อง 7 และช่อง 3 ยังเป็นแชมป์เรตติ้ง
อันดับ 1 และ 2 แต่เวิร์คพอยท์ทีวีมีเรตติ้งความนิยมสูงโดดเด่นมากที่สุด เข้าใกล้ช่อง 3 ได้มากที่สุด จากการได้รับ
ความนิยมสูงจากรายการ “The Mask Singer” ซีซันแรก ในขณะเดียวกัน Mono29 ก็เติบโตขึ้นมาอย่าชัดเจน 
ด้วยเช่นกันมีเรตติ้งอยู่ในอันดับ 4 


