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	 การติดตามและรายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการ 

โทรทัศน์	ประจ�าปี	2563	 (ข้อมูลระหว่าง	30	มิถุนายน	2562–30	มิถุนายน	2563)	ของ 

ส�านกังาน	กสทช.	เป็นการตดิตามสภาพของตลาดกจิการโทรทศัน์เป็นประจ�าในทกุปี	ซึง่เป็น 

การรายงานข้อมลูการประกอบกิจการโทรทัศน์รวมทัง้สิน้	4	รปูแบบบรกิาร	ได้แก่	1)	บรกิาร 

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	(Digital	Terrestrial	Television)	2)	บริการโทรทัศน์ 

ผ่านโครงข่ายเคเบิล	 (Cable	 Television)	 	 3)	 บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 

(Satellite	Television)	และ	4)	บรกิารช่องรายการโทรทศัน์ส�าหรบักจิการทีไ่ม่ใช้คลืน่ความถี	่ 

(Service	Provider)	โดยอาศยัฐานข้อมลูของส�านกังาน	กสทช.	แหล่งข้อมลูอืน่	ๆ 	ทีไ่ด้เปิดเผย 

ข้อมลูต่อสาธารณะ	อาทิ	กรมพฒันาธรุกจิการค้า	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ส�านกังาน 

สถิติแห่งชาติ	 ประกอบกับการติดตามข้อมูล	 การปรับตัวทางธุรกิจของผู้ประกอบการ 

ในกิจการโทรทัศน์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค	 

จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	 ของผู้ประกอบกิจการ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล 

และรายงานสภาพการแข่งขันในตลาดและพฤติกรรมของอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์	

	 อย่างไรก็ตาม	 ผลจากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สภาพตลาดการแข่งขันที่ 

ปรากฏในรายงานเล่มนี้	 ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น	 เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน 

ในด้านกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นภารกิจส�าคัญประการหนึ่งของส�านักงาน	 กสทช.	 และเป็น 

ข้อมลูส�าหรบัผูป้ระกอบกจิการสามารถน�าไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์และบริการ 

ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค	ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินธุรกิจประสบความส�าเร็จและ 

มีทิศทางการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมและสอดรับกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน	รวมถึง 

เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงส�าหรับสถาบันการศึกษา	 และผู้ที่มีความสนใจในกิจการโทรทัศน์ 

ของประเทศไทยในการจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการโทรทัศน ์

ให้เติบโตและยั่งยืนต่อไป	

ส่วนติดตามสภาพตลาดและส่งเสริมการแข่งขัน

ส�านักส่งเสริมการแข่งขันและก�ากับดูแลกันเอง

ส�านักงาน	กสทช.

บทน�ำ
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บทท่ี 1 บรกิารโทรทัศน์ภาคพ้ืนดนิในระบบดจิติอล (Digital Terrestrial Television)
	 1.	 ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด	 5
	 2.	การให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 7
	 	 2.1	 ลักษณะบริการ	 7
	 	 2.2	 การหารายได้				 8
	 	 2.3	 จ�านวนผู้ประกอบกิจการ		 9
	 	 2.4		ส่วนแบ่งตลาด		 13
	 	 2.5	 ความนิยมในการรับชมรายการ	(Rating)	 22
	 	 2.6	 มูลค่าตลาด	 27
	 	 2.7	 ระดับการแข่งขัน	 32
	 	 2.8	 ปัจจัยและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการแข่งขัน	 34
	 3.	 การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 47
	 	 3.1	 ลักษณะบริการ	 47
	 	 3.2	 จ�านวนผู้รับใบอนุญาต	และผู้ใช้บริการ	 47
	 	 3.3	 ส่วนแบ่งตลาด	 49
	 	 3.4		แนวโน้มการแข่งขัน	 50
	 	 3.5	 มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์	 50
	 	 	 ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	
	 	 3.6	 การปรับลดอัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน	 51	
	 	 	 ในระบบดิจิตอล		
	 4.	การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับโครงข่ายโทรทัศน์	 52
	 	 ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	
	 	 4.1	 ลักษณะบริการ		 52
	 	 4.2	 ผู้ให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก		 53
	 	 4.3	 ส่วนแบ่งตลาด	 53
	 	 4.4	 แนวโน้มการแข่งขัน	 54
บทที่ 2 บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล (Cable Television)
	 1.	 ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด	 56
	 2.		ลักษณะบริการ	 58
	 3.	 สภาพตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	(Cable	Television)	 61

สำรบัญ
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	 	 3.1	 จ�านวนผู้เล่นในตลาด	 61
	 	 3.2	 มูลค่าตลาดและส่วนแบ่งตลาด	 64
	 	 3.3	 การประเมินสภาพตลาด	 69
	 	 3.4	 สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน	 70
	 	 3.5	 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการแข่งขันของตลาด	 74
	 	 3.6	 กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	 81
บทที่ 3  บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม (Satellite Television)
	 1.	ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด	 85
	 2.	ลักษณะการแข่งขัน	 87
	 	 2.1	 จ�านวนผู้เล่นในตลาด	 87
	 	 2.2	 ลักษณะการแข่งขัน		 92
	 	 2.3	 สภาพการแข่งขันและการกระจุกตัวของตลาด		 94
	 3.	 ลักษณะการปรับตัวของอุตสาหกรรม		 109
	 4.	ข้อจ�ากัดของการประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 114
บทที่ 4 บริการช่องรายการโทรทัศน์ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
 (Service Provider)
	 1.	ภาพรวมลักษณะบริการของตลาด	 119
	 2.	ห่วงโซ่บริการ		 120
	 3.	ลักษณะการแข่งขัน		 122
	 	 3.1	 จ�านวนผู้เล่น				 123
	 	 3.2	 มูลค่าตลาดจ�าแนกตามโครงข่าย				 126
	 	 3.3	 มูลค่าตลาดจ�าแนกตามนิติบุคคล		 129
	 	 3.4		สัดส่วนรายได้จากการโฆษณา		 131
	 	 3.5	 การประเมินสภาพตลาด		 133
	 4.	สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน		 134
	 	 4.1	 ค่าใช้จ่ายส�าหรับลงทุนโฆษณาของตลาดช่องรายการโทรทัศน์		 134
	 	 	 แบบไม่ใช้คลื่นความถี่
	 	 4.2	 การแข่งขันด้านราคาและแพ็กเกจในการให้บริการ		 137
	 	 4.3	 การแข่งขันด้านเนื้อหารายการ		 145
	 	 4.4	Shopping	Channels	 151

สำรบัญ
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1. ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด
	 ลกัษณะของตลาดการรบัชมโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดิจติอล	(Digital	Terrestrial	 

Television)	ประกอบไปด้วยการผลิตรายการ	(D1)	การให้บริการช่องรายการ	(D2)	การให ้

บรกิารโครงข่าย	(D3)	การให้บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวก	(D4)	และเครือ่งรบัสญัญาณ	(D5)		

	 ตามภาพท่ี	 1	 แสดงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องของตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน 

ระบบดิจิตอล	ซึ่งมีการด�าเนินการในลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	ดังนี้	

	 1)	 การผลติรายการ	(D1)	คอื	การท�าหน้าทีจ่ดัหาหรอืผลิตเนือ้หารายการ	(Content)	 

เช่น	 ละคร	 เกมโชว์	 ถ่ายทอดสด	 เป็นต้น	 ก่อนด�าเนินการจัดส่งการให้บริการช่องรายการ	 

(D2)	 ทั้งนี้	 การผลิตรายการอาจเป็นการให้บริการช่องรายการหรือไม่ก็ได้	 แต่ไม่ถือว่าเป็น 

การประกอบกิจการโทรทัศน์ตามความหมายของกฎหมาย	 ว่าด้วยการประกอบกิจการ 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	เช่น	บริษัท	กันตนา	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้น	

ภาพที่ 1 :	แสดงลักษณะของตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

การผลิตรายการ
การให้บริการ
ช่องรายการ	

การให้บริการ
โครงข่าย	

เครื่องรับสัญญาณ
(การรับชม)

การให้บริการ																				
สิ่งอ�านวยความสะดวก	

บทที่ 1

บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล 

(Digital Terrestrial Television)
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	 2)	 การให้บริการช่องรายการ	 (D2)	 คือ	 การท�าหน้าท่ีรวบรวมเนื้อหารายการเพื่อ 

จัดท�าเป็นผังรายการ	(Program)	ลงในช่องรายการ	(Channel)	ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย 

ก�าหนด	 โดยการให้บริการช่องรายการจะต้องได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ตาม 

หลกัเกณฑ์ของ	กสทช.	โดยปัจจบัุนมกีารให้บริการ	จ�านวน	19	ช่องรายการ	(ประเภทบรกิาร 

สาธารณะ	4	ช่องรายการ	และประเภทบริการทางธุรกิจ	15	ช่องรายการ)

	 3)	 การให้บรกิารโครงข่าย	(D3)	คอื	การท�าหน้าทีร่วบรวมช่องรายการจากผูใ้ห้บรกิาร 

ช่องรายการแล้วส่งต่อไปเพื่อออกอากาศตามพื้นที่ต่างๆ	 ตามที่กฎหมายก�าหนด	 โดยการ 

ให้บริการโครงข่ายจะต้องได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ตามหลักเกณฑ์ของ	 

กสทช.	โดยปัจจบุนัมกีารให้บรกิารจ�านวน	4	หน่วยงาน	ได้แก่	สถานวีทิยโุทรทัศน์กองทัพบก	 

กรมประชาสัมพันธ์	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 และ 

บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)

	 4)	 การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก	(D4)	คือ	การให้บริการเสาส่งและอุปกรณ์ 

ตามพื้นที่ต่างๆ	 เพื่อให้การบริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลมีความครอบคลุม 

ทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศไทย	โดยการให้บรกิารจะต้องได้รับใบอนญุาตให้บริการส่ิงอ�านวย 

ความสะดวกตามหลกัเกณฑ์ของ	กสทช.	และปัจจบุนัมกีารให้บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวก 

จ�านวน	 168	 สถานี	 โดยแบ่งเป็นสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ในระบบดิจิตอลส�าหรับสถานีหลัก	 (Main	 Station	 :	M)	 จ�านวน	 39	 สถานี	 ซึ่งมีจ�านวน 

ผู้ให้บริการ	จ�านวน	2	หน่วยงาน	ได้แก่	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง 

ประเทศไทย	 และบริษัท	 อสมท	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริการสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อ 

ให้บรกิารโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลส�าหรบัสถานเีสรมิ	(Additional	Station	:	A)	 

จ�านวน	129	สถานี	ซึ่งมีผู้ให้บริการ	จ�านวน	4	หน่วยงาน	ได้แก่	กรมประชาสัมพันธ์	สถานี 

วทิยโุทรทศัน์กองทัพบก	องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	และ 

บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)

	 5)	 เครื่องรับสัญญาณ	 (D5)	 ถือเป็นบริการปลายทางโดยการรับสัญญาณผ่าน 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบไม่มีจอภาพแสดงผล	 หรือกล่องรับสัญญาณระบบดิจิตอล	 

(Set-top	box)	เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบไม่มีจอภาพแสดงผล	(Integrated	Digital	 

Television	:	iDTV)	หรอืเคร่ืองรบัสญัญาณโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจติอลแบบพกพา/ 

เคลื่อนที่	 (Portable)	 ท่ีใช้เทคโนโลยีประเภท	DVB-T2	 ซึ่งกล่องหรือเครื่องรับสัญญาณ 
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ดงักล่าวทีจ่ะสามารถน�ามาให้บรกิารได้จะต้องผ่านการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน	พร้อม 

ติดเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานจาก	กสทช.	แล้ว

		 ทัง้นี	้ส�าหรบัการก�ากบัดแูลนัน้	การให้บริการช่องรายการ	(D2)	การให้บริการโครงข่าย 

(D3)	การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก	(D4)	จะต้องได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การ 

ก�ากับดูแลการประกอบกิจการจาก	กสทช.	ทั้งนี้	ส�าหรับเครื่องรับสัญญาณ	(D5)	ที่น�าไปรับ 

สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 แม้ว่าการน�าเข้าหรือผลิตเคร่ืองรับสัญญาณ 

จะไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ของ	กสทช.	แต่ผู้น�าเข้าหรือ 

ผู้ผลิตจะต้องขอรับการรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์หรือติดเครื่องหมายตามหลักเกณฑ์ที่	 

กสทช.	ก�าหนด		

2. การให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 2.1  ลักษณะบริการ	 ผู้ให้บริการช่องรายการจะท�าหน้าท่ีรวบรวมเนื้อหารายการ 
เพือ่จดัท�าเป็นผงัรายการ	(Program)	ประกอบเป็นช่องรายการ	(Channel)	ภายใต้เงือ่นไขที	่ 
กสทช.	ก�าหนด1	ทัง้นี	้การจดัหาเนือ้หารายการเพือ่น�ามาจดัท�าผงัรายการส�าหรบัออกอากาศ 
ที่ผู้ประกอบกิจการด�าเนินการในปัจจุบันมี	ลักษณะหลักๆ	ดังนี้

	 	 1)	 รายการทีผ่ลติด้วยตนเอง		เป็นเนือ้หารายการท่ีช่องรายการผลิตรายการขึน้ 
ด้วยตนเอง	โดยช่องรายการเป็นผู้ควบคุมดูแลการผลิต	รูปแบบรายการ	และออกค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินการผลิต	โดยส่วนมากรายการที่ผลิตด้วยตนเองจะมีลักษณะของรายการข่าว	 
หรือรายการประเภทถ่ายทอดสด	เป็นต้น	

	 	 2)	 รายการท่ีจ้างผูอ่ื้นผลติ	เป็นเนือ้หารายการทีช่่องรายการจ้างบคุคลภายนอก 
ท�าการผลติรายการ	เนือ่งจากไม่มีทรพัยากรบคุคลท่ีมคีวามช�านาญในการผลติส�าหรับรายการ 
บางประเภท	โดยช่องรายการมหีน้าท่ีก�าหนดกรอบแนวคดิของรายการทีต้่องการ	การคดัเลอืก 
นกัแสดงหรอืวธิกีารน�าเสนอ	รวมท้ังเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายเอง	ท้ังนีร้ายการส่วนใหญ่เป็นลักษณะ 
ของรายการบันเทิง	ละคร	หรือเกมโชว์	เป็นต้น	

	 	 3)	 รายการทีร่่วมผลติ	เป็นรายการทีเ่ป็นการร่วมลงทนุเพ่ือผลิตรายการระหว่าง 
ช่องกับบริษัทผู้ผลิตรายการ	 โดยช่องรายการจะแบ่งเวลาโดยไม่คิดค่าเช่าเวลา	 ในลักษณะ 
เรยีกว่า	“ไทม์	แชร์ริง่”		(Time	Sharing)	และมกีารแบ่งรายได้ค่าโฆษณาตามสดัส่วนขึน้อยูก่บั 

1	 ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	พ.ศ.	2555
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ข้อตกลง	โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูผ้ลติรายการทีม่ผีลงานเป็นทีน่ยิม	จะแบ่งสดัส่วนรายได้ท่ีอาจ 

มากกว่าเจ้าของช่องรายการโทรทัศน์	เช่น	อตัราส่วน	70:30	แบ่งเป็นผูผ้ลติรายการมสีดัส่วน 

รายได้ร้อยละ	70	ของเวลาทัง้หมด	ส่วนเจ้าของช่องรายการมสัีดส่วนรายได้ร้อยละ	30	ของ 

เวลาทั้งหมด		

	 	 อย่างไรก็ตาม	 นอกจากการแบ่งรายได้ตามสัดส่วนค่าโฆษณาของเจ้าของช่อง 

รายการและผู้ผลิตแล้ว	 ในการร่วมผลิตบางรายอาจมีการตกลงกันในลักษณะของการให้ 

ผลตอบแทนเป็นสดัส่วนเวลาในโฆษณาแทนผลตอบแทนในรูปของรายได้	ซ่ึงการแบ่งสัดส่วน 

เวลาเพื่อเป็นค่าตอบแทนนั้นจะมีสัดส่วนเท่าไร	 จะขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างเจ้าของ 

ช่องรายการและผู้ร่วมผลิตรายการ		

	 	 4)	 รายการท่ีให้ผู้อื่นเช่าช่วงเวลาเพื่อด�าเนินการแทน	 โดยลักษณะของการ 

ประกอบกจิการโทรทศัน์ในระบบดจิติอล	จะใช้ต้นทนุในการผลิตรายการค่อนข้างสูง	อกีทัง้ 

ผูผ้ลติรายการหลายรายไม่มเีงนิทนุและโอกาสในการจัดต้ังช่องรายการโทรทศัน์ของตนเอง	 

ช่องรายการจึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนเช่าช่วงเวลาเพื่อด�าเนินการแทน	 โดยข้อตกลงในการ 

เช่าเวลาของผู้ให้บริการช่องรายการขึ้นอยู่กับเง่ือนไขสัญญาระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า	 

แต่อย่างไรก็ตาม	ในการแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด�าเนินรายการจะต้องเป็นไปตามประกาศ	กสทช.	 

เรือ่งหลกัเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อ่ืนด�าเนนิรายการ	พ.ศ.	2556	ทีก่�าหนดให้ผู้รับใบอนญุาต 

จะต้องแบ่งเวลาให้ผูอ้ืน่ด�าเนนิรายการไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ	แต่ต้องไม่เกนิกว่าร้อยละส่ีสิบ 

ของเวลาการให้บริการ	

	 	 5)	 รายการที่น�าจากผู้อื่นมาออกอากาศ	 เป็นลักษณะรายการส�าเร็จรูปที่ช่อง 

รายการน�ารายการมาจากผู้อื่น	 เพื่อให้บริการโดยอาจเป็นการน�ามาบางส่วนของรายการ 

แล้วน�ามาดดัแปลง	เช่น	การเพิม่เตมิค�าบรรยายภาษาไทย	บทพากษ์ภาษาไทย	หรอืการน�ามา 

ทัง้รายการโดยไม่มกีารดดัแปลง	ทัง้นี	้การน�ามาดังกล่าวอาจมท้ัีงการได้มาโดยไม่มค่ีาบริการ 

ใดๆ	 หรือเป็นการซื้อลิขสิทธิ์รายการจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ	 รายการในลักษณะ 

เช่นนี้จะเป็นรายการที่ได้รับความนิยม	 ไม่ว่าจะเป็น	 ละคร	 ซีรีย์	 สารคดี	 หรือแม้แต่การ 

ถ่ายทอดสดกีฬา	เป็นต้น

 2.2 การหารายได้   

	 	 โดยทั่วไปการหารายได้ของช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 ประเภท 

บริการทางธุรกิจระดับชาติ	 จะมีรายได้หลักจากการโฆษณาที่สามารถหารายได้โดยการ 
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โฆษณาหรอืบรกิารธรุกจิได้ไม่เกนิชัว่โมงละ	12.5	นาท	ีและเมือ่รวมเวลาโฆษณาและบรกิาร 

ธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ	10	นาที2	และส�าหรับผู้ประกอบกิจการที ่

ให้บรกิารโทรทัศน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล	ประเภทกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสอง	 

สามารถหารายได้โดยการโฆษณาหรอืบรกิารธรุกจิได้ไม่เกนิชัว่โมงละ	10	นาท	ีและเมือ่รวม 

เวลาโฆษณาและบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ	8	นาที		

	 	 นอกจากนี้	 ส�าหรับการหารายได้นั้น	 ในปัจจุบันยังมีค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ	ที่	9/2561	เรื่อง	มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุ 

กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ประกาศ	ณ	วันที่	 

23	 พฤษภาคม	 2561	 ที่ก�าหนดให้กรมประชาสัมพันธ์อาจมีเงินรายได้จากการโฆษณาได ้

เท่าทีจ่�าเป็นและเพยีงพอต่อการผลติรายการตามวตัถปุระสงค์โดยต้องไม่เป็นการมุง่ต่อการ 

แสวงหาก�าไรทางธุรกิจ	โดยสามารถหารายได้จากการโฆษณาหรือบริการทางธุรกิจรวมกัน 

แล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ	 8	 นาที	 และเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยต้องไม่เกิน 

ชั่วโมงละ	6	นาที3 

	 	 อย่างไรก็ตาม	จากข้อเท็จจริงในการประกอบกิจการนั้น	พบว่านอกจากรายได้ 

จากการโฆษณาตามระยะเวลาทีม่กีารก�าหนดไว้ตามหลกัเกณฑ์ของ	กสทช.	แล้ว	ผูป้ระกอบ 

กิจการบางรายยังได้รับรายได้จากการรับจ้างผลิตรายการ	หรือการรับวางสินค้าในรายการ	 

(Product	 tie-in)	 และจากการให้บริการอื่นๆ	 เช่น	 SMS	 หรือบริการรับจ้างผลิตสื่อทาง 

ออนไลน์	เป็นต้น

 2.3 จ�านวนผู้ประกอบกิจการ ผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน 

ระบบดิจิตอลได้นั้น	ต้องมาจากการจัดสรรคลื่นความถี่ของ	กสทช.	ซึ่งปัจจุบันมี	2	ประเภท	 

คือ	ประเภทบริการสาธารณะ	จ�านวน	4	ช่องรายการ	และประเภทบริการทางธุรกิจ	จ�านวน	 

15	ช่องรายการ4	ดังนี้	

2		 ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	พ.ศ.	2555
3	 ประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 (ฉบับที่	 4)	 

พ.ศ.	2561
4		 ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๖๓	และไม่รวมถึงช่องจัดการศึกษาผ่านทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	 

ซึ่ง	กสทช.	อนุญาตเพื่อทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว
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• ประเภทบริการสาธารณะ •

หมายเลขช่อง
เครื่องหมาย

ทางการค้า
ชื่อช่อง หน่วยงาน

ช่อง 1
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	

(TV5	HD1)
กองทัพบกไทย

ช่อง 2
สถานีวิทยุโทรทัศน์

แห่งประเทศไทย	(NBT2HD)
กรมประชาสัมพันธ์

ช่อง 3
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

(Thai	PBS)

องค์การกระจายเสียง

และแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย	(ส.ส.ท.)

ช่อง 10

สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

(Thai	Parliament

Television	:TPTV)

ส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร

 • ประเภทบริการทางธุรกิจ •

หมายเลขช่อง
เครื่องหมาย

ทางการค้า
ชื่อช่อง บริษัท/หน่วยงาน

หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว (Child)

ช่อง 13 ไม่มีผู้ให้บริการ5 

ช่อง 14 ไม่มีผู้ให้บริการ6

ช่อง 15 ไม่มีผู้ให้บริการ7  

5	 แจ้งความประสงค์ขอคนืใบอนญุาตตามค�าสัง่หวัหน้า	คสช.	ที	่4/2562	เรือ่ง	มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบ 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
6	 แจ้งความประสงค์ขอคนืใบอนญุาตตามค�าสัง่หวัหน้า	คสช.	ที	่4/2562	เรือ่ง	มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบ 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
7	 กสท.	มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตช่องรายการ	LOCA	หมายเลข	15	ของบริษัท	ไทยทีวี	จ�ากัด	เนื่องจากฝ่าฝืน 

ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่	4	กุมภาพันธ์	2559
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หมายเลขช่อง
เครื่องหมาย

ทางการค้า
ชื่อช่อง บริษัท/หน่วยงาน

หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (News)

ช่อง 16 ทีเอ็นเอ็น	16	(TNN16)
บริษัท	ไทย	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	

(ทีเอ็นเอ็น)	จ�ากัด

ช่อง 17 ไม่มีผู้ให้บริการ8  

ช่อง 18 นิวทีวี	(NEW	TV)
บริษัท	ดีเอ็น

บรอดคาสท์	จ�ากัด

ช่อง 19 ไม่มีผู้ให้บริการ9  

ช่อง 20 ไม่มีผู้ให้บริการ10  

หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว (Child)

ช่อง 21 ไม่มีผู้ให้บริการ11

ช่อง 22 เนชั่นทีวี	(Nation	TV)
บริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	

จ�ากัด

บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (Standard definition : SD)

ช่อง 23
เวิร์คพอยท์	ทีวี

(Workpoint	TV)

บริษัท	ไทย	บรอดคาสติ้ง	

จ�ากัด

ช่อง 24 ทรูโฟร์ยู	(True	4	U) บริษัท	ทรูโฟร์ยู	จ�ากัด

8	 กสท.	มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตช่องรายการไทยทีวี	หมายเลข	17	ของบริษัท	ไทยทีวี	จ�ากัด	เนื่องจากฝ่าฝืน 

ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่	4	กุมภาพันธ์	2559
9	 แจ้งความประสงค์ขอคนืใบอนญุาตตามค�าสัง่หวัหน้า	คสช.	ที	่4/2562	เรือ่ง	มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบ 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
10	แจ้งความประสงค์ขอคนืใบอนญุาตตามค�าสัง่หวัหน้า	คสช.	ที	่4/2562	เรือ่ง	มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบ

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
11	แจ้งความประสงค์ขอคนืใบอนญุาตตามค�าสัง่หวัหน้า	คสช.	ที	่4/2562	เรือ่ง	มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบ 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
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• ประเภทบริการทางธุรกิจ •

หมายเลขช่อง
เครื่องหมาย

ทางการค้า
ชื่อช่อง บริษัท/หน่วยงาน

ช่อง 25 จีเอ็มเอ็ม	25	(GMM	25)
บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แชนแนล	

จ�ากัด

ช่อง 26 ไม่มีผู้ให้บริการ12

ช่อง 27 ช่อง	8	(Channel	8)
บริษัท	อาร์.เอส.เทเลวิชั่น	

จ�ากัด

ช่อง 28 ไม่มีผู้ให้บริการ13

ช่อง 29
โมโน	ทเวนตี้ไนน์

(Mono	29)

บริษัท	โมโน

บรอดคาซท์	จ�ากัด

บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (High definition : HD)

ช่อง 30
เอ็มคอดเอชดี

(MCOT	HD)
บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)

ช่อง 31 ช่องวัน	31	(One	31) บริษัท	วัน	สามสิบเอ็ด	จ�ากัด

ช่อง 32 ไทยรัฐทีวี	(Thairath	TV)
บริษัท	ทริปเปิล	วี	

บรอดคาสท์	จ�ากัด

ช่อง 33
ช่อง	3	เอชดี

(Channel	3	HD)

บริษัท	บีอีซี	-	มัลติมีเดีย	

จ�ากัด

ช่อง 34
อมรินทร์	ทีวี

(Amarin	TV	HD)

บริษัท	อมรินทร์

เทเลวิชั่น	จ�ากัด

12	บริษัท	แบงคอก	บิสสิเนส	บรอดแคสติ้ง	จ�ากัด	ผู้ด�าเนินการสถานีโทรทัศน์ช่อง	NOW	26	ได้เปลี่ยนชื่อใหม ่

เป็นบริษัท	สปริง	26	จ�ากัด	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2562	และเปลี่ยนชื่อสถานีทีวีดิจิตอลช่อง	NOW	26	เป็น	 

SPRING	26	เมือ่วนัที	่1	มนีาคม	2562และต่อมาได้แจ้งความประสงค์ขอคนืใบอนญุาตตามค�าสัง่หวัหน้า	คสช.	 

ที่	4/2562	เรื่อง	มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
13	แจ้งความประสงค์ขอคนืใบอนญุาตตามค�าสัง่หวัหน้า	คสช.	ที	่4/2562	เรือ่ง	มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบ 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
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หมายเลขช่อง
เครื่องหมาย

ทางการค้า
ชื่อช่อง บริษัท/หน่วยงาน

ช่อง 35
ช่อง	7	เอชดี

(Channel	7	HD)

บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และ

วิทยุ	จ�ากัด

ช่อง 36 พีพีทีวี	(PPTV)
บริษัท	บางกอก	มีเดีย	แอนด์	

บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด

 2.4  ส่วนแบ่งตลาด		เมือ่พิจารณารายได้รวมของตลาดโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบ 
ดิจิตอล	ในรอบบัญชีปี	2562	(มูลค่าตลาดประมาณ	1.91	หมื่นล้านบาท)	โดยค�านวณเป็น 
สัดส่วนเทียบร้อยละ	 พบว่าผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 ช่องรายการ 
หมวดหมูท่ัว่ไปแบบความคมชดัสูง	(HD)	มส่ีวนแบ่งตลาดสงูสดุทีร้่อยละ	58.29	รองลงมาคอื 
ช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ	 (SD)	 มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ	 34.37	 
ส่วนช่องรายการหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ	(News)	มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ	6.74	และ 
ช่องรายการหมวดหมู่เด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	(Child)	มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ	0.60	 
ตามล�าดบั	จากกราฟ	(รปูที	่3)	เม่ือเทยีบกบัส่วนแบ่งตลาดในรอบบญัชปีี	2561	(มลูค่าตลาด 
ประมาณ	 2.04	 หมื่นล้านบาท)	 พบว่า	 ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล	 
ช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง	 (HD)	 มีแนวโน้มส่วนแบ่งตลาดที่ขยายตัว	 
ส่วนผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	ช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความ 
คมชัดปกติ	 (SD)	 หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ	 (News)	 และหมวดหมู่เด็ก	 เยาวชน	 และ 
ครอบครวั	(Child)	มแีนวโน้มส่วนแบ่งตลาดทีล่ดลง	ทัง้นี	้เมือ่พิจารณามลูค่าตลาดโทรทัศน์ 
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจากรอบบัญชีปี	2562	เทียบกับรอบบัญชีปี	2561	พบว่ามูลค่า 
ตลาดลดลงประมาณ	1.30	พันล้านบาท	(หรือลดลงประมาณร้อยละ	7)

 

           

  

HD 
52%

SD
40%

NEWS
7%

CHILD
1%

ปี 2561
2.04 

หม่ืนล้าน
HD 

60%

SD
35%

NEWS
4%

CHILD
1%

 ปี 2562
1.91 

หม่ืนล้าน

ภาพที่ 2 : แสดงมูลค่าและร้อยละของส่วนแบ่งตลาดรอบบัญชีปี	2561	และ	2562
ท่ีมา : ค�านวณจากข้อมลูทีผู่ป้ระกอบการยืน่ต่อส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิารในกิจการกระจาย 

เสียงและโทรทัศน์	รอบบัญชีปี	2561	และ	2562,	ส�านักงาน	กสทช.
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ภาพที ่3 :	แสดงร้อยละส่วนแบ่งตลาดของผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิิตอล	จ�าแนก 

ตามประเภทช่องรายการ	โดยพจิารณาจากปัจจยัรายได้การให้บรกิาร	รอบบัญชีปี	2561	เปรยีบเทียบ 

รอบบัญชีปี	2562
ท่ีมา :	ค�านวณจากข้อมลูทีผู่ป้ระกอบการยืน่ต่อส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิารในกจิการกระจาย 

เสียงและโทรทัศน์	รอบบัญชีปี	2561	และ	2562,	ส�านักงาน	กสทช.

	 	 ทั้งนี้	 เมื่อพิจารณาร้อยละการเปล่ียนแปลงของส่วนแบ่งตลาดโทรทัศน์ภาค 

พื้นดินในระบบดิจิตอล	 โดยเปรียบเทียบระหว่างรอบบัญชีปี	 2561	 และ	 2562	 พบการ 

เปลี่ยนแปลงสองลักษณะ	ได้แก่	

		 	 1)	 ส่วนแบ่งตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก	 ได้แก่	 ช่องรายการหมวดหมู่ 

ทั่วไปแบบความคมชัดสูง	(HD)	เพิ่มขึ้น	คิดเป็นร้อยละ	11		

		 	 2)	 ส่วนแบ่งตลาดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงลบ	 ได้แก่	 ช่องรายการหมวดหมู ่

ข่าวสารและสาระ	 (News)	 ลดลงร้อยละ	 4	 รองลงมาคือช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบ 

ความคมชัดปกติ	 (SD)	 ลดลงร้อยละ	 13	 และช่องรายการหมวดหมู่เด็ก	 เยาวชน	 และ 

ครอบครวั	(Child)	ลดลงร้อยละ	37	ตามล�าดบั	โดยผู้ให้บรกิารในสามหมวดดงักล่าว	ส่วนหนึง่ 

เป็นผู้แสดงความประสงค์ขอคืนใบอนุญาต	 ตามค�าส่ังหัวหน้า	 คสช.	 ท่ี	 4/2562	 เร่ือง 

มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม	 ซึ่งประกอบ 

ไปด้วย	ช่องรายการหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ	(News)	จ�านวน	3	ช่องรายการ	ส่วนช่อง 
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รายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ	(SD)	และช่องรายการหมวดหมู่เด็ก	เยาวชน	 

และครอบครัว	(Child)	จ�านวนอย่างละ	2	ช่องรายการ	รวมทั้งสิ้น	7	ช่องรายการ	ซึ่งผลจาก 

การขอคืนใบอนุญาตส่งผลให้รายได้ซึ่งเป็นปัจจัยในการค�านวณส่วนแบ่งตลาดของช่อง 

รายการทั้งสามหมวดดังกล่าว	มีส่วนแบ่งตลาดที่ลดลง	ดังกราฟที่ปรากฏ

 

ภาพที่ 4 : แสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ในระบบดิจิตอล	รอบบัญชีปี	2562
ท่ีมา :  ค�านวณจากข้อมลูทีผู่ป้ระกอบการยืน่ต่อส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิารในกิจการกระจาย 

เสียงและโทรทัศน์	รอบบัญชีปี	2562,	ส�านักงาน	กสทช.

 

	 	 หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของรายได้ช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความ 

คมชดัสงู	(HD)	ในรอบบัญชปีี	2562	มผีูป้ระกอบกจิการในหมวดดงักล่าวทัง้สิน้จ�านวน	7	ราย	 

โดยพบว่าช่อง	7	เอชดี	(หมายเลข	35)	มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ	35	รองลงมาคือ	 

ช่องวัน	31	(หมายเลข	31)	ร้อยละ	19,	ช่อง	3	เอชดี	(หมายเลข	33)	ร้อยละ	16,	ช่องไทยรัฐ 

ทีวี	 (หมายเลข	32)	ร้อยละ	10,	ช่องอมรินทร์	ทีวี	 (หมายเลข	34)	ร้อยละ	9,	ช่องพีพีทีวี	 

(หมายเลข	36)	ร้อยละ	6	และช่องเอ็มคอดเอชดี	(หมายเลข	30)	ร้อยละ	5	ตามล�าดับ	และ 

พบว่าช่องรายการหมวดหมู่ดังกล่าวเป็นเพียงหมวดเดียวที่ไม่มีผู้ให้บริการคืนใบอนุญาต	 

จึงมีจ�านวนช่องรายการคงเหลือจ�านวน	7	ช่องเท่าเดิม	จากปี	2561
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ภาพที่ 5 :	 แสดงร้อยละของส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ในหมวดหมูท่ัว่ไปแบบความคมชดัสงู	(HD)	โดยพจิารณาจากปัจจยัรายได้การให้บรกิาร	รอบบญัชี 

ปี	2562
ท่ีมา : ค�านวณจากข้อมลูทีผู่ป้ระกอบการยืน่ต่อส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิารในกิจการกระจาย 

เสียงและโทรทัศน์	รอบบัญชีปี	2562,	ส�านักงาน	กสทช.

		 	 ส�าหรับส่วนแบ่งตลาดของรายได้ช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัด 

ปกติ	(SD)	ในรอบปีบัญชี	2562	มีผู้ประกอบกิจการในหมวดดังกล่าวทั้งสิ้นจ�านวน	7	ราย	 

โดยพบว่าช่องเวร์ิคพอยท์	ทวีี	(หมายเลข	23)	มส่ีวนแบ่งตลาดสงูสดุอยูท่ีร้่อยละ	28	รองลงมา 

คือ	ช่องโมโน	ทเวนตี้ไนน์	(หมายเลข	29)	ร้อยละ	26,	ช่อง	8	(หมายเลข	27)	ร้อยละ	19,	 

ช่องจเีอม็เอม็	25	(หมายเลข	25)	ร้อยละ	9,	ช่องทรูโฟร์ย	ู(หมายเลข	24)	ร้อยละ	9,	ช่อง	3	เอสดี	 

(หมายเลข	28*)	ร้อยละ	6	และ	ช่องสปริง	26	(หมายเลข	26*)	ร้อยละ	3	ตามล�าดับ	

			 อนึ่ง	ส�าหรับช่อง	3	เอสดี	(หมายเลข	28*)	และช่องสปริง	26	(ช่อง	26*)	เป็นช่อง 

รายการที่อยู่ในสองอันดับสุดท้ายซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดน้อยที่สุด	ซึ่งต่อมาได้ขอคืนใบอนุญาต

ในหมวดดังกล่าว
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ภาพที่ 6 :	 แสดงร้อยละของส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ในหมวดหมูท่ัว่ไปแบบความคมชดัปกติ	(SD)	โดยพจิารณาจากปัจจยัรายได้การให้บรกิาร	รอบบญัชี 

ปี	2562
ท่ีมา : ค�านวณจากข้อมลูทีผู่ป้ระกอบการยืน่ต่อส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบริการในกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์	รอบบัญชีปี	2562,	ส�านักงาน	กสทช.

		 	 ส่วนแบ่งตลาดของรายได้ช่องรายการหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ	(News)	มีผู้ 

ประกอบกจิการในหมวดดงักล่าวทัง้สิน้จ�านวน	6	ราย	โดยพบว่าช่องเนชัน่ทวี	ี(หมายเลข	22)	 

มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ร้อยละ	37	และช่องทีเอ็นเอ็น	16	(หมายเลข	16)	มีส่วนแบ่งตลาด 

ที่ใกล้เคียงกันอยู่ที่ร้อยละ	36	เมื่อพิจารณาช่องรายการข่าวที่มีส่วนแบ่งตลาดในสองอันดับ 

แรก	 พบว่ามีส่วนแบ่งตลาดเกินครึ่งหนึ่งของส่วนแบ่งตลาดท้ังหมดของหมวดรายการข่าว	 

ท�าให้ส่วนแบ่งตลาดท่ีเหลืออยูข่องช่องรายการข่าวมสีดัส่วนไม่มากนกั	โดยแบ่งเป็น	ช่องไบร์ท	 

ทีวี	(หมายเลข	20*)	มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ10,	ช่องสปริงนิวส์	(หมายเลข	19*)	มีสัดส่วน 

คิดเป็นร้อยละ	9,		ช่องนิวทีวี	(หมายเลข	18*)	มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ	6	และช่องวอยซ์	ทีวี	 

(หมายเลข	21*)	มีสัดส่วนน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ	2	ตามล�าดับ
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ภาพที่ 7 :	 แสดงร้อยละของส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ	 (News)	 โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้การให้บริการ	 รอบบัญชี 

ปี	2562
ท่ีมา : ค�านวณจากข้อมลูทีผู่ป้ระกอบการยืน่ต่อส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบริการในกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์	รอบบัญชีปี	2562,	ส�านักงาน	กสทช.

		 	 และเมือ่พิจารณาส่วนแบ่งตลาดช่องรายการหมวดหมูเ่ดก็	เยาวชน	และครอบครวั	 

(Child)	มีผู้ประกอบกิจการในหมวดดังกล่าวทั้งสิ้นจ�านวน	2	ราย	และพบว่าส่วนแบ่งตลาด 

ส่วนใหญ่ถงึร้อยละ	77	เป็นของช่อง	3	แฟมลิี	่(หมายเลข	13)	และส่วนแบ่งตลาดอกีร้อยละ	23	 

เป็นส่วนแบ่งตลาดของช่องเอ็มคอด	แฟมิลี่	(หมายเลข	14)	ทั้งนี้ในช่วงปลายปี	2562	ช่อง 

รายการทั้งสองช่องได้ขอคืนใบอนุญาตต่อ	กสทช.	ส่งผลให้ไม่มีช่องรายการในหมวดหมู่เด็ก	 

เยาวชน	และครอบครวั	(Child)	เหลอือยู	่ซึง่ผู้ให้บรกิารช่องรายการทัง้สองรายเป็นผูเ้ล่นของ 

ช่องรายการหมวดหมู่อื่นที่มีมากกว่า	1	ช่องรายการ	เมื่อพิจารณาถึงการตัดสินใจในการคืน 

ใบอนุญาตของผูใ้ห้บรกิารสองรายข้างต้น	ส่งผลผลบวกต่อการด�าเนนิธรุกจิ	เนือ่งจากต้นทนุ 

ในการด�าเนินงานลดลงซึ่งท�าให้ความสามารถในการท�าก�าไรเพิ่มสูงขึ้น	
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ภาพที่ 8 :	 แสดงร้อยละของส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ในหมวดหมู่เด็ก	 เยาวชน	 และครอบครัว	 (Child)	 โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้การให้บริการ	 

รอบบัญชีปี	2562
ท่ีมา : ค�านวณจากข้อมลูทีผู่ป้ระกอบการยืน่ต่อส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบริการในกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์	รอบบัญชีปี	2562,	ส�านักงาน	กสทช.

	 	 ท้ังนี้	 เมื่อพิจารณาถึงส่วนแบ่งตลาดของรายได้ช่องรายการตั้งแต่รอบบัญชีป	ี 
2557	ถึงรอบบัญชีปี	2562	พบว่า	ส่วนแบ่งตลาดของช่องรายการมีสัดส่วนการกระจายตัว 
ในหลากหลายหมวดหมู่	 โดยในรอบบัญชีปี	 2562	พบว่าช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบ 
ความคมชัดสูง	 (HD)	 มีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุด	 ถึงร้อยละ	 58.29	 (มีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ตั้งแต่รอบบัญชีปี	 2560)	 รองลงมาเป็นช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกต	ิ 
(SD)	มส่ีวนแบ่งตลาดในรอบบัญชปีี	2562	ร้อยละ	34.37	(มแีนวโน้มลดลงตัง้แต่รอบบญัชปีี	 
2560)	นอกจากนี	้จะสงัเกตได้ว่ากราฟช่องรายการหมวดหมูท่ัว่ไปแบบความคมชดัสงู	(HD)	 
และกราฟช่องรายการหมวดหมู่ท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ	 (SD)	 มีการเปลี่ยนแปลงไปใน 
ทิศทางตรงกันข้าม	 (แปรผกผัน)	 ถือเป็นการท้ิงห่างกันของส่วนแบ่งตลาดที่เห็นได้ชัดและ 
มีสัดส่วนมาก	 ในขณะที่ช่องรายการหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ	 (News)	 มีแนวโน้มค่อยๆ	 
ลดลง	โดยในรอบบญัชปีี	2562	มส่ีวนแบ่งตลาดอยูท่ี	่ร้อยละ	6.74	เช่นเดียวกบัช่องรายการ 
หมวดหมู่เด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	(Child)	ที่ส่วนแบ่งตลาดมีแนวโน้มลดลง	ทั้งนี้ในช่วง 
ปลายปีของรอบบัญชีปี	2562	ผู้ให้บริการช่องรายการทุกรายในหมวดหมู่เด็ก	เยาวชน	และ 
ครอบครัว	(Child)	ได้ขอคืนใบอนุญาตต่อ	กสทช.	ในช่วงปลายปี	2562	ส่งผลให้ตลาดช่อง 
รายการหมวดหมู่เด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	(Child)	ไม่มีผู้ให้บริการ	จึงมีสัดส่วนรวมกัน 
เพียงร้อยละ	0.60
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ภาพที่ 9 : แสดงแนวโน้มของส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

จ�าแนกตามประเภทชอ่งรายการ	โดยพจิารณาจากปจัจัยรายได้การใหบ้ริการ	รอบบญัชีปี	2557	-	 

2562
ท่ีมา : 	ค�านวณจากข้อมลูทีผู่ป้ระกอบการยืน่ต่อส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิารในกจิการกระจาย 

เสียงและโทรทัศน์	รอบบัญชีปี	2562,	ส�านักงาน	กสทช.

	 ส�าหรบัผูใ้ห้บรกิารช่องรายการทีม่ส่ีวนแบ่งตลาดสงูสดุตดิ	1	ใน	10	ราย	พจิารณาจาก 

ผู้ท่ีมีรายได้สูงสุดในรอบบัญชีปี	 2561	 เปรียบเทียบกับรายได้ในรอบบัญชีปี	 2562	 พบว่า	 

ส่วนแบ่งตลาดสูงสูดห้าอันดับแรกเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายเดิม	 โดยเป็นผู้ให้บริการช่อง 

รายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง	(HD)	จ�านวน	3	ช่องรายการ	ได้แก่	ช่อง	7	เอชดี	 

(บริษทั	กรงุเทพโทรทศัน์และวทิยุ	จ�ากัด),	ช่องวนั	31	(บริษทั	วนั	สามสิบเอด็	จ�ากัด)	และช่อง	3	 

เอชด	ี(บรษัิท	บอีซี-ีมลัตมิเีดีย	จ�ากดั)	และผูใ้ห้บริการช่องรายการหมวดหมูท่ัว่ไปแบบความ 

คมปกต	ิ(SD)	จ�านวน	2	ช่องรายการ	ได้แก่	ช่องเวิร์คพอยท์	ทวี	ี(บรษิทั	ไทย	บรอดคาสติง้	จ�ากดั)	 

และช่องโมโน	29	(บริษัท	โมโน	บรอดคาซท์	จ�ากัด)	อย่างไรก็ตาม	เมื่อเปรียบเทียบการปรับ 

ต�าแหน่งของส่วนแบ่งตลาดเป็นรายช่องของผู้มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดห้าอันดับแรกพบการ 

เปลี่ยนแปลง	ดังนี้

  	ช่อง	 7	 เอชดี	 เป็นผู้น�ารายได้โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดสองปีซ้อนและ 

ยงัมส่ีวนแบ่งตลาดห่างจากคูแ่ข่งรายอืน่	อย่างไรกต็ามหากพิจารณารายได้ของช่อง	7	เอชดี	 

ในรอบบญัชปีี	2562	แม้จะเป็นผูม้ส่ีวนแบ่งตลาดสูงสดุแต่กลับมรีายได้ท่ีลดลงร้อยละ	14.66	 

(ส่วนแบ่งตลาดลดลงร้อยละ	2.03)	จากปีก่อนหน้า	
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  	ช่องวัน	 31	 มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับสอง	 และมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ	 

28.81		(ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.97)	โดยปีก่อนหน้านี้	ช่องวัน	31	มีส่วนแบ่งตลาด 

ในอันดับ	5				

   ช่องเวิร์คพอยท์	ทีวี	มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับสาม	 (จากอันดับสอง	ในปี	 

2561)	มีรายได้ลดลงร้อยละ	29.71	(ส่วนแบ่งตลาดลดลงร้อยละ	3.23)	

   ช่อง	3	เอชดี	มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับสี่	(คงที่จากปี	2561)	และมีรายได้ 

ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี	2561	มากนัก	(ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.58)	

   ช่องโมโน	29	มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับห้า	(จากอันดับที่สามในปี	2561)	 

โดยมีรายได้ลดลงร้อยละ	6.71	(ส่วนแบ่งตลาดลดลงร้อยละ	0.05)		

ภาพที่ 10 : แสดงอันดับของผู้ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด	 10	 อันดับแรกของผู้ให้บริการโทรทัศน์ 

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้การให้บริการ	รอบบัญชีปี	2562
ท่ีมา :  ค�านวณจากข้อมลูทีผู่ป้ระกอบการยืน่ต่อส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิารในกิจการกระจาย 

เสียงและโทรทัศน์	รอบบัญชีปี	2562,	ส�านักงาน	กสทช.

	 	 จากข้อมูลรายได้รวมของผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ในระบบดิจิตอล	 ในรอบบัญชีปี	 2562	 (พิจารณารายได้ถึงวันสุดท้ายที่แต่ละช่องรายการ 

ออกอากาศ)	 แสดงให้เห็นมูลค่าของช่องรายการในแต่ละหมวด	 โดยพบว่าช่องรายการ 
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หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง	(HD)	เป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่งตลาดและจ�านวนผู้ให้บริการ 

สูงสุด	โดยรายได้ส่วนใหญ่จากการให้บริการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	59.77	รองลงมาคือช่อง 

รายการหมวดหมู่ท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ	 (SD)	 มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 35.24	 

ล�าดบัถดัมาเป็นช่องรายการหมวดหมูข่่าวสารและสาระ	(News)	โดยมรีายได้คิดเป็นสดัส่วน 

ร้อยละ	4.38	ล�าดับสุดท้ายเป็นช่องรายการหมวดหมู่เด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	(Child)	 

ทีม่รีายได้คิดเป็นสดัส่วนอยูเ่พยีงร้อยละ	0.62		โดยสังเกตได้ว่าสัดส่วนรายได้ของผูใ้ห้บรกิาร 

ในทกุประเภทช่องรายการ	มสีดัส่วนรายได้ในแต่ละหมวดทีต่่างกนัค่อนข้างมาก	ซึง่สามารถ 

สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อช่องรายการของหมวดดังกล่าว	
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ภาพที่ 11 :  แสดงร้อยละของส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ประเภทบริการทางธุรกิจ	รอบบัญชีปี	2562	โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้การให้บริการ

 2.5 ความนิยมในการรับชมรายการ (Rating) 

	 ข้อมูลความนิยมในการรับชมรายการ	(Rating)	เป็นข้อมูลจากการส�ารวจความนิยม 

รายการของผูรั้บชมสือ่ไม่ว่าจะเป็นกจิการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทศัน์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ทั่วประเทศ	ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมสื่อ	เนื่องจากตัวเลข 

ความนิยมในการรับชมรายการที่มาจากการส�ารวจจะเป็นค่าที่สามารถสะท้อนถึงความ 

พึงพอใจต่อการรับชมรายการต่างๆ	 กล่าวคือ	 หากรายการใดมีเลขความนิยมในการรับชม 
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รายการที่มากย่อมสะท้อนถึงการรับชมรายการนั้นๆ	มากเช่นกัน	ด้วยเหตุนี้	ในมุมมองของ 

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ทุกรายย่อมจะต้องด�าเนินการในทุกวิธีการเพ่ือให้ช่องหรือรายการ 

ของตัวเองนั้นมีตัวเลขความนิยมในการรับชมรายการที่สูง	 ไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการให้ 

ตอบสนองความต้องการผูบ้รโิภค	การจดัสรรช่วงเวลาให้เหมาะสมในการรับชมของผู้บริโภค	

		 นอกจากนี้	 ในมุมมองของอุตสาหกรรมโทรทัศน์จ�าเป็นต้องอาศัยการมีตัวเลขความ 

นิยมในการรับชมรายการเพื่อเป็นเครื่องมือในการก�าหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรืองบในการ 

โฆษณา	ซึ่งแน่นอนว่ารายการที่มีตัวเลข	ความนิยมในการรับชมรายการที่สูงย่อมจะมีอัตรา 

โฆษณาที่สูง	ซึ่งจะน�าไปสู่รายได้จากการประกอบกิจการที่สูงเช่นเดียวกัน	ดังนี้จึงอาจกล่าว 

ได้ว่า	ข้อมูลความนิยมในการรับชมรายการถือได้วา่มีอิทธพิลตอ่การก�าหนดเม็ดเงินโฆษณา 

ที่เป็นรายได้หลักของผู้ประกอบกิจการเป็นอย่างยิ่ง	

	 อย่างไรกต็าม	การส�ารวจความนิยมในการรบัชมรายการโทรทศัน์	ปัจจบุนัยงัเป็นการ 

ส�ารวจ	โดยผูป้ระกอบกจิการเอกชนท่ีไม่อยูใ่นการก�ากับดูแลจากภาครัฐ	การน�าข้อมลูดังกล่าว 

ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่างๆ	 ทางธุรกิจจึงเป็นแนวทางการตกลงและเห็นชอบร่วมกันของ 

ผูส้�ารวจและผูถ้กูส�ารวจตามหลกัการทางสถติ	ิซึง่รายงานฉบบันีไ้ด้หยบิยกผลของการส�ารวจ 

เพื่อให้เห็นภาพของทิศทางของการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 

ดิจิตอล	โดยแยกกลุ่มผู้ประกอบกิจการเป็น	4	หมวดหมู่ตามหลักเกณฑ์ของ	กสทช.	ดังนี้	

  2.5.1 ช่องรายการหมวดหมูทั่ว่ไปแบบความคมชดัสงู (HD) พบว่า	ช่องรายการ 

ทีไ่ด้รบัความนยิมสงูสดุและมค่ีาเฉลีย่สงูกว่าช่องรายการอืน่ตลอดช่วงเวลา	คอื	ช่อง	7	เอชดี	 

และช่อง	3	เอชด	ีซึง่เป็นช่องรายการเดมิตัง้แต่การให้บรกิารในรปูแบบอนาลอ็กทีม่ฐีานความ 

นิยมของผูช้มในวงกว้างมายาวนาน	ส่วนช่อง	วนั	31	เป็นช่องรายการใหม่ทีม่กีารพฒันาด้าน 

เนื้อหารายการจึงท�าให้ได้รับความนิยมมากกว่าช่องรายการอ่ืนในช่วงแรกของช่วงเวลา 

ดังกล่าว	ต่อมาในช่วงต้นปี	2563	ความนิยมในการรับชมลดลงเล็กน้อย	ทั้งนี้	พบว่าความ 

นยิมของทัง้	5	ช่องรายการ	ได้แก่	ช่องวัน	31	ช่องไทยรฐั	ช่องอมรนิทร์	ทวี	ีช่องเอม็คอด	เอชด	ี 

และช่องพีพีทีวี	ได้รับความนิยมไม่แตกต่างกันมากนัก	
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ภาพที่ 12 : แสดงความนิยมในการรับชมรายการ	(Rating)	ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ในระบบดิจิตอลช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง	 (HD)	 ระหว่างเดือนพฤษภาคม	 

2562	–	พฤษภาคม	2563
ที่มา :	บริษัท	เอจีบี	นีลเส็น	มีเดีย	รีเสิร์ซ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

   2.5.2 ช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) พบว่า	 ช่อง 

โมโน	 29	 เป็นช่องที่มีความนิยมเฉลี่ยเติบโตมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับช่องอีก	 6	 ช่องรายการ 

ที่เหลือในหมวดเดียวกัน	 เน่ืองจากมีจุดเด่นของพื้นฐานเนื้อหารายการส่วนใหญ่ที่ชัดเจน 

ในลักษณะของภาพยนตร์ต่างประเทศจึงครองความเป็นอันดับหนึ่งในหมวดช่องรายการ 

ดงักล่าว	ส�าหรบัช่องทีม่คีวามนยิมเฉลีย่รองลงมาได้แก่ช่องเวร์ิคพอยท์	ทวี	ีทีน่�าเสนอลักษณะ 

รายการประเภทรายการวาไรตี้และเกมโชว์อย่างชัดเจน	ส�าหรับช่อง	 8,	 ช่องจีเอ็มเอ็ม	 25	 

และช่องทรโูฟร์ย	ูจะเห็นว่ามคีวามนิยมเฉลีย่ท่ีไล่เลีย่และเกาะกลุม่กนัโดยแต่ละช่องสามารถ 

รักษาความนิยมของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

	 	 ท้ังน้ี	ในช่วงปลายปี	2562	มช่ีองท่ีขอคนืใบอนญุาตต่อ	กสทช.	ในหมวดนีจ้�านวน	 

2	ช่องรายการ	คือ	ช่องสปริง	26	 (ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2562)	และ 

ช่อง	3	เอสดี	(ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2562)	และยุติการวัดความนิยมตั้งแต ่

เดือนกันยายน	และเดือนตุลาคม	ตามล�าดับ				
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ภาพที่ 13 :	แสดงความนิยมในการรับชมรายการ	(Rating)	ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ในระบบดิจิตอลช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ	(SD)	ระหว่างเดือนพฤษภาคม	 

2562	–	พฤษภาคม	2563
ที่มา : บริษัท	เอจีบี	นีลเส็น	มีเดีย	รีเสิร์ซ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

  2.5.3  ช่องรายการหมวดหมูข่่าวสารและสาระ (News) โดยภาพรวมจะเหน็ว่า	 

ช่องทีม่คีวามนยิมเฉลีย่สงูสดุคือ	ช่องเนชัน่	ทวี	ีเนือ่งจากเป็นช่องข่าวทีมี่รากฐานจากการเป็น 

ผูผ้ลติรายการข่าวมายาวนานและมภีาพลกัษณ์ทีช่ดัเจนในการน�าเสนอเนือ้หารายการท�าให้ 

เกิดฐานผู้ชมที่ค่อนข้างชัดเจน	สะท้อนกับความนิยมเฉลี่ยที่ทิ้งห่างช่องข่าวอื่นค่อนข้างมาก	 

ในขณะที่อีก	2	ช่องรายการที่เหลือ	ได้แก่	ช่องทีเอ็นเอ็น	16	ช่องนิวทีวี	มีความนิยมเฉลี่ย 

อยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมากนัก	

	 	 ทั้งนี้	 ในช่วงปลายปี	 2562	 มีช่องรายการข่าวที่ขอคืนใบอนุญาตต่อ	 กสทช.	 

จ�านวน	3	ช่องรายการ	ได้แก่	ช่องวอยซ์	ทีวี	(ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่	1	กันยายน	2562)	 

และยุติการวัดความนิยมในเดือนกรกฎาคม	 ในส่วนของช่องสปริง	 26	 และช่องไบร์ท	 ทีวี	 

(ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2562)	และยุติการวัดความนิยมพร้อมกันตั้งแต่ 

เดือนสิงหาคม	จึงไม่มีค่าความนิยมเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าว		

 

_20-0818(001-156)P3.indd   25 24/11/2563 BE   15:28



26   COMPETITIVE BEHAVIOUR IN BROADCASTING MARKET  2019 - 2020

ภาพที่ 14 :	แสดงความนิยมในการรับชมรายการ	(Rating)	ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ในระบบดจิติอลช่องรายการหมวดหมูข่่าวสารและสาระ	(News)	ระหว่างเดอืนพฤษภาคม	2562	–	 

พฤษภาคม	2563
ที่มา : บริษัท	เอจีบี	นีสเส็น	มีเดีย	รีเสิร์ซ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

   2.5.4 ช่องรายการหมวดหมูเ่ดก็ เยาวชน และครอบครวั (Child) เป็นหมวด 

ที่มีช่องรายการคงเหลืออยู่ทั้งสิ้นจ�านวน	 2	 ช่องรายการ	 จากกราฟแสดงความนิยมเฉลี่ย 

ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวข้างต้น	เมือ่พจิารณาในภาพรวม	พบว่า	ตัง้แต่ช่วงเดอืนพฤษภาคม	 

ปี	2562	ถงึเดอืนกนัยายน	ปี	2563	ช่อง	3	แฟมลิี	่มคีวามนยิมเฉลีย่สงูกว่าช่องเอม็คอด	แฟมลิี	่ 

และมีความนิยมเฉลีย่สงูสดุในเดอืนมถินุายน	เนือ่งจากมกีารถ่ายทอดสดกฬีา	(วอลเลย์บอล 

หญงิ	เนชัน่ส์	ลกี	2019)	ทีก่ลุม่บอีซี	ีเวลิด์	ได้รบัสิทธิก์ารถ่ายทอดสด	แล้วค่อยๆ	ลดลงจนถงึ 

เดอืนกนัยายน	ซึง่เป็นเดอืนสดุท้ายท่ีออกอากาศ	ในขณะทีช่่องเอม็คอด	แฟมลิี	่ทีอ่อกอากาศ														 

วันสุดท้ายในช่วงกลางเดือนกันยายน	ปี	2562	และตั้งแต่เดือนตุลาคม	ปี	2562	ได้ยุติการ 

วัดความนิยมท�าให้	ไม่มีค่าความนิยมเฉลี่ยตั้งแต่เดือนดังกล่าวเป็นต้นมา

 

_20-0818(001-156)P3.indd   26 24/11/2563 BE   15:28



รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี 2562 - 2563    27

ภาพที่ 15 : แสดงความนิยมในการรับชมรายการ	(Rating)	ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ในระบบดจิติอลช่องรายการหมวดหมูเ่ด็ก	เยาวชน	และครอบครวั	(Child)	ระหว่างเดอืนพฤษภาคม	 

2562	–	พฤษภาคม	2563
ที่มา : บริษัท	เอจีบี	นีสเส็น	มีเดีย	รีเสิร์ซ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

  2.6 มูลค่าตลาด

		 หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 

ดจิติอล	นบัแต่	ปี	2557	พบว่า	รายได้รวมจากการประกอบกจิการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ 

ดจิติอล	มสีดัส่วนเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง	และถอืได้ว่ามอีตัราการเติบโตทีเ่พ่ิมขึน้เฉล่ียประมาณ 

ร้อยละ	21.59	(นับตั้งแต่ปี	2558	ถึงปี	2561	เนื่องจากมีการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาค 

พ้ืนดินในระบบดิจิตอลโดยสมบูรณ์	 ท้ังด้านการด�าเนินธุรกิจและจ�านวนผู้รับใบอนุญาต)	 

ทัง้นีม้กีารลดลงของรายได้ในปี	2562	ประมาณ	1,291	ล้านบาท	หรอืลดลงคดิเป็นร้อยละ	6.32	 

ซึง่การลดลงดงักล่าวเป็นการลดลงในอตัราทีเ่ลก็น้อยเมือ่เทยีบเคยีงกับการเติบโตของธรุกจิ 

และการออกจากตลาดอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 

จ�านวน	7	ช่องรายการในระหว่างปี	2562					
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หมายเหตุ* ในปี	2557	มีการประกอบกิจการไม่เต็มปีเนื่องจากเป็นปีที่เพิ่งเริ่มต้นการประกอบกิจการ

ภาพที่ 16 :	 แสดงรายได้รวมของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตั้งแต่ปี	 

2557	–	2562
ที่มา :	ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์รอบบัญชีปี	2557	–	 

2562,	ส�านักงาน	กสทช.	

 

	 หากพจิารณามลูค่าตลาดกจิการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินระบบดิจิตอลในแต่ละหมวดหมู่	 

ตั้งแต่ปี	2557	-	2562	พบว่าหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง	(HD)	ในปี	2557	มีมูลค่า 

ตลาดประมาณ	1,024.03	ล้านบาท	และมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้คดิเป็นประมาณร้อยละ	4.07	และ 

นบัจากปี	2558	เป็นต้นมา	อตัราการเตบิโตของมลูค่าตลาดเพิม่ขึน้เลก็น้อยประมาณร้อยละ	 

0.16	ร้อยละ	0.25	และร้อยละ	0.41	ตามล�าดับจนถึงปี	2561	ทั้งนี้	ส�าหรับปี	2562	แม้ว่า 

อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง	(HD)	จะเพิ่มขึ้น	แต่ 

หากสังเกตจะพบว่าเป็นอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ	0.04	ซึ่งนับเป็นการเติบโตที่น้อยที่สุด	 

นับตั้งแต่ปี	2557	เป็นต้นมา	ทั้งนี้	มีผลมาจากปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการ 

เติบโตของตลาด	อาทิ	พฤติกรรมการเลือกช่องทางการรับชมของผู้บริโภคที่นิยมการรับชม 

รายการโทรทศัน์แบบ	On	Demand	รปูแบบความน่าสนใจและความหลากหลายของเนือ้หา 

รายการ	 การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้ผู้ชมรับชมรายการ 

โทรทัศน์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่	(Mobile	Device)	หรืออุปกรณ์อัจฉริยะ	(Smart	Device)	 

เพิ่มขึ้น	ทั้งนี้เมื่อพิจารณามูลค่าตลาดหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง	 (HD)	 เฉลี่ย	6	ปี	 

(นับแต่ปี	2557	-	2562)	มีมูลค่าเฉลี่ยโดยประมาณ	6,941.14	ล้านบาท	ซึ่งเป็นการเติบโต 
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ภาพที่ 17 :	 แสดงมูลค่าตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลช่องรายการ 

หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง	(HD)	โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้การให้บริการ
ท่ีมา : ค�านวณจากข้อมลูทีผู่ป้ระกอบการยืน่ต่อส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบริการในกิจการกระจาย 

เสียงและโทรทัศน์รอบบัญชีปี	2557	–	2562,	ส�านักงาน	กสทช.	

	 มูลค่าตลาดกจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล	ช่องรายการประเภทบรกิาร 

ทางธุรกิจ	หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ	(SD)	พบว่า	ตั้งแต่ปี	2557	–	2560	มีอัตรา 

การเตบิโตของมลูค่าตลาดเป็นไปในทิศทางเชงิบวก	ซึง่หากเปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโตของ 

ปี	2557	และปี	2558	พบว่า	มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	1.75	ซึ่งในปี	2559	 

และปี	 2560	 มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มข้ึนใกล้เคียงกัน	 คิดเป็นร้อยละ	 0.33	 และ	 0.32	 

ตามล�าดบั	โดยในปี	2560	มลูค่าตลาดจากปัจจยัรายได้การให้บรกิารอยูท่ีป่ระมาณ	8,295.61	 

ล้านบาท	ซึง่เป็นปีทีม่มีลูค่าสงูสุด	ทัง้นีเ้มือ่เข้าสูปี่	2561	มลูค่าตลาดมแีนวโน้มปรบัตวัลดลง 

เรื่อยมา	อยู่ที่ประมาณ	8,083.44	ล้านบาท	 (ลดลงคิดเป็นร้อยละ	0.03)	และลดลงอีกใน 

ปี	2562	มีมูลค่าตลาดโดยประมาณ	6,572.97	ล้านบาท	(ลดลงคดิเป็นร้อยละ	0.19)	เนือ่งจาก 

ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์และจ�านวนผู้ประกอบกิจการที่ออกจากตลาด 

ในหมวดดังกล่าวจ�านวน	 2	 ราย	 (จากผู้ให้บริการจ�านวน	 7	 ราย)	 ในช่วงปลายปี	 2562	 

คงเหลือผู้ให้บริการในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ	 (SD)	จ�านวน	5	 ราย	ส่งผลให้ 

มูลค่าตลาดมีส่วนต่างลดลงประมาณ	1,510.47	ล้านบาท		
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	 เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าตลาดเฉลี่ย	6	ปี	(นับแต่ปี	2557	-	2562)	มีมูลค่าเติบโตเฉลี่ย 

โดยประมาณ	5,953.75	ล้านบาท	สงูเป็นอันดบัที	่2	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่องรายการประเภท 

บริการทางธุรกิจอีกสามหมวดหมู่  
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ภาพที่ 18 : แสดงมูลค่าตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลช่องรายการ 

หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ	(SD)	โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้การให้บริการ
ท่ีมา :	ค�านวณจากข้อมลูทีผู่ป้ระกอบการยืน่ต่อส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิารในกจิการกระจาย 

เสียงและโทรทัศน์รอบบัญชีปี	2557	–	2562,	ส�านักงาน	กสทช.

	 มูลค่าตลาดกจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล	ช่องรายการประเภทบรกิาร 
ทางธุรกิจ	หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ	(News)	เมื่อพิจารณาจากมูลค่าตลาดโดยรวมพบว่า	 
ปี	2558	เป็นปีทีม่อีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้สงูสดุคดิเป็นร้อยละ	4.07	มลูค่าตลาดโดยประมาณ	 
1,266.81	ล้านบาท	(มูลค่าตลาดปี	2557	ประมาณ	765	ล้านบาท)	และนบัจากปี	2558	–	2562	 
มูลค่าตลาดของหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ	 (News)	 อยู่ในช่วงที่มีค่าใกล้เคียงกันและ 
ไม่แตกต่างกันมาก	ทั้งนี้	เมื่อพิจารณาในปี	2562	มีช่องรายการหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 
ขอคืนใบอนุญาตต่อ	 กสทช.จ�านวน	 3	 ช่องรายการ	 (จากจ�านวนท้ังหมด	 6	 ช่องรายการ)	 
ส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลงอยู่ที่	1,289.63	ล้านบาท		

	 มูลค่าตลาดกจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล	ช่องรายการประเภทบรกิาร 
ทางธรุกิจ	หมวดหมูข่่าวสารและสาระ	(News)	พบว่ามลูค่าตลาดเฉลีย่	6	ปี	(ต้ังแต่ปี	2557	–	 
2562)	มีมูลค่าตลาดโดยประมาณ	1,231.48	ล้านบาท	และสูงเป็นอันดับที่	3
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ภาพที่ 19 : แสดงมูลค่าตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	ช่องรายการ 

หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ	(News)	โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้การให้บริการ
ท่ีมา : ค�านวณจากข้อมลูทีผู่ป้ระกอบการยืน่ต่อส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบริการในกิจการกระจาย 

เสียงและโทรทัศน์รอบบัญชีปี	2557	–	2562,	ส�านักงาน	กสทช.

	 ผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดจิติอล	ช่องรายการประเภทบริการทางธุรกิจ	 

หมวดหมูเ่ดก็	เยาวชน	และครอบครวั	(Child)	นบัตัง้แต่ปี	2557	–	2561	มลูค่าตลาดหมวดหมู ่

เด็ก	 เยาวชน	และครอบครัว	 (Child)	มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงสลับไปมา	 

โดยถือว่ามีมูลค่าตลาดอยู่ในอันดับท่ีสี่	 ในกลุ่มของช่องรายการประเภทบริการทางธุรกิจ	 

โดยสังเกตได้ว่าในปี	 2562	 มูลค่าตลาดมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากสุดถึงประมาณ 

ร้อยละ	 86.13	 เนื่องจากหมวดหมู่ดังกล่าวมีจ�านวนผู้ให้บริการจ�านวนสองรายในช่วงต้นปี	 

2562	กระทัง่ในช่วงปลายปี	2562	ผูใ้ห้บรกิารทัง้สองรายในหมวดดงักล่าวได้แจ้งความประสงค์ 

ในการขอคืนใบอนุญาตต่อ	กสทช.	ตามมาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

โทรทศัน์	เป็นผลให้ช่องรายการหมวดหมูเ่ดก็	เยาวชน	และครอบครวั	(Child)	ปิดตวัลง	ทัง้นี้ 

รายได้จากการให้บริการของหมวดดังกล่าวในปี	 2562	 ได้นับถึงวันสิ้นสุดการออกอากาศ 

เมื่อวันที่	30	กันยายน	2562

		 ส�าหรบัตลาดของผูใ้ห้บรกิารโทรทัศน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิิตอล	ช่องรายการประเภท 

บรกิารทางธรุกจิ	หมวดหมูเ่ดก็	เยาวชน	และครอบครัว	(Child)	เป็นหมวดหมู่ของช่องรายการ 

ที่มีมูลค่าเฉลี่ยตลอดระยะเวลา	6	ปี	(ตั้งแต่ปี	2557	-	2562)	คิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ	 

151	ล้านบาท	ซึง่ถอืว่ามมีลูค่าน้อยทีส่ดุของช่องรายการในประเภทบริการทางธรุกจิท้ังหมด
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ภาพที่ 20 : แสดงมูลค่าตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลช่องรายการ 

หมวดหมู่เด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	(Child)	โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้การให้บริการ
ท่ีมา : ค�านวณจากข้อมลูทีผู่ป้ระกอบการยืน่ต่อส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบริการในกิจการกระจาย 

เสียงและโทรทัศน์รอบบัญชีปี	2557	–	2562,	ส�านักงาน	กสทช.

 2.7 ระดับการแข่งขัน 

		 การลดลงของจ�านวนผู้ประกอบกิจการในตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ 

ดจิิตอลสบืเน่ืองมาจากการคนืใบอนญุาตตามค�าสัง่หวัหน้า	คสช.	ที	่4/2562	เรือ่ง	มาตรการ 

แก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม	จากเดิมที่มีช่องรายการ 

จ�านวน	 22	 ช่องรายการ	 ลดลงเหลือ	 15	 ช่องรายการ	 ในปี	 2562	 พบว่า	 แม้จ�านวน 

ผูป้ระกอบกจิการจะมจี�านวนลดลง	แต่หากพิจารณาจากดชันวีดัความรนุแรงของการแข่งขนั 

แบบเฮอร์ฟินดาล	–	เฮิร์ซแมน	(Herfindahl	Hirschman	–	Index	:	HHI)14	โดยเทียบกับ 

ปีก่อนหน้าพบว่า	ค่า	HHI	ของดัชนีวัดความรุนแรงของการแข่งขันพบว่า	ค่าดัชนี	HHI	ของ 

14	 เกณฑ์พจิารณาดัชนวีดัความรนุแรงของการแข่งขนัตามประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การพจิารณาก�าหนด 

ผู้มีอ�านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส�าคัญในตลาดที่เก่ียวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 และ

มาตรการเฉพาะเพือ่ป้องกนัมใิห้มกีารกระท�าอนัเป็นการผกูขาดหรอืก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนั	

พ.ศ.	2557	ที่ก�าหนดดังนี้	

			-	หาก	HHI	ต�่ากว่า	1,000	ถือว่าตลาดมีการกระจุกตัวน้อยหรือไม่มีการกระจุกตัว

			-	หาก	HHI	มีค่าระหว่าง	1,000	ถึง	1,800	ถือว่าตลาดมีการกระจุกตัวปานกลาง

			-		หาก	HHI	มค่ีามากกว่า	1,800	ถอืว่าตลาดมกีารกระจกุตวัสงูและอาจมผีูม้อี�านาจเหนอืตลาดอย่างมนียัส�าคญั
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ปี	2562	มค่ีา	1,061.6015	ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเพยีงเลก็น้อย	อย่างไรกต็าม	เมือ่พจิารณา 

ค่าดัชนีวัดความรุนแรงของการแข่งขันในปี	 2562	ประกอบกับเกณฑ์การพิจารณาดัชนีวัด 

ความรุนแรงของการแข่งขันตามประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์การพิจารณาก�าหนดผู้มี 

อ�านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส�าคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทศัน์	และมาตรการเฉพาะเพือ่ป้องกนัมใิห้มกีารกระท�าอนัเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกดิ 

ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน	พ.ศ.	2557	พบว่าในปี	2562	การแข่งขันของตลาดมีการ 

กระจุกตัวปานกลาง		

	 จากภาวะการกระจกุปานกลางของการประกอบกจิการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ 

ดิจิตอลนั้น	 ถือเป็นผลดีต่อการแข่งขันเนื่องจากสะท้อนให้เห็นว่าไม่มีการผูกขาดของตลาด 

จากผู้ประกอบกิจการรายใดรายหน่ึง	 อีกท้ังหากพิจารณารายได้ของผู้ประกอบกิจการของ 

แต่ละรายซึง่เป็นฐานในการค�านวณส่วนแบ่งตลาด	พบว่า	ผู้ประกอบกิจการแต่ละรายมรีะดับ 

ของส่วนแบ่งตลาดที่ใกล้เคียงกัน	ดังนั้น	จึงสรุปได้ว่า	แม้ว่าผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาค 

พื้นดินในระบบดิจิตอลจะมีจ�านวนช่องที่ให้บริการลดลง	แต่การลดลงดังกล่าว	 ไม่ส่งผลให้ 

เกิดการผูกขาด	ลด	หรือจ�ากัดการแข่งขันอย่างมีนัยส�าคัญแต่อย่างใด

ภาพที ่21 :	แสดงดัชนีการแข่งขนั	(HHI)	ของผูป้ระกอบกจิการโทรทัศน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล	 

ปี	2557	-	2562
ท่ีมา : ค�านวณจากข้อมลูทีผู่ป้ระกอบการยืน่ต่อส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบริการในกิจการกระจาย 

เสียงและโทรทัศน์	รอบบัญชีปี	2557	–	2562,	ส�านักงาน	กสทช.

15	ค�านวณจากจ�านวนผู้เล่นที่มีอยู่	 ณ	 ปัจจุบัน	 จ�านวน	 15	 ช่องรายการ	 โดยไม่รวมรายได้ของผู้เล่นที่ได้คืนใบ

อนุญาตระหว่างปี
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 2.8 ปัจจัยและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการแข่งขัน

  2.8.1 ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Disruptive  

Technology) ยังคงส่งผลต่อผู้ประกอบธุรกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา	เน่ืองจากปัจจบัุนเทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ได้พฒันาท�าให้เกดิความเรว็ 

และความสะดวกสบายในราคาท่ีสามารถเข้าถงึได้ง่ายขึน้	จงึท�าให้เกดิบรกิารรปูแบบใหม่ใน 

อตุสาหกรรมในลกัษณะของบรกิารสือ่ออนไลน์	เช่น	Facebook	Youtube	LINE	TV	เป็นต้น	 

และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ท่ีสามารถเชือ่มโยงและสือ่ข้อมูลถงึกนัด้วยสัญญาณอนิเทอร์เนต็	 

(Internet	of	Things)	ที่เข้ามามีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อไม่ว่าจะเป็นการท�างานของ 

ระบบ	Virtual	Reality	(VR)	ทีเ่ข้ามาเสรมิปัจจยัของอุตสาหกรรมสือ่ให้มคีวามน่าสนใจยิง่ขึน้	 

รวมทั้งพฤติกรรมการรับชมท่ีมีลักษณะของ	On	Demand	หรือรับชมรายการย้อนหลังท่ี 

สามารถรบัชมได้ทกุทีท่กุเวลาทีเ่พิม่มากขึน้	ซึง่ทัง้หมดนีล้้วนเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการแข่งขนั 

ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์เป็นอย่างมาก

	 	 จากการส�ารวจพฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภคในการใช้อินเทอร์เน็ตใน 

ประเทศไทย	ปี	256216	พบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ	10	ชั่วโมง	22	นาที	หรือ

คดิเป็นเวลาใช้อนิเทอร์เนต็เกอืบครึง่หนึง่ของวนั	โดยเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งจากทกุปีทีผ่่านมา	ทัง้นี้

เพิ่มขึ้นจากปี	2561	ถึง	17	นาที	โดยกิจกรรมออนไลน์ที่คนไทยใช้เวลาเยอะสุดเป็นการใช้

งานโซเชียลมีเดีย	คิดเป็นร้อยละ	91.2	(ลดลงจากปี	2561	ร้อยละ	2.4)	รองลงมาคือ	การดู

หนัง/ฟังเพลง	คิดเป็นร้อยละ	71.2	(เพิ่มขึ้นจากปี	2561	ร้อยละ	10.5)	และกิจกรรมค้นหา

ข้อมูลออนไลน์ร้อยละ	 70.7	 (ลดลงจากปี	 2561	 ร้อยละ	 0.1)	 ตามล�าดับ	 ซ่ึงจากผลการ

ส�ารวจพบว่า	 ช่องทางส่วนใหญ่ที่ผู้ชมใช้ในการดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์	 ได้แก่	 Youtube	

LINE	TV	Netflix	และ	VIU	ทั้งหมดนี้	มาจากการเติบโตของพฤติกรรมการรับชมวิดีโอสตรี

มมิ่งออนไลน์	(Streaming)	นอกจากนี้	ผลการส�ารวจพฤติกรรมการรับชมรายการสื่อภาพ

เคลื่อนไหวโดยรวมของผู้ชมทั่วประเทศตามโครงการส�ารวจพฤติกรรมและแนวโน้มการ

บริโภคสื่อของไทย	ปี	256217	พบว่า	ผู้ชมรับชมรายการสดตามตารางการออกอากาศอย่าง

เดียว	 คิดเป็นร้อยละ	 49.9	 และชมรายการตามตารางออกอากาศควบคู่ไปกับการรับชม

16	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(สพธอ.)	หรือ	ETDA
17	ส�านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์	 ส�านักงาน	 กสทช.	 ร่วมกับสถาบันอาณาบริเวณศึกษา	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รายการย้อนหลัง	(On	Demand)	คิดเป็นร้อยละ	35	ขณะที่การรับชมรายการทีวีย้อนหลัง

เพยีงอย่างเดยีว	คดิเป็นร้อยละ	15.1	เท่านัน้	ซ่ึงผลการส�ารวจนี	้แสดงให้เหน็ว่า	สัดส่วนการ

รับชมรายการทีวีย้อนหลัง	 (On	 Demand)	 จากผลส�ารวจดังกล่าวประมาณร้อยละ	 50.1	

เป็นผู้ชมที่เข้ารับชมรายการทีวีย้อนหลัง	(On	Demand)	ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพฤติกรรม

หลักของการรับชมรายการโทรทัศน์

 

ภาพที ่22 : แสดงร้อยละของผูใ้ช้อนิเทอร์เน็ตเปรยีบเทียบตามกจิกรรมการใช้งานผ่านอนิเทอร์เนต็ 

ปี	2560	-	2562

ที่มา : รายงานผลการส�ารวจพฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภคในการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย	 

ปี	2560	–	2562,	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(สพธอ.)

	 	 จากพฤติกรรมดังกล่าวท�าให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

มีการปรับตัวจากการออกอากาศตามผังรายการปกติ	 (Linear	 TV)	 สู่การออกอากาศผ่าน 

แพลตฟอร์มออนไลน์	เช่น	Youtube	LINE	TV	ในลักษณะของการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ	 

รวมถงึการท�าแพลตฟอร์มทวีอีอนไลน์ของช่องตวัเอง	เช่น	แอปพลเิคชัน่	one31	(ช่องวนั	31)	 

แอปพลิเคชั่น	CH3+	 (ช่อง	3	 เอชดี)	 แอปพลิเคชั่น	BUGABOO.TV	 (ช่อง	7	 เอชดี)	 และ 

แอปพลิเคชั่น	Workpoint	(ช่องเวิร์คพอยท์	ทีวี)	เป็นต้น	การขยายช่องทางการออกอากาศ 

ดังกล่าวของช่องทีวีดิจิตอลไม่เพียงแต่เป็นการปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคเท่านั้น	 

ยังเป็นการแข่งขันกันระหว่างช่องทีวีด้วยกันเอง	 เพื่อเป็นการขยายฐานผู้ชมและท�ารายได ้
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อีกช่องทางหนึ่งผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลซึ่งเป็นการต่อยอดรายได้จากเนื้อหารายการเดิม 

อีกด้วย	

ภาพที่ : 23	แสดงตัวอย่างการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน 

ระบบดิจิตอลกับผู้ให้บริการ	Line	TV
ที่มา : เว็บไซต์	https://tv.line.me,	สืบค้นเมื่อ	25	สิงหาคม	2563	

  2.8.2 การเติบโตของค่าใช้จ่ายส่ือโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จาก 
ข้อมูลของสมาคมมีเดียเอเจนซ่ีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย18	 แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่าย 
โฆษณาของอุตสาหกรรมสื่อในปี	 2562	 มีมูลค่าประมาณ	 122,180	 ล้านบาท	 ซึ่งมีอัตรา 
การเติบโตร้อยละ	2.4	เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าประมาณ	119,300	ล้านบาท	ซึ่ง 
อตัราการเตบิโตดงักล่าวสมาคมมเีดยีเอเจนซีแ่ละธรุกจิส่ือแห่งประเทศประเมนิว่าเป็นอตัรา 
การเติบโตโดยปกติเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี	 2562	 อย่างไรก็ตาม	 
หากพิจารณาเฉพาะมูลค่าสื่อโฆษณาโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในปี	2562	พบว่า 
มีมูลค่าประมาณ	68,044	ล้านบาท	ซึ่งเป็นมูลค่าที่ไม่แตกต่างนักจากปีก่อนหน้า	(ปี	2561	 
มูลค่าประมาณ	67,948	ล้านบาท)	นอกจากนี้	หากวิเคราะห์ข้อมูลของมูลค่าสื่อโฆษณาบน 
อินเทอร์เน็ต19	 ซึ่งเป็นสื่อที่อาจมีปัจจัยเกี่ยวข้องในการชิงส่วนแบ่งรายได้จากอุตสาหกรรม 

18	หวัข้อ	2020	Advertising	Spending	Projection	and	Media	Inflation	Update	ในงานเสวนา	“MAAT	2020	 

Industry	Update”	จัดโดยสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2563
19	ประมาณการณ์มลูค่าโดยอ้างองิข้อมลูจากสมาคมโฆษณาดิจทิลั	(ประเทศไทย)	ในช่วงก่อนสถานการณ์โคโรนา 

ไวรัส	2019
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สื่อโทรทัศน์โดยพบว่าในปี	2561	มีมูลค่า	15,348	ล้านบาท	หรือเติบโตคิดเป็นร้อยละ	25	 

และในปี	2562	มีมูลค่า	18,055	ล้านบาท	หรือเติบโตคิดเป็นร้อยละ	18		

	 	 นอกจากนี้	 จากงานเสวนาดังกล่าวของสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อ 

แห่งประเทศไทยยงัประมาณการณ์รายได้ของปี	2563	โดยวเิคราะห์มลูค่าการใช้จ่ายโฆษณา 

ผ่านสื่อโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลพบว่า	มีมูลค่าประมาณ	64,642	ล้านบาท	หรือ 

คิดเป็นมูลค่าลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ	 5	 ในขณะที่มูลค่าการใช้จ่ายโฆษณา 

ผ่านสือ่อนิเทอร์เนต็ในปี	2563	มมีลูค่าประมาณ	20,250	ล้านบาทหรอืเป็นอตัราทีเ่ติบโตข้ึน 

ร้อยละ	12	และเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งเป็นเพียงสื่อช่องทางเดียวที่มีอัตราการ 

เติบโตจากมูลค่าการใช้จ่ายโฆษณาผ่านสื่อทั้งหมด	 ทั้งน้ี	 จากภาพรวมของอุตสาหกรรม 

โฆษณาสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อด้านอินเทอร์เน็ตหรือสื่อใหม่ที่สามารถเข้าถึง 

ผู้บริโภคได้ทั่วถึง	รวดเร็ว	รวมทั้งมีข้อจ�ากัดที่น้อยกว่า	เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อ 

ได้ทุกที่ทุกเวลาเท่าท่ีต้องการผ่านอุปกรณ์ท่ีรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต	 เช่น	 สมาร์ทโฟน	 

แทบ็เลต็	เป็นต้น	นอกจากน้ันผู้ส่งสารหรอืผูร้บัสารยงัสามารถโต้ตอบหรอืแสดงความคิดเหน็ 

ในระหว่างการสื่อสารได้	

	 	 อย่างไรกต็าม	หากวิเคราะห์ถงึค่าใช้จ่ายโฆษณาในธรุกจิโทรทัศน์ถอืว่าเป็นธรุกจิ 

ที่มีการแข่งขันรุนแรงจากจ�านวนช่องธุรกิจทั้งหมด	15	ช่องรายการ	แบ่งออกเป็นประเภท 

ช่องรายการเดิม	คือ	ช่อง	7	เอชดี	ช่อง	3	เอชดี	และช่องเอ็มคอด	เอชดี	ที่ต้องรักษาฐาน 

ของผูช้ม	สดัส่วนมลูค่าโฆษณา	และเผชญิกบัการแข่งขนัทีเ่พิม่ขึน้	ประเภทช่องรายการใหม่	 

เช่น	ช่องเวิร์คพอยท์	ทีวี	ช่องโมโน	29	ช่องวัน	31	เป็นต้น	ทั้งนี้บางช่องรายการเป็นผู้ผลิต 

เนื้อหารายใหญ่	 หรือเป็นช่องท่ีมีอันดับความนิยมสูง	 มีแนวทางในการพัฒนาช่องรายการ 

ทีชั่ดเจนท�าให้ความนยิมของช่องอยูใ่นอนัดบัทีด่แีละมรีายได้จากค่าใช้จ่ายโฆษณาทีเ่พิม่ขึน้	 

นอกจากนี้	 ยังมีประเภทช่องรายการที่มาจากธุรกิจอื่นหรือเป็นช่องรายการท่ีเป็นผู้ผลิต 

เนือ้หารายการขนาดกลางและขนาดเลก็	เนือ่งจากเป็นกลุม่ทีเ่พิง่เข้าสูธ่รุกจิโทรทศัน์จงึต้อง 

มกีารปรบัเปลีย่นและหากลยทุธ์เพือ่ดงึดดูและขยายฐานผู้ชมทีม่ต่ีอช่องให้เพ่ิมมากขึน้	ดังนัน้ 

ช่องรายการใดท่ีมคีวามได้เปรยีบด้านต้นทุนและมจีดุเด่นของช่องทีช่ดัเจน	จะท�าให้สามารถ 

ครองฐานความนิยมของผู ้ชมจ�านวนมากและมีรายได้จากค่าใช้จ่ายโฆษณาที่เพิ่มข้ึน 

ตามไปด้วย	ท้ังน้ีหากประเภทช่องรายการท่ีมาจากธรุกจิอ่ืนหรอืเป็นช่องรายการท่ีเป็นผูผ้ลติ 

เนื้อหาขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถปรับตัวและก�าหนดต�าแหน่งของช่องรายการ	 
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(Market	 Positioning)	 หรือวางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่ 

เกิดขึ้นให้มีความชัดเจน	เช่น	เป็นช่องรายการที่มีเนื้อหารายการเจาะผู้ชมเฉพาะกลุ่ม	เช่น	 

กลุ่มวัยรุ่น	 วัยท�างาน	 กลุ่มแม่บ้าน	 หรือวัยสูงอายุได้ส�าเร็จ	 ซ่ึงเมื่อสามารถครองฐานผู้ชม 

กลุ่มดังกล่าวได้ส�าเร็จ	ก็ค่อยๆ	ขยายฐานผู้ชมสู่ตลาดที่ขนาดใหญ่ขึ้นต่อไปได้ในอนาคต	

ภาพที่ 24 :	แสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล 

และอินเทอร์เน็ตปี	2561	–	2562	และประมาณการณ์มูลค่าปี	2563
ที่มา : สมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย	(MAAT)

  2.8.3 แนวทางการปรบัตวัของตลาดกิจการโทรทศัน์ภาคพืน้ดิน ภายใต้กรอบ 

ของสถานการณ์และสภาพตลาดของโทรทัศน์ดิจิตอลในปัจจุบัน	 เนื้อหารายการที่น่าสนใจ 

และสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการในการรับชมของผู้บริโภค	ส่งผลอย่างมาก 

ต่อความนยิมของช่องรายการและฐานผูร้บัชม	ท�าให้หลายช่องรายการมกีารปรับตัวในส่วน 

ของการผลิตเนื้อหาเอง	 การจ้างผลิตรายการ	 หรือการใช้กลยุทธ์การสร้างรายได้จากการ 

ปรับเปล่ียนเนื้อหารายการรวมท้ังการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ	 โดยมีลักษณะในการ 

ปรับตัวทางธุรกิจในแต่ละช่องรายการ	เป็นตัวอย่างดังนี้

    ช่องเอม็คอด	เอชด ีมกีารจบัมอืกบัพนัธมติรรายใหม่ทัง้ในประเทศและ 

ต่างประเทศ	ในการผลติเนือ้หารายการสารคดีวาไรต้ีระดับโลกจาก	Discovery	เช่น	รายการ 

กลุ่มวิทยาศาตร์	 การทดลอง	 หรือกลุ่มนิเวศวิทยาการใช้กลยุทธ์การตลาดโดยการสร้าง 

ความสมัพนัธ์กับลกูค้า	(Engagement	Marketing)	เช่น	การจดัอเีวนต์และการจดัคอนเสร์ิต	 
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(On	Ground)	การมอบรางวลั	เป็นต้น	รวมทัง้การรุกตลาดออนไลน์โดยขยายกลุ่มผู้ชมและ 

เนื้อหาให้ครอบคลุมในการด�าเนินธุรกิจ

    ช่องเวร์ิคพอยท์	ทวี	ีมคีวามร่วมมอืทางธรุกจิกบับริษทั	พีซีซีดับเบลิย	ูโอทีที 

(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ผูใ้ห้บรกิารสตรีมมิง่วดิโีอ	ภายใต้ชือ่	VIU	(ววิ)	ในการร่วมผลติละคร	รวมทัง้ 

สามารถรบัชมรายการย้อนหลงัผ่านแอปพลเิคชัน่ของววิใน	16	ประเทศทัว่โลก	เวบ็ไซต์ของ 

ช่องรายการเวิร์คพอยท์	(www.workpointtv.com)	นอกจากนั้นยังมีพันธมิตรในช่องทาง 

ออนไลน์	อาท	ิLINE	TV	Youtube	มกีลยทุธ์การผลติรายการทีห่ลากหลายมากขึน้เพือ่ขยาย 

ฐานผู้ชมให้มีความหลากหลาย	 โดยเน้นการสร้างเนื้อหาและจุดเด่นรายการให้มีความ 

แข็งแกร่ง	อาทิ	การสร้าง	Personal	Brand	ผ่านพิธีกรหรือผู้ด�าเนินรายการ	ที่สะท้อนถึง 

เอกลักษณ์ของช่อง

    ช่อง	 3	 เอชดี	 มีการใช้กลยุทธ์การรีแบรนด้ิง	 (Rebranding)	 ของ 

แพลตฟอร์มออนไลน์โดยปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชั่น	Mellow	เป็น	CH3+	ซึ่งสามารถรับชม 

รายการแบบสดและย้อนหลังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 หรือผ่านเว็บไซต์	 (www.ch3plus.com)	 

ซึง่เป็นการพฒันาเนือ้หารายการผ่านหน้าจอโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ควบคูก่นัไป	เพ่ือ 

ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับชม	 มีความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรแพลตฟอร์ม 

ออนไลน์	อาทิ	Youtube,	LINE	TV,	Netflix,	HOOQ	และบรษิทั	เทนเซนต์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	 

หรือ	WeTv	 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวีดิโอสตรีมมิ่งจากประเทศจีนท่ีได้รับสิทธิ์การออกอากาศ 

แบบคู่ขนาน	 และรีรันละครแบบเอ็กซ์คลูซีพ	 รวมทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรโดยมีการ 

เลิกจ้างพนักงานเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตของช่อง	13	และช่อง	28	เพื่อให้เหมาะสม 

ต่อการด�าเนินงานของบริษัท

    ช่อง	8 มีการใช้กลยุทธ์ต่อยอดธุรกิจโดยมีการจับมือเป็นพันธมิตรทาง 

ธรุกิจกับช่อง	ไทยรฐัทวีแีละช่องเวร์ิคพอยท์	ทวี	ีซึง่เป็นการรวมธรุกจิในแนวราบ	(Horizontal	 

Merger)	ซึง่ช่วยขยายฐานธรุกจิ	และเชือ่มโยงฐานข้อมูลของลูกค้า	เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขาย 

สนิค้าผ่านหน้าจอโทรทศัน์	(Multi	Platform	Commerce	:	MPC)	รวมทัง้ใช้กลยทุธ์ในการ 

บริหารความเสี่ยง	โดยการไม่พึ่งพิงการหารายได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง	วางเป้าหมาย 

การสร้างรายได้ตามสัดส่วนและบริหารกลุ่มธุรกิจสื่อแบบบูรณาการ	อาทิ	การขายลิขสิทธิ์ 

เนื้อหารายการ	ช่องทางของรายการขายสินค้า	ช่องทางการจัดกิจกรรม	(On	Ground)	การ 

ขายสื่อและสปอนเซอร์	เพื่อเชื่อมต่อกลุ่มผู้ชมในแต่ละช่องทางของการสื่อสารไปพร้อมกัน
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  2.8.4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

โควิด-19 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน   

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	หรือ	COVID-19	หลังจากที ่

ประเทศจนีมรีายงานการพบผูต้ดิเช้ือทีม่อีาการปอดอกัเสบโดยไม่ทราบสาเหตุในช่วงปลายปี	 

2562	 และได้ลุกลามไปในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย	 โดยภายหลังพบว่า	 

สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ดังกล่าว	 ซึ่งในประเทศไทยพบผู้ป่วยที่ได้รับการ 

ยนืยนัว่าติดเชือ้	COVID-19	ในช่วงเดอืนมกราคม	ปี	2563	ท้ังน้ี	นบัแต่การระบาดของเชือ้ไวรัส 

โคโรนา	2019	ส่งผลกระทบต่อภาคธรุกจิขนาดเลก็จนถงึธรุกจิขนาดใหญ่ทัง้ภายในประเทศ 

จนถึงระดับโลก	โดยสถานการณ์ดังกล่าว	ถือเป็นตัวเร่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมา 

เมือ่ผนวกกับปจัจัยแวดล้อมอื่นๆ		ทั้งการชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกิจโลก	การพัฒนาของ 

เทคโนโลยีจนท�าให้เกิดดิจิตอลแพลตฟอร์มใหม่ๆ	ส่งผลให้มีช่องทางการรับชมเพิ่มมากขึ้น 

ท�าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการรับสื่อเพ่ือชมรายการโทรทัศน์	 ทั้งนี้ยังไม่สามารถ 

ก�าหนดได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสจะยติุลงในเวลาใด	ทัง้น้ี	เมือ่พจิารณา 

บริบทที่เกี่ยวข้องกับตลาดโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	อาทิ	มูลค่าสื่อโฆษณา	การ 

ปรับตัวในการด�าเนินธุรกิจของผู้ให้บริการ	 เนื้อหารายการที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ	 และ 

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว	 รวมถึงแนวโน้มทิศทาง 

ของตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้	 

ดังนี้

   1) มูลค่าสื่อโฆษณา จากข้อมูลส�านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง 

และโทรทัศน์	ส�านกังาน	กสทช.	ซึง่สรปุผลรายงานสรปุผลการศกึษาหวัข้อ	“Media	Spending	 

(January	–	April	2020)	and	crisis	beyond	COVID-19”20	พบว่า	ในช่วงเดือนมีนาคม	-	 

เมษายน	2563	ซึง่เป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาและเป็นช่วงทีร่ฐับาลรณรงค์ 

ให้ประชาชนอยู่บ้าน	 หยุดเชื้อ	 เพื่อชาติ	 มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ลดลงอย่าง 

มีนัยส�าคัญ	 หรือลดลงถึงร้อยละ	 31.6	 ทั้งนี้	 มูลค่าการโฆษณาในอุตสาหกรรมโทรทัศน์มี 

แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม	 2563	 ก่อนจะเร่ิมมีการปรับตัวสูงข้ึน 

ในช่วงเดือนมิถุนายน	 2563	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลเริ่มมาตรการคลายล็อคดาวน์	 ระยะ 

ที่สาม	

20	รายงานโดยบริษัท	นีลเส็น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

รวมท้ังอุตสาหกรรม
(ภาคพ้ืนดิน+เคเบิลทีวี)

4,857,333,000 5,540,747,000 6,136,569,000 4,195,316,000 4,027,885,000 4,434,985,000 

3,000,000,000 

3,500,000,000 

4,000,000,000 

4,500,000,000 

5,000,000,000 

5,500,000,000 

6,000,000,000 

6,500,000,000 

+14.1% 

+10.8% 

-31.6% 

-4.0% 
+10.1% 

ภาพที่ 25 :	แสดงภาพรวมค่าใช้จ่ายโฆษณาในกิจการโทรทัศน์เดือนมกราคม	–	มิถุนายน	2563
ที่มา : Nielsen	Advertising	Information	Service

   ทั้งนี้	 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายโฆษณาของแต่ละประเภท	 

พบว่า	สามารถแบ่งอตุสาหกรรมออกได้เป็น	2	กลุม่	โดยกลุม่แรก	เป็นกลุ่มอตุสาหกรรมทีม่ี 

ค่าใช้จ่ายโฆษณาเพิม่ขึน้ ได้แก่	อตุสาหกรรมการศกึษา	(เพิม่ขึน้ร้อยละ	75)	อตุสาหกรรมยา 

และเวชภัณฑ์	(เพิม่ขึน้ร้อยละ	38)	อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรและวสัดกุ่อสร้าง	(เพิม่ขึน้ร้อยละ	 

35)	อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	(เพิ่มขึ้นร้อยละ	17)	และอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน	(เพิ่มขึ้นร้อยละ	9)	ส�าหรับกลุ่มที่สอง	คือ	กลุ่มอุตสาหกรรม 

ที่มีค่าใช้จ่ายโฆษณาลดลง	 ได้แก่	 อุตสาหกรรมยานยนต์	 (ลดลงร้อยละ	20)	อุตสาหกรรม 

อาหารและเครื่องดื่ม	 (ลดลงร้อยละ	13)	อุตสาหกรรมสื่อและการตลาด	 (ลดลงร้อยละ	5)	 

อุตสาหกรรมของใช้ส่วนตัวและเครื่องส�าอาง	 (ลดลงร้อยละ	 3)	 และอุตสาหกรรมการเงิน 

และการธนาคาร	(ลดลงร้อยละ	3)	อย่างไรก็ตาม	จากสถานการณ์การลดลงของค่าใช้จ่าย 

โฆษณาในช่วงเวลาดงักล่าวส่งผลให้ผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์โดยเฉพาะผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ 

ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลประสบปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงนิ	กสทช.	จงึได้มแีนวทาง 

การด�าเนินงานเพื่อช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์	ดังนี้

   • ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารน�าส่งเงินรายปีเข้ากองทนุ 

วิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ 

ประโยชน์สาธารณะ ของผู้รบัใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือกจิการโทรทศัน์  

ฉบับที่ 2 ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2563	ได้ปรับลดอัตรา 
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การน�าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา	 กิจการกระจายเสียง	 ส่งผลให้ภาระของ 

ผูป้ระกอบกจิการโทรทัศน์ลดลงประมาณ	2	ใน	3	ของจ�านวนเงนิทีน่�าส่งเดิม	ยกตัวอย่างเช่น	 

ประกาศเดิมก�าหนดระดับรายได้ขั้นแรก	(รายได้ส่วนที่ไม่เกิน	5	ล้านบาทแรก)	ให้น�าส่งเงิน 

ในอัตราร้อยละ	0.50	ทั้งนี้	อัตราใหม่ปรากฎตามตารางข้างล่างนี้

รายได้รายได้ อัตรา (ร้อยละ)

รายได้ 0 – 100 ล้านบาทแรก 0.125

เกิน 100 ล้านบาท – 500 ล้านบาท 0.25

เกิน 500 ล้านบาท – 1,000 ล้านบาท 0.50

เกิน 1,000 ล้านบาท – 10,000 ล้านบาท 0.75

เกิน 10,000 ล้านบาท – 25,000 ล้านบาท 1.00

เกิน 25,000 ล้านบาท – 50,000 ล้านบาท 1.25

เกิน 50,000 ล้านบาทขึ้นไป 1.50

   • ประกาศ กสทช. เรื่อง การช�าระค่าธรรมเนียมและการน�าส่งเงินรายป ี

หรือการจัดสรรรายได้ เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร ่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควดิ-19 ซ่ึงประกาศลงราชกจิจานเุบกษา	 

เมื่อวันท่ี	 28	 พฤษภาคม	 2563	 ได้ขยายระยะเวลาจากเดิมที่ผู้รับใบอนุญาตต้องช�าระ 

ค่าธรรมเนียมหรือน�าส่งเงินประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคม	2563	ออกไปเป็น

	 	 	 (1)	 ผู้รับใบอนุญาตที่มีรายได้เกินกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับการ 

ขยายระยะเวลาช�าระค่าธรรมเนยีม	โดยงวดแรกให้ช�าระจ�านวนร้อยละ	50	ภายในกลางเดอืน 

มิถุนายน	2563	และให้ช�าระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือภายในวันที่	15	สิงหาคม	2563

	 	 	 (2)	 ผู้รับใบอนุญาตที่มีรายได้ไม่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท	 ให้ช�าระค่า 

ธรรมเนียมทั้งหมดภายในวันที่	15	สิงหาคม	2563

   • ทีป่ระชมุ	กสทช.	ครัง้ที	่5/2563	เมือ่วนัท่ี	25	มนีาคม	2563	มมีติเหน็ชอบ 

แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19	 โดยก�าหนดให้การ 

ออกอากาศรายการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตระหนักรู้	 การรณรงค์	 การให้ความรู้	 

_20-0818(001-156)P3.indd   42 24/11/2563 BE   15:28



รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี 2562 - 2563    43

และมาตรการเกี่ยวกับการแก้ไขและเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19	 

ถือเป็นรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	 ซ่ึงให้นับจ�านวนชั่วโมงที ่

ออกอากาศเพิ่มข้ึนเป็น	 2	 เท่า	 เพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตรายปี	

   2) การปรับตัวในการด�าเนินธุรกิจของผู ้ให้บริการ	 ผู ้ประกอบการ 

ในตลาดโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลหลายรายมกีารปรับตัวให้เข้ากบับริบททีเ่ปล่ียน 

แปลงไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของบริษัทและเกิดความเหมาะสมต่อสถานการณ์	ดังนี้

   • ปรับโครงสร้างขององค์กร	(ลดจ�านวนพนักงาน)	เพื่อลดต้นทุน	เนื่องจาก 

ธุรกิจสื่อต้องใช้บุคลากรในการด�าเนินงานค่อนข้างมากและมีต้นทุนสูงเป็นอันดับต้นๆ	 

ต่อการด�าเนินธุรกิจ	 ท้ังนี้	 การปรับโครงสร้างดังกล่าว	 ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท	 

โดยส่วนมากจะพิจารณาจากลกัษณะงานทีไ่ม่ต้องการทักษะและประสบการณ์ของพนกังาน 

มากนัก	หรือสามารถถูกทดแทนได้ด้วยเครื่องจักร	

   • การผลติรายการทีม่เีนือ้หาตรงตามความต้องการ	สอดคล้องกบัพฤติกรรม																	 

การรับชมสื่อของผู้บริโภค	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ส่งผลให ้

ประชาชนอยูบ้่านเป็นหลกั	จ�านวนผูช้มต้องการรับชมส่ือผ่านโทรทศัน์เพ่ิมสงูขึน้โดยเฉพาะ 

รายการข่าวทีผู่ช้มให้ความสนใจในการตดิตามสถานการณ์ความเคลือ่นไหว	เนือ่งจากมกีาร 

รายงานสดและมีความน่าเชื่อถือ	 ท�าให้บางช่องรายการเพิ่มเวลาการออกอากาศรายงาน 

ความคืบหน้าของสถานการณ์หรือปรับรูปแบบของผังรายการให้มีรายการข่าวเพิ่มมากขึ้น	 

เพือ่สร้างความเข้าใจต่อประชาชนพร้อมทัง้รบัมอืต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

และถูกต้อง

   • การปรบัเปล่ียนการด�าเนนิงานภายในองค์กรให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโควิด-19	 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ท�างาน	 

เนื่องจากอุตสาหกรรมโทรทัศน์ต้องอาศัยบุคลากรจ�านวนมากในการปฏิบัติงาน	 ในแต่ละ 

องค์กรจึงมีการวางมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค	 เช่น	 มีนโยบายเหลื่อม 

เวลาการปฏิบัติงาน	ก�าหนดมาตรการ	Work	From	Home	เพื่อลดความหนาแน่นในช่วง 

การเดนิทางและการปฏบัิตงิาน	น�าเทคโนโลยมีาอ�านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน	และ 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการน�าเสนอรายการ	 เช่น	 รายการข่าว	 จากเดิมที่มีการนั่งคุยเพื่อ 

สัมภาษณ์เปลี่ยนมาเป็นใช้วิธีการโทรสัมภาษณ์	 (Phone	 in)	 หรือมีรูปแบบของรายการท่ี 

น�าเสนอเนื้อหาให้เชื่อมโยงกับกับโรคโควิด-19	เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค	
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   3) หลักเกณฑ์และนโยบายของ กสทช. ที่มีผลกระทบต่อการประกอบ 

กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

   หลกัเกณฑ์และนโยบายของ	กสทช.	เป็นปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัต่อการก�าหนด 

ทศิทางธรุกิจของผูป้ระกอบกจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล	ซึง่ปัจจบุนันอกจาก 

ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการประกอบกิจการโทรทัศน์และ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้รับใบอนุญาตแล้ว	ในปี	2562	–	2563	ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปี 

ทีอ่ยูร่ะหว่างจดุเปลีย่นในการด�าเนนิธรุกจิไม่ว่าจะด้วยค�าส่ังของหวัหน้าคณะรักษาความสงบ 

เรียบร้อยแห่งชาติที่ยังมีผลผูกพันถึงปัจจุบันหรือแม้แต่การด�าเนินธุรกิจภายในสถานการณ ์

เศรษฐกจิและสงัคมทีม่คีวามเปลีย่นแปลง	โดยหลักเกณฑ์และนโยบายของ	กสทช.	ท่ียกมานี	้ 

ถือได้ว่าเป็นปัจจัยบางส่วนที่อาจมีผลกระทบท้ังในทิศทางบวกและลบต่อการประกอบ 

กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้		

   • ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให ้

เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3)	 (ประกาศ 

ราชกิจจานุเบกษาลงวันท่ี	 16	 มีนาคม	 2563)	 เป็นหลักเกณฑ์ที่มีข้อก�าหนดให้ผู้ประกอบ 

กิจการโทรทัศน์จัดท�าบริการล่ามภาษามือ	ค�าบรรยายแทนเสียง	และเสียงบรรยายภาพให้ 

คนพิการสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่าง 

หลากหลาย	ซึง่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา	36	แห่งพระราชบญัญติัการประกอบกจิการ 

กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	พ.ศ.	2551	ทีไ่ด้ก�าหนดไว้	โดยในสาระส�าคญัของประกาศ 

ฉบับดังกล่าวนี้	 ได้ก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ท่ีมีล่ามภาษามือ	 

ค�าบรรยายแทนเสียง	 และเสียงบรรยายภาพในรายการที่ออกอากาศประเภทข่าวสารหรือ 

สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	 หรือรายการประเภทอื่นโดยมีระยะเวลาออกอากาศ 

อย่างน้อย	ดังนี้	
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กิจการบริการสาธารณะ

ประเภทบริการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

60	นาที 60	นาที 60	นาที 60	นาที 60	นาที

60	นาที 60	นาที 120	นาที 120	นาที 180	นาที

30	นาที 30	นาที 60	นาที 60	นาที 60	นาที

กิจการทางธุรกิจ

ประเภทบริการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

60	นาที 60	นาที 60	นาที 60	นาที 60	นาที

60	นาที 60	นาที 60	นาที 60	นาที 120	นาที

30	นาที 30	นาที 30	นาที 60	นาที 60	นาที

 

   • ประกาศส�านักงาน กสทช. เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป	 (ประกาศลง 

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี	 26	 มิถุนายน	 2563)	 โดยมีสาระส�าคัญเป็นการอธิบายความ 

ตามประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การเผยแพร่กจิการโทรทศัน์ทีใ่ห้บรกิารเป็นการทัว่ไป	 

ดังนี้	

	 	 	 	 1)	 ก�าหนดให้ผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ทีเ่ป็นการทัว่ไปต้องน�ารายการโทรทศัน์ 

ออกอากาศตามประกาศ	กสทช.	 เรื่อง	หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการ 

เป็นการทัว่ไป	ผ่านทางบรกิารโทรทศัน์ทีไ่ด้รบัใบอนญุาตจาก	กสทช.	ทัง้ระบบโทรทศัน์ภาค 

พื้นดินและโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ให้บริการผ่านระบบดาวเทียมและระบบเคเบิล	 

_20-0818(001-156)P3.indd   45 24/11/2563 BE   15:28



46   COMPETITIVE BEHAVIOUR IN BROADCASTING MARKET  2019 - 2020

ระบบโครงข่ายไอพี21	ทางสายและไร้สาย	หรือตามที่	 กสทช.	จะก�าหนดเพิ่มเติม	 โดยการ 

ด�าเนินการอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

	 	 	 	 2)		ผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายทีใ่ห้บรกิารแก่ผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์เป็นการทัว่ไป 

จะต้องจัดให้มีวิธีการเข้ารหัสที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากเจ้าของลิขสิทธิ์และเผยแพร่ 

บรกิารโทรทศัน์ท่ีเป็นการท่ัวไปเพือ่มใิห้เกดิการละเมดิกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัทรพัย์สนิทาง 

ปัญญาและกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 	 ผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายโทรทัศน์ทีใ่ห้บรกิารแก่ผูใ้ห้บรกิารแบบบอกรบัสมาชกิ 

จะต้องด�าเนินการ	 หรือมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงของ 

บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปออกนอกประเทศไทย	

	 	 	 	 กรณีผู้ให้บริการโครงข่ายไม่มีวิธีการเข้ารหัสที่ได้มาตรฐานอันอาจก่อให ้

เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปซึ่งได้รับผลกระทบ 

ความเสียหายจากกรณีดังกล่าวอาจรายงานต่อ	 กสทช.	 พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้มีการพิจารณาแก้ไขก็ได้	

	 	 	 	 อย่างไรตาม	ตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังาน	กสทช.	ประกาศก�าหนดดงักล่าว 

มีวัตถุประสงค์ให้รายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปสามารถออกอากาศในทุก 

โครงข่ายท่ีได้รบัอนญุาตจาก	กสทช.	อกีทัง้เพือ่ป้องกนัการละเมดิลขิสทิธิใ์นการออกอากาศ 

โดยการก�าหนดแนวทางการป้องกนั	เช่นการทีจ่ะต้องเข้ารหสัในการออกอากาศและป้องกนั 

การออกอากาศที่เป็นการเกินสิทธินอกอาณาเขตของประเทศไทย	(Spill	over)	

   • ประกาศส�านักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ 

จัดสรรเงินในการส�ารวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 

โทรทศัน์ดจิติอล (ฉบบัที ่2)	(ประกาศ	ณ	วนัที	่27	กนัยายน	2562)	เป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์	 

วธิกีาร	และเงือ่นไขการจดัสรรเงนิในการส�ารวจความนยิมช่องรายการโทรทศัน์เพือ่สนบัสนนุ 

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอลท่ีเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการประกอบ 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม		ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่	 

4/2562	เรื่อง	มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม	 

ลงวันที่	 11	 เมษายน	 2562	 โดยมีสาระส�าคัญในการก�าหนดลักษณะขององค์กรกลางที่ 

21	ผูใ้ห้บรกิารจะต้องเป็นการให้บรกิารบนโครงข่ายไอพทีีผู่ใ้ห้บรกิารสามารถบรหิารจัดการโครงข่าย	และควบคมุ 

คุณภาพการให้บริการบนโครงข่ายและมาตรฐานความปลอดภัยได้ด้วยตนเอง
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สามารถยืน่ขอรบัเงนิสนบัสนนุภายใต้กรอบวงเงนิที	่กสทช.	ได้ก�าหนดไม่เกนิ	431,000,000	 

บาท	 และเง่ือนไขท่ีส�านักงาน	 กสทช.	 ได้ก�าหนดเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ	 อาทิ	 การ 

สนับสนุนข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 สถาบันการศึกษา	 ในทางที่เป็น 

ประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์หรือกิจการอื่นใดที่มี 

ความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโทรทัศน์	 อย่างไรก็ตาม	 ขณะนี้22	 การด�าเนินการเพื่อจัดตั้ง 

องค์กรกลางยังอยู่ระหว่างการด�าเนินงานร่วมกันของผู้ประกอบกิจการ	

 

3. การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 3.1 ลักษณะบริการ  การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล	 

มีลักษณะรวบรวมและแพร่สัญญาณซึ่งได้รับมาจากผู ้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส�าหรับให้บริการช่องรายการดิจิตอลประเภทต่างๆ	 (Service	 

Provider)	มาท�าการรวมสัญญาณ	(Multiplexing)	และกระจายสัญญาณ	(Distribution)	 

ไปยังผู้รับชมปลายทาง	(End-user)

 3.2 จ�านวนผู้รับใบอนุญาต และผู้ใช้บริการ	 ผู้ให้บริการในตลาดค้าส่งสัญญาณ 

โทรทศัน์แบบดิจิตอลผ่านโครงข่ายภาคพืน้ดินต้องเป็นผูไ้ด้รบัใบอนญุาตประกอบกิจการโครง 

ข่ายโทรทศัน์ภาคพ้ืนดนิในระบบดจิติอล	ซึง่ปัจจบุนัมผีูไ้ด้รับใบอนญุาตจ�านวน	4	หน่วยงาน	 

(5	 ใบอนุญาต)	 ได้แก่	สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	2	 ใบอนุญาต	กรมประชาสัมพันธ์	1	 

ใบอนุญาต	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	1	 ใบอนุญาต	 

และบริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	1	ใบอนุญาต		

	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2563	 ที่ประชุม	 กสทช.	 ได้มีมติในการประชุมคร้ังท่ี	 2/2563	 

เมื่อวันที่	29	มกราคม	2263	อนุมัติให้บริษัท	ดีเอ็น	บรอดคาสท์	จ�ากัด	เปลี่ยนแปลงการ 

ใช้งานโครงข่ายโทรทัศน์จากหมายเลขช่องความถี่วิทยุของมัลติเพล็กซ์ที่	 5	 (กองทัพบก)	 

เป็นหมายเลขช่องความถี่วิทยุของมัลติเพล็กซ์ที่	 4	 (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 

สาธารณะแห่งประเทศไทย)	ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2563	เป็นต้นไป	ท�าให้ปัจจุบันผู้ได้รับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลทั้ง	 4	 หน่วยงาน 

มีผู้รับใบอนุญาตที่เป็นผู้ใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	ดังนี้		

22	ข้อมูล	ณ	วันที่	27	สิงหาคม	2563
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หมายเหต ุ:	ช่อง	New	TV	ย้ายการใช้บรกิารโครงข่ายจาก	MUX#5	เป็น	MUX#4	ตัง้แต่วนัที	่1	ม.ิย.	2563

ภาพที่ 26 : แสดงผู้ได้รับใบอนุญาตโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	ประเภทช่อง 

รายการที่ใช้งานโครงข่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ที่มา :	ส�านักส่งเสริมการแข่งขันและก�ากับดูแลกันเอง	ส�านักงาน	กสทช.

 

 

                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUX#2
กองทัพบก

MUX#1
กรมประชาสัมพันธ์

MUX#2
กองทัพบก

MUX#3
อสมท.

MUX#4
ไทยพีบีเอส

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

  

 

 

 

                                      

  

 

 

 

                                      

  

 

หมวดหมู่สาธารณะ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ หมวดหมู่ทั่วไป
แบบความคมชัดปกติ	(SD)

หมวดหมู่ทั่วไป 
แบบความคมชัดสูง	(HD)
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 3.3 ส่วนแบ่งตลาด	 เมื่อพิจารณาจากรายได้การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาค 

พื้นดินในระบบดิจิตอลของรอบบัญชีปี	2561	และปี	2562	ที่ยื่นต่อส�านักงาน	กสทช.	พบว่า	 

ผู้ให้บริการโครงข่ายท่ีมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดทั้งในรอบบัญชีปี	 2561	 และปี	 2562	 คือ	 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	 มีจ�านวนผู้ใช้โครงข่าย	 12	 ช่องรายการ	 (รวมช่องนิวทีว	ี 

หมายเลข	18)	โดยมส่ีวนแบ่งตลาดอยูท่ีร้่อยละ	55.21	และร้อยละ	56	ตามล�าดับ	ทัง้นี	้สาเหตุ 

เพราะสถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับกเป็นผูไ้ด้รับใบอนญุาตให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ภาค 

พื้นดินในระบบดิจิตอล	จ�านวน	2	ใบอนุญาต	อีกทั้งมีผู้เช่าใช้โครงข่ายช่องรายการโทรทัศน์ 

ภาคพืน้ดนิในจ�านวนเกนิกึง่หนึง่ของตลาด	ถดัมาคอื	บรษิทั	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	มส่ีวนแบ่ง 

ตลาดเป็นอันดับสอง	 โดยในรอบบัญชีปี	 2561	 มีจ�านวนผู้ใช้โครงข่าย	 3	 ช่องรายการ	 

มส่ีวนแบ่งตลาดคดิเป็นร้อยละ	23.63	และรอบบญัชปีี	2562	มส่ีวนแบ่งตลาดร้อยละ	22.98	 

ตามล�าดับ	 และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 มีส่วนแบ่ง 

ตลาดเป็นอันดับสาม	 โดยในรอบบัญชีปี	 2561	 มีจ�านวนผู้ใช้โครงข่าย	 3	 ช่องรายการ	 

มส่ีวนแบ่งตลาดคดิเป็นร้อยละ	21.17	และรอบบญัชปีี	2562	มส่ีวนแบ่งตลาดร้อยละ	21.01	 

ส�าหรับกรมประชาสมัพนัธ์	เนือ่งจากยงัไม่มกีารให้บรกิารแก่ผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ													 

ในระบบดจิติอลรายอืน่	มเีพยีงเฉพาะการให้บริการตนเอง	(ช่อง	NBT	2HD)	ท�าให้ไม่มรีายได้ 

จากการให้บริการ	จึงถือว่าไม่มีส่วนแบ่งตลาด

  

 

21.17%

23.63%

55.21%

รอบบัญชีปี 2561

21.01%

22.98%
56.00%

รอบบัญชีปี 2562

ภาพที่ 27 : แสดงส่วนแบ่งตลาด	พิจารณาจากปัจจัยรายได้การให้บริการ	รอบบัญชีปี	2561	และ 

รอบบัญชีปี	2562
ที่มา : ข้อมูลที่ผู้ประกอบการยื่นต่อส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและ 

โทรทัศน์รอบบัญชีปี	2562,	ส�านักงาน	กสทช.
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 3.4  แนวโน้มการแข่งขนั การให้บรกิารโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจติอล	 

ถือเป็นตลาดที่ไม่เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายด้วยกัน	เนื่องจากจ�านวนผู้ให้ 

บริการและผู้ใช้บริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่	 กสทช.	 ก�าหนด	 โดยผู้ให้บริการโครงข่าย 

โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลต้องเป็นผูใ้ห้บรกิารทีไ่ด้รบัใบอนญุาตให้บรกิารโครงข่าย 

จ�านวน	4	หน่วยงาน	ได้แก่	สถานวีทิยโุทรทัศน์กองทพับก	องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพ 

สาธารณะแห่งประเทศไทย	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	 (มหาชน)	 และกรมประชาสัมพันธ์	 ทั้งนี้	 

กรมประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถด�าเนินการติดตั้งสถานีหลักและสถานีเสริมได	้ และอยู ่

ระหว่างการบังคับใช้มาตรการทางปกครอง	 อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มีผู้รับใบอนุญาตประกอบ 

กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินรายใดใช้บริการโครงข่ายของกรมประชาสัมพันธ	์ ประกอบกับ 

มีช่องรายการคงเหลือจ�านวน	15	ช่อง	และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้เข้าใช้บริการต่อหนึ่ง 

โครงข่ายแล้วถอืว่ามปีรมิาณไม่มาก	นอกจากนีก้ารท�าสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายมลัีกษณะ 

เป็นสัญญาระยะยาวและต้องได้รับความเห็นชอบในการด�าเนินการเช่าใช้หรือเปลี่ยนแปลง 

โครงข่ายจาก	 กสทช.	 จึงท�าให้การสู่ตลาดของผู้ให้บริการโครงข่ายไม่มีความเปล่ียนแปลง 

ไปจากเดิม

 3.5 มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน 

ระบบดิจิตอล ตามค�าสั่ง	คสช.	ที่	4/2562	เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการ 

โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม	ส�านกังาน	กสทช.	ได้มมีตเิหน็ชอบกรอบวงเงนิค่าทดแทน	 

ชดใช้	 หรือจ่ายค่าตอบแทนผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 

ดิจิตอล	หรือ	MUX	จ�านวน	4	หน่วยงาน	(5	ใบอนุญาต)	ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ 

เรียกคืนคลื่นความถี่	 700	 เมกะเฮิรตซ์	 เพื่อไปใช้งานในกิจการโทรคมนาคม	และภายหลัง 

จากการคนืใบอนุญาตคลืน่ความถ่ีของผูป้ระกอบการทวีีดจิติอลจ�านวน	7	ช่องรายการ	ส่งผล 

ให้รายได้ของผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิมรีายได้ลดลง	เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหา 

จากผลกระทบดังกล่าว	และเยยีวยาผูใ้ห้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล	 

รวมเป็นกรอบวงเงินเงินทั้งหมด	761,420,123	บาท	ดังนี้

	 	 -	 สถานีวิทยโุทรทัศน์กองทัพบก	จ�านวน	2	ใบอนญุาต	เป็นกรอบวงเงนิจ�านวน	 

159,284,487	บาท

	 	 -		 กรมประชาสัมพันธ์	 จ�านวน	 1	 ใบอนุญาต	 เป็นกรอบวงเงินจ�านวน	 

128,140,110	บาท
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	 	 -		 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 จ�านวน	 

1	ใบอนุญาต	เป็นกรอบวงเงินจ�านวน	254,076,774	บาท

	 	 -		 บริษัท	 อสมท	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จ�านวน	 1	 ใบอนุญาต	 เป็นกรอบวงเงิน	 

219,918,752	บาท

	 	 ทัง้นี	้การทดแทน	ชดใช้	หรอืจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รบัใบอนญุาตโครงข่าย	คดิจาก 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผลกระทบของการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน	 700	 เมกะเฮิรตซ์	 

ได้แก่	ค่าใช้จ่ายจากการปรบัปรงุหรอืปรบัเปลีย่นอปุกรณ์โครงข่ายโทรทศัน์ให้สอดคล้องกบั 

คลื่นความถี่ย่านใหม่	 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของผู้รับใบอนุญาต	 รวมทั้งค่าใช้จ่ายท่ีเป็น 

ผลกระทบโดยตรงท่ีผู้ให้บริการโครงข่ายได้รับจากการปรับเปลี่ยนการให้บริการ	ทั้งนี	้ 

ส�านักงาน	 กสทช.	 ได้ก�าหนดเงื่อนไขในการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 

ดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน	700	MHz	และแผนการปรับปรุงโครงข่าย 

โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลเพือ่รองรบัการเรยีกคนืคลืน่ความถีย่่าน	700	เมกะเฮริตซ์	 

(Implementation	plan)23	โดยค�านงึถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อผูเ้กีย่วข้องให้น้อยทีส่ดุ	และ 

เพื่อให้การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 3.6 การปรับลดอัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  

โดยด�าเนินการทบทวนอัตราตามข้อ	8	ของค�าสั่ง	คสช.	ที่	9/2561	เรื่องมาตรการบรรเทา 

ผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์	และให้	กสทช.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาค 

พืน้ดนิในระบบดจิติอล	(MUX)	ให้กบัผูป้ระกอบการทวีดีจิติอลเป็นจ�านวนเงนิในอตัราร้อยละ	 

50	ของค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ดังกล่าว	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มิ.ย.	2561	ถึง	31	พ.ค.	2563	 

รวมระยะเวลา	2	ปี	 โดยค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 (MUX)	3	 

หน่วยงาน	 ได้แก่	 สถานีโทรทัศน์กองทัพบก	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 

ของไทย	และกรมประชาสัมพันธ์	โดยมีอัตราลดลงเฉลี่ยร้อยละ	22	-	26	

23	ตามมติที่ประชุม	กสทช.	ครั้งที่	21/2562	เมื่อวันพุธที่	11	ธันวาคม	2562		
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ผู้ให้บริการโครง

ข่ายโทรทัศน์

ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล	

(MUX)

ช่อง	SD	(ล้านบาท/เดือน/ช่อง) ช่อง	HD	(ล้านบาท/เดือน/ช่อง)

อัตราที่

ปรับลดลง

(ร้อยละ)

อัตราเดิม

(ปี	2557	-	

พ.ค.	2561)

อัตราใหม่	

(ระยะเวลา	

2	ปี	ตั้งแต่	

1	มิ.ย.	2561)

อัตราเดิม

(ปี	2557	-	

พ.ค.	2561)

อัตราใหม่	

(ระยะเวลา	

2	ปี	ตั้งแต่	

1	มิ.ย.	2561)

ททบ.5 4.72 3.50 14.16 10.50 26

Thai PBS 4.60 3.60 13.80 10.80 22

PRD 4.65 3.60 13.95 10.80 23

MCOT 4.76 3.60 13.00 10.80 24

 

 ภายหลังการสิ้นสุดตามมาตรการบรรเทาผลกระทบข้างต้น	 ให้	 กสทช.	 สนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล	(MUX)	ตลอดระยะเวลา 

การได้รับอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการ 

โครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่	1	มิ.ย.	2563	เป็นต้นไป	 

ตามค�าสั่ง	คสช.	ที่	4/2562	เรื่อง	มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และ 

กิจการโทรคมนาคม

4. การให้บริการส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบ 
 ดิจิตอล 
 4.1 ลกัษณะบริการ	การให้บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรับโครงข่ายโทรทศัน์ 

ภาคพืน้ดินในระบบดจิติอล	(Broadcasting	Facility	Provider)	เป็นการให้บรกิารโครงสร้าง 

พืน้ฐาน	หรอืสิง่อ�านวยความสะดวก	เพือ่ให้บริการกจิการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์	 

เช่น	 การตั้งเสา	 เดินสาย	 วางท่อ	 หรือติดตั้งอุปกรณ์ในการให้บริการกระจายเสียงหรือ 

โทรทัศน์ให้ครอบคลุมพื้นที่	มีความเหมาะสม	และรองรับการขยายโครงข่ายการให้บริการ 

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	ทั้งนี้	 ประเภทของสิ่งอ�านวยความสะดวกในปัจจุบัน	

อาท	ิทีด่นิ	อาคาร/สถานท่ี	เสา	สายอากาศ	ระบบไฟฟ้า/เครือ่งส�ารองไฟฟ้า	ระบบปรบัอากาศ	 

ระบบ	Combiner	ระบบ	TVRO	อนึ่ง	ส�าหรับการให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ 

โครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลจะต้องได้รบัใบอนญุาตเพือ่ให้บรกิารส่ิงอ�านวย 

ความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จาก	กสทช.	
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 4.2 ผู้ให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก	ปัจจุบันมีผู้รับใบอนุญาตส�าหรับให้บริการ 

สิง่อ�านวยความสะดวกกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์	เพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ทีใ่ช้คล่ืน 

ความถีภ่าคพืน้ดนิในระบบดจิติอล	ระดบัชาต	ิท่ีเป็นสถานีหลัก	(M)	จ�านวน	39	สถานี	แบ่งเป็น	 

บรษิทั	อสมท	จ�ากดั	(มหาชน)	จ�านวน	4	สถาน	ี(1	ใบอนญุาต)	และองค์การกระจายเสียงและ 

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 จ�านวน	 35	 สถานี	 (1	 ใบอนุญาต)	 และสถานีเสริม	 

(A1-A3)	จ�านวน	129	สถานี	มีผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น	4	หน่วยงาน	ได้แก่	กรมประชาสัมพันธ์	 

สถานวีทิยโุทรทัศน์กองทพับก	องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 

และบรษัิท	อสมท	จ�ากดั	(มหาชน)	แบ่งเป็น	สถานเีสรมิกลุม่	A1	จ�านวน	45	สถาน	ีสถานเีสรมิ 

กลุ่ม	A2	จ�านวน	34	สถานี	และสถานีเสริมกลุ่ม	A3	จ�านวน	50	สถานี

 4.3 ส่วนแบ่งตลาด	ในการพจิารณาส่วนแบ่งตลาดของผูร้บัใบอนญุาตในตลาดค้าส่ง 

บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก	 ส�าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได ้

ค�านวณรายได้ของผูร้บัใบอนญุาตทัง้ตลาดสถานหีลักและตลาดสถานเีสริมรวมกนั	เนือ่งจาก	 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตมิได้ระบุประเภทของรายได้การให ้

บรกิาร	ทัง้นีม้ปัีจจยัทีน่�ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา	ได้แก่	ปัจจัยรายได้จากการให้บริการ 

ที่เก่ียวข้องตามขอบเขตของการได้รับอนุญาตด�าเนินกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์

ที่ได้รับจาก	กสทช.	และจ�านวนผู้ใช้บริการที่มีการเช่าใช้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกของ 

ผู้รับใบอนุญาตทั้งหมด	 โดยพบว่า	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง 

ประเทศไทย	 มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดทั้งรอบบัญชีปี	 2561	 และรอบบัญชีปี	 2562	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 47.78	 และร้อยละ	 43.14	 ตามล�าดับ	 และพบว่าส่วนแบ่งตลาดอันดับสองและ 

อันดับสามของรอบบัญชีปี	2561	และ	2562	มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันและมีการสลับอันดับ 

ระหว่างกัน	 (อยู่ระหว่างร้อยละ	 19.65	 -	 24.30)	 คือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	 กับ 

บริษัท	 อสมท	จ�ากัด	 (มหาชน)	 เช่นเดียวกับอันดับสี่และอันดับห้าคือ	 กรมประชาสัมพันธ์	 

และบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่มีส่วนแบ่งตลาด	(อยู่ระหว่างร้อยละ	2.34	-	11.47)	

	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจัยรายได้จากการให้บริการและจ�านวนผู้ใช้บริการที่มีการเช่าใช้ 

บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวกของผูร้บัใบอนญุาตทัง้หมดนัน้	มคีวามสอดคล้องและเป็นไปใน 

ทิศทางเดียวกันกับรายได้ของผู้รับใบอนุญาตสิ่งอ�านวยความสะดวกผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ 

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
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ภาพที ่28 : แสดงสว่นแบง่ตลาดโดยพจิารณาจากรายได้ค่าบริการสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรับ 

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	รอบบัญชีปี	2561	และรอบบัญชีปี	2562
ที่มา : 	 อ้างอิงจากข้อมูลรายได้ค่าบริการสิ่งอ�านวยความสะดวกในโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน 

ระบบดิจิตอล	ประจ�ารอบบัญชีปี	2561	และรอบบัญชีปี	2562,	ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ																																																 

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

 4.4 แนวโน้มการแข่งขัน	 การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับโครงข่าย 

โทรทัศน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลไม่มกีารแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการส่ิงอ�านวยความสะดวก 

ด้วยกัน	เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้

	 	 1)	 จ�านวนผูใ้ห้บรกิารและผูใ้ช้บรกิารถกูควบคมุโดย	กสทช.	ผู้เล่นในตลาดการ 

ให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลส�าหรับ 

สถานหีลกั	ซึง่เป็นผูใ้ห้บริการแก่ผู้เล่นในตลาดการให้บรกิารโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดินใน 

ระบบดจิติอล	จะต้องเป็นผูท่ี้ได้รบัใบอนุญาต			สิง่อ�านวยความสะดวกซึง่ได้ถกูก�าหนดไว้ตาม 

ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	แผนความถี่วิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

	 	 2)		บริการไม่สามารถทดแทนได้ด้วยบริการอื่น	 ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน ์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล	 จ�าเป็นต้องรับบริการส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือให้บริการ 

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลส�าหรับสถานีหลัก	 จากผู้ให้บริการท่ีได้ก�าหนดตาม 

ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	แผนความถี่วิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 

โดยไม่สามารถเรียกรับบริการอื่นใดได้	 อีกทั้งบริการสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อให้บริการ 

โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลส�าหรบัสถานหีลักกไ็ม่สามารถทดแทนได้ด้วยบริการอืน่ 

เช่นกัน
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	 	 3)	 ผูใ้ห้บรกิารสถานสีิง่อ�านวยความสะดวกทัง้สถานหีลักและสถานเีสริมได้ถกู 

ก�าหนดไว้ตามประกาศ	กสทช.	เรื่อง	แผนความถี่วิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน 

ระบบดิจิตอล	ซึ่งถือเป็นการผูกขาดในแต่ละพื้นที่บริการ

	 	 จากปัจจัยที่ได้กล่าวมาทั้งจ�านวนผู้ให้บริการและจ�านวนผู้ใช้บริการท่ีถูกจ�ากัด 

โดยใบอนญุาต	บรกิารทีไ่ม่สามารถทดแทนได้ด้วยบริการอืน่	และพ้ืนทีใ่นการให้บริการทีไ่ด้ 

ถูกก�าหนดไว้ตามประกาศข้างต้น	จึงสามารถสรุปได้ว่า	ไม่มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
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1. ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด
	 การประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	 เป็นการให้บริการโทรทัศน์แบบ 

ไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 

และกจิการโทรทัศน์	พ.ศ.	2551	แต่ต้องได้รบัใบอนญุาตเพือ่ให้บรกิารโครงข่ายกระจายเสยีง 

หรือโทรทัศน์	 ส�าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ซ่ึงผู้รับใบอนุญาตจะท�าการให้บริการแพร่ 

สญัญาณโทรทศัน์ผ่านทางสายเคเบลิไปยงัผูร้บัชมปลายทาง	โดยในปัจจุบนัมทีัง้ผู้ให้บริการ 

ทั้งผู้ให้บริการทั้งในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล

ภาพที่ 29 : แสดงลักษณะกิจกรรมของตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล

	 ตามภาพที่	29	แสดงกิจกรรมของตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	ซึ่งมี 

การด�าเนินการในลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	ดังนี้

			 1)	 การผลิตรายการ	(C1)	คอื	การท�าหน้าทีจ่ดัหาหรือผลติเนือ้หารายการ	(Content)	 

เช่น	รายการข่าวท้องถิ่น	รายการบันเทิง	เป็นต้น	ก่อนด�าเนินการจัดส่งไปยังการให้บริการ 

ช่องรายการ	(C2)	ทั้งนี้	การผลิตรายการอาจเป็นการให้บริการช่องรายการหรือไม่ก็ได้	แต่ 

ไม่ถอืว่าเป็นการประกอบกจิการโทรทศัน์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์		

บทที่ 2

บริการโทรทัศน์ 
ผ่านโครงข่ายเคเบิล 
(Cable Television)
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	 2)	 การให้บรกิารช่องรายการ	(C2)	คอื	การท�าหน้าทีร่วบรวมเนือ้หารายการเพือ่จดัท�า 

เป็นผงัรายการ	(Program)	ลงในช่องรายการ	(Channel)	ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด	 

โดยการให้บรกิารช่องรายการจะต้องได้รบัใบอนญุาตให้บรกิารโทรทศัน์ตามที	่กสทช.	ก�าหนด	 

โดยปัจจุบันมีผู้รับใบอนุญาต	จ�านวน	145	ช่องรายการ1    

	 3)	 การให้บริการโครงข่าย	 (C3)	 คือ	 การท�าหน้าที่รวบรวมช่องรายการจากการให้ 

บริการช่องรายการก่อนส่งต่อไปเพื่อออกอากาศตามพื้นที่ต่างๆ	โดยตามที่กฎหมายว่าด้วย 

การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	ก�าหนดอย่างน้อย	3	ประเภทโดยแบ่ง 

ตามพื้นที่ให้บริการ	 ได้แก่	 ระดับชาติ	 ระดับภูมิภาค	 และระดับท้องถิ่น	 โดยการให้บริการ 

โครงข่ายจะต้องได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์จาก	กสทช.	โดยปัจจุบันมีผู้รับ 

ใบอนุญาตรวมทั้งสิ้น	จ�านวน	248	ใบอนุญาต	

	 4)	 การให้บรกิารส่ิงอ�านวยความสะดวก	(C4)	คอื	การให้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐานหรอื 

สิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	ไม่ว่าจะเป็น	เสา	ท่อ	 

หรอืส่ิงปลกูสร้างตามพืน้ท่ีต่างๆ	เพือ่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็นส�าหรับการประกอบธรุกจิ 

โดยการให้บริการจะต้องได้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกตามที่	 กสทช.	 

ก�าหนด	โดยปัจจุบันมีผู้รับใบอนุญาตได้แก่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)

	 5)	 การให้บรกิารอปุกรณ์รบัสญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม	(S5)	คอื	การให้บรกิาร 

อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านเคเบิล	 (Set-top	 box)	 ซึ่งปัจจุบันผู้ให้บริการอุปกรณ์ 

รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลจะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต	น�าเข้า	จ�าหน่ายหรือ 

มไีว้เพือ่จ�าหน่ายอปุกรณ์รบัสญัญาณโทรทศัน์ตามมาตรา	70	ของพระราชบญัญตักิารประกอบ 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์	พ.ศ.	2551	ซึง่ผูท่ี้ผลติหรอืน�าเข้าจะต้องด�าเนนิการ 

ผ่านการรับรองมาตรฐานและติดเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานจาก	กสทช.	แล้ว	

	 	 ทั้งนี้	 ส�าหรับการก�ากับดูแลนั้น	 การให้บริการช่องรายการ	 (C2)	 การให้บริการ 

สิ่งอ�านวยความสะดวก	 (C4)	 จะต้องได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลการ 

ประกอบกิจการจาก	กสทช.	และการให้บริการอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	 

(S5)	จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานและติดเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานจาก	กสทช.	 

อย่างไรก็ตาม	เนือ่งจากในส่วนของการให้บรกิารช่องรายการ	(C2)	ส่วนมากเป็นการให้บรกิาร 

ลักษณะเดียวกับบริการช่องรายการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	อีกทั้ง	 การให้บริการ 

1		ข้อมูล	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2563	จากส�านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
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สิง่อ�านวยความสะดวก	(C4)	มผีูใ้ห้บรกิารเพยีงรายเดียว	การวเิคราะห์รายงานฉบบันีจ้งึมุง่เน้น 

ในการวิเคราะห์ถึงลักษณะบริการและการให้บริการโครงข่าย	(C3)	เป็นหลัก	

2. ลักษณะบริการ
	 จากการส�ารวจข้อมูลของส�านักงาน	 กสทช.	 ในปัจจุบัน	 พบว่าผู้ให้บริการโทรทัศน์ 

ผ่านโครงข่ายเคเบิล	มีการให้บริการ	3	ลักษณะหลักๆ	ดังนี้

		 (1)	 การรวมสัญญาณ	(Multiplexing)	และกระจายสัญญาณ	(Distribution)	ผ่าน 

โครงข่ายไปยังผู้รับชมปลายทาง	(End-user)	หมายถึง	การที่ผู้ประกอบกิจการช่องรายการ 

มาขอใช้บริการ	 โดยผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลเป็นผู้ท�าการรวมสัญญาณ	 (Multiplexing)	 

ซึ่งหมายรวมถึงการเชื่อมต่อสัญญาณของระบบโครงข่ายเคเบิล	ประกอบด้วย	 อุปกรณ์รับ 

สัญญาณ	 (Receiver)	 อุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณ	 (Decoder)	 และอุปกรณ์รวมสัญญาณ	 

(Modulator	หรือ	Combiner)	เป็นต้น	และเมื่อท�าการรวมสัญญาณแล้วจึงมีการกระจาย 

สญัญาณช่องรายการผ่านทางโครงข่ายเคเบลิไปยงัอุปกรณ์ของผู้รับชมปลายทางไม่ว่าจะเป็น 

อุปกรณ์รับสัญญาณแบบแอนะล็อกหรือดิจิตอล	ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้	

  การให้บริการเคเบิลแบบแอนะล็อก	มีลักษณะการให้บริการส่งสัญญาณผ่านสายน�า 

สัญญาณในระบบแอนะล็อกและเชื่อมต่อเครื่องรับโทรทัศน์ได้โดยตรง	ทั้งนี้	 การให้บริการ 

เคเบลิแบบแอนะล็อกจะมจี�านวนกีช่่องจะขึน้อยูก่บัการจดัช่องแบ่งสญัญาณของผูป้ระกอบ 

กิจการ	ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการให้บริการประมาณ	40-80	ช่องรายการ

  การให้บริการเคเบิลแบบดิจิตอล	 มีลักษณะการให้บริการส่งสัญญาณโดยแปลง 

สัญญาณจากต้นทางแล้วส่งสัญญาณผ่านสาย	Coaxial	หรือ	Fiber	Optic	ในระบบดิจิตอล	 

ก่อนท�าการเช่ือมต่อสญัญาณผ่านกล่องแปลงสญัญาณ	(Set-top	box)	แบบ	DVB-C	เพือ่เข้าสู ่

เครื่องรับโทรทัศน์	 ทั้งนี้	 การให้บริการเคเบิลแบบดิจิตอลจะมีจ�านวนช่องในการให้บริการ 

ประมาณ	95	-	200	ช่อง	นอกจากนี	้จากการส�ารวจข้อมลูในปัจจุบนัการให้บริการเคเบลิทวีี 

แบบดจิติอลนัน้	ผูป้ระกอบกจิการบางรายอาจมกีารดัดแปลงสญัญาณโดยการส่งสญัญาณใน 

ระบบภาคพืน้ดนิ	(Terrestrial)	ผ่านสายน�าสญัญาณเพือ่ความสะดวกในการทีผู่ช้มปลายทาง 

สามารถน�ากล่องรับสัญญาณแบบ	DVB-T2	 มาใช้รับสัญญาณแทนกล่องรับสัญญาณแบบ	 

DVB–C		
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  End-user 
Head-end 

End-user 

ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิล 

ภาพที่ 30 :	 แสดงลักษณะการให้บริการรวมสัญญาณและกระจายสัญญาณผ่านโครงข่าย																																																					 

ไปยังผู้รับชมปลายทาง	(End-user)

		 	 (2)	บรกิารเช่าใช้ห้องส่ง	(Head-end)	หรอืให้ผูร้บัใบอนญุาตอืน่ร่วมใช้ห้องส่ง	การ 

บรกิารเช่าใช้ห้องส่ง	(Head-end)	หรอืให้ผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่ร่วมใช้ห้องส่ง	(Head-end)	 

สามารถแบ่งได้	2	ประเภท	ได้แก่	

  กรณทีี ่1	ผูป้ระกอบกจิการ	มกีารใช้ห้องส่ง	(Head-end)	ร่วมกนัโดยมกีารกระจาย 

สัญญาณจากผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลที่เป็นเจ้าของห้องส่ง	 (Head-end)	 ไปยังสถานท่ี 

ประกอบการของผู้ประกอบการรายอ่ืน	 เพื่อกระจายสัญญาณไปยังผู้รับชมปลายทางโดย 

อาจจะมีค่าตอบแทนจากการร่วมใช้ห้องส่ง	(Head-end)	หรือไม่ก็ได้	

   กรณทีี ่2	การทีผู่ใ้ห้บรกิารโครงข่ายเคเบลิมห้ีองส่ง	(Head-end)	ของตัวเอง	และ 

มกีารกระจายสญัญาณโทรทัศน์จากห้องส่ง	(Head-end)	ของผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายเคเบลิไปยงั 

ห้องส่ง	 (Head-end)	 ของผู้ประกอบการรายอื่น	 อันประกอบด้วยห้องส่งหลักที่ท�าหน้าที ่

เชือ่มต่อสญัญาณโทรทศัน์ไปยงัสาขาหรอืห้องส่งย่อยของผูป้ระกอบกิจการรายอืน่	หลงัจากนัน้ 

จึงกระจายสัญญาณไปยังผู้รับชมทางบ้าน	 ซึ่งอาจจะมีค่าตอบแทนจากการร่วมใช้ห้องส่ง	 

(Head-end)	 หรือไม่ก็ได้เช่นกัน	 ด้วยสาเหตุนี้	 การบริการดังกล่าวจึงเป็นบริการหลักใน 

ตลาดค้าส่งการให้บรกิารผ่านเคเบิลทีวี	เน่ืองจากเป็นการให้บรกิารแก่ผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่	 

เพื่อกระจายสัญญาณไปยังผู้รับชมปลายทาง	 เช่น	 กลุ่มเครือข่ายเคเบิลทีวี	 เพชรบุรี- 

ประจวบคีรีขันธ์	เป็นต้น
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Head end 1 Head end 2 Head end 3 

พื้นท่ีให้บริการ A พื้นท่ีให้บริการ B 

Wholesale Internet Broadband Operator CATV + Retail Internet Broadband Operator 

ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิล  ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิล  ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิล 

ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิล  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  

ภาพที่ 31 :	แสดงลักษณะบริการเช่าใช้ห้องส่งหรือให้ผู้รับใบอนุญาตอื่นร่วมใช้ห้องส่ง

	 (3)	 บรกิารอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลทวี	ี(Internet	on	cable	TV)	เป็นการให้บรกิาร 

อินเทอร์เน็ตโดยใช้โครงข่ายของเคเบิลทีวี	 (ผ่านสายเคเบิลทีวี)	ผู้ที่เป็นสมาชิกเคเบิลทีวีจะ 

สามารถรับชมรายการเคเบิลทีวีได้ตามปกติ	และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ในเวลาเดียวกัน 

โดยไม่ต้องใช้คู่สายโทรศัพท์	 ทั้งนี้	 ในการบริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลทีวีในปัจจุบัน 

ผู้ให้บริการเคเบิลทีวีสามารถด�าเนินการโดยใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการท่ีได้รับ 

ใบอนญุาตให้บรกิารอนิเทอร์เนต็แบบสาม	จาก	กสทช.	โดยผู้ให้บริการอนิเทอร์เนต็ท�าหน้าท่ี 

เป็นผู้ขายส่งบริการและผู้ให้บริการเคเบิลทีวีท�าหน้าที่ผู้ขายปลีกบริการอินเทอร์เน็ตแก่ 

ผูใ้ช้บรกิารปลายทาง	ท้ังนี	้ผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายเคเบลิทีใ่ห้บรกิารในปัจจุบนั	เช่น	บรษิทั	สาคร 

เคเบิล	จ�ากัด	บริษัท	เคเบิล	ชลบุรี	เน็ทเวิร์ค	จ�ากัด	เป็นต้น

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

               
                       
                     

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Head end 1 Head end 2 Head end 3 

พื้นท่ีให้บริการ A พื้นท่ีให้บริการ B 

Wholesale Internet Broadband Operator CATV + Retail Internet Broadband Operator 

ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิล  ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิล  ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิล 

ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิล  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  

ภาพที่ 32 :	แสดงลักษณะบริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลทีวี		
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3. สภาพตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล (Cable Television)
 3.1 จ�านวนผู้เล่นในตลาด

	 	 ผู้เล่นในตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลตามกฎหมายว่าด้วยการ 

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จ�านวน	248	ใบอนุญาต	โดยแบ่งเป็น	3	 

ประเภท	ได้แก่	

	 	 (1)	ใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์เพือ่ให้บรกิารโครงข่าย 

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้คล่ืนความถี่	 ในระดับชาติ	 ซ่ึงให้บริการ 

ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย	ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งสิ้น	3	ใบอนุญาต

		 	 (2)		ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์เพือ่ให้บรกิารโครงข่าย 

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่	ในระดับภูมิภาค	ซึ่งให้บริการ 

ในกลุ่มจังหวัด		ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งสิ้น	50	ใบอนุญาต

	 	 (3)	ใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์เพือ่ให้บรกิารโครงข่าย 

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่	ในระดับท้องถิ่น	ซึ่งให้บริการ 

ครอบคลุมในจังหวัด	ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งสิ้น	195	ใบอนุญาต	

		 	 ทัง้นี	้เมือ่เปรยีบเทยีบจ�านวนผูใ้ห้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิในปี	2561	 

ที่มีจ�านวนผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลทั้งส้ิน	 293	 ใบอนุญาต	 พบว่าจ�านวน 

ผู้ให้บริการ	ณ	 ปัจจุบันลดลงไป	 45	 ใบอนุญาต	 ลดลงคิดเป็นร้อยละ	 15	 อย่างไรก็ตาม	 

จ�านวนผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลทีใ่ห้บรกิารจรงิในตลาดอาจน้อยกว่าจ�านวน 

ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตจากส�านกังาน	กสทช.	เนือ่งจากการด�าเนนิการยกเลิกใบอนญุาตประกอบ 

กิจการอยู่ในระหว่างการด�าเนินการ	 หรือผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลยกเลิก 

การประกอบกิจการแต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลเพื่อด�าเนินเร่ืองขอเพ่ือยกเลิกใบอนุญาตประกอบ 

กิจการ	
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2559

2560

2561

2562

ภาพที่ 33 : ข้อมูลจ�านวนผู้เล่นในตลาดกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	ข้อมูลล่าสุด	ณ	วันที่	 

30	 มิถุนายน	 2563	 ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	 ส�านักงาน	 

กสทช.

	 	 หากพิจารณาอัตราการลดลงของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล 

นับตั้งแต่ปี	2559	–	2563	พบว่า	ในรอบ	5	ปีที่ผ่านมาจ�านวนผู้รับใบอนุญาตมีอัตราลดลง 

อย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค	 โดยภูมิภาคท่ีมีอัตราส่วนการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี	 2559	 

ได้แก่	ภาคกลาง	และจ�านวนผูร้บัใบอนญุาตทีม่อีตัราการลดลงน้อยท่ีสุด	ได้แก่	ภาคตะวนัตก
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2559

2560

2561

2562

ภาพท่ี 34 :	 ข้อมูลจ�านวนผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลนับตั้งแต่ปี	 2559	 –	 2563	 

ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

 

	 เม่ือเปรยีบเทียบอตัราการลดลงของผูร้บัใบอนญุาตเพือ่ตรวจสอบทิศทางและรปูแบบ 

ของการลดลงของผู้เล่นในตลาดระหว่างปี	2561	และ	2562	โดยจัดท�าข้อมูลในพื้นที่ผู้รับ 

ใบอนุญาตให้บริการลงบนแผนภูมิประเทศไทย	พบว่า	 จ�านวนผู้เล่นในตลาดโทรทัศน์ผ่าน 

โครงข่ายเคเบิลในแต่ละภาคลดลงอย่างเหน็ได้ชดั	โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีลดลง 

จากปี	2561	ถงึร้อยละ	25	ตามด้วย	ภาคกลาง	ภาคเหนอื	และภาคใต้	ลดลงเฉล่ียทีร้่อยละ	18	 

อย่างไรก็ตาม	ภาคตะวันออก	ภาคตะวันตก	และกรุงเทพมหานคร		มีจ�านวนผู้เล่นในตลาด 

ลดลงเฉลีย่ทีร้่อยละ	6	นอกจากนี	้จากแผนภมูปิระเทศไทยในการลดลงดังกล่าว	จะเหน็ได้ว่า 

การคงอยู่ของผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลเป็นการให้บริการ 

อยู่ในกลุ่มหัวเมืองใหญ่ของแต่ละภูมิภาค	 อีกทั้งในการให้บริการในระดับจังหวัดบางส่วน 

ได้ยตุกิารให้บรกิารซึง่ในการยตุอิาจเกดิจากผูใ้ช้งานปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการรบัชมบรกิาร 

โทรทศัน์ในรปูแบบอืน่ๆ	ทดแทน	และการจากสมัภาษณ์ข้อมลูจากผูป้ระกอบกจิการโทรทศัน์ 

ผ่านโครงข่ายเคเบลิพบว่า	ผูป้ระกอบกจิการหลายรายโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีให้บริการในระดับ 

ท้องถิ่นยังคงประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องซ่ึงมีโอกาสท่ีจะยกเลิกบริการหรือ 

ควบรวมกิจการกับผู้ประกอบกิจการรายใหญ่เพื่อการด�าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต
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ภาพที่ 35 :	 แผนภูมิประเทศไทยแสดงการเปลี่ยนแปลงการกระจุกตัวของผู้ให้บริการโทรทัศน์ 

ผ่านโครงข่ายเคเบิล	ระหว่างปี	2560	–	2562

 3.2 มูลค่าตลาดและส่วนแบ่งตลาด

	 	 มูลค่าผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลโดยพิจารณาจากรายได้โดยรวม	 

(ไม่รวมรายได้ของบรษิทั	ทรู	วช่ัินส์	จ�ากดั)2	พบว่า	ในรอบบญัชปีี	2562	การให้บรกิารโทรทศัน์ 

ผ่านโครงข่ายเคเบิลมีมูลค่ารวมประมาณ	634.02	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าปี	2561	 

พบว่า	มลูค่ามกีารเปลีย่นแปลงลดลงถงึร้อยละ	38	ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบมลูค่าตลาดนบัตัง้แต่ปี	 

2556-2562	พบว่ามูลค่าตลาดลดลงถึงร้อยละ	45	ทั้งนี้มูลค่าตลาดลดลงตามความสัมพันธ ์

กับจ�านวนผู้ให้บริการในตลาดที่ลดลงไปเช่นกัน

2	 เนื่องจากรายได้ของบริษัท	ทรู	วิชั่นส์	จ�ากัด	ไม่มีการจ�าแนกอย่างชัดเจนว่าเกิดจากการให้บริการทางสายหรือ 

ไร้สาย	อย่างไรกต็าม	จากการตดิตามข้อมลูสภาพตลาดสังเกตเหน็ได้ว่าผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่ของบรษิทั	ทร	ูวชิัน่ส์	 

จ�ากัด	เป็นการรับบริการแบบไร้สาย	คณะผู้จัดท�าจึงก�าหนดให้รายได้ของบริษัท	ทรู	วิชั่นส์	จ�ากัด	เป็นรายได้ 

ที่เกิดจากการบริการแบบไร้สาย
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ปี 2562 

ภาพที่ 36 : แสดงมูลค่าตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลโดยรวมระหว่างป	ี 

2556	–	2562
ที่มา : รายได้ที่ยื่นช�าระค่าธรรมเนียมต่อส�านักงาน	กสทช.	ในรอบบัญชี	2556-2562

	 	 เมือ่พจิารณาร้อยละส่วนแบ่งมลูค่าตลาดของผู้ให้บริการโทรทศัน์ผ่านโครงข่าย 

เคเบิลจ�าแนกตามประเภทใบอนุญาต	 ระหว่างรอบบัญชี	 2556–2562	พบว่า	 ผู้ให้บริการ 

เคเบลิในระดบัภมูภิาคมแีนวโน้มสดัส่วนตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี	2560	อย่างต่อเนือ่ง	ในขณะท่ี 

ผูใ้ห้บรกิารเคเบิลในระดบัท้องถ่ินและระดบัชาต	ิมสีดัส่วนทีล่ดลงจากปี	2561	ซึง่ผูใ้ห้บรกิาร 

เคเบิลในระดับท้องถิ่นมีแนวโน้มสัดส่วนตลาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี	 2558	 

เป็นต้นมา	 ในขณะที่ผู้ให้บริการเคเบิลในระดับชาติมีสัดส่วนที่ลดลงจากปี	 2561	 เช่นกัน	 

หลังจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนตลาดตั้งแต่ปี	2558	

		 	 จากข้อมลูร้อยละของส่วนแบ่งมลูค่าตลาดของผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่าย 

เคเบิลในรอบปี	 2562	 จะพบว่า	 ผู้ให้บริการเคเบิลระดับท้องถิ่น	 ยังครองส่วนแบ่งตลาด 

มากที่สุดที่ร้อยละ	44.22	แต่ลดลงจากปี	2561	ที่ร้อยละ	50.36	ตามด้วยผู้ให้บริการเคเบิล 

ระดับภูมิภาคท่ีมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	 42.65	 ซ่ึงเพิ่มมาจากปี	 2561	 ที่มีร้อยละ	 34.36	 

เช่นเดียวกันกับผู้ให้บริการเคเบิล	ระดับชาติ	ที่มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ	13.13	ตามล�าดับ		
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ภาพที่ 37 : แสดงร้อยละของส่วนแบ่งมูลค่าตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล 

จ�าแนกตามประเภทใบอนุญาตระหว่างปี	2556-2562
ที่มา : รายได้ที่ยื่นช�าระค่าธรรมเนียมต่อส�านักงาน	กสทช.	ในรอบบัญชี	2556	–	2562

		 	 เมื่อพิจารณามูลค่าตลาดบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลรายภาค	พบว่า	 

ในรอบบัญชีปี	2561	และรอบบัญชีปี	2562	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	มีมูลค่าตลาด 

สงูทีส่ดุ	(ลดลงจากเดิมร้อยละ	12.84)	ตามด้วย	ภาคตะวนัออก	(ลดลงจากเดิมร้อยละ	16.22)	 

และภาคใต้	(ลดลงจากเดิมร้อยละ	60.74)	ตามล�าดับ	โดยภูมิภาคที่มีมูลค่าตลาดน้อยที่สุด	 

คือ	ภาคเหนือ	(ลดลงจากเดิมร้อยละ	93.40)	
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ภาพที่ 38 :	 แสดงมูลค่าตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลรายภาค	 ระหว่างป	ี 

2561	-	2562
ที่มา : รายได้ที่ยื่นช�าระค่าธรรมเนียมต่อส�านักงาน	กสทช.	ในรอบบัญชี	2561	–	2562
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	 	 เมือ่พิจารณาข้อมลูตลาดการให้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิทัง้ประเทศ	 

ในรอบบญัชปีี	2562	พบว่าส่วนแบ่งตลาดและระดับการแข่งขนัเป็นรายภาค	แสดงให้เหน็ว่า 

กรงุเทพมหานคร	มส่ีวนแบ่งตลาดทีม่ากทีส่ดุทีร้่อยละ	36.66	ของส่วนแบ่งทัง้หมด	ตามด้วย 

ภาคตะวนัออกท่ีร้อยละ	31.30	และภาคกลางท่ีร้อยละ	15.96	ตามล�าดับ	โดยภาคท่ีมีส่วนแบ่ง 

ตลาดน้อยที่สุดคือภาคเหนือเพียงร้อยละ	0.43	สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่ลดลงอย่างมาก 

จากปี	2561	ทัง้นีเ้มือ่เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของส่วนแบ่งตลาดระหว่างปี	2561	และ	 

2562	พบว่า	กรุงเทพมหานคร	ภาคตะวันออก	และภาคตะวนัตกทีม่ส่ีวนแบ่งตลาดทีเ่พิม่ขึน้ 

เท่าน้ัน	 โดยกรุงเทพมหานครมีส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ร้อยละ	 39.66	 และ	 

ภาคตะวันออกที่ร้อยละ	 34.24	 แม้ว่าภาคตะวันตกจะมีส่วนแบ่งตลาดที่เพ่ิมขึ้นแต่มีการ 

เปลี่ยนแปลงเพียงร้อยละ	4.09	
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ภาพที ่39 : แสดงร้อยละของส่วนแบ่งตลาดรายภาค	ของผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิ	 

ระหว่างปี	2561	–	2562
ที่มา : รายได้ที่ยื่นช�าระค่าธรรมเนียมต่อส�านักงาน	กสทช.	ในรอบบัญชี	2556	–	2562

	 ส�าหรบัส่วนแบ่งตลาดของผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิ	โดยแยกเป็นราย 
ใบอนุญาต	(ไม่รวมบริษัท	ทรู	วิชั่นส์	จ�ากัด)	พบว่า	บริษัท	เจริญเคเบิลทีวี	เน็ตเวอร์ค	จ�ากัด	 
ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตในระดับชาติ	 มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดที่ร้อยละ	 13.13	 รองลงมาคือ 
บรษิทั	เจรญิยิง่	(8888)	จ�ากดั	ซึง่เป็นผูร้บัใบอนญุาตในระดับภมูภิาค	มส่ีวนแบ่งตลาดท่ีร้อยละ	 
7.09	และบรษิทั	เคเบิล	ทวี	ี(ชลบุร)ี	จ�ากดั	ซึง่เป็นผูร้บัใบอนญุาตในระดบัท้องถิน่	มส่ีวนแบ่ง 
ตลาดที่ร้อยละ	5.60	ตามล�าดับ	อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าผู้รับใบอนุญาตบางรายจะมีส่วนแบ่ง 
ตลาดสูงที่สุดแต่เนื่องจากลักษณะการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลในปัจจุบัน	 
มีลักษณะของการรวมตัวกันเพื่อด�าเนินกิจการในลักษณะของพันธมิตรทางการค้าหรือ 
กลุม่บรษัิทในเครอื	ดงันัน้	รายได้จากการประกอบกจิการตามใบอนญุาตยงัไม่ถอืว่าเป็นการ 
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สะท้อนถงึการแข่งขันอย่างแท้จรงิ	เน่ืองจากผูป้ระกอบกิจการในบางรายหรอืบางใบอนญุาต 
อาจมีการเฉลี่ยรายได้ในกรณีที่ด�าเนินกิจการร่วมกัน		

	 	 นอกจากนี	้การให้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิในปัจจบุนันัน้ยงัมลีกัษณะ 

การแข่งขนัทีมี่ความหลากหลายซึง่จากสายตาของผูใ้ช้บรกิารในแต่ละพืน้ทีน่ัน้มองว่าบรกิาร 

อ่ืนๆ	 ที่มีลักษณะการช�าระค่าบริการรายเดือนไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวีในระดับชาติ	 ไอพีทีว	ี 

บริการโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	หรอืแม้แต่บรกิาร	OTT	ซ่ึงมอีตัราค่าบรกิารทีใ่กล้เคยีง 

กนั	(ไม่เกนิ	350	บาท)	สามารถเป็นสนิค้าหรอืบริการท่ีทดแทนบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 

เคเบิลได้	 ดังนั้น	 การพิจารณาส่วนแบ่งตลาดโดยแยกเป็นรายได้ใบอนุญาตจึงเป็นเพียง 

ภาพสะท้อนให้ถงึศกัยภาพในการประกอบกจิการโดยรวมและพัฒนาการของการประกอบ 

กิจการในแต่ละปี
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บริษัท สาครเคเบิล จ ากัด

บริษัท ทิพย์มณี มีเดีย เน็ตเวิร์ค จ ากัด

บริษัท ซีทีวี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

บริษัท โสภณ เคเบิ้ลท.ีวี.และสื่อสารพัทยา จ ากัด

บริษัท แฮปปี้โฮม เคเบิ้ลทีวี จ ากัด

บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุร)ี จ ากัด

บริษัท เจริญยิ่ง(8888) จ ากัด

บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จ ากัด
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชาติ 

ระดับภูมิภาค 

ระดับท้องถิ่น 

ภาพที่ 40 :	แสดงส่วนแบ่งตลาด	10	อันดับของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลจ�าแนก 

ตามรายได้ผู้ให้บริการรอบบัญชีปี	2562
ที่มา : รายได้ที่ยื่นช�าระค่าธรรมเนียม	รอบบัญชี	2562	ต่อส�านักงาน	กสทช.

		 	 จากข้อมูลของการยื่นแบบแสดงรายได้จากการประกอบกิจการต่อส�านักงาน	 

กสทช.	รอบบัญชีปี	25623	เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า	จ�านวนผู้ยื่นแบบแสดงรายได้ 

3	 ข้อมลู	ณ	วนัที	่31	สงิหาคม	2563	รายได้ดงักล่าวบางรายการเป็นรายได้ทีย่งัไม่ผ่านการสอบทานและยงัมผู้ีรบั

ใบอนุญาตฯ	บางรายยังไม่ได้ด�าเนินการยื่นขอช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเนื่องด้วยสถานการณ์	covid-19
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ประจ�าปีต่อ	กสทช.	มจี�านวนลดลงอย่างต่อเนือ่ง	(สอดคล้องกบัจ�านวนผูร้บัใบอนญุาตทีล่ดลง 

ในแต่ละปี)	และผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิส่วนใหญ่มรีายได้จากการประกอบ 

กจิการลดลงในทุกช่วงรายได้	นอกจากน้ี	จ�านวนผูร้บัใบอนญุาตทีไ่ม่ยืน่แบบแสดงรายได้จาก 

การประกอบกิจการต่อส�านักงาน	กสทช.	ยังมีจ�านวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการ 

ยืน่แบบแสดงรายได้เพือ่ช�าระค่าธรรมเนยีมในรอบบญัชปีี	2562	ซึง่ผูป้ระกอบกจิการจ�านวน 

หลายรายโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้ต�่ากว่า	 5	 ล้านบาทยังไม่ด�าเนินการตาม 

หลกัเกณฑ์ของ	กสทช.	ซึง่จากพฤตกิรรมดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ได้ว่าผู้ประกอบกิจการเคเบลิ 

หลายรายโดยเฉพาะกลุม่เคเบิลท้องถ่ินขนาดเลก็	(Local	Cable	Operators	:	LCOs)	ทีอ่าจ 

ขาดสภาพคล่องทางการเงินซึ่งส่งผลต่อการยื่นช�าระค่าธรรมเนียมต่อส�านักงาน	กสทช.	
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            จ านวนผู้ไม่ยื่นรายได ้

ภาพที่ 41 :	แสดงจ�านวนผู้ประกอบกิจการโดยแบ่งแยกตามกลุ่มรายได้ระหว่างปี	2558	–	2562
ที่มา :	รายได้ที่ยื่นช�าระค่าธรรมเนียม	รอบบัญชี	2562	ต่อส�านักงาน	กสทช.

 3.3 การประเมินสภาพตลาด

	 		 การประเมินสภาพตลาดบรกิารโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิ	โดยพิจารณา 

ดชันวีดัความรนุแรงของการแข่งขันแบบเฮอร์ฟินดาล	-	เฮร์ิชแมน	(Herfindahl	Hirschman	–	 

Index	:	HHI)	ตัง้แต่รอบบัญชีปี	2558	–	2562	(ไม่รวมบรษิทั	ทร	ูวชิัน่ส์	จ�ากดั)	เหน็ว่านบัต้ังแต่ 

ปี	2558	ถงึปัจจุบัน	ตลาดบรกิารโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิยงัเป็นตลาดทีม่กีารกระจกุตัว 

น้อย	(ค่า	HHI	น้อยกว่า	1,000)	ซึง่เมือ่พจิารณาจากข้อมลู	พบว่า	ตัง้แต่ปี	2558	จนถงึปี	2561	 

ค่า	HHI	มีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย	เนื่องจากการแข่งขันของบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 
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เคเบลินัน้มผู้ีประกอบกจิการจ�านวนมากราย	อกีท้ัง	รายได้ของผู้ประกอบกิจการโดยรวมอยูใ่น 

ระดบัทีย่งัคงมกีารกระจายตวั	ซึง่ส่วนใหญ่มรีายได้อยูร่ะหว่าง	1,000,000	ถงึ	5,000,000	บาท	 

นอกจากนี	้ข้อมลูปี	2562	พบว่า	จ�านวนผูป้ระกอบกจิการท่ีลดลงอย่างมากจากปัจจัยในการ 

แข่งขันจึงท�าให้รายได้กระจายตัวไปยังผู้เล่นในตลาดที่ยังคงอยู่ในตลาดมากขึ้น	 ส่งผลให้	 

ค่า	HHI	เพิ่มสูงขึ้นจากปี	2561	ค่อนข้างมาก
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ภาพที่ 42 : แสดงดัชนีการแข่งขัน	 (HHI)	ของบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	 รอบบัญชีปี	 

2558	–	2562
ทีม่า : อ้างจากข้อมลูรายได้ของผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิประจ�ารอบบญัชปีี	2558	-	2562	 

ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

 3.4 สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน

  3.4.1 พ้ืนท่ีและขอบเขตการให้บริการมีความทับซ้อนของผู้ให้บริการใน 

รูปแบบอื่น

	 	 การแข่งขันในตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	 พบว่า	 ตลาดมี 

ลักษณะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันผูกขาด	 (Monopolistic)	 กล่าวคือ	 เมื่อพิจารณาผู้เล่นโดยมี 

ขอบเขตตลาดทัง้ประเทศจะมผีูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิทวีจี�านวนมาก	แต่ถ้า 

พิจารณาตามพื้นที่เป็นรายจังหวัดพบว่า	 มีผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลที่เป็น 

ผู้ให้บริการในท้องถิ่น	เพียง	1-3	ราย	ที่เป็นผู้มีอ�านาจผูกขาดภายในพื้นที่ให้บริการ	ส�าหรับ 

การให้บรกิารในพืน้ทีข่องบางจงัหวัดผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายเคเบลิทวีอีาจให้บรกิารโดยมพีืน้ที่ 

ให้บริการทับซ้อนกัน	 แต่ส่วนมากผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลจะตกลงร่วมกัน												 

เพือ่แบ่งแยกพ้ืนท่ีให้บรกิารภายในแต่ละจงัหวัดอย่างชดัเจน	(ในพืน้ทีจั่งหวดัขนาดใหญ่ตาม 
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ภูมิภาคต่างๆ	หรือจังหวัดท่องเที่ยว	จะมีการให้บริการจากผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิล 

หลายราย	 ภายในพื้นที่เดียวกัน)	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล 

ทุกรายในพื้นท่ีให้บริการแต่ละจังหวัดจ�าต้องเผชิญกับการแข่งขันกับผู้ให้บริการโทรทัศน ์

ผ่านโครงข่ายเคเบิลระดับชาติรายใหญ่	 ซึ่งมีการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย	 

แม้ว่าในปัจจุบันผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลที่ได้รับใบอนุญาตระดับชาติจะมี 

จ�านวนทัง้สิน้	3	ราย	แต่จากผูเ้ล่นจ�านวนท้ังสิน้	3	รายทีไ่ด้รบัใบอนญุาตให้บรกิารในระดับชาติ 

ดังกล่าว	 ข้อเท็จจริงกลับปรากฎว่าไม่มีผู้เล่นรายใดที่ให้บริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ 

ประเทศไทยอย่างแท้จริง	

	 	 นอกเหนอืจากทีผู่ใ้ห้บรกิารโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิในท้องถ่ินแต่ละจังหวดั 

หรือกลุ่มจังหวัดจะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล 

ระดบัภมูภิาคหรอืระดบัชาตแิล้ว	ยงัต้องเผชิญกับผูใ้ห้บรกิารโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีม 

ที่มีพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ	และถือว่าเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้ในสายตา 

ผู้บริโภค	นอกจากนี้	ผู้ให้บริการรูปแบบใหม่โดยผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอย่าง	IPTV	หรือ	 

Over	The	Top	:	OTT	เข้ามามบีทบาทโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่	และกลุ่มคนในเขตเมอืง	 

ท�าให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ้ืนท่ีให้บริการ D 

พ้ืนท่ีให้บริการ C 
โครงข่ายดาวเทียม 

โครงข่ายอินเทอร์เน็ต 

IPTV/OTT 

พ้ืนท่ีให้บริการ A พ้ืนท่ีให้บริการ B 
โครงข่ายเคเบิล  

(ระดับภูมิภาค/ชาติ) 

ภาพที ่43 : แสดงลกัษณะการแข่งขนัและพืน้ทีใ่ห้บริการในตลาดการรบัชมโทรทศัน์ผ่านโครงข่าย 

เคเบิล

	 	 ภาพที	่43	แสดงพืน้ทีก่ารให้บรกิารรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	โดยจะเห็น 

ได้ว่าในพืน้ทีใ่ห้บรกิาร	A	และพืน้ทีใ่ห้บรกิาร	B	ต่างเป็นผูเ้ล่นท่ีให้บรกิารในเขตพืน้ทีข่องตน	 
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อาทิ	 การให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลในระดับท้องถิ่น	 ส่วนพื้นที่ให้บริการ	 C	 

เป็นการบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลระดับภูมิภาค	 ระดับชาติ	 หรือผ่านโครงข่าย 

ดาวเทยีม	ซึง่จะสงัเกตได้ว่าพืน้ทีใ่ห้บรกิาร	C	มพ้ืีนทีใ่ห้บริการทีค่รอบคลุมพืน้ทีใ่ห้บริการ	A	 

และ	B	อกีทัง้	ลกูค้าทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่ห้บรกิาร	A	หรอื	B	ต่างสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการ 

จากพื้นที่ให้บริการ	C	ได้	และนอกจากนี้ผู้ให้บริการยังสามารถใช้บริการการรับชมโทรทัศน ์

ผ่านการให้บริการแบบ	IPTV	หรอื	OTT	ผ่านโครงข่ายอนิเทอร์เนต็จากผูใ้ห้บรกิาร	D	ทัง้ทีใ่ห้ 

บริการจากต่างประเทศและในประเทศ	ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการที่ครอบคลุมมากที่สุด

	 	 การแข่งขนัในตลาดการรบัชมโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิ	จงึมุง่เน้นการแข่งขนั 

ไปที่บริการและเนื้อหารายการ	 (Contents)	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ	 

ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลต้องจัดหาเนื้อหารายการที่เป็นที่นิยม	 (Premium	 

Content)	 เพ่ือสร้างความแตกต่างและความน่าสนใจแก่ผู้รับชมปลายทาง	 เช่น	 ลิขสิทธิ์ 

ฟตุบอลหรอืภาพยนตร์ต่างประเทศทีไ่ด้รบัความนยิม	ซึง่ส่วนมากเป็นลขิสทิธิข์องผูใ้ห้บริการ 

ระดบัชาต	ิเช่น	บรษิทั	ทร	ูวชิัน่ส์	กรุป๊	จ�ากดั	ท่ีมศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะจดัหาบรกิารดงักล่าวมาได้	 

แต่เนื่องจากผู ้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลรายเล็กมักเป็นผู ้ให้บริการใน 

ต่างพืน้ทีก่นั	การเข้าถึงเนือ้หารายการท่ีเป็นท่ีนยิม	(Premium	Content)	ดังกล่าวได้จึงต้อง 

มีการร่วมมือกันเพ่ือซื้อหรือเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหารายการ 

ที่เป็นที่นิยม	(Premium	Content)	นั้นๆ	มาเพื่อแข่งขันกับผู้ให้บริการรายใหญ่	

  3.4.2 รูปแบบของการให้บริการ

		 	 ผู้ให้บริการในตลาดการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	 จะให้บริการ 

ในตลาด	 2	 ระบบ	 ได้แก่	 ระบบแอนะล็อก	 และระบบดิจิตอล	 ซ่ึงผู้ให้บริการในตลาด 

ซึง่ส่วนใหญ่เป็นรายเลก็	จะมกีารให้บรกิารผ่านระบบแอนะล็อกเพียงระบบเดียว	แต่ถ้าเป็น 

ผู้ให้บริการรายใหญ่ที่ยังคงมีฐานลูกค้า	 และเงินลงทุนอยู่	 จะมีการปรับตัวเพ่ือให้บริการ 

ในระบบดิจิตอลควบคู่ไปพร้อมกับระบบแอนะล็อก	ทั้งนี้	 จากการส�ารวจข้อมูลผู้ให้บริการ 

โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	พบรูปแบบการให้บริการดังนี้

	 	 (1)		ผู้ประกอบการที่ให้บริการเคเบิลทีวีเพียงอย่างเดียว	 จะพบแบบการให้ 

บริการดังกล่าวในผู้ให้บริการขนาดเล็กและขนาดกลาง	 และส่วนใหญ่มีบริการในรูปแบบ 

โทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลระบบแอนะลอ็กเป็นส่วนใหญ่	โดยมจี�านวนช่องรายการไม่เกนิ	 

80	ช่องรายการ	อย่างไรก็ตามจากการส�ารวจยังพบว่า	มีผู้ให้บริการขนาดใหญ่ที่ให้บริการ 
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เคเบลิทวีีเพยีงอย่างเดยีวอยูบ้่าง	โดยจะให้บรกิารในระบบดิจติอลร่วมด้วย	ซึง่สามารถให้บรกิาร 
ช่องรายการได้ไม่เกนิ	200	ช่องรายการ	โดยเหตุผลของการให้บริการเคเบลิเพียงอย่างเดียว 
ของผู้ให้บริการขนาดใหญ่	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการให้บริการอื่นด้วย	อาทิ	 
บรกิารอนิเทอร์เน็ตความเรว็สงู	ส�าหรบัรปูแบบการจดัเกบ็รายได้จากการให้บรกิารจะพบว่า																		 
มีการจัดเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนเป็นส่วนใหญ่แต่มีการก�าหนดการช�าระค่าบริการ 
ล่วงหน้าเป็นรายเดือน	หรือรายปี	เพื่อแลกกับการได้รับชมบริการฟรี	1-2	เดือน

		 	 (2)	ให้บรกิารเคเบลิทีว	ีควบคูก่บับริการรูปแบบอ่ืน	ด้วยสถานการณ์ทีพ่ฤติกรรม 
ของผูร้บัชมมกีารเปลีย่นแปลงจากเดมิ	ส่งผลให้ผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิต้อง 
เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น	 โดยต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการดิจิตอลทีวี	ผู้ให้บริการ 
ดาวเทยีม	หรอืผูใ้ห้บรกิารโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลืน่ความถีใ่นระดับประเทศ	นอกจากนีย้งัต้อง 
แข่งขันกับผู้ให้บริการ	 OTT	 ส่งผลให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลต้องมีการ 
ปรบัเปลีย่นรูปแบบการให้บรกิารเพือ่ดงึดดูฐานลกูค้าของตนไว้	ด้วยการให้บรกิารอืน่ควบคู ่
ด้วย	เพือ่ให้สามารถสร้างรายได้เข้าตนให้สามารถอยูร่อดต่อไปได้นานทีส่ดุ	บรกิารอืน่ทีผู้่ให้ 
บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลมีดังนี้

	 	 	 (2.1)		อินเทอร์เนต็	ถอืเป็นบรกิารหลกัอนัดบัแรกท่ีผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ผ่าน 
โครงข่ายเคเบิลมีการน�ามาให้บริการ	โดยการส�ารวจพบว่า	ผู้ให้บริการจะมีการจัดแพ็กเกจ 
ทั้งแยกจากการให้บริการโทรทัศน์เคเบิลและผูกขายร่วมกับการให้บริการโทรทัศน์เคเบิล	 
เพือ่ให้ลกูค้าเลอืกใช้บรกิารได้	ทัง้น้ี	ผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิมกีารน�าบรกิาร 
อินเทอร์เน็ตมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่เดิมของประเทศไทย	เช่น	บริษัท	กสท	 
โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	ทริปเปิลที	อินเทอร์เน็ต	จ�ากัด	เป็นต้น	หรือมีการ 
จับมือร่วมกันของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลด้วยกันเอง	เพื่อขอรับใบอนุญาต 
ส�าหรบัให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูและให้บรกิารภายในกลุม่	เช่น	บรษิทั	ไฮ	อนิเทอร์เนต็	 
จ�ากัด	(Hi	Internet)	หรือ	บริษัท	เคเบิล	คอนเนค	จ�ากัด	(C	Connect)	เป็นต้น

	 	 	 (2.2)	 บรกิารตดิตัง้กล้องวงจรปิด	จากการส�ารวจข้อมลูด้านการตลาด	พบว่า	 
ผูใ้ห้บรกิารโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลจ�านวนมาก	เริม่ให้บรกิารติดต้ังกล้องวงจรปิดเพิม่เติม 
จากการให้บรกิารโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิเพยีงอย่างเดยีว	ด้วยการตดิตัง้กล้องวงจรปิด 
จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในธุรกิจอื่นๆ	 อีกทางหนึ่ง	 
ทั้งนี้	การติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนมากจะเป็นการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ	เช่น	สถานี 

ต�ารวจ	หรือ	หน่วยงานปกครองในท้องที่		
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	 	 	 (2.3)	 บริการรับติดตั้งสายสื่อสารโทรคมนาคมและสายสื่อสาร	 ซ่ึงถือเป็น 

บริการที่อาศัยพนักงานของผู้ประกอบกิจการที่มีอยู่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด	 เน่ืองด้วย 

อัตราการติดต้ังเพิ่มจ�านวนลูกค้าส�าหรับบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลมีจ�านวน 

น้อยลง	 ผู ้ประกอบกิจการบางรายจึงจ�าเป็นต้องน�าทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิล	 

สายไฟเบอร์ออฟติก	 อุปกรณ์	 หรือแม้แต่พนักงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว 

เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการ	เช่น	ผู้ประกอบกิจการอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น

  3.5 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการแข่งขันของตลาด

	 	 ด้วยสถานการณ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบัน	 

ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก 

จากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย	ีการชะลอตวัทางเศรษฐกจิ	กฎระเบยีบ	และพฤตกิรรม 

ของผู้บริโภค	 และด้วยเหตุที่ตลาดกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลเป็นตลาดซ่ึงมี 

ผู้ประกอบการท้ังรายเล็กและรายใหญ่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	 โดยเฉพาะ 

ผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิขนาดเลก็ในบรกิารระดบัภมูภิาคและบรกิาร 

ระดับท้องถิ่นที่ท�าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกและสินค้าทดแทน	 (Substitute	 Goods)	 อาทิ	 

แพลตฟอร์ม	OTT	ทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่งและสามารถเข้าถึงผูร้บัชมได้จ�านวนมากและทัว่ถงึ	 

ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลต้องเจอกับสถานการณ์การแข่งขัน 

ที่ยากล�าบากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา	 ส่งผลให้จ�านวนของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่าน 

โครงข่ายเคเบิลต้องมีการปรับตัวและมีลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ท้ังนี้	 จากสถานการณ์ดังกล่าว 

สามารถพิจารณาปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของตลาดได้	ดังนี้

   3.5.1 พฤติกรรมของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

  ปัจจุบันเทคโนโลยีการให้บริการในกิจการโทรทัศน์มีการเปล่ียนแปลงก้าวหน้า 

มากขึ้น	 ส่งผลให้เกิดรูปแบบการให้บริการเผยแพร่เนื้อหาที่ใกล้เคียงและสามารถทดแทน 

การรับชมโทรทัศน์ในรูปแบบเดิมได้ดี	ซึ่งบริการ	OTT	 เป็นหนึ่งบริการที่น�าเทคโนโลยีการ 

เผยแพร่เนื้อหามาลดข้อจ�ากัดการรับชมเน้ือหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยตอบสนอง 

ความต้องการด้านพฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายได้อย่างดี	 ไม่ว่า 

จะเป็นการรบัชมเนือ้หาได้หลากหลายช่องทาง	และรูปแบบ	Video	On-Demand	ท่ีผู้รับชม 
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สามารถมีอิสระในการเลือกรับชมได้มากกว่าการรับชมตามผังรายการในรูปแบบเดิม 

ตามโทรทัศน์เท่าน้ัน	 ส่งผลให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น	 และด้วยการแข่งขัน 

ของตลาด	 การเก็บค่าสมาชิกจากการรับชม	 (Pay	 TV)	 ท�าให้ผู้ให้บริการเคเบิลแข่งขัน 

ด้านราคาได้ยากล�าบากมากขึ้น	ซึ่งส่งผลให้การดึงดูดลูกค้ารายใหม่เป็นไปได้ยาก	เนื่องจาก 

ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับชมไปใช้บริการ	 OTT	 ไปแล้วนั้นยากต่อการ 

เปลี่ยนแปลงการรับชมสู่รูปแบบเดิม	 ทั้งนี้ลักษณะผู้บริโภคที่แตกต่างด้านช่วงอายุยังคง 

มีความส�าคัญต่อกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	 เนื่องจากพฤติกรรมการรับชมของ 

ผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงท่ีค่อนข้างน้อยกว่าพฤติกรรมการรับชมของวัยรุ่นหรือ 

วัยท�างานที่ตอบสนองต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีได้ดี	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการส�ารวจ 

ข้อมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์4	 ที่เปรียบเทียบรูปแบบการรับชมรายการแบบสด	 

(ตามผงัรายการ)	และการรบัชมรายการแบบย้อนหลงั	(Video	On-Demand)	โดยแยกตาม 

เจเนอเรชั่นพบว่า	 กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการรับชมรายการแบบย้อนหลัง	 (ทั้งแบบรับชมเพียง	 

Video	On-Demand	และแบบรบัชมรายการร่วมกบัแบบสด)	จะเป็นกลุม่	Gen	Z	(ช่วงอายุ 

น้อยกว่า	23	ปี)	มีอัตราในการรับชมมากที่สุดถึงร้อยละ	74.2	รองลงมาเป็นกลุ่ม	Gen	Y	 

(ช่วงอายุ	24	–	41	ปี)		Gen	X	(ช่วงอายุ	42	–	56	ปี)		Baby	Boomer	(ช่วงอายุ	57	–	75	ปี)	 

และ	G.I.	(ช่วงอายุ	76	ปีขึ้นไป)	ตามล�าดับ		

	 	 นอกจากน้ีปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียังมีส่วนส�าคัญในการ 

เปลีย่นแปลงรปูแบบการรบัชมโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิของผูบ้รโิภค	ซึง่จากพฒันาของ 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญของการให้บริการผ่านโครงข่าย 

อินเทอร์เน็ตจงึท�าให้การปรบัเปลีย่นเทคโนโลยแีละรปูแบบการให้บรกิารเป็นไปอย่างรวดเรว็ 

ในลักษณะของ	 Disruption	 ไม่ว่าจะเป็นการรับชมโทรทัศน์ได้ตามความต้องการในทุกที ่

และทุกเวลา	 (Anywhere	Anytime)	 รวมถึงการให้บริการในราคาที่ต�่ากว่าการรับบริการ 

โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	 (น้อยกว่า	 350	บาท)	 อีกทั้งยังมีเนื้อหารายการ	 (Content)	 

ที่หลากหลายและมีความเฉพาะตัว	 (Exclusive)	 จึงส่งผลให้การใช้งานบริการโทรทัศน ์

ผ่านโครงข่ายเคเบิลลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

4	 ส�ารวจกลุม่ตวัอย่างจ�านวน	10,000	ครวัเรอืนครอบคลุม	5	ภมูภิาคตามโครงการส�ารวจพฤตกิรรมและแนวโน้ม 

การบรโิภคสือ่ของไทย	โดยศนูย์วจิยัและให้ค�าปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ร่วมกบัส�านกังาน	กสทช.,	 

2562
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รับชมสดตามตารางออกอากาศเท่าน้ัน รับชมย้อนหลัง และ/หรือตามความต้องการ
เท่าน้ัน

รับชมท้ังรายการสดและย้อนหลัง และ/หรือ
ตามความต้องการเท่าน้ัน

Gen Z Gen Y Gen X Baby Boomer Generation (G.I.)

ภาพที ่44 : แสดงเปรยีบเทยีบรปูแบบการรบัชมรายการแบบสด	(ตามผงัรายการ)	และการรบัชม 

รายการแบบย้อนหลัง	(Video	On-Demand)	โดยแยกตามเจเนอเรชั่น
ท่ีมา : โครงการส�ารวจพฤตกิรรมและแนวโน้มการบรโิภคสือ่ของไทย	โดยศนูย์วจิยัและให้ค�าปรกึษาแห่ง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับส�านักงาน	กสทช.	

  3.5.2 สถานการณ์เศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวส่งผลต่ออุตสาหกรรม

		 	 จากภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัวจากผลพวงของสงครามการค้า	 ที่อาจ 

มีผลต่อค่าเงิน	 รวมถึงสงครามทางเทคโนโลยี	 ที่ล้วนส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของ 

เศรษฐกิจภายในประเทศให้ถดถอยหรืออาจลดน้อยลง	 ท�าให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่าน 

โครงข่ายเคเบิลทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กทยอยปิดตัวลงจ�านวนมาก	 (จ�านวนผู้ได้รับ 

ใบอนญุาตบรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลในปี	2562	ลดลงจากปี	2561	จ�านวน	45	ราย)	 

เนือ่งจากข้อจ�ากดัด้านเงนิลงทุน	การประสบปัญหาขาดทุนต่อเนือ่ง	รวมท้ังภาวะการแข่งขัน 

ที่รุนแรงของอุตสาหกรรมสื่อ	เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันอันส่งผลให้ 

การด�าเนินธุรกิจเป็นไปในลักษณะท่ีเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน	 การรวมตัวระหว่างกลุ่มผู้ 

ประกอบการด้วยกันของตลาดกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลท�าให้ตลาดมีความ 

เข้มแขง็ในการด�าเนนิธรุกจิ	ซึง่นอกจากในด้านเงินลงทนุแล้ว	ยงัสามารถควบคมุต้นทนุและ 

วางแผนในการบรหิารได้ตลอดทัง้ห่วงโซ่ธรุกจิ	ทัง้นี	้การให้ความส�าคญัต่อการเพิม่ผลติภาพ 

ของตลาดกจิการผ่านโครงข่ายเคเบิลเป็นหลกัส�าคญัต่อการประกอบธรุกจิให้เกดิความยัง่ยนื	 

เนือ่งจากตลาดกจิการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิเป็นตลาดทีม่ผีูข้อรับใบอนญุาตประกอบ 

กจิการทางธรุกจิ	ในระดบัท้องถิน่	ระดบัภมูภิาค	และระดบัชาต	ิซึง่ต้องให้ความส�าคญัต่อการ 
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ปรับปรุงด้านกระบวนการผลิตเนื้อหา	 การลงทุนด้านโครงข่ายส่งสัญญาณ	และการเสริม 

บรกิารอนิเทอร์เน็ต	เพือ่รองรบัต่อการเปลีย่นแปลงของในด้านเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของ 

ผูบ้รโิภค	นอกจากนี	้จากสถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัส	2019	(COVID–19)	จึงยิง่ 

ส่งผลกระทบต่อการลงทนุ	การขยายโครงการ	การจัดหาเนือ้หารายการเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

ของลกูค้า	รวมถึงการช�าระค่าบริการของลกูค้า	เกดิความล่าช้าหรอือาจยกเลกิการใช้บริการ 

โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลและเปลี่ยนไปใช้บริการโทรทัศน์พื้นดินหรือบริการโครงข่าย 

ดาวเทียมแบบไม่มีค่าบริการรายเดือนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย	 ซ่ึงอาจส่งผลให้ 

ผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลขาดเงินทุนส�าหรับหมุนเวียนและด�าเนินธุรกิจ 

จนอาจปิดตัวลงในอนาคตได้	

  3.5.3 การเปลี่ยนแปลงระบบจากแอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล

		 			 ผู้ประกอบการเคเบิลต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในการให ้

บริการจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอลซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบกิจการ 

เคเบิลทีวี	 เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง	 ทั้งนี้การให้บริการในระบบดิจิตอลส�าหรับ 

โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลท�าให้คุณภาพสัญญาณมีความคมชัดมากข้ึน	 รวมทั้งมีจ�านวน 

ช่องรายการท่ีมากกว่าระบบแอนะล็อก	 ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีจ�าเป็นต้องเปลี่ยนการ 

ให้บรกิารเป็นระบบดจิติอลท้ังระบบ	ตัง้แต่ห้องส่งสญัญาณ	(Head-end)	โครงข่ายสายเคเบลิ	 

จนถงึกล่องรบัสญัญาณ	(Set-top	box)	เพือ่ตอบสนองความต้องการในการรบัชมของผูบ้รโิภค	 

และเพ่ือการแข่งขันในตลาดท่ีจ�าเป็นต้องแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด	ผู้ประกอบกิจการรายใหญ ่

หรือมีต้นทุนในการปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการจึงเล็งเห็นโอกาสในการเพิ่มศักยภาพ 

ในการแข่งขัน	 อย่างไรก็ตาม	 การให้บริการในระบบแอนะล็อกยังคงมีอยู่ในกิจการเคเบิล 

ระดบัท้องถิน่บางรายทีเ่ป็นผูป้ระกอบกจิการขนาดเล็กและขนาดกลาง	เพ่ือตอบสนองความ 

ต้องการของในกลุ่มผู้รับชมโทรทัศน์ที่รับชมผ่านระบบแอนะล็อกเพียงระบบเดียว	 ด้าน 

ผูป้ระกอบกจิการรายเลก็หรอืมทุีนน้อยท่ีไม่ต้องการลงทนุเปลีย่นจากระบบแอนะลอ็กไปยงั 

ระบบดจิิตอล	เนือ่งจากเลีย่งการลงทนุทีใ่ช้ต้นทนุสงู	มรีะยะเวลาในการคนืทนุค่อนข้างนาน	 

และไม่อาจคุ้มค่าส�าหรับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย	 ทั้งนี้	 ตลาดโทรทัศน์ 

ผ่านโครงข่ายเคเบิลสามารถด�าเนินกิจการทั้งระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลได้	 จึงมี 

ผูป้ระกอบการบางรายทีม่ข้ีอจ�ากัดด้านเงนิลงทนุให้บรกิารระบบแอนะลอ็กเพยีงอย่างเดยีว	 

และผูป้ระกอบกจิการทีม่กีารลงทนุเปลีย่นระบบการให้บริการจากแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล 
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โดยสมบูรณ์	 เพื่อรองรับเทคโนโลยีและช่องรายการดิจิตอลในอนาคต	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมี 

ผู้ประกอบการบางรายที่ให้บริการทั้งสองระบบควบคู่กันไป	เพื่อการให้บริการที่ครอบคลุม 

และตอบสนองความต้องการของผู้รับชมทั้งสองประเภท		

  3.5.4  การเข้ามาแข่งขันของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระดับชาติ

			 	 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตยังคงมีบทบาทในตลาดการรับชมโทรทัศน์อย่างมาก 

ซึ่งเกิดจากการขยายและพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกระดับท่ีต้องการ 

ใช้อนิเทอร์เนต็บ้านความเรว็สงู	โดยผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็ระดับชาติบางรายต้องการทีจ่ะ 

น�าโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่นั้นน�าส่งเนื้อหารายการหรือแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการนั้น 

ผ่านสาย	 Fiber	Optic	 ท่ีเป็นการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาสู่ผู้บริโภคอยู่แล้วให้สามารถ 

ใช้บริการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณได้อีกด้วย	 ซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระดับชาติ 

ได้แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลโดยตรง	เนื่องจากเป็น 

การดึงดูดผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงโครงข่ายการรับชมโทรทัศน์และยกเลิกบริการโทรทัศน์ 

ผ่านโครงข่ายเคเบลิทีม่อียู	่โดยจดุแขง็ของบรกิารจากผู้ให้บริการอนิเทอร์เนต็นัน้เป็นลักษณะ 

สินค้าที่เป็นคอนเวอร์เจนซ์ที่มีการขายบริการอินเทอร์เน็ตควบคู่กับบริการโทรทัศน์รวมถึง 

การแข่งขนัด้านราคาทีผู่บ้รโิภคท่ีใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็จากผู้ให้บริการนัน้ๆ	จะได้รับข้อเสนอ 

ให้ใช้บริการโทรทัศน์ในราคาที่ดึงดูดกว่าจากการเสียค่าสมาชิกที่เท่าเดิมจากบริการ 

อินเทอร์เน็ต	 ซึ่งจากการส�ารวจตลาดพบว่าปัจจุบันผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระดับชาติที่ให้ 

บริการและมีบริการท่ีสามารถเป็นสินค้าทดแทนบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลได ้

จ�านวน	3	ราย	ได้แก่	

	 	 (1)	บริษัท	 ทรู	 อินเทอร์เน็ต	 จ�ากัด	 เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

โดยในปี	2562	มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ร้อยละ	76.61	(ผู้ใช้บริการประมาณ	3.8	ล้านราย)	 

โดยเป็นบริษัทในเครอืบรษิทั	ทร	ูคอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	ซึง่มธีรุกจิในเครอืทีใ่ห้บรกิาร 

โทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ทั้งผ่านโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิล	 รวมถึงบริการ	 OTT		 

โดยการท�าการตลาดของบรษิทั	ทร	ูอนิเทอร์เนต็	จ�ากดั	มลัีกษณะการน�าบรกิารต่างๆ	ในเครอื 

มาให้บริการในลักษณะแพ็กเก็จ	 อาทิ	 หากสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 True	 

online	จะได้สิทธิในการรับชมช่องรายการของ	Truevision	สิทธิรับกล่อง	TrueIDTV	และ 

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย	Truemove	H	โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนด

_20-0818(001-156)P3.indd   78 24/11/2563 BE   15:28



รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี 2562 - 2563    79

	 	 (2)	บรษิทั	ทรปิเปิลท	ีบรอดแบรนด์	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นผู้ให้บริการอนิเทอร์เนต็ 
ความเร็วสูงโดยในปี	 2562	 มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ร้อยละ	 31.45	 (ผู้ใช้บริการประมาณ	 
3.17	ล้านราย)	มกีารท�าการตลาดผูใ้ช้บรกิารสมคัรใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูของ	3BB	 
สามารถเข้าใช้งาน	GIGATainment	ที่สามารถใช้บริการ	HBOGo	และ	Monomax	ซึ่งเป็น 
บริการ	OTT	ภายใต้สิทธิของ	3BB	โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนด

	 	 (3)	บริษัท	 แอดวานซ์ไวร์เลส	 เน็ทเวอร์ค	 จ�ากัด	 เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงโดยในปี	 2562	 มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ร้อยละ	 10.27	 (ผู้ใช้บริการประมาณ	 
1.03	ล้านราย)	 โดยเป็นบริษัทในเครือบริษัท	แอดวานซ์	 อินโฟ	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
ซึ่งบริการของบริษัทในเครือให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่และไอพีทีวี	มีลักษณะการ 
ท�าการตลาดโดยน�าบริการต่างๆ	ในเครือบริษัทมาให้บริการในลักษณะแพ็กเก็จ	อาทิ	หาก 
สมัครใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู	AIS	Fibre	จะได้สทิธิในการรบัชม	AIS	Play	ส่วนลด 
กล่องบรกิาร	AIS	Playbox	และใช้โทรศพัท์เคล่ือนทีเ่ครือข่าย	AIS	โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายภายใต้ 
เงื่อนไขที่ก�าหนด

		 	 ท้ังนี้	 ส�าหรับบริษัท	 ทีโอที	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงโดยในปี	 2562	 มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ร้อยละ	 16.25	 (ผู้ใช้บริการประมาณ 
1.64	 ล้านราย)	 ท�าการตลาดแม้ว่าจะมีบริการโทรทัศน์เคลื่อนที่	 บริการโทรศัพท์ประจ�าท่ี	 
บริการไอพีทีวี	แต่ไม่มีลักษณะการท�าตลาดแบบหลอมรวมบริการ

ภาพที ่45 :	แสดงการท�าการตลาดของผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็ระดบัชาตทิีม่ลีกัษณะหลอมรวมบรกิาร
ท่ีมา :	 สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท	 ทรู	 อินเทอร์เน็ต	 จ�ากัด	 บริษัท	 ทริปเปิลที	 บรอดแบรนด์	 จ�ากัด	 

(มหาชน)	และบริษัท	แอดวานซ์ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด
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	 	 ทั้งน้ี	 จากลักษณะการท�าการตลาดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระดับชาติที่ม ี

ลกัษณะของการหลอมรวมบรกิาร	(Convergence)	ซึง่ส่วนหนึง่มบีรกิารโทรทศัน์ทีส่ามารถ 

ทดแทนบรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิได้	อกีทัง้	จากจ�านวนการใช้งานของอนิเทอร์เนต็ 

ความเรว็สงูทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศประมาณ	10	ล้านรายและมอัีตราการเพิม่ขึน้ทกุปีๆ	ละ 

ประมาณเกือบ	 1	 ล้านราย	 อีกทั้งยังมีแนวโน้มอัตราค่าบริการท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องจาก	 

0.05	บาท/kbps	ในปี	2558	เป็น	0.005	บาท/kbps	ในปี	25625	จงึท�าให้ผูใ้ช้บรกิารโทรทศัน์ 

ผ่านโครงข่ายเคเบิลบางส่วนที่สนใจบริการของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยกเลิกบริการ 

โทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิและใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ในลกัษณะของบรกิาร	Convergence	 

เพียงอย่างเดียว

  3.5.5  กฎระเบียบของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

	 	 นอกจากหลักเกณฑ์ของ	 กสทช.	 ท่ีก�าหนดแนวทางให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้อง 

ปฏิบัติตามเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาสภาพการแข่งขันไม่ให้เกิดการผูกขาด	 

ลด	หรอืจ�ากัด	การแข่งขนัของกิจการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์แล้ว	กฎระเบยีบของ 

ภาครัฐในบางประการยังส่งผลให้เกิดภาระต้นทุนของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่าน 

โครงข่ายเคเบิลเป็นอย่างยิ่ง	 อาทิ	 นโยบายในการน�าสายไฟฟ้าลงดิน	 ซึ่งหากอธิบายโดย 

ลักษณะของตลาดแล้วจะพบว่าต้นทุนในการพาดสายเคเบิลเพ่ือส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปยัง 

ผู้ใช้บริการนั้น	 ถือเป็นต้นทุนส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจซ่ึงแต่เดิมนั้นค่าบริการเป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ์ของการไฟฟ้านครหลวง6	และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค7	ซ่ึงมอีตัราค่าบริการท่ีแน่นอน 

และคิดอัตราตามจ�านวนของเสาและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายสื่อสารท่ีด�าเนินการ 

พาดสายซึง่ค่าบรกิารประมาณ	55	บาท/ต้น/ปี	(ส�าหรับเส้นผ่านศนูย์กลางไม่เกนิ	63	มลิลิเมตร 

ในพ้ืนทีข่องการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค)	และประมาณ	87	บาท/ต้น/ปี8	(ส�าหรบัสายไฟเบอร์ออปตกิ 

ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง)	 แต่เมื่อการด�าเนินการน�าสายไฟฟ้าลงดินตามนโยบาย 

5	 รายงานอตัราค่าบริการโทรคมนาคมประจ�าปี	2562	ส�านกัวชิาการและจดัการทรพัยากรโทรคมนาคม	ส�านกังาน	 

กสทช.		
6	 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง	 ว่าด้วย	 หลักเกณฑ์การติดต้ังสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง	 

พ.ศ.	2563
7	 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 

บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	พ.ศ.	2558	
8	 ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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ของภาครัฐแล้ว	 ท�าให้อัตราค่าบริการท่ีแต่เดิมเคยถูกก�าหนดโดยหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้า 

นครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถน�ามาใช้งานกับกรณีน�าสายไฟฟ้าลงดินได	้ 

อีกทั้งอัตราค่าบริการในการค�านวนยังเป็นอัตราใหม่ซ่ึงก�าหนดโดยบริษัท	 ทีโอที	 จ�ากัด	 

(มหาชน)	บริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม	จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	 กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด	 

แล้วแต่กรณี	จะท�าการตกลงกับเจ้าของสายโดยคิดเป็นระยะทางซึ่งจากการเก็บข้อมูลจาก 

ผู้ประกอบกิจการพบว่าอัตราให้บริการที่มีการเจรจาในปัจจุบันมีการคิดอัตราค่าบริการ 

ท่อร้อยสายอัตราสูงสุดประมาณ	 9,650	 บาท/ท่อย่อย/กิโลเมตร/เดือน	 ซึ่งเป็นราคาท่ี 

ต่างจากการด�าเนินการในอดีต	

	 	 ทั้งนี้	จากการค�านวนอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทนุของผู้ใหบ้ริการโทรทัศน์ 

ผ่านโครงข่ายเคเบิลในอดตี	ซึง่มอีตัราต้นทุนประมาณ	55	บาท/ต้น/ปี	(หรอืประมาณ	1,375	 

บาท/ต้น9/ปี)	 แต่ปัจจุบันส�าหรับพื้นที่ที่น�าสายไฟฟ้าลงดินท�าให้ต้นทุนเฉพาะส่วนเพิ่มขึ้น 

ประมาณ	115,800	บาท/ท่อย่อย/กโิลเมตร/ปี	ซ่ึงถอืว่าเป็นอตัราต้นทนุทีผู้่ประกอบกจิการ 

จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นต่อปีส�าหรับระยะทาง	1	กิโลเมตรเป็นเงิน	114,425	บาท	หรือเพิ่มขึ้น 

จ�านวน	84.21	เท่า	ซึง่จากการสอบถามข้อมลูและแนวทางทางในการปรบัตัวของผูป้ระกอบ 

กิจการในพื้นที่ต่างจังหวัดพบว่าผู้ประกอบกิจการหลายรายจ�าเป็นต้องเลี่ยงการน�าสาย 

ลงดนิและอาศยัการอ้อมสายส�าหรบัพืน้ทีท่ีส่ามารถเดนิสายไปถงึผูใ้ช้บรกิารได้แต่หากกรณี 

ทีม่ผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนน้อย	ผูป้ระกอบกจิการบางรายจ�าเป็นต้องปฏเิสธการให้บริการส�าหรับ 

ลูกค้าใหม่ที่มีความประสงค์จะใช้บริการดังกล่าว	

 3.6 กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล

	 	 เนือ่งจากการแข่งขันในตลาดกจิการโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลประสบปัญหา 

จากปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	 ท�าให้จ�านวนผู้ให้บริการโทรทัศน ์

ผ่านโครงข่ายเคเบิลมีจ�านวนลดลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงรายได้จากการประกอบกิจการที่มี 

แนวโน้มลดลงส่งผลให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงขึ้น	 ผู้ประกอบกิจการในตลาด 

จึงปรับตัวและร่วมมือกันวางแผนในการก�าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและส่งผลดีต่อการ 

ขับเคลื่อนการด�าเนินธุรกิจในตลาดกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	ดังนี้	

9	 ระยะทาง	1	กิโลเมตรส�าหรับเสาสูง	12	เมตร	ใช้เสาไฟฟ้าจ�านวน	25	ต้น	(เฉลี่ยระยะต่อเสา	30	เมตร)
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   3.6.1 การสร้างพันธมิตรทางการค้า 

	 		 การสร้างพันธมิตรโดยการการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่น 

ขนาดเล็กและขนาดกลาง	 เป็นลักษณะการด�าเนินการเพ่ือลดต้นทุนในการด�าเนินกิจการ	 

โดยจากการตดิตามสภาพตลาดพบว่า	การรวมกลุม่พนัธมติรทางการค้า	สามารถด�าเนนิการ 

ได้เป็น	3	รูปแบบหลัก	ได้แก่	

	 	 (1)		การรวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการโครงข่าย	 เช่น	 โดยการรวม 

โครงข่ายกระจายสัญญาณท่ีท�าหน้าท่ีกระจายสัญญาณสถานีส่งสัญญาณ	 (Head-end)	 

ให้เป็นโครงข่ายเดียว	 (One	 Network)	 ในระบบดิจิตอลเพื่อช่วยให้ต้นทุนต่อหน่วยของ 

ผูป้ระกอบการรายย่อยลดลง	ช่วยให้การใช้โครงข่ายมปีระสิทธภิาพและความคุม้ค่าเพิม่ขึน้	 

เกดิความเท่าเทยีมกนัในการใช้บรกิารของผูบ้รโิภค	ส่งผลให้เกดิความพงึพอใจ	และช่วยลด 

การยกเลกิการใช้บรกิารของผูบ้รโิภคได้อกีทางหนึง่	ซึง่การด�าเนนิการในลกัษณะนีเ้หมาะกบั 

พืน้ทีใ่ห้บรกิารท่ีมจี�านวนผูเ้ล่นหลายรายในพืน้ที	่โดยเฉพาะจ�านวนผูป้ระกอบกจิการรายย่อย	 

เช่น	กรุงเทพ	ชลบุรี	ภูเก็ต	เป็นต้น		

	 	 (2)	 การรวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนด้านเนื้อหารายการซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มกัน 

ระหว่างผูป้ระกอบกจิการเคเบิลท้องถิน่ขนาดกลางและขนาดเล็ก	เช่นเดยีวกบัการรวมกลุม่ 

เพื่อให้บริการด้านโครงข่าย	ซึ่งปรากฏใน	2	รูปแบบ

	 	 	 (2.1)	 การร่วมผลิตรายการร่วมกัน	เช่น	การสร้างห้องส่งเพื่อผลิตข่าวหรือ 

รายการในลักษณะท้องถ่ินร่วมกัน	 และเผยแพร่กันในเฉพาะกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์ในการ 

ลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มจ�านวนผู้รับชม	(Eyeball)	ให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น	เช่น	 

ส�านกัข่าวเพชรบุร	ี-	ประจวบครีขัีนธ์	ซึง่เป็นการรวมกลุม่กนัผลติรายการข่าวท้องถิน่ร่วมกนั	 

และน�ารายการเผยแพร่ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มโดยมีห้องผลิตรายการอยู่แห่งเดียวและ 

ออกอากาศในเวลาเดียวกัน	หรือ	ช่อง	Cable	Channel	37HD	ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันและ 

จัดท�าช่องรายการ	Cable	Channel	37HD	ในนามบริษัท	ไทย	เคเบิล	บรอดแคสติ้ง	จ�ากัด	 

และออกอากาศภายในกลุ่มสมาชิกจ�านวน	59	สถานี10

	 	 	 (2.2)		การรวมตวักนัเพือ่ต่อรองและจัดหารายการลิขสิทธ์ิ	เนือ่งด้วยรายการ 

ลขิสทิธ์ิถอืเป็นรายการทีส่ามารถดงึดดูความสนใจของผูใ้ช้บริการ	แต่จากลกัษณะธรุกจิของ 

10	http://www.cablechannel37.com/
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บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิทีม่ทีนุการประกอบกจิการไม่มากนกั	การจัดหาลิขสทิธิ ์

ที่มีราคาสูงจึงสามารถท�าได้อย่างยากล�าบาก	ผู้ประกอบกิจการบางส่วนจึงรวมตัวเพื่อสร้าง 

ฐานอ�านาจในการต่อรองกบัเจ้าของลขิสทิธิซ่ึ์งการด�าเนนิการในลักษณะนีจ้ะท�าให้สามารถ 

เข้าถึงเนื้อหารายการที่มีคุณภาพต่างๆ	ได้ง่ายกว่าการด�าเนินการเอง	

	 	 (3)	 การรวมกลุ่มเพื่อขยายรูปแบบการให้บริการ	นอกเหนือจากการให้บริการ 

โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	ซึ่งมีรูปแบบการปรับตัวในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยอาจเป็นการ 

รวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการเคเบิลเองหรือการจับมือระหว่างผู้ประกอบการเคเบิลกับ 

ผู้ประกอบการด้านโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติค	 ซึ่งเป็นการลงทุนปรับเปลี่ยนระบบโครงข่าย 

ที่ใช้สายใยแก้วน�าแสง	(Fiber	Optic)	ในการส่งสัญญาณ	เพื่อเพิ่มบริการและประสิทธิภาพ 

ในการใช้งานให้กับลูกค้า	 อาทิ	 บริการด้านอินเทอร์เน็ตปริมาณของจ�านวนช่องรายการที่ 

เพิ่มขึ้น	 และคุณภาพในการรับชม	 เป็นการปรับตัวตามเทคโนโลยีและเพ่ือตอบสนอง 

พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าในปัจจุบัน	 ซ่ึงเป็นกลยุทธ์การปรับตัวด้านการประหยัดต่อ 

ขอบเขต	คอืการน�าบรกิารอนิเทอร์เนต็บ้านมาให้บริการแก้ลูกค้าปัจจุบนัเพ่ือรักษาฐานลูกค้า 

เดิม	และดึงดูดฐานลูกค้าใหม่ในอนาคต	โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสาย	Fiber	Optic	ที ่

น�าส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแล้วนั้นน�าส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าเช่นกัน	 

นอกจากนี้การทีผู่้ประกอบกจิการโทรทศัน์ผา่นโครงข่ายเคเบลิมกีารให้บรกิารอนิเทอร์เน็ต 

ท�าให้สามารถแข่งขนัต่อการเข้ามาของผูใ้ห้บรกิารอินเทอร์เนต็ระดับชาติได้	โดยการรวมกลุ่ม 

ในลักษณะนี้ผู้ประกอบกิจการจ�าเป็นจะต้องจัดต้ังนิติบุคคลเพ่ือด�าเนินการขอใบอนุญาต 

ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบมีโครงข่ายเป็นของตนเองส�าหรับเป็นผู้ด�าเนินการวางโครงข่าย 

และบริหารสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้แก่สมาชิกท่ีร่วมกลุ่ม	 เช่น	 การรวมตัวเพ่ือให้บริการ 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและให้บริการในนามกลุ่ม	Hi-Internet		หรือให้บริการในนามกลุ่ม	 

C	Connect	เป็นต้น

  3.6.2 สร้างความแตกต่างให้กับผู้รับบริการปลายทาง  

		 	 โดยปกตแิล้วการให้บรกิารโทรทศัน์โดยเฉพาะการให้บริการโทรทศัน์แบบไม่ใช้ 

คลืน่ความถี	่ผูร้บับรกิารปลายทางจะคุน้ชนิกบัลกัษณะการให้บรกิารและเนือ้หารายการจาก 

ผู้ให้บริการรายใหญ่	อาทิ	บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจาก 

ผู้รับบริการปลายทาง	 (End-user)	 การให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลโดยมีการ 

ปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าหรือผู้รับชมที่ได้รับบริการปลายทาง	จากเดิมที่ผู้รับบริการปลายทาง 
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เป็นลกูค้าตามบ้าน	หรอืกลุม่ชมุชนใดชมุชนหนึง่	เป็นกลุม่ผูร้บัชม	อาท	ิคอนโดมเินยีม	โรงแรม	 

โรงพยาบาล	และอพาร์ตเมนต์	ซึง่จะเป็นการสร้างประสบการณ์การรบัชมรายการโทรทศัน์ 

หรือการให้รับชมจดจ�าในรายการที่น�าเสนอ		และอาจส่งผลเป็นการประหยัดต้นทุนในด้าน 

โครงข่ายของผู้ให้บริการอีกด้วย	 เนื่องจากใช้ต้นทุนของระบบโครงข่าย	 และอาจส่งผลต่อ 

การเพิ่มจ�านวนผู้รับชมโดยมีต้นทุนในการเดินสายสัญญาณเท่าเดิม		

		 	 นอกจากนี	้จากการเกบ็ข้อมลูพบว่ารายการประจ�าท้องถิน่ของผู้ประกอบกิจการ 

โทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิถอืได้ว่าเป็นจุดแขง็ของการประกอบกจิการเนือ่งจาก	เป็นการ 

น�าเสนอรายการได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับชมในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	 

ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวท้องถิ่น	รายการวัวชน	-	ไก่ชน	เป็นต้น	
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1. ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด
	 การประกอบกจิการโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	เป็นการให้บริการโทรทัศน์แบบ																	 
ไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกจิการโทรทัศน์	พ.ศ.	2551	แต่ต้องได้รบัใบอนญุาตเพือ่ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน์	ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่	ซึ่งผู้รับใบอนุญาตจะท�าการให้บริการแพร่ 
สญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมถึงผูร้บั	(Direct	To	Home	:	DTH)	ทัง้ในระบบ	C-Band	และ	 
Ku-Band	โดยมีพื้นที่ในการให้บริการครอบคลุมประเทศไทย

 

 

 

 

S2 S1 
S3 

S4 

S5 

ภาพที่ 46 : แสดงลักษณะของตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
 

	 ตามภาพที	่46	แสดงกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องของตลาดการรับชมผ่านโครงข่ายดาวเทยีม	 
ซึ่งมีการด�าเนินการในลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	ดังนี้

	 1)	 การผลติรายการ	(S1)	คอื	การท�าหน้าทีจ่ดัหาหรอืผลติเนือ้หารายการ	(Content)	 
ทีอ่าจผลติเองหรอืจดัหามา	เช่น	รายการภาพยนตร์	รายการบนัเทงิ	เป็นต้น	ก่อนด�าเนนิการ 
จัดส่งไปยังผู้ให้บริการช่องรายการ	 (S2)	 ท้ังนี้	 การผลิตรายการอาจเป็นการให้บริการช่อง 
รายการหรือไม่ก็ได้	แต่ไม่ถือว่าเป็นการประกอบกิจการโทรทัศน์ของ	กสทช.				

บทที่ 3

บริการโทรทัศน์ 
ผ่านโครงข่ายดาวเทียม

(Satellite Television)
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	 2)	 การให้บรกิารช่องรายการ	(S2)	คอื	การท�าหน้าทีร่วบรวมเนือ้หารายการเพือ่จดัท�า 

เป็นผงัรายการ	(Program)	ลงในช่องรายการ	(Channel)	ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด	 

โดยการให้บริการช่องจะต้องได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ตามที่	 กสทช.	 ก�าหนด	 

โดยปัจจุบนัมีผูร้บัใบอนญุาต	จ�านวน	533	ใบอนญุาต1	ทัง้นี	้เป็นผูร้บัใบอนญุาตช่องรายการ 

ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	จ�านวน	331	ใบอนุญาต2 

	 3)	 การให้บรกิารโครงข่าย	(S3)	คอื	น�าช่องรายการจากผูใ้ห้บรกิารช่องรายการ	(S2)	 

มาลงแพลตฟอร์มโทรทัศน์ดาวเทียมของตน	 โดยผ่านขั้นตอนทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 

การแปลงสญัญาณ	(Encoding)	การเข้ารหสั	(Encryption)	การรวมสัญญาณ	(Multiplexing)	 

การเรียงช่อง	(OTA)	รวมไปถึง	การจัดท�าผังรายการอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Program	 

Guide	 :	 EPG)	หลังจากนั้นจึงล�าเลียงส่งสัญญาณ	ที่แปลงแล้วต่อไปยังผู้ให้บริการอัพลิงค ์

สัญญาณดาวเทียม	 (Uplink	 Provider)	 เพื่อท�าการอัพลิงค์สัญญาณขึ้นไปยังผู้ให้บริการ 

ดาวเทียม	(S4)	โดยการให้บริการโครงข่ายจะต้องได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ตามที่	 

กสทช.	ก�าหนด	ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับใบอนุญาต	จ�านวน	23	ใบอนุญาต	

	 4)	 การให้บรกิารดาวเทยีม	(S4)	ดาวเทยีมทีใ่ช้ส�าหรับการประกอบกจิการโทรทศัน์ 

ทั่วไปเป็นดาวเทียมสื่อสาร	 (Communications	 Satellite)	 ซึ่งท�าหน้าที่เป็นสถานีทวน 

สญัญาณวทิยเุพือ่ใช้รบัและถ่ายทอดสญัญาณสูพ่ืน้โลก	ซึง่ระบบการสือ่สารด้วยดาวเทยีมนัน้ 

จะมีองค์ประกอบส�าคญั	2	ส่วน	คอื	ส่วนภาคอวกาศ	(Space	Segment)	ซ่ึงได้แก่	ตัวดาวเทียม 

และส่วนภาคพื้นดิน	(Ground	Segment)	ซึ่งได้แก่	สถานีรับส่งภาคพื้นดิน	ส�าหรับวิธีการ 

ในการส่งสัญญาณจะเป็นการส่งสัญญาณโดยคลื่นไมโครเวฟ	 (ย่านความถี่	 C–Band	 และ	 

Ku-Band)	ผสมข้อมลูข่าวสาร	และเชือ่มโยงโดยสญัญาณขาขึน้	(Up-link)	จากนัน้ดาวเทยีม 

จะท�าการเปลี่ยนความถี่แล้วส่งสัญญาณผสมข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงขาลง	 (Down-link)	 

มายงัสถานีภาคพืน้ดนิหรอือปุกรณ์รบัสญัญาณภาคพืน้ดนิต่อไป	ส�าหรบัปัจจบุนัมผีูใ้ห้บรกิาร 

ดาวเทียม	1	ราย	ได้แก่	ดาวเทียมไทยคม		

	 5)	 การให้บรกิารอปุกรณ์รบัสญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม	(S5)	คอื	การให้บรกิาร 

อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	(Set-top	box)	ซึ่งปัจจุบันผู้ให้บริการอุปกรณ์ 

รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต	 น�าเข้า	 จ�าหน่ายหรือมีไว ้

1	 ข้อมูล	ณ	มิถุนายน	2563		
2	 ข้อมูล	ณ	มิถุนายน	2563		
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เพื่อจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ตามมาตรา	70	ของพระราชบัญญัติการประกอบ 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์	พ.ศ.	2551	ซึง่ผูท่ี้ผลติหรอืน�าเข้าจะต้องด�าเนนิการ 

ผ่านการรบัรองมาตรฐานและตดิเครือ่งหมายการรับรองมาตรฐานจากส�านกังาน	กสทช.	แล้ว	

	 ทัง้น้ี	ส�าหรบัการก�ากบัดแูลนัน้	การให้บรกิารช่องรายการ	(S2)	การให้บรกิารโครงข่าย	 

(S3)	 จะต้องได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลการประกอบกิจการจาก	 กสทช.	 

และการให้บริการอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	 (S5)	 จะต้องผ่านการรับรอง 

มาตรฐานและติดเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานจากส�านักงาน	กสทช.	แต่ส�าหรับการให้ 

บรกิารดาวเทียม	(S4)	ถอืเป็นกจิการโทรคมนาคม	ซึง่อยูภ่ายใต้บงัคับตามพระราชบัญญตักิาร 

ประกอบกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2544	นอกจากนี	้ส�าหรับการให้บริการช่องรายการ	(S2)	 

จะมีลกัษณะของบรกิารเช่นเดยีวกบับริการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คล่ืนความถ่ี	ซ่ึงจะหมายความ 

รวมถงึการให้บรกิารช่องรายการผ่านโครงข่ายเคเบลิ	โครงข่ายดาวเทียม	และโครงข่ายไอพีทวีี 

การวิเคราะห์ในรายงานในส่วนนี้จึงมุ่งเน้นในการวิเคราะห์ถึงลักษณะบริการและโครงข่าย 

ของการให้บริการโครงข่าย	 (S3)	 โดยแยกส่วนของการวิเคราะห์การให้บริการช่องรายการ 

ในล�าดับต่อไป

2. ลักษณะการแข่งขัน
 2.1 จ�านวนผู้เล่นในตลาด

	 การให้บรกิารโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีม	เป็นการประกอบกจิการกระจายเสยีง 

และโทรทัศน์ที่จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 เพื่อให้ 

บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 

ดาวเทียมที่ยังคงสถานะใบอนุญาต	จ�านวน	23	ราย3	โดยสามารถจ�าแนกตามลักษณะของ 

การให้บรกิารและการก�ากับดแูลการแข่งขนัในตลาดเป็น	2	กลุ่มหลักๆ	ได้แก่	การให้บริการ 

ค้าส่งบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมและการให้บริการค้าปลีกบริการโทรทัศน์ผ่าน 

โครงข่ายดาวเทียม

 	 1.	 การให้บริการค้าส่งบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	คือลักษณะการ 

ให้บรกิารโครงข่ายหรอืสิง่อ�านวยความสะดวกด้านกจิการกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์	โดยการ 

ให้เช่าหรอืขายอปุกรณ์/สิง่อ�านวยความสะดวกของโครงข่ายกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์ของ 

3	 ข้อมูล	ณ	เดือน	มิถุนายน	2563		
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ผู้รับใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนเพื่อน�าไปให้บริการในนามของผู้เช่าหรือผู้ซ้ือ	 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์	ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มที่ให้บริการในตลาด 

ทีเ่ก่ียวข้องกับกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	3	บรกิารหลกัๆ	ทีม่คีวามเก่ียวข้องกบั 

บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	ได้แก่	กลุ่มให้บริการรวมสัญญาณ	(Multiplexing	:	 

MUX)	กลุม่ให้บรกิารจดัเรียงช่องรายการ	(Over	The	Air	:	OTA)	กลุ่มให้บริการอพัลิงค์สัญญาณ 

ขึ้นสู่ดาวเทียม	(Uplink)	ซึ่งมีการให้บริการตามภาพที่	47
 

 

MUX

UplinkOTA

1. กลุ่มให้บริการ MUX + OTA + Uplink 

2. กลุ่มให้บริการ MUX + OTA   

3. กลุ่มให้บริการ MUX + Uplink 

4. กลุ่มให้บริการ OTA + Uplink 

5. กลุ่มให้บริการ MUX อย่างเดียว 

6. กลุ่มให้บริการ OTA อย่างเดียว 

7. กลุ่มให้บริการ Uplink อย่างเดียว 

2 
13 2 

0 

3 

3 - 

ภาพที ่47 : แสดงจ�านวนผูใ้ห้บรกิารและลกัษณะการให้บรกิารในการประกอบกจิการโทรทัศน์ผ่าน 

โครงข่ายดาวเทียม

	 	 อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาตามลักษณะของการให้บริการต่างๆ	ประกอบกับ 

ขอบเขตของใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่าย 

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์	พบว่าการให้บริการในลักษณะของบริการอัพลิงค์สัญญาณขึ้นสู่ 

ดาวเทยีม	(Uplink)	เป็นบรกิารท่ีอยูภ่ายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญติัการประกอบกจิการ 

โทรคมนาคม	พ.ศ.	2544	และไม่จ�าต้องขอรบัใบอนุญาตเพือ่ประกอบกจิการตามพระราชบญัญตั ิ

การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์	พ.ศ.	2551	ดังนัน้	จึงปรากฏกลุ่มท่ีจะ 

ต้องขอรับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทัศน์	 พ.ศ.	 2551	 ซึ่งถือเป็นผู้เล่นของการให้บริการในตลาดค้าส่งบริการโทรทัศน์ผ่าน 

โครงข่ายดาวเทียม	รวมจ�านวน	6	กลุ่มบริการ	ดังนี้	

  1. กลุ่มบรกิาร MUX + OTA + Uplink	คอื	ผูเ้ล่นทีท่�าหน้าทีใ่ห้บรกิารครบวงจร 

แก่ผูใ้ห้บรกิารรายอืน่	(คอืผูใ้ห้บรกิารในตลาดค้าส่งสญัญาณดาวเทยีม)	ซึง่ให้บรกิารจดัเรยีง 
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ช่องรายการ	(OTA)		ให้บริการรวมสัญญาณ	(Multiplexing)	และให้บรกิารอัพลงิค์สญัญาณ 

ขึ้นสู่ดาวเทียม	 (Uplink)	 มีจ�านวนทั้งสิ้น	 2	 ราย	 ได้แก่	 บริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม	จ�ากัด	 

(มหาชน)	บริษัท	ทีซี	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด	

  2. กลุม่บรกิาร MUX + OTA	คอื	ผูเ้ล่นทีท่�าหน้าทีใ่ห้บรกิารจดัเรยีงช่องรายการ	 

(OTA)	และให้บรกิารรวมสญัญาณ	(Multiplexing)	มผู้ีเล่นขอยกเลกิการประกอบกจิการจากปี	 

2560	จ�านวน	3	ราย	ได้แก่	บริษัท	ดีมีเตอร์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(ยกเลิกปี	2561)	 

บริษัท	ไลฟ์	สตาร์	จ�ากดั	(ยกเลกิปี	2561)	บริษทั	จเีอม็เอม็	แซท	จ�ากดั	(ยกเลกิปี	2562)	และ 

เป็นผูเ้ล่นรายใหม่ท่ีขอรบัใบอนญุาตในปี	2562	จ�านวน	2	ราย	คอื	บรษิทั	จ	ีบรอดคาสท์	จ�ากดั	 

และบริษัท	อินโฟแซท	เน็ตเวิร์ค	ปัจจุบันจึงมีผู้เล่นที่ให้บริการจ�านวนทั้งสิ้น	13	ราย	ดังนี้		

	 	 	 •	 บริษัท	ไทยแซทเทิลไลท์	ทีวี	จ�ากัด

	 	 	 •	 บริษัท	เนกซ์	สเตป	จ�ากัด

	 	 	 •	 บริษัท	ไอพีเอ็ม	แพลทฟอร์ม		จ�ากัด

	 	 	 •	 บรษิทั	ไทย	แอดวานซ์	อนิโนเวชัน่	จ�ากดั	(ชือ่เดมิ	บรษิทั	ดทีวีี	เซอร์วสิ	จ�ากดั) 

	 	 	 •	 บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป		จ�ากัด

	 	 	 •	 บริษัท	บิ๊กโฟร์	แซทเทลไลท์	กรุ๊ป	จ�ากัด

	 	 	 •	 บริษัท	พีเอสไอ	บรอดคาสติ้ง		จ�ากัด

	 	 	 •	 บริษัท	สามารถวิศวกรรม	จ�ากัด

	 	 	 •	 บริษัท	อาร์เอส	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 •	 บริษัท	ดราโก้	2009	จ�ากัด

	 	 	 •	 บริษัท	วิทยุโทรทัศน์ดาวเทียม	จ�ากัด

	 	 	 •	 บริษัท	จี	บรอดคาสท์	จ�ากัด

	 	 	 •	 บริษัท	อินโฟแซท	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด

  3. กลุ่มบริการ MUX + Uplink 	 คือ	 ผู้เล่นท่ีให้บริการรวมช่องสัญญาณ	 

(Multiplexing)	และให้บริการอัพลิงค์สัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม	(Uplink)	ปัจจุบันมีผู้เล่นใน 

กลุ่มนี้	จ�านวน	2	ราย	ได้แก่	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	และกรมประชาสัมพันธ์

  4.  กลุ่มบรกิาร OTA + Uplink คอื	ผูเ้ล่นทีใ่ห้บรกิารจดัเรยีงช่องรายการ	(OTA)	 

และให้บริการอัพลิงค์สัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม	(Uplink)	ปัจจุบันไม่มีผู้เล่นในกลุ่มนี้	
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  5.  กลุ่มบริการ MUX คือ	ผู้เล่นที่ให้บริการรวมช่องสัญญาณ	(Multiplexing)	 

เพียงอย่างเดียว	มีผู้เล่นลดลงจากปี	2560	จ�านวน	2	ราย	คือ	บริษัท	โกลบอล	บรอดคาสติ้ง	 

จ�ากดั	(เพกิถอนใบอนญุาตปี	2561)	และบรษัิท	เอเชีย	บรอดคาสต้ิง	เทเลวชิัน่	จ�ากดั	(ยกเลิก 

ปี	2562)	บริษัท	ปัจจุบันจึงมีผู้เล่นที่ให้บริการจ�านวนทั้งสิ้น	3	ราย	ได้แก่	

	 	 	 •	 บริษัท	เอ	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด

	 	 	 •	 บริษัท	พีไฟว์ทีวี	แอนด์	โปรดักชั่น	จ�ากัด

	 	 	 •	 บริษัท	วีชายน์	เทเลคอม	จ�ากัด

  6.  กลุ่มบริการ OTA คือ	ผู้เล่นที่ให้บริการจัดเรียงช่องรายการ	(OTA)	เพียง 

อย่างเดียว	มีจ�านวน	3	ราย	ได้แก่

	 	 	 •	 บริษัท	ลีโอ	เทคโนโลยี	แอนด์	มาร์เกตติ้ง	จ�ากัด	

	 	 	 •	 บริษัท	ไดน่าแซท	คอมมูนิเคชั่น		จ�ากัด

	 	 	 •	 บริษัท	เคเอสทีวี	จ�ากัด

	 	 ทัง้นี	้เมือ่พจิารณารูปแบบการให้บรกิารของผูเ้ล่นในการให้บรกิารค้าส่งบรกิาร 

โทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมในปัจจบุนั4	พบว่ากลุ่มการให้บริการ	MUX	+	OTA	มจี�านวน 

ผูเ้ล่นท่ีให้บรกิารมากทีส่ดุ	โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	56.52	รองลงมาคอืกลุม่การให้บริการ	 

MUX	เพยีงประเภทเดยีว	และกลุม่การให้บรกิาร	OTA	เพียงประเภทเดียว	ซ่ึงมจี�านวนเท่ากัน	 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	13.04	ตามภาพที่	48
MUX + OTA + Uplink

8.70%

MUX + OTA 
56.52%

MUX + Uplink
8.70%

OTA + Uplink
0.00%

MUX
13.04%

OTA  
13.04%

ภาพที่ 48 : แสดงจ�านวนผู้ให้บริการค้าส่งบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
ที่มา :	ข้อมูล	ณ	เดือน	มิถุนายน	2563

4	 ข้อมูล	ณ	เดือน	มิถุนายน	2563																																																																																																																																																			
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  2.	 การให้บริการค้าปลีกบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 คือ	 ลักษณะ 
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 โดยการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการของผู้รับ 
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ใช้บริการปลายทาง	 ซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการในตลาดที่เกี่ยวข้องกับ 
กจิการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ซึง่เป็นลกัษณะของการให้บรกิารกล่องรบัสญัญาณ 
เพือ่ให้บรกิารแก่ผูร้บัชมทางบ้าน	โดยเป็นผูใ้ห้บรกิารท�าหน้าทีจ่ดัเรยีงช่องและให้บรกิารผ่าน 
กล่องรับสัญญาณภายใต้เคร่ืองหมายการค้าต่างๆ	 โดยอาจมีการคิดค่าบริการหรือไม่คิด 
ค่าบรกิาร	(รปูแบบขายขาด)	ซึง่ให้บรกิารแก่ลูกค้าปลายทางและมกีล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 
ผ่านดาวเทียมที่มีการให้บริการและท�าการตลาด	ปัจจุบันมีจ�านวน	13	ราย	ดังนี้

ตารางที ่1 :	แสดงผูใ้ห้บรกิารลกูค้าหรอืผูท้�าการตลาดกจิการโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีม

ล�าดับ ผู้ให้บริการลูกค้าหรือผู้ท�าการตลาด ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า

1 บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด True	Vision

2 บริษัท	พีเอสไอ	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด PSI

3 บริษัท	ไอพีเอ็ม	แพลทฟอร์ม	จ�ากัด
IPM	

CSAT	Vision

4
บริษัท	ไทย	แอดวานซ์	อินโนเวชั่น	จ�ากัด	

(ชื่อเดิม	บริษัท	ดีทีวี	เซอร์วิส	จ�ากัด)
DTV

5 บริษัท	จี	บรอดคาสท์	จ�ากัด GMMz

6 บริษัท	อาร์เอส	(มหาชน)		จ�ากัด		 Sunbox

7 บริษัท	ไดน่าแซท	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด Dynasat

8 บริษัท	ลีโอ	เทคโนโลยี	แอนด์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด Leotech

9 บริษัท	เอ็ม	เจ	แซทเทลไลท์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด Ideasat
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ล�าดับ ผู้ให้บริการลูกค้าหรือผู้ท�าการตลาด ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า

10 บริษัท	ไทยแซท	เอ็กซ์เพิร์ท	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด Thaisat

11 บริษัท	อินโฟแซท	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด Infosat

12 	บริษัท	เค	เอส	ทีวี	จ�ากัด KSTV

13 บริษัท	เนกซ์	สเตป	จ�ากัด		
Good	TV

Free	view	HD			

  

  อย่างไรกต็าม	จากรปูแบบของการให้บริการค้าปลีกบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 
ดาวเทยีมนัน้	ผูใ้ห้บรกิารบางรายอาจเป็นผูรั้บใบอนญุาตในการให้บริการค้าส่งบริการโทรทัศน์ 
ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมในลกัษณะของการให้บรกิารในลักษณะต้นน�า้	(Upstream)	ถงึปลายน�า้ 
(Downstream)	ภายใต้ใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	เพ่ือให้บริการ 
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ฉบับเดียวกัน	 ในขณะเดียวกันจากลักษณะของการ 
ให้บริการในปัจจุบันผู้ให้บริการค้าปลีกบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมในบางราย	 
อาจไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่าย 
กระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์แต่สามารถประกอบธรุกจิได้โดยการร่วมมอืทางธรุกจิและด�าเนนิการ 
กิจการภายใต้เงื่อนไขใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการรายอื่นในลักษณะของผู้จัดจ�าหน่าย 
กล่องรบัสญัญาณโทรทศัน์หรอืผูท้�าการตลาด	อาท	ิบรษัิท	ลโีอ	เทคโนโลย	ีแอนด์	มาร์เกต็ติง้	 
จ�ากดั	(Leotech)	บรษิทั	ไทยแซท	เอก็ซ์เพร์ิท	เอน็จเินยีริง่	จ�ากดั	(Thaisat)	และบรษิทั	เอม็	เจ	 
แซทเทลไลท์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(Ideasat)	ที่ด�าเนินกิจการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ในนามของ 
บริษัท	บิ๊กโฟร์	แซทเทลไลท์	กรุ๊ป	จ�ากัด

 2.2 ลักษณะการแข่งขัน

	 โดยทีล่กัษณะของผู้เล่นสามารถจ�าแนกตามลกัษณะของการให้บรกิารและการก�ากบั 
ดูแลการแข่งขันในตลาดเป็น	2	กลุ่มหลักๆ	ได้แก่	การให้บริการค้าส่งบริการโทรทัศน์ผ่าน 
โครงข่ายดาวเทียมและการให้บริการค้าปลีกบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมการ 
แข่งขันในตลาดการประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 จึงควรวิเคราะห์ตาม 
ลกัษณะของบรกิารในตลาดเพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิของตลาด	โดยแบ่งเป็น	 
2	กรณี	คือ
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 กรณทีี ่1 ลกัษณะการแข่งขนัในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม 

			 การแข่งขันในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมประกอบไปด้วย 

ผูข้าย	ได้แก่	ผูใ้ห้บรกิารรวมสญัญาณ	(Multiplexing)	ผูใ้ห้บรกิารเรยีงช่อง	(OTA)	ผูใ้ห้บรกิาร 

อัพลิงค์สัญญาณดาวเทียม	(Uplink)	และผู้ซื้อได้แก่	ช่องรายการ	(Service	Provider)	การ 

แข่งขันของตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	จึงมีลักษณะของตลาดที่มี 

ผู้ขายน้อยราย	(Oligopoly)	ที่มีสินค้าลักษณะแตกต่างกัน	(Differentiated	Oligopoly)

	 	 นอกจากนี้	 ลักษณะของการให้บริการในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน 

โครงข่ายดาวเทยีมจ�าเป็นต้องมกีารลงทนุอย่างมากเพ่ือประกอบกจิการ	เช่น	การลงทุนในส่วน 

ของห้องส่งและอุปกรณ์แปลงสัญญาณและรวมสัญญาณที่เกี่ยวข้อง	 การลงทุนในสถานี 

อพัลงิค์สญัญาณ	อกีทัง้การน�าช่องสญัญาณดาวเทียม	(Transponder)	มาเพ่ือให้บริการยงัถกู 

จ�ากัดโดยมีผูใ้ห้บรกิารในประเทศเพยีงรายได้	ได้แก่	บรษิทั	ไทยคม	จ�ากัด	(มหาชน)	จงึแสดง 

ให้เห็นถึงอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด	 ซึ่งเป็นเหตุให้โอกาสของผู้ให้บริการรายใหม่ๆ	 แทบ 

ไม่เกิดขึ้นในตลาด	 ตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมจึงมีแนวโน้มที่ผู้ให้ 

บริการในตลาดจะลดลงจากการแข่งขันที่กลายเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายมากขึ้น

ผู้ขาย ผู้ซื้อ สินค้า/บริการ

ผู้ให้บริการ	MUX/OTA/Uplink

(จ�านวนนิติบุคคล)

จ�านวน	23	ราย

ผู้ให้บริการ

ช่องรายการ	(จ�านวนนิติบุคคล)

จ�านวน	82	ราย

-	บริการรวมสัญญาณ

-	บริการจัดเรียงช่องรายการ

-	บริการอัพลิงค์สัญญาณ

ผู้ให้บริการช่องสัญญาณ

ดาวเทียม	(Transponder)

จ�านวน	1	ราย

ผู้ให้บริการ

ช่องรายการ	(จ�านวนนิติบุคคล)

จ�านวน	82	ราย

ช่องสัญญาณดาวเทียม

(Transponder)

  กรณีที ่2		ลกัษณะการแข่งขนัในตลาดค้าปลกีการให้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่าย 
ดาวเทียม

		 	 เป็นตลาดที่มีลักษณะผู้ขายน้อยราย	(Oligopoly)	เนื่องจากมีผู้ให้บริการอยู่ใน 
ตลาด	13	รายในปัจจบัุน	และการให้บรกิารเกดิขึน้ในลกัษณะแตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย 

ของผู้ให้บริการที่ต้องการเข้าถึงซึ่งสามารถทดแทนกันได้ในสายตาผู้รับชมปลายทาง	ท�าให้ 

ผู้ให้บริการสามารถตั้งราคาได้แตกต่างกันตามต้นทุนที่ตนเองต้องเผชิญ	อีกทั้ง	ผู้ให้บริการ 
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จะเข้าสู่ตลาดดังกล่าวได้จะต้องมีการลงทุนที่สูงเพื่อสร้างโครงข่ายการรับชมของตนเอง	 

รวมถึงการจ�าเป็นต้องจัดหาช่องรายการในลักษณะ	Premium	Content	 เพื่อดึงดูดความ 

สนใจในการเข้าใช้บริการของผู้บริโภค	จึงเป็นอุปสรรคที่ผู้เล่นรายใหม่จะเข้าสู่ตลาดได้	

		 	 อย่างไรก็ตาม	การแข่งขันในตลาดค้าปลีกการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 

ดาวเทียม	 นอกจากจะมีการแข่งขันด้วยลักษณะเนื้อหารายการที่ตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าที่แตกต่างกันแล้ว	 พฤติกรรมของผู้รับชมรายการส่วนใหญ่ยังเป็นการเข้าใช้หรือ 

รับชมช่องรายการแบบฟรีทีวี	 ซึ่งผู้ให้บริการโครงข่ายทุกรายไม่ว่าจะเป็นเคเบิล	 ดาวเทียม	 

หรอื	IPTV	จะต้องด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ที	่กสทช.	ก�าหนด	การแข่งขนัของตลาดค้าปลกี 

การให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจึงไม่ใช่มีเพียงผู้เล่นจะแข่งขันกันเองในตลาดค้าปลีก 

การให้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีม	แต่ผูเ้ล่นยงัต้องแข่งขนักบัผู้ให้บริการทีอ่ยูใ่น 

ตลาดค้าปลกีการให้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิและโครงข่าย	IPTV	และรวมถึงบริการ	 

OTT	อีกด้วย	และเนื่องจากบริการของทั้งสองตลาดดังกล่าวสามารถทดแทนกันได้เกือบจะ 

สมบรูณ์ในสายตาของผูช้ม	ดงันัน้	เมือ่พจิารณาปัจจยัและการทดแทนกนัระหว่างสนิค้าทาง 

ด้านอุปสงค์และอุปทาน	(Demand	and	Supply	Substitution)	ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่าน 

โครงข่ายดาวเทียมจึงมีลักษณะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด		(Monopolistic)			

ผู้ขาย ผู้ซื้อ สินค้า/บริการ

ผู้ให้บริการ	

กล่องรับสัญญาณ

จ�านวน	13	ราย

	ผู้ใช้บริการปลายทาง	

(End-user)

ไม่จ�ากัดจ�านวน

-	 ช่องรายการโทรทศัน์ผ่านโครงข่าย

ดาวเทียม

-	 ช่องรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการ

เป็นการทั่วไป	(Free	TV)

 2.3 สภาพการแข่งขันและการกระจุกตัวของตลาด

	 การเกิดข้ึนของดิจิตอลทีวีในปัจจุบัน	 ได้ส่งผลให้ผู้รับชมปลายทาง	 (End–user)	 มี 

ทางเลือกมากขึ้นในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์	ประกอบกับทางเลือกของผู้ผลิตเนื้อหา 

รายการ	(Content	Provider)	ที่มีช่องทางใหม่ๆ	ในการน�าเนื้อหารายการหรือช่องรายการ 

ของตนไปเผยแพร่	เช่น	รูปแบบการให้บริการผ่าน	OTT	เหล่านี้	ล้วนส่งผลกระทบต่อตลาด 
การให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 ท้ังในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน 
โครงข่ายดาวเทียมและตลาดค้าปลีกสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	ดังนี้
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  2.3.1 ตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม

	 	 ส�าหรับมูลค่าตลาดในตลาดค้าส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 รอบบัญช ี
ปี	2556	–	2562	พบว่า	มลูค่าตลาดในตลาดค้าส่งสญัญาณผ่านโครงข่ายดาวเทยีม	เริม่มกีาร 
ปรบัตวัลดลงต่อเนือ่งมาตัง้แต่รอบบญัชปีี	2558	โดยในรอบบญัชปีี	2562	ลดลงจากปี	2561	 
จ�านวน	275.48	ล้านบาท	(ลดลงคดิเป็นร้อยละ	15.19)	ซึง่จากการส�ารวจตลาดพบว่า	การลดลง 
อย่างต่อเนือ่งและรวดเรว็ของรายได้จากการให้บรกิารค้าส่งสัญญาณโทรทศัน์ผ่านโครงข่าย 
ดาวเทียม	ส่วนหน่ึงเกดิจากการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยส่ีงผลให้เกดิรปูแบบ 
การให้บริการโทรทัศน์ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมมาก	 เช่น	 การเกิดขึ้นของผู้ให้บริการดิจิตอลทีวี 
ทีไ่ด้รบัความนยิมมากขึน้	การเกดิขึน้ของการให้บริการเนือ้หารายการรูปแบบใหม่ในลักษณะ 
ของ	OTT	อีกทัง้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปส่งผลให้ผูใ้ห้บรกิารเนือ้หารายการ 
หรือช่องรายการ	มีทางเลือกในการน�าเนื้อหารายการของตนหรือช่องรายการของตนไปให้ 
บริการผ่านทางช่องทางอื่นๆ	 มากยิ่งขึ้น	 เป็นเหตุให้เนื้อหารายการหรือช่องรายการที่เคย 
น�ามาออกอากาศบนโครงข่ายดาวเทียม	 ย่อมลดความนิยมลงหรือไม่ใช่ทางเลือกเดียวที่ 
ผู้ให้บริการเนื้อหารายการหรือช่องรายการจะเลือกน�ามาลงบนโครงข่ายดาวเทียมอีกต่อไป	 
(สอดคล้องกับแนวโน้มการลดลงของมลูค่าของช่องรายการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีม	 
ทีไ่ด้วเิคราะห์ไว้แล้วในตลาดช่องรายการโทรทศัน์	ส�าหรบักจิการทีไ่ม่ใช้คลืน่ความถี	่(Service	 
Provider)	ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการ	MUX	หรือ	OTA	หรือ	Uplink	ลดปริมาณความต้องการลง	 
ซึ่งท�าให้มูลค่าตลาดจากการให้บริการลดต�่าลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี	2557			
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ภาพที่ 49 : แสดงจ�านวนรายได้ในการให้บริการค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม

ที่มา :	ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช., 

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2563
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	 	 ทั้งนี้	หากพิจารณารายได้โดยแยกประเภทของบริการในรอบบัญชี	2562	โดย 
จ�าแนกตามจ�านวนผู้ประกอบกิจการและกลุ่มบริการของผู้เล่นในตลาดทั้ง	 6	 กลุ่ม	 พบว่า	 
รายได้จากการให้บรกิาร	MUX	+	OTA	มสีดัส่วนลดลงจากร้อยละ	85.06	ในปี	2561	เป็นร้อยละ	 
40.39	ในปี	2562	ซึ่งลดลงถึงร้อยละ	44.67	ทั้งนี้	จากการวิเคราะห์สัดส่วนการลดลงของ 
ส่วนแบ่งตลาดพบปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง	ดังนี้					

	 	 (1)	 แม้ว่าสัดส่วนรายได้ของบริการค่าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 
ดาวเทียมจะลดลงคิดเป็นร้อยละ	15.19	แต่เมื่อวิเคราะห์จากจ�านวนรายได้ของแต่ละกลุ่ม 
การให้บรกิารพบว่า	สดัส่วนของรายได้ในกลุม่ของบริการ	Mux	+	OTA	มสัีดส่วนลดลง	และ 
ในทางกลับกันสัดส่วนรายได้ในกลุ่มของบริการ	Mux	เพียงอย่างเดียวมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น			

		 	 (2)		ปัจจัยหลักการเพิ่มขึ้นของรายได้เกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง 
ธรุกิจของผูป้ระกอบกจิการจ�านวน	2	ราย	ได้แก่	บริษทั	พีเอสไอ	บรอดคาสต้ิง	จ�ากดั	(ผู้ให้บริการ 
ในกลุ่ม	MUX	+	OTA)	และบริษัท	เอ	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด	(ผู้ให้บริการในกลุ่ม	MUX	เพียง 
อย่างเดยีว)	ทัง้น้ี	จากข้อมลูพบว่าผูป้ระกอบกจิการทัง้สองรายมสีถานประกอบกจิการซึง่ตัง้อยู ่
ทีเ่ดยีวกันมีความสมัพนัธ์กนัในเชงิธรุกจิโดยผูป้ระกอบกิจการทัง้สองรายเป็นบริษทัในเครอื 
ของบริษัท	พีเอสไอ	โฮลดิ้ง	จ�ากัด		

	 	 (3)		แต่เดิมในการด�าเนินธุรกิจบริษัท	 พีเอสไอ	 บรอดคาสต้ิง	 จ�ากัด	 จะเป็น 
ผูด้�าเนนิการเพยีงรายเดยีวเป็นหลกั	แต่เพือ่ความคล่องตวัในการด�าเนนิธรุกจิในรอบปี	2562	 
บริษทั	พเีอสไอ	บรอดคาสติง้	จ�ากดั	จงึด�าเนนิกจิการเพยีงการบรหิารโครงข่ายเพียงอย่างเดียว	 
ส่วนการด�าเนินการเกี่ยวกับการขาย	 ติดตั้ง	 หรือบ�ารุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ 
ผ่านดาวเทียม	(Set-top	box)	จะด�าเนินการในนามบริษัท	เอ	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด	

	 	 (4)		ด้วยเหตทุีว่่าการแยกกลุม่ทางธรุกิจของบริษทั	พีเอสไอ	บรอดคาสต้ิง	จ�ากดั	 
และบริษัท	เอ	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด	มีความแตกต่างกัน	จึงท�าให้เมื่อบริษัท	เอ	บรอดคาสติ้ง	 
จ�ากดั	รบัรูแ้ละแสดงรายได้ท่ีเคยเป็นของบรษิทั	พเีอสไอ	บรอดคาสติง้	จ�ากดั	และรายได้ดงักล่าว 
มีสัดส่วนที่มีนัยส�าคัญของตลาดจึงท�าให้สัดส่วนของตลาดในแต่ละกลุ่มเปล่ียนแปลงไป 
อย่างเห็นได้ชัด	แต่อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาในภาพรวมถึงลักษณะของการด�าเนินธุรกิจ 
ของโครงข่ายดาวเทียมแล้วจะพบว่าทิศทางของรายได้โดยรวมมีความสอดคล้องกับสภาวะ 
ของธุรกิจและสภาวะในการแข่งขันของกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมในปัจจุบัน		

	 	 โดยสรุปแล้วการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของส่วนแบ่งตลาดในรอบบัญชีปี	 2561	 
และ	 2562	 เกิดข้ึนจากการปรับรูปแบบในการด�าเนินธุรกิจ	 ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวยัง 
ไม่ปรากฏว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการแข่งขันของกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 
ดาวเทียมในภาพรวม	

_20-0818(001-156)P3.indd   96 24/11/2563 BE   15:28



รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี 2562 - 2563    97

 

82.13%

8.21%

5.94%
2.64% 1.08%

85.06%

5.52%

5.42% 3.09% 0.91%

40.39%

51.49%

6.90%

0.69% 0.53%

2560 2561 2562 

            MUX + OTA        MUX          MUX + OTA + Uplink        MUX + Uplink        OTA 

ภาพที่ 50 : แสดงสัดส่วนรายได้ในการให้บริการค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 

(แบ่งแยกประเภทบริการ)	ของปี	2560	-	2562

ที่มา :	ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.,	 

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2563

	 	 ในประเด็นของการกระจุกตัวของตลาด	จากการประเมินสภาพตลาดจากดัชนี 
วัดความรุนแรงของการแข่งขันแบบเฮอร์ฟินดาล	–	เฮิร์ซแมน	(Herfindahl	Hirschman	–	 
Index	 :	HHI)	ตั้งแต่รอบบัญชีปี	2556	–	2562	จะเห็นได้ว่าการกระจุกตัวของตลาดการ 
ให้บริการค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้ 
ของผูเ้ล่นทีย่ื่นแบบแสดงรายได้จากการประกอบกจิการในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช	ีพบว่า 
ตั้งแต่รอบบัญชีปี	 2559	 -	 2562	 ตลาดมีการกระจุกตัวสูงซึ่งอาจมีผู้มีอ�านาจเหนือตลาด 
อย่างมีนัยส�าคัญ	(ค่า	HHI	มากกว่า	1,800)	แต่อย่างไรก็ตาม	ในรอบบัญชีปี	2562	มีค่า	HHI	 
2,930.10	 ซึ่งถือได้ว่ามีการกระจุกตัวสูงและอาจมีผู้มีอ�านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส�าคัญ	 
แต่หากพจิารณาแนวโน้มของการแข่งขันแล้วจะพบได้ว่าค่า	HHI	เมือ่เทียบกบัรอบบญัช	ี2561	 
กลับมีค่าท่ีลดลงจากปีท่ีผ่านมาซ่ึงอาจเกิดจากการกระจายตัวของรายได้ผู้ประกอบกิจการ 
ที่ดียิ่งขึ้น		

	 	 อนึ่ง	แม้ว่าการประเมินสภาพการแข่งขันจะพบว่า	ตลาดบริการค้าส่งสัญญาณ 
โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมจะยงัคงกระจกุตวัสงูและอาจมผีูม้อี�านาจเหนอืตลาดอย่างมี 
นยัส�าคญั	แต่เมือ่พจิารณาสภาพการแข่งขนัในปัจจุบนัจะพบถงึการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ในการประกอบกิจการรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญของตลาด 
มากยิ่งขึ้น	 ดังนั้น	 การประเมินสภาพการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพสามารถสะท้อนถึงการ 
แข่งขันของตลาดได้อย่างแท้จรงิ	จงึควรพจิารณาประเดน็เกีย่วกบัลกัษณะการเปลีย่นแปลง 
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ทางธรุกจิและการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้บรโิภคในสถานการณ์ปัจจบุนัรวมถงึพจิารณา 
ถึงแนวโน้มของสภาพเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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ภาพที่ 51 : แสดงดัชนีการแข่งขัน	 (HHI)	 ของตลาดการให้บริการค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน 

โครงข่ายดาวเทียมรอบระยะเวลาบัญชีปี	2557	-	2562

  2.3.2  ตลาดค้าปลีกบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม

	 	 ผู้ให้บริการท�าหน้าที่จัดเรียงช่องและให้บริการผ่านกล่องรับสัญญาณภายใต้ 

เครื่องหมายการค้าต่างๆ	 ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าปลายทางและมีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน ์

ผ่านดาวเทียมที่มีการให้บริการและท�าการตลาด	ในปัจจุบันมีจ�านวน	13	ราย	ดังนี้

	 				 1)		ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ	 

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการในกลุ่มนี้อยู่	2	รายหลัก	ได้แก่	True	Vision	ของ	บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	 

จ�ากัด	และ	Good	TV	ของ	บริษัท	เนกซ์	สเตป	จ�ากัด	โดยในปี	2562	ผู้ให้บริการทั้งสองราย 

มีลักษณะและรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ	ดังนี้	

    1.1  บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ากัด	ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี ่

ในรูปแบบผ่านโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิล	ในนาม	“ทรู	วิชั่น”	โดยอยู่ภายใต้บริษัท	ทรู	 

คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และมีธุรกิจที่เก่ียวข้อง	 ได้แก่	 ทรูออนไลน์	 (กลุ่มธุรกิจ 

อนิเทอร์เนต็)	และทรมูฟู	เอช	(กลุม่ธรุกจิโทรศพัท์เคล่ือนท่ี)	ซ่ึงเมือ่พิจารณาโครงสร้างรายได้ 

ตามกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	 จะสามารถพิจารณาตามสัดส่วนรายได้จากแบบแสดงรายการ 

ข้อมูลประจ�าปี	2562	ได้	ดังนี้	(ตารางที่	2)	
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ตารางที ่2 :	แสดงโครงสร้างรายได้ตามกลุม่ธรุกจิ	ของบรษิทั	ทรู	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)

กลุ่มธุรกิจ
2560 2561 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ทรูออนไลน์ 25,782 18.5 40,655 25.2 23,673 16.8

ทรูมูฟ เอช 104,204 74.6 110,675 68.3 107,615 76.3

ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 9,533 6.9 10,490 6.5 9,655 6.9

รวมรายได้ 139,519 100 161,820 100 140,943 100

ที่มา : แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2562	ของบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	
 

	 	 จากข้อมลูข้างต้น	รายได้ตามสดัส่วนรายปีทีเ่กดิขึน้ของกลุม่ธรุกจิ	ทร	ูคอร์ปอเรชัน่	 
จ�ากดั	(มหาชน)	จะสงัเกตได้ว่า	รายได้รวม	จากปี	2560	-	2561	มรีายได้รวมทีเ่พิม่ข้ึน	แต่ในปี	 
2562	 มีรายได้รวมลดลง	 โดยในปี	 2562	 มีรายได้รวมอยู่ที่	 140,943	 ล้านบาท	 แต่ทั้งนี้	 
หากพจิารณาตามแพก็เกจย่อยในการให้บรกิารลกูค้าในรูปแบบต่างๆ	จะพบว่า	สดัส่วนการ 
ใช้บริการด้านทรูวิชั่น	 มีจ�านวนลดลง	 แต่เป็นการลดลงในรูปแบบกระจายรายได้ไปยังฐาน 
ลกูค้ากลุม่อืน่ของบรษิทัด้วย	ปัจจบัุนพบว่า	มจี�านวนลกูค้าใช้บรกิารนบัจากสิน้ปี	2562	อยูท่ี่ 
ประมาณ	4	ล้านราย	ซึง่ถอืว่าจ�านวนฐานลกูค้ายงัคงมสัีดส่วนคล้ายเดิมจากการประมาณการ 
ฐานลกูค้าในปี	2560	-	2562	โดยในส่วนของการใช้บรกิารกล่องทรูวชิัน่	มสีดัส่วนของแพก็เกจ 
ที่มีค่าบริการรายเดือน	คือ	แพ็กเกจพรีเมี่ยม	และแพ็กเกจมาตรฐาน	ประมาณ	2.3	ล้านราย	 
และสัดส่วนอื่นๆ	คือจ�านวนกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการแพ็กเกจแบบไม่มีค่าบริการ		
 

ตารางที ่3 : แสดงโครงสร้างรายได้ตามกลุม่ธรุกจิ	ของบรษิทั	ทร	ูคอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)

แพ็กเกจทรูวิชั่น 2560 2561 2562

พรีเมี่ยม  Premium 254,934 237,922 217,725

มาตรฐาน Standard 1,906,032 2,066,023 2,035,874

Freeview 367,291 340,696 334,073

Free to air 1,436,728 1,411,984 1,408,884

รวมยอดฐานผู้ใช้บริการ 3,964,985 4,056,625 3,996,556

ที่มา : แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2562	ของบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
 

	 	 หากพิจารณาตามรายได้ของแพ็กเกจต่างๆ	โดยรวมจะเห็นว่า	กลุ่มลูกค้ามีการ 
กระจายตัวไปที่แพ็กเกจกลุ่มมาตรฐาน	 (Standard)	 และกลุ่มบริการแพ็กเกจแบบไม่เก็บ 
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ค่าบรกิารมากกว่าแพ็กเกจพรเีมีย่ม	อกีทัง้มกีารใช้แพก็เกจดงักล่าวควบคู่ไปกบัการใช้บรกิาร 
ด้านอืน่ๆ	ของบริษทั	ทร	ูคอร์ปอเรชัน่	เช่น	ใช้บริการ	ทรูวชิัน่	ร่วมกับ	การใช้บริการ	ทรูออนไลน์	 
เป็นต้น

ภาพที่ 52 : แสดงแพ็กเกจการใช้งานกล่องรับสัญญาณของบริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด
ที่มา : สื่อโฆษณาของ	บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด

	 	 ในการด�าเนนิธรุกจิปัจจบุนัของทรูวชิัน่	นอกจากจะให้บริการโทรทศัน์ทัง้ในแบบ 
ไม่ใช้คล่ืนความถ่ีในรปูแบบผ่านโครงข่ายดาวเทยีมและเคเบลิแล้ว	ยงัมกีารขยายรปูแบบการ 
ให้บริการในรูปแบบของ	Over-The-Top	:	OTT	หรือรูปแบบ	Steaming	ผ่านอินเทอร์เน็ต 
ผ่าน	Application	“True	ID”	และกล่องรบัสญัญาณ	“TrueID	TV”	ทีส่ามารถรบัชมรายการ 
โทรทัศน์ในเช่นเดียวกับรูปแบบผ่านโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิล	 โดยการให้บริการใน 
รปูแบบดงักล่าวมรีปูแบบทัง้บรกิารแพก็เกจเฉพาะ	และทีค่วบคูไ่ปกบับริการอืน่ๆ	ของบริษทั	 
ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้แก่	บริการอินเทอร์เน็ต	และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	

ภาพที ่53  :	แสดงรปูแบบและลกัษณะของการท�าการตลาดของกล่องรบัสญัญาณ	True	ID	TV	และ	 
True	ID	
ที่มา : สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	https://trueidtv.trueid.net/	,สืบค้นเมื่อ	12	มิถุนายน	2563
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ตารางที่ 4 : แสดงจ�านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ของบริษัท	ทรู	คอเปอร์เรชั่น

บริการบรอดแบนด์ 2560 2561 2562

จ�านวนผู้ใช้บริการรายปี 3,154,092 3,485,720 3,806,156

รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการ	(บาทต่อเดือน) 606 605 564

ที่มา : แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2562	ของบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 หากวเิคราะห์เปรียบเทียบระหว่างจ�านวนผูใ้ช้บรกิาร	ทร	ูวชิัน่	และ	ตามจ�านวนผูใ้ช้ 

บริการทรูออนไลน์ในปัจจุบัน	 จะพบว่า	 มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้น	 มูลค่าตลาด 

โดยรวมของกลุ่มบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 (มหาชน)	ถือว่ามีการกระจายรายได้และ 

เพิ่มยอดจ�านวนผู้ชมให้กับบริษัทผ่านการขายแพ็กเกจควบคู่กันภายในธุรกิจตนเอง	แม้ว่า 

สัดส่วนรายได้ลดลง	 แต่รายได้การประกอบกิจการโดยรวมยังคงตัวและลดลงตามสภาวะ 

การแข่งขัน	 เนื่องจากการลงทุนด้านการใช้แพ็กเกจควบคู่กันถือเป็นการลงทุนท่ีบริษัท 

สามารถขยายฐานลกูค้าไปสูก่ารให้บรกิารรปูแบบใหม่ๆ	มากขึน้	และเป็นไปตามการพัฒนา 

ของเทคโนโลยีที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นซ่ึงในอนาคตจ�านวนประชากรอาจมีการ 

ใช้งานอนิเทอร์เนต็	ของบรษิทั	ทรอูอนไลน์	มากขึน้เรือ่ยๆ	ท�าให้ธรุกจิของบรษิทั	ทร	ูคอร์ปอเรชัน่	 

จ�ากัด	 (มหาชน)	 ยังคงมีรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและสามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้	 

และนอกจากนีจ้ากการส�ารวจลกัษณะการท�าตลาดของธรุกจิของบรษิทั	ทร	ูคอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	 

(มหาชน)	พบว่ามีการท�าตลาดในลักษณะของการตลาดแบบ	bundle	ที่มีลักษณะให้ลูกค้า 

เข้าใช้บริการของ	Truevision	ผ่านรูปแบบของ	OTT	โดยคิดราคาเพียงขั้นต�่าหรือไม่มีการ 

คิดค่าบริการโดยมีตัวอย่าง	ดังนี้	

	 	 (1)	 รายการส่งเสรมิการขาย	“TrueID	TV	0	Baht	for	Mobile”	กรณผีูใ้ช้บรกิาร 

เปิดเบอร์โทรศพัท์เคลือ่นท่ีในเครอืข่าย	Truemove	H	แบบรายเดือนแพก็เกจ	399	บาทขึน้ไป	 

และช�าระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า	500	บาท	สามารถรับกล่อง	TrueID	TV	และรับชม	 

TrueID	Ultimate	package	นาน	6	เดือน	และโปรแกรมพรีเมียร์ลีก	โดยไม่เสียค่าบริการ 

รายเดือน	

		 	 (2)	 รายการส่งเสรมิการขาย	“TrueID	TV	free	for	TrueOnline”	กรณผู้ีใช้บริการ 

อินเทอร์เน็ตในเครอืข่าย	TrueOnline	แพ็กเกจรายเดอืน	599	บาทขึน้ไปทีใ่ช้บรกิารมาแล้ว 

กว่า	1	ปี	สามารถรับกล่อง	TrueID	TV	และรับชม	TrueID	Basic	package	และโปรแกรม 

พรเีมยีร์ลกี	โดยไม่เสยีค่าบรกิารรายเดอืน	ท้ังนีต้้องด�าเนนิการต่อสญัญาใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ 

ในเครือข่าย	TrueOnline	ต่อเนื่องอีก	12	เดือนนับแต่วันสมัคร
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	 	 (3)	 รายการส่งเสรมิการขาย	“TrueID	TV	Cashback	Campaign”	กรณผู้ีใช้บริการ 

โทรศพัท์เคลือ่นท่ีในเครอืข่ายของ	Truemove	H	ทีม่ค่ีาบรกิารต้ังแต่	299	บาทต่อเดือนและ 

ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า	90	วนั	หรอืกรณผีูใ้ช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ในเครอืข่าย	TrueOnline	 

ทุกแพ็กเกจที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า	 90	 วัน	 สามารถรับกล่อง	 TrueID	 TV	 และรับชม	 

TrueID	Ultimate	package	นาน	6	เดอืน	และโปรแกรมพรเีมยีร์ลกี	โดยมค่ีาบรกิารรายเดอืน 

อัตราเดือนละ	50	บาท

ภาพที่ 54 :	แสดงรูปแบบและลักษณะของการท�าการตลาดของกล่องรับสัญญาณ	True	ID	TV	 

ร่วมกับบริการอื่นๆ	

ที่มา : สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	 https://store.truecorp.co.th/online-store,	สืบค้นเมื่อ	 14	 

กันยายน	2563

	 	 ทั้งนี้	 ลักษณะการท�าการตลาดดังกล่าวเป็นกรณีท่ีมุ่งเน้นให้เกิดผู้ใช้บริการ 

รายใหม่ในกลุ่มทรูและเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังบริการ	TrueID	TV	ซึ่งในอนาคตกลุ่ม 

ลกูค้าเดมิของ	Truevision	อาจมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการรบัชม	เพือ่ไปรบัชมผ่านกล่อง	 

TrueID	TV	ซึ่งมีค่าบริการที่น้อยกว่า	อีกทั้งบริการดังกล่าวยังเป็นบริการที่ยังไม่มีการก�ากับ 

ดูแลอย่างชัดเจนดังเช่นบริการของ	Truevision		

   1.2 บริษัท เนกซ์ สเตป จ�ากัด	ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ใน 

รูปแบบผ่านโครงข่ายดาวเทียม	โดยให้บริการใน	2	รูปแบบ	ดังนี้	
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   - Good TV เป็นการให้บรกิารโทรทศัน์แบบไม่ใช้คล่ืนความถ่ีผ่านดาวเทยีม 

ในระบบ	Ku-Band	แบบมค่ีาบรกิารรายเดอืน	ในอตัราเดอืนละ	300	บาท	โดยสามารถรับชม 

บรกิารโทรทศัน์เป็นการท่ัวไป	(ดจิติอลทีวี)	และบรกิารโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิในลกัษณะ 

Premium/Exclusive	Content	
   - Freeview HD เป็นการให้บริการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถ่ีผ่าน 
ดาวเทียม	ในระบบ	Ku-Band	แบบกล่องขายขาดและไม่มีค่าบริการรายเดือน	โดยสามารถ 
รับชมบริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป	 (ดิจิตอลทีวี)	และบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
ในบางช่อง	

ภาพที ่55 :	แสดงลกัษณะการประชาสมัพนัธ์และช่องรายการของ	Good	TV	และ	Freeview	HD

ที่มา : เว็บไซต์	http://tv.co.th/	และ	http://freeview.co.th/	,สืบค้นเมื่อ	13	มิถุนายน	2562

	 	 จากข้อมูลรายได้ท่ีบริษัท	 เนก	 สเตปซ์	 จ�ากัด	 แสดงเป็นรายได้เป็นค่าบริการ 

โครงข่ายต่อส�านกังาน	กสทช.	พบว่า	ในช่วงปี	2560	–	2562	ท่ีผ่านมา	มจี�านวนผู้ใช้บริการและ 

เป็นสมาชกิเพิม่ขึน้ตามล�าดบัโดยในปี	2562	มรีายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิมในอตัราร้อยละ	148.24	 

จากปี	2561		
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 2560 2561 2562

+148.24 

+121.40 

ภาพที่ 56 :	แสดงจ�านวนสัดส่วนรายได้ของ	Good	TV	ในปี	2560	–	2562

ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

	 	 แต่อย่างไรกต็าม	หากพจิารณาตามสดัส่วนของมลูค่าตลาดผู้ให้บริการโทรทศัน์ 

ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร	จะพบว่า	บรษิทั	ทร	ูวชิัน่ส์	กรุป๊	จ�ากดั	ยงัคงมี 

สดัส่วนรายได้ทีม่ากกว่า	บรษิทั	เนกซ์	สเตป	จ�ากดั	โดย	บริษทั	ทรูวชิัน่	กรุ๊ป	จ�ากดั	มสัีดส่วน 

รายได้คดิเป็นร้อยละ	95.95%	และบรษัิท	เนกซ์	สเตป	จ�ากดั	มสัีดส่วนรายได้คดิเป็น	0.05%	 

ทัง้นี	้มลูค่าตลาดของกจิการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมทีเ่รยีกเก็บค่าบริการนัน้ขึน้อยูก่บั 

ปัจจัยในหลายด้าน	 ทั้งความหลากหลายของเนื้อหารายการ	 กลยุทธ์ด้านเนื้อหารายการ 

ที่น่าสนใจส�าหรับผู้รับชม	การน�าเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะ	Premium/Exclusive	Content	 

ซึ่งปัจจัยดังกล่าว	มีผลต่อรายได้และจ�านวนผู้ใช้บริการรายเดือน

	 	 2)	ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ	 

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการในกลุ่มนี้อยู่	12	ราย	ได้แก่		
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ล�าดับ
ผู้ให้บริการลูกค้าหรือ

ผู้ท�าการตลาด

เครื่องหมาย

การค้า
ลักษณะการท�าการตลาด

1
บริษัท	พีเอสไอ	

บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด	

-		ออกผลิตภัณฑ์ชุดจานดาวเทียม	 Freedom	

ส�าหรับหอพัก	 คอนโด	 และอะพาร์ตเมนต์	 ใน

ลักษณะจานรับสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก

ระบบ	Ku-Band

-	 น�าเข้าและจ�าหน่ายกล่อง	S3	Hybrid	ที่สามารถ

รับสัญญาณได้ทั้งระบบผ่านโครงข่ายดาวเทียม

และอินเทอร์เน็ต

-	 จับมือธุรกิจอื่นเพื่อท�าการตลาด	อาทิ	สินเชื่อเงิน

กู้ธนาคารกสิกรไทย	 เพ่ือเป็นส่วนลดในการซื้อ

สินค้า

-	 ท�าการตลาดในสินค้าอื่นๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบกิจการโทรทัศน์	เช่น	เครื่องปรับอากาศ	

เครือ่งแยกน�า้	และกล้องวงจรปิด	ซึง่วางเป้าหมาย

สัดส่วนรายได้ของการประกอบกจิการขายเครือ่ง

ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 10	 เป็น

ร้อยละ	205

2
บริษัท	ไอพีเอ็ม

แพลทฟอร์ม	จ�ากัด

-		ร่วมมือกับผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่น	

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	 CSAT	 ใน

ลักษณะบริการแบบบริการรายเดือน

3

บริษัท	ไทย	แอดวานซ์	

อินโนเวชั่น	จ�ากัด

(ชื่อเดิม	บริษัท	ดีทีวี	

เซอร์วิส	จ�ากัด)

-		ให้บรกิารเพือ่รบัชมช่องรายการในโครงข่าย	DTV	

ผ่าน	Applications	“LOOX	TV”	เพือ่รองรบัการ

รับชมผ่าน	Smartphone	แบบไม่มีค่าบริการ

4
บริษัท	

จี	บรอดคาสท์	จ�ากัด		

-	 จ�าหน่ายกล่องจ�านวน	2	รุ่น	ได้แก่	

1.	 GMMz	 HDi	 ซึ่งรับสัญญาณได้ทั้งระบบผ่าน

โครงข่ายดาวเทียม	C-Band	และ	Ku-Band	

รวมทั้งอินเทอร์เน็ต	

2.	GMMz	HD	Wise	Pro	ซึ่งรับสัญญาณได้ทั้ง

ระบบผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 C-Band	 และ	

Ku-Band

5	 https://www.thansettakij.com/content/business/421275
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ล�าดับ
ผู้ให้บริการลูกค้าหรือ

ผู้ท�าการตลาด

เครื่องหมาย

การค้า
ลักษณะการท�าการตลาด

5
บริษัท	อาร์เอส	

(มหาชน)	จ�ากัด		

ไม่ปรากฏข้อมูลการท�าการตลาด

6
บริษัท	ไดน่าแซท

คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด

7
บริษัท	ลีโอ	เทคโนโลยี	

แอนด์	มาร์เกต็ติง้	จ�ากดั

8

บริษัท	ไทยแซท 

เอก็ซ์เพร์ิท	เอน็จเินยีริง่	

จ�ากัด

ร่วมมอืกนัระหว่างผู้ประกอบการ	3	รายได้แก่	Thaisat	 

Ideasat	และ	KSTV	เป็น	“TIK	Platform”6	โดยม ี

วตัถุประสงค์ในการร่วมมอืทางธุรกจิโดยจะด�าเนนิการ 

จัดท�าโครงข่ายเป็นโครงข่ายเดียวกัน	 ด�าเนินการ 

จดัเรยีงช่อง	(OTA)	ในลกัษณะเดยีวกนั	ตลอดจนถงึ 

พัฒนารูปแบบกล่องรับสัญญาณในอนาคต	 ภายใต้ 

แบรนด์	“TIK	Platform”	เซ็นเตอร์	จ�ากัด

9
บริษัท	เอ็ม	เจ	

แซทเทลไลท์	

10
	บริษัท	เค	เอส	ทีวี	

จ�ากัด

11
บริษัท	อินโฟแซท	

เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด

-	 ออกผลติภณัฑ์	เสารบัสญัญาณ	wifi	เพือ่เชือ่มต่อ 

กล่อง	Infosat	ส�าหรบัรบัชมช่องรายการ	ผ่านระบบ 

อินเทอร์เน็ต

12
บริษัท	เนกซ์	สเตป	

จ�ากัด		

-	 เปลี่ยนดาวเทียมในการออกอากาศจากเดิมที่ใช	้ 

2	ดวงได้แก่	Intelsat	และ	Thaicom	โดยปัจจบุนั 

ออกอากาศผ่านเพียงดาวเทียมไทยคม

	 	 ผูใ้ห้บรกิารโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมทีไ่ม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารในกลุม่นี	้ 

จะไม่มรีายได้จากการให้บรกิารด้วยค่าสมาชกิ	(ยกเว้น	CSAT	ซึง่มกีารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารโดย 

ผูใ้ห้บรกิารเคเบลิท้องถิน่ทีเ่ป็นตวัแทนให้บรกิาร)	และลกัษณะการใช้บรกิารจะมลีกัษณะของ 

การซื้อขายกล่องแบบขาดโดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้ผู้ให้บริการรายใดก็ได้ผ่านการ 

6	 https://www.facebook.com/watch/?v=3173049526109575,	สืบค้นเมื่อ	14	กันยายน	2563
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ตดิต้ังจานรบัสญัญาณดาวเทยีมแบบ	C-Band	หรือ	Ku-Band	ดังน้ัน	จึงไม่สามารถระบขุ้อมลู 

รายได้จากการให้บรกิารเพือ่ค�านวณเป็นมลูค่าตลาดได้	อกีทัง้	การพจิารณารายได้จากการขาย 

อปุกรณ์รบัสญัญาณจากฐานข้อมลูรายได้หลกัท่ีปรากฏในข้อมลูของกรมพัฒนาธรุกจิการค้า 

ยังมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอและขาดความเหมาะสมในการน�าไปค�านวณมูลค่าตลาด	 เนื่องจาก 

ผูใ้ห้บรกิารหลายรายมกีารประกอบกจิการอ่ืนๆ	ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการประกอบกิจการโทรทศัน์ 

ผ่านโครงข่ายดาวเทียม				

	 	 ด้วยเหตุนี้	 การค�านวณส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 

ดาวเทยีมทีไ่ม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจึงใช้ปัจจยัอ่ืน	อาท	ิจ�านวนกล่องรบัสญัญาณโทรทศัน์ 

แบบบอกรับสมาชิกที่มีการขออนุญาตน�าเข้าและผลิตที่แจ้งต่อส�านักงาน	กสทช.	แต่ปัจจัย 

ดงักล่าวยงัไม่ถอืเป็นปัจจยัทีเ่หมาะสมทีส่ดุ	เนือ่งจากจ�านวนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบ 

บอกรับสมาชิกที่มีการขออนุญาตน�าเข้าและผลิตเป็นจ�านวนที่	 รวมกล่องส�ารองจ�าหน่าย 

หรือคงคลัง	 (Inventory)	 และเพื่อทดแทนกล่องรับสัญญาณที่หมดอายุการใช้งานปัจจัย 

ดังกล่าวจึงไม่อาจสะท้อนถึงการใช้งานที่แท้จริงได้	

 

 

บริษัท เอ บรอดคาสต้ิง จ ากัด…

บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสต้ิง จ ากัด

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด
5.43%

บริษัท จี บรอดคาสท์ จ ากัด
3.10%

บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทล
ไลท์ กรุ๊ป จ ากัด

4.52%

42.18%

40.12%

ภาพที ่57 : แสดงส่วนแบ่งตลาดในการน�าเข้าหรอืผลติกล่องรบัสญัญาณโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชกิ	 

ตั้งแต่ปี	2559	-	2563

ที่มา : ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	 และเครื่องวิทยุคมนาคม	 

ส�านักงาน	กสทช.	ข้อมูล	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2563
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			 	 จากภาพที	่57	แสดงให้เหน็ว่า	นบัตัง้แต่ปี	2559	-	2563	โครงข่าย	PSI	(บริษทั	พีเอสไอ	 

บรอดคาสติง้	จ�ากดั	รวมถงึผลติและน�าเข้าในนามบริษทั	เอ	บรอดคาสต้ิง	จ�ากดั	ซ่ึงเป็นบริษัท 

ในเครือบริษัท	พีเอสไอ	โอลดิ้ง	จ�ากัด)	มีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 

สดัส่วนร้อยละ	82.30	ของการน�าเข้าหรือผลติกล่องรบัสญัญาณโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีม	 

รองมาได้แก่โครงข่าย	GMMz	(บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แซท	จ�ากัด	รวมถึงผลิตและน�าเข้าในนาม 

บริษัท	จี	บรอดคาสท์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี	จ�ากัด	(มหาชน))	 

สดัส่วนร้อยละ	8.53	ของการน�าเข้าหรอืผลติกล่องรบัสญัญาณโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีม	 

และบรษัิท	บิก๊โฟร์	จ�ากดั	(ค้าปลกีนามเครือ่งหมายการค้า	Infosat,	Leotech,	Ideasat	และ	 

Thaisat)	สดัส่วนร้อยละ	4.52	ของการน�าเข้าหรอืผลติกล่องรบัสญัญาณโทรทศัน์ผ่านโครงข่าย 

ดาวเทียม		

	 	 จากจ�านวนผูป้ระกอบกจิการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมของทัง้สามโครงข่ายได้แก่	 

PSI,	GMMz	และ	Big4	ทีม่จี�านวนการน�าเข้าย้อนหลัง	5	ปี	(ปี	2559	–	2563)	จ�านวนสงูทีส่ดุ 

ในการขออนุญาตน�าเข้าหรือผลิตกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 พบว่า	 

จ�านวนกล่องในโครงข่าย	PSI	มกีารน�าเข้าหรอืผลิตกล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ผ่านโครงข่าย 

ดาวเทยีมมีสดัส่วนสงูทีส่ดุถงึร้อยละ	82.30	จงึอาจเป็นผูม้อี�านาจเหนอืตลาดอย่างมนียัส�าคญั 

ในการแข่งขันของตลาดผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมท่ีไม่มีการเรียกเก็บ 

ค่าบรกิาร	ซึง่เมือ่พจิารณาถึงส่วนแบ่งตลาดและพฒันาการของส่วนแบ่งตลาด	(Market	Share	 

Development)	พบว่าโครงข่าย	PSI	 เป็นผู้น�าของส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่องในทุกๆ	ปี	 

(ดังภาพที่	 57)	 จึงอนุมานได้ว่าโครงข่าย	 PSI	 อาจจะเป็นโครงข่ายที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด 

ในบรรดาผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ
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บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด บริษัท เคเอสทีวี จ ากัด บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท จี บรอดคาสท์ จ ากัด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด

บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสต้ิง จ ากัด บริษัท เอ บรอดคาสต้ิง จ ากัด

ภาพที่ 58 : 	แสดงส่วนแบ่งตลาดในการน�าเข้าหรือผลิตกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับ 

สมาชิก	ตั้งแต่ปี	2559	–	2563	ของผู้ให้บริการโครงข่าย	PSI,	GMMz	และ	Big4

ที่มา :	 ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	 และเครื่องวิทยุคมนาคม	 

ส�านักงาน	กสทช.	ข้อมูล	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2563

3. ลักษณะการปรับตัวของอุตสาหกรรม
	 ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมเริ่มมีการปรับตัวทางธุรกิจ	 

โดยการขยายแพลตฟอร์มตนเองไปสู่ธุรกิจ	 OTT	 และธุรกิจออนไลน์มากยิ่งขึ้น	 เนื่องจาก 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในปัจจบัุนมีการเปลีย่นแปลงไป	มกีารใช้งานการให้บรกิาร	OTT	มากขึน้	 

อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการให้บริการและค่าประกอบกิจการมีต้นทุนที่ต�่า	 จึงถือเป็นช่องทางที่ 

ช่วยให้ธรุกิจอยูร่อดได้	นยัยะส�าคญัทีเ่กดิขึน้	คอื	การทีผู่ป้ระกอบกจิการเริม่มกีารขยายธรุกจิ 

ตนเองและโยกย้ายฐานลูกค้าไปยังธุรกิจที่ยังไม่มีการก�ากับดูแลที่แน่ชัด	 เพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการในเรือ่งของต้นทนุและพฤตกิรรมทีเ่ปล่ียนแปลงไปของลูกค้า	ทัง้นี	้ผู้ประกอบ 

กิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	ได้มีการพัฒนาธุรกิจในหลายด้านเพื่อความอยู่รอด 

ของกิจการในปัจจุบัน	โดยมีความคืบหน้าด้านการพัฒนารูปแบบบริการเพื่อตอบสนองผู้ใช้ 

บริการ	 ด้านการหลอมรวมทางธุรกิจ	 อาทิ	 ด้านการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน	 (Application)	 

ด้านเนื้อหารายการ	(Content)	และด้านการขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมอื่น	ดังนี้
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 • พัฒนารูปแบบบริการเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการ 

	 	 จากการพัฒนาของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีที่ส่งผลให้การรับชม 

โทรทัศน์สามารถรับชมผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	 ท�าให ้

ผู้รับชมโทรทัศน์ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการรับชมจากการรับชมผ่านเคร่ืองรับโทรทัศน ์

ในรูปแบบเดิมไปสู่การรับชมผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็บเพ่ิมมากขึ้น	 ท�าให้ผู้ประกอบ 

กิจการโทรทศัน์จ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นรปูแบบการให้บรกิารเพือ่ให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรม 

ของผูใ้ช้บรกิารท่ีเปลีย่นแปลงไป	ซึง่ผูใ้ห้บรกิารโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมหลายรายได้ 

มีการจดัท�า	Applications	และมกีารให้บรกิารผ่านเว็บไซต์	เพือ่อ�านวยความสะดวกในการ 

รบัชม	โทรทศัน์ผ่านโครงข่ายต่างๆ	โดยจากการสืบค้นข้อมลู7	พบว่าปัจจุบนัม	ีApplications	 

ที่ให้บริการในการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	ดังนี้	

ล�าดับ Application
ผู้ให้บริการ

โครงข่ายดาวเทียม

ระบบปฏิบัติการ
หมายเหตุ

iOs Android

1
บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	

กรุ๊ป	จ�ากัด
 

-		ส�าหรับลูกค้าโครงข่าย	 Truevi-

sion	 รับชม	 และแบบบอกรับ

สมาชิกตามแพก็เกจเดยีวกบัการ

ให้บริการบนโครงข่ายดาวเทียม

-		ส�าหรับบุคคลทั่วไปรับชมช่อง

ดิจิตอลทีวีและช่องทั่วไปของ

โครงข่ายแบบสด	(live)	โดยไม่มี

ค่าบริการ	 และรับชมรายการ

ประเภท	Exclusive	Contents	

อัตรา	490	บาทต่อเดือน	

2  
บริษัท	พีเอสไอ	

บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด
 

-	 บุคคลทั่วไปสามารถรับชมช่อง

ดิจิตอลทีวีและช่องทั่วไปของ

โครงข่ายแบบสด	(live)	โดยไม่มี

ค่าบริการ	

7	 ณ	วันที่	20	มิถุนายน	2562
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ล�าดับ Application
ผู้ให้บริการ

โครงข่ายดาวเทียม

ระบบปฏิบัติการ
หมายเหตุ

iOs Android

3

บริษัท

ไทย	แอดวานซ์

อินโนเวชั่น	จ�ากัด

 

-		บุคคลทั่วไปสามารถรับชมช่อง

ดิจิตอลทีวีและช่องทั่วไปของ

โครงข่ายแบบสด	 (Live)	 และ

แบบย้อนหลัง	 (On	 Demand)	

โดยไม่มีค่าบริการ

4

บริษัท	

วิทยุโทรทัศน์

ดาวเทียม	จ�ากัด

 

-		บุคคลทั่วไปสามารถรับชมช่อง

รายการเฉพาะของผู้ให้บริการ

ในอัตราประมาณ	 300	 บาทต่อ

เดือน	

	 	 อย่างไรก็ตาม	การจัดท�า	Applications	ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 

ดาวเทียมส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินการเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการและรักษาฐานลูกค้าเดิม	 

เว้นแต่ในกรณีการให้บริการของบริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	ที่เป็นการให้บริการลูกค้าเพื่อ 

รองรบับรกิารโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เนต็	(IPTV)	และ	OTT	นอกจากนี	้ส�าหรบับรษิทั	 

วิทยุโทรทัศน์ดาวเทียม	 จ�ากัด	 เป็นการให้บริการที่ปัจจุบันยังไม่มีบริการกล่องรับสัญญาณ 

โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมในตลาด	จงึเป็นการมุง่เน้นในการขยายช่องทางการรับชมช่องรายการ 

ของบรษิทัในกลุม่	(บรษิทั	เอม็ว	ีเทเลวชิัน่	(ไทยแลนด์)	จ�ากดั)	ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการช่องรายการ 

โทรทัศน์แต่เดิมอยู่แล้ว	

 • ลักษณะการหลอมรวมทางธุรกิจ  

		 	 จากปัจจยัด้านการพฒันาของเทคโนโลย	ี ท�าให้ปัจจบุนัการรบัชมโทรทศัน์ผ่าน 

โครงข่ายดาวเทียมถูกแทนท่ีด้วยบริการในลักษณะอื่นที่มีต้นทุนการให้บริการที่น้อยกว่าจึง 

ท�าให้ผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมส่วนใหญ่ปรับเปลีย่นลกัษณะของกล่องรบั 

สญัญาณโทรทัศน์	ซึง่แต่เดมิสามารถรบัได้เฉพาะการให้บรกิารผ่านดาวเทยีมเพยีงอย่างเดยีว 

เป็นกล่องรับสัญญาณท่ีรับสัญญาณได้โดยผ่านโครงข่ายดาวเทียมและโครงข่ายอื่น	 ไม่ว่า 

จะเป็นระบบภาคพืน้ดนิหรอืระบบอนิเทอร์เนต็	นอกจากนี	้ยงัมกีารปรับเปล่ียนลักษณะของ 

ธุรกิจ	โดยขยายขอบเขตจากการให้บริการเฉพาะผ่านโครงข่ายดาวเทียมเป็นการให้บริการ 

ในระบบไอพ	ี(IP	Box)	และอินเทอร์เนต็	(Android	Box)	มากยิง่ขึน้	รูปแบบกล่องรับสัญญาณ 
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ในการรับชมโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการดาวเทียมบางส่วนเริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบ 

กล่องรับสัญญาณ	และพัฒนาวิธีการรับสัญญาณ	ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทนการส่งสัญญาณ 

ผ่านดาวเทียม

ภาพที่ 59 : แสดงลักษณะการให้บริการกล่องรับสัญญาณแบบ	Hybrid	และระบบอินเทอร์เน็ต

ที่มา : สื่อโฆษณา	ของบริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	และบริษัท	พีเอสไอ	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด

		 	 จากภาพที	่59	เป็นการโฆษณากล่องรับสัญญาณรูปแบบใหม่ของบริษทั	ทรู	วชิัน่ส์	 

กรุ๊ป	จ�ากัด	และบริษัท	พีเอสไอ	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด	ซึ่งมีการให้บริการกล่องรับสัญญาณที่ 

สามารถรบัชมการออกอากาศสดผ่านอินเทอร์เนต็ได้	การปรบัปรงุกล่องรบัสญัญาณดงักล่าว 

จึงท�าให้ผู้บริโภคสามารถมีช่องทางการรับชมรายการสดมากขึ้น	ซึ่งสามารถรับชมผ่านทาง 

อินเทอร์เน็ตไวไฟได้	แต่ทั้งนี้	ยังคงสามารถรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมได้เช่นกัน			

 • จัดท�ารูปแบบขยายตลาดโดยการจัดหาพันธมิตรทางการค้า  

		 	 จากการส�ารวจข้อมลูสภาพตลาดของการให้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิ 

และโครงข่ายดาวเทียม	 พบว่า	 ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลหลายราย 

มกีารปรบัเปลีย่นบรกิารในลกัษณะ	“เคเบลิทวีผ่ีานดาวเทยีม”	โดยมลีกัษณะการให้บรกิาร 

ตดิตัง้จานรบัสัญญาณดาวเทียมและให้บรกิารโดยผูใ้ห้บรกิารเคเบลิท้องถิน่	(LCOs)	ในรปูแบบ 

ที่มีค่าบริการรายเดือน	 โดยช่องรายการส่วนหนึ่งที่ให้บริการเป็นรูปแบบของช่องรายการ 

ของโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมของ	IPM	และรูปแบบช่องรายการเฉพาะของเคเบลิทวีี 
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ท้องถิ่นที่ให้บริการในแต่ละท้องท่ี	 อาทิ	 ช่องรายการข่าวท้องถิ่น	 ช่องรายการถ่ายทอดสด 
วัวชน	–	ไก่ชน		

 

ภาพที่ 60 :	 แสดงลักษณะการขยายบริการของโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 โดยการหา 

พันธมิตรทางการค้า		

ที่มา : สื่อโฆษณาของ	CSAT		

 • ขยายตลาดโดยการต่อยอดทางธุรกิจ 

  การท�าธรุกจิของกจิการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมในปัจจบุนั	เร่ิมมกีารขยาย 

และต่อยอดทางธรุกจิไปสูอ่ตุสาหกรรมอืน่ๆ	เนือ่งด้วยปัจจัยหลัก	คอื	เทคโนโลยทีีพั่ฒนาและ 

ทันสมัยมากยิ่งข้ึน	 	 อีกท้ังการแข่งขันในตลาดกิจการโทรทัศน์ที่มีมากท�าให้ตลาดกิจการ 

โทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีม	จ�าเป็นต้องปรับแผนธรุกจิใหม่	โดยการคดิค้นเพ่ิมเติมสินค้า 

ใหม่กระจายไปยังอุตสาหกรรมอื่น	ทั้งในและต่างประเทศ	อย่างไรก็ตาม	ในการขยายตลาด 

โดยต่อยอดทางธุรกิจน้ันส่วนหน่ึงผูป้ระกอบกิจการด�าเนนิการภายใต้ศกัยภาพทางธรุกจิเดมิ 

ที่มีอยู่	อาทิ	การมีจ�านวนพนักงานติดตั้งดาวเทียมในสังกัด	การมีโครงข่ายกระจายสินค้าที ่

หลากหลาย	ซึ่งศักยภาพดังกล่าวถือได้ว่าเป็นจุดแข็งในการด�าเนินธุรกิจ	

	 	 นอกจากนี้	 ยังใช้ช่องทางโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมของตนเองในการเป็น 

ช่องทางจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านทางโทรทัศน์ผ่านช่องรายการขายหรือแนะน�าสินค้าในเครือ 

ธรุกจิ	เช่น	ช่องรายการ	True	Shopping	ในโครงข่ายดาวเทยีม	Truevision	หรอืช่องรายการ	 

O	Shopping	ในโครงข่าย	GMMz	เป็นต้น
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ภาพที่ 61 : แสดงลักษณะของการขยายตลาดโดยการต่อยอดทางธุรกิจ

ที่มา : สื่อโฆษณาของ	บริษัท	พีเอสไอ	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด

4. ข้อจ�ากัดของการประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
	 จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันท�าให้การประกอบกิจการ 

โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมเกิดข้อจ�ากัดในการแข่งขันหลายประการ	อาทิ	การเกิดขึ้น 

ของเทคโนโลยี	5G	การเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณแบบดาวเทียม	และการยกเลิกการใช้งาน 

ดาวเทยีมไทยคม	5		ซึง่ปัจจยัทัง้หลายดงักล่าวนี	้ถอืได้ว่าเป็นข้อจ�ากดัทีส่�าคญัต่อการพฒันา 

หรือการประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม

  • การยกเลกิการใช้ ผลติ และน�าเข้ากล่องรบัและถอดรหสัสญัญาณแบบ DVB-S 

  ด้วยการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น	ท�าให้ระบบคุณภาพสัญญาณในการ 

รบัชมเนือ้หารายการผ่านหน้าจอโทรทศัน์มกีารพฒันาและสามารถรบัชมได้ทัง้ระบบ	SD	และ	 

HD	ซึง่กล่องรบัสญัญาณผ่านดาวเทียมม	ี2	ประเภท	ได้แก่	กล่อง	DVB-S2	เป็นการพฒันาระบบ 

ให้สามารถรบัชมได้ทัง้ในระบบ	HD	และ	SD	แต่กล่องประเภท	DVB-S	เดมิทีส่ามารถรบัชมได้ใน

ระดับ	SD	เท่านัน้	ซึง่เมือ่พิจารณาจากสถติกิารย่ืนขออนุญาตน�าเข้าและผลิตกล่องรับสัญญาณ 

ผ่านดาวเทียม	 พบว่า	 สัดส่วนการยื่นขอน�าเข้าและผลิตกล่องรับสัญญาณประเภท	 DVB-S	 

มสีดัส่วนทีล่ดลงต่อเนือ่งนบัแต่ปี	2559	และไม่มกีารยืน่ขอน�าเข้าหรือผลิตกล่องรับสัญญาณ 

ประเภท	DVB-S	เลยนับตั้งแต่ปี	2562	ซึ่งเป็นไปตามประกาศ	กสทช.	เรื่อง	มาตรฐานทาง 
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เทคนคิของเครือ่งรบัทีส่ามารถใช้หรอืแปลงสญัญาณในการรบัรายการของกจิการกระจายเสยีง 

หรือกจิการโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ	ส�าหรับการเชือ่มต่อไปยงัระบบโทรทศัน์ดาวเทยีม	 

(Satellite	TV)	ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	26	มกราคม	2561	ซึ่งได้ระบุ 

ข้อก�าหนดทางเทคนิคด้านภาครับสัญญาณและภาคถอดรหัสสัญญาณของเครื่องรับที ่

สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ 

โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก	ส�าหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม	(Satellite	 

TV)	และถอดรหสัสญัญาณในระบบ	DVB-S	และ	DVB-S2	ซึง่จากข้อก�าหนดทางเทคนคิตาม 

ประกาศดังกล่าว	ส่งผลให้นับตั้งแต่วันที่	28	มีนาคม	2561	ส�านักงาน	กสทช.	รับพิจารณา 

การยืน่ขอรบัใบอนญุาตให้ผลติหรอืน�าเข้าเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเฉพาะที่ 

มีการรองรับสัญญาณ	และถอดรหัสสัญญาณในระบบ	DVB-S2	เท่านั้น	โดยไม่รับพิจารณา 

การยืน่ขอรบัใบอนญุาตให้ผลติหรอืน�าเข้าเครือ่งรบัสญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมทีม่กีาร 

รองรับสัญญาณและถอดรหัสสัญญาณในระบบ	DVB-S	นับตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน	 

(ดังภาพที่	62)
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ภาพที่ 62 : แสดงส่วนแบ่งตลาดของกล่องรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ	DVB-S	และ	DVB-S2	 

ตั้งแต่ปี	2555	-	2563
ท่ีมา : ส�านกัการอนญุาตประกอบกจิการโครงข่าย	สิง่อ�านวยความสะดวก	และเครือ่งวทิยคุมนาคม	และ	 

ส�านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.	,ข้อมูล	ณ	วันที่	 

31	สิงหาคม	2563
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	 	 จากปัจจยัดงักล่าว	ท�าให้ผูป้ระกอบกจิการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมมคีวาม 

จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีส�าหรับลูกค้ารายเดิมที่มีการใช้กล่องรับรองรับสัญญาณ 

และถอดรหัสสัญญาณดาวเทียมในระบบ	 DVB-S	 ซ่ึงจากจ�านวนกล่องรับสัญญาณและ 

ถอดรหสัสญัญาณดาวเทยีมทีม่กีารใช้งานอยูก่่อนแล้ว	ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในลักษณะซ้ือขาด 

หรือไม่มีค่าบริการรายเดือนซึ่งผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการต่างไม่ทราบถึงจ�านวนหรือ 

ที่อยู่ที่แท้จริงของลูกค้าท่ีใช้บริการ	 นอกจากนี้	 เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปและลูกค้า 

เกดิปัญหาจากการใช้งาน	ลกูค้าส่วนใหญ่สามารถเปลีย่นแปลงผูใ้ห้บรกิารจากการทีมี่จ�านวน											 

ผู้ให้บริการเป็นทางเลือกจ�านวนมากและค่าใช้จ่ายของรับสัญญาณและถอดรหัสสัญญาณ 

ดาวเทียมของแต่ละรายมรีาคาไม่แตกต่างกนัมาก	อกีท้ัง	ยงัมกีล่องรับสัญญาณดาวเทียมท่ีเป็น 

เทคโนโลยีใหม่ๆ	ไม่ว่าจะเป็น	DVB–S2	หรือ	กล่องรับสัญญาณดาวเทียมประเภท	Hybrid	 

(รับได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินและดาวเทียม)	

 • การยกเลิกใช้งานดาวเทียมไทยคม 5

  จากปัญหาการขัดข้องทางเทคนิคบนดาวเทียมไทยคม	5	ซึ่งเริ่มขัดข้องตั้งแต่วันที่	 

17	ธนัวาคม	2562	เป็นต้นมา	จนเป็นเหตใุห้บริษทั	ไทยคม	จ�ากดั	(มหาชน)	จ�าเป็นต้องปลด 

ระวางดาวเทียมไทยคม	 5	 ออกจากวงโคจรในวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 25638	 ซ่ึงจากข้อมูล

คุณสมบัติของดาวเทียมไทยคม	 5	 ท่ีได้ปลดระวางไปนั้น	 เป็นดาวเทียมที่มีที่ต้ังวงโคจรใน 

ต�าแหน่ง	78.5	องศาตะวนัออก	โดยมทีรานสพอนเดอร์ในการให้บริการท่ี	25	ทรานสพอนเดอร์ 

ในระบบ	C-Band	และ	15	ทรานสพอนเดอร์ในระบบ	Ku-Band	ดังนี	้เมือ่ดาวเทียมไทยคม	5	 

ปลดระวางแล้ว	ผูใ้ช้บรกิารจ�าเป็นต้องหาดาวเทยีมดวงใหม่ท่ีมีคณุสมบติัเทียบเคยีงกับดาวเทียม 

ดวงเดิม	และเป็นดาวเทียมที่มีสิทธิในการให้บริการภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย	 

โดยปัจจุบันมีดาวเทียมที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่สามารถทดแทนกัน	ได้แก่	

	 	 (1)	 ดาวเทียมไทยคม	 6	 ซึ่งมีที่ต้ังวงโคจรในต�าแหน่ง	 78.5	 องศาตะวันออก	 

โดยมีทรานสพอนเดอร์ในการให้บริการที่	 24	ทรานสพอนเดอร์ในระบบ	C-Band	และ	9	 

ทรานสพอนเดอร์ในระบบ	Ku-Band		

	 	 (2)	 ดาวเทียมไทยคม	 8	 ซึ่งมีที่ต้ังวงโคจรในต�าแหน่ง	 78.5	 องศาตะวันออก														

โดยมีทรานสพอนเดอร์ในการให้บริการที่	24	ทรานสพอนเดอร์ในระบบ	Ku-band				

8	 ที่มาจาก	แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2562	(แบบ	56-1)	ของ	บริษัท	ไทยคม	จ�ากัด	(มหาชน)	
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	 	 ด้วยเหตุการณ์ย้ายดาวเทียมไทยคมซึ่งเป็นดาวเทียมหลักที่ให้บริการของ 

ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมของประเทศไทย	 จึงส่งผลให้ผู้ประกอบ 

กิจการหลายรายจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และช่องความถี่ของอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้งาน 

เพือ่ให้สามารถรบัชมผ่านดาวเทียมดวงใหม่ได้	แต่จากลกัษณะการประกอบกจิการในปัจจบุนั 

ซึ่งปรากฏว่า	 ผู้ประกอบกิจการผู้ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแบบเรียกเก็บค่าบริการท่ีเป็น 

แบบขายกล่องรบัสญัญาณแบบขาดการด�าเนนิการปรบัเปลีย่นอุปกรณ์	(จานดาวเทียม	หวัรบั 

สญัญาณดาวเทยีม	หรอืกล่องรบัสญัญาณดาวเทยีมแล้วแต่กรณ)ี	และช่องความถีจ่งึเป็นภาระ 

ของผูใ้ช้บรกิารในการด�าเนินการและเสยีค่าใช้จ่ายเอง	ซึง่ส่งผลให้ผูใ้ช้บริการหลายราย	เลอืก 

ที่จะเปลี่ยนโครงข่ายหรือรูปแบบการรับชมรายการโทรทัศน์ในรูปแบบอื่นๆ	ที่สะดวกกว่า 

ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือการรับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	 

ด้วยเหตนุี	้การปรบัเปลีย่นและย้ายดาวเทยีมจึงอาจส่งผลให้ผู้ให้บริการมจี�านวนลูกค้าท่ีเป็น 

ฐานลูกค้าเดิมลดน้อยลง

ภาพที่ 63 :	 แสดงลักษณะการประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการรับชมเนื่องจากการเปลี่ยน 

ดาวเทียม
ที่มา : สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท	แซท	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	และบริษัท	พีเอสไอ	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด

 • การเกิดขึ้นของคลื่น 5G ต่อกิจการโทรทัศน์โครงข่ายดาวเทียม

  ในปีที่ผ่านมา	กสทช.	 ได้มีจัดการประมูลคลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคม 

เพื่อใช้ส�าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ระบบ	5G	โดยได้เปิดประมูลทั้งสิ้น	4	คลื่นความถี่ 

ด้วยกัน	คือ	700	MHz	,	2100	MHz	,	2600	MHz	และ	26	GHz	ซึ่งหลังจากที่ผู้ประกอบ 

_20-0818(001-156)P3.indd   117 24/11/2563 BE   15:28



118   COMPETITIVE BEHAVIOUR IN BROADCASTING MARKET  2019 - 2020

กิจการส่วนหนึ่งน�าคลื่นความถ่ีไปใช้งานได้พบปัญหาการรบกวนกันของคลื่นโดยเฉพาะ 

ในย่านความถี	่2600	MHz	กบักจิการโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมในย่านความถี	่C-Band	 

ซึ่งมีผู้ใช้บริการในปัจจุบันจ�านวนหลายราย	 อย่างไรก็ตาม	 การรบกวนสัญญาณดังกล่าว 

ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโทรทัศน์ให้ไม่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้เป็นปกติ	 

อย่างไรกต็าม	จากปัญหาการรบกวนดงักล่าว	กสทช.	จึงด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดท�า 

ประกาศ	 กสทช.	 เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคของหัวรับสัญญาณโทรทัศน ์

ผ่านดาวเทยีมเพือ่การรบัชมโดยเฉพาะ	(TVRO)	ในย่านความถี	่C–Band9	เพ่ือก�าหนดมาตรฐาน 

ทางเทคนคิรวมถึงการผลติ	ท�า	หรอืน�าเข้าหัวรบัสญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมในย่านความถี่	 

C-Band	(3700	–	4200	MHz)	ให้อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลและเป็นการแก้ไขปัญหาการรบกวน 

กันกับคลื่น	5G	2600	MHz	รวมถึงการที่จะต้องจัดสรรคลื่นความถี่	3500	MHz	ในอนาคต

	 	 ส�าหรบัประเดน็การจดัสรรคลืน่การประมลูและการจดัสรรคลืน่ความถี	่3500	MHz 

ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคต	กสทช.	ได้จดัตัง้คณะกรรมการเพือ่ตดิตามและศกึษาคลืน่ความถี	่ 

3500	MHz	โดยละเอียด	เพื่อประเมินและศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกิจการโทรทัศน์ 

ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมในอนาคตเมือ่มกีารน�าเทคโนโลย	ี5G	มาใช้งาน	โดยในปัจจบุนัมกีาร 

เริ่มทดลองการใช้งาน	5G	แล้วในมหาวิทยาลัยบางแห่ง	โดย	กสทช.	ได้มีการออกประกาศ	 

เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีเ่พ่ือการพัฒนาและทดสอบนวตักรรมในพ้ืนที ่

ก�ากบัดแูลเป็นการเฉพาะ	(Regulatory	Sandbox)	และมกีารประกาศลงราชกจิจานเุบกษา	 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางโทรคมนาคม	 ลงวันท่ี	 14	 

สิงหาคม	พ.ศ.	2562	และประกาศให้เป็นการใช้งานในลักษณะชั่วคราว	เพื่อทดสอบความ 

พร้อมและผลกระทบของอุปกรณ์ก่อนการใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์

9	 ผ่านมตท่ีิประชุม	กสทช.	ครัง้ที	่16/2563	วนัพธุที	่9	กนัยายน	2563	และขณะน้ีอยูร่ะหว่างการรบัฟังความคดิเหน็ 

สาธารณะ
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SP5 

ภาพที่ 64 : แสดงลักษณะของตลาดบริการช่องรายการ

1. ภาพรวมลักษณะบริการของตลาด
	 ช่องรายการถือเป็นบรกิารต้นน�า้ท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการให้บรกิารกจิการโทรทัศน์ในทกุ 

แพลตฟอร์ม	เพราะเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมโทรทัศน์ของผู้รับชม 

ปลายทาง	ทัง้นี	้ผูผ้ลติเนือ้หารายการ	(Content	Provider)	จะมกีารน�าเนือ้หารายการของตน 

ไปลงในช่องรายการ	โดยเมือ่ผูใ้ห้บรกิารช่องรายการ	(Service	Provider)	ได้รวบรวมเนือ้หา 

รายการเป็นช่องรายการแล้ว	 ก็จะสามารถน�าช่องรายการของตนไปขายต่อยังผู้ให้บริการ 

โทรทัศน์แพลตฟอร์มต่างๆ	 หรือหากผู้ให้บริการช่องรายการต้องการรายได้จากการรับชม	 

อาจน�าช่องรายการของตนข้ึนยังโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายทั้งแบบใช้คลื่นความถี	่ 

(โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ)	และแบบไม่ใช้คลืน่ความถี	่(โทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีม	เคเบลิ	หรอื 

ไอพทีวี)ี	โดยผูใ้ห้บรกิารช่องรายการอาจจะมีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการโครงข่ายเพือ่เป็น 

ค่าน�าช่องข้ึนสู่โครงข่ายหรือรับเงินจากผู้ให้บริการโครงข่ายเพ่ือเป็นค่าบริการช่องรายการ 

หรือไม่ก็ได้แล้วแต่กรณี

	 ตามภาพที่	 64	 แสดงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องของตลาดบริการช่องรายการ	 ซึ่งมีการ 

ด�าเนินการในลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	ดังนี้

บทที่ 4

บริการช่องรายการโทรทัศน ์
ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

(Service Provider)
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1	 ข้อมูล	ณ	เดือนมิถุนายน	2563	จากส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์	

	 1)		การผลติรายการ	(SP1)	คอื	การท�าหน้าท่ีจัดหาหรือผลิตเน้ือหารายการ	(Content)	 

ทีอ่าจผลติเองหรอืจดัหามา	เช่น	รายการภาพยนตร์	รายการบนัเทงิ	เป็นต้น	ก่อนด�าเนนิการ 

จัดส่งให้แก่ผู้ให้บริการช่องรายการ	(SP2)	ทั้งนี้	การผลิตรายการอาจเป็นการให้บริการช่อง 

รายการด้วยหรือไม่ก็ได้	แต่ไม่ถือว่าเป็นการประกอบกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมาย				

	 2)	 การให้บริการช่องรายการ	 (SP2)	คือ	การท�าหน้าที่รวบรวมเนื้อหารายการเพื่อ 

จัดท�าเป็นผังรายการ	(Program)	ลงในช่องรายการ	(Channel)	ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย 

ก�าหนด	โดยการให้บริการช่องจะต้องได้รบัใบอนญุาตให้บรกิารโทรทศัน์ตามที	่กสทช.	ก�าหนด	 

โดยปัจจุบัน	 กสทช.	 ได้ออกใบอนุญาตเพื่อให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 

ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่	(Service	Provider)	จ�านวน	533	ใบอนุญาตๅ 

	 3)		การให้บรกิารโครงข่าย	(SP3)	คอื	การน�าช่องรายการจากผูใ้ห้บรกิารช่องรายการ	 

(S2)	 มาลงบนโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมของตน	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่าน 

โครงข่ายดาวเทียม	เคเบิล	หรือไอพีทีวี					

	 4)	 ผู้ใช้บริการปลายทาง	 (SP4,	 SP5)	 ซึ่งผู้รับบริการปลายทางจะรับสัญญาณผ่าน 

กล่องรบัสญัญาณ	(Set-top	box)	ส�าหรบับรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีม	(DVB-S)	หรอื	 

บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	(DVB-C)	และกล่องรับสัญญาณแบบไอพีทีวี	เป็นต้น

2. ห่วงโซ่บริการ
		 การให้บริการช่องรายการโทรทัศน์	 มีห่วงโซ่อุปทานที่เร่ิมจากผู้ให้บริการเนื้อหา 

รายการ	(Content	Providers)	ซึง่จะท�าหน้าทีผ่ลิตเนือ้หารายการ	และจะน�าเนือ้หารายการ 

มายงัช่องรายการ	(Service	Providers)	เพือ่น�ามาลงบนโครงข่ายต่างๆ	เช่น	เคเบลิ	ดาวเทยีม	 

หรือไอพีทีวี	ก่อนกระจายสัญญาณ	(Distribution)	ไปยังผู้รับชมปลายทาง

Content 
Provider

Service
Provider

Content 
Aggregator

Platform 
Provider Distributor End-user

ภาพที ่65 :	แสดงห่วงโซ่อปุทานการให้บรกิารรบัชมโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายไปยงัผูร้บัชมปลายทาง
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	 o	 Content	 Provider	หรือผู้ผลิตเนื้อหา	ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์	 

(Owner	Rights)	ทั้งที่เป็นลิขสิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมดของเนื้อหารายการที่น�าออกอากาศ 

ในรายการ	(Program)	เช่น	รายการกีฬา	เนื้อหาภาพยนตร์	เป็นต้น	

	 o	 Service	 Provider	 หรือช่องรายการ	 ท�าหน้าที่จัดหาเนื้อหารายการ	 (ผลิตเอง 

หรือซื้อลิขสิทธิ์มา)	เพื่อน�าไปรวบรวมเป็นช่องรายการโทรทัศน์	ตัวอย่างของผู้ผลิตรายการ 

หรือช่องรายการ	เช่น	กลุ่มช่อง	Disney	กลุ่มช่อง	HBO	กลุ่มช่อง	FOX	เป็นต้น	

	 o	 Content	 Aggregator	 หรือผู้รวบรวบช่องรายการจากผู้ให้บริการช่องรายการ 

หลายๆ	รายเข้าด้วยกันเพื่อจะน�าเสนอเป็นแพ็กเกจยังผู้รับชมปลายทาง	โดยผู้รวบรวมช่อง 

รายการจะท�าหน้าที่เจรจาต่อรองกับช่องรายการหลายๆ	ราย	 เพ่ือให้ได้มาซ่ึงช่องรายการ 

เหล่านั้น		

	 o	 Platform	 Provider	 หรือผู้ให้บริการโครงข่ายหรือแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการ	 

มีหน้าที่บริการโครงข่ายเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ใช้บริการปลายทาง	โดยอาจเป็นการให้บริการ 

ผ่านโทรทศัน์แบบใช้คลืน่ความถ่ีหรอืไม่ใช้คล่ืนความถี	่ทัง้นี	้ส�าหรบัผูใ้ห้บริการโครงข่ายอาจ 

มกีารเรยีกเกบ็เงนิค่าน�าช่องรายการเข้าสูโ่ครงข่ายส�าหรบัช่องรายการบางประเภท	หรืออาจ 

มีการจ่ายเงินค่าซือ้ช่องรายการเพือ่น�าเข้าสูโ่ครงข่ายหรอืไม่กไ็ด้	โดยขึน้อยูก่บั	ประเภทของ 

ช่องรายการ

	 o	 Distributor	 หรือผู้บริการการขายหรือท�าการตลาด	 ซึ่งรวมถึงผู้ด�าเนินการจัด 

จ�าหน่ายหรือติดตั้งกล่องรับสัญญาณและอุปกรณ์	 เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการปลายทาง	 

โดยส่วนใหญ่แล้วผูบ้รกิารการขายหรอืท�าการตลาดจะเป็นผูใ้ห้บรกิารรายใหญ่หรอือาจเป็น 

บรษิทัในเครอืของผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายหรอืแพลตฟอร์ม	นอกจากน้ี	อาจมกีารท�าการร่วมมอื 

กับผู้ประกอบกิจการประเภทอื่นๆ	ในลักษณะของพันธมิตร	(Distribution	Partner)	 เช่น	 

ร้านสะดวกซื้อ	หรือห้างสรรพสินค้า	เป็นต้น

	 o	 End-user	หรือผู้รับบริการปลายทาง	ได้แก่	ผู้รับชมรายการที่ใช้บริการของผู้ให้ 

บริการ	 	 ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในการรับชมช่องรายการจากผู้ให้บริการโครงข่ายหรือไม่ก็ได้	 

ขึ้นอยู่กับประเภทของช่องรายการที่รับชม		
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3. ลักษณะการแข่งขัน
	 โดยลักษณะของห่วงโซ่บริการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น	 หากพิจารณาตามลักษณะ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีอยู่ภายใต้ก�ากับดูแลของ	 กสทช.	 ผู้ให้บริการช่องรายการ 

จะต้องได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการใน	2	ลักษณะ	ได้แก่		

		 1)	 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 เพื่อให้บริการกิจการ 

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ส�าหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถี่		

	 2)	 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 เพื่อให้บริการกิจการ 

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

		 อย่างไรก็ตาม	 รายงานฉบับนี้ได้อธิบายถึงการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ 

โทรทัศน์ที่ให้บริการช่องรายการที่ใช้คลื่นความถี่	 (ตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน 

ระบบดิจิตอล)	ไปแล้ว	ในส่วนนี้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ 

โทรทัศน์ที่ให้บริการช่องรายการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่ให้บริการผ่านโครงข่ายระบบเคเบิล	 

โครงข่ายระบบดาวเทียม	และโครงข่ายไอพีทีวี	ซึ่งลักษณะของตลาดช่องรายการมีลักษณะ 

เป็นตลาดที่มีผู้ขายจ�านวนมากราย	 อีกท้ังบริการช่องรายการของผู้ให้บริการแต่ละรายถือ 

เป็นบริการทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัแต่สามารถใช้ทดแทนกนัได้	(Differentiated		Product)	 

และผู้ให้บริการช่องรายการสามารถเข้าและออกจากตลาดได้โดยง่าย	 แม้จะมีการขอรับ 

ใบอนุญาตจาก	กสทช.	ในการให้บริการ	แต่การขอรับใบอนุญาตดังกล่าวไม่มีข้อจ�ากัดด้าน 

จ�านวนผู้รับใบอนุญาต	 จึงถือว่า	 ตลาดช่องรายการเป็นประเภทตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด	 

(Monopolistic	Competition)

	 การแข่งขันของผู้ให้บริการช่องรายการอยู่ที่ความน่าสนใจของเนื้อหารายการ	 

(Content)	ทีน่�ามาไว้ในช่องรายการเพือ่ให้ช่องรายการมคีวามน่าสนใจและดงึดดูการรบัชม 

จากผู้ชมได้	 ส่งผลต่อการหารายได้เข้าสู่ช่องรายการด้วยการโฆษณา	หรือการขายต่อช่อง 

รายการให้แก่ผูป้ระกอบกจิการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายต่างๆ	ซ่ึงจากลกัษณะของช่องรายการ 

ทีม่คีวามแตกต่างกนัจงึเป็นเหตใุห้สามารถจ�าแนกลกัษณะของช่องรายการ	ได้เป็น	3	รปูแบบ	 

ได้แก่	

		 1.	 ช่องรายการที่เจ้าของโครงข่ายต้องซื้อมาเพื่อน�าขึ้นโครงข่ายของตน	ได้แก่	ช่อง 

รายการทีมี่ลักษณะเป็น	Exclusive/Premium	Content	หรอืช่องได้รบัความนยิมจากผูช้ม	 
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และเจ้าของโครงข่ายสามารถน�าไปใช้เป็นจุดขายหรือโปรโมตเพ่ือแสวงหาประโยชน์ทาง 

การค้า	ไม่ว่าจะเป็นการจดัเป็นแพก็เกจ	และเรียกเกบ็รายได้จากค่าสมาชกิ	เช่น	HBO,	Fox,	

BeIN	เป็นต้น

	 2.	 ช่องรายการท่ีเจ้าของโครงข่ายน�าขึน้โครงข่ายโดยไม่มค่ีาใช้จ่าย	ได้แก่	ช่องรายการ 

ที่มีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไปหรือช่องรายการที่เจ้าของน�าขึ้นโครงข่ายโดยไม่จ�ากัดสิทธิ์ 

ในการเข้าถึง2	 ส่วนมากจะเป็นช่องรายการท่ีสร้างข้ึนเพ่ือมุ่งหวังให้ผู้ชมเข้ามารับชมเป็น 

จ�านวนมาก	เช่น	ช่อง	Lao	Star3	ช่อง	Dragon	Channel4	และปัจจบุนัยงัหมายความรวมถงึ 

ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ให้บริการเป็นการทั่วไปด้วย

	 3.	 ช่องรายการที่เจ้าของโครงข่ายได้รับรายได้ในการน�าช่องขึ้นสู่โครงข่ายของตน	 

ได้แก่	ช่องรายการท่ีมกีารจ่ายเงินให้แก่เจ้าของโครงข่าย	เพือ่การน�าช่องรายการขึน้โครงข่าย 

ส�าหรบัการรบัชม	ไม่ว่าจะเป็นช่องรายการส�าหรบัคนเฉพาะกลุม่	ช่องรายการขายสนิค้าทาง 

โทรทัศน์	เช่น	O	Shopping,	TV	Direct	เป็นต้น	

	 ทั้งนี้	จากจ�านวนและลักษณะของช่องรายการที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน																						 

โดยรูปแบบของการน�าเสนอช่องรายการ	 จึงก�าหนดรูปแบบของการวิเคราะห์สภาพการ 

แข่งขันในมุมมองที่แตกต่างกัน	อาทิ	ลักษณะของโครงข่ายที่ให้บริการ	รายได้ของช่องตาม 

ลักษณะโครงข่าย	 รวมถึงการวิเคราะห์ถึงระดับการแข่งขันของการให้บริการช่องรายการ 

โทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่	ดังนี้	

  3.1 จ�านวนผู้เล่น  

	 	 ปัจจุบนั	กสทช.	ได้ออกใบอนญุาตเพ่ือให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 

ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่	 (Service	 Provider)	 จ�านวน	 533	 ใบอนุญาต	 ซ่ึงหาก 

แบ่งแยกตามสัดส่วนของโครงข่ายที่ด�าเนินการออกอากาศเป็นโครงข่ายหลัก5	 พบว่าในปี	 

2	 มีการเข้ารหัสตามที่กฎหมายก�าหนด	 แต่เจ้าของช่องเปิดให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย	 เช่น	 การเข้ารหัสแบบ	 

BISS	KEY
3	 https://www.lyngsat.com/tvchannels/la/Lao-Star.html
4	 https://www.lyngsat.com/tvchannels/th/Dragon-Channel.html
5	 ผู้ให้บริการบางรายอาจออกอากาศได้มากกว่าหนึ่งโครงข่าย	จึงก�าหนดเฉพาะโครงข่ายหลักที่ได้รับความนิยม

เพียงโครงข่ายเดียว	
6	 ข้อมูล	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2563
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25626	สัดส่วนของผูใ้ห้บรกิารผ่านช่องทางโครงข่ายดาวเทยีม	จ�านวน	331	ช่องรายการ	(คดิเป็น 

สัดส่วนร้อยละ	62.10)	ช่องรายการผ่านโครงข่ายไอพีทีวี	จ�านวน	109	ช่องรายการ	(คิดเป็น 

สดัส่วนร้อยละ	20.45)	และช่องรายการผ่านโครงข่ายเคเบลิ	จ�านวน	93	ช่องรายการ	(คดิเป็น 

สัดส่วนร้อยละ	17.45)

 

 
 

 
 

 

62.10%

17.45%

20.45% ดาวเทียม

เคเบิล

ไอพีทีวี

ภาพที ่66 : แสดงสดัส่วนของช่องรายการโทรทศัน์แบบไม่ใช้คลืน่ความถีท่ีด่�าเนนิการออกอากาศ 

ผ่านโครงข่ายต่างๆ	
ที่มา :	ข้อมูล	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2563	ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ์

ส�านักงาน	กสทช.

	 	 หากพิจารณาถึงแนวโน้มจ�านวนช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี ่

ในโครงข่ายต่างๆ	พบว่า	นับตัง้แต่ปี	2557–2562	มแีนวโน้มของจ�านวนช่องรายการโทรทศัน์ 

แบบไม่ใช้คลื่นความถี่แตกต่างกัน	ดังนี้	

	 	 	 3.1.1	 จ�านวนช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่านโครงข่าย 

ดาวเทียม	 พบว่า	 แนวโน้มการให้บริการช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คล่ืนความถ่ีผ่าน 

โครงข่ายดาวเทียม	นับตั้งแต่ปี	2557	–	2562	มีจ�านวนลดลง	โดยในปี	2562	มีจ�านวนช่อง 

รายการทีไ่ด้รบัอนญุาตจ�านวน	331	ใบอนญุาต	ซ่ึงลดลงกว่าปี	2561	จ�านวน	66	ใบอนญุาต	 

ซึง่ผูรั้บใบอนญุาตทีมี่จ�านวนช่องรายการผ่านโครงข่ายดาวเทียมมากท่ีสุด	คอื	บริษทั	ทรู	วชิัน่ส์	 

กรุ๊ป	จ�ากัด	(118	ช่องรายการ)	
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ภาพที่ 67 : แสดงจ�านวนช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่านโครงข่ายดาวเทียม 

นับตั้งแต่ปี	2557	–	2562
ที่มา : ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

	 	 	 3.1.2	 จ�านวนช่องรายการโทรทศัน์แบบไม่ใช้คลืน่ความถีผ่่านโครงข่ายเคเบลิ	 
พบว่า	แนวโน้มการให้บรกิารช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คล่ืนความถ่ีผ่านโครงข่ายเคเบิล	 
นบัตัง้แต่ปี	2557–2562	มจี�านวนลดลง	โดยในปี	2562	มจี�านวนช่องรายการทีไ่ด้รบัใบอนญุาต 
จ�านวน	93	ช่องรายการ	ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากปี	2561	จ�านวน	19	ช่องรายการ	
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ภาพท่ี 68 :	แสดงจ�านวนช่องรายการโทรทศัน์แบบไม่ใช้คลืน่ความถีผ่่านโครงข่ายเคเบลินบัตัง้แต่ 

ปี	2557	–	2562
ที่มา :	ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.
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	 	 	 3.1.3		จ�านวนช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่านโครงข่าย 
ไอพทีวี	ีพบว่า	แนวโน้มการให้บรกิารช่องรายการโทรทศัน์แบบไม่ใช้คลืน่ความถีผ่่านโครงข่าย 
ไอพีทีวี	นับตั้งแต่ปี	2557–2562	มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน	โดยในปี	2562	มีจ�านวนช่อง 
รายการที่ได้รับอนุญาตจ�านวน	109	ช่องรายการ	ซึ่งผู้รับใบอนุญาตที่มีจ�านวนช่องรายการ 
ผ่านโครงข่ายดาวเทียมมากที่สุด	 คือ	 บริษัท	 ซุปเปอร์	 บรอดแบนด์	 เน็ทเวอร์ค	 จ�ากัด	 

(51	ช่องรายการ)
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ภาพท่ี 69 : แสดงจ�านวนช่องรายการโทรทศัน์แบบไม่ใช้คลืน่ความถีผ่่านโครงข่ายไอพทีวีนีบัตัง้แต่ 

ปี	2557	–	2562
ที่มา : ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

  3.2 มูลค่าตลาดจ�าแนกตามโครงข่าย  

	 	 จากใบอนุญาตเพื่อให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส�าหรับกิจการที ่

ไม่ใช้คลื่นความถี่	(Service	Provider)	จ�านวน	533	ใบอนุญาต	ซึ่งหากแบ่งแยกตามสัดส่วน 

ของโครงข่ายที่ด�าเนินการออกอากาศเป็นโครงข่ายหลัก7	พบว่าในปี	2562	มีจ�านวนรายได้ 

ประมาณ8	2,076.90	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นสดัส่วนของรายได้ของบรกิารผ่านจากการช่องทาง 

7	 ผู้ให้บริการบางรายอาจออกอากาศได้มากกว่าหนึ่งโครงข่าย	จึงก�าหนดเฉพาะโครงข่ายหลักที่ได้รับความนิยม 

เพียงโครงข่ายเดียว	
8	 ข้อมูล	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2563	ทั้งนี้	รายได้ดังกล่าว	บางรายการเป็นรายได้ที่ยังไม่ผ่านการสอบทานและ 

ยังมีผู้รับใบอนุญาตฯ	 บางรายยังไม่ได้ด�าเนินการยื่นขอช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเนื่องด้วยสถานการณ	์ 

covid-19
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โครงข่ายดาวเทียม	จ�านวนประมาณ	2,001.25	ล้านบาท	 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	96.36)	 

สดัส่วนของรายได้ของบรกิารผ่านจากการช่องทางโครงข่ายไอพทีวี	ีจ�านวน	53.54	ล้านบาท	 

(คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	2.58)	และสดัส่วนของรายได้ของบรกิารผ่านจากการช่องทางโครงข่าย 

เคเบิล	จ�านวน	22.10	ล้านบาท	(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	1.06)	
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ปี 2562 

ภาพที่ 70 : แสดงแนวโน้มและมูลค่าตลาดของช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ที่ 

ออกอากาศผ่านโครงข่ายต่างๆ	
ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.	

    3.2.1 มูลค่าตลาดการให้บริการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่าน 

โครงข่ายดาวเทยีม พบว่า	แนวโน้มรายได้จากการให้บรกิารช่องรายการโทรทศัน์แบบไม่ใช้ 

คลืน่ความถีผ่่านโครงข่ายดาวเทียมนบัตัง้แต่ปี	2558	–	2562	มจี�านวนลดลง	โดยในปี	2562	 

มีจ�านวนรายได้ประมาณ	2,001.25	ล้านบาท	ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ	1,026.35	 

ล้านบาท	 หรือลดลงประมาณร้อยละ	 51.28	 ทั้งนี้	 แนวโน้มการลดลงของรายได้ดังกล่าว 

มีทิศทางความสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกันกับจ�านวนช่องที่ให้บริการผ่านโครงข่ายดาวเทียม 

ที่มีจ�านวนลดลง
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ภาพที ่71 : 	แสดงแนวโน้มรายได้แบบไม่ใช้คลืน่ความถ่ีผ่านโครงข่ายดาวเทยีมนบัตัง้แต่ปี	2557	–	 

2562
ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

    3.2.2  มูลค่าตลาดการให้บริการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่าน 

โครงข่ายเคเบิล พบว่า	 แนวโน้มรายได้จากการให้บริการช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้ 

คลื่นความถี่ผ่านโครงข่ายเคเบิลนับตั้งแต่ปี	2557	–	2562	มีจ�านวนลดลง	โดยในปี	2562	 

มจี�านวน	รายได้ประมาณ	22.10	ล้านบาท	ซึง่ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ	46.67	ล้านบาท	 

หรือลดลงประมาณร้อยละ	 221.17	 ทั้งนี้	 การแนวโน้มลดลงของรายได้ดังกล่าวมีทิศทาง 

ความสมัพันธ์ทีส่อดคล้องกบักบัจ�านวนช่องทีใ่ห้บรกิารผ่านโครงข่ายเคเบลิทีม่จี�านวนลดลง

 

216.93

163.12

103.95

60.51 68.77

22.10

0

50

100

150

200

250

2557 2558 2559 2560 2561 2562

Mi
llio

ns

ภาพที่ 72 :	แสดงแนวโน้มรายได้แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่านโครงข่ายเคเบิลนับตั้งแต่ปี	2557	–	 

2562
ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

_20-0818(001-156)P3.indd   128 24/11/2563 BE   15:28



รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี 2562 - 2563    129

    3.2.3 มูลค่าตลาดการให้บริการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่าน 

โครงข่ายไอพีทีว ีพบว่า	แนวโน้มรายได้จากการให้บริการช่องรายการโทรทศัน์แบบไม่ใช้คลืน่ 

ความถ่ีผ่านโครงข่ายไอพทีีว	ีนับตัง้แต่ปี	2557	–	2562	มจี�านวนเพิม่ขึน้อย่างชดัเจน	โดยในปี	 

2562	มีจ�านวนรายได้ประมาณ	53.54	ล้านบาท	ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ	10.86	 

ล้านบาท	(หรือลดลงประมาณร้อยละ	20.27)	อย่างไรก็ตาม	แม้รายได้		ในปี	2562	จะลดลง 

แต่จากแนวโน้มรายได้โดยรวมตั้งแต่ปี	 2557	 เป็นต้น	 สังเกตเห็นได้ว่ารายได้ของบริการ 

โทรทศัน์แบบไม่ใช้คลืน่ผ่านโครงข่ายไอพทีีวีมอีตัราการเตบิโตทีเ่พิม่ข้ึนอย่างมาก	โดยเฉพาะ 

รายได้ตัง้แต่ในรอบปี	2561	ท่ีมรีายได้เพิม่ข้ึนประมาณ	57.76	ล้านบาท	(หรอืเพิม่ขึน้ประมาณ 

ร้อยละ	 89.70)	 เน่ืองจากผู้รับใบอนุญาตบางรายในธุรกิจมีการซื้อเน้ือหารายการโทรทัศน ์

แบบไม่ใช้คลื่นความถี่จากต่างประเทศเพิ่มเติมและขายเนื้อหาดังกล่าวไปยังโครงข่ายต่างๆ	 

โดยเฉพาะในโครงข่ายไอพทีวีขีองผูใ้ห้บรกิารทีไ่ด้รบัอนญุาต	อาท	ิAIS	Playbox,	TOT	IPTV	 

จึงท�าให้มีรายได้จากการขายเนื้อหารายการหรือลิขสิทธิ์เพิ่มเติมในรอบปีดังกล่าว							
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ภาพที่ 73 : แสดงแนวโน้มรายได้แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่านโครงข่ายไอพีทีวีนับตั้งแต่ปี	2557	–	 

2562
ที่มา :	ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

   3.3 มูลค่าตลาดจ�าแนกตามนิติบุคคล

	 	 จากการรวบรวมรายได้การประกอบกิจการภายใต้ใบอนญุาตบรกิารช่องรายการ 

โทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ในนามนิติบุคคลเดียวกันโดยไม่แยกโครงข่ายในการ 

ออกอากาศของผูป้ระกอบกจิการในปี	2561	และ	2562	พบว่า	ผู้รับใบอนญุาตทีม่สัีดส่วนรายได้ 

สูงสุดใน	5	ล�าดับแรกของปี	2562	ได้แก่	บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	โดยมีส่วนแบ่งรายได ้
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ร้อยละ	33.65	ถดัมา	ได้แก่	บรษิทั	เอม็บทีวี	ีจ�ากดั	โดยมส่ีวนแบ่งรายได้ร้อยละ	5.31	บรษิทั	 

ทวีดี	ีเซอร์วสิเซส	จ�ากดั	มส่ีวนแบ่งรายได้ร้อยละ	5.21	บริษทั	อาร์เอส	จ�ากดั	(มหาชน)	มส่ีวนแบ่ง 

รายได้ร้อยละ	4.69	และบริษัท	เอส	อาร์	เค	มัลติมีเดีย	จ�ากัด	(มหาชน)	มีส่วนแบ่งรายได ้

ร้อยละ	4.06	ซึ่งแต่ละนิติบุคคลมีสัดส่วนมูลค่าตลาดและการพัฒนาการของตลาด	ดังนี้	

		 	 	 3.3.1	 บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดรอบบัญชีปี	 

2561	และ	2562	โดยในรอบบัญชปีี	2562	มส่ีวนแบ่งตลาดคดิเป็นร้อยละ	33.65	ซ่ึงมส่ีวนแบ่ง 

ตลาดที่ลดลงจากเดิมเพียงเล็กน้อย	(ปี	2561	มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	36.63)	อย่างไรก็ตาม	 

แม้ว่าส่วนแบ่งตลาดจะมีสัดส่วนที่ลดลง	แต่บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	ยังถือว่าเป็นผู้ที่มี 

จ�านวนใบอนญุาตช่องรายการมากทีส่ดุในตลาด	อกีทัง้	ยงัเป็นผูร้บัใบอนญุาตทีม่ใีบอนญุาต 

ให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	

		 	 	 3.3.2	 บริษัท	 เอ็มบีทีวี	 จ�ากัด	 ในรอบบัญชีปี	 2562	 ขยับล�าดับการเป็น 

ผู้ครองส่วนแบ่งตลาดจากล�าดับท่ีสามในรอบบัญชีของปี	 2561	 และมีส่วนแบ่งตลาดท่ี 

เพิม่ขึน้จากร้อยละ	5.16	ในรอบบัญชีปี	2561	เป็นร้อยละ	5.31	ในรอบบญัชปีี	2562	โดยการ 

ถือครองใบอนุญาตช่องรายการของบริษัท	 เอ็มบีทีวี	 จ�ากัด	 แม้จะมีเพียงช่องรายการเดียว	 

คือ	 Boomerang	 แต่ถือว่าเป็นช่องรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศที่ได้รับความนิยมใน 

ระดับสากล	

		 	 	 3.3.3	 บริษัท	ทีวีดี	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	เป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดในล�าดับ 

ที่สามของปี	2562	โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท	ทีวีดี	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ใน 

ล�าดับทีแ่ปด	แต่จากแนวโน้มของมลูค่าตลาดช่องรายการประเภทขายหรอืแนะน�าสนิค้าทีไ่ด้ 

รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องประกอบกับบริษัท	ทีวีดี	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	มีช่อง 

รายการประเภทขายหรือแนะน�าสินค้าที่ขอรับใบอนุญาตรวมจ�านวน	9	ช่องรายการ	และ 

มีการกระจายช่องทางไปในโครงข่ายบริการโทรทัศน์อย่างหลากหลาย	 จึงท�าให้ส่วนแบ่ง 

ตลาดของบริษัท	ทีวีดี	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	5.21	ในปี	2562	

		 	 	 3.3.4	 บริษัท	อาร์เอส	จ�ากัด	(มหาชน)	มีส่วนแบ่งตลาดที่ลดลงจากร้อยละ	 

5.16	ในปี	2561	เป็นร้อยละ	4.69	ในปี	2562	ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรายได้โดยรวมจากการ 

ประกอบกิจการของบรษิทั	อาร์เอส	จ�ากดั	(มหาชน)	ซึง่ให้บรกิารจ�านวน	3	ช่อง	ได้แก่	ช่อง	2	 

ช่องสบายดีทีวี	และช่อง	Satellite	Variety	พบว่า	ทั้ง	3	ช่อง	มีรายได้ในปี	2562	ลดลง 

จากเดิมจึงท�าให้สัดส่วนรายได้รวมและส่วนแบ่งตลาดลดลงจากเดิม			
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    3.3.5 บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการช่อง 

โทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่จ�านวน 7 ช่องรายการ ได้แก่ Hit Variety, Hit Station,  

Maya Channel, BT บันเทิงไทย, T Variety, STAR TV และ TCNN สถานีข่าวเพื่อชุมชน  

ซึง่เป็นช่องรายการประเภทบันเทงิทีไ่ด้รบัความนยิมในกลุม่ผูป้ระกอบกจิการโทรทศัน์แบบ 

ไม่ใช้คลืน่ความถ่ี โดยในปี 2562 บรษิทั เอส อาร์ เค มลัตมิเีดยี จ�ากดั (มหาชน) มส่ีวนแบ่งตลาด 

เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 4.06 (เพิม่ขึน้จากปี 2561 ทีม่ส่ีวนแบ่งตลาดร้อยละ 4.14) อย่างไรกต็าม  

จากส่วนแบ่งตลาดดงักล่าวจงึยงัท�าให้บรษิทั เอส อาร์ เค มลัตมิเีดยี จ�ากดั (มหาชน) ตดิอยูใ่น 

ช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ 5 ล�าดับแรกของการให้บริการ 
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ภาพที ่74 : แสดงสดัส่วนมลูค่าตลาดความเป็นเจ้าของช่องรายการโทรทศัน์แบบไม่ใช้คลืน่ความถ่ี 

นับตั้งแต่ปี 2561 – 2562
ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส�านักงาน กสทช.

  3.4  สัดส่วนรายได้จากการโฆษณา 

  สดัส่วนรายได้จากการโฆษณาถอืได้ว่าเป็นรายได้ทีม่คีวามส�าคญัของช่องบริการ 

โทรทศัน์แบบไม่ใช้คลืน่ความถีซ่ึง่ตามกฎหมายการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการ 

โทรทศัน์ 9 ก�าหนดให้สามารถหารายได้จากการโฆษณาและการบริการธรุกจิได้ไม่เกนิชัว่โมงละ 

หกนาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจ ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน 

ชั่วโมงละห้านาที

9 มาตรา 28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
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		 	 ส�าหรับรายได้จากค่าโฆษณาที่เกิดข้ึนโดยปกติทางธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็น	 

2	กลุ่มหลัก10	คือ	

	 	 1)	 รายได้จากค่าโฆษณาทางตรง	(Direct	Advertising	Revenue)	หมายถึง	รายได้ 

หรือสินทรัพย์ท่ีเป็นต่างตอบแทนจากการน�าเสนอ	 โฆษณา	 หรือแสดงเครื่องหมายการค้า 

ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ	ที่ท�าให้ผู้ชมรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ	ผ่านช่องรายการ 

ของผูร้บัใบอนญุาตบริการกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์โดยตรง	แบบต่อหนึง่ช่องรายการหรือ 

แบบเหมารวมช่องรายการ

	 	 2)	 และรายได้จากค่าโฆษณาทางอ้อม	(Indirect	Advertising	Revenue)	หมายถงึ	 

รายได้หรือสินทรัพย์ท่ีเป็นต่างตอบแทนท่ีเกิดจากการกระท�า	 ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ	 ให้ 

ประชาชน	หรอืผูร้บัชมรบัฟัง	ได้เหน็	ได้ยนิหรอืรบัทราบสรรพคณุ	คณุประโยชน์หรอืคณุภาพ 

ของผลิตภัณฑ์หรือบริการทางอ้อม	เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาก�าไรทางธุรกิจ	

	 	 ทั้งนี้	 ส�าหรับการค�านวณรายได้จากการโฆษณาทั้งในบริการโทรทัศน์แบบใช ้

คลื่นความถี่	 (ดิจิตอลทีวี)	 หรือบริการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คล่ืนความถี่	 เพื่อน�ามาวิเคราะห ์

สถานการณ์ของการแข่งขันจะเป็นการน�ารายได้จากการโฆษณาทางตรงซ่ึงผู้รับใบอนุญาต 

ได้แสดงเป็นรายได้ในการช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีท่ีได้ยื่นต่อ	 กสทช.	 เป็นหลัก	 

โดยจากข้อมูล	พบว่า	แนวโน้มรายได้เฉพาะค่าโฆษณาของช่องโทรทัศน์แบบใช้คลื่นความถี่	 

(ดิจิตอลทีวี)	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจากปี	2558	–	2562	มีอัตราการเพิ่มขึ้น 

ของรายได้จากค่าโฆษณาถึงร้อยละ	71.54			

	 	 ในขณะเดียวกัน	 ส�าหรับแนวโน้มรายได้เฉพาะค่าโฆษณาของช่องโทรทัศน์แบบ 

ไม่ใช้คลืน่ความถี	่(เคเบลิ	ดาวเทยีม	และไอพีทวี)ี	มแีนวโน้มทีล่ดลงโดยจากปี	2558	–	2562	 

มีอัตราลดลงของรายได้จากค่าโฆษณาในอัตราร้อยละ	43.66	

 

10	คู่มือการจัดท�ารายงานทางการเงินเพื่อช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทศัน์	ส�านักค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิารในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	ส�านกังาน	กสทช.,	 

หน้า	32
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ภาพที่ 75 : แสดงแนวโน้มรายได้จากการโฆษณาของช่องรายการโทรทัศน์แบบใช้คลื่นความถ่ี 

และไม่ใช้คลื่นความถี่ตั้งแต่ปี	2551	–	2562
ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

  3.5 การประเมินสภาพตลาด

	 	 เมื่อพิจารณาการกระจุกตัวของตลาดโดยใช้ค่าดัชนีวัดความรุนแรงของการ 
แข่งขันแบบเฮอร์ฟินดาล	–	เฮิร์ซแมน	(Herfindahl	Hirschman	–	Index	:	HHI)	ตั้งแต่ปี	 
2558	–	2562	จะเห็นได้ว่าในปี	2557	ดัชนีตลาดการรับชมช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้ 
คลืน่ความถีย่งัเป็นตลาดทีม่กีารกระจุกตวัน้อย	(ค่า	HHI	น้อยกว่า	1,000)	แต่เมือ่เข้าสูปี่	2558	 
การกระจุกตัวของตลาดกลับมีค่าเพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากเร่ิมมีการกระจุกตัวของรายได้ของ 
ผู้ประกอบกิจการในบางราย	 แต่อย่างไรก็ตาม	 หากพิจารณาค่าดัชนีการแข่งขัน	 นับแต่ปี	 
2558	–	2552	พบว่า	แม้ตลาดจะมีการกระจกุตัวแต่การกระจุกตัวดังกล่าวยงัเป็นการกระจุกตัว 
ปานกลาง	(ค่า	HHI	ระหว่าง	1,000	–	1,800)	ทัง้นี	้อาจเนือ่งด้วยสาเหตุของจ�านวนผูเ้ล่นในตลาด 
ที่ยังมีลักษณะมากรายและยังมีการกระจายตัวรายได้ของนิติบุคคลแต่ละรายในระดับที่ 
ไม่ทิ้งห่างกันจนเกิดภาวะผูกขาดทางการแข่งขัน	

	 	 อย่างไรกต็าม	ในการวดัการแข่งขันของตลาดช่องรายการโทรทศัน์แบบไม่ใช้คลืน่ 
ความถีน่ัน้	พจิารณาถงึการทดแทนของสนิค้าและบรกิารอาจจะต้องพจิารณาในประเดน็ของ 
บริการในรูปแบบใหม่	 อาทิ	 OTT	 ประกอบด้วยเน่ืองจากถือได้ว่าช่องรายการหรือเนื้อหา 
บางอย่างในธุรกิจแบบ	 OTT	 มีลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ได้อย่างใกล้เคียงจนอาจถือได้ว่าผู้บริโภคอาจมองว่าเป็นสินค้าท่ีสามารถทดแทนกันได ้
ในอนาคต	
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ภาพที่ 76 :	แสดงดัชนีการแข่งขัน	(HHI)	ของตลาดการรับชมช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่น 

ความถี่ตั้งแต่ปี	2557	–	2562
ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

4. สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน 
 4.1 ค่าใช้จ่ายส�าหรับลงทุนโฆษณาของตลาดช่องรายการโทรทัศน์ แบบไม่ใช้ 
คลื่นความถี่

	 ค่าใช้จ่ายส�าหรับการลงทุนโฆษณาของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ	 ซ่ึงได้จ่ายเป็นเงิน 
ส�าหรบัการโฆษณาสนิค้าและบรกิารถือได้ว่าเป็นรายได้หลักท่ีส�าคญัประการหนึง่ของการให้ 
บริการช่องรายการโทรทัศน์	ทั้งแบบใช้คลื่นความถี่	(ดิจิตอลทีวี)	และแบบไม่ใช้คลื่นความถี่	 
(เคเบลิและดาวเทียม)	ซึง่จากยอดค่าใช้จ่ายโดยรวมของปี	2562	พบว่า	สดัส่วนของค่าใช้จ่าย 
ส�าหรบัลงทนุโฆษณาในช่องรายการโทรทศัน์แบบใช้คลืน่ความถ่ี	(ดิจิตอลทีว)ี	มสัีดส่วนร้อยละ	 
65	ของค่าใช้จ่ายส�าหรบัการลงทุนโฆษณาของอตุสาหกรรมทัง้หมด	ส่วนการลงทนุโฆษณาใน 
ช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่	(เคเบิลและดาวเทียม)	มีสัดส่วนเพียงร้อยละ	2	 
ของค่าใช้จ่ายส�าหรับการลงทุนโฆษณาของอุตสาหกรรม	ดังภาพที่	77	

ภาพที่ 77 : แสดงสัดส่วนมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อของภาคอุตสาหกรรม
ท่ีมา :	สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	ส�ารวจโดย	บรษิทั	เอจบี	ีนลีเสน็	มเีดยี	รเีสร์ิซ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั
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	 อย่างไรก็ตาม	 หากพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายส�าหรับลงทุนโฆษณาในช่องรายการ 
โทรทัศน์	 แบบไม่ใช้คลื่นความถี่	 (เคเบิลและดาวเทียม)	 แม้ว่าจะมีจ�านวนเพียงร้อยละ	 2	 
ของมลูค่าการโฆษณาผ่านสือ่ของภาคอตุสาหกรรมแต่มลูค่าดังกล่าวถือได้ว่าเป็นรายได้หลัก 
ทีส่�าคัญอย่างหน่ึงของรายได้จากการประกอบกจิการของบริการช่องรายการโทรทัศน์	ดงันัน้	 
การประมาณการทิศทางหรือแนวโน้มของรายได้จากค่าใช้จ่ายส�าหรับลงทุนโฆษณา	 จึง 
สามารถประเมนิสภาพการแข่งขนัของตลาดช่องรายการโทรทศัน์แบบไม่ใช้คลืน่ความถีไ่ด้	ซึง่ 
จากข้อมลูของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย11	ทีพ่จิารณาจากฐานข้อมลูของเดอืนมิถนุายน 
ในแต่ละปี	ตั้งแต่ปี	2558	–	2563	พบว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับการโฆษณาผ่านช่องโทรทัศน์แบบ 
ไม่ใช้คลืน่ความถี	่(เคเบลิและดาวเทยีม)	มแีนวโน้มท่ีลดลงอย่างต่อเนือ่ง	ซ่ึงในเดือนมถุินายน	 
2563	 มีค่าใช้จ่ายส�าหรับการโฆษณาผ่านช่องโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่	 (เคเบิลและ 
ดาวเทยีม)	เพยีง	101	ล้านบาท	(ลดลงจากปี	2558	ประมาณ	436	ล้านบาท	หรือคดิเป็นมลูค่า 
ที่ลดลงถึงร้อยละ	81)	(ภาพที่	78	)

ภาพท่ี 78 :	ข้อมลูแสดงค่าใช้จ่ายส�าหรบัการโฆษณาผ่านสือ่	เฉพาะเดอืนมิถุนายน	ปี	2558	-	2563
ท่ีมา : สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	ส�ารวจโดย	บรษิทั	เอจบี	ีนลีเสน็	มเีดยี	รเีสร์ิซ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

	 เม่ือพจิารณาข้อมลูความนยิมในการรบัชมรายการ	(Rating)	ของช่องรายการโทรทศัน์ 

ในระบบเคเบิลและดาวเทียมของเดือนมิถุนายนในแต่ละปี	 ตั้งแต่ปี	 2558	 -	 2563	พบว่า 

11	ส�ารวจโดยบริษัท	เอจีบี	นีลเส็น	มีเดีย	รีเสิร์ซ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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ความนิยมในการรับชมรายการ	 (Rating)	 ช่องรายการผ่านสื่อโทรทัศน์ในระบบเคเบิลและ 

ดาวเทยีมลดลงอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่อนมุานได้ว่า	ความนยิมในการรบัชมรายการผ่านสือ่โทรทัศน์ 

ในระบบเคเบิลและดาวเทียมส่งผลต่อการลงทุนในค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์เคเบิล 

และดาวเทียม	(ภาพที่	79)	นอกจากนี้	หากพิจารณาค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลซึ่งเป็น 

ปัจจัยทางด้านการทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล	 พบว่าการลงทุนในการ 

ใช้จ่ายส�าหรับโฆษณาผ่านสื่อ	 กลับมีแนวโน้มการใช้จ่ายโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลมีแนวโน้มที ่

สูงขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า	ภาคอุตสาหกรรมบางส่วนสนใจที่จะลงทุนในการใช้จ่ายส�าหรับ 

โฆษณาไปยังช่องทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น	(ภาพที่	8)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   สัดส่วนผู้รับชมในช่องรายการโทรทัศนแ์บบไม่ใช้คลืน่ความถี่ (เคเบิลและดาวเทียม) 
เส้นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้รับชมช่องรายการโทรทัศนแ์บบไม่ใชค้ลื่นความถี่ (เคเบิลและดาวเทียม) 
สัดส่วนการลงทุนโฆษณาในช่องรายการโทรทัศนแ์บบไม่ใช้คลืน่ความถี่ (เคเบิลและดาวเทียม) 
เส้นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในช่องรายการโทรทัศนแ์บบไม่ใช้คลืน่ความถี่ (เคเบิลและดาวเทียม) 

ภาพที ่79 : แสดงข้อมลูเปรยีบเทยีบสดัส่วนความนยิมในการรบัชมรายการ	(Rating)	กบัค่าใช้จ่าย 

ส�าหรับการโฆษณาผ่านสื่อ	ในปี	2558	-	2563
ท่ีมา : สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	ส�ารวจโดย	บรษิทั	เอจบี	ีนลีเสน็	มเีดยี	รเีสร์ิซ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั
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ภาพที ่80 :	แสดงข้อมลูเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายส�าหรบัการโฆษณาผ่านสือ่อนิเทอร์เน็ตกับสือ่โทรทัศน์ 

เคเบิลและดาวเทียม	ในปี	2558	-	2563
ท่ีมา : สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	ส�ารวจโดย	บรษิทัเอจบี	ีนลีเส็น	มเีดยี	รเีสิร์ซ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

 4.2 การแข่งขันด้านราคาและแพ็กเกจในการให้บริการ 

	 ตลาดช่องรายการโทรทศัน์	ส�าหรบักจิการทีไ่ม่ใช้คลืน่ความถีน่ัน้	ผูใ้ช้บรกิารสามารถ 

รับชมช่องรายการโทรทัศน์ต่างๆ	 ผ่านโครงข่ายเคเบิล	 โครงข่ายดาวเทียม	 หรือไอพีทีว ี

โดยผู้รับชมสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ได้ทั้งแบบมีการเรียก 

เก็บค่าบริการและแบบไม่เรียกเก็บค่าบริการ12	 ซึ่งในประเด็นการแข่งขันด้านราคาและ 

แพก็เกจในการให้บรกิารนัน้ถอืได้ว่าเป็นปัจจยัหนึง่ในการตดัสินใจเลือกรับบริการของลูกค้า	

		 จากข้อมูลในการส�ารวจราคาและแพ็กเกจในการให้บริการ	 เพ่ือการเข้ารับชมช่อง 

รายการโทรทศัน์ส�าหรบักจิการทีไ่ม่ใช้คลืน่ความถ่ีนัน้	ผู้ให้บริการส่วนมากเป็นการให้บริการ 

แบบไม่เรียกเก็บค่าบริการ	โดยมีจ�านวนที่ให้บริการทั้งสิ้น	14	ราย13	ได้แก่

12	หมายความถึงค่าบริการเข้าใช้งานที่มีการก�าหนดระยะเวลาแน่นอน	 เช่น	 รายวัน	 รายเดือน	 หรือรายป	ี 

แต่ไม่รวมถึงค่าบริการเช่าอุปกรณ์	ซื้ออุปกรณ์	ติดตั้งอุปกรณ์	หรือรายการโปรโมชั่นต่างๆ	ของผู้ให้บริการ
13	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2563
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ตารางท่ี 5 : แสดงจ�านวนและรายละเอียดผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่น 

ความถี่แบบไม่เรียกเก็บค่าบริการ

ล�าดับ
ผู้ให้บริการลูกค้า

หรือผู้ท�าการตลาด
เครื่องหมาย

การค้า
โครงข่าย

(จ�านวนช่อง)14 หมายเหตุ

1 บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด Ku-Band	(74)
เฉพาะกล่อง

รับสัญญาณแบบ
ขายขาด

2
บริษัท	พีเอสไอ	บรอดคาสติ้ง	

จ�ากัด
C-Band	(235)
Ku-Band	(103)

3
บริษัท	ไอพีเอ็ม	แพลทฟอร์ม	

จ�ากัด
Ku-Band	(110-

159)
จ�านวนช่องขึ้นอยู่กับ
กล่องรับสัญญาณ

4
บริษัท	ไทย	แอดวานซ์	อินโน

เวชั่น	จ�ากัด
Ku-Band	(27-54)

จ�านวนช่องขึ้นอยู่กับ
กล่องรับสัญญาณ

5 บริษัท	จี	บรอดคาสท์	จ�ากัด
C-Band	(132-172)	
Ku-Band	(75-100)

จ�านวนช่องขึ้นอยู่กับ
กล่องรับสัญญาณ

6
บริษัท		อาร์เอส		(มหาชน)		

จ�ากัด	
C-Band	(89)
Ku-Band	(71)

7
บริษัท	ไดน่าแซท

คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด
C-Band	(221)

8
บริษัท	ลีโอ	เทคโนโลยี	แอนด์	

มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด
C-Band	153

9
บริษัท	เอ็ม	เจ	แซทเทลไลท์	

เซ็นเตอร์	จ�ากัด
C-Band	153

10
บริษัท	ไทยแซท	เอ็กซ์เพิร์ท	

เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด
C-Band	153

11 บริษัท	อินโฟแซท	จ�ากัด
C-Band	(116)
Ku-Band	(61)

14	จ�านวนช่องดงักล่าวมาจากการส�ารวจข้อมูลทัว่ไปในท้องตลาดและอาจมกีารปรบัเปลีย่นโดยขึน้อยูก่บัการ	OTA	 

ของผู้ประกอบกิจการในแต่ละช่วงเวลา
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ล�าดับ
ผู้ให้บริการลูกค้า

หรือผู้ท�าการตลาด
เครื่องหมาย

การค้า
โครงข่าย

(จ�านวนช่อง)14 หมายเหตุ

12 	บริษัท	เค	เอส	ทีวี	จ�ากัด
C-Band	(130)
Ku-Band	(87)

13 บริษัท	เนกซ์	สเตป	จ�ากัด		 Ku-Band	(39)

14 บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน) IPTV
เฉพาะกล่องรับ

สัญญาณ
แบบขายขาด

ที่มา : สืบค้นและรวบรวมโดย	 ส่วนงานติดตามสภาพตลาดและส่งเสริมการแข่งขัน	 ส�านักส่งเสริมการ 

แข่งขันและก�ากับดูแลกันเอง

	 แม้ว่าผูใ้ห้บรกิารแบบไม่เรียกเกบ็ค่าบรกิารจะไม่มกีารแข่งขนัด้านราคา	แต่ผูใ้ช้บรกิาร 

ในกลุ่มนี้มีสัดส่วนในการใช้บริการที่สูง	 เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่จะติดตั้ง 

อุปกรณ์รับสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 เพ่ือการรับชมรายการจากบริการโทรทัศน์ที ่

ให้บริการเป็นการทั่วไป	(ฟรีทีวี)	แต่อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าจะไม่มีการแข่งขันในด้านราคา	แต่ 

ผูป้ระกอบกจิการส่วนใหญ่ยงัคงความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมช่ีองรายการโทรทศัน์แบบไม่ใช้คล่ืน 

ความถี่ที่มีลักษณะเฉพาะโครงข่ายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ	เช่น	ช่อง	PSI	สาระดี	 

(โครงข่าย	PSI)	ช่องส�ารวจโลก	HD	(โครงข่าย	Freeview	HD)	ช่อง	True	Explore	Wild	 

(โครงข่าย	Truevision)	เป็นต้น

	 ส�าหรับการให้บริการที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ	ปัจจุบันมีผู้ให้บริการหลักๆ	ที่มีการ 

ก�าหนดแพ็กเกจราคาโดยข้ึนอยู่กับลักษณะและประเภทของเน้ือหาช่องรายการโทรทัศน์ 

แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ในการเข้ารับชม	ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวนผู้ให้บริการ	4	ราย	ดังนี้	
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	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่แบบเรียกเก็บค่าบริการ	 

ส่วนใหญ่จะเป็นผูใ้ห้บรกิารท่ีประกอบกจิการโทรคมนาคม	(ยกเว้นบรษิทั	เนก็ซ์สเตป	จ�ากัด)	 

ทัง้น้ี	ส่วนหนึง่เนือ่งมาจากการขยายฐานลกูค้าในการให้บรกิารโทรคมนาคมโดยใช้ศกัยภาพ 

ในการให้บริการโทรคมนาคมควบคู่ไปกับการให้บริการโทรทัศน์	 ซึ่งจะเห็นได้จากการท�า 

โปรโมช่ันและการก�าหนดราคาการให้บริการ	ซึง่เน้นการตลาดให้แก่	กลุม่ลกูค้าเดิมในลกัษณะ 

ของการใช้ฟรีหรือคิดค่าบริการในอัตราพิเศษเพื่อมุ่งเน้นให้กลุ่มลูกค้าในกลุ่มโทรคมนาคม 

เดมิขยายฐานไปใช้บรกิารสินค้าในเครอืและสร้างความผูกพนัของลกูค้าต่อสนิค้าและบรกิาร 

มากยิ่งขึ้น	

ภาพที่ 81 : แสดงตัวอย่างการท�าโปรโมชั่นและการก�าหนดราคาให้บริการช่องรายการโทรทัศน ์

ในลักษณะการหลอมรวมบริการของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายเดิม

	 นอกจากการแข่งขันทางด้านราคาและการก�าหนดแพ็กเกจในการให้บริการของ 
ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายจาก	กสทช.	แล้ว	ปัจจุบัน 
ยังมีผู้ให้บริการแบบ	Over	The	Top	หรือ	OTT	ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมอย่างสูง 
และอาจมนียัส�าคญัในการแข่งขันและแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของผูป้ระกอบกจิการโทรทศัน์ที่ 
ให้บรกิารอยูเ่ดมิ	ซึง่จากการรวบรวมข้อมลูพบว่าอตัราในการให้บริการของผูใ้ห้บรกิารแบบ	 
OTT	ส่วนใหญ่มีอัตราบริการประมาณ	100	–	200	บาทต่อเดือน	ซึ่งมีราคาที่น้อยกว่าอัตรา 
ค่าบริการของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบไม่ใช้คล่ืนความถี่แบบเรียกเก็บค่าบริการ 
ที่มีอัตราค่าบริการประมาณ	150	–	300	บาท	ทั้งนี้	จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบ 
กิจการ	Over	The	Top	ที่ให้บริการในลักษณะโทรทัศน์เฉพาะที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ	 
(Subscription	Video	on	Demand	:	SVoD)	ทีใ่ห้บรกิารและได้รบัความนยิมในประเทศไทย	 
ดังนี้	
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ตารางที่ 7 : แสดงข้อมูลของผู้ประกอบกิจการแบบ	Over	The	Top	ที่ให้บริการในลักษณะ 

โทรทัศน์เฉพาะที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ	(Subscription	Video	on	Demand	:	SVoD)	 

ที่ให้บริการและได้รับความนิยมในประเทศไทย

ชื่อผู้ให้บริการลูกค้า
หรือผู้ท�าการตลาด

เครื่องหมาย
การค้า

อัตราค่าบริการ
รูปแบบ

การคิดค่าบริการ

Netflix,	Inc

99	บาท/เดือน
(ดูผ่านมือถือ	1	จอ)
279	บาท/เดือน

	(รับชมผ่านแล็ปท็อปหรือ 
ทีวีพร้อมกันแบบ	1	จอ)

349	บาท/เดือน
(รับชมผ่านแล็ปท็อปหรือทีว ี

พร้อมกัน	2	จอ	และชมแบบ	HD)
419	บาท/เดือน

(รับชมผ่านแล็ปท็อปหรือทีวีพร้อมกัน	
4	จอ	และชมแบบ	Ultra	HD)

อัตราค่าบริการ
ขึ้นอยู่กับจ�านวนอุปกรณ์
และรูปแบบการรับชม

มีช่องทางการขายรหัส
การสมัครสมาชิกผ่านร้าน

สะดวกซื้อ

บริษัท	ไอฟลิกซ์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด

7	บาท/วัน 
(ช�าระผ่านบิลบริการมือถือ)

29	บาท/สัปดาห์
100	บาท/เดือน

1,000/ปี

ช่องทางช�าระค่าบริการ
ผ่านผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคม	และมีส่วนลด
เมื่อสมัครงานระยะยาว

บริษัท	โมโน	ฟิล์ม	
จ�ากัด

250	บาท/เดือน
2,500	บาท/ปี

มีส่วนลดเมื่อสมัครใช้งาน
ระยะยาว

บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	
กรุ๊ป	จ�ากัด

149	บาท/รายการ	Premier 
Football

199	บาท/30	วัน/Happy	family	
packet

ราคาขึ้นอยู่กับประเภทของ
เนื้อหาที่รับชม

บริษัท	เอสทีจี	
มีเดียเพล็กซ์	จ�ากัด

9	บาท/วัน
150	บาท/เดือน
1,500	บาท/ปี

มีส่วนลดเมื่อสมัคร
ใช้งานระยะยาว

บริษัท	ฟลาย	
ดิจิตอลมีเดีย	จ�ากัด

199	บาท/30		วัน
1,170	บาท/180	วัน
2,280	บาท/360	วัน

มีส่วนลดเมื่อสมัคร
ใช้งานระยะยาว
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ชื่อผู้ให้บริการลูกค้า
หรือผู้ท�าการตลาด

เครื่องหมาย
การค้า

อัตราค่าบริการ
รูปแบบ

การคิดค่าบริการ

บริษัท	พีซีซีดับเบิลยู	 
โอทีที	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด

119	บาท/เดือน
(เฉพาะกรณีสมัครผ่าน	 

Applications	เพื่อใช้งานปกติ	 
และไม่รวมถึงส่วนลดจาก 

โปรโมชั่นต่างๆ)

มีส่วนลดด้านราคาจากการ
สมัครบริการช่องทางต่างๆ	
หรือต่ออายุบริการ	ดังนี้	
1.	สมัครผ่านบัตรเครดิต/

เดบิต
2.		สมัครผ ่านบัตรเครดิต	

(ธนาคารพันธมิตร)
3.	สมัครผ ่านผู ้ ให ้บริการ

โทรคมนาคม	
4.	ซ้ื อ รหั สผ ่ านช ่ อ งทาง

ขายสินค้าออนไลน์	 เช่น	
Shopee	Lazada	Easy-
Topup	AirPay

5.		ซ้ือรหัสผ่านช่องทางอื่นๆ	
เช่น	 เคาน์เตอร์เซอร์วิส	 
ตู้บุญเติม	AirPay

Youtube
Premium

209	บาท/เดือน	(กรณี	1	ผู้ใช้บริการ)
309	บาท/เดือน	(กรณี	5	ผู้ใช้บริการ)

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับ
จ�านวนอุปกรณ์

WeTV

สมัครใหม่
149	บาท/เดือน

389	บาท/3	เดือน
ต่ออายุ	

59	บาท/เดือน
99	บาท/	3	เดือน

อัตราพิเศษ
เมื่อต่ออายุ

การใช้บริการ

Apple	TV+
99	บาท/เดือน

ใช้งานฟรี	1	ปี	เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องใหม่ของ	Apple	ตามที่ก�าหนด

N/A

AIS	Play

Play	Premium
249	บาท/เดือน	(ลูกค้าทั่วไป)
199	บาท/เดือน	(ลูกค้า	AIS)

Play	Premium+
299	บาท/เดือน
Play	Family

ฟรี	(ส�าหรับลูกค้า	AIS	ตามเงื่อนไข)

อัตราพิเศษเมื่อใช้บริการ
สินค้าในเครือและขึ้นอยู่กับ

เนื้อหาที่รับชม
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ชื่อผู้ให้บริการลูกค้า
หรือผู้ท�าการตลาด

เครื่องหมาย
การค้า

อัตราค่าบริการ
รูปแบบ

การคิดค่าบริการ

HBO	GO

149	บาท/เดือน
39	บาท/เดือน

(กรณีสมัครร่วมกับอินเทอร์เน็ต
ของ	3BB)

อัตราพิเศษเมื่อใช้ร่วมกับ	 
ผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมที่เป็นพันธมิตร

Flixer
89	บาท/เดือน
899	บาท/ปี

มีส่วนลดเมื่อสมัครใช้งาน
ระยะยาว

MVHub
 

Thai	Pack
300	บาท/เดือน
3,000	บาท/ปี
Chinese	Pack
300	บาท/เดือน
3,000	บาท/ปี

Premium	Pack	(Thai	+	Chinese)
500	บาท/เดือน	
5,000	บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่รับชม

iQIYI
119	บาท/เดือน
1,200	บาท/ปี

มีส่วนลดเมื่อสมัครใช้งาน
ระยะยาว

ที่มา :	 สืบค้นและรวบรวมโดยส่วนงานติดตามสภาพตลาดและส่งเสริมการแข่งขัน	 ส�านักส่งเสริมการแข่งขัน																												 
และก�ากับดูแลกันเอง,	สืบค้น	ณ	วันที่	20	กรกฎาคม	2563

	 จากลักษณะของการให้บริการ	OTT	 ในประเทศไทยที่มีเนื้อหาที่หลากหลายและ 

ผูร้บัชมสามารถเลอืกรบัได้ตรงต่อความต้องการในปัจจุบนั	ประกอบกบัราคาในการให้บรกิาร 

อยู่ในช่วงประมาณ	 100–200	 บาทต่อเดือน	 และการขยายตัวของบริการอินเทอร์เน็ต 

ความเรว็สงูทีส่ามารถเข้าถงึได้ง่ายและส่งข้อมลูได้อย่างรวดเร็วในราคาไม่แพง	จึงท�าให้ผู้ใช้ 

บริการส่วนใหญ่	โดยเฉพาะผู้ใช้บรกิารที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีหรือกลุม่ช่วงอายุ	19–38	ปี	 

(Gen	 Y)15	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมสื่อจากรูปแบบด้ังเดิมเป็นบริการแบบ	 OTT	 

มากยิ่งขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 จากการส�ารวจข้อมูลพบว่า	 กลุ่มผู้ประกอบกิจการช่องรายการ 

โทรทัศน์ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ได้มีการปรับรูปแบบในการด�าเนินธุรกิจโดย 

ส่วนหนึ่งได้น�าเสนอช่องรายการของตนในโครงข่ายบริการแบบ	OTT	ควบคู่กันไปด้วย		

15	รายงานผลส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต	ปี	2562	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(สพธอ.)	
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 4.3 การแข่งขันด้านเนื้อหารายการ 
	 การให้บริการช่องรายการโทรทัศน์โดยรูปแบบทางธุรกิจโดยท่ัวไปแล้วสามารถ 
จ�าแนกประเภทของช่องรายการจากวตัถปุระสงค์ของการท�าช่องรายการได้	3	ประเภท	ได้แก่	
	 	 1)	 ช่องรายการทีผ่ลติโดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือขายสทิธกิารออกอากาศ	โดยช่อง 
รายการและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ตกลงท�าสัญญาน�าช่องรายการไปออกอากาศ 
ในโครงข่ายของตนและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์จ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลงกัน 
ซึง่รปูแบบน้ีช่องรายการจะพึง่พารายได้จากการขายสทิธกิารออกอากาศเป็นหลกั	เพือ่ให้ได้ 
มาซึ่งลักษณะรายการที่มีมูลค่าสูงและได้รับสิทธิเป็นการเฉพาะราย	(Premium	Content)	 
ที่ตอบสนองความต้องการในการรับชมของผู้รับชม	อาทิ	HBO,	FOX,	BBC			
	 	 2)	 ช่องรายการที่ผลิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพึ่งพารายรับจากโฆษณา	ซึ่งช่อง 
รายการดังกล่าวเหล่านี้จะมีรายได้หลักจากการขายเวลาส�าหรับโฆษณาสินค้าหรือบริการ	 
โดยผู้ผลิตช่องรายการจะอนุญาตให้	 ผู้บริการโครงข่ายโทรทัศน์สามารถน�าช่องรายการที ่
ผลิตไปออกอากาศได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายจ�านวนผู้รับชม 
รายการหรือโฆษณา	(Eyeball)	ให้มากที่สุด	อาทิ	ช่องรายการประเภทฟรีทีวี
	 	 3)	 ช่องรายการอืน่ๆ	ทีต้่องการเข้าถงึโครงข่าย	ซึง่เป็นช่องทีผู่ผ้ลติช่องรายการ 
จะต้องเสยีค่าบรกิารเช่าโครงข่ายเพือ่น�าช่องไปลงในโครงข่ายต่างๆ	และโดยส่วนมากจะเป็น 
เนื้อหารายการเฉพาะกลุ่ม	อาทิ	ช่องรายการขายสินค้าทางโทรทัศน์		
	 	 อย่างไรกต็าม	ในลกัษณะของช่องรายการโทรทศัน์แบบไม่ใช้คลืน่ความถีท่ีไ่ด้รับ 
ความนิยมในลักษณะของ	Premium	Content	ในปัจจุบันนั้น	จากการส�ารวจสภาพตลาด 
และการแข่งขันของกจิการโทรทัศน์พบว่าสามารถแบ่งแยกเป็น	2	ลกัษณะทีส่�าคญั	คอื	1)	ช่อง 
รายการที่เป็นการซื้อสิทธิจากผู้อื่นซึ่งการได้สิทธินั้นเป็นการได้รับสิทธิเฉพาะ	 (Exclusive	 
Rights)	 ไม่ว่าจะเป็นรายการกีฬาท่ีได้รับความนิยมอย่างสูงหรือภาพยนตร์ที่มีลักษณะเป็น	 
First	window	และ	2)	ช่องรายการที่เป็นการผลิตหรือจ้างผลิตรายการขึ้นเอง	 (Original	 
Content)	 ซึ่งหากพิจารณาการให้บริการช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คล่ืนความถี่ที่ให ้
บรกิารในปัจจบัุนพบว่าผูป้ระกอบกิจการหลายรายโดยเฉพาะผู้ประกอบกจิการทีม่ขีนาดใหญ่ 
จะมีการจัดหารายการที่มีลักษณะ	 Exclusive	 Rights	 ท่ีได้รับความนิยมในต่างประเทศ	 
(ตารางที	่8)	โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่สร้างจดุแขง็ส�าหรบัดงึดดูสมาชกิเพือ่หนัมาใช้บรกิาร 
โครงข่ายของตน	เช่น	Truevision,	TOTIPTV,	AIS	Playbox	ทั้งนี้	ส�าหรับการเข้าถึงเนื้อหา 
รายการในลักษณะของ	Exclusive	Rights	ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีขนาดเล็ก	เช่น	ผู้ให ้
บรกิารโทรทศัน์ในระบบเคเบลิระดบัท้องถิน่นัน้	ส่วนมากจะเป็นลักษณะของการซ้ือต่อช่วง 
สิทธิการออกอากาศจากผู้ให้บริการรายใหญ่หรือการรวมกลุ่มเพื่อจัดหารายการ
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	 ส�าหรับช่องรายการโทรทศัน์แบบไม่ใช้คลืน่ความถีซ่ึง่เป็นช่องรายการทีเ่ป็นการผลติ 

หรือจ้างผลิตรายการขึ้นเอง	 (Original	 Content)	 นั้น	 การผลิตช่องรายการในลักษณะนี ้

จะเป็นการผลิตหรือจ้างผลิตมุ่งเน้นส�าหรับออกอากาศส�าหรับเผยแพร่ในพื้นที่ที่ตนเองให้ 

บริการหรือมีลักษณะเป็นช่องรายการท้องถิ่น	(Local	Channel)	เช่น	ช่องข่าวท้องถิ่นหรือ 

รายการประจ�าท้องถิ่น	(วัวชน	–	ตีไก่)	ซึ่งมีการให้บริการเป็นส่วนมากในโครงข่ายเคเบิ้ลทีวี 

ในระดับท้องถิ่น	(Local	Cable	Operators	:	LCOs)	(ภาพที่	82)	อย่างไรก็ตาม	จากการ 

สัมภาษณ์ข้อมูลส่วนใหญ่ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีในระดับท้องถิ่น	พบว่า	 

ช่องรายการประเภทข่าวท้องถิน่หรอืรายการประจ�าท้องถ่ินถือได้ว่าเป็นจุดเด่นประการหนึง่ 

ที่ท�าให้ผู้บริโภคสนใจเข้าใช้บริการเนื่องจากการน�าเสนอข่าวสารหรือเนื้อหารายการที่มี 

ลกัษณะใกล้ตวัของผูช้ม	อกีทัง้	ยงัเป็นช่องทางในการหารายได้ส่วนหนึง่ซ่ึงมาจากการโฆษณา 

สินค้า	บริการ	รวมถึงงานการกุศลหรือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและร้านค้าใน 

แต่ละพื้นที่

          

ภาพที ่82 :	แสดงตัวอย่างรายการในลกัษณะผลติหรอืจ้างผลติรายการขึน้เอง	(Original	Content)	

ในลักษณะของช่องท้องถิ่น	(Local	Channel)	ของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่น
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 4.4 Shopping Channels 

	 ช่องรายการประเภทขายหรอืแนะน�าสินค้า	ในปัจจบุนัถอืได้ว่าเป็นช่องรายการท่ีได้รบั 

ความนิยมและมีรายได้จากการประกอบกิจการอย่างมีนัยส�าคัญของช่องรายการโทรทัศน์ 

แบบไม่ใช้คลื่นความถี่	 ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลค่าใช้จ่ายส�าหรับการลงทุนโฆษณาของ 

อตุสาหกรรม	(AD	Expenditure)	ในช่วงครึง่ปีแรกของปี	2563	ซ่ึงส�ารวจโดย	บริษทั	เอจีบ	ีนีลเส็น	 

มเีดยี	รเีสร์ิซ	(ประเทศไทย)	จ�ากดัพบว่ากลุ่มอตุสาหกรรมในลักษณะขายสินค้าผ่านช่องทางส่ือ 

มีเม็ดเงินการลงทุนในอุตสาหกรรมสูงสุดในล�าดับ	1–4	ของจ�านวนกลุ่มสินค้าทั้งหมดได้แก่	 

TV	Direct	Direct	Sales,	RS	Mall	Direct	Sales,	29	Shopping	Direct	Sales	และ	 

O	 Shopping	 Direct	 Sale	 ตามล�าดับ	 ซึ่งยอดรวมในครึ่งปี	 2020	 โดยค�านวณจากกลุ่ม 

อุตสาหกรรมประเภท	Direct	Sale	เฉพาะ	4	ล�าดับแรกมีมูลค่าสูงถึง	3,364.265	ล้านบาท	

ตารางที่ 9 :	แสดงตัวเลขประมาณการค่าใช้จ่ายส�าหรับการลงทุนโฆษณาของอุตสาหกรรม 

นับจากต้นปีจนถึงเดือนมิถุนายน	2563	(Year	To	Date	June	2020)	

YTD	Jun	2020 

ล�าดับ กลุ่มอุตสาหกรรม
ประมาณการรายได้นับจาก

ต้นปีถึง มิ.ย. 63

1 TV	Direct	Direct	Sales 1,270,765,000	บาท

2 RS	Mall	Direct	Sales 1,111,811,000	บาท

3 29	Shopping	Direct	Sales 609,457,000	บาท

4 O	Shopping	Direct	Sale 372,232,000	บาท

5 Downy	Fabric	Conditioner 369,080,000	บาท

6 Government	Saving	Bank 348,158,000	บาท

7 Nescafe	Coffee	Ready	Mixed 297,205,000	บาท

8 Regency	Brandy 291,969,000	บาท

9 Cordy	Plus	Supplement	Products 291,642,000	บาท

10 Coke	Soft	Drink 283,544,000	บาท

ที่มา : สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยส�ารวจโดย	บริษัทเอจีบี	นีลเส็น	มีเดีย	รีเสิร์ซ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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	 จากมูลค่าของกลุม่อตุสาหกรรมประเภท	Direct	Sale	ทีม่มีลูค่าทีส่งูเมือ่เทยีบกบักลุม่ 

อุตสาหกรรมอื่นๆ	เพื่อให้แสดงภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	รายงานฉบับนี้จึงรวบรวมช่องรายการ 

ประเภทขายหรือแนะน�าสินค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการขายหรือแนะน�าสินค้าอย่างชัดเจนท่ี 

ได้รับอนุญาตจาก	กสทช.	และได้รับความนิยมในปัจจุบัน	เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางและ 

แนวโน้มการเติบโต	โดยจากการส�ารวจข้อมลูพบช่องรายการประเภทขายหรือแนะน�าสนิค้า 

ที่มีการขายสินค้าเป็นหลักและที่ได้รับความนิยม20	ดังนี้	

ตารางที่ 10 : ช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่	ประเภทขายหรือแนะน�าสินค้า

ล�าดับ ผู้รับใบอนุญาต ชื่อช่องรายการ โลโก้ พันธมิตรทางธุรกิจ

1
บริษัท	สุขทรรศน์	

จ�ากัด

SHOP	CHANNEL กลุ่มซูมิโตโม

บริษัท	ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์

เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลS	Channel	

2
บริษัท	ทีวีดี

เซอร์วิสเซส	จ�ากัด

TVD	1
(ชื่อเดิม	1618	shop)

บริษัท	ทีวี	ไดเร็ค	จ�ากัด	

(มหาชน)

บริษัท	ทีวี	ไดเร็ค	
จ�ากัด	(มหาชน)

TVD	2
(ชื่อเดิม	Health	and	

Family)

TVD	3
(ชื่อเดิม	Channel	55)

TVD	4
(เริ่มให้บริการปี	2562)

TVD	7
(ชื่อเดิม	TVD	MOMO	1)

TVD	8
(ชื่อเดิม	TVD	MOMO	2)

TVD	9
(ชื่อเดิม	TVD	MOMO	3)

20	ไม่รวมถึงลักษณะช่องที่มีการขายสินค้าในรายการแทรกในรายการ
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ล�าดับ ผู้รับใบอนุญาต ชื่อช่องรายการ โลโก้ พันธมิตรทางธุรกิจ

TVD	10
(เริ่มให้บริการปี	2562)

TVD	11
(เริ่มให้บริการปี	2562)

3
บริษัท	โอเอสพี	

ทีวี	จ�ากัด
O	Shopping

บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	
(มหาชน)21

4
บริษัท	ซีนิเพล็กซ์	

จ�ากัด

TRUE	SELECT
กลุ่มทรูวิชั่น

GS	Home	Shopping	(เกาหลี)
ซีพีออล์

เดอะมอลล์กรุ๊ป

True	Shopping

Sanook	Shopping

5
บริษัท	ไฮ	ช็อปปิ้ง	

ทีวี	จ�ากัด
ไฮ	ช็อปปิ้ง	ทีวี

กลุ่มอินทัช
Hyundai	home	shopping	

(เกาหลี)

6
บริษัท

ไซเบอร์คอล	จ�ากัด
Tiger	Shopping	

Variety
กลุ่มเลนโซ่กรุ๊ป

ที่มา : จากการส�ารวจข้อมูล,	ข้อมูล	ณ	เดือนมิถุนายน	2563
 

 ส�านักงาน	 กสทช.	 ได้ส�ารวจข้อมูลในการประกอบกิจการโดยพิจารณาเฉพาะราย 
ได้ทีผู่ร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการโทรทัศน์ยืน่แบบแสดงรายได้ต่อส�านกังาน	กสทช.	ในรอบ 
บัญชี	 2561-2562	 โดยภาพรวมมูลค่าตลาดช่องรายการขายหรือแนะน�าสินค้าที่ได้รับ 
ความนยิมของทัง้จ�านวน	6	ราย	พบว่า	โดยภาพรวมมลูค่าตลาดช่องรายการขายหรือแนะน�า 
สินค้าในปี	2562	มีมูลค่าตลาดประมาณ	303.903	ล้านบาท	ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าปี	2561	 
หรอืประมาณร้อยละ	17.16	(ปี	2561	มรีายได้ประมาณ	251.764	ล้านบาท)	ทัง้นี	้หากพจิารณา 
ถึงส่วนแบ่งตลาดเป็นรายบริษัท	 โดยเรียงล�าดับส่วนแบ่งตลาด	พบว่าแต่ละรายมีสัดส่วนที่ 
แตกต่างกัน	ดังนี้	

	 1)	 บริษัท	ทีวีดี	 เซอร์วิสเซส	จ�ากัด22	ซึ่งเป็นผู้ถือครองใบอนุญาตช่องรายการกลุ่ม	 
TVD	จ�านวน	9	ช่องรายการ	เป็นผูป้ระกอบกจิการทีม่ส่ีวนแบ่งตลาดสงูสดุในกลุ่มช่องรายการ 

21	บริษัท	 จีเอ็มเอ็ม	 แกรมมี่	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซื้อหุ้นบริษัท	 จีเอ็มเอ็ม	 โอ	 ช้อปปิ้ง	 จ�ากัด	 จากเดิมร้อยละ	 50	 

เป็นร้อยละ	100
22	เป็นบริษัทในเครือของบริษัท	ทีวี	ไดเร็ก	จ�ากัด	(มหาชน)		
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ที่มีการขายหรือแนะน�าสินค้าในปี	 2562	 โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	35.32	 (เพิ่มขึ้นจาก 
ปีก่อนหน้าร้อยละ	7.35)

	 2)	 บริษทั	โอเอสพ	ีทวี	ีจ�ากดั23	ซึง่เป็นผู้ถอืครองใบอนญุาตช่องรายการ	O	Shopping	 
จ�านวน	1	ช่องรายการ	โดยถือครองในนาม	O	Shopping	แทนบรษิทั	จเีอม็เอม็	แซท	จ�ากดั24  
มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	21.69	(โดยลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ	10.25)

	 3)	 บรษัิท	ไฮ	ชอ็ปป้ิง	จ�ากดั	ถอืครองใบอนญุาตช่องรายการ	High	Shopping	จ�านวน	 
1	ช่องรายการ	มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	17.75	(ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ	0.28)

	 4)	 บริษัท	สุขทรรศน์	จ�ากัด	ถือครองใบอนุญาตช่องรายการ	Shop	Channel	และ	 
S	Channel	รวมจ�านวน	2	ช่องรายการ	มส่ีวนแบ่งตลาดร้อยละ	14.57	(เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 
ร้อยละ	1.85)	

	 5)		บริษัท	 ไซเบอร์คอล	 จ�ากัด	 ถือครองใบอนุญาตช่องรายการ	 Tiger	 Shopping	 
Variety	จ�านวน	1	ช่องรายการ	มส่ีวนแบ่งตลาดร้อยละ	9.57	(เพิม่ข้ึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ	 
1.56)

	 6)	 บริษัท	ซินิเพล็กซ์	จ�ากัด	ถือครองใบอนุญาตช่องรายการ	TRUE	Select,	True	 
Shopping	และ	Sanook	Shopping	รวมจ�านวน	3	ช่องรายการ	มส่ีวนแบ่งตลาดร้อยละ	1.11	 
(ลดลงจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	0.22)	
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ภาพที ่83 : แสดงส่วนแบ่งมลูค่าตลาดของการให้บรกิารช่องรายการประเภทขายหรือแนะน�าสนิค้า	

ระหว่างรอบบัญชีปี	2561	–	2562
ที่มา :  ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

23	จดทะเบียนเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2561	และ 

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่	31	ตุลาคม	2562	
24	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แซท	จ�ากัด	ขอยกเลิกการประกอบกิจการช่องรายการโทรทัศน์	O	Shopping
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	 อย่างไรกต็าม	จากการตดิตามสภาพตลาด	พบว่า		มลูค่าของช่องรายการประเภทขาย 

หรือแนะน�าสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนับแต่รอบบัญชีปี	 2559 – 2562	 โดย	 ซึ่งอาจเป็นผล 

มาจากปัจจยัด้านการขยายตวัและการแข่งขันของกลุม่อตุสาหกรรม	Home	Shopping	โดยมี 

การท�าการตลาดในรูปแบบ	Omni	 Channel	 หรือ	 การตลาดแบบมีช่องทางหลากหลาย 

ทีส่ามารถให้บรกิารแก่ลกูค้าทีส่ามารถรวบรวมและส่งต่อข้อมลูระหว่างกนัได้อย่างสมบรูณ์	 

ไม่ว่าจะเป็น	อนิเทอร์เนต็	โทรทัศน์	หรอืสือ่อืน่ๆ	ซึง่ในกลุม่เป้าหมายของช่องรายการโทรทศัน์ 

แบบไม่ใช้คลื่นเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า	 45	 ปีขึ้นไป	 ซึ่งมีศักยภาพและก�าลังซื้อ	 

ในระดบัทีส่งู	อกีทัง้ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เริม่ยอมรบัและเชือ่มัน่คณุภาพและลกัษณะของสนิค้า 

ที่ซื้อขายผ่านโทรทัศน์หรือออนไลน์มากยิ่งขึ้น	จึงท�าให้ในปี	2562	รายได้ของการประกอบ 

กิจการของช่องรายการประเภทขายหรือแนะน�าสินค้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน
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ภาพที่ 84 :	แสดงมูลค่าตลาดช่องรายการประเภทขายหรือแนะน�าสินค้าของรอบบัญชีปี	2557	–	 

2562	
ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์		ส�านักงาน	กสทช.
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