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ข้อจ�ำกัดควำมรับผิดชอบ

	 รายงานฉบับนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการ 

โทรคมนาคมแห่งชาติ	 จัดท�าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการแข่งขัน 

และพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์	 โดยอ้างอิงข้อมูลที่ผู ้ประกอบกิจการโทรทัศน	์ 

รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม 

แห่งชาติ	 และข้อมูลพื้นฐาน	 รวมทั้งข้อมูลจากการโทรสอบถามผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 

กิจการโทรทัศน์	 ทั้งนี้ข้อมูลในรายงานฉบับนี้	 เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและ/หรือถูกต้อง	 อย่างไรก็ดี	 

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 

ไม่สามารถยืนยันหรือรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้	 

และไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ	 ที่เกิดข้ึนจากการน�าข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด 

หรือทั้งหมดในรายงานฉบับนี้ไปใช้หรืออ้างอิงเพื่อการใดๆ	 ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากส�านักงาน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

หรือไม่ก็ตาม



บทน�ำ

	 การติดตามและรายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์	 
ประจ�าปี	2559	ของส�านักงาน	กสทช.	เป็นการรายงานข้อเท็จจริงและสภาพการแข่งขันที่เกิดขึ้น 
ในตลาดกิจการโทรทัศน์	โดยอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูลของส�านักงาน	กสทช.	และจากการติดตาม 
ข้อมูลการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการที่ด�าเนินการในปัจจุบัน	 ส�าหรับการรายงาน 
สภาพตลาดดังกล่าว	 แบ่งโครงสร้างของรายงานออกเป็น	 4	 ส่วน	 โดยจะมีการกล่าวถึงลักษณะ 
ของการประกอบกิจการในแต่ละห่วงโซ่ของแต่ละตลาด	ดังนี้	
	 1)	 ตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 (Digital	 Terrestrial	 Television)	 
ซ่ึงจะกล่าวถงึภาพรวมของตลาดและบรกิารทีเ่กีย่วข้องตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้	อาท	ิการให้บรกิาร 
โครงข่ายดิจิทัลภาคพื้นดิน	 การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกผ่านโครงข่ายดิจิทัลภาคพื้นดิน 
การให้บริการช่องรายการ	เป็นต้น
	 2)	 ตลาดการรบัชมโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิ	(Cable	Television)	ซึง่จะกล่าวถงึภาพรวม 
ของตลาดและบริการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะบริการ	โอกาสและอุปสรรคในตลาด	ลักษณะการแข่งขัน 
ตลอดจนถึงกลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการ
	 3)		ตลาดการประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 (Satellite	 Television)	 
ซ่ึงจะกล่าวถึงภาพรวมของตลาดและบริการ	 ลักษณะบริการ	 ลักษณะการแข่งขัน	 รูปแบบของ 
การให้บริการ	โอกาสในการแข่งขัน	
	 4)		ตลาดช่องรายการโทรทัศน์	(Service	Provider)	ซึ่งจะกล่าวถึงภาพรวมลักษณะบริการ 
ของตลาด	ห่วงโซ่บรกิาร	ลกัษณะบรกิาร	ลกัษณะการแข่งขนั	ตลอดจนพฤตกิรรมผูป้ระกอบกจิการ 
และปัจจัยที่มีแนวโน้มต่อสภาพการแข่งขัน
	 อย่างไรก็ตาม	 การติดตามและรายงานสภาพการแข่งขันฉบับนี้จะเป็นรายงานข้อมูลท่ี 
เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่มกราคม	 –	 ธันวาคม	 2559	 นอกจากนี้	 ส�าหรับข้อมูลบางส่วนท่ีเก่ียวข้องนั้น	 
ส�านกังาน	กสทช.	ได้ใช้วธิกีารจดัเกบ็ข้อมลูจากการจดัท�าแบบสอบถามและสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์	 
ซึง่รวมถงึ	การสบืค้นจากแหล่งข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	ไม่ว่าจะเป็น	รายงานประจ�าปี	รายงานทีผู่ป้ระกอบ 
กจิการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	หรือเวบ็ไซต์ของผูป้ระกอบกจิการ	ซึง่ส�านกังาน	 
กสทช.	หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	รายงานดังกล่าวน้ีจะสามารถสะท้อนให้เหน็ถงึสภาพการแข่งขนัทีแ่ท้จรงิ 
ในปัจจุบัน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ต่อไป	

ส่วนงานติดตามสภาพตลาดและส่งเสริมการแข่งขัน
ส�านักส่งเสริมการแข่งขันและก�ากับดูแลกันเอง

ส�านักงาน	กสทช.





สำรบัญ

หน้า
ตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	.................................1
	 -	 ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด........................................1
	 -	 การให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ......................2
	 	 •	 ลักษณะบริการ ........................................................2
	 	 •	 จ�านวนผู้ประกอบกิจการ ................................................3
	 	 •	 ส่วนแบ่งตลาด ........................................................5
	 	 •	 แนวโน้มการแข่งขัน ....................................................6
	 	 •	 ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพการแข่งขัน ......................................... 13
	 -		การให้บริการโครงข่ายดิจิทัลภาคพื้นดิน ..................................... 25
	 	 •	 ลักษณะบริการ ....................................................... 25
	 	 •	 จ�านวนผู้รับใบอนุญาต	และผู้ใช้บริการ ..................................... 25
	 	 •	 ส่วนแบ่งการตลาด..................................................... 26
	 	 •	 แนวโน้มการแข่งขัน ................................................... 27
	 	 •	 พฤติกรรมการประกอบกิจการและปัจจัยที่มีแนวโน้มต่อสภาพการแข่งขัน ......... 28
	 -	 การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ........... 28
	 	 ในระบบดิจิทัล
	 	 •	 ลักษณะการให้บริการ ................................................. 28
	 	 •	 ผู้ประกอบกิจการ ..................................................... 28
	 	 •	 ส่วนแบ่งตลาด ....................................................... 29
	 	 •	 แนวโน้มการแข่งขัน ................................................... 30
	 -	 เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ........................... 31

ตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล ..................................... 33
	 -		ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด....................................... 33
	 -		ลักษณะบริการ ......................................................... 34
	 -	 ลักษณะการแข่งขัน ..................................................... 36
	 	 •	 พื้นที่และขอบเขตการให้บริการ	.......................................... 36
	 	 •	 รูปแบบของการให้บริการ ............................................... 37
	 	 •	 จ�านวนผู้เล่นในตลาด................................................... 39
	 	 •	 มูลค่าตลาด	.......................................................... 42
	 	 •	 สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันและการกระจุกตัวของตลาด ................. 43



สำรบัญ

หน้า
	 -		โอกาสและอุปสรรคในตลาด ............................................... 47
	 -		กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการเคเบิล	.................................. 50

ตลาดการประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	.......................... 57
	 -	 ภาพรวมและลักษณะของบริการของตลาด ................................... 57
	 -	 ลักษณะการให้บริการ ................................................... 58
	 -	 ลักษณะการแข่งขัน ..................................................... 59
	 	 •	 จ�านวนผู้เล่นในตลาด................................................... 59
	 	 •	 ลักษณะการแข่งขัน ................................................... 62
	 	 •	 สภาพการแข่งขันและการกระจุกตัวของตลาด ............................... 63
	 -		โอกาสและอุปสรรคในตลาด ............................................... 70
	 	 •	 โอกาสในการแข่งขันของตลาด ........................................... 70
	 	 •	 อุปสรรคในการแข่งขันในตลาด........................................... 70

ตลาดช่องรายการโทรทัศน์ ................................................... 73
	 -	 ภาพรวมลักษณะบริการของตลาด	.......................................... 73
	 -	 ห่วงโซ่บริการ	.......................................................... 74
	 -	 ลักษณะบริการ ......................................................... 75
	 -	 ลักษณะการแข่งขัน ..................................................... 75
	 	 •	 จ�านวนผู้เล่นในตลาด................................................... 75
	 	 •	 ลักษณะการแข่งขัน ................................................... 78
	 	 •	 มูลค่าตลาด	.......................................................... 79
	 	 •	 สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน......................................... 82
	 -	 พฤติกรรมผู้ประกอบกิจการและปัจจัยที่มีแนวโน้มต่อสภาพการแข่งขัน ............. 88



สำรบัญภำพ

หน้า
ภาพที่ 1 :	 แสดงลักษณะของตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	..........1
ภาพที่ 2 :	 แสดงร้อยละของส่วนแบ่งตลาดโดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้จาก.............6
	 การให้บริการช่องรายการของผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
	 ในระบบดิจิทัล		ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติประจ�าปี	2559
ภาพที่ 3 :	 แสดงค่าใช้จ่ายส�าหรับการโฆษณาผ่านสื่อของเฉพาะเดือนเมษายน ...........6
	 ป	ี2557	–	2560
ภาพที่ 4 :	 แสดงรายได้รวมของผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน .........7
	 ในระบบดิจิทัล	ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ	ประจ�าปี	2557	-	2559
ภาพที่ 5 : 	 แสดงร้อยละของส่วนแบ่งรายได้จ�าแนกตามหมวดหมู่ช่องรายการโทรทัศน์ .....8
	 ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ	ประจ�าปี	2559
ภาพที่ 6 : 	 แสดงส่วนแบ่งรายได้ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ...............8
	 ในระบบดิจิทัล	หมวดหมู่ช่องรายการ	เด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	ประจ�าปี	2559
ภาพที่ 7 :			 แสดงความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล .......................9
	 หมวดหมู่ช่องรายการเด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	ประจ�าปี	2559
ภาพที่ 8 :	 แสดงส่วนแบ่งรายได้ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ............. 10
	 ในระบบดิจิทัล	หมวดหมู่ช่องรายการข่าวสาร	และสาระ	ประจ�าป	ี2559
ภาพที่ 9 :		 แสดงความนยิมในการรบัชมโทรทศัน์ในระบบดจิิทัล	หมวดหมูช่่องรายการข่าว ... 10 
	 และสาระประจ�าปี	2559
ภาพที่ 10 :		 แสดงส่วนแบ่งรายได้ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ............. 10
	 ในระบบดิจิทัล	ประเภทธุรกิจระดับชาติ	หมวดหมู่ช่องรายการทั่วไป
	 แบบความคมชัดปกต	ิประจ�าปี	2559
ภาพที่ 11 :		 แสดงความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ..................... 11
	 หมวดหมู่ช่องรายการทั่วไป	แบบความคมชัดปกติ	ประจ�าป	ี2559
ภาพที่ 12 :		 แสดงส่วนแบ่งรายได้ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล.......... 11
	 หมวดหมู่ช่องรายการทั่วไป	แบบความคมชัดสูง	ประจ�าปี	2559
ภาพที่ 13 :	 แสดงความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ..................... 12
	 หมวดหมู่ช่องรายการทั่วไป	แบบความคมชัดสูง	ประจ�าปี	2559
ภาพที่ 14 :	 แสดงสัดส่วนการรับชมช่องรายการดิจิทัลใหม่และช่องรายการ ............. 12
	 โทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องรายการเดิม	ตั้งแต	่มกราคม	2558	ถึง	เมษายน	2560
ภาพที่ 15 :	 แสดงดัชนีการแข่งขัน	(HHI)	ตลาดการรับชมช่องรายการโทรทัศน	์.......... 13
	 ภาคพื้นดิน	ในระบบดิจิทัล	ปี	2557–2559



ภาพที่ 16 :	 แสดงพื้นที่การให้บริการโครงข่ายในระยะที	่3	.......................... 13
ภาพที่ 17 :			แสดงจ�านวนการแจกและแลกคูปองตามนโยบายสนับสนุน................ 15
	 ประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
ภาพที่ 18 :  แสดงโครงสร้างก่อนและภายหลังการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกลุ่ม	Amarin... 20
ภาพที่ 19 :		 แสดงโครงสร้างก่อนการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น......................... 22
	 บริษัท	วัน	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด
ภาพที่ 20 :		 แสดงโครงสร้างหลังการเข้าถือหุ้นของบริษัท	ประนันท์ภรณ์	จ�ากัด ......... 23
ภาพที่ 21 :		 แสดงโครงสร้างหลังการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ......................... 24
	 ของ	บริษัท	ประนันท์ภรณ์	จ�ากัด
ภาพที่ 22 : 	 แสดงความนิยมในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ป	ี2559................. 25
ภาพที่ 23 : 	 แสดงผู้ได้รับใบอนุญาตโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ........... 26
	 ประเภทช่องรายการ	ที่เข้าใช้โครงข่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตโครงข่าย
	 โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล
ภาพที่ 24 :		 แสดงส่วนแบ่งตลาดโดยใช้ปัจจัยรายได้จากการให้บริการรอบระยะเวลา ..... 27
	 บัญช	ีปี	2559
ภาพที่ 25 :	 แสดงส่วนแบ่งตลาดโดยพิจารณาจากรายได้ค่าบริการสิ่งอ�านวย	............ 29
	 ความสะดวกส�าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	ประจ�าปี	2559
ภาพที่ 26 : 		แสดงรายได้ค่าบริการของผู้ให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก ............... 30
	 ส�าหรับค่าโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	ระหว่างปี	2557–2559
ภาพที่ 27 :	 แสดงจ�านวนแบบ/รุ่นเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ............... 31
	 ในระบบดิจิทัลที่ผ่านการตรวจสอบ
ภาพที่ 28 :	 แสดงจ�านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	.......... 32
	 ที่ผ่านการตรวจสอบ
ภาพที่ 29 :		แสดงลักษณะกิจกรรมของตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล....... 33
ภาพที่ 30 :	 แสดงลักษณะการให้บริการรวมสัญญาณและกระจายสัญญาณ ............. 34
	 ผ่านโครงข่ายไปยังผู้รับชมปลายทาง	(End-User)
ภาพที่ 31 :	 แสดงลักษณะบริการเช่าใช้ห้องส่งหรือให้ผู้รับใบอนุญาตอื่นร่วมใช้ห้องส่ง ..... 35
ภาพที่ 32 :	 แสดงลักษณะการแข่งขันและพื้นที่ให้บริการในตลาดการรับชมโทรทัศน์ ..... 37
	 ผ่านโครงข่ายเคเบิล
ภาพที่ 33 :		 แสดงส่วนแบ่งตลาดผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลรายเล็ก ............... 43
ภาพที่ 34 :	 แสดงจ�านวนจังหวัดที่มีระดับการกระจุกตัวแต่ละช่วง	.................... 46

สำรบัญภำพ (ต่อ)

หน้า



ภาพที่ 35 : 	แสดงสัดส่วนร้อยละของผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการให้บริการ	.......... 46	
	 ในช่วงต่างๆ	ในป	ี2558	และ	2559
ภาพที่ 36 :	 แนวโน้มการผลิตและการน�าเข้ากล่องรับสัญญาณ	ป	ี2556-2559 ........... 47
ภาพที่ 37 :	 แสดงลักษณะของตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	.......... 57
ภาพที่ 38 :		 แสดงกลุ่มผู้ให้บริการในตลาดการประกอบกิจการโทรทัศน	์................ 59
	 ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
ภาพที่ 39 : 	 แสดงส่วนแบ่งตลาดในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม ... 65
ภาพที่ 40 :	 แสดงส่วนแบ่งตลาดในตลาดค้าปลีกสัญญาณโทรทัศน์ ................... 65
	 ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
ภาพที่ 41 :	 แสดงจ�านวนกล่องรับสัญญาณที่ขออนุญาตผลิตและน�าเข้าจาก............. 66
	 ส�านักงาน	กสทช.	ระหว่างปี	2556–2559
ภาพที่ 42 :		 แสดงส่วนแบ่งตลาดโดยพิจารณาจากกล่องรับสัญญาณ ................... 67
	 ที่มีการผลิตและน�าเข้า	ในปี	2559
ภาพที่ 43 : 	 แสดงตัวอย่างอัตราค่าบริการแพ็กเกจทร	ูสมาร์ท	ชอยส	์.................. 69
ภาพที่ 44 :		 แสดงลักษณะของตลาดบริการช่องรายการ	............................ 73
ภาพที่ 45 : แสดงห่วงโซ่อุปทานการให้บริการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย ............. 74
	 ไปยังผู้รับชมปลายทาง
ภาพที่ 46 : 		แสดงสัดส่วนผู้ได้รับใบอนุญาตบริการโทรทัศน์โดยแบ่งตามหมวดหมู	่........ 76
ภาพที่ 47 : 	 แสดงสัดส่วนการถือช่องรายการของผู้ได้รับใบอนุญาตจากส�านักงาน	กสทช.	.. 77
ภาพที่ 48 : 	 แสดงส่วนแบ่งของมูลค่าตลาดระหว่างช่องรายการแบบไม่ใช้คลื่นความถี่ ..... 79
	 และช่องรายการแบบใช้คลื่น		(ช่องดิจิทัล)
ภาพที่ 49 : 	 แสดงรายได้ของช่องรายการ	ปี	2556–2559	(ไม่รวมค่าสมาชิก) ........... 80
ภาพที่ 50 :		 แสดงรายได้จากค่าโฆษณา	ปี	2556–2559	............................ 80
ภาพที่ 51 :		 แสดงส่วนแบ่งตลาดของรายได้ค่าโฆษณาระหว่างช่องรายการ ............. 81
	 โทรทัศน์ดิจิทัลผ่านโครงข่ายภาคพื้นดิน	ประเภทบริการธุรกิจ	และช่องรายการอื่น
ภาพที่ 52 :		 แสดงการเติบโตของจ�านวนช่องรายการ ............................... 82
ภาพที่ 53 :		 แสดงจ�านวนผู้ใช้บริการแพ็กเกจต่างๆ	ของบริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด ....... 83
	 ในป	ี2555–2559

สำรบัญภำพ (ต่อ)

หน้า



ตารางที่ 1 :		 แสดงจ�านวนโครงข่ายส�าหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ........... 14
	 ในระบบดิจิทัล
ตารางที่ 2 :		 แสดงการเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีอัตราเดิม	........ 16
	 และอัตราใหม่
ตารางที่ 3 :		 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมรายปีที่จะต้องน�าส่งเงินรายปีเข้ากองทุน	กทปส. ... 17
ตารางที่ 4 :		 แสดงการถือหุ้นของ	Amarin	ก่อนและภายหลังการเปลี่ยนแปลงหุ้น ....... 19
ตารางที่ 5 :		 แสดงแผนการน�าเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้ในกิจการของ	Amarin	TV ....... 21
ตารางที่ 6 :		 แสดงการคาดการณ์การเติบโตของอัตราค่าโฆษณาในปี	2559–2572 ....... 21
	 ของ	Amarin	TV
ตารางที่ 7 :		 แสดงผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกสถานีหลัก ......... 29
	 ในโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล
ตารางที่ 8 :  สรุปจ�านวนผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิล	จ�าแนกตามระดับการให้บริการ..40-42
ตารางที่ 9 :		 แสดงสัดส่วนผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นรายได้เป็นรายภูมิภาค ................. 44
ตารางที่ 10 :		แสดงจ�านวนผู้เล่นที่มีรายได้	ค่าดัชน	ีHHI	และมูลค่าตลาดของผู้ให้บริการ ... 45
	 ผ่านโครงข่ายเคเบิล
ตารางที่ 11 :  แสดงตัวอย่างผลส�ารวจข้อมูลด้านการตลาดของผู้ให้บริการเคเบิลท้องถิ่น..53-56
ตารางที่ 12 :		แสดงสัดส่วนผู้ให้บริการที่มีรายได้ต่อผู้รับใบอนุญาต	มูลค่าตลาด	.......... 64
	 และส่วนแบ่งตลาด	ในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
ตารางที่ 13 :		แสดงจ�านวนแพ็กเกจและอัตราค่าบริการของผู้ให้บริการโทรทัศน์ ......82-83
	 ที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ
ตารางที่ 14 :  การครอบครองเนื้อหารายการที่มีลักษณะ	Premium/Exclusive	Content ..84-88
	 ของผู้ประกอบกิจการ

สำรบัญตำรำง

หน้า



ตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 
(Digital Terrestrial Television)

1.  ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด
	 ลักษณะของตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 (Digital	 Terrestrial 
Television)	ประกอบไปด้วยการผลิตรายการ	(D1)	การให้บริการช่องรายการ	(D2)	การให้บริการ 
รวบรวมสัญญาณ	(D3)	การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก	(D4)	และเครื่องรับสัญญาณ	(D5)			

ภาพที่ 1 : แสดงลักษณะของตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

	 ตามภาพที่	 1	 แสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
ดิจิทัลซึ่งมีการด�าเนินการในลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	ดังนี้	
	 1)	 การผลิตรายการ	(D1)	คือ	การท�าหน้าที่จัดหาหรือผลิตเนื้อหารายการ	(Content)	เช่น	 
ละคร	เกมโชว์	ถ่ายทอดสด	เป็นต้น	ก่อนด�าเนินการจัดส่งให้การให้บริการช่องรายการ	(D2)	ทั้งนี้	 
การผลติรายการอาจเป็นการให้บรกิารช่องรายการหรอืไม่กไ็ด้	แต่ไม่ถอืว่าเป็นการประกอบกจิการ 
โทรทัศน์ของ	กสทช.	เช่น	บริษัท	กันตนา	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้น	
	 2)	 การให้บริการช่องรายการ	(D2)	คือ	การท�าหน้าที่รวบรวมเนื้อหารายการเพื่อจัดท�าเป็น 
ผังรายการ	 (Program)	 ลงในช่องรายการ	 (Channel)	 ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	 ทั้งนี ้
การให้บริการช่องรายการจะต้องได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ตามท่ี	 กสทช.	 ก�าหนด	 
โดยปัจจุบันมีการให้บริการ	 จ�านวน	 26	 ช่องรายการ	 (ประเภทบริการสาธารณะ	 4	 ช่องรายการ	 
และประเภทบริการทางธุรกิจ	22	ช่องรายการ)
	 3)	 การให้บริการโครงข่าย	 (D3)	 คือ	 การท�าหน้าท่ีรวบรวมช่องรายการจากผู้ให้บริการ 
ช่องรายการแล้วส่งต่อไปเพื่อออกอากาศตามพื้นที่ต่างๆ	ตามที่กฎหมายก�าหนด	โดยการให้บริการ 
โครงข่ายจะต้องได้รบัใบอนญุาตให้บรกิารโครงข่ายโทรทศัน์ตามที	่กสทช.	ก�าหนด	โดยปัจจบุนัมกีาร 
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี 25592

ให้บรกิารจ�านวน	4	ราย	ได้แก่	สถานวีทิยโุทรทศัน์กองทัพบก	กรมประชาสมัพนัธ์	องค์การกระจายเสยีง 
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	และบริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)
	 4)		การให้บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวก	(D4)	คอื	การให้บรกิารเสาส่งและอปุกรณ์ตามพืน้ที่ 
ต่างๆ	 เพื่อให้การบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลมีความครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของ 
ประเทศไทย	โดยการให้บรกิารจะต้องได้รบัใบอนุญาตให้บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวกตามท่ี	กสทช.	 
ก�าหนด	 และปัจจุบันมีการให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกของสถานีหลัก	 จ�านวน	 2	 ราย	 ได้แก	่ 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	และบริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)
	 5)		เครือ่งรบัสญัญาณ	(D5)	ถอืเป็นบรกิารปลายทางโดยการรบัสญัญาณผ่านกล่องรบัสญัญาณ	 
(Set-top	box)	โทรทัศน์	(Integrated	Digital	Television	:	iDTV)	หรืออุปกรณ์	(Portable)	ที่ 
ใช้เทคโนโลยีประเภท	DVB-T2	 ซึ่งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ที่จะสามารถน�ามาให ้
บริการได้จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานและติดสติกเกอร์ว่าได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก	 
ส�านักงาน	กสทช.	แล้ว
		 ทัง้นี	้ส�าหรบัการก�ากบัดูแลนัน้	การให้บรกิารช่องรายการ	(D2)	การให้บรกิารรวบรวมสัญญาณ	 
(D3)	 การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก	 (D4)	 จะต้องได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การก�ากับ 
ดูแลการประกอบกิจการจาก	 กสทช.	 แต่เครื่องรับสัญญาณ	 (D5)	 ท่ีน�าไปรับสัญญาณโทรทัศน์ 
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 การน�าเข้าหรือผลิตจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์จาก 
ส�านักงาน	กสทช.		

2. การให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
 2.1 ลักษณะบริการ	 ผู้ให้บริการช่องรายการจะท�าหน้าท่ีรวบรวมเนื้อหารายการเพื่อจัดท�า 
เป็นผงัรายการ	(Program)	ประกอบเป็นช่องรายการ	(Channel)	ภายใต้เงือ่นไขที	่กสทช.	ก�าหนด1

ซึ่งรายได้ของการให้บริการช่องรายการ	มาจาก	3	ส่วน	ได้แก่	
	 	 2.1.1	 รายได้จากการแบ่งเวลาให้ด�าเนินการ	 โดยเป็นการจัดสรรเวลาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	 10	 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ	 40	 ของเวลาที่ให้บริการ2	 ให้กับผู้ที่มีวัตถุประสงค์จะเผยแพร่ 
รายการโทรทัศน์	(ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ในประเภทเดียวกัน)			
	 	 2.1.2		รายได้จากการร่วมผลิตรายการ	 เป็นการแบ่งสัดส่วนรายได้ให้กับผู้ผลิตรายการ 
รายอื่นๆ	 ที่ท�าข้อตกลงกับตนเอง2	 ซึ่งสัดส่วนของรายได้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละรายการ 
ที่ตกลงร่วมกัน
	 	 2.1.3	 รายได้จากการโฆษณาหรือการบริการธุรกิจ	 ซ่ึงเป็นการน�าช่วงเวลาของ 
การให้บรกิารไปขายหรอืให้เช่าแก่ผูส้นใจซือ้โฆษณาเพือ่น�าไปแสวงหาประโยชน์	โดยผูป้ระกอบกจิการ 
ที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 ประเภทบริการทางธุรกิจ	 จะสามารถหารายได้ 

1	 ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	พ.ศ.	2555
2	 ตามประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด�าเนินรายการ	พ.ศ.	2546
3	 ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	พ.ศ.	2555
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4	 ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2557

จากการโฆษณาหรือบริการธุรกิจได้ไม่เกิน	 12.5	 นาที	 และเมื่อรวมโฆษณาและบริการธุรกิจ 
ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน	 10	 นาที3	 แต่ส�าหรับผู้ประกอบกิจการท่ีให้บริการโทรทัศน ์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 ประเภทบริการสาธารณะแบบที่	 2	 สามารถหารายได้จากการโฆษณา 
หรือบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ	10	นาที	และเมื่อรวมโฆษณาและบริการธุรกิจทั้งวันเฉลี่ยแล้ว 
ต้องไม่เกินชั่วโมงละ	8	นาที4

 2.2  จ�านวนผู้ประกอบกิจการ	 ผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
ดิจิทัลได้นั้น	ต้องมาจากการจัดสรรคลื่นความถี่ของ	กสทช.		ซึ่งปัจจุบันมี	2	ประเภท	คือ	ประเภท 
บริการสาธารณะ	จ�านวน	4	ช่องรายการ	และประเภทบริการทางธุรกิจ	จ�านวน	22	ช่องรายการ	 
ดังนี้	

ประเภทบริการสาธารณะ

หมายเลขช่อง เครื่องหมาย
ทางการค้า

ชื่อช่อง  หน่วยงาน

ช่อง	1
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	

(TV5	HD1)
กองทัพบก

ช่อง	2
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย	(NBT)

กรมประชาสัมพันธ์

ช่อง	3 Thai	PBS
องค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย

ช่อง	10 สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ส�านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

ประเภทบริการทางธุรกิจ

หมายเลขช่อง เครื่องหมาย
ทางการค้า

ชื่อช่อง บริษัท/หน่วยงาน

หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว

ช่อง	13 3	Family บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ากัด
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5	 กสท.	มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตช่องรายการ	LOCA	หมายเลข	15	ของบริษัท	 ไทยทีวี	 จ�ากัด	 เนื่องจากฝ่าฝืนไม่ช�าระ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่	4	กุมภาพันธ์	2559

6	 กสท.	 มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตช่องรายการไทยทีวี	 หมายเลข	 17	 ของบริษัท	 ไทยทีวี	 จ�ากัด	 เนื่องจากฝ่าฝืนไม่ช�าระ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่	4	กุมภาพันธ์	2559

หมายเลขช่อง เครื่องหมาย
ทางการค้า

ชื่อช่อง บริษัท/หน่วยงาน

ช่อง	14
 

MCOT	Kids	&	Family บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)

ช่อง	15 ไม่มีผู้ให้บริการ5 

บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ

ช่อง	16 TNN24
บริษัท	ไทย	นิวส์	เน็ตเวิร์ค

(ทีเอ็นเอ็น)	จ�ากัด

ช่อง	17 ไม่มีผู้ให้บริการ6

ช่อง	18  นิวทีวี	(NEW	TV) บริษัท	ดีเอ็น	บรอดคาสท์	จ�ากัด

ช่อง	19

 

สถานีโทรทัศน์	สปริงนิวส์ บริษัท	สปริงนิวส์	เทเลวิชั่น	จ�ากัด

ช่อง	20

 

Bright	TV บริษัท	ไบรท์	ทีวี	จ�ากัด

ช่อง	21
 

VOICE	TV บริษัท	วอยซ์	ทีวี	จ�ากัด

ช่อง	22
 

Nation	TV บริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	จ�ากัด

บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ

ช่อง	23

 

เวิร์คพอยท์	ทีวี บริษัท	ไทย	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด

ช่อง	24
 

True	4	U	(ทรูโฟร์ยู) บริษัท	ทรูโฟร์ยู	สเตชั่น	จ�ากัด
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7	 แบบแสดงรายได้ตามประเภทของรายได้ที่น�ามาค�านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ประจ�าปี	2560

หมายเลขช่อง เครื่องหมาย
ทางการค้า

ชื่อช่อง บริษัท/หน่วยงาน

ช่อง	25 GMM	Channel บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แชนแนล	จ�ากัด

ช่อง	26 NOW
บริษัท	แบงคอก	บิสสิเนส 

บรอดแคสติ้ง	จ�ากัด

ช่อง	27 8 บริษัท	อาร์.เอส.เทเลวิชั่น	จ�ากัด

ช่อง	28 3	SD บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ากัด

ช่อง	29 โมโน	ทเวนตี้ไนน์	(Mono	๒๙) บริษัท	โมโน	บรอดคาซท์	จ�ากัด

ช่อง	30 MCOT	HD บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)

ช่อง	31 One บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	วัน	ทีวี	จ�ากัด

ช่อง	32 ไทยรัฐทีวี
บริษัท	ทริปเปิล	วี	บรอดคาสท์	

จ�ากัด

ช่อง	33 3	HD บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ากัด

ช่อง	34 Amarin	TV	HD บริษัท	อมรินทร์	เทเลวิชั่น	จ�ากัด

ช่อง	35 7	HD
บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	

จ�ากัด

ช่อง	36 พีพีทีวี	(PPTV)
บริษัท	บางกอก	มีเดีย	แอนด์

บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด	

 2.3  ส่วนแบ่งตลาด เมื่อพิจารณาจากปัจจัยรายได้ประจ�าปี	 25597	 ของผู้ประกอบกิจการ 
ที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 ซ่ึงผู้ประกอบกิจการท่ีมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดคือ	 
บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	จ�ากัด	(ช่อง	7	HD)	มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ	18.72	ในขณะที่ 
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี 25596

บริษทั	ไทยบรอดคาสติง้	จ�ากดั	(ช่อง	Workpoint	TV)	และบรษิทั	บอีซี-ีมลัตมิเีดยี	จ�ากดั	(ช่อง	3	HD)	 
มีส่วนแบ่งตลาด	ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ	15.42	และร้อยละ	13.08	ตามล�าดับ

 ภาพที่ 2 :	แสดงร้อยละของส่วนแบ่งตลาดโดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้จากการให้บริการ 
ช่องรายการของผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 ประเภทบริการ 
ทางธุรกิจระดับชาติประจ�าปี	2559	
 ที่มา :	อ้างจากข้อมูลรายได้ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	ประเภทบริการ 
ทางธุรกจิระดบัชาติ	ประจ�าปี	2559,	ส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิารในกจิการกระจายเสยีง 
และโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

 2.4 แนวโน้มการแข่งขัน
  2.4.1 ค่าใช้จ่ายส�าหรับการลงทุนโฆษณา ข้อมูลค่าใช้จ่ายส�าหรับการโฆษณาผ่านสื่อ 
ต่างๆ	(Advertising	expenditure)	ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	นบัแต่เฉพาะเดือนเมษายน	 
ในปี	 2557-2560	 เมื่อน�าแต่ละปีมาเปรียบเทียบกัน	 ดังภาพที่	 3	 จะพบว่า	 ในสื่อโทรทัศน ์
ภาคพ้ืนดนิระบบแอนาลอ็ก	(Analog	TV)	และโทรทัศน์ผ่านเคเบิลและดาวเทียม	(Cable/Satellite)	 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งสวนทางกับค่าใช้จ่ายส�าหรับการลงทุนโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ 
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล	(Digital	TV)	ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

 

 ภาพที ่3 : แสดงค่าใช้จ่ายส�าหรบัการโฆษณาผ่านสือ่ของเฉพาะเดอืนเมษายน	ปี	2557–2560
 ทีม่า : อ้างจากข้อมลูค่าใช้จ่ายเฉลีย่ส�าหรบัการโฆษณาผ่านสือ่,	สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
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8	 ในปี	2557	เริ่มประกอบกิจการเดือนเมษายน	2557		จึงถือว่ามีรายได้ไม่เต็มปี

  2.4.2 รายได้ช่องรายการ	 ผู้ประกอบกิจการท่ีให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
ดิจิทัล	 ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ	 เม่ือเร่ิมประกอบกิจการจะต้องมีการยื่นรายได้จากการ 
ให้บริการทีเ่ก่ียวข้องกบัใบอนญุาต	ต่อส�านกังาน		กสทช.	เพือ่น�ามาค�านวณค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต		 
ทัง้นี	้	หากพจิารณาข้อมลูรายได้จากการประกอบกจิการของผู้ให้บรกิารโทรทัศน์ภาคพืน้ดนิในระบบ 
ดจิทิลั	ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ	จะพบว่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองนบัตัง้แต่ปี	2557–2559		เรือ่ยมา	 
โดยในปี	2557	มีรายได้รวมกันประมาณ	3.63	พันล้านบาท8	ในปี	2558	มีรายได้รวมกันประมาณ	 
11.34	พันล้านบาท	และในปี	2559	มีรายได้รวมกันประมาณ	13.76	พันล้านบาท	(เพิ่มขึ้นร้อยละ	 
21.04	เมื่อเทียบกับปี	2558)		

 

 ภาพที่ 4 :	 แสดงรายได้รวมของผู้ประกอบกิจการท่ีให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิทัล	ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ	ประจ�าปี	2557	-	2559
 ที่มา :	 อ้างจากข้อมูลรายได้ของผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
ดิจิทัล	 ประจ�าปี	 2557-2559,	 ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

	 เม่ือพิจารณาส่วนแบ่งรายได้ของช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	 ประเภทบริการธุรกิจ 
ระดับชาติ	 จ�าแนกตามหมวดหมู่ช่องรายการ	 พบว่า	 หมวดหมู่ท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ	 (SD)	 
มีส่วนแบ่งรายได้มากที่สุด	 (ร้อยละ	 46.21)	 รองลงมาคือ	 หมวดหมู่ท่ัวไปแบบความคมชัดสูง 
(ร้อยละ	43.84)	หมวดหมู่ข่าวและสาระ	(ร้อยละ	8.80)	และหมวดหมู่เด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	 
(ร้อยละ	1.15)	ตามล�าดับ
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี 25598

 ภาพที่ 5 :	 แสดงร้อยละของส่วนแบ่งรายได้จ�าแนกตามหมวดหมู่ช่องรายการโทรทัศน ์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ	ประจ�าปี	2559
 ทีม่า :	อ้างจากข้อมลูรายได้ของผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจทิลัประจ�าปี	2559, 
ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

	 จากการพิจารณาส่วนแบ่งรายได้ของช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	 โดยจ�าแนกตาม 
หมวดหมู่	 พบว่า	 ส่วนแบ่งรายได้ของช่องรายการภายในหมวดหมู่หนึ่งๆ	 มีความสอดคล้องกับ 
ความนิยมในการรับชมช่องรายการในหมวดหมู่นั้นๆ	อย่างมีนัยยะส�าคัญ	ดังนี้
	 1)	หมวดหมูช่่องรายการเด็ก	เยาวชน	และครอบครวั	ช่อง	3	Family	มส่ีวนแบ่งรายได้	ร้อยละ	 
81.56	รองลงมาคือช่อง	MCOT	Family	มีส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ	18.44	ซึ่งส่วนแบ่งรายได้ 
ของทั้ง	 2	 ช่องรายการ	 สอดคล้องกับความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	 หมวดหมู่ 
ช่องรายการเด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	(ภาพที่	6	และ	7)

 ภาพที่ 6 : แสดงส่วนแบ่งรายได้ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล	 
หมวดหมู่ช่องรายการ		เด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	ประจ�าปี	2559
 ที่มา :	 อ้างจากข้อมูลรายได้ของผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
ดจิทิลัประจ�าปี	2559,		ส�านกัค่าธรรมเนยีมและอัตราค่าบรกิารในกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์	 
ส�านักงาน	กสทช.

_17-0587(01-90) P4.indd   8 8/17/60 BE   3:50 PM



ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�านักงาน กสทช.) 9

 

 ภาพที่ 7: 	แสดงความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	หมวดหมู่ช่องรายการเด็ก	
เยาวชน	และครอบครัว	ประจ�าปี	2559
 ที่มา : บริษัท	เอจีบี	นีลเส็น	มีเดีย	รีเสิร์ช	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 2)	หมวดหมู่ช่องรายการข่าวสาร	และสาระ	ช่อง	TNN	24	มีส่วนแบ่งรายได้ที่ร้อยละ	32.19	 
รองลงมาคือช่อง	Nation	TV	(ร้อยละ	29.42),	ช่อง	Springnews		(ร้อยละ	15.2),	ช่อง	Voice	TV	 
(ร้อยละ	8.87),	ช่อง	News	TV	(ร้อยละ	8.54),		และช่อง	Bright	TV	(ร้อยละ	5.78)	ตามล�าดับ	 
ซึ่งส่วนแบ่งรายได้ของช่องรายการหมวดหมู่ข่าวสาร	 และสาระ	 สอดคล้องกับความนิยมใน 
การรับชมช่องรายการเกือบทุกช่อง	 เว้นเพียงช่อง	 TNN	 24	 ที่ส่วนแบ่งการตลาด	 ไม่สอดคล้อง 
ความนิยมรับชมรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลหมวดหมู่ข่าวสาร	และสาระ	(ภาพที่	8	และ	9)
 

 ภาพที่ 8 :	 แสดงส่วนแบ่งรายได้ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 
หมวดหมู่ช่องรายการข่าวสาร	และสาระ	ประจ�าปี	2559
 ที่มา :	 อ้างจากข้อมูลรายได้ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลประจ�าปี	 
2559,	ส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิารในกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์	ส�านกังาน	กสทช.
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี 255910

 ภาพที่ 9 : แสดงความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	หมวดหมู่ช่องรายการข่าว 
และสาระ	ประจ�าปี	2559
 ที่มา : บริษัท	เอจีบี	นีลเส็น	มีเดีย	รีเสิร์ช	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 3)	หมวดหมู่ช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดปกติ	 ช่อง	Workpoint	 มีส่วนแบ่งรายได้ที ่
ร้อยละ	33.66	รองลงมาคือช่อง	8	(ร้อยละ	18.27),	ช่อง	Mono29		(ร้อยละ	15.91),	ช่อง	True	4U	 
(ร้อยละ	 11.45),	 ช่อง	 GMM25	 (ร้อยละ	 10.21),	 ช่อง	 3SD	 (ร้อยละ	 6.06)	 และช่อง	 NOW	 
(ร้อยละ	4.44)	ตามล�าดับ	ซึ่งส่วนแบ่งรายได้ของช่องรายการ	หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ	 
สอดคล้องกับความนิยมในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	 หมวดหมู่ทั่วไปแบบ 
ความคมชัดปกติ	(ภาพที่	10	และ	11)
 

 ภาพที่ 10 :	แสดงส่วนแบ่งรายได้ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 
ประเภทธุรกิจระดับชาติ	หมวดหมู่ช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดปกติ	ประจ�าปี	2559
 ที่มา :	 อ้างจากข้อมูลรายได้ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลประจ�าปี	 
2559,	ส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิารในกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์	ส�านกังาน	กสทช.
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 ภาพที่ 11 : แสดงความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	 หมวดหมู่ช่องรายการ 
ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ	ประจ�าปี	2559
 ที่มา : บริษัท	เอจีบี	นีลเส็น	มีเดีย	รีเสิร์ช	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 4)	หมวดหมูช่่องรายการทัว่ไปแบบความคมชัดสงู	ช่อง	7	HD	มส่ีวนแบ่งรายได้ท่ีร้อยละ	43.08	 
รองลงมาคือ	ช่อง	3	HD	(ร้อยละ	30.10),	ช่อง	Thairath	(ร้อยละ		8.62),	ช่อง	One		(ร้อยละ	7.45),	 
ช่อง	PPTV	(ร้อยละ	3.89),	ช่อง	Amarin	TV	(ร้อยละ	3.77)	และ	ช่อง	MCOT	HD	(ร้อยละ	3.10)	 
ซึ่งส่วนแบ่งรายได้ของช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง	 สอดคล้องกับความนิยม 
ในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง	(ภาพที่	12	และ	13)
  

 ภาพที่ 12 : แสดงส่วนแบ่งรายได้ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	หมวดหมู ่
ช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดสูง	ประจ�าปี	2559
 ที่มา :	 อ้างจากข้อมูลรายได้ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลประจ�าปี	 
2559,	ส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิารในกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์	ส�านกังาน	กสทช.
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี 255912

 ภาพที ่13 :	แสดงความนยิมในการรบัชมโทรทศัน์ในระบบดจิทิลั	หมวดหมูช่่องรายการทัว่ไป 
แบบความคมชัดสูง	ประจ�าปี	2559
 ที่มา : บริษัท	เอจีบี	นีลเส็น	มีเดีย	รีเสิร์ช	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

  2.4.3 การรับชมช่องรายการโทรทัศน์ จากข้อมูลการส�ารวจของ	 Nielsen	 แสดงให้ 
เห็นว่า	 ช่องรายการดิจิทัลใหม่	 (จ�านวน	 20	 ช่องรายการ)	 มีแนวโน้มท่ีจะดึงส่วนแบ่งผู้ชมมาจาก 
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องรายการเดิม	(ได้แก่	ช่อง	3,	ช่อง	5,	ช่อง	7,	ช่อง	9,	ช่อง	NBT	 
และ	ช่อง	Thai	PBS)	 โดยในเดือนเมษายน	2560	ผู้ชมช่องรายการดิจิทัลใหม่มีสัดส่วนประมาณ 
ร้อยละ	 54	 ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมกราคม	 2558	 ซึ่งถือเป็นโอกาสของ 
ผู้ประกอบกิจการรายใหม่	(ภาพที่	14)

 

 ภาพที่ 14 : แสดงสัดส่วนการรับชมช่องรายการดิจิทัลใหม่และช่องรายการโทรทัศน ์
ภาคพื้นดินช่องรายการเดิม	ตั้งแต่	มกราคม	2558	ถึง	เมษายน	2560
 ทีม่า :	อ้างจากข้อมลูสดัส่วนผูช้มช่องรายการภาคพืน้ดนิ		(%		Share		Viewer		Terrestrial)		ของ	 
Nielsen
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	 	 หากพิจารณาค่าใช้จ่ายส�าหรับการโฆษณาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี	2557	รายได ้
ของช่องรายการที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทุกราย	 และสัดส่วนการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัล 
ช่องใหม่ที่เพ่ิมขึ้น	 จึงเห็นว่าการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนในป	ี 
2558–2559	เมื่อเปรียบเทียบกับช่องรายการเดิมที่มีแนวโน้มลดลง
	 	 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีการแข่งขัน	(HHI)	ตั้งแต่ปี	2557–2559	จะเห็นว่าตลาดการรับชม 
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน	ในระบบดิจิทัล	มีการแข่งขันสูง	ไม่มีการกระจุกตัว	ดังภาพที่	15

 

 ภาพที่ 15 :  แสดงดัชนีการแข่งขัน		(HHI)	ตลาดการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน		 
ในระบบดิจิทัล	ปี	2557-2559
 ที่มา : อ้างจากข้อมูลรายได้ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลประจ�าปี	 
2557-2559,	ส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิารในกิจการกระจายเสยีงและโทรทศัน์	ส�านกังาน	 
กสทช.

 2.5 ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพการแข่งขัน 
  2.5.1 ปัจจัยการขยายโครงข่ายการให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 
และการยุติการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนาล็อก

ภาพที่ 16 :	แสดงพื้นที่
การให้บริการโครงข่ายในระยะที่	3

	 	 ตามประกาศ	กสทช.	 เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการ 
อนญุาตเพิม่เตมิในส่วนการให้บรกิารโครงข่ายโทรทัศน์ประเภท
ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 พ.ศ.	 2556	 ได ้
ก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภท 
ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	ต้องขยายโครงข่าย 
ให้ครอบคลมุครวัเรอืนทัง้ประเทศ	(นบัจากวนัทีไ่ด้รบัใบอนญุาต)	 
อย่างน้อยดังนี้	
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	 	 1)	 ร้อยละ	50	ของจ�านวนครัวเรือนภายใน	1	ปี	
	 	 2)		ร้อยละ	80	ของจ�านวนครัวเรือนภายใน	2	ปี	
	 	 3)		ร้อยละ	90	ของจ�านวนครัวเรือนภายใน	3	ปี	
	 	 4)	 ร้อยละ	95	ของจ�านวนครัวเรือนภายใน	4	ปี	
	 	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2559	 ถือได้ว่าเป็นการขยายโครงข่ายในระยะที่	 3	 ที่ผู้ประกอบ 
กิจการฯ	จะต้องขยายโครงข่ายให้ได้จ�านวนร้อยละ	90	ของจ�านวนครัวเรือน	ซึ่งจากข้อมูลส�านัก 
วิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.	แสดงให้เห็นได้ว่า	ปัจจุบัน 
ผูป้ระกอบกิจการฯ	ได้ด�าเนนิการตดิตัง้โครงข่ายทีเ่ป็นสถานหีลกั	(main	station)	ครบถ้วนตามแผน	 
จ�านวน	39	สถานี	อีกทั้งได้ด�าเนินการติดตั้งสถานีเสริมเพิ่มเติมอีกจ�านวน	45	สถานี	(สถานีเสริม 
ในกลุ่ม	A1)	นอกจากนี้	ที่ประชุม	กสท.	ครั้งที่	29/2559	เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2559	ได้พิจารณา 
และมีมติเห็นชอบให้ขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลส�าหรับสถานีเสริมในกลุ่ม	 
A2	 และสถานีเสริมในกลุ่ม	 A3	 จึงท�าให้การติดต้ังโครงข่ายเพื่อให้สัญญาณโทรทัศน์	 โดยมีสถาน ี
รวมทั้งสิ้น	168	สถานี	และก�าหนดแล้วเสร็จภายใน	15	มิถุนายน	2560	ดังตารางที่	1

ประเภท จ�านวน ก�าหนดการขยายโครงข่าย

สถานีหลัก	(M) 39	สถานี ติดตั้งแล้ว	(ภายใน	มิ.ย.	58)

สถานีเสริมในกลุ่ม	A1 45	สถานี ติดตั้งแล้ว	(ภายใน	มิ.ย.	59)

สถานีเสริมในกลุ่ม	A2 34	สถานี ภายใน	1	ก.พ.	60	จ�านวน	22	สถานี

ภายใน	1	มิ.ย.	60	จ�านวน	12	สถานี

สถานีเสริมในกลุ่ม	A3 50	สถานี ภายใน	15	มิ.ย.	60	จ�านวน	50	สถานี

รวม 168	สถานี -

 ตารางที่ 1 : แสดงจ�านวนโครงข่ายส�าหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
 ที่มา :	ส�านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.	ณ	วันที่	 
6	กันยายน	2559
 
	 	 จากปัจจัยการขยายโครงข่ายการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของ	 
กสทช.	 ที่เป็นไปตามแผนและแนวทางท่ีก�าหนดไว้นั้น	 ถือได้ว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวกท่ีท�าให้การ 
รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลมีการขยายตัวอันจะส่งผลให้เกิดการรับชม 
เพ่ิมขึ้นและการแข่งขันขยายตัวเพิ่มขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้ผู้ใช้บริการโทรทัศน์ดิจิทัลในพื้นท่ี 
ทีย่งัไม่สามารถรับชมรายการ	สามารถเข้าถงึช่องรายการต่างๆ	ได้	ประกอบกบัแนวทางของ	กสทช.	 
ที่ได้ก�าหนดแผนการยุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนาล็อกของ	4	ช่อง	ได้แก่	ช่อง	5	ช่อง	9	 
ช่อง	11	และ	ไทยพบีเีอส	ในบางพืน้ที	่	โดยในปี	2559	จะเป็นการยตุกิารให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบ 
แอนาล็อกของช่องไทยพีบีเอส	 (บางส่วน)	 ซึ่งตามแผนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ 
แอนาล็อกจะยุติทั่วประเทศภายในปี	2561		
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  2.5.2 ปัจจัยการแจกคูปองสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์
	 	 ในรอบปี	2557–2558	กสทช.	ได้มีนโยบายสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู ่
การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลโดยการแจกคูปองมูลค่า	 690	 บาท	 ส�าหรับใช้เป็น 
ส่วนลดหรือแลกซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณ	 (Set	 top	box)	หรือโทรทัศน์ที่มีเครื่องรับในตัว	 (iDTV)	 
ซึ่งจากจ�านวนการแจกคูปองทั้งหมด	7	รอบ	รวมจ�านวน	13,571,296	ใบ	มีจ�านวนการแลกคูปอง 
ทั้งสิ้น	8,722,768	ใบ	หรือคิดเป็นสัดส่วนในการแลกร้อยละ	64	ของจ�านวนคูปองที่แจก	ซึ่งหาก 
พิจารณาจ�านวนการแลกคูปองในแต่ละรอบที่แจกถือว่าประชาชนให้ความสนใจในการน�าคูปอง 
ใช้เป็นส่วนลดหรือแลกซื้อเกินกึ่งหนึ่งในทุกรอบที่มีการแจก
 

 ภาพที่ 17 :	 แสดงจ�านวนการแจกและแลกคูปองตามนโยบายสนับสนุนประชาชนในการ 
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 	
 ที่มา :	ส�านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน	ส�านักงาน	กสทช.
  
	 	 นอกจากนี้	 ในปี	 2559	 คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ภาครัฐ	(คตร.)	ได้อนุมัติให้ส�านักงาน	กสทช.	ด�าเนินการแจกคูปองเพิ่มเติมจ�านวน	4,785,523	ใบ	 
เพื่อด�าเนินการแจกจ่ายให้กับครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับคูปอง	อาทิ	ครัวเรือนที่ไม่มีเจ้าบ้าน	ครัวเรือน 
ทีม่ทีะเบยีนบ้านชัว่คราว	เป็นต้น	ซึง่การแจกจ่ายคูปองเพิม่ในปี	2559	ดงักล่าว	จะส่งผลให้ประชาชน 
มีแรงผลักดันในการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลท่ีสอดคล้องกับการติดตั้งโครงข่าย 
ที่ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้น	
	 	 ส�าหรับประเด็นการประชาสมัพันธ์ซึง่เป็นแนวทางการให้ข้อมลูแก่ประชาชนในการเข้าถงึ 
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลนั้น	ในปี	2559	ที่ประชุม	กสทช.	ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ส�านักงาน	 กสทช.	 ได้ด�าเนินการจัดจ้างผู้ผลิตและด�าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อ	 ในวงเงิน	 
53.50	 ล้านบาท	 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน 
ระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
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  2.5.3  ปัจจัยจากกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
	 	 	 1)	 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	
	 	 	 ตามประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีง 
หรือกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	2555	ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2555	ก�าหนดแนวทาง 
การช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี	 (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีรายปีและ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการรายปี)	 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสองของรายได	้ 
ซ่ึงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นต้นทุนผันแปร	 (Variable	 cost)	 ท่ีผู้ประกอบกิจการ 
โทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดจิทิลัมหีน้าทีจ่ะต้องช�าระตามกฎหมายเป็นประจ�าทกุปี	อย่างไรกต็าม 
ในปี	2559	กสทช.	ได้พจิารณาเหน็ถงึสภาพความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกจิและต้องการไม่ให้ต้นทนุ 
ดงักล่าวไปเป็นภาระแก่ผูป้ระกอบกจิการอย่างไม่สมเหตสุมผล	จงึมมีตท่ีิประชมุ	กสทช.	ครัง้ที	่8/2559	 
เมือ่วนัพธุที	่14	กนัยายน	2559	เหน็ชอบในร่างประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบ 
กจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์	(ฉบบัที	่2)	และน�าประกาศในราชกจิจานเุบกษาโดยมผีลใช้ 
บังคับเมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2559	(เล่ม	133	ตอนพิเศษ	271	ง	เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2559)	 
โดยมสีาระส�าคัญการคิดอตัราค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตรายปีในอัตราค่าธรรมเนยีมแบบก้าวหน้า	ดงันี้	

รายได้ อัตราเดิม อัตราใหม่

รายได้	5	ล้านบาทแรก ร้อยละ	1.5 ร้อยละ	0.50

รายได้ส่วนที่เกินกว่า	5	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	40	ล้านบาท ร้อยละ	2.0 ร้อยละ	0.75

รายได้ส่วนที่เกินกว่า	50	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	500	ล้านบาท ร้อยละ	1.00

รายได้ส่วนทีเ่กนิกว่า	500	ล้านบาท	แต่ไม่เกนิ	1,000	ล้านบาท ร้อยละ	1.75

รายได้ส่วนที่เกิน	1,000	ล้านบาทขึ้นไป	 ร้อยละ	2.00

 ตารางที่ 2 : แสดงการเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีอัตราเดิมและ 
อัตราใหม่
 ท่ีมา : ส�านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบริการในกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ส�านกังาน	 
กสทช.

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 การคิดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีตามอัตราใหม่เป็น 
การคดิแบบอตัราก้าวหน้า	ซึง่มกีารก�าหนดช่วงของรายได้ต่างๆ	แบบขัน้บนัใด	ซึง่จะเป็นการคดิอตัรา 
ค่าธรรมเนียมทีส่ะท้อนถงึแนวโน้มของการประกอบกจิการทีแ่ท้จริงและไม่เป็นภาระต่อผูป้ระกอบ 
กิจการรายเล็ก	 ดังน้ี	 การปรับปรุงการคิดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีตามอัตราใหม่นั้น	 
จึงเป็นการส่งเสริมให้ตลาดเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
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	 	 	 2)	 การเรียกเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	 
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ	
	 	 	 ด้วยมาตรา	22	ของ	พ.ร.บ.การประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์	 
พ.ศ.	 2551	 ได้ก�าหนดให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่ประกอบกิจการทางธุรกิจ 
ต้องน�าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการ 
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ	 (กทปส.)	 ตามอัตราท่ีคณะกรรมการก�าหนด	 แต่ต้องไม่เกิน 
ร้อยละสองของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย	ซึ่งภายหลัง	กสทช.	มีมติที่ประชุม	กสทช.	ครั้งที่	9/2559	 
เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2559	เห็นชอบ	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการน�าส่งเงิน 
รายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
เพือ่ประโยชน์สาธารณะของผูร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์	และ 
น�าประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2559	(เล่ม	133	ตอนพิเศษ	 
282	ง	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2559)	โดยมีสาระส�าคัญในการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายปีที่จะ 
ต้องน�าส่งเงินรายปีเข้ากองทุน	กทปส.	ดังนี้	

รายได้ อัตราค่าธรรมเนียมรายปี

รายได้	5	ล้านบาทแรก ร้อยละ	0.50

รายได้ส่วนที่เกินกว่า	5	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	40	ล้านบาท ร้อยละ	0.75

รายได้ส่วนที่เกินกว่า	50	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	500	ล้านบาท ร้อยละ	1.00

รายได้ส่วนที่เกินกว่า	500	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	1,000	ล้านบาท ร้อยละ	1.75

รายได้ส่วนที่เกิน	1,000	ล้านบาทขึ้นไป	 ร้อยละ	2.00

 ตารางที ่3 : แสดงอตัราค่าธรรมเนยีมรายปีทีจ่ะต้องน�าส่งเงนิรายปีเข้ากองทนุกองทนุ	กทปส.
 ที่มา :	ส�านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและการบริการอย่างทั่วถึง	ส�านักงาน	กสทช.

	 	 	 ส�าหรบัแนวทางการเรยีกเกบ็เงนิรายปีเข้ากองทนุ	กทปส.	นัน้	แม้หลกัเกณฑ์และ 
วิธีการน�าส่งเงินรายปีเข้ากองทุน	 กทปส.	 จะเป็นการก�าหนดหน้าท่ีให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน ์
ในระบบดจิทิลัจะต้องส่งค่าธรรมเนยีมเข้าสูก่องทนุตามกฎหมายแต่การก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีม 
รายปีนัน้	กสทช.	ได้ค�านงึถงึแนวโน้มของการประกอบกจิการท่ีแท้จรงิและไม่เป็นภาระต่อผูป้ระกอบ 
กจิการ	จงึมกีารก�าหนดในอตัราค่าธรรมเนยีมแบบก้าวหน้า	อกีท้ังการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมดงักล่าว 
ไม่เป็นการบังคับใช้ย้อนหลัง	 จึงไม่ถือเป็นการเพิ่มภาระของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบ 
ดิจิทัล	
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	 	 	 3)	 การให้บริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป	
	 	 	 หลักเกณฑ์การให้บริการโทรทัศน์เป็นการท่ัวไปหรือ	Must	 Carry	 Rule	 เป็น 
หลักเกณฑ์ในการส่งเสริมการเข้าถึงของผู้บริโภคไม่ว่าจะผ่านเทคโนโลยี	อุปกรณ์	หรือช่องทางใดๆ	 
ได้อย่างเท่าเทยีมกนั	อกีทัง้ยงัส่งเสรมิให้ประชาชนมเีสรภีาพในการรบัรูข้้อมลูข่าวสารทีห่ลากหลาย 
ในทุกช่องทาง	
	 	 	 แต่อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง 
เนื้อหาช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีท�าให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน ์
ในระบบดิจิทัลมีความได้เปรียบเหนือช่องทางการรับชมอื่นๆ		
  2.5.4  ปัจจัยการซื้อขาย – เพิ่มทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
	 	 	 1)	 การเสนอขายหุ้นสามัญและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท	 อมรินทร์พริ้นติ้ง	 
แอนด์	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)		
	 	 	 บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้ง	แอนด์	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(Amarin)	ได้มีหนังสือ 
เรียนกรรมการและผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2559	 
เพ่ือขอแจ้งการเสนอขายหุน้สามญัและเพิม่ทนุจดทะเบียนของ	Amarin	โดยในการเสนอดังกล่าวนัน้	 
มีสาระส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 เนื่องจาก	 
Amarin	 ถือได้ว่าเป็น	 “บริษัทใหญ่”	 ที่มีอ�านาจควบคุมกิจการบริษัท	 อมรินทร์	 เทเลวิชั่น	 จ�ากัด	 
(Amarin	TV)	ตามความหมายของประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	การก�าหนดลกัษณะและมาตรการก�ากบัดแูล 
การควบรวมกิจการ	 การถือหุ้นไขว้	 และการครอบง�ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน	์ 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 20	 มกราคม	 2558	 โดยประเด็นที่ส�านักงาน	 กสทช.	 
จะต้องพิจารณาและติดตามตรวจสอบ	 การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและการเพิ่มทุนการจดทะเบียน	 
เพื่อติดตามสภาพตลาด	สามารถสรุป	ดังนี้		
	 	 	 	 1.1	บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้ง	แอนด์	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	Amarin	 
เป็นบริษทัฯ	ทีถื่อหุน้ร้อยละ	99.99	ของบรษิทั	อมรนิทร์	เทเลวชิัน่	จ�ากดั	หรอื	Amarin	TV	(ช่อง	34)	 
ซึ่งถือได้ว่า	 Amarin	 เป็นบริษัทใหญ่ของ	 Amarin	 TV	ทั้งนี้	 ในการเสนอขอเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 
ดงักล่าว	แต่เดมิการถอืหุน้รายใหญ่เป็นการถือโดยครอบครวัอทุกะพนัธ์	(ผูถ้อืหุน้รายใหญ่อนัดบั	1-4)	 
ในอตัราส่วนร้อยละ	58.87	และผูถ้อืหุน้รายย่อยในอตัราส่วนร้อยละ	41.139	ซึง่ต่อมาภายหลงัจาก 
การเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ ้นนั้น	 ครอบครัวอุทกะพันธ์	 จะมีสัดส่วนของหุ้นลดลง 
เหลือเพียงร้อยละ	30.83	โดยผู้ซื้อรายใหม่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ	47.62	 
(ตารางที่	4)

9	 ประกอบไปด้วย	 นายระพี	 อุทกะพันธุ์	 ร้อยละ	 17.48	 นางเมตตา	 อุทกะพันธุ์	 ร้อยละ	 16.67	 นางระริน	 อุทกะพันธุ	์ 
ปัญจรุ่งโรจน์	ร้อยละ	15.45	และนางสาวระริน	อุทกะพันธุ์	ร้อยละ	9.27	ตามล�าดับ
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ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน 

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ภายหลังการเพิ่มทุน

ที่ รายชื่อ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1 ผู้ซื้อ - - 200,000,000 47.62

2 ครอบครัวอุทกะพันธุ์ 129,506,096 58.87 129,506,096 30.83

3 ผู้ถือหุ้นรายย่อย 90,493,769 41.13 90,493,769 21.55

รวม 219,999,665 100.00 419,999,865 100.00

 ตารางที่ 4 : แสดงการถือหุ้นของ	Amarin	ก่อนและภายหลังการเปลี่ยนแปลงหุ้น
 ที่มา :  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(www.set.or.th)	

	 	 	 	 ในการเข้าซือ้หุน้ดังกล่าว	ส�านกังาน	กสทช.	ได้ด�าเนนิการตรวจสอบการถือหุน้ 
และอ�านาจควบคุมในเบื้องต้นในประเด็นการมีอ�านาจควบคุมผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
โทรทัศน์ที่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง10	 ซ่ึงจากการพิจารณาเบ้ืองต้นพบว่า	 “ผู้ซ้ือ”	 
ได้แก่	บริษัท	วัฒนภักดี	จ�ากัด11	ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดย	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	สัดส่วนร้อยละ	49.99	 
และนายปณต	สริวิฒันภกัดี	สดัส่วนร้อยละ	49.99	ซึง่การเข้ามาถอืหุน้ดังกล่าวนัน้	ส�านกังาน	กสทช. 
ได้ด�าเนนิการตรวจสอบถงึความสมัพันธ์ของบรษิทั	วฒันภกัด	ีจ�ากดั	และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ	 
ว่ามคีวามเกีย่วโยงหรอืเป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัผูร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการโทรทศัน์รายอืน่ๆ	หรอืไม่	 
ซ่ึงจากการตรวจสอบในปัจจบุนัยงัไม่พบความเกีย่วโยงหรอืเป็นผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัผูร้บัใบอนญุาต 
รายอื่นๆ	แต่อย่างใด	

10	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการประมูลคลื่นความถี่	 เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ	พ.ศ.	2556	และประกาศ	กสทช.	เรื่อง	การก�าหนดลักษณะและมาตรการก�ากับดูแล
การควบรวมกิจการ	การถือหุ้นไขว้	และการครอบง�ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

11	อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทฯ	โดยคาดว่ามีทุนจดทะเบียน	9	ล้านบาทถ้วน
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	 	 	 	 1.2	 จากหนังสือชี้แจงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 บริษัท	 
อมรินทร์	พริ้นติ้ง	แอนด์	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้แจ้งถึงการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ	 
Amarin	จาก	219,999,865	บาท	 เป็น	419,999,865	บาท	 (เพิ่มขึ้น	 200,000,000	บาท)	 โดย 
การเพิม่ทนุกระท�าโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน	200,000,000	หุน้	มลูค่าท่ีตราหุ้นละ	1	บาท	 
โดยเสนอขายให้กับผู้ซื้อในราคาหุ้นละ	4.25	บาท	ซึ่งจะท�าให้	Amarin	ได้รับเงินเพิ่มทุนรวมมูลค่า 
ทั้งสิ้น	850,000,000	บาท	
	 	 	 	 นอกจากน้ียังชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินส�าหรับการเพ่ิมทุน 
โดยการน�าไปลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 ภายใต้ช่อง	 Amarin	 TV	 
(ช่อง	34)	ซึ่งมีแผนการน�าเงินไปใช้	ดังนี้	

 ภาพที่ 18 :	แสดงโครงสร้างก่อนและภายหลังการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกลุ่ม	Amarin
 ที่มา : ส�านักส่งเสริมการแข่งขันและก�ากับดูแลกันเอง	 ส�านักงาน	 กสทช.	 เข้าถึงข้อมูล	 
ณ	วันที่	14	ธันวาคม	2559

ธุรกิจเบียร์/สุรา

ครอบครัวอุทกะพันธุ์ ครอบครัวอุทกะพันธุ์

58.87% 30.83% 21.55%47.62%

0.43%

19.00% 19.00%99.99% 99.99%0.50% 0.50%

41.13%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายย่อยบจก.วัฒนภักดี

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจการแสดง กีฬา

บจก.

ดับบลิวพีเอส 

บจก.

ดับบลิวพีเอส 

ก่อนเปลี่ยนแปลงหุ้น หลังเปลี่ยนแปลงหุ้น
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ที่ รายการ
จ�านวนเงินที่น�าไปใช ้

โดยประมาณ (ล้านบาท)
ระยะเวลาที่ใช้เงิน 

โดยประมาณ

1 ค่าใบอนุญาตงวดที่	 4	 ในจ�านวนที่เกินจาก 
การเบิกเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้

150 ภายในปี	2560

2 ช�าระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 300 ภายในปี	2561

3 เงินลงทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ	 ได้แก	่ 
ค่าเช่าโครงข่าย	ค่าผลิตรายการ	เป็นต้น	

400 ภายในปี	2561

 ตารางที่ 5 : แสดงแผนการน�าเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้ในกิจการของ	Amarin	TV
 ที่มา :	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(www.set.or.th)

	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 จากแผนการใช้เงินดังกล่าวโดยเฉพาะการน�าเงินลงทุน 
หมนุเวยีนในการด�าเนนิธรุกจิจ�านวน	400,000,000	บาท	นัน้	เพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพในการประกอบ 
ธุรกิจ	อาท	ิการผลิตรายการโทรทศัน์	โดยมุง่หวงัท่ีจะได้รบัการปรบัอนัดบัความนยิม	(Rating)	ข้ึนมา 
ให้อยูใ่น	10	อนัดับแรก	(Top	10)		นอกจากนี	้Amarin	ยงัได้ประมาณการอตัราการขายนาทโีฆษณา 
และอตัราการเติบโตของอตัราค่าโฆษณา	โดยมุง่หวงัทีจ่ะให้มกีารเตบิโตทีเ่พิม่มากขึน้	ซึง่จะส่งผลให้ 
รายได้รวมจากการประกอบกิจการเพิ่มมากขึ้นด้วย	(ตามตารางที่	6)
 

ข้อมูลใน
อดีตปี 2558

ประมาณการปี 2559-2572

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2560-2772

อัตราที่คาดว่าจะขาย
นาทีโฆษณาได้	
(Occupancy	Rate)

26.7% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 80.0% 80.0%

อัตราการเติบโตของอัตรา
ค่าโฆษณา

(5.0%) 79.5% 50.0% 33.3% 5.0% 5.0%

หน่วย : ล้านบาทต่อปี
ข้อมูลในอดีตปี 2558

งบประมาณปี 2559-2572
ปี 2557 ปี 2558 9 เดือน ปี 2559

รายได้รวม 31.3 103.0 158.1 219.6	-	2,329.7

 ตารางที่ 6 : แสดงการคาดการณ์การเติบโตของอัตราค่าโฆษณาในปี	 2559–2572	 ของ	 
Amarin	TV
 ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(www.set.or.th)	

	 	 	 2)	 การเพิม่ทนุจดทะเบยีนและการซือ้ขายหุน้ของบรษิทั	เดอะ	วนั	เอน็เตอร์ไพรส์	 
จ�ากัด	
	 	 	 บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)	มีหนังสือเรียนกรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2559	แจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ 
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี 255922

การเข้าท�าสัญญาซือ้ขายหุน้ของบรษิทั	เดอะ	วนั	เอน็เตอร์ไพรส์	จ�ากดั	โดยการเปลีย่นแปลงผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่และเพิ่มทุนจดทะเบียน	ซึ่งกรณีดังกล่าวบริษัท	เดอะ	วัน	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	ถือได้ว่า 
เป็น	“บรษัิทใหญ่”	ทีม่อี�านาจควบคมุกจิการ	บรษิทั	จเีอม็เอม็	วนั	ทีว	ีหรอื	ช่อง	ONE	HD	(หมายเลข	31)	 
ตามความหมายของประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 การก�าหนดลักษณะและมาตรการก�ากับดูแล 
การควบรวมกิจการ	 การถือหุ้นไขว้	 และการครอบง�ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน	์ 
ซึง่ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมือ่วนัที	่20	มกราคม	2558	ส�านกังาน	กสทช.	จงึต้องพจิารณาประเดน็ 
การมอี�านาจเกีย่วโยงหรอืการใช้อ�านาจควบคุมผูร้บัใบอนญุาตภายหลงัมกีารเปลีย่นแปลงการถือหุน้	 
รวมถงึการพจิารณาการถอืครองใบอนญุาตของการประกอบกจิการตามหลกัเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง	12	โดย 
บริษัท	เดอะ	วัน	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	มีโครงสร้างก่อนการเปลี่ยนแปลงถือหุ้นดังภาพที่	19

บจก.ซีเนริโอ

บจก.แอ็กแซ็กท์	ซีเนริโอ บจก.แอ็กซ์	สตูดิโอ บจก.มีมิติ

51% 34.83% 7.87% 6.30%

100% 100% 100% 70%

นายถกลเกียรติ	วีรวรรณ

บจก. วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

บจก.วันท�าดี

 ภาพที ่19 : แสดงโครงสร้างก่อนการเปลีย่นแปลงการถือหุน้	บรษิทั	วนั	เอน็เตอร์ไพรส์	จ�ากัด
 ที่มา : รายงาน	56-1	ปี	2558	ของ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ซึง่จากการพิจารณาในเบือ้งต้นพจิารณาเหน็ว่าการเข้ามาซือ้หุน้ดงักล่าว	ผูซ้ือ้คอื	 
“บริษัท	ประนันท์ภรณ์	จ�ากัด”	ซึ่งมีนางสาวปรมาภรณ์	ประสาททองโอสถ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 
ในสัดส่วนร้อยละ	 99.98	 ของหุ้นทั้งหมด	 ซึ่งจากการเข้าถือหุ้นของบริษัท	 ประนันท์ภรณ์	 จ�ากัด	 
พบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท	เดอะ	วัน	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	ดังภาพที่	2013  

12	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการประมูลคลื่นความถี่	 เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ	พ.ศ.	2556	และประกาศ	กสทช.	เรื่อง	การก�าหนดลักษณะและมาตรการก�ากับดูแล					 
การควบรวมกิจการ	การถือหุ้นไขว้	และการครอบง�ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

13	กลุ่มนายถกลเกียรติ	วีรวรรณ	ประกอบด้วย	นายถกลเกียรติ	วีรวรรณบริษัท	ซีเนริโอ	จ�ากัด	และ	บริษัท	วันท�าดี	จ�ากัด
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ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�านักงาน กสทช.) 23

น.ส.ปรมาภรณ์ ประสาททองโอสถ 

บจก.สินสหกล	 กลุ่มนายถกลเกียรติ	
วีรวรรณบจก.ประนันท์ภรณ์  

บจก. วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

15%

99.98%

50% 25.50%

100%

24.50%

40%

 ภาพที่ 20 :	แสดงโครงสร้างการเข้าถือหุ้นของ	บริษัท	ประนันท์ภรณ์	จ�ากัด
 ที่มา :	ส�านักส่งเสริมการแข่งขันและก�ากับดูแลกันเอง	ส�านักงาน	กสทช.	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	 
พฤศจิกายน	2559

	 	 	 จากโครงสร้างภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นดังกล่าวพบว่า	 บริษัท	 
ประนันท์ภรณ์	 จ�ากัด	 ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของบริษัท	 วัน	 เอ็นเตอร์ไพรส์	 จ�ากัด	 
ในสัดส่วนร้อยละ	50	ของหุน้ทัง้หมด	โดยม	ีน.ส.ปรมาภรณ์	ประสาททองโอสถ	เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ใน	 บริษัท	 ประนันท์ภรณ์	 จ�ากัด	 ซึ่งถือสัดส่วนร้อยละ	 99.98	 และยังเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัท	ประนันท์ภรณ์	จ�ากัด	นอกจากนี้	จากการตรวจสอบข้อมูล	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2559	 
ยังพบว่า	 น.ส.ปรมาภรณ์	 ประสาททองโอสถ	 เป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัท	 สินสหกล	 จ�ากัด	 
ในสัดส่วนร้อยละ	15	ซึ่งบริษัท	สินสหกล	จ�ากัด	ดังกล่าวได้เป็นผู้หุ้นรายใหญ่ของช่อง	PPTV	HD	 
(หมายเลข	 36)	 ของบริษัท	 บางกอก	 มีเดีย	 แอนด์	 บรอดคาสติ้ง	 จ�ากัด	 ซ่ึงเป็นผู้รับใบอนุญาต 
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
	 	 	 อย่างไรก็ตาม	ภายหลังจากตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2559	 
พบว่าช่อง	PPTV	HD	(หมายเลข	36)	ของบริษัท	บางกอก	มีเดีย	แอนด์	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด	ได้ม ี
การแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถอืหุน้	(ข้อมลูตามส�าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้	ณ	วนัที	่30	ธนัวาคม	 
2559)	 โดย	 “PPTV”	 ไม่มีบริษัท	 สินสหกล	 จ�ากัด	 เป็นผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด	 ซ่ึงจากโครงสร้าง 
ความสมัพันธ์ภายหลังการเปลีย่นแปลงการถอืหุน้ข้างต้น	พบว่าเมือ่บรษิทั	สนิสหกล	จ�ากดั	ไม่ได้เป็น 
ผู้ถือหุ้นใน	 “PPTV”	 อีกต่อไป	 ดังนั้น	 การที่บริษัท	 ประนันท์ภรณ์	 จ�ากัด	 จะเข้ามาซ้ือหุ้นใน 
“วัน	เอ็นเตอร์ไพรส์”	โดยที่บริษัท	ประนันท์ภรณ์	จ�ากัด	มีนางสาวปรมาภรณ์	ปราสาททองโอสถ	 
เป็นผู้ถือหุ้น	 99.98%	 และในขณะเดียวกันนางสาวปรมาภรณ์ฯ	 ก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท	 
สินสหกล	 จ�ากัด	 15%	 แต่เนื่องด้วย	 บริษัท	 สินสหกล	 จ�ากัด	 ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงการเป็น 
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี 255924

ผูถ้อืหุน้ใน	“PPTV”	และการเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถอืหุน้ของ	“PPTV”	ดงักล่าว	เกดิขึน้ก่อนทีจ่ะ 
เกิดนิติกรรมการโอนหุ้นเพิ่มทุนของ	“วัน	เอ็นเตอร์ไพรส์”	ที่จะมีการซื้อขายครั้งแรกภายในเดือน 
กมุภาพันธ์	2560	ดังนัน้	จงึสรปุได้ว่ากรณดีงักล่าวไม่ก่อให้เกดิความสมัพนัธ์ระหว่าง	“จเีอม็เอม็วนั”	 
และ	“PPTV”	อันส่งผลให้ผู้รับใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทั้งสองรายกลายเป็น 
ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	
   

น.ส.ปรมาภรณ์ ประสาททองโอสถ 

บจก.สินสหกล	 กลุ่มนายถกลเกียรติ	
วีรวรรณบจก.ประนันท์ภรณ์  

บจก. วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

15%

99.98%

50% 25.50%

100%

24.50%

40%

 ภาพที ่21 : แสดงโครงสร้างหลงัการเปลีย่นแปลงการถอืหุน้ของบรษิทั	ประนนัท์ภรณ์	จ�ากดั
 ที่มา :	ส�านักส่งเสริมการแข่งขันและก�ากับดูแลกันเอง	ส�านักงาน	กสทช.	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	 
ธันวาคม	2559

  2.5.5 ปัจจัยด้านอื่นๆ 
	 	 	 ด้วยช่วงเวลาไตรมาสที	่4	ของปี	2559	สถานโีทรทศัน์ทกุช่องจะต้องรบัสญัญาณ 
ถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ	 โดยต้องปรับผังรายการจากเหตุปัจจัยทางการเมือง 
และการงดออกอากาศโฆษณา	รายการบนัเทงิ	เพือ่ถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน	2559	 ตามแนวทางปฏิบัติของ	 กสทช.	 ซ่ึง 
ส่งผลให้ความนิยมรายการในช่วงเดือนตุลาคม	 2559	 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด	 (ดังภาพท่ี	 22)	 แต่ 
อย่างไรก็ตามหลงัจากเดือนพฤศจกิายน	2559	กสทช.	ได้ออกแนวปฏบัิตโิดยให้แต่ละสถานโีทรทัศน์ 
สามารถออกอากาศได้ตามผังรายการปกติจึงส่งผลให้ความนิยมรายการของแต่ละช่องเริ่มกลับสู่ 
ภาวะปกติ	อย่างไรก็ตาม	จากข้อมูลของ	บริษัท	เอจีบี	นีลเส็น	มีเดีย	รีเสิร์ซ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 
พบว่าอตุสาหกรรมโฆษณาของปี	2559	ว่ามมีลูค่ารวม	107,896	ล้านบาท	โดยหดตวัลงร้อยละ	11.69	 
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี	2558	
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 ภาพที่ 22 : แสดงความนิยมในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ปี	2559	 		
 ที่มา : บริษัท	เอจีบี	นีลเส็น	มีเดีย	รีเสิร์ซ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

3. การให้บริการโครงข่ายดิจิทัลภาคพื้นดิน
  3.1 ลักษณะบริการ	 การให้บริการโครงข่ายดิจิทัลภาคพื้นดิน	 มีลักษณะรวบรวมและ 
แพร่สัญญาณซึ่งได้รับมาจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส�าหรับ 
ให้บริการช่องรายการดิจทิลัประเภทต่างๆ	(Service	Provider)	มาท�าการรวมสญัญาณ	(Multiplex)	 
และน�าสัญญาณกระจาย	(Distribution)	ต่อไปยังผู้รับชมโทรทัศน์ตามบ้านต่อไป
 3.2 จ�านวนผู้รับใบอนุญาต และผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน ์
แบบดิจิทัลผ่านโครงข่ายภาคพื้นดินต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน ์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวนใบอนุญาตทั้งสิ้น	5	ใบอนุญาต	และมีจ�านวนผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตฯ	4	ราย	ได้แก่	สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	กรมประชาสัมพันธ์	องค์การกระจายเสียง 
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	และบริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยผู้ได้รับใบอนุญาต 
ทั้ง	4	ราย	มีผู้รับใบอนุญาตที่เป็นผู้ใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	ดังนี้		
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 ภาพที่ 23 : แสดงผู้ได้รับใบอนุญาตโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล	ประเภท 
ช่องรายการ	ที่เข้าใช้โครงข่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล	
 ทีม่า : ส�านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง		กจิการโทรทัศน์	และกจิการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ
 
 3.3 ส่วนแบ่งการตลาด เมือ่พจิารณาจากรายได้การให้บรกิารโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ 
ในระบบดิจิทัลประจ�าปี	2559	ที่ยื่นต่อส�านักงาน	กสทช.	จะพบว่า	ผู้ให้บริการโครงข่ายฯที่มีส่วน 
แบ่งตลาดมากที่สุด	คือ	กองทัพบก	โดยมีส่วนแบ่งตลาด	ร้อยละ	58.26	รองลงมาคือ	บริษัท	อสมท	 
จ�ากัด	(มหาชน)	องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	มส่ีวนแบ่งการตลาด 
ที่ร้อยละ	22.53	และร้อยละ	19.21	ตามล�าดับ	อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบัน	กรมประชาสัมพันธ์	ยังไม่ม ี
ส่วนแบ่งตลาดจากปัจจัยรายได้14	 ทั้งนี้	 จะเห็นว่ากองทัพบกมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าครึ่งหนึ่ง 
ของส่วนแบ่งตลาดทัง้หมดในตลาดการให้บรกิารน�าส่งสญัญาณโทรทศัน์ในระบบดจิทิลัผ่านโครงข่าย 
ภาคพืน้ดนิ	(MUX)	ซึง่สอดคล้องกบัจ�านวนใบอนญุาตทีไ่ด้รบั	2	ใบอนญุาต	และจ�านวนช่องรายการ 
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่เข้าใช้บริการ

14	ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ให้บริการแต่เฉพาะช่องของตนเอง	 (ช่อง	 NBT)	 และยังไม่มีการเปิดให้ผู้อื่นใช้บริการ	 ดังนั้น 
การลงบัญชีรายได้จึงมีลักษณะภายใน	(Internal	charge)	และถือว่ายังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ
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 ภาพที่ 24 : แสดงส่วนแบ่งตลาดโดยใช้ปัจจัยรายได้จากการให้บริการรอบระยะเวลาบัญชี	 
ปี	2559
 ที่มา : 	จากการค�านวณปัจจัยรายได้ค่าบริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 
ประจ�าปี	 2559,	 ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	 
ส�านักงาน	กสทช.
   
 3.4  แนวโน้มการแข่งขัน	 การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลไม่มี		 
การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ	เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้
   1. จ�านวนผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการถูกควบคุมโดย กสทช. ภายใต้ข้อก�าหนดของ	 
กสทช.	ผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดจิทิลัต้องเป็นผูใ้ห้บรกิารทีไ่ด้รบัใบอนญุาต 
โครงข่าย	 เน่ืองจากจ�าเป็นต้องมีการจัดสรรคลื่นความถี่ส�าหรับใช้ในการส่งสัญญาณ	 ซึ่งปริมาณ 
คลื่นความถี่ที่สามารถจัดสรรได้สูงสุด	จ�านวน	6	ใบอนุญาต	ในปัจจุบัน	กสทช.	ได้จัดสรรใบอนุญาต 
โครงข่ายไปแล้วทั้งสิ้นจ�านวน	5	ใบอนุญาต	(มีผู้เล่น	จ�านวน	4	ราย	เนื่องจากสถานีวิทยุโทรทัศน ์
กองทพับกได้รับจ�านวน	2	ใบอนญุาต)	การเข้าสูต่ลาดของผูป้ระกอบกิจการรายใหม่จงึเกดิข้ึนได้ยาก
   2.  บริการไม่สามารถทดแทนได้ด้วยบริการอ่ืน	 ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน 
โครงข่ายภาคพืน้ดนิ	แม้ว่าช่องรายการจะสามารถใช้การส่งสญัญาณผ่านโครงข่ายดาวเทยีมแทนได้	 
แต่กไ็ม่สามารถทดแทนได้โดยสมบรูณ์เน่ืองจากการส่งสญัญาณผ่านโครงข่ายดาวเทยีม	ผูร้บัสญัญาณ 
จ�าเป็นติดตั้งจานรับสัญญาณเพื่อการรับชม	 ในขณะที่การส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 
ภาคพ้ืนดนิ	ใช้คลืน่ความถีส่�าหรบัภาคพืน้ดนิในการส่งสญัญาณ	ดงันัน้	จงึสามารถรองรบัการเพิม่ขึน้ 
ของอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นในอนาคตได้	
   3. การลงทุนในโครงข่ายที่มีมูลค่าสูง	 การลงทุนในโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพท่ี 
เหมาะสมทัง้ทางด้านเทคนคิ	และราคาอปุกรณ์	จะมมีลูค่าประมาณ	7,011	ล้านบาทต่อทัง้โครงข่าย	 
(จ�านวน	171	สถานี15)	ส�าหรบัผูใ้ห้บรกิารทัง้	5	ใบอนญุาตโครงข่าย	หรอืสงูถึงประมาณ	1,402	ล้านบาท 

15	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	แผนความถี่วิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	(ฉบับปรับปรุง	2558)
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ต่อใบอนุญาตโครงข่าย	 ซึ่งด้วยเงินลงทุนที่สูงเช่นนี้	 ย่อมเป็นไปได้ยากส�าหรับผู้เล่นรายใหม่ที่จะ 
เข้าสู่ตลาด
	 	 จากปัจจัยทีก่ล่าวมาทัง้จ�านวนผูเ้ล่นทีถ่กูจ�ากัดโดยใบอนญุาต	และการลงทุนในโครงข่าย 
ที่มีมูลค่าสูง	ส่งผลท�าให้จ�านวนผู้เล่นในตลาดมีน้อย	อีกทั้งบริการในตลาดเป็นบริการที่ไม่สามารถ 
ทดแทนได้ด้วยบริการอื่น	 จึงสามารถสรุปได้ว่า	 ตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัลผ่าน 
โครงข่ายภาคพื้นดินเป็นตลาดที่ไม่มีการแข่งขันในปัจจุบัน
 3.5 พฤติกรรมผู้ประกอบกิจการและปัจจัยที่มีแนวโน้มต่อสภาพการแข่งขัน
  3.5.2 การยกเลิกการให้บริการของช่อง ไทยทีวี และช่อง LOCA ของบริษัท ไทยทีวี  
จ�ากัด
	 	 จากกรณีการยกเลิกและหยุดการให้บริการของช่องไทยทีวี	 และ	 LOCA	 ของบริษัท	 
ไทยทีวี	 จ�ากัด	 ส่งผลให้ช่องสัญญาณของผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
ดิจิทัลขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่างลง	 ซึ่งส่งผลต่อ 
สภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจของผู้ให้บริการโครงข่ายจากท่ีเคยมีผู้ใช้บริการจ�านวนแน่นอน	 
จึงเป็นธุรกิจที่ต้องมีการแข่งขันเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและชิงฐานลูกค้าใหม่	 แต่อย่างไรก็ตาม	 
เน่ืองจากการท�าสัญญาเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลกับผู้ให้บริการ 
ช่องรายการมลีกัษณะเป็นสญัญาระยะยาว	การเปลีย่นแปลงผู้ให้บรกิารจงึเป็นไปได้ยาก	การยกเลกิ 
การให้บริการของช่อง	 ไทยทีวี	 และ	 LOCA	 ของบริษัท	 ไทยทีวี	 จ�ากัด	 จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อ 
ตลาดการให้บริการโครงข่ายดิจิทัลภาคพื้นดินในระยะสั้น	
  
4. การให้บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบ 
 ดิจิทัล
 4.1 ลักษณะการให้บริการ	 การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ 
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล	 (Broadcasting	 Facility	 Provider)	 มีลักษณะเป็นการให้เช่าสถานี 
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่ได้มีการลงทุนในอุปกรณ์รับและกระจายสัญญาณแล้ว	 เพ่ือใช้ในการรับ 
สญัญาณโทรทศัน์แบบดิจิทลั	เพ่ือให้ครอบคลมุพ้ืนทีต่ามประกาศของ	กสทช.	โดยผูใ้ห้บรกิาร	Facility	 
จะท�าหน้าที่เริ่มต้นหลังจากที่ช่องรายการ	 (Service	 Providers)	 ซึ่งประกอบไปด้วยช่องรายการ 
โทรทัศน์ดิจิทัล	 น�าเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ส่งไปยังสถานีส่งสัญญาณ	 (Head-end)	 เพื่อท�า 
การรวมสญัญาณ	และส่งไปยงัสถานใีห้บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่กระจายสญัญาณโทรทศัน์ 
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลต่อไป
 4.2 ผู้ประกอบกิจการ	ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตส�าหรับให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ส�าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 ระดับชาติ	 ในส่วนเฉพาะโครงข่ายที่เป็น 
สถานีหลัก	(Main	Station)	จากส�านักงาน	กสทช.	จ�านวน	2	ราย	(2	ใบอนุญาต)	ดังนี้
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ผู้รับใบอนุญาต จ�านวนสถานีหลักในครอบครอง

1.	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 35	สถานี

2.	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน) 4	สถานี

 ตารางที่ 7 :	แสดงผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกสถานีหลักในโครงข่าย 
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล
 ทีม่า : ส�านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทัศน์	และกจิการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ	

	 อย่างไรก็ตาม	ตามประกาศ	กสทช.	เรื่อง	แผนความถี่วิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิทัล	 ลงวันที่	 16	 กรกฎาคม	 2558	 ได้ก�าหนดให้มีการติดตั้งสถานีเสริม	 (Additional	 
station)	เพื่อขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	รวมทั้งสิ้น	168	สถานี	
 4.3  ส่วนแบ่งตลาด เมือ่พิจารณาจากรายได้ค่าบรกิารสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัโครงข่าย 
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลในส่วนที่เป็นสถานีหลัก	 จะพบว่าองค์การกระจายเสียงและ 
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	มส่ีวนแบ่งตลาดมากทีส่ดุ	อยูท่ีร้่อยละ	92.95	และ	บรษิทั		อสมท	 
จ�ากดั	(มหาชน)	มส่ีวนแบ่งการตลาดอยูท่ีร้่อยละ	7.05	ซ่ึงสอดคล้องกบัจ�านวนสิง่อ�านวยความสะดวก 
สถานีหลักที่ผู้ให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกฯ	มีอยู่	ดังภาพที่	25
 

 ภาพที่ 25 :	 แสดงส่วนแบ่งตลาดโดยพิจารณาจากรายได้ค่าบริการสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ส�าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	ประจ�าปี	2559
 ที่มา : อ้างจากข้อมูลรายได้ค่าบริการสิ่งอ�านวยความสะดวกในโครงข่ายดิจิทัลภาคพื้นดิน 
ประจ�าปี	 2559,	 ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	 
ส�านักงาน	กสทช.

	 ทั้งน้ี	 เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดบริการสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับโครงข่ายโทรทัศน ์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลในส่วนที่เป็นสถานีหลัก	 ย้อนหลังเป็นระยะเวลา	 3	 ปี	 นับแต่ปี	 2557	 
ถึงปัจจุบัน	 พบว่ารายได้จากการให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับโครงข่ายโทรทัศน ์
ภาคพ้ืนดนิในระบบดจิิทลัในส่วนทีเ่ป็นสถานหีลกัมสีดัส่วนท่ีเพิม่ข้ึนในทุกๆ	ปี	ซึง่รายได้ขององค์การ 
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กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในปี	2559	มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	22.54	 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	และรายได้ของบริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	เพิ่มขึ้นร้อยละ	34.27	เมื่อ 
เทียบกับปีก่อนหน้าเช่นกัน	
 

 ภาพท่ี 26 : แสดงรายได้ค่าบรกิารของผูใ้ห้บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัค่าโครงข่าย 
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	ระหว่างปี	2557–2559
 ที่มา : ข้อมูลรายได้ค่าบริการสิ่งอ�านวยความสะดวกในโครงข่ายดิจิทัลภาคพื้นดินประจ�าปี	 
2557-2559,	 ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	 
ส�านักงาน	กสทช.

 4.4 แนวโน้มการแข่งขัน การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ 
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล	 (Facility)	 ไม่มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการส่ิงอ�านวยความสะดวก 
ด้วยกัน	เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้	
	 	 4.4.1	 จ�านวนผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการถูกควบคุมโดย	กสทช.	ผู้เล่นในตลาด	Facility	 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้เล่นในตลาด	MUX	 จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ซึง่ได้ถกูก�าหนดไว้ตามแผนความถีว่ทิยสุ�าหรับกจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดิจทิลัของ	กสทช.
	 	 4.4.2	 บริการไม่สามารถทดแทนได้ด้วยบรกิารอืน่	ผูใ้ห้บรกิาร	MUX	จ�าเป็นต้องรบับรกิาร	 
Facility	 จากผู้ให้บริการที่ได้ก�าหนดไว้แล้ว	 เนื่องจากเป็นข้อก�าหนดตามแผนความถ่ีวิทยุส�าหรับ 
กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 โดยไม่สามารถเรียกรับบริการอื่นใดได้	 อีกท้ังบริการ	 
Facility	ก็ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยบริการอื่นเช่นกัน
	 	 4.4.3	 พื้นที่ให้บริการต่างกัน	 ผู้ให้บริการสถานีสิ่งอ�านวยความสะดวกได้ถูกก�าหนดไว้ 
ตามแผนความถี่วิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 จึงถือเป็นการผูกขาด 
ในแต่ละพื้นที่บริการ
	 	 จากปัจจัยที่กล่าวมาทั้งจ�านวนผู้เล่นที่ถูกจ�ากัดโดยใบอนุญาต	และบริการในตลาดเป็น 
บริการที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยบริการอื่น	อีกทั้ง	พื้นที่ในการให้บริการต่างกัน	จึงสามารถสรุป 
ได้ว่า	ไม่มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก
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5. เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล  
	 เป็นบริการปลายทางโดยการรับสัญญาณผ่านกล่องรับสัญญาณ	 (Set-top	 box)	 โทรทัศน	์ 
(integrated	Digital	Television	:	iDTV)	หรอือปุกรณ์	(Portable)	ทีใ่ช้เทคโนโลยปีระเภท	DVB-T2	 
ซึ่งกล่องรับสัญญาณ	 โทรทัศน์หรืออุปกรณ์ที่จะสามารถน�ามาให้บริการได้จะต้องผ่านการรับรอง 
มาตรฐานและติดสติกเกอร์	(Label)	การผ่านการรับรองมาตรฐานจาก	กสทช.		
	 จากข้อมูลของส�านักงาน	กสทช.	พบว่า	ในปี	2557–2559	มีการอนุญาตเครื่องวิทยุคมนาคม 
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ส�าหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน 
ระบบดิจิทัลผ่านกล่องรับสัญญาณ	(Set-top	box)	โทรทัศน์	 (integrated	Digital	Television	:	 
iDTV)	หรืออปุกรณ์	(Portable)	รวมจ�านวน	1,172	แบบ/รุน่	นอกจากนี	้จากข้อมลูดงักล่าวยงัแสดง 
ให้เหน็ถงึแนวโน้มของเครือ่งรบัสญัญาณโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลัแบบมจีอภาพแสดงผล	 
(integrated	Digital	Television	:	iDTV)	ทีม่จี�านวนแบบ/รุน่เพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	ซ่ึงสามารถสะท้อน 
ให้เห็นได้ว่าเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลยังคงได้รับความนิยมและเป็นท่ี 
ต้องการของตลาดในปัจจุบัน	ตามภาพที่	27

 ภาพที ่27 : แสดงจ�านวนแบบ/รุน่เครือ่งรบัสัญญาณโทรทัศน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทัิลท่ีผ่าน 
การตรวจสอบ
 ทีม่า : ส�านักรบัรองมาตรฐานวศิวกรรมในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์	ส�านกังาน	กสทช.

	 ทัง้น้ี	จากข้อมลูการออกเครือ่งหมายแสดงการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานของส�านกังาน	 
กสทช.	 พบว่า	 ต้ังแต่ปี	 2557–2559	 มีการอนุญาตเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ส�าหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลผ่านกล่อง 
รับสัญญาณ	 (Set-top	 box)	 โทรทัศน์	 (integrated	Digital	 Television	 :	 iDTV)	 หรืออุปกรณ์	 
(Portable)	รวมจ�านวน	26,060,588	เครื่อง	ซึ่งจากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่าจ�านวนเครื่องรับ 
สญัญาณโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทลัแบบมจีอภาพแสดงผล	(integrated	Digital	Television	:	 
iDTV)	ยังคงได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน	ตามภาพที่	28
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 ภาพที่ 28 : แสดงจ�านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ผ่าน 
การตรวจสอบ
 ที่มา : รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2558-2559	ของส�านักงาน	กสทช.
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ตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล
(Cable Television)

1. ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด
	 การประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	ดาวเทียม	เป็นการให้บริการโทรทัศน์แบบ 
ไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์	 พ.ศ.	 2551	 แต่ต้องได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ 
โทรทัศน์	 ส�าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่	 ซึ่งผู้รับใบอนุญาตจะท�าการให้บริการแพร่สัญญาณ 
โทรทัศน์ผ่านทางสายเคเบิลไปยังผู้รับชมปลายทาง	 โดยในปัจจุบันมีท้ังผู้ให้บริการท้ังในระบบ 
แอนาล็อกและระบบดิจิทัล	

 ภาพที่ 29 :	แสดงลักษณะกิจกรรมของตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล		

		 ตามภาพที่	 29	 แสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล 
ซึ่งมีการด�าเนินการในลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	ดังนี้	
	 1)	 การผลิตรายการ	(C1)	คือ	การท�าหน้าที่จัดหาหรือผลิตเนื้อหารายการ	(Content)	เช่น	 
รายการข่าวท้องถิ่น	รายการบันเทิง	เป็นต้น	ก่อนด�าเนินการจัดส่งไปยังการให้บริการช่องรายการ	 
(C2)	 ทั้งน้ี	 การผลิตรายการอาจเป็นการให้บริการช่องรายการหรือไม่ก็ได้	 แต่ไม่ถือว่าเป็นการ 
ประกอบกิจการโทรทัศน์ของ	กสทช.				
	 2)	 	การให้บริการช่องรายการ	(C2)	คือ	การท�าหน้าที่รวบรวมเนื้อหารายการเพื่อจัดท�าเป็น 
ผังรายการ	(Program)	ลงในช่องรายการ	(Channel)	ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	โดยการ 
ให้บริการช่องรายการจะต้องได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ตามที่	กสทช.	ก�าหนด	โดยปัจจุบัน 
มีผู้รับใบอนุญาต	จ�านวน	132	ช่องรายการ16

	 3)	 การให้บริการโครงข่าย	 (C3)	 คือ	 การท�าหน้าท่ีรวบรวมช่องรายการจากการให้บริการ 
ช่องรายการก่อนส่งต่อไปเพื่อออกอากาศตามพื้นที่ต่างๆ	ตามที่กฎหมายก�าหนดใน	3	ลักษณะของ 
พื้นที่ให้บริการ	 ได้แก่	 บริการระดับชาติ	 บริการระดับภูมิภาค	 และบริการระดับท้องถ่ิน	 โดย 

16	ข้อมูล	ณ	วันที่	20	เมษายน	2560	จากส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
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การให้บรกิารโครงข่ายจะต้องได้รบัใบอนุญาตให้บรกิารโครงข่ายโทรทศัน์จาก	กสทช.	ทัง้นีปั้จจบุนั 
มีผู้รับใบอนุญาตรวมทั้งสิ้น	จ�านวน	371	ใบอนุญาต17   
	 4)	 การให้บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวก	(C4)	คอื	การให้บรกิารเสาส่งและอปุกรณ์ตามพืน้ที ่
ต่างๆ	 เพื่อให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 โดยการให้บริการ 
จะต้องได้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกตามที่	กสทช.	ก�าหนด	ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้รับ 
ใบอนุญาต	ได้แก่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 ส�าหรับการก�ากับดูแลนั้น	 การให้บริการช่องรายการ	 (C2)	 การให้บริการรวบรวมสัญญาณ	 
(C3)	 การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก	 (C4)	 จะต้องได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การก�ากับ 
ดูแลการประกอบกิจการจาก	กสทช.	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากในส่วนของการให้บริการช่องรายการ	 
(C2)	ส่วนมากเป็นการให้บรกิารลกัษณะเดียวกบับรกิารช่องรายการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม		 
อีกทั้ง	การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก	(C4)	มีผู้บริการเพียงรายเดียว	การวิเคราะห์ในรายงาน 
ฉบบัน้ี	จงึมุง่เน้นในการวเิคราะห์ถงึลกัษณะบรกิารและโครงข่ายของการให้บรกิารรวบรวมสญัญาณ	 
(C3)	เป็นหลัก

2. ลักษณะบริการ
		 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลในปัจจุบันจากการส�ารวจข้อมูลของ 
ส�านักงาน	กสทช.	พบว่ามีการให้บริการใน	2	ลักษณะหลักๆ	ดังนี้	
	 1)		การรวมสัญญาณ	 (MUX)	 และกระจายสัญญาณ	 (Distribution)	 ผ่านโครงข่ายไปยัง 
ผู้รับชมปลายทาง	 (End-User)	หมายถึง	การที่ผู้ประกอบกิจการช่องรายการมาขอใช้บริการ	โดย 
ผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายเคเบลิเป็นผูท้�าการรวบรวมสญัญาณ	(Multiplex)	ซึง่หมายรวมถงึการเชือ่มต่อ 
สญัญาณของระบบโครงข่ายเคเบลิ	ประกอบด้วย	อปุกรณ์รบัสญัญาณ	(Receiver)	อปุกรณ์ถอดรหสั 
สัญญาณ	(Decoder)	และอุปกรณ์รวมสัญญาณ	(Modulator	หรือ	Combiner)	เป็นต้น	และเมื่อ 
ท�าการรวมสญัญาณแล้วจึงมกีารกระจายสญัญาณช่องรายการผ่านทางโครงข่ายเคเบลิไปยงัอปุกรณ์ 
ของผู้รับชมปลายทางไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รับสัญญาณแบบแอนาล็อกหรือดิจิทัล	

 ภาพที่ 30 : แสดงลักษณะการให้บริการรวมสัญญาณและกระจายสัญญาณผ่านโครงข่าย 
ไปยังผู้รับชมปลายทาง	(End-User)

17	ข้อมูล	ณ	วันที่	22	มีนาคม	2560	จากส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย	สิ่งอ�านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุ
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	 2)	 บริการเช่าใช้ห้องส่ง	(Head-end)	หรอืให้ผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่ร่วมใช้ห้องส่ง	การบริการ 
เช่าใช้ห้องส่ง	(Head-end)	หรือ	ให้ผูรั้บใบอนญุาตรายอืน่ร่วมใช้ห้องส่ง	(Head-end)		สามารถแบ่งได้	 
2	ประเภท	ได้แก่	1)	ผูป้ระกอบการมกีารใช้ห้องส่ง	(Head-end)	ร่วมกัน	โดยมกีารกระจายสญัญาณ 
จากผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลที่เป็นเจ้าของห้องส่ง	 (Head-end)	 ไปยังสถานที่ประกอบการของ 
ผู้ประกอบการรายอื่น	 เพื่อกระจายสัญญาณไปยังผู้รับชมทางบ้านอีกที	 โดยอาจจะมีค่าตอบแทน 
จากการร่วมใช้ห้องส่ง	(Head-end)	หรือไม่ก็ได้	และ	2)	การที่ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลมีห้องส่ง	 
(Head-end)	ของตวัเอง	และมกีารกระจายสญัญาณโทรทศัน์จากห้องส่ง	(Head-end)	ของผูใ้ห้บรกิาร 
โครงข่ายเคเบิลไปยังห้องส่ง	(Head-end)	ของผู้ประกอบกิจการรายอื่น	อันประกอบด้วย	ห้องส่ง	 
(Head-end)	หลกั	ทีท่�าหน้าทีเ่ชือ่มต่อสญัญาณโทรทัศน์ไปยงัสาขาหรอืห้องส่ง	(Head-end)	ย่อยของ 
ผู้ประกอบกิจการรายอ่ืนหลังจากนั้นจึงกระจายสัญญาณไปยังผู ้รับชมทางบ้าน	 ซ่ึงอาจจะม ี
ค่าตอบแทนจากการร่วมใช้ห้องส่ง	(Head-end)	หรอืไม่กไ็ด้เช่นกนั	ด้วยสาเหตนุี	้การบรกิารดงักล่าว 
จึงเป็นบริการหลักในตลาดค้าส่งการให้บริการผ่านเคเบิลทีวี	 เนื่องจากเป็นการให้บริการแก่ผู้รับ 
ใบอนุญาตรายอื่น	เพื่อกระจายสัญญาณไปยังผู้รับชมทางบ้าน
		 อย่างไรก็ตาม	ผู้ให้บริการเช่าใช้ห้องส่ง	(Head-end)	หรือ	ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นร่วมใช ้
ห้องส่ง	(Head-end)	มผีูใ้ห้บรกิารจ�านวนทัง้สิน้	10	ราย18	โดยเป็นผูไ้ด้รบัใบอนญุาตจาก	กสทช.	ทุกราย	 
ได้แก่	 1.	 บริษัท	 เค.พี.พี.	 เอ็นเตอร์ไพรส์	 จ�ากัด	 2.	 บริษัท	 เคเบิลหัวหิน	 จ�ากัด	 3.	 บริษัท	 
พี	เอ	บิสสิเนส	ภูเก็ต	จ�ากัด	4.	บริษัท	ภูเก็ตเคเบิ้ล	จ�ากัด	5.	บริษัท	ราไวย์	เคเบิ้ล	ทีวี	จ�ากัด	6.บริษัท	 
สาคร	เคเบิลทีวี	เน็ทเวิร์ค	จ�ากัด	7.	บริษัท	แฮปปี้โฮม	เคเบิ้ลทีวี	จ�ากัด	8.	บริษัท	ไฮ-เทค	เคเบิล	 
เทเลวิชั่น	จ�ากัด	9.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ดีซี	อีเลคโทรนิคส์	10.	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล	นครปฐม 
เคเบิล้ทวี	ีอน่ึง	โดยส่วนมากการบรกิารเช่าใช้ห้องส่ง	(Head-end)	หรอื	ให้ผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่ร่วมใช้	 
ห้องส่ง	(Head-end)	เป็นการให้บริการโดยไม่มีค่าบริการ	ซึ่งผู้ให้บริการมักเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึง 
แหล่งเงินได้ง่าย	 หรือเป็นผู้ท่ีมีบริษัทในเครือที่ต้องการให้บริการแก่ผู้รับชมทางบ้าน	 แต่เนื่องจาก 
มีข้อจ�ากัดในใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่	 ท�าให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้เฉพาะพื้นที่ตาม 
ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขใบอนุญาต	

  ภาพที่ 31 : แสดงลักษณะบริการเช่าใช้ห้องส่งหรือให้ผู้รับใบอนุญาตอื่นร่วมใช้ห้องส่ง		

18	รายงานผลการศึกษาโครงการส�ารวจผู้เล่นและบริการของตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรทัศน์ตามประกาศ	กสทช.	เรื่อง	 
หลักเกณฑ์การพิจารณาก�าหนดผู้มีอ�านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส�าคัญในตลาดที่เก่ียวข้องในกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์	 และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
ในการแข่งขัน	พ.ศ.	2557,	หน้า	153
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	 ท้ังนี้	 นอกจากการให้บริการดังท่ีกล่าวมาแล้ว	 ยังมีผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล 
รายใหญ่	ทีม่ศีกัยภาพในการให้บรกิารในทกุๆ	ห่วงโซ่อปุทาน		ตัง้แต่การเป็นเจ้าของเนือ้หารายการ/ 
ลิขสิทธิ์	 การผลิตเนื้อหารายการ	 การรวบรวมเนื้อหารายการ	 และการให้บริการไปยังผู้ใช้บริการ 
ปลายทางหรอืไปยงัผูใ้ห้บรกิารเคเบลิรายเลก็รายอืน่ๆ	ทีใ่ห้บริการในท้องถิน่ด้วย	เช่น	บรษิทั	ทร	ูวชิัน่	 
กรุ๊ป	จ�ากัด				

3. ลักษณะการแข่งขัน
 3.1 พื้นที่และขอบเขตการให้บริการ
	 การแข่งขนัในตลาดการรบัชมโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิ	พบว่า	ตลาดมลีกัษณะเป็นตลาด 
กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด	 (Monopolistic	 Competition)	 กล่าวคือ	 เมื่อพิจารณาผู้เล่นโดยมีขอบเขต 
ตลาดทั้งประเทศจะมีผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลทีวีจ�านวนมาก	แต่ถ้าพิจารณาเป็นรายพื้นที ่
แต่ละจงัหวดัจะพบว่า		มผีูใ้ห้บรกิารผ่านโครงข่ายเคเบลิทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิารในท้องถิน่	เพยีง	1–3	ราย	 
ทีเ่ป็นผู้มอี�านาจผกูขาดภายในพืน้ทีใ่ห้บรกิารโดยมกีารแบ่งแยกพืน้ทีใ่ห้บรกิารภายในแต่ละจงัหวดั 
ชัดเจน	 (ไม่รวมถึงจังหวัดขนาดใหญ่ตามภูมิภาคต่างๆ	 หรือจังหวัดท่องเท่ียว	 ท่ีมีผู้ให้บริการผ่าน 
โครงข่ายเคเบลิหลายราย)	และในแต่ละพืน้ทีใ่ห้บรกิารภายในจงัหวดัอาจมผีูใ้ห้บรกิารหลายราย	แต่ 
ผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลแต่ละรายในพื้นท่ีแต่ละจังหวัดจะต้องเผชิญกับการแข่งขันกับ 
ผูใ้ห้บรกิารผ่านโครงข่ายเคเบลิระดับชาติรายใหญ่ซึง่ให้บรกิารครอบคลมุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ	ซึง่ปัจจบุนั 
แม้ว่าผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิล	 ที่ได้รับใบอนุญาตระดับชาติจะมีจ�านวนทั้งสิ้น	 4	 ราย	 
แต่มีเพียงรายเดียวที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างแท้จริง	ได้แก่		บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	 
จ�ากัด	
	 อย่างไรกต็าม	นอกจากผูใ้ห้บรกิารผ่านโครงข่ายเคเบิลในท้องถ่ินแต่ละจงัหวดัหรอืกลุม่จงัหวัด 
จะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลระดับชาติแล้ว	 ยังต้องเผชิญกับ 
ผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่มีพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ	เพราะถือได้ว่าเป็น 
สนิค้าทีม่กีารทดแทนกนัได้ในสายตาของผูบ้รโิภค	นอกจากนี	้ผูใ้ห้บรกิารรปูแบบใหม่	เช่น	OTT	เริม่ 
เข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะในกลุม่คนรุน่ใหม่	และกลุม่คนในเขตเมอืง	ท�าให้ผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ผ่าน 
โครงข่ายเคเบิลต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น	(ดังภาพที่	32)	
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 ภาพที่ 32 : แสดงลักษณะการแข่งขันและพื้นท่ีให้บริการในตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่าน 
โครงข่ายเคเบิล

	 ภาพที่	 32	 แสดงพื้นที่การให้บริการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	 โดยจะเห็นได้ว่าใน 
พื้นที่ให้บริการ	A	และพื้นที่ให้บริการ	B	ต่างเป็นผู้เล่นที่ให้บริการในเขตพื้นที่ของตน	อาทิ	การให้ 
บริการโทรทัศน์ระบบเคเบิลระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น	 ส่วนพื้นที่ให้บริการ	C	 เป็นการบริการของ 
โทรทัศน์ระบบเคเบิลหรือระบบดาวเทียมในระดับชาติ	ซึ่งจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ให้บริการ	C	มีพื้นที ่
ให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ	A	และ	B	อีกทั้ง	ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ	A	หรือ	B	ต่าง 
สามารถเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการจากพื้นที่ให้บริการ	C	ได้
	 การแข่งขันในตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	จึงมุ่งเน้นการแข่งขันไปที่เนื้อหา 
รายการ	(Contents)	เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร	ผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่าย 
เคเบิลต้องจัดหาเนื้อหารายการ	 premium	 เพ่ือสร้างความแตกต่างและความน่าสนใจแก่ผู้รับชม 
ปลายทาง	เช่น	ลิขสทิธิฟ์ตุบอล	ซึง่มเีฉพาะแต่ผูใ้ห้บริการระดบัชาต	ิ	เช่น		บรษัิท		ทร	ูวชิัน่	กรุป๊		จ�ากดั	 
ซ่ึงมีศกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะจดัหาบรกิารดงักล่าวมาได้	แต่เนือ่งจากผูใ้ห้บรกิารโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 
เคเบิลรายเล็กมักเป็นผู้ให้บริการในต่างพื้นที่กัน	การจะเข้าถึงเนื้อหารายการ	premium	ดังกล่าว 
ได้จึงต้องมีการร่วมมือกันเพื่อซื้อหรือเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหารายการ	 
premium	นั้นๆ	มาเพื่อแข่งขันกับผู้ให้บริการรายใหญ่		
 3.2  รูปแบบของการให้บริการ
	 ผู้ให้บรกิารในตลาดการให้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิ	จะให้บรกิารในตลาดอยู	่2	ระบบ	 
คอื	ระบบแอนาล็อก	และระบบดจิิทลั	ซึง่ผูใ้ห้บรกิารในตลาดซึง่ส่วนใหญ่เป็นรายเลก็	ยงัคงให้บรกิาร 
ด้วยระบบแอนาลอ็ก19	ถงึร้อยละ	71.78	แต่ส�าหรบัผูใ้ห้บรกิารทีม่ขีนาดใหญ่และมทีนุเพยีงพอกจ็ะ 
ปรับตัวเพื่อให้บริการในระบบดิจิทัลควบคู่ไปพร้อมกัน	 หรือบางรายอาจเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ 

19	การส�ารวจผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลโดยส�านักงาน	กสทช.	ส่วนภูมิภาค	และส�านักงาน	กสทช.	เขต	ระหว่างเดือน
สิงหาคม	–	ธันวาคม	2559		
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี 255938

ดจิิทัลเพยีงอย่างเดียวก็ได้	เพ่ือรักษาฐานลกูค้าและพฒันาคณุภาพของการให้บรกิารท่ีดีข้ึน		ท้ังน้ี	จาก 
การส�ารวจข้อมูลดังกล่าวยังพบว่า	ช่องรายการในระบบแอนาล็อกจะสามารถให้บริการอยู่ระหว่าง	
60–80	ช่องรายการ	และช่องรายการในระบบดิจิทัลจะสามารถให้บริการได้ตั้งแต่	100–180		ช่อง 
รายการ		
	 	 นอกจากนี้	 จากการส�ารวจข้อมูลด้านการตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 
เคเบิล	จะพบในรูปแบบต่างๆ	ดังนี้
	 	 1.	 ให้บรกิารเคเบลิทวีเีพยีงอย่างเดยีว		การให้บรกิารรปูแบบดงักล่าวจะพบในผูใ้ห้บรกิาร 
ขนาดเลก็และขนาดกลาง20	ซึง่ยงัคงให้บรกิารอยูใ่นรปูแบบการให้บรกิารโทรทศัน์ระบบแอนาลอ็ก 
เป็นส่วนมาก	 โดยมีจ�านวนช่องรายการที่สามารถให้บริการได้อยู่ที่	 30–80	 ช่องรายการ	 (ราคา 
อยู่ระหว่าง	150–350	บาทต่อเดือน)		แต่อย่างไรก็ตาม	มีผู้ให้บริการบางรายโดยเฉพาะผู้ให้บริการ 
ขนาดใหญ่ที่มีการให้บริการเป็นระบบดิจิทัล	 จะมีจ�านวนช่องรายการที่ให้บริการได้อยู่ที่	 85–200	 
ช่องรายการ	 (ราคาอยู่ระหว่าง	 350–400	 บาทต่อเดือน)	 ท้ังนี้	 เมื่อพิจารณาข้อมูลทางการตลาด 
ที่ส�ารวจมา	 จะพบว่า	 ผู้ให้บริการหลายรายได้ใช้กลยุทธ์ในการเรียกเก็บค่าบริการแบบเหมาจ่าย	 
โดยมีการให้ลูกค้าเลือกจ่าย	(แบ่งเป็น	1	เดือน	3	เดือน	6	เดือน	หรือ	1	ปี)	โดยยิ่งลูกค้าจ่ายล่วงหน้า 
นานเท่าไหร่ยิ่งได้รับส่วนลดมากขึ้นเท่านั้น	 เพื่อให้ผู้ให้บริการมั่นใจว่าลูกค้าจะยังคงใช้บริการเป็น 
ลูกค้าของตนอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่จ่ายเงินล่วงหน้า			
	 	 2.	 ให้บรกิารเคเบลิทวีคีวบคูก่บับรกิารรปูแบบอืน่	เนือ่งจากลกัษณะการแข่งขนัทีรุ่นแรง 
ขึ้นในปัจจุบัน	ไม่ว่าจะเป็นบริการ	OTT	หรือ	ดิจิทัลทีวี	ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่าน 
โครงข่ายเคเบลิ	โดยผูใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิต้องปรบัตวัเพ่ือหาธรุกจิอืน่ด�าเนนิการ 
ร่วมกบัธรุกจิเคเบลิทวี	ีโดยจากการส�ารวจข้อมลูการตลาดจากเวป็ไซต์ต่างๆ	รวมถงึการโทรสอบถาม 
ผูใ้ห้บริการโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิ	จะพบบรกิารทีผู่ใ้ห้บรกิารเคเบลิทวีนี�ามาให้บรกิารร่วมกบั 
การให้บริการหลัก	ดังนี้
	 	 	 2.1		อินเทอร์เน็ต	 ถือเป็นบริการหลักอันดับแรกท่ีผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 
เคเบิลน�ามาให้บริการ	 โดยจากการส�ารวจพบว่า	 โดยมากผู้ให้บริการจะน�ามาขายผูกเป็นแพ็กเกจ 
เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการหรือขายแยกเฉพาะอินเทอร์เน็ต	 ส�าหรับรูปแบบแพ็กเกจก็มีความ 
หลากหลาย	 ตั้งแต่มีการจัดรายการส่งเสริมการขายแบบคิดค่าบริการรวมเคเบิลและอินเทอร์เน็ต 
ในราคาระหว่าง	390–1,200	บาทต่อเดอืน	หรือบรกิารอนิเทอร์เนต็และแถมฟรเีคเบิลทีว	ีซ่ึงจะมอีตัรา 
ค่าบริการที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความเร็วของการใช้งานอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น		
	 	 	 2.2	 การให้บริการกล้องวงจรปิด	เป็นบริการอีกทางเลือกหนึ่งรองจากการให้บริการ 
อินเทอร์เน็ต	 โดยรูปแบบการจัดบริการจะจัดเป็นกล้องวงจรปิด	 ซ่ึงผู้ให้บริการจะผูกเป็นแพ็กเกจ 
รวมกับการให้บริการเคเบิล	 หรือมีการขายแยกบริการเฉพาะกล้องวงจรปิด	 โดยราคาของการให้ 
บริการเคเบิลและกล้องวงจรปิดจะอยู่ที่	 690–750	 บาทต่อเดือน	 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 
กล้องวงจรปิด)

20	ก�าหนดจากขนาดของรายได้
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ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�านักงาน กสทช.) 39

	 	 3.	 การให้บริการธรุกจิอืน่ๆ	ทีไ่ม่ได้ให้บรกิารเกีย่วเนือ่งกบัเคเบลิทวี	ีเช่น	การขายตูเ้ตมิเงนิ	 
การขายข้าวสาร	เป็นต้น	โดยตัวอย่างที่พบเห็นได้	คือ	บริษัท	สาคร	เคเบิล	จ�ากัด
	 	 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่า	 ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลพยายามท่ีจะหาทาง 
ปรับตวัทางธุรกจิเพือ่ให้สามารถอยูใ่นตลาดได้นานท่ีสดุ	โดยต้องพยายามปรบัธรุกจิให้สอดคล้องกับ 
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอินเทอร์เนต็ทีม่ากขึน้หรอืการตดิตัง้ 
กล้องวงจรปิดเพือ่ความปลอดภยัของตนเอง	นอกจากนี	้ผูใ้ห้บรกิารบางรายได้ร่วมมอืกบัสถานตี�ารวจ 
ในพื้นที่เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านประชาชนโดยให้ต�ารวจมาด�าเนินการปรับมุมองศากล้อง 
วงจรปิดให้ได้ภาพมุมที่กว้างที่สุดเพื่อความปลอดภัยของสังคมโดยรวม		
	 	 ส�าหรบัค่าบรกิารในการตดิตัง้การรบัชมโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิจากการส�ารวจข้อมลู		 
พบว่า	 ผู้ให้บริการหลายรายคิดค่าติดตั้งอยู่ที่	 300–1,000	 บาท	 โดยข้ึนอยู่กับว่าเป็นการบริการ 
เคเบิลทีวีอย่างเดียวหรือเป็นการบริการท่ีรวมกับการติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตและพ้ืนท่ีของผู้ใช้ 
บริการ	แต่มีผู้ให้บริการบางรายที่ไม่มีการคิดค่าบริการในการติดตั้ง	
 3.3 จ�านวนผู้เล่นในตลาด
	 ส�าหรับจ�านวนผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลในปัจจุบัน	พบว่า	มีจ�านวน	371	ราย21	ทั้งนี้	 
แบ่งเป็น
	 	 1)	 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่น	 ประเภทโครงข่ายระดับชาติ		 
จ�านวน	4	ราย	ทั้งนี้	จะเห็นว่า	มี	บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	 เพียงรายเดียวที่มีการให้บริการ 
ครอบคลมุพ้ืนทีท่ัว่ประเทศ	แต่ผูร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการโทรทศัน์ไม่ใช้คลืน่	ประเภทโครงข่าย 
ระดบัชาตริายอืน่	ให้บรกิารในพืน้ทีใ่ห้บรกิารเพยีงบางจงัหวดัเท่านัน้	ซึง่ส่วนมากให้บรกิารในพืน้ที่ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	รวมถึงจังหวัดขนาดใหญ่	เช่น	เชียงใหม่	เป็นต้น
	 	 2)	 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่น	ประเภทโครงข่าย	 ระดับภูมิภาค		 
จ�านวน		50	ราย	ทั้งนี้	ผู้ให้บริการประเภทนี้	จะให้บริการในภายในกลุ่มจังหวัด	ตั้งแต่	1–3	จังหวัด 
ที่ติดต่อกัน	โดยมีผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตประเภทนี้	เพียง	3	รายที่มีพื้นที่ให้บริการ	3	จังหวัด 
ติดต่อกัน	และมีผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตประเภทนี้	เพียง	9	รายที่มีพื้นที่ให้บริการ	2	จังหวัด 
ติดต่อกัน	 (กรณีนับชลบุรีและพัทยาแยกจากกัน	 จะมีผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตประเภทนี้	 
เพียง	12	ราย)	และมีผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตประเภทนี้	มากถึง	35	รายที่ให้บริการเพียงพื้นที่ 
ภายในจังหวัดเดียว	เหตุผลเนื่องจากผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต	ระดับภูมิภาค	ดังกล่าวเป็นผู้ให ้
บรกิารในเขตกรงุเทพมหานครเป็นหลกั	ซึง่การให้บรกิารทีม่ากกว่า	1	เขตในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	 
ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่น	ประเภทโครงข่าย	ระดับภูมิภาคเท่านั้น
	 	 3)	 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่น	 ประเภทโครงข่ายระดับท้องถ่ิน		 
จ�านวน		317	ราย	ทั้งนี้	จังหวัดส่วนใหญ่	มีผู้ประกอบกิจการระดับท้องถิ่น	อยู่	1-3	ราย	แต่อย่างไร 
ก็ตาม	มีอยู่	3	จังหวัด	ที่ไม่มีผู้ประกอบกิจการระดับท้องถิ่น	ได้แก่	จังหวัดบึงกาฬ	สมุทรสงคราม	 
และสมุทรสาคร	 (แต่ยังคงมีผู้ประกอบกิจการระดับภูมิภาค)	 ซ่ึงเหตุผลอาจเนื่องจากเป็นจังหวัด 

21	ข้อมูล	ณ	วันที่	22	มีนาคม	2560	จากส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย	สิ่งอ�านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุ 
คมนาคม
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ทีม่พีืน้ทีข่นาดเลก็	การให้บรกิารภายในพืน้ทีเ่พยีงจงัหวดัเดยีวอาจไม่คุม้ทนุ	จงึต้องมกีารให้บรกิาร 
ยังจังหวัดใกล้เคียงควบคู่กันไปด้วย
	 	 ดังนี้	เมื่อพิจารณาผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	โดยจากตารางที่	8		จะเห็นว่า 
ผูใ้ห้บริการระดับท้องถิน่	จะกระจายอยูต่ามจังหวดัต่างๆ	ทัว่ประเทศ		และผูใ้ห้บรกิารระดบัภูมภิาค	 
จะมีพ้ืนที่ให้บริการกระจุกตัวในเขตจังหวัดและภูมิภาคที่มีเมืองท่องเที่ยวต้ังอยู่	 เช่น	 จังหวัด 
ในภาคตะวันออก	ภาคตะวันตก	 และปริมณฑล	 เป็นส่วนใหญ่	 และส�าหรับผู้ให้บริการระดับชาต	ิ 
จะให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 และปริมณฑลเป็นหลัก	 ซึ่งพอสรุปจ�านวนผู้ให้บริการแยก 
รายจังหวัดได้ดังตารางที่	8				

ภาค จังหวัด
จ�านวนผู้ให้บริการเคเบิลท้องถิ่น

รวม
ระดบัทอ้งถิน่ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ

กรุงเทพมหานคร 1.	กรุงเทพมหานคร 18 31 3 52

ภาคเหนือ

1.	เชียงราย 7 - 1 8

2.	เชียงใหม่ 5 - 2 7

3.	น่าน 3 - 1 4

4.	พะเยา 3 - 1 4

5.	แพร่ 7 - 1 8

6.	แม่ฮ่องสอน 2 - 1 3

7.	ล�าปาง 3 - 1 4

8.	ล�าพูน 2 - 1 3

9.	อุตรดิตถ์ 2 - 1 3

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

1.	กาฬสินธุ์ 4 - 1 5

2.	ขอนแก่น 10 - 1 11

3.	ชัยภูมิ 3 - 1 4

4.	นครพนม 3 - 1 4

5.	นครราชสีมา 13 - 1 14

6.	บึงกาฬ - 1 1 2

7.	บุรีรัมย์ 3 - 1 4

8.	มหาสารคาม 5 - 1 6

9.	มุกดาหาร 3 - 1 4

10.	ยโสธร 2 - 1 3

11.	ร้อยเอ็ด 4 - 1 5

12.	เลย 2 - 1 3

13.	สกลนคร 4 - 1 5

14.	สุรินทร์ 2 - 1 3
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ภาค จังหวัด
จ�านวนผู้ให้บริการเคเบิลท้องถิ่น

รวม
ระดบัทอ้งถิน่ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

15.	ศรีสะเกษ 4 - 1 5

16.	หนองคาย 4 1 1 6

17.	หนองบัวล�าภู 1 - 1 2

18.	อุดรธานี 2 - 1 3

19.	อุบลราชธานี 5 - 1 6

20.	อ�านาจเจริญ 1 - 1 2

ภาคกลาง

1.	ก�าแพงเพชร 3 - 1 4

2.	ชัยนาท 4 - 1 5

3.	นครนายก 3 - 1 4

4.	นครปฐม 4 - 1 5

5.	นครสวรรค์ 5 - 1 6

6.	นนทบุรี 8 6 1 15

7.	ปทุมธานี 9 4 3 16

8.	พระนครศรีอยุธยา 6 2 1 9

9.	พิจิตร 1 - 1 2

10.	พิษณุโลก 2 - 1 3

11.	เพชรบูรณ์ 3 - 1 4

12.	ลพบุรี 6 - 1 7

13.	สมุทรปราการ 10 4 1 15

14.	สมุทรสงคราม - 1 1 2

15.	สมุทรสาคร - 2 2 4

16.	สิงห์บุรี 1 - 1 2

17.	สุโขทัย 2 - 1 3

18.	สุพรรณบุรี 3 - 1 4

19.	สระบุรี 9 - 1 10

20.	อ่างทอง 1 - 1 2

21.	อุทัยธานี 1 - 1 2

ภาคตะวันออก

1.	จันทบุรี 5 - 1 6

2.	ฉะเชิงเทรา 3 - 1 4

3.	ชลบุรี 21 5 1 27

4.	ตราด 4 - 1 5

5.	ปราจีนบุรี 2 1 1 4

6.	ระยอง 4 1 1 6

7.	สระแก้ว 2 1 1 4
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ภาค จังหวัด
จ�านวนผู้ให้บริการเคเบิลท้องถิ่น

รวม
ระดบัทอ้งถิน่ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ

ภาคตะวันตก

1.	กาญจนบุรี 1 1 1 3

2.	ตาก 2 - 1 3

3.	ประจวบคีรีขันธ์ 5 - 1 6

4.	เพชรบุรี 6 - 1 7

5.	ราชบุรี 3 2 1 6

ภาคใต้

1.	กระบี่ 3 - 1 4

2.	ชุมพร 3 - 1 4

3.	ตรัง 2 - 1 3

4.	นครศรีธรรมราช 1 - 1 2

5.	นราธิวาส 2 - 1 3

6.	ปัตตานี 1 - 1 2

7.	พังงา 3 - 1 4

8.	พัทลุง 1 - 1 2

9.	ภูเก็ต 15 - 1 16

10.	ระนอง 1 - 1 2

11.	สตูล 2 - 1 3

12.	สงขลา 8 - 1 9

13.	สุราษฎร์ธานี 7 - 1 8

14.	ยะลา 2 - 1 3

 ตารางที่ 8 : สรุปจ�านวนผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิล	จ�าแนกตามระดับการให้บริการ

 3.4 มูลค่าตลาด
	 เมื่อพิจารณาจากมูลค่าของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลโดยรวมแล้ว	 จะพบว่า		 
มมีลูค่าตลาดสูงถงึ	8.54	พนัล้านบาท		โดยพบว่า	บริษทั		ทรู		วชิัน่		กรุป๊	จ�ากดั	ครองส่วนแบ่งตลาด 
ประมาณร้อยละ	 88	 ส่วนผู้ให้บริการเคเบิลรายอื่น	 ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ	 12	 
แต่อย่างไรก็ตาม	มูลค่าส่วนแบ่งตลาดของ	บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	อาจไม่สูงอย่างที่กล่าวมา	 
เน่ืองจากมลูค่าตลาดดงักล่าวคดิจากรายการค่าสมาชกิที	่บรษิทั	ทร	ูวชิัน่	กรุป๊	จ�ากดั	ทีย่ืน่เพือ่ช�าระ 
ค่าธรรมเนียมต่อส�านักงาน	กสทช.	ในปี	2559	ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาบัญชี	ปี	2558	ที่เป็นการรวม 
รายได้ทั้งที่ผ่านทางโครงข่ายเคเบิลและผ่านโครงข่ายดาวเทียม		
	 เมื่อพิจารณาเฉพาะตลาดผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลรายเล็กที่ถือเป็น	 LCOs	 จะพบว่า		 
มูลค่าตลาดการรับชมรายการโทรทัศน์ของผู้ให้บริการ	LCOs	มีมูลค่าอยู่ที่	1.02	พันล้านบาท	โดย
เป็นมูลค่าที่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้ยื่นต่อส�านักงาน	 กสทช.	 ในปี	 2559	 ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาบัญชี 
ปี	2558	ทั้งนี้	หากพิจารณาเฉพาะมูลค่าตลาดของ	LCOs	จะพบว่า	มีมูลค่าตลาดเพียงร้อยละ	11	 
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ของมูลค่าตลาดการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลท้ังหมด22	 โดยผู้ให้บริการ	 LCOs	 ท่ีม ี
ส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดในกลุ่ม	 LCOs	 คือ	 บริษัท	 เจริญเคเบิลทีวี	 เน็ตเวอร์ค	 จ�ากัด	 โดยได ้
ส่วนแบ่งตลาดไปร้อยละ	 5.72	 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด	 แต่เมื่อพิจารณาทั้งเครือเจริญ23  
ซึง่ประกอบด้วยบรษัิท	เจรญิเคเบลิทวี	ีเนต็เวอร์ค	จ�ากดั	บรษิทั	เจรญิยิง่	(8888)	จ�ากดั	บรษิทั	ฟากฟ้า		 
จ�ากัด	บริษัท	ส่งความสุข	จ�ากัด	และบริษัท	รับความสุข	จ�ากัด	จะมีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ	13.12	 
ทั้งนี้	ส�าหรับผู้ให้บริการ	LCOs	ที่มีส่วนแบ่งตลาดรองลงมา	คือ	บริษัท	แฮปปี้โฮม	เคเบิ้ลทีวี	จ�ากัด		 
(ร้อยละ	4.44)	บริษัท	เคเบิล	ทีวี	(ชลบุรี)	จ�ากัด	(ร้อยละ	3.71)	บริษัท	สาครเคเบิล	จ�ากัด	(ร้อยละ	 
2.82)	และบริษัท	ไทยซุ่น	เคเบิ้ล	ที.วี.	จ�ากัด	(ร้อยละ	2.81)		

 ภาพที่ 33 : แสดงส่วนแบ่งตลาดผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลรายเล็ก
 ที่มา : อ้างจากข้อมูลปัจจัยรายได้ที่ยื่นต่อส�านักงาน	 กสทช.	 ประจ�าปี	 2559,	 ส�านัก 
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ส�านักงาน	กสทช.

	 และเน่ืองจากข้อมูลดงักล่าวเป็นข้อมลูทีผู่ไ้ด้รบัใบอนญุาตยืน่ต่อส�านกังาน		กสทช.	เพือ่ช�าระ 
ค่าธรรมเนียม	 โดยยื่นประจ�าปี	 2559	 ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาบัญชีปี	 2558	 ซึ่งในปี	 2559	 ได้มี 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง	 เช่น	 การเกิดข้ึนของรูปแบบการรับชมรายการโทรทัศน ์
รูปแบบใหม่	เช่น	OTT	การมีผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดรับชมรายการโทรทัศน์ที่สามารถแข่งขันและ 
ทดแทนกันได้ในสายตาผู้บริโภค	 ดังนั้น	 ส่งผลให้มีผู้เล่นรายเล็กหลายรายเริ่มหายไปจากตลาด		 
เพราะสถานการณ์การแข่งขนัทีย่ากล�าบาก	และรนุแรงขึน้		ซึง่ส�านกังาน	กสทช.	ได้พยายามส�ารวจ 
ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตที่มีโดยตรวจสอบข้อมูลจาก	3	แหล่งข้อมูล	ได้แก่	ส�านักค่าธรรมเนียมและ 
อตัราค่าบริการในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์	ส�านกังาน	กสทช.	กรมพฒันาธรุกิจการค้า	 
กระทรวงพาณิชย์	และจากการสอบถามผู้ประกอบกิจการโดยตรง	ซึ่งจะกล่าวต่อไป		
 3.5 สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันและการกระจุกตัวของตลาด
	 การพิจารณาสถานการณ์การแข่งขนัทีเ่กดิขึน้ในปัจจบัุน	ซึง่มกีารเกดิข้ึนของการรบัชมเนือ้หา 
รายการบนเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ	 เช่น	OTT	หรือ	 ดิจิทัลทีวี	 ส่งผลต่อผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่าน 

22	บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	รวมรายได้ที่ผ่านทั้งทางโครงข่ายเคเบิลและโครงข่ายดาวเทียม
23	อ้างจากรายงานฉบบัสมบรูณ์		โครงการศกึษาโครงสร้างตลาดและการก�ากบัดแูลการแข่งขนัทีเ่หมาะสมกบัการหลอมรวม 

เทคโนโลยี	(Convergence)	หน้าที่	77
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โครงข่ายเคเบิลในระดับท้องถิ่น	 (LCOs)	 เป็นอย่างมาก	 ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการยื่นรายได ้
ต่อส�านักงาน	กสทช.	และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์ที่ยื่นในปี	 2559	ซึ่งเป็นรอบ 
ระยะเวลาบัญชี	 ปี	 2558	พบว่า	 มีนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ซึ่งเป็นผู้รับ 
ใบอนุญาตทีไ่ด้เลกิ/ร้าง/เสรจ็การช�าระบญัชจีากกรมพฒันาธรุกจิการค้า	จ�านวน	27	ราย	นอกจากนี้ 
จากการสุม่ส�ารวจและสอบถามข้อมลูจากผูป้ระกอบการโดยตรง	จงึคาดหมายได้ว่ามผีูร้บัใบอนญุาต 
ทีอ่าจจะไม่สามารถอยู่รอดต่อไปในตลาดประมาณร้อยละ	15	ของผูใ้ห้บรกิารท่ีได้รบัใบอนญุาตระดบั 
ท้องถิน่	โดยสาเหตุหลกัของการลดลงของผูใ้ห้บรกิารโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิเกดิจากพฤตกิรรม 
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ท�าให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการรับชมมากขึ้น	 
จึงเป็นเหตุให้ฐานสมาชิกของตลาดเคเบิลลดลงกว่าร้อยละ	 5024	 ของฐานสมาชิกเดิมในปี	 2557	 
และจากการส�ารวจข้อมูลในปี	 2559-2560	 เป็นรายภูมิภาคโดยพิจารณาจากข้อมูลจ�านวนผู้รับ 
ใบอนุญาตและจ�านวนผู้ให้บริการที่มีรายได้มาเปรียบเทียบกัน	(ตามตารางที่	9)	ยังพบว่า	ภูมิภาค 
ที่มีสัดส่วนของผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นรายได้น้อยที่สุด	ได้แก่	ภาคเหนือ	รองลงมาคือ	ภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนือ	และภาคกลาง		ตามล�าดบั	แต่ส�าหรบัภาคใต้	ภาคตะวนัตก	และภาคตะวนัออก	มสีดัส่วน 
ของผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นรายได้จ�านวนมาก	จึงยังถือว่าผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลมียังมีโอกาส 
อยู ่รอดต่อไปในอุตสาหกรรมได้	 ทั้งนี้	 การมีโอกาสอยู ่รอดของอุตสาหกรรมโดยมีสาเหตุ 
อันเนื่องมาจากภาคใต้	 ภาคตะวันตก	และภาคตะวันออก	ดังกล่าวมีสถานที่ท่องเที่ยวจ�านวนมาก	 
และเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง	

ภาค จ�านวนผู้ให้บริการ จ�านวนการยืน่รายได้ อัตราส่วนร้อยละ

เหนือ 34 14 41.18%

ตะวันออกเฉียงเหนือ 75 48 64%

กลาง 50 31 62%

ตะวันตก 17 13 76.47%

ใต้ 51 42 82.35%

ตะวันออก 41 32 78.05%

นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	สมุทรปราการ 31 26 83.87%

 ตารางที่ 9 : 	แสดงสัดส่วนผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นรายได้เป็นรายภูมิภาค
 ทีม่า : ค�านวณจากจ�านวนผูร้บัใบอนญุาตกบัผูร้บัใบอนญุาตทีย่ืน่ข้อมลูการช�าระค่าธรรมเนยีม 
รอบระยะเวลาบัญชีปี	2559

	 ส�าหรบัการกระจุกตวัของตลาดเมือ่พจิารณามลูค่าตลาดของผูใ้ห้บรกิารผ่านโครงข่ายเคเบลิ25

พบว่า	มูลค่าของตลาดการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลทั้งประเทศไม่ต�่ากว่า	1.044	 

24	อ้างจาก	รายงานฉบับสมบูรณ์	(Final	Report)	โครงการศึกษาโครงสร้างตลาดและการก�ากับดูแลการแข่งขันที่เหมาะสม
กับการหลอมรวมเทคโนโลยี	(Convergence)	หน้า	76

25	ยกเว้น	บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	เนื่องจากการให้บริการของ	บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	ไม่ได้ก�าหนดสัดส่วนอย่าง 
ชัดเจนในบริการผ่านโครงข่ายดาวเทียมและโครงข่ายเคเบิล
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พันล้านบาท	 โดยมีเมื่อพิจารณาเป็นรายภาค	พบว่า	 กรุงเทพและปริมณฑลมีส่วนแบ่งตลาดเกือบ 
ครึ่งหนึ่ง	 คือ	 ร้อยละ	 44.09	 ตามมาด้วยภาคตะวันออก	ภาคใต้	 เป็นล�าดับ	 ซึ่งสอดคล้องกับการ 
คาดการณ์โดยเปรียบเทียบจ�านวนผู้รับใบอนุญาตและจ�านวนผู้ให้บริการท่ีมีรายได้ของส�านักงาน 
เพื่อประเมินโอกาสในการอยู่รอดของผู้ประกอบการในแต่ละภาคก่อนหน้า	(ตารางที่	10)		

จ�านวนผู้เล่น
มีรายได้

HHI มูลค่าตลาด (บาท)
ร้อยละของ 

ส่วนแบ่งตลาด

กรุงเทพและปริมณฑล 70 539.05 460,408,824.07 44.09

ภาคกลาง	(ยกเว้นปริมณฑล) 52 559.17 96,568,109.16 9.25

ภาคตะวันออก 37 869.62 206,380,356.20 19.76

ภาคตะวันตก 17 1,055.39 41,057,730.96 3.93

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51 435.32 91,251,792.47 8.74

ภาคเหนือ 14 1,392.23 11,444,367.57 1.10

ภาคใต้ 42 518.62 137,083,009.54 13.13

มูลค่าตลาดโดยรวม 1,044,194,189.97

 ตารางที่ 10 : 	แสดงจ�านวนผู้เล่นที่มีรายได้	ค่าดัชนี	HHI	และมูลค่าตลาดของผู้ให้บริการ 
ผ่านโครงข่ายเคเบิล
 หมายเหตุ :	1.	ค�านวณข้อมลูรายได้จากการให้บรกิารทีย่ืน่ต่อส�านกังาน	กสทช.	รอบระยะเวลา 
	 	 	 บัญชีปี	2559
		 	 2.		ไม่น�าผู้ให้บริการที่มีพื้นท่ีให้บริการตามใบอนุญาตคาบเก่ียวระหว่างภูมิภาค 
	 	 	 มาพิจารณา	ซึ่งมีเพียงรายเดียว		
		 	 3.	ไม่น�าผู ้ให้บริการระดับชาติที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศเข้าสู ่การ 
	 	 	 พจิารณา	เนือ่งจากท�าให้ยากต่อการค�านวณหาแยกตามพ้ืนที	่และเป็นขนาด 
	 	 	 ของผู้ให้บริการที่มีทุนแตกต่างกับผู้ให้บริการ	LCOs	รายอื่น

	 นอกจากนี้	 เมื่อพิจารณาระดับการแข่งขันรายจังหวัด26	 ส�าหรับกรณีที่พิจารณาเฉพาะผู้ให ้
บริการระดับท้องถิ่น	พบว่า	เกือบทุกจังหวัดมีการกระจุกตัวของการแข่งขันอยู่ในระดับสูง	ยกเว้น 
จังหวัดภูเก็ต	 เพียงจังหวัดเดียวที่มีการกระจุกตัวของการแข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง	 แต่เม่ือ 
พิจารณารวมถึงผู้ให้บริการทั้งหมดทุกระดับใบอนุญาตที่มีอยู่ภายในพื้นที่ให้บริการจังหวัดนั้นๆ	 
จะพบว่า	กรุงเทพมหานคร	ปทุมธานี	นนทบุรี	และ	ชลบุรี	มีระดับการกระจุกตัวอยู่ในระดับสูงด้วย	 
โดยจงัหวดัทีถ่อืว่ามกีารกระจกุตวัสงู	(มค่ีา	HHI	มากกว่า	1,800	อยูท่ัง้สิน้	64	จงัหวดั	(แบ่งเป็น	HHI	 
ระหว่าง	1,800–5,000	จ�านวน	18	ราย	มีค่า	HHI	มากกว่า	5,000	จ�านวน	24	ราย	และมีค่า	HHI	 
10,000	จ�านวน	22	ราย)	ส่วนจงัหวดัทีม่กีารกระจกุตวัน้อยถงึปานกลาง	(มค่ีา	HHI	น้อยกว่า	1,800)	 
มีจ�านวน	5	ราย	และจังหวัดที่ไม่ปรากฏรายได้จ�านวน	8	ราย	(รายละเอียดปรากฏตามภาพที่	34)	

26	การพิจารณาระดับจังหวัด	จะใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิล	ระดับท้องถิ่น	มาพิจารณา		
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 ภาพที่ 34 :  แสดงจ�านวนจังหวัดที่มีระดับการกระจุกตัวแต่ละช่วง
 ที่มา : ค�านวณดัชนี	HHI	รายจังหวัดจากข้อมูลการยื่นช�าระค่าธรรมเนียมในปี	2559	ซึ่งเป็น 
รอบระยะเวลาบัญชีปี	2558

	 นอกจากนี้	 เมื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงช่วงรายได้ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบเคเบิลท้ัง 
ระดับชาติ	 ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นที่มีการน�าส่งข้อมูลรายได้มายังส�านักงาน	 กสทช.	 นั้น	 
จะพบว่า	ผูใ้ห้บริการโทรทศัน์ในระบบเคเบิลส่วนมากมรีายได้อยูใ่นช่วง	1,000,001–3,000,000	บาท	 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 36.09	 ของจ�านวนผู้ให้บริการทั้งหมด	 ในปี	 2559	 โดยมากกว่า 
ในปี	2558	ที่มีสัดส่วนร้อยละ	32.41	ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า	(ดังภาพที่	35)	

 

 ภาพที ่35 :  แสดงสดัส่วนร้อยละของผูป้ระกอบการทีม่รีายได้จากการให้บรกิารในช่วงต่างๆ	 
ในปี	2558	และ	2559
 ที่มา : ค�านวณข้อมูลที่อ้างอิงมาจากส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์
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	 เมื่อพิจารณาจ�านวนกล่องรับสัญญาณที่มีการผลิตและน�าเข้าที่ยื่นขออนุญาตจากส�านักงาน	 
กสทช.	โดยพจิารณาตัง้แต่ปี	2556	-2559	พบว่า	กล่องรบัสญัญาณของผูใ้ห้บรกิารผ่านโครงข่ายเคเบลิ 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับผู้ให้บริการกล่องรับสัญญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 
แต่เมือ่เทียบกับแนวโน้มของกล่องรบัสญัญาณของผูใ้ห้บรกิารผ่านโทรทศัน์ดาวเทยีมจะเหน็ทศิทาง 
ที่ตรงกันข้าม	ทั้งนี้	 อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลไม่ม ี
การขยายจ�านวนลูกค้าเพิ่มข้ึนประกอบกับบริการท่ีเป็นการทดแทนบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 
เคเบิลอย่างดิจิทัลทีวีเริ่มได้รับความนิยมและมีเทคโนโลยีใหม่ๆ	เกิดขึ้นในตลาด	(ดังภาพที่	36)

 
 ภาพที่ 36 :	แนวโน้มการผลิตและการน�าเข้ากล่องรับสัญญาณ	ปี	2556	–	2559
 ทีม่า : ค�านวณสดัส่วนการผลติและการน�าเข้ากล่องรบัสญัญาณ	Pay	TV	โดยอ้างองิข้อมลูจาก 
ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย	สิ่งอ�านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม	ข้อมูล	 
ณ	สิ้นธันวาคม	2560

4. โอกาสและอุปสรรคในตลาด
	 โอกาสและอุปสรรคในบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากการปัจจัย 
ภายนอกตลาด	โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
  โอกาส
 • เนื้อหาแบบ Premium และเนื้อหารายการท้องถิ่น (Local Content) ยังเป็นโอกาส 
ของบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล 
	 บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายเคเบลิยงัคงเป็นบรกิารทีน่่าสนใจส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารปลายทางอยู่ 
หากเน้ือหารายการทีน่�าเสนอเป็นทีต้่องการของผูใ้ช้บรกิารปลายทาง	เนือ้หารายการทีน่่าสนใจของ 
ผู้ใช้บริการปลายทางอาจจะแยกได้	2	ประเภท	ได้แก่	เนื้อหารายการ	Premium	ซึ่งเป็นที่ต้องการ 
ของผูใ้ช้บริการปลายทาง	ตวัอยา่งเช่น	ภาพยนตร์	การถา่ยทอดสดกีฬา	โดยปจัจบุันเนือ้หารายการ 
เหล่าน้ีมกีารซือ้ขายกนัระหว่างผูใ้ห้บรกิารกนัเอง	และเนือ้หารายการท้องถิน่อาจจะเป็นปัจจยัหนึง่ 
ทีส่ามารถสร้างความแตกต่างระหว่างผูใ้ห้บรกิารระดบัประเทศกบัผูใ้ห้บรกิารท้องถิน่ได้	โดยเฉพาะ 
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อย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	 จ�านวนมาก	 อาทิ	 กรุงเทพฯ	พัทยา	 และ 
หาดใหญ่	เป็นต้น	
 • การส่งเสริมการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตประจ�าที่อาจช่วยส่งเสริมการใช้บริการ 
โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลได้
	 การส่งเสริมการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตประจ�าที่ท�าให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 
เคเบิลสามารถใช้กลยุทธ์การขายพ่วงบริการทั้งอินเทอร์เน็ตประจ�าท่ีและบริการโทรทัศน์ผ่าน 
โครงข่ายเคเบิลร่วมกันได้	 ปัจจัยนี้ท�าให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลระบบแอนาล็อก 
อาจจะต้องปรับตัวเป็นระบบดิจิทัล	 ซึ่งท�าให้มีจ�านวนช่องรายการเพิ่มข้ึนและมีความคมชัด 
มากขึน้ด้วย	นอกจากน้ีการมบีรกิารอินเทอร์เนต็ประจ�าท่ีของผูใ้ช้บรกิารโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล 
ยังท�าให้สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมท่ีมีช่องรายการจ�านวนมาก 
ได้อีกด้วย
 • ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลมีการรวมตัวระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลด้วยกัน  
เพื่อรักษาฐานลูกค้า ขยายฐานลูกค้า และลดต้นทุนในการประกอบกิจการ
	 ด้วยสภาพตลาดและทรัพยากรที่ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลมีอยู่	ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิล 
จงึต้องหาวิธีและทางเลอืกในด�าเนนิกจิการ	เพือ่รกัษาฐานลกูค้าและการขยายฐานลกูค้า	ผูใ้ห้บรกิาร 
โครงข่ายเคเบิลจึงมีการร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลด้วยกัน	 เพื่อที่จะลดต้นทุนใน 
การประกอบกิจการและลดการแข่งขันในตลาด	 โดยเปลี่ยนจากการแข่งขันมาเป็นการร่วมมือ 
ในระหว่างผูใ้ห้บรกิารโครงขา่ยเคเบิลดว้ยกัน	เช่น	การร่วมกนัใช้โครงขา่ยเคเบิล	เพื่อเปน็การขยาย 
โครงข่ายและลดต้นทุนบางอย่าง	 ยกตัวอย่างเช่น	 ลดต้นทุนในเรื่องของการพาดสาย	 การร่วมกัน 
ใช้ห้องส่ง	(Head	-	end)	เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าบ�ารุงห้องส่งสถานี	การรวมตัวกันเพื่อซื้อ 
ช่องรายการลิขสิทธิ์	ซึ่งเป็นการรวมตัวเพื่อให้มีอ�านาจในการซื้อมากขึ้น	
 • ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยการใช้ประโยชน์จาก 
โครงข่ายเคเบิลทีวีที่ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลมีอยู่แล้ว
	 ส�าหรับผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลที่เปลี่ยนมาใช้สายใยแก้วน�าแสงเป็นโครงข่ายเคเบิลทีวี	 
นอกจากใช้ในการส่งสญัญาณเคเบลิทวีแีล้ว	ผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายเคเบลิยงัสามารถใช้ประโยชน์ของ 
สายใยแก้วน�าแสงในการส่งสญัญาณอนิเทอร์เนต็อกีด้วย	ท�าให้ผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายเคเบลิมแีนวโน้ม 
ที่จะมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตควบคู่กับการให้บริการเคเบิลทีวี	(Internet	on	Cable)	เพื่อเป็น 
การรกัษาฐานลกูค้าและการเพิม่ลกูค้าเพ่ือขยายฐานกิจการต่อไปในอนาคต	ทัง้นี	้ผูใ้ห้บรกิารโครงข่าย 
เคเบิลสามารถให้บริการอินเตอร์ได้	2	ลักษณะดังนี้
	 1.	 การให้บริการอินเทอร์เน็ตควบคู่กับการให้บริการเคเบิลทีวี	(Internet	on	Cable)	ด้วย 
ตนเอง	 โดยผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลสามารถซ้ืออินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็น 
จ�านวน	Mbps	มากๆ	(เช่น	1,000	Mbps)	และท�าการรวมสัญญาณด้วย	Optical	Line	Terminal	 
(OLT)	และกระจายจุดสายใยแก้วน�าแสงไปยังลูกค้าตามบ้านของตนด้วย	Optical	Splitter	
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	 2.	 การให้บริการอินเทอร์เน็ตควบคู่กับการให้บริการเคเบิลทีวี	(Internet	on	Cable)	ผ่าน 
ความร่วมมือกับผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่	ซึง่ผู้ให้บริการโครงขา่ยเคเบลิตกลงให้ผูใ้ห้บริการ 
อินเทอร์เน็ตรายใหญ่เข้าใช้โครงข่าย	Last	Mile	ของตนในการเข้าถึงลูกค้าเพื่อบริการอินเทอร์เน็ต	 
โดยอาจมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันชัดเจน	 เช่น	 ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลรับผิดชอบ 
ด้านการตลาดและการตดิตัง้	รวมถงึการสนบัสนนุบริการหลงัการขาย	ส่วนผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็ 
รายใหญ่รับผิดชอบในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 อุปสรรค
 • การออกกฎ Must Carry และการเรยีงหมายเลขช่องท�าให้ผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายเคเบลิ 
ได้รับผลกระทบในการให้บริการ
	 เมือ่	กสทช.	บงัคับให้ผูใ้ห้บริการโครงข่ายเคเบิลเรยีงช่องตามประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์ 
การเผยแพร่กจิการโทรทศัน์ทีใ่ห้บรกิารเป็นการทัว่ไป	(กฎ	Must	Carry)	ผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายเคเบลิ 
จึงได้รับผลกระทบในการเรียงหมายเลขช่องและการ	 Must	 carry	 เนื่องจากว่าท�าให้เหลือ 
ช่องสัญญาณที่สามารถน�าช่องรายการมาลงบนแพลตฟอร์มได้น้อยลง	 ท�าให้ผู้ให้บริการโครงข่าย 
เคเบิลไม่สามารถใช้ความสามารถในการจุข้อมูลในช่องสัญญาณท่ีตนมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
เช่น	ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลมีจ�านวนช่องอยู่	50	ช่องรายการ	มีช่องรายการของตนเองที่จะลง 
แพลตฟอร์มอยู	่35	ช่องรายการ	แต่มกีารบงัคับเรยีงช่องตามกฎ	must	carry	จ�านวน	36	ช่องรายการ	 
ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลจึงสามารถน�าช่องรายการของตนเองลงแพลตฟอร์มได้เพียง	 14	 
ช่องรายการเท่านั้น
 • การแข่งขันที่รุนแรงในดิจิทัลทีวีอาจจะท�าให้บริการ Pay TV ไม่ใช่บริการที่น่าสนใจ 
อีกต่อไป
	 การมีดิจิทัลทีวีท�าให้มีช่องรายการที่รับชมได้ฟรีเพิ่มมากข้ึนเป็น	 26	 ช่องรายการ27	 และ 
มีช่องรายการท่ีหลากหลายประเภทให้เลือกชม	 อีกท้ังได้ภาพท่ีมีคุณภาพระดับความคมชัดสูง	 
ประกอบกับการที่	 กสทช.	 ส่งเสริมดิจิทัลทีวีด้วยการแจกคูปอง	 เพื่อเป็นการจูงใจให้คนหันมาดู 
ดจิทิลัทวีี	ซ่ึงเป็นการช่วยให้ดิจทิลัทวีมีกีารเติบโตอย่างรวดเรว็	ประกอบกบัช่องรายการในดจิทิลัทวีี 
เป็นช่องรายการที่เคยอยู่ใน	 Pay	 TV	 และได้รับความนิยมอยู่แล้ว	 ตัวอย่างเช่น	 ช่องรายการของ	 
Workpoint,	GMM,	RS	และ	True	เป็นต้น	เมือ่มกีารประมลูช่องรายการดจิทัิลทีวช่ีองรายการเหล่านี ้
จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ดิจิทัลทีวี	 จึงยิ่งท�าให้เพิ่มความน่าสนใจต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น	 อีกเหตุผลพบว่า 
ผู้ให้บริการดิจิทัลทีวีลงทุนในเนื้อหารายการ	 Premium	 จ�านวนมาก28	 เช่น	 PPTV	 ซ้ือลิขสิทธิ ์
การถ่ายทอดสดฟุตบอล	Premier	League	ท�าให้ผู้ให้บริการ	Pay	TV	ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการผ่าน 
โครงข่ายเคเบลิหรอืดาวเทยีมเข้าถงึเนือ้หารายการ	Premium	ได้ยากข้ึน	และท�าให้ผูใ้ห้บรกิาร	Pay	TV	 
ไม่สามารถสร้างความน่าสนใจในเนื้อหารายการเพื่อให้บริการแก่ผู้รับชมทางปลายทางได้อย่าง 
ชัดเจนด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจท�าให้ความต้องการในการรับชม	Pay	 TV	 ของผู้รับชม 
ปลายทางมีน้อยลง

27	ข้อมูล	ณ	เดือนพฤษภาคม	2560
28	http://positioningmag.com/62612
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี 255950

 • การเติบโตในการเข้าถึงเนื้อหารายการประเภทวิดีโอในช่องทางอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต 
ท�าให้บริการ Pay TV เป็นที่ต้องการน้อยลงมาก
	 การเติบโตของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่จากเทคโนโลยี	 4G	 และบริการ	Wi-Fi	 ท่ีท�าให้ 
การรบัส่งสญัญาณมคีวามรวดเรว็เพิม่ขึน้	ส่งผลให้เนือ้หารายการในรปูแบบวดีิโอเตบิโตอย่างมาก	ไม่ว่า 
จะเป็นการแพร่หลายบนอินเทอร์เน็ต	ความหลากหลายของประเภทเนื้อหา	คุณภาพของวิดีโอที่มี 
ความคมชัดสูงและสตรีมมิ่ง	(Streaming)29	ผู้ใช้บริการเองเข้าถึงช่องทางการรับชมเนื้อหารายการ 
ประเภทวดิโีอได้มากขึน้บนหลายๆ	แพลตฟอร์ม	เช่น	อนิเทอร์เนต็	ในขณะเดยีวกนัผูใ้ห้บรกิารเนือ้หา 
รายการก็มีช่องทางที่น�าเนื้อหารายการประเภทวิดีโอไปไว้ในช่องทางได้หลายแพลตฟอร์มเช่นกัน	 
โดยใช้ช่องทางอื่นที่ผู้ใช้บริการก็ไม่เสียค่าใช้ค่าจ่ายโดยตรงในการรับชม	ในขณะที่ผู้ให้บริการยังคง 
ได้รบัรายได้จากการโฆษณาได้	ตวัอย่างเช่น	Line	TV	และ	YouTube	เป็นต้น	ซึง่ผูใ้ช้บรกิารปลายทาง 
สามารถรับชมแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้ได้ทุกที่ทุกเวลา	จึงท�าให้เนื้อหารายการใน	Pay	TV	เป็นที ่
ต้องการน้อยลงมาก
 • การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท�าให้ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลมีต้นทุนสูงขึ้น
	 ปัจจบุนัเทคโนโลยมีกีารเปลีย่นไปอย่างรวดเรว็	เช่น	การเปลีย่นจากการใช้สายใยแก้วน�าแสง	 
(Fiber	 Optic)	 มาเป็นสายเคเบิล	 (Coaxial	 Cable)	 เพื่อใช้ในการส่งสัญญาณ	 เนื่องด้วยการส่ง 
สัญญาณด้วยสายใยแก้วน�าแสง	 (Fiber	 Optic)	 มีประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณมากกว่าสาย 
โคแอ็กเชียล	 (Coaxial	 Cable)	 ส่งผลให้ผู้ประกอบการเคเบิลบางรายจ�าเป็นต้องน�าสายใยแก้ว 
น�าแสงมาใช้กบัโครงข่ายเคเบิลของตนเองเพ่ือพัฒนาคณุภาพของสญัญาณ	ซ่ึงเป็นถือเป็นอปุสรรคแก่ 
ผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายเคเบลิเนือ่งจากต้องมีการลงทนุเพ่ิมค่อนข้างสงูเมือ่เทยีบกบัรายได้ทีถ่ดถอยลง
 • พฤติกรรมในการรับโทรทัศน์ของผู้ชมเปลี่ยนไป แพลตฟอร์มเคเบิลทีวีจึงได้รับความ 
นิยมน้อยลง
	 การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตท�าให้พฤติกรรมของผู ้รับชมโทรทัศน์เปลี่ยนไป	 เนื่องจาก 
อินเทอร์เน็ตได้เชือ่มโยงสือ่ต่างๆ	รวมถงึรายการโทรทัศน์เข้าด้วยกนั	ประกอบกบัความสะดวกสบาย 
ในการเข้าถึง	เช่น	การรับชมโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ	คอมพิวเตอร์	หรือแท็บเล็ต	ท�าให ้
คนดสูามารถเข้าถึงสื่อหรอืดรูายการต่างๆได้โดยใช้เวลาอนัสัน้	คนดจูึงหันมาดูรายการโทรทัศนบ์น 
อินเทอร์เน็ตแทน	ท�าให้แพลตฟอร์มเคเบิลทีวีได้รับความนิยมน้อยลง	ท�าให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น	 
เช่น	ช่องรายการ	เปลี่ยนไปใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อเพื่อเข้าถึงผู้ชมทางบ้านแทน

5. กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการเคเบิล 
 การลดต้นทุน 
	 การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมส่ือโทรทัศน์ในช่วง	 3	 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การเกิดข้ึน 
ของดิจิทัลทีวี	 	 ส่งผลให้ผู้ประกอบการเคเบิลโดยเฉพาะผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่นรายเล็กต้อง 
ปรับตัวโดยเปลี่ยนการให้บริการจากระบบแอนาล็อกมาให้บริการในระบบดิจิทัลเพื่อให้ทันต่อ 

29	GSMA,	The	Mobile	Economy,	2015
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การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละสามารถรกัษาฐานลกูค้าเดมิไว้ได้	อย่างไรก็ตาม	การปรับตวัจาก 
ระบบแอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัลต้องมีการลงทุนระบบสายส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นสาย	 Fiber	 
Optic	 ทั้งหมดซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง	 ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเล็กไม่สามารถลงทุนเพ่ือเปล่ียน 
เข้าสู่ระบบดิจิทัลได้	และได้เริ่มทยอยปิดตัวลง		
	 ส�าหรับผู้ประกอบการรายที่สามารถลงทุนเปล่ียนบริการของตนเข้าสู่ระบบดิจิทัล	 เมื่อต้อง 
เผชญิกบัสถานการณ์ทีม่ต้ีนทนุเพ่ิมสงูขึน้	แต่แนวโน้มรายได้หรอืฐานผูร้บัชมปลายทางไม่ได้เพิม่ขึน้ 
ตามไปด้วย	 แต่กลับมีแนวโน้มลดลง	 จึงเกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการเคเบิลท้องถ่ินร่วมกัน	 
โดยเสนอแนวคิดรูปแบบธุรกิจแบบโครงข่ายเดียว	 (One	Network)	 โดยดึงผู้ประกอบการเคเบิล 
ท้องถิ่นในพื้นท่ีต่างๆ	 โดยเฉพาะรายเล็กและรายกลางเข้ามารวมกลุ่ม	 เพื่อลดต้นทุนโครงข่าย 
ส่งสัญญาณและห้องส่ง	 (Head-end)	 และเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มเคเบิลท้องถิ่น30  
ทั้งนี้จะช่วยให้ลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการส�าหรับการลงทุนในห้องส่งลงได้	1-10	ล้านบาท	ส�าหรับ 
ผู้ประกอบการแต่ละราย	 แต่อย่างไรก็ตามจากปัญหาที่	 CTH	 ยุติการด�าเนินกิจการในอดีต 
จนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่นหลายรายขาดเนื้อหาในการให้บริการ	 การรวมกลุ่ม 
เพ่ือลดต้นทุนดังกล่าวนี้	 นอกจากจะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อใช้โครงข่ายส่งสัญญาณและห้องส่ง 
เดียวกันแล้ว	 ยังเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้เนื้อหารายการที่มีมูลค่ามา 
ให้บริการด้วย
 การปรับตัวเพื่อบริการอินเทอร์เน็ต
	 การที่ผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่นมีจ�านวนสมาชิกลดลง	 ส่วนหนึ่งเป็นเหตุจากการพัฒนา 
เทคโนโลยแีบบคอนเวอร์เจนต์	ผูป้ระกอบการเคเบลิท้องถิน่หลายราย	จงึเริม่ปรบัตวัจากการให้บรกิาร 
โทรทศัน์ในระบบเคเบลิเข้าสูบ่ริการบรอดแบรนด์	โดยจะเหน็ว่า	มผีูใ้ห้บริการโทรทัศน์ในระบบเคเบิล 
ประเภทท้องถิ่นหลายรายมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตควบคู่ไปกับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบ 
เคเบิลนับแต่ปี	2559	เป็นต้นมา	โดยที่จะร่วมกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต	เช่น	CAT,	3BB	เป็นต้น	 
เพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ต	 หรือจะเป็นการจับมือร่วมกันระหว่างบริการโทรทัศน์ในระบบเคเบิล 
ประเภทท้องถิน่	เช่น	กลุม่บรษิทั	เจรญิเคเบลิทวี	ีจ�ากดั	กบัผูใ้ห้บรกิารระบบสายไฟเบอร์ออปตกิ	เช่น		 
ไฟเบอร์วัน	เพื่อท�าการตลาดร่วมกัน	โดยที่	ไฟเบอร์วัน	จะติดตั้งสายไฟเบอร์ออปติกในพื้นที่ต่างๆ		 
ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านโครงข่ายให้กับทางกลุ่มเครือเจริญ	โดย	 
ไฟเบอร์วนั	จะสามารถขยายฐานลกูค้าอนิเทอร์เนต็	ส่วนทางกลุม่เครอืเจรญิจะได้ฐานลกูค้าในส่วน 
ของการให้บริการโทรทัศน์ในระบบเคเบิล	 โดยมีการท�าบริการทั้งเคเบิลทีวีและอินเทอร์เน็ต 
ควบคู่กันไป	
	 อย่างไรก็ตาม	 ส�าหรับโอกาสในการให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้น	 ถือเป็นการน�าจุดแข็งของ 
การประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบเคเบิลในอดีตเข้ามาใช้	 เน่ืองจากลักษณะของการให้บริการ 
โทรทัศน์ในระบบเคเบิลนั้นจะมีความใกล้ชิดกับลูกค้าและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วว่า 

30	อ้างจาก		http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/742367
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ผูใ้ห้บรกิารรายใหญ่	และตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตรงกบัความต้องการ	อกีทัง้สามารถ 
ให้บริการหลังการขายได้อย่างรวดเร็ว
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ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�านักงาน กสทช.) 57

ตลาดการประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
(Satellite Television)

1. ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด
	 การประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	เป็นการให้บริการโทรทัศน์แบบไม่ต้อง 
ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทศัน์	พ.ศ.	2551	แต่ต้องได้รับใบอนญุาตเพือ่ให้บริการโครงข่ายกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์	ส�าหรบั 
กจิการทีไ่ม่ใช้คลืน่ความถี	่ซึง่ผูร้บัใบอนญุาตจะท�าการให้บรกิารแพร่สัญญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม 
ถึงผู้รับ	(Direct	to	home	:	DTH)	ทั้งในระบบ	C-band	และ	Ku-band	โดยมีพื้นที่ในการให้บริการ 
ครอบคลุมทั้งหมดของประเทศไทย

 ภาพที่ 37 :	แสดงลักษณะของตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
 
	 ตามภาพท่ี	37	แสดงกจิกรรมทีเ่ก่ียวข้องของตลาดการรบัชมโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีม	 
ซึ่งมีการด�าเนินการในลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	ดังนี้
	 1)	 การผลิตรายการ	(S1)	คือ	การท�าหน้าที่จัดหาหรือผลิตเนื้อหารายการ	(Content)	ที่อาจ 
ผลิตเองหรือจัดหามา	เช่น	รายการภาพยนตร์	รายการบันเทิง	เป็นต้น	ก่อนด�าเนินการจัดส่งไปยัง 
ผู้ให้บริการช่องรายการ	 (S2)	ทั้งนี้	 การผลิตรายการอาจเป็นการให้บริการช่องรายการหรือไม่ก็ได้	 
แต่ไม่ถือว่าเป็นการประกอบกิจการโทรทัศน์ของ	กสทช.				
	 2)		การให้บริการช่องรายการ	 (S2)	คือ	การท�าหน้าที่รวบรวมเนื้อหารายการเพื่อจัดท�าเป็น 
ผังรายการ	 (Program)	 ลงในช่องรายการ	 (Channel)	 ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	 โดย 
การให้บรกิารช่องรายการจะต้องได้รบัใบอนญุาตให้บรกิารโทรทศัน์ตามที	่กสทช.	ก�าหนด	โดยปัจจบุนั 
มีผู้รับใบอนุญาต	จ�านวน	370	ช่องรายการ56

	 3)	 การให้บริการโครงข่าย	(S3)	คือ	น�าช่องรายการจากผู้ให้บริการช่องรายการ	(S2)	มาลง 
แพลตฟอร์มโทรทัศน์ดาวเทียมของตน	 โดยผ่านขั้นตอนทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 การแปลง 
สัญญาณ	(Encoding)	การเข้ารหัส	(Encryption)	การรวมสัญญาณ	(Multiplexing)	การเรียงช่อง	 

56	ข้อมูล	ณ	วันที่	20	เมษายน	2560	จากส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
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(OTA)	 รวมไปถึงการจัดท�าผังรายการอิเล็กทรอนิค	 (EPG)	 หลังจากนั้นจึงล�าเลียงส่งสัญญาณที่ 
แปลงแล้วต่อไปยังผู้ให้บริการอัพลิงค์สัญญาณดาวเทียม	(Uplink	Provider)	 เพื่อท�าการ	Uplink	 
สัญญาณขึ้นไปยังผู้ให้บริการดาวเทียม	(S4)			
	 4)		การให้บรกิารดาวเทียม	(S4)	ดาวเทยีมทีใ่ช้ส�าหรบัการประกอบกจิการโทรทศัน์ทัว่ไปเป็น 
ดาวเทียมสื่อสาร	(communication	satellite)	ซึ่งท�าหน้าที่เป็นสถานีทวนสัญญาณวิทยุเพื่อใช้รับ 
และถ่ายทอดสญัญาณสูพื่น้โลก	ซึง่ระบบการสือ่สารด้วยดาวเทยีมนัน้จะมอีงค์ประกอบส�าคญั	2	ส่วน 
คอื	ส่วนภาคอวกาศ	(Space	Segment)	ซึง่ได้แก่	ตวัดาวเทยีม	และส่วนภาคพืน้ดนิ	(Ground	Segment)	 
ซึ่งได้แก่	 สถานีรับส่งภาคพื้นดิน	 ส�าหรับวิธีการในการส่งสัญญาณจะเป็นการส่งสัญญาณโดยคลื่น 
ไมโครเวฟ	(ย่านความถี	่C	–	band	และ	KU-band)	ผสมข้อมลูข่าวสาร	และเช่ือมโยงโดยสญัญาณขาข้ึน	 
(Up-link)	จากน้ันดาวเทยีมจะท�าการเปลีย่นความถีแ่ล้วส่งสญัญาณผสมข้อมลูข่าวสารเชือ่มโยงขาลง	 
(Down-link)	มายังสถานีภาคพื้นดินหรืออุปกรณ์รับสัญญาณภาคพื้นดินต่อไป	ส�าหรับผู้ให้บริการ 
ดาวเทียมรายหลักในปัจจุบันได้แก่	บริษัท	ไทยคม	จ�ากัด	(มหาชน)
	 ทัง้น้ี	ส�าหรบัการก�ากบัดแูลนัน้	การให้บรกิารช่องรายการ	(S2)	การให้บรกิารโครงข่าย	(S3)	จะต้อง 
ได้รับใบอนญุาตและอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลการประกอบกิจการจาก	กสทช.	แต่ส�าหรบัการให้บรกิาร 
ดาวเทียม	 (S4)	 ถือเป็นกิจการโทรคมนาคม	 ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติการประกอบ 
กจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.2554	นอกจากนีส้�าหรับการใหบ้รกิารช่องรายการ	(S2)	จะมลีักษณะของ 
บริการเช่นเดียวกับบริการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คล่ืนความถ่ี	 ซ่ึงจะหมายความรวมถึงการให้บริการ 
ช่องรายการผ่านโครงข่ายเคเบลิและโครงข่ายดาวเทยีม	การวเิคราะห์ในรายงานในส่วนนี	้จงึมุง่เน้น 
ในการวิเคราะห์ถึงลักษณะบริการและโครงข่ายของการให้บริการโครงข่าย	 (S3)	 และแยกส่วน 
ของการวิเคราะห์การให้บริการช่องรายการในล�าดับต่อไป

2. ลักษณะการให้บริการ 
	 การรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 มีลักษณะการให้บริการท่ีเริ่มจากผู้ให้บริการ 
เน้ือหารายการ	(Content	Providers)	ซึง่จะท�าหน้าทีผ่ลติเนือ้หารายการ	และจะน�าเนือ้หารายการ 
มายังช่องรายการ	(Service	Providers)	เพื่อส่งไปยังช่องสัญญาณของดาวเทียม	(Transponder)	 
ก่อนกระจายสัญญาณส่งไปยังผู้รับชมปลายทาง	 โดยผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม 
ในปัจจบุนัจากการส�ารวจข้อมลูของส�านกังาน	กสทช.	พบว่ามกีารให้บรกิารใน	2	ลกัษณะหลกัๆ	ดงันี้	
	 1.	 บริการในตลาดค้าส่งผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 ได้แก่	 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงข่าย
ดาวเทยีมและบรกิารเสรมิทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดเพือ่การให้บรกิารแก่ผูใ้ห้บรกิารช่องดาวเทยีมก่อนน�า
สัญญาณกระจายไปถึงผู้รับชมปลายทาง	โดยมีบริการย่อยๆ	ใน	2	บริการ	ได้แก่
		 	 1.1	 บริการรวมสัญญาณ	 (MUX)	 และกระจายสัญญาณ	 (Distribution)	 ผ่านโครงข่าย 
ดาวเทียมให้แก่ช่องรายการ	หมายถึง	การน�าช่องรายการมาลงบนแพลตฟอร์มโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 
ดาวเทียมของตนโดยผ่านขั้นตอนการรวมสัญญาณ	 (Multiplexing)	 และล�าเลียงส่งสัญญาณท่ี 
แปลงแล้วส่งต่อไปยงัผูใ้ห้บรกิารอพัลงิค์สญัญาณดาวเทยีม	(Uplink	Provider)	เพือ่ท�าการ	Uplink	 
สัญญาณขึ้นไปยังดาวเทียม	
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	 	 1.2		บรกิาร	MUX	ทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	Encoding57,	Encryption58,	OTA59,	EPG60		นอกจากนี้	 
หากพจิารณาตามห่วงโซ่บริการจะพบว่ามบีรกิารอพัลงิค์สญัญาณข้ึนดาวเทียม		(Uplink)	ท่ีท�าหน้าท่ี 
เช่ือมต่อสญัญาณเพือ่ส่งสัญญาณจากสถานีภาคพืน้ดินไปยงัดาวเทียม	เพ่ือท�าการเปล่ียนคลืน่ความถ่ี 
ของสัญญาณจากคลื่นความถี่หนึ่งเป็นอีกคลื่นความถ่ีหนึ่ง	 ก่อนท่ีจะมีการแพร่สัญญาณกลับไปยัง 
สถานีภาคพื้นดินเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ	แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี ่
และก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสียง	วทิยโุทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2553	 
ทีก่�าหนดให้การบรกิารดาวเทยีมสือ่สารเป็นกจิการโทรคมนาคม	ดงันี	้การให้บรกิารอพัลงิค์สัญญาณ 
ขึ้นดาวเทียมจึงถือเป็นการให้บริการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม	 
พ.ศ.	2554	
	 2.	 ตลาดค้าปลกีสญัญาณโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีม	คอื	การทีผู่ใ้ห้บรกิารโทรทศัน์ผ่าน 
โครงข่ายดาวเทียม		มีการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปยังผู้รับชมปลายทาง		(End	User)	

3. ลักษณะการแข่งขัน
 3.1 จ�านวนผู้เล่นในตลาด
	 จากลักษณะบริการ	สามารถจ�าแนกผู้เล่นออกเป็น	5	กลุ่มบริการ	ตามภาพที่	38	ดังนี้

 ภาพที ่38 :	แสดงกลุม่ผูใ้ห้บริการในตลาดการประกอบกจิการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม 

  1. กลุ่มบริการ Mux + OTA + Uplink คือ	ผู้เล่นที่ท�าหน้าที่ให้บริการครบวงจรแก่ 
ผูใ้ห้บรกิารรายอ่ืน		(คอื	ผูใ้ห้บรกิารในตลาดค้าส่งสญัญาณดาวเทียม)		ซ่ึงให้บรกิารจดัเรยีงช่องรายการ		 

57	การเข้ารหัสสัญญาณและน�าสัญญาณนั้นมาเปลี่ยนความถี่	เพื่อท�าให้ใช้พื้นที่น้อยลงในการส่งสัญญาณ
58	บริการเข้ารหัสหรือการแปลงสัญญาณ	 เพื่อให้สัญญาณนี้ถูกอ่านได้เฉพาะบุคคลที่สามารถเข้ารหัสสัญญาณได้เท่านั้น	 

เพื่อความปลอดภัยของสัญญาณ
59	บรกิารอพัเดตช่องรายการอตัโนมตั	ิซึง่เป็นการจดัเรยีงช่องรายการบนกล่องรับสญัญาณ	ซึง่เป็นโปรแกรมอัพเดตช่องรายการ 

อัตโนมัติโดยตรงจากดาวเทียม	โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องใส่คลื่นความถี่เอง
60	บริการข้อมูลรายการอเิลก็ทรอนกิส์	ซึง่เป็นเมนแูนะน�ารายการ	โดยผูช้มสามารถเปิดดูผงัรายการ	เพือ่ดผูงัรายการว่าเวลาไหน 

ช่องไหนจะเอารายการอะไรมาออกอากาศ
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(OTA)		ให้บรกิารรวบรวมช่องสญัญาณ		(Multiplex)	และให้บรกิารอพัลงิค์สญัญาณขึน้สูด่าวเทยีม		 
มีจ�านวนทั้งสิ้น	4	ราย	ได้แก่	บริษัท	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ทีซี	บรอดคาสติ้ง		 
จ�ากัด	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	และกรมประชาสัมพันธ์
  2. กลุม่บรกิาร Mux + OTA  คือ	ผูเ้ล่นท่ีท�าหน้าท่ีให้บริการจดัเรยีงช่องรายการ		(OTA)		 
ให้บริการรวบรวมช่องสัญญาณ	 (Multiplex)	 แต่ไม่ได้ให้บริการอัพลิงค์สัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม	 
มีจ�านวนทั้งสิ้น	 12	 ราย	 แต่ในปี	 2559	 ได้ยกเลิกใบอนุญาตระหว่างปี	 2559	 ไปจ�านวน	 1	 ราย	 
ได้แก่	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แซท	จ�ากัด	และมีจ�านวน	1	ราย	ที่ไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการที่ 
เกี่ยวข้องเพ่ือย่ืนช�าระค่าธรรมเนียมในรอบระยะเวลาบัญชีปี	 2558	 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้ม 
ในการออกจากตลาดได้	ทัง้นี	้ผูใ้ห้บรกิารทัง้	11	ราย	ซึง่เป็นผูร้บัใบอนญุาตจาก	กสทช.	และมกีารยืน่ 
รายได้จากการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีปี	 2558	 ซ่ึงถือเป็นกลุ่มท่ียังเป็นผู้เล่นอยู่ในตลาด 
ชัดเจน	ได้แก่
	 	 •	 บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แซท	จ�ากัด	(ยกเลิกใบอนุญาตระหว่างปี	2559)
	 	 •	 บริษัท	ไลฟ์สตาร์	จ�ากัด
	 	 •	 บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด
	 	 •	 บริษัท	ดีทีวี	เซอร์วิส	จ�ากัด
	 	 •	 บริษัท	ไอพีเอ็ม	แพลทฟอร์ม	จ�ากัด
	 	 •	 บริษัท	บิ๊กโฟร์	แซทเทลไลท์	กรุ๊ป	จ�ากัด
	 	 •	 บริษัท	สามารถวิศวกรรม	จ�ากัด
	 	 •	 บริษัท	ดีมิเตอร์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 •	 บริษัท	พีเอสไอ	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด
	 	 •	 บริษัท	อาร์เอส	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 •	 บริษัท	ไทยแซทเทิลไลท์	ทีวี	จ�ากัด
  3. กลุ่มบริการ Mux คือ	ผู้เล่นที่ให้บริการรวบรวมช่องสัญญาณ	(Multiplex)	แต่ไม่ได ้
ให้บริการจัดเรียงช่องรายการ		(OTA)		และไม่ได้ให้บริการอัพลิงค์สัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม	มีจ�านวน	 
6	ราย		แต่มผีูใ้ห้บรกิารทีไ่ม่มรีายได้จากการประกอบกจิการท่ีเก่ียวข้องเพือ่ยืน่ช�าระค่าธรรมเนยีมใน 
รอบระยะเวลาบัญชปีี	2558		จ�านวน	4	ราย	ซึง่ถอืเป็นกลุม่ทีม่แีนวโน้มในการออกจากอตุสาหกรรมได้		 
ดังนั้น	 จึงมีผู้ให้บริการ	 ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจาก	 กสทช.	 และมีการยื่นรายได้จากการให้บริการ 
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี	 2558	 ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ยังเป็นผู้เล่นอยู่ในตลาดชัดเจนอยู่จ�านวน	 2	 ราย	 
ได้แก่
	 	 •	 บริษัท	พีไฟว์ทีวี	แอนด์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
	 	 •	 บริษัท	สแพรช	จ�ากัด	(มหาชน)
  4. กลุม่บรกิาร OTA คอื	ผูเ้ล่นทีใ่ห้บรกิารจัดเรยีงช่องรายการ	(OTA)	แต่ไม่ได้ให้บรกิาร 
รวบรวมช่องสัญญาณ	 (Multiplex)	 และไม่ได้ให้บริการอัพลิงค์สัญญาณข้ึนสู่ดาวเทียม	 มีจ�านวน	 
5	 ราย	แต่มีผู้ให้บริการที่ไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นช�าระค่าธรรมเนียม 
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ในรอบระยะเวลาบัญชีปี	2558	จ�านวน	2	ราย	ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มในการออกจากตลาดได้		 
ดังนั้น	 จึงมีผู้ให้บริการ	 ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจาก	 กสทช.	 และมีการยื่นรายได้จากการให้บริการ 
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี	 2558	 ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ยังเป็นผู้เล่นอยู่ในตลาดชัดเจนอยู่จ�านวน	 3	 ราย	 
ได้แก่
	 	 •	 บริษัท	ลีโอ	เทคโนโลยี	แอนด์	มาร์เกตติ้ง	จ�ากัด	
	 	 •	 บริษัท	ไดน่าแซท	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด
	 	 •	 บริษัท	เคเอสทีวี	จ�ากัด
  5. กลุ่มบริการ End User คือ	ผู้เล่นที่ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมไปถึง 
ผู้รับชมปลายทาง	 (End-user)	 คือ	 ผู้ที่ให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมถึง 
ผู้รับชมทางบ้าน	 โดยเป็นผู้ให้บริการที่ท�าหน้าที่ให้บริการผ่านกล่องรับสัญญาณ	 ซ่ึงปัจจุบันท่ีพบ 
อยู่ในท้องตลาดมี	15	ราย	ดังนี้

ล�าดับ ผู้ให้บริการลูกค้าหรือผู้ท�าการตลาด ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า

1 บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด True	Vision

2 บริษัท	พีเอสไอ	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด PSI

3 บริษัท	ไอพีเอ็ม	แพลทฟอร์ม	จ�ากัด IPM

4 บริษัท	ดีทีวี	เซอร์วิส	จ�ากัด DTV
 

5 บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แซท	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	61

 

9 บริษัท	เอ็ม	เจ	แซทเทลไลท์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด Idea	Sat

61	Infosat	มีการให้บริการด้วยโครงข่ายของตนเอง	และร่วมมือกับ	iDeasat	leotech	และ	Thaisat	ออกอากาศในภายใต้
ชื่อ	กลุ่ม	Big4	
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ล�าดับ ผู้ให้บริการลูกค้าหรือผู้ท�าการตลาด ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า

10 บริษัท	ไทยแซท	เอ็กซ์เพิร์ท	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด Thaisat

 

11 บริษัท	อินโฟแซท	จ�ากัด Infosat
 

12 บริษัท	สามารถวิศวกรรม	จ�ากัด Samart
 

13 บริษัท	แชมป์	ไอที	โมบาย	จ�ากัด Champ

 

14 	บริษัท	เค	เอส	ทีวี	จ�ากัด KSTV
 

15 บริษัท	เนกซ์	สเตป	จ�ากัด		 Good	TV	
(Free	view	HD)

 

 3.2  ลักษณะการแข่งขัน
	 การแข่งขันในตลาดการประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 จะแยกพิจารณา 
ลักษณะการแข่งขันออกเป็น	2	กรณี
 กรณีที่ 1	ลักษณะการแข่งขันในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	
		 มีลักษณะเป็นตลาดที่มีผู ้ขายน้อยราย	 (Oligopoly)	 ท่ีมีสินค้าลักษณะแตกต่างกัน	 
(Differentiated	Oligopoly)	 เนื่องจากในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม 
มีผู้ให้บริการอยู่จ�านวนไม่มาก	 และผู้ให้บริการแต่ละรายจะให้บริการที่มีลักษณะแตกต่างกันบ้าง 
เล็กน้อย	แต่สามารถทดแทนกันได้อย่างใกล้ชิดในสายตาผู้ใช้บริการ	ดังนั้น	ผู้ให้บริการจึงสามารถ 
ตั้งราคาได้แตกต่างจากคู่แข่งได้		
	 ทัง้น้ี	ตลาดค้าส่งสญัญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมถือว่ามอุีปสรรคในการเข้าสูต่ลาดสงู	 
เนือ่งจากต้องมกีารลงทนุอย่างมากเพ่ือประกอบกิจการ	เช่น	การลงทนุในส่วนของห้องส่งและอปุกรณ์ 
แปลงสัญญาณและรวมสัญญาณที่เกี่ยวข้อง	การลงทุนในสถานีอัพลิงค์สัญญาณ	เป็นต้น		
	 การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมจะ 
เห็นว่าไม่สูงนัก	เนื่องจากมีจ�านวนผู้ให้บริการจ�ากัด	และมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด	ท�าให้โอกาส 
ของผู้ให้บริการรายใหม่ๆ		แทบไม่เกิดขึ้นในตลาด		ประกอบกับในภาวะการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลย ี
มีการเปลี่ยนแปลงไป	 ส่งผลให้ผู้รับชมมีทางเลือกอื่นนอกจากการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย 
ดาวเทียม		ดังนั้น		ผู้ให้บริการช่องรายการที่ถือเป็นผู้ใช้บริการในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน 
โครงข่ายดาวเทียมจึงมีจ�านวนลดลงจากเดิม	 สุดท้ายตลาดดังกล่าวจึงไม่มีแรงจูงใจให้เกิดผู้เล่น 
รายใหม่ขึน้	อย่างไรกต็าม	การทีผู้่ให้บริการรายเดิมจะแข่งขันกันด้านราคาก็ไม่สามารถท�าได้	เนือ่งจาก 
อาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ไม่คุ้มต้นทุน	 ดังนั้น	 ผู้ให้บริการในตลาดจึงไม่ใช้กลยุทธ์แข่งขัน 
ด้านราคาต่อกัน	แต่จะหาวิธีการอื่นในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและคงไว้ซึ่งสัดส่วนตลาดที่มีอยู่เดิม 
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ให้มากที่สุด	 แต่อย่างไรก็ตาม	 สุดท้ายตลาดจึงมีแนวโน้มท่ีผู้ให้บริการในตลาดจะลดลง	 และจะมี 
ลักษณะการแข่งขันที่กลายเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายมากขึ้น
 กรณทีี ่2 	ลกัษณะการแข่งขันในตลาดค้าปลกีการให้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีม
		 มีลักษณะเป็นตลาดผู ้ขายน้อยราย	 (Oligopoly)	 เนื่องจากมีผู ้ให้บริการอยู ่ในตลาด 
จ�านวน	15	รายในปัจจุบัน	โดยให้บริการในลักษณะแตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมายของผู้ให้บริการ 
ที่ต้องการเข้าถึง	 แต่ก็สามารถทดแทนกันได้ในสายตาผู้รับชมปลายทาง	 ท�าให้ผู้ให้บริการสามารถ 
ตั้งราคาได้แตกต่างกันตามต้นทุนท่ีตนเองต้องเผชิญ	 อีกท้ังผู้ให้บริการจะเข้าสู่ตลาดดังกล่าวได ้
จะต้องมีการลงทุนที่สูงเพื่อสร้างโครงข่ายการรับชมของตนเอง	 จึงเป็นอุปสรรคท่ีผู้เล่นรายใหม ่
จะเข้าสู่ตลาดได้		
	 อย่างไรก็ตาม	การแข่งขนัในตลาดค้าปลกีการให้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีม		ไม่ใช่ 
เพยีงผูเ้ล่นจะแข่งขนักนัเองในตลาดค้าปลกีการให้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีม	แต่ผูเ้ล่น 
ยังต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการที่อยู่ในตลาดค้าปลีกการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลและ 
โครงข่าย	iptv	หรือ	OTT	อีกด้วย	เนื่องจากบริการของทั้งสองตลาดดังกล่าวสามารถทดแทนกันได้ 
เกือบจะสมบูรณ์ในสายตาของผู้ชม	ดังนั้น	เมื่อพิจารณาภาพใหญ่ในสายตาผู้รับชมปลายทาง		ผู้ให ้
บริการโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมจงึมลีกัษณะเป็นตลาดก่ึงแข่งขนักึง่ผกูขาด	(Monopolistic)		 
นั่นเอง
 3.3  สภาพการแข่งขันและการกระจุกตัวของตลาด
	 การเกิดขึ้นของดิจิทัลทีวีในปัจจุบัน	ได้ส่งผลให้ผู้รับชมปลายทาง	(End	–	User)	มีทางเลือก 
มากขึน้ในการรบัชมช่องรายการโทรทศัน์	ประกอบกบัทางเลอืกของผูผ้ลติเนือ้หารายการ	(Content		 
Provider)		ทีม่ช่ีองทางใหม่ๆ	ในการน�าเนือ้หารายการหรอืช่องรายการของตนไปเผยแพร่	เช่น	รปูแบบ 
การให้บริการผ่าน	OTT	 เหล่านี้	 ล้วนส่งผลกระทบต่อตลาดการให้บริการโทรทัศนผ่านโครงข่าย 
ดาวเทียม	 ทั้งในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศนผ่านโครงข่ายดาวเทียมและตลาดค้าปลีกสัญญาณ 
โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	ดังนี้
  1.  ตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศนผ่านโครงข่ายดาวเทียม
	 	 การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยส่ีงผลให้เกดิรปูแบบการให้บริการโทรทศัน์ 
ที่เปล่ียนไปจากเดิมมาก	 เช่น	 การเกิดข้ึนของผู้ให้บริการดิจิทัลทีวีท่ีมีจ�านวนผู้ให้บริการมากข้ึน		 
การเกิดขึ้นของการให้บริการเนื้อหารายการรูปแบบใหม่ๆ	 ในลักษณะของ	OTT	ดังนี้	 ผู้ให้บริการ 
เน้ือหารายการหรือช่องรายการ	 จึงมีทางเลือกในการน�าเนื้อหารายการของตนหรือช่องรายการ 
ของตนไปให้บริการผ่านทางช่องทางอื่นๆ	 มากยิ่งข้ึน	 เป็นเหตุให้เนื้อหารายการหรือช่องรายการ 
ที่เคยน�ามาออกอากาศบนโครงข่ายดาวเทียม	 ย่อมลดความนิยมลงหรือไม่ใช่ทางเลือกเดียวท่ีผู้ให ้
บริการเนื้อหารายการหรือช่องรายการจะเลือกน�ามาลงบนโครงข่ายดาวเทียมอีกต่อไป	 ส่งผลให้มี 
ผู้ใช้บริการ	MUX	หรือ	OTA	หรือ	Uplink	ลดปริมาณความต้องการลง		ซึ่งส่งผลให้ราคาในการให ้
บริการที่อาจลดต�่าลง	
	 	 ผู้ให้บริการในตลาดที่เล็งเห็นว่าการประกอบการอาจไม่คุ้มค่าอีกต่อไป	 จึงค่อยๆ	 ลด 
การให้บริการและทยอยออกจากตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 โดยเฉพาะ 
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ผูใ้ห้บริการประเภทให้บรกิาร	Mux	หรอืบรกิาร	OTA	เพยีงรปูแบบเดยีว	จะมโีอกาสทีจ่ะหายไปจาก 
ตลาดได้ง่ายกว่าผู้ให้บริการที่ครบวงจรมากกว่า	 เนื่องจากการใช้บริการกับผู้ให้บริการที่ครบวงจร 
จะสะดวกแก่ผูใ้ช้บริการในการบริหารจดัการหรือน�าเนือ้หารายการหรอืช่องรายการของตนเองข้ึนไป 
ไว้บนโครงข่ายดาวเทยีม	ทัง้นี	้จากข้อมลูตารางที	่12	จะเหน็ว่า	ผูใ้ห้บรกิารทีใ่ห้บรกิารรวมสญัญาณ		 
(MUX)	เพยีงอย่างเดียว	จะมโีอกาสออกจากตลาดสงูท่ีสดุ	และผูใ้ห้บรกิารจดัเรยีงช่องรายการ	(OTA) 
จะมีโอกาสออกจากตลาดรองลงมา	ส่วนผู้ให้บริการจัดเรียงช่องรายการ		(OTA)	และให้บริการรวม 
สัญญาณ	(MUX)	จะยังสามารถอยู่รอดในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมได้ดี

ประเภทบริการ
ผู้รับ

ใบอนุญาต
ผู้ให้บริการ
ที่มีรายได้

สัดส่วนผู้ให้บริการ
ที่มีรายได้ต่อ

ผู้รับใบอนุญาต
ส่วนแบ่งตลาด มูลค่าตลาด

1.		OTA+MUX+Uplink 4 3 75.00 358,942,498.28	 28.48	

2.		OTA+MUX 12 11 91.67 859,391,915.25	 68.18	

3.		MUX 6 2 33.33 40,875,000.00	 3.24	

4.		OTA 5 3 60.00 1,273,187.25	 0.10	

 รวม    	1,260,482,600.78	 100.00	

 ตารางที ่12 : แสดงสดัส่วนผูใ้ห้บริการทีม่รีายได้ต่อผูรั้บใบอนญุาต	มลูค่าตลาด	และส่วนแบ่ง 
ตลาด	ในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
 ท่ีมา :  ข้อมลูรายได้ทีย่ืน่ช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตในปี	2559	ซึง่เป็นรอบระยะเวลาบญัชี 
ปี	 2558,	 ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	 ส�านักงาน		 
กสทช.
	 ข้อมูลจ�านวนผู้รับใบอนุญาต,	 ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย	 สิ่งอ�านวยความ 
สะดวก	และเครื่องวิทยุคมนาคม	ส�านักงาน	กสทช.

	 นอกจากนี	้เมือ่พจิารณาถงึมลูค่าตลาด		จะพบว่า		ตลาดค้าส่งสญัญาณโทรทศัน์ผ่านโครงข่าย 
ดาวเทียมมีมูลค่าตลาดโดยพิจารณาจากรายได้ที่ยื่นต่อส�านักงาน	 กสทช.	 ในปี	 2559	 ประมาณ	 
1.26	พันล้านบาท	 โดยหากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดแยกตามรูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการ 
ในตลาด	จะพบว่า	ผู้ให้บริการที่ให้บริการจัดเรียงช่องรายการ	(OTA)	และให้บริการรวมสัญญาณ	 
(MUX)	 จะครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดถึงร ้อยละ	 68.18	 ของส่วนแบ่งตลาดในตลาด 
ค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 และผู้ให้บริการท่ีให้บริการจัดเรียงช่องรายการ	 
(OTA)	 ร่วมกับให้บริการรวมสัญญาณ	 (MUX)	 และให้บริการอัพลิงค์สัญญาณ	 (Uplink)	 จะมี 
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	 28.48	 ส่วนผู้ให้บริการเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการให้บริการจัดเรียง 
ช่องรายการ	 (OTA)	 หรือให้บริการรวมสัญญาณ	 (MUX)	 จะมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันไม่ถึง 
ร้อยละ	3.4	ของส่วนแบ่งตลาดในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
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 ภาพที่ 39 :	แสดงส่วนแบ่งตลาดในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
 ที่มา : ค�านวณจากข้อมูลรายได้ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นต่อส�านักงาน	กสทช.	ในปี	2559

  2. ตลาดค้าปลีกสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม  
	 		 ผู้ให้บริการในตลาดค้าปลีกสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมปัจจุบันมีจ�านวน	 
15	ราย	แต่มีผู้ให้บริการที่สามารถน�ามาค�านวณมูลค่าตลาดได้เพียง	12	ราย62	โดยมูลค่าตลาดของ 
ตลาดค้าปลีกสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่ค�านวณได้ส�าหรับรายได้ที่ย่ืนแสดงต่อ 
ส�านักงาน	 กสทช.	 ในปี	 2559	 ประมาณ	 11.91	 พันล้านบาท63	 ซึ่งเป็นมูลค่าท่ีสูงกว่าตลาด 
ค้าส่งสญัญาณโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมเกอืบ	10	เท่า64	สาเหตสุ่วนหนึง่เพราะรายได้ส่วนใหญ่ 
มาจากค่าสมาชิกของ	บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ในตลาดค้าปลีก 
สัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	และด้วยบริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	ไม่ได้ถือว่าเป็นผู้เล่น 
ในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม

 

 ภาพที่ 40 : แสดงส่วนแบ่งตลาดในตลาดค้าปลีกสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	
 ที่มา : ค�านวณจากข้อมูลรายได้ที่ย่ืนต่อส�านักงาน	 กสทช.	 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 
ในปี	2559

62	ไม่รวม	iDeasat	leotech	และ	Thaisat	ทีแ่สดงรายได้ภายใต้ชือ่	กลุม่	Big4	และ	Sun	box	ทีไ่ม่มกีารยืน่รายได้ในปี	2559
63	มูลค่าตลาดท่ีน�ามาค�านวณน�ามาจากข้อมูลรายได้จากการให้บริการที่ยื่นต่อส�านักงาน	 กสทช.	 ในปี	 2559	 และท่ืยื่นต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ในปี	2559
64	ตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมมีมูลค่าตลาดในปี	2559		ประมาณ	1.260	พันล้านบาท		
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	 	 จากภาพที่	40	จะเห็นว่า	บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด	ด้วยเพราะ 
เป็นการให้บรกิารทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร	ประกอบกบั	บรษิทั	ทร	ูวชิัน่	กรุป๊	จ�ากดั	มกีารให้บรกิาร 
โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมและผ่านโครงข่ายเคเบิลร่วมด้วยจงึไม่สามารถแยกรายได้เฉพาะส่วน 
ของการให้บริการดาวเทียมอย่างเดียวออกมาได้	 ส่วนผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายดาวเทียมท่ีไม่ม ี
การเรียกเก็บค่าบริการจะมีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างน้อยเนื่องจากรายได้มาจากการให้บริการ 
ขายกล่องรบัสญัญาณและติดตั้งซึ่งได้รับเพียงครั้งแรกในการติดตั้ง	
 
 

 ภาพท่ี : 41  แสดงจ�านวนกล่องรบัสญัญาณท่ีขออนญุาตผลติและน�าเข้าจากส�านกังาน	กสทช.	 
ระหว่างปี	2556–2559	
 ที่มา : ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	 และเครื่อง 
วิทยุคมนาคม	ส�านักงาน	กสทช.

	 	 จากข้อมูลปริมาณกล่องรับสัญญาณที่มีการผลิตและน�าเข้าระหว่างปี	 2555-2559	 จะ 
เหน็ว่า	บริษทั	พเีอสไอ	บรอดคาสต้ิง	จ�ากดั	มแีนวโน้มการเพิม่ขึน้ของกล่องรบัสญัญาณอย่างรวดเรว็		 
ส่วนบริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	มีการเพิ่มขึ้นของกล่องรับสัญญาณ	แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า 
บริษัท	พีเอสไอ	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด	ส่วนผู้ให้บริการรายอื่นมีแนวโน้มลดลง
	 	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อค�านวณส่วนแบ่งตลาด	พบว่า	บริษัท	พีเอสไอ	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด		 
ครองส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดในปี	2559	ซึ่งอาจไม่ได้เกิดจากการที่มีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น	แต่เกิดจาก 
การเปลีย่นกล่องรบัสญัญาณจากระบบ	DVB-S1	เป็น	DVB-S2	เพือ่รองรบัสญัญาณท่ีมคีณุภาพสูงข้ึน	 
ตั้งแต่ปลายปี	 พ.ศ.	 255565	 จึงอาจส่งผลให้เกิดการน�าเข้าและผลิตกล่องรับสัญญาณเพิ่มสูงข้ึน 
อย่างรวดเรว็รปู	แสดงข้อมลูปรมิาณกล่องรบัสญัญาณทีม่กีารผลติและน�าเข้า	ระหว่างปี	2556-2559

65	อ้างอิงข้อมูลการเปิดตวักล่องดจิทิลั	(DVB-S2)	ของบรษิทั	พีเอสไอ	บรอดคาสติง้	จ�ากดั	จาก	http://www.peoplemedia. 
co.th/index.php/2012-10-08-21-03-05/pr-news/222-psi-hd
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 ภาพที่ 42 : แสดงส่วนแบ่งตลาดโดยพิจารณาจากกล่องรับสัญญาณที่มีการผลิตและน�าเข้า		 
ในปี	2559

	 	 ส�าหรับผู ้ให้บริการในตลาดค้าปลีกสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมท่ีม ี
การเรียกเก็บค่าบริการในรูปแบบรายเดือน	 ปัจจุบันมีจ�านวน	 2	 ราย	 โดยมีกลุ ่มเป้าหมาย 
ในการท�าตลาดแตกต่างกันจึงมีการเรียกเก็บค่าบริการแตกต่างกัน		ดังนี้
  1) บรษิทั ทร ูวชิัน่ กรุป๊ จ�ากดั	(True	Vision)	เป็นผูใ้ห้บรกิาร	Pay	TV	ทีใ่หญ่ทีส่ดุในตลาด 
เมือ่พจิารณาจากรายได้ในการให้บรกิาร	Pay	TV	โดย	บรษิทั	ทร	ูวชิัน่	กรุป๊	จ�ากดั	สามารถให้บรกิารได้ 
ทั้งผ่านโครงข่ายเคเบิลและโครงข่ายดาวเทียมขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ใช้บริการ	อย่างไรก็ตาม	 
บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	ยังเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่ม ี
การให้บริการอินเทอร์เน็ตประจ�าที่และโทรศัพท์ประจ�าที่	 ท�าให้พบว่ามีการเสนอขายบริการ 
พ่วงโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	ร่วมด้วย	เป็นต้น	
		 	 ปัจจุบันบริการ	Pay	TV	ของ	บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	นั้น	มีทั้งรูปแบบที่มีค่าบริการ 
รายเดอืนและไม่มคีา่บริการรายเดอืน66	และการให้บริการมทีั้งรปูแบบการให้บริการทีเ่ป็น	Pay	TV	 
เพียงอย่างเดียว	และการให้บริการที่เป็นการขายพ่วงบริการตั้งแต่	2	บริการ	หรือ	3	บริการ	หรือ	 
4	บริการ	ผสมกนัระหว่างบรกิาร	Pay	TV	บรกิารอนิเทอร์เนต็ประจ�าที	่บรกิารโทรศพัท์ประจ�าทีแ่ละ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่67	ส�าหรับอัตราค่าบริการของ	บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	มีการใช้กลยุทธ์เพื่อให ้
เข้าถึงลูกค้าหลายกลุ่มเป้าหมาย	จึงได้แบ่งกลุ่มลูกค้าของตลาดเป็นรูปแบบบริการและค่าบริการที ่
แตกต่างกัน	ดังนี้

66	http://True	Visionssgroup.truecorp.co.th/channellineup_web/9
67	http://truesmart.truecorp.co.th/
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รูปแบบบริการ จ�านวนช่องรายการ จ�านวนช่อง HD ราคา

Happy	Family	HD		 104 8 299
เพิ่มจุดละ	155.15

			Smart	Family	Package 125 18 490
เพิ่มจุดละ	437.63

			Sport	Family	HD	Package 109 13 590
เพิ่มจุดละ	437.63

		Super	Family 134 25 899
เพิ่มจุดละ	437.63

		Gold	HD	Package 140 30 1,568.12
เพิ่มจุดละ	437.63

		Platinum	HD	Package 157 39 2,155.15
เพิ่มจุดละ	437.63

ที่มา :	ข้อมูล	ณ	วันที่	4	พฤษภาคม	2560

	 	 ศักยภาพในการแข่งขันของ	บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	มีสูงมาก	โดยสามารถส่งเสริม 
การเตบิโตได้ด้วยการขยายฐานธรุกจิระดบัค้าปลกีไปยงัตลาดแมส68	ซึง่การก�าหนดราคาทีค่่อนข้างต�า่ 
และกลยุทธ์ขายพ่วงบริการเป็นกลยุทธ์ที่ท�าให้มีจ�านวนผู้ใช้งานแบบมีค่าสมาชิกรายเดือนเพิ่มขึ้น	 
นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัทในเครือยังถือครองเนื้อหารายการ	 ซ่ึงเป็นท่ีต้องการของตลาดจ�านวนมาก	 
อาท	ิการถ่ายทอดสดฟตุบอลฤดกูาล	2558/255969	ประกอบไปด้วย	UEFA	Champions,	Europa	 
League,	Spanish	La	Liga	และ	Thai	Premier	League	รวมถึงรายการ	Premier	League	ของ 
อังกฤษ	ภายใต้ช่อง	Bein	sports	และรายการภาพยนตร์	ซึ่งเป็นช่องรายการในเครือ	Fox	
	 	 อย่างไรก็ตาม	 จากสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันที่ผู ้บริโภคมีทางเลือกทาง 
ด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น	ท�าให้	บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	มีคู่แข่งในการให้บริการมากยิ่งขึ้นโดย 
ไม่จ�ากัดเฉพาะตลาดกิจการโทรทัศน์	 แต่ยังรวมถึงผู้ให้บริการโทรคมนาคมท่ีให้บริการในรูปแบบ	 
On	Demand	ด้วย	แต่อย่างไรก็ตาม	จากเหตุที	่บรษิทั	ทร	ูวชิัน่	กรุป๊	จ�ากดั	ถอืเป็นผูใ้ห้บรกิารรายใหญ่ 
ที่มีบริการที่ครอบคลุมจึงท�าให้	บริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	ยังถือว่ามีศักยภาพในการแข่งขันที่สูง	 
โดยเฉพาะการน�าบริการของบริษัทในเครือมาให้บริการขายพ่วง	(Bundle)70

68	รายงานประจ�าไตรมาสที่	1	พ.ศ.	2559	ของกลุ่ม	True	Crop
69	http://www.siamsport.co.th/Sport_Football/150904_283.html
70	กลุ่มบริษัท	True	Visions	เรียกรูปแบบนี้ว่า	TrueSmartChoice

_17-0587(01-90) P4.indd   68 8/17/60 BE   3:50 PM



ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�านักงาน กสทช.) 69

 

 ภาพที่ 43 :	แสดงตัวอย่างอัตราค่าบริการแพ็กเกจทรู	สมาร์ท	ชอยส์
 ที่มา :	เข้าถึงผ่านเว็ปไซต์		http://truesmart.truecorp.co.th/package/entry/5197
    
	 	 จากภาพที่	43	แสดงให้เห็นได้ว่ากลุ่มบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	เน้นขาย 
พ่วงบริการ	Pay	TV	กับบริการอื่นๆ	ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการส�าหรับบริการ	Pay	TV	เพียง 
อย่างเดยีว	จะพบว่าการขายพ่วงบรกิารจะมส่ีวนลด	โดยกลุม่บรษิทั	ทร	ูคอร์ปอเรช่ัน	จ�ากดั	(มหาชน)	 
ได้ใช้กลยุทธ์การขายพ่วงบริการเพื่อให้กลุ่มบริษัท	 ทรู	 คอร์ปอเรช่ัน	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีศักยภาพ 
ในการแข่งขนัด้วยการลดค่าบรกิารของบรกิาร	Pay	TV	ให้ถกูลงได้71	ตวัอย่างเช่น	แพค็เกจ	Happy	 
Family	ที่มีค่าบริการอยู่ที่	299	บาทต่อเดือน	และมีช่องรายการจ�านวน	112	ช่องรายการ	โดยม ี
ช่องรายการที่มีเนื้อหา	 ซึ่งเป็นที่ต้องการมากมาย	 เช่น	 เนื้อหาประเภทกีฬา	 ภาพยนตร์	 ซีรีส์72  
ในขณะเดียวกันเมื่อซื้อรูปแบบขายพ่วงบริการ	 Happy	 Family	 กับบริการอินเทอร์เน็ตประจ�าท่ี	 
และบรกิารโทรศัพท์เคลือ่นที	่ค่าบรกิารจะอยูท่ี	่899	บาทต่อเดือนเท่านัน้	ซึง่โดยปกติอตัราค่าบรกิาร 
เตม็จ�านวนน้ันอยูท่ี	่2,096	บาทต่อเดอืน	ท�าให้การซือ้บรกิารรปูแบบการขายพ่วงดงักล่าว	ผูซ้ือ้จะได้ 
ส่วนลดถึงร้อยละ	 57	 จากอัตราค่าบริการเต็มจ�านวน	 ซ่ึงถือว่าค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับจ�านวน 
ช่องรายการคุณภาพที่ได้รับ	 และเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการ	 Pay	 TV	 ในรูปแบบอื่น	 เช่น	 
ผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่น	 ที่ส่วนใหญ่มีอัตราค่าบริการอยู่ท่ีประมาณ	 300-350	 บาท73	 ท�าให้ 
แพค็เกจของ	True	Visions	ในราคา	299	บาท	ย่อมเป็นทีดึ่งดดูใจมากกว่า	และท�าให้อาจแย่งส่วนแบ่ง 
ผู้ใช้บริการจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ	ไปได้พอสมควร
  2) บริษัท เนกซ์ สเตป จ�ากัด	(Good	TV)	เป็นผู้ให้บริการช่องรายการเดิม	ที่เริ่มต้น 
ให้บริการโครงข่ายดาวเทียมในระบบ	Ku-band	ประมาณกลางปี	2558	ภายใต้ชื่อ	Freeview	HD	 
จากนั้นจึงเปลี่ยนรูปแบบการท�าการตลาดและแบรนด์มาใช้ชื่อ	Good	TV	เพื่อให้บริการสู่ผู้รับชม 
โดยผ่านโครงข่ายดาวเทยีม	Intelsat	Horizons	2	และ	Thaicom	Ku-band	ซึง่จดุแขง็ในปัจจบุนัที่ 
Good	TV	น�าเสนอต่อผูใ้ช้บรกิารคอืค่าบรกิารในอตัราเดอืนละ	300	บาทโดยสามารถรบัชมช่อง	HD	 
จ�านวน	24	ช่องรายการ	และช่องลิขสิทธิ์ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นช่องในเครือ	Fox	และ	Nat	GeoWild		

71	รายงานประจ�าไตรมาสที่	1	พ.ศ.	2559	ของกลุ่ม	True	Crop	แสดงให้เห็นว่ามีการตัดส่วนลดระหว่างกัน
72	ข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้ประกอบการ
73	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ	LCOs

_17-0587(01-90) P4.indd   69 8/17/60 BE   3:50 PM



รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี 255970

4. โอกาสและอุปสรรคในตลาด
 4.1 โอกาสในการแข่งขันของตลาด
  • ผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายดาวเทียมมีพื้นที่ส�าหรับให้บริการที่ครอบคลุม
	 	 	 ปัจจบุนัสดัส่วนช่องทางในการเข้าถึงการรบัชมโทรทศัน์	(Household	Penetration)	 
ของเคเบลิทวีแีละดาวเทยีมอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ	76	ของครวัเรอืน74	ซึง่สะท้อนถงึความพร้อมและ 
โอกาสของโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมทีย่งัคงเป็นแพลตฟอร์มหลกัทีผู่ร้บัชมทัว่ประเทศรับชม
  • ผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายดาวเทียมสามารถให้บริการถ่ายทอดสดนอกสถานที่
	 	 	 ผู้ให้บริการโครงผ่านข่ายดาวเทียมสามารถให้บริการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีได	้ 
ในการถ่ายทอดสดนอกสถานที่	 หมายถึง	 การน�าอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ไปใช้ 
ในการถ่ายทอดสดให้แก่ผู้รับชมทางบ้าน	 โดยผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายดาวเทียมสามารถประหยัด 
ต้นทุนซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากต้นทุนท่ีมีอยู่แล้ว	 เช่น	 การอัพลิงค์สัญญาณโทรทัศน์และ 
การเช่าช่องสัญญาณของดาวเทียม	 (Transponder)	 ในการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงที่ส่ง 
ไปยังผู้ชมทางบ้านได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
  • ผูป้ระกอบการวางแผนในการลงทนุเพือ่จะเริม่ให้บรกิาร OTT ซึง่เป็นการปรบัตวั 
ตามพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น
	 	 	 สาเหตุท่ีผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายดาวเทียมหันมาให้บริการ	OTT	 (Over-the-Top)	 
หรือการบริการสื่อสารและแพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต	 เพราะว่าผู้ให้บริการผ่านโครงข่าย 
ดาวเทียมไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน ์
เหมือนผู้ประกอบการทีวีแบบดั้งเดิม	(Traditional	TV)75	จึงประหยัดต้นทุนในการลงทุนเพิ่ม
 4.2 อุปสรรคในการแข่งขันของตลาด
  • ผูใ้ห้บรกิารผ่านโครงข่ายดาวเทียมมจี�านวนลกูค้าลดลง เพราะการออกใบอนญุาต 
ช่องรายการของ กสทช. มีระยะเวลาที่สั้นเกินไป
	 	 	 ปัจจบุนัการขอใบอนญุาตให้แก่ช่องรายการมรีะยะเวลาเพยีง	1	ปี	หากมองในมุมของ 
การประกอบกิจการจะเห็นได้ว่าเป็นระยะเวลาท่ีสั้นมาก	 ซึ่งท�าให้ผู้ประกอบการช่องรายการ 
ขออนุมัติเงินกู้จากธนาคารได้ล�าบาก	 เนื่องจากธนาคารต้องการความมั่นคงในธุรกิจจึงจะอนุมัติ 
เงินกู้ให้	ประกอบกับผู้ประกอบการช่องรายการไม่มีความมั่นใจในการท�าสัญญา	เพราะระยะเวลา 
ในการท�าสญัญายาวกว่าระยะเวลาของใบอนญุาต	จงึส่งผลให้ลกูค้าทีเ่ป็นผูป้ระกอบการช่องรายการ 
ลดลง	
  • การออกกฎ Must Carry ส่งผลให้ผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายดาวเทียมมีต้นทุน 
ในการประกอบกิจการสูงขึ้น
	 	 	 การออกประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ท่ีให้บริการ 
เป็นการทั่วไป	 (กฎ	Must	Carry)	ต้องเผยแพร่ทั้งทางภาคพื้นดินและดาวเทียม	ท�าให้ผู้ให้บริการ 

74	ข้อมูลจากเว็บไซต์ส�านักงาน	กสทช.	http://broadcaststat.nbtc.go.th/analytics/saw.dll?Dashboard
75	เกาะติดบริการ	OTT...ทีวีแห่งอนาคต,	21	ตุลาคม	2015.
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ผ่านโครงข่ายดาวเทยีมต้องรบัภาระต้นทนุในการอพัลงิค์สญัญาณโทรทศัน์ขึน้สูด่าวเทยีม76	ซึง่ปกติ 
ผูใ้ห้บริการผ่านโครงข่ายดาวเทยีมจะมรีายได้จากการลงช่องรายการและเรยีงช่องรายการ	แต่เมือ่มี 
การออกกฎ	 Must	 Carry	 ผู ้ให้บริการผ่านโครงข่ายดาวเทียมจึงไม่สามารถหารายได้จาก 
การลงช่องรายการและเรยีงช่องรายการได้	และยงัท�าให้ผูใ้ห้บรกิารผ่านโครงข่ายดาวเทยีมมต้ีนทนุ 
ในการประกอบกิจการเพ่ิมด้วย	 เพราะผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายดาวเทียมต้องอัพลิงค์สัญญาณ 
โทรทัศน์ช่องรายการที่	Must	Carry	ขึ้นสู่ดาวเทียมโดยไม่มีรายได้
  • การโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที ท�าให้ผู้ประกอบการ 
ผ่านโครงข่ายผ่านดาวเทียมมีรายได้ลดลง
	 	 	 ตามกฎของ	 กสทช.	 ที่ก�าหนดให้ผู้ประกอบการผ่านโครงข่ายดาวเทียมโฆษณาได ้
ไม่เกินชั่วโมงละ	6	นาที77	 ในขณะที่ฟรีทีวีได้รับการยกเว้นให้โฆษณาได้ไม่เกิน	 12	นาทีต่อชั่วโมง	 
ท�าให้ลูกค้าที่ต้องการลงโฆษณาผ่านโครงข่ายดาวเทียมหันไปโฆษณาในโครงข่ายฟรีทีวีมากกว่า 
เพราะมีจ�านวนผู้รับชมโฆษณากว้างกว่า	ดังนั้นผู้ประกอบการผ่านโครงข่ายดาวเทียมจึงเสียเปรียบ 
ในการหารายได้จากช่วงเวลาโฆษณา

76	http://www.siamintelligence.com/nbtc-must-carry-rule-problem/
77	มาตรา	28	แห่ง	พรบ.	การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	2551
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ตลาดช่องรายการโทรทัศน์
(Service Provider)

1. ภาพรวมลักษณะบริการของตลาด
	 ช่องรายการ	 ถือเป็นบริการต้นน�้าที่จ�าเป็นส�าหรับการให้บริการกิจการโทรทัศน์ในทุก 
แพลตฟอร์ม	เพราะเป็นปัจจัยส�าคัญทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัชมโทรทัศน์ของผู้รบัชมปลายทาง	 
ทั้งนี้	 ผู้ผลิตเน้ือหารายการ	 (Production	 House)	 จะมีการน�าเนื้อหารายการของตนไปลงใน 
ช่องรายการ		(Service	Provider)	โดยเมือ่ผูใ้ห้บรกิารช่องรายการ		(Service	Provider)	ได้รวบรวมเนือ้หา 
รายการเป็นช่องรายการแล้วก็จะสามารถน�าช่องรายการของตนไปขายต่อยังผู้ให้บริการโทรทัศน์ 
ในแพลตฟอร์มต่างๆ	 หรือหากผู้ให้บริการช่องรายการต้องการได้รับรายได้จากการรับชม	อาจม ี
การไปขอขึน้ยงัโครงข่ายของผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายทัง้แบบใช้คลืน่ความถี	่(โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ)	และ 
แบบไม่ใช้คล่ืนความถี่	 (โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมหรือผ่านโครงข่ายเคเบิล)	 โดยอาจจะม ี
การจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการโครงข่ายหรือไม่ก็ได้

  

 ภาพที่ 44 :	แสดงลักษณะของตลาดบริการช่องรายการ

	 ตามภาพที่	 44	 แสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตลาดบริการช่องรายการ	 ซึ่งมีการด�าเนินการ 
ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	ดังนี้
	 1)		การผลติรายการ	(SP1)	คอื	การท�าหน้าทีจ่ดัหาหรอืผลติเนือ้หารายการ	(Content)	ทีอ่าจ 
ผลิตเองหรือจัดหามา	เช่น	รายการภาพยนตร์	รายการบันเทิง	เป็นต้น	ก่อนด�าเนินการจัดส่งให้แก ่
ผู้ให้บริการช่องรายการ	(SP2)	ทั้งนี้	การผลิตรายการอาจเป็นการให้บริการช่องรายการด้วยหรือไม ่
ก็ได้	แต่ไม่ถือว่าเป็นการประกอบกิจการโทรทัศน์ของ	กสทช.				
	 2)	 การให้บริการช่องรายการ	(SP2)	คือ	การท�าหน้าที่รวบรวมเนื้อหารายการเพื่อจัดท�าเป็น 
ผังรายการ	(Program)	ลงในช่องรายการ	(Channel)	ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	โดยการ 
ให้บริการช่องรายการจะต้องได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ตามที่	กสทช.	ก�าหนด	โดยปัจจุบัน 
มีผู้รับใบอนุญาต	จ�านวน	585	ช่องรายการ78	(แบ่งเป็นกิจการโทรทัศน์แบบใช้คลื่นความถี่จ�านวน	 
23	ใบอนุญาต	และกิจการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่จ�านวน	562	ใบอนุญาต)		

78	ข้อมูล	ณ	วันที่	26	พฤษภาคม	2560	จาก	https://broadcast.nbtc.go.th/tv/
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	 3)	 การให้บริการโครงข่าย	 (SP3)	คือ	การน�าช่องรายการจากผู้ให้บริการช่องรายการ	 (S2)	 
มาลงบนโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมของตน	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
ดิจิทัลหรือผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมหรือผ่านโครงข่ายเคเบิล	(SP4)			
	 4)		ผู้ใช้บรกิารปลายทาง	(SP4)	ซึง่ผูรั้บบรกิารปลายทางจะรับสญัญาณผ่านกล่องรบัสญัญาณ	 
(Set-top	box)	โทรทัศน์	(integrated	Digital	Television	:	iDTV)	หรืออุปกรณ์	(Portable)	ที่ใช ้
เทคโนโลยปีระเภท	DVB-T2	ส�าหรบัโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลั	หรอืผ่านกล่องรบัสญัญาณ	 
โดยเทคโนโลยี	 DVB-S	 หรือ	 DVB-C	 ส�าหรับบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมและบริการ 
โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	ตามล�าดับ	

2. ห่วงโซ่บริการ
		 การให้บริการช่องรายการโทรทัศน์	 มีห่วงโซ่อุปทานท่ีเริ่มจากผู้ให้บริการเนื้อหารายการ	 
(Content	Providers)	ซึง่จะท�าหน้าทีผ่ลติเน้ือหารายการ	และจะน�าเนือ้หารายการมายงัช่องรายการ	 
(Service	Providers)	เพือ่น�ามาลงบนโครงข่ายต่างๆ	เช่น	เคเบลิหรอืดาวเทยีม	ก่อนกระจายสญัญาณ	 
(Distribution)	ไปยังผู้รับชมปลายทาง
 

 ภาพที่ 45 : แสดงห่วงโซ่อุปทานการให้บริการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายไปยังผู้รับชม 
ปลายทาง

	 o	 Content	Provider	หรือผู้ผลิตเนื้อหา	ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์	(Owner	 
Right)	 ทั้งที่เป็นลิขสิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมดของเนื้อหารายการที่น�าออกอากาศในรายการ	 
(Program)	เช่น	รายการกีฬา	เนื้อหาภาพยนตร์	เป็นต้น	
	 o	 Service	 Provider	 หรือช่องรายการ	 ท�าหน้าท่ีจัดหาเนื้อหารายการ	 (ผลิตเองหรือ 
ซือ้ลขิสทิธิม์า)	เพ่ือน�าไปรวบรวมเป็นช่องรายการโทรทศัน์	ตวัอย่างของผูผ้ลติรายการหรอืช่องรายการ	 
เช่น	ช่อง	Belin	ช่อง	HBO	ช่อง	FOX	เป็นต้น	
	 o	 Content	Aggregator	หรอืผูร้วบรวบช่องรายการจากผูใ้ห้บรกิารช่องรายการหลายๆ	ราย 
เข้าด้วยกันเพ่ือจะน�าเสนอเป็นแพ็กเกจไปยังผู้รับชมปลายทาง	 โดยผู้รวบรวมช่องรายการจะท�า 
หน้าที่เจรจาต่อรองกับช่องรายการหลายๆ	รายเพื่อให้ได้มาซึ่งช่องรายการเหล่านั้น		
	 o	 Platform	Provider	หรือ	ผู้ให้บริการโครงข่ายหรือแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการ	มีหน้าที ่
บริการโครงข่ายเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ใช้บริการปลายทาง	 โดยอาจเป็นการให้บริการผ่านโทรทัศน ์
แบบใช้คลื่นความถี่หรือไม่ใช้คลื่นความถี่	 ทั้งนี้	 ส�าหรับผู้ให้บริการโครงข่ายอาจมีการเรียกเก็บเงิน 
ค่าน�าช่องรายการเข้าสู่โครงข่ายส�าหรับช่องรายการบางประเภท	 หรืออาจมีการจ่ายเงินค่าซื้อ 
ช่องรายการเพื่อน�าเข้าสู่โครงข่ายหรือไม่ก็ได้	โดยขึ้นอยู่กับประเภทของช่องรายการ
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	 o	 End	User	หรือ	ผู้รับบริการปลายทาง	ได้แก่	ผู้รับชมรายการที่ใช้บริการของผู้ให้บริการ	 
ซึ่งอาจมีการค่าใช้จ่ายในการรับชมช่องรายการจากผู้ให้บริการโครงข่ายหรือไม่ก็ได้	 ขึ้นอยู่กับ 
ประเภทของช่องรายการที่รับชม		

3. ลักษณะบริการ
	 โดยลักษณะของห่วงโซ่บริการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น	 หากพิจารณาตามลักษณะใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้ก�ากับดูแลของ	กสทช.	ผู้ให้บริการช่องรายการจะต้องได้รับใบอนุญาต 
เพื่อให้บริการใน	2	ลักษณะได้แก่		
		 1)	 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกิจการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน์	ส�าหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถี่		
	 2)	 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกิจการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน์	ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
	 อย่างไรก็ตาม	 ได้อธิบายก่อนหน้าถึงการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อ 
ให้บริการโครงข่ายที่ใช้คลื่นความถี่และไม่ใช้คลื่นความถ่ี	 รวมถึงได้อธิบายถึงการประกอบกิจการ 
กระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ทีใ่ห้บรกิารช่องรายการทีใ่ช้คลืน่ความถีไ่ปแล้ว	ดงันี	้ในส่วนนีจ้ะกล่าวถงึ 
เฉพาะการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ให้บริการช่องรายการที่ไม่ใช้คลื่นความถี	่	 
ทั้งที่ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลและให้บริการผ่านโครงข่ายดาวเทียมเป็นหลัก
	 ช่องรายการส�าหรับกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลและดาวเทียมนั้น	 หากแยกตาม 
ลักษณะของเนื้อหาที่ก�าหนดตามหลักเกณฑ์ของ	 กสทช.79	 เพื่อให้บริการ	 สามารถก�าหนดได	้ 
6	ประเภท	ได้แก่	
		 (1)	บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป	
	 (2)	บริการโทรทัศน์ประเภทข่าวทั่วไปหรือสถานการณ์ปัจจุบัน	
		 (3)	บริการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก	เยาวชน	ครอบครัวฯ	
		 (4)	บริการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาฯ	
	 (5)	บริการโทรทัศน์ประเภทกีฬา	การท่องเที่ยวหรือส่งเสริมสุขภาพ	
		 (6)	บริการโทรทัศน์ประเภทปกิณกะ	บันเทิงและอื่นๆ	
   
4. ลักษณะการแข่งขัน
 4.1 จ�านวนผู้เล่นในตลาด
	 	 ปัจจุบัน	 กสทช.	 ได้อนุมัติใบอนุญาตเพื่อให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 
ส�าหรบักจิการทีไ่ม่ใช้คลืน่ความถี	่(Service	Provider)	จ�านวน	561	ใบอนญุาต80,	81	ซึง่หากแบ่งแยก 

79	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์การก�าหนดหมวดหมู่และการจัดล�าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่	พ.ศ.	2556
80	ข้อมูล	ณ	วันที่	6	มิถุนายน	2560	จากเว็บไซต์	https://broadcast.nbtc.go.th/tv/
81	รวมการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป	ซึ่งเป็นการเผยแพร่ตามประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการ

โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
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ตามสัดส่วนเน้ือหาของใบอนุญาต82	 พบว่า	 สัดส่วนของผู้ให้บริการช่องรายการประเภทปกิณกะ 
บันเทิงและอื่นๆ	 มีสัดส่วนมากที่สุด	 ร้อยละ	 38	 ทั้งนี้	 หากพิจารณาช่องรายการหลายรายการ 
ในประเภทที่ไม่ระบุ	 จะพบว่ามีลักษณะประเภทเดียวกับประเภทปกิณกะ	 บันเทิงและอื่นๆ	 ซ่ึง 
มสัีดส่วนช่องรายการประเภททีไ่ม่ระบ	ุร้อยละ	29	ช่องรายการประเภทข่าว	ร้อยละ	10	ช่องรายการ 
ทั่วไป	 ร้อยละ	 5	 และส�าหรับช่องรายการที่มีผู้รับใบอนุญาตน้อยท่ีสุดเป็นประเภทเด็ก	 เยาวชน	 
ครอบครัวฯ	อยู่ที่ร้อยละ	4

 ภาพที่ 46 :	แสดงสัดส่วนผู้ได้รับใบอนุญาตบริการโทรทัศน์โดยแบ่งตามหมวดหมู่

	 ปัจจุบันมีผู้ให้บริการช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาตจากส�านักงาน	 กสทช.	 จ�านวน	 561	 
ใบอนุญาต		โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบกิจการจ�านวน	149	ราย		ทั้งนี้	ผู้ประกอบกิจการที่มีใบอนุญาต 
ช่องรายการมากทีส่ดุ	4	อนัดบัแรก	คอื	บริษทั	ทรู	วชิัน่ส์	กรุป๊	จ�ากดั	ถือครองใบอนญุาตช่องรายการ 
จ�านวน	124	ใบอนญุาต	(คิดเป็นร้อยละ	22.1	ของจ�านวนช่องรายการทัง้หมด)	บรษิทั	ไอพเีอ็ม	วชิัน่ส์	 
จ�ากัด	ถือครองใบอนุญาตช่องรายการจ�านวน	56	ใบอนุญาต	(คิดเป็นร้อยละ	10.51	ของจ�านวน 
ช่องรายการทั้งหมด)	 บริษัท	 มี	 บรอดแคสติ้ง	 จ�ากัด	 ถือครองใบอนุญาตช่องรายการจ�านวน	 41	 
ใบอนุญาต	 (คิดเป็นร้อยละ	 7.30	 ของจ�านวนช่องรายการทั้งหมด)	 บริษัท	 ซุปเปอร์	 บรอดแบนด์	 
เน็ทเวอร์ค	 จ�ากัด	 ถือครองใบอนุญาตช่องรายการ	 จ�านวน	 34	 ใบอนุญาต	 (คิดเป็นร้อยละ	 6.06	 
ของจ�านวนช่องรายการทั้งหมด)	ตามภาพที่	47

82	เป็นไปตามประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การก�าหนดหมวดหมู่และการจัดล�าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี	
พ.ศ.	2556
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 ภาพที่ 47 :	แสดงสัดส่วนการถือช่องรายการของผู้ได้รับใบอนุญาตจากส�านักงาน	กสทช.

	 	 อย่างไรก็ตาม	เมื่อพิจารณาประเภทช่องรายการ	สามารถจ�าแนกได้	ดังนี้	
	 	 1)	 ช่องรายการประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน	 มีผู้ให้บริการท่ีอยู่ในหมวดนี้	 
จ�านวน	25	ราย	จ�านวน	59	ใบอนญุาต	บรษิทั	ไอพเีอม็	วชิัน่ส์	จ�ากดั	ถอืครองใบอนญุาตช่องรายการ 
มากทีส่ดุจ�านวน	19	ใบอนญุาต	(คดิเป็นร้อยละ	32.20	ของจ�านวนช่องรายการในหมวด)	รองมาคอื 
บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	ถือครองใบอนุญาตช่องรายการจ�านวน	10	ใบอนุญาต	(คิดเป็นร้อยละ	 
16.94	ของจ�านวนช่องรายการในหมวด)		
		 	 2)		ช่องรายการประเภทเด็ก	เยาวชน	ครอบครัว	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส		 
มีผู้ให้บริการที่อยู่ในหมวดนี้	จ�านวน	6	ราย	จ�านวน	24	ใบอนุญาต	บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	 
ถือครองใบอนุญาตช่องรายการมากที่สุดจ�านวน	17	ใบอนุญาต	(คิดเป็นร้อยละ	70.83	ของจ�านวน 
ช่องรายการในหมวด)	 รองมาคือ	 บริษัท	 ไอพีเอ็ม	 วิช่ันส์	 จ�ากัด	 ถือครองใบอนุญาตช่องรายการ 
จ�านวน	3	ใบอนุญาต	(คิดเป็นร้อยละ	12.5	ของจ�านวนช่องรายการในหมวด)		
		 	 3)		ช่องรายการประเภทเพือ่การศึกษา	ศาสนา	ศลิปวฒันธรรม	วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี	 
สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ	มีผู้ให้บริการที่อยู่ในหมวดนี้	จ�านวน	17	ราย	จ�านวน	39	ใบอนุญาต		 
มลูนธิิการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม	ถอืครองใบอนญุาตช่องรายการมากท่ีสดุจ�านวน	15	ใบอนุญาต	 
(คิดเป็นร้อยละ	38.46	ของจ�านวนช่องรายการในหมวด)	รองมาคือบริษัท	ไอพีเอ็ม	วิชั่นส์	จ�ากัด	 
ถอืครองใบอนุญาตช่องรายการจ�านวน	6	ใบอนญุาต	(คดิเป็นร้อยละ	15.38	ของจ�านวนช่องรายการ 
ในหมวด)
		 	 4)	 ช่องรายการประเภทกีฬา	 การท่องเท่ียว	 หรือส่งเสริมสุขภาพ	 มีผู้ให้บริการท่ีอยู่ใน 
หมวดนี้	จ�านวน	11	ราย	จ�านวน	39	ใบอนุญาต	บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	ถือครองใบอนุญาต 
ช่องรายการมากทีส่ดุจ�านวน	21	ใบอนญุาต	(คิดเป็นร้อยละ	53.84	ของจ�านวนช่องรายการในหมวด)	 
รองมาคือ	 บริษัท	 ไอพีเอ็ม	 วิชั่นส์	 จ�ากัด	 ถือครองใบอนุญาตช่องรายการจ�านวน	 5	 ใบอนุญาต	 
(คิดเป็นร้อยละ	12.82	ของจ�านวนช่องรายการในหมวด)
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		 	 5)		ช่องรายการประเภทปกณิกะ	บนัเทงิและอืน่	ๆ 		มผีูใ้ห้บรกิารทีอ่ยูใ่นหมวดนี	้	จ�านวน		 
77	ราย	จ�านวน	228	ใบอนุญาต	บริษัท	ทรู	 วิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	ถือครองใบอนุญาตช่องรายการ 
มากที่สุดจ�านวน	58	ใบอนุญาต	(คิดเป็นร้อยละ	25.43	ของจ�านวนช่องรายการในหมวด)	รองมา 
คือ	บริษัท	ไอพีเอ็ม	วิชั่นส์	จ�ากัด	ถือครองใบอนุญาตช่องรายการจ�านวน	23	ใบอนุญาต	(คิดเป็น 
ร้อยละ	10.08	ของจ�านวนช่องรายการในหมวด)
				 	 6)	 ช่องรายการประเภทไม่ระบุประเภท	 มีผู้ให้บริการที่อยู่ในตลาดนี้	 จ�านวน	 51	 ราย		 
จ�านวน	175	ใบอนุญาต	บริษัท	มี	บรอดแคสติ้ง	จ�ากัด	ถือครองใบอนุญาตช่องรายการมากที่สุด 
จ�านวน	 35	 ใบอนุญาต	 (คิดเป็นร้อยละ	 20	 ของจ�านวนช่องรายการในหมวด)	 รองมาคือ	 บริษัท	 
ซุปเปอร์	 บรอดแบนด์	 เน็ตเวิร์ค	 จ�ากัด	 ถือครองใบอนุญาตช่องรายการจ�านวน	 34	 ใบอนุญาต	 
(คิดเป็นร้อยละ	19.4	ของจ�านวนช่องรายการในหมวด)

 4.2 ลักษณะการแข่งขัน
	 	 ปัจจุบัน	 ตลาดช่องรายการถือเป็นตลาดที่มีผู้ขายมากราย	 และบริการช่องรายการ 
ของผู้ให้บริการแต่ละรายถือเป็นบริการที่มีลักษณะแตกต่างกัน	 แต่ก็สามารถใช้ทดแทนกันได	้ 
(Differentiated	 	 Product)	 นอกจากนั้นผู้ให้บริการช่องรายการสามารถเข้าออกตลาดได้ง่าย	 
เพราะการขอใบอนุญาตไม่มีข้อจ�ากัดด้านจ�านวนผู้รับใบอนุญาต	 จึงมีลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขัน 
กึ่งผูกขาด	(Monopolistic	Competition)		
	 	 แต่อย่างไรก็ตาม	 การแข่งขันของผู้ให้บริการช่องรายการอยู่ที่การสร้างความน่าสนใจ 
ให้แก่ช่องรายการนั้นๆ	 ด้วยการหาเนื้อหารายการ	 (Content)	 มาไว้ในช่องรายการเพื่อให ้
ช่องรายการมีความน่าสนใจ	 ซึ่งการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจของช่องรายการจะท�าให้ช่องรายการ 
สามารถอยู่ได้ด้วยการลงโฆษณา	 หรือการขายต่อช่องรายการให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ผ่านโครงข่ายต่างๆ	 และจากลักษณะของช่องรายการที่มีความแตกต่างกันจึงเป็นเหตุให้สามารถ 
จ�าแนกลักษณะของช่องรายการได้เป็น	3	รูปแบบ	ได้แก่	
		 	 1.	 ช่องรายการทีเ่จ้าของโครงข่ายต้องซือ้มาเพือ่น�าข้ึนโครงข่ายของตน	ได้แก่	ช่องรายการ 
ที่มีลักษณะเป็น	 Premium	 Content	 หรือช่องรายการได้รับความนิยมจากผู้ชม	 และเจ้าของ 
โครงข่ายสามารถน�าไปใช้เป็นจดุขายหรอืโปรโมตเพือ่แสวงหาประโยชน์ทางการค้า	ไม่ว่าจะเป็นการ 
จัดเป็นแพ็กเกจ	และเรียกเก็บรายได้จากค่าสมาชิก	เช่น	ช่อง	HBO,	ช่อง	Fox,	ช่อง	BelN	เป็นต้น
	 	 2.	 ช่องรายการที่เจ้าของโครงข่ายน�าขึ้นโครงข่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	ได้แก่	ช่องรายการ 
ที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไปหรือช่องรายการที่เจ้าของน�าขึ้นโครงข่ายโดยไม่จ�ากัดสิทธิ์ในการ 
เข้าถึง83	ส่วนมากจะเป็นช่องรายการที่สร้างขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ชมเข้ามารับชมเป็นจ�านวนมาก	เช่น 
ช่อง	 Lao	 star84	 ช่องรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	 (DLTV)85	 และปัจจุบันยัง 
หมายความรวมถึงช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่ให้บริการเป็นการทั่วไปด้วย

83	มีการเข้ารหัสตามที่กฎหมายก�าหนด	 แต่เจ้าของช่องรายการเปิดให้สามารถเข้าถึงได้เป็นการทั่วไป	 เช่น	 การเข้ารหัส 
แบบ	BISS	

84	https://www.lyngsat.com/tvchannels/la/Lao-Star.html
85	http://www.dlf.ac.th/about_us.php?id=6
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	 	 3.		ช่องรายการทีเ่จ้าของโครงข่ายได้รบัรายได้ในการน�าช่องขึน้สูโ่ครงข่ายของตน	ได้แก่	 
ช่องรายการที่มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าของโครงข่ายเพื่อการน�าช่องรายการขึ้นโครงการส�าหรับ 
การรับชม	ไม่ว่าจะเป็นช่องรายการส�าหรับคนเฉพาะกลุ่ม	ช่องรายการขายสินค้าทางโทรทัศน์	เช่น	 
O	Shopping,	TV	Direct	เป็นต้น	

 4.3  มูลค่าตลาด 
	 	 ในปี	2559	ตลาดช่องรายการมีมูลค่าอยู่ที่	1.654	หมื่นล้านบาท	แต่มีมูลค่าลดลงจาก 
ปี	 2558	 ร้อยละ	 6.87	 ซึ่งการลดลงดังกล่าวแสดงถึงการหดตัวของตลาดช่องรายการ	 ทั้งนี ้
ในปี	2559	ถือว่าตลาดช่องรายการหดตัวลดลงกว่าในปี	2558	เนื่องจากในปี	2558	มีมูลค่าตลาด 
ประมาณ	1.776	หมื่นล้านบาท	ซึ่งลดลงจากปี	2557	ร้อยละ	13.01
	 	 เมือ่วิเคราะห์แยกส่วนแบ่งตลาดในแต่ละตลาด	พบว่า	ตลาดช่องรายการโทรทศัน์ดิจทิลั 
ผ่านโครงข่ายภาคพื้นดิน	 ประเภทบริการธุรกิจ	 มีส่วนแบ่งมูลค่าตลาดร้อยละ	 80.36	 และ 
ช่องรายการอื่น	 ได้ส่วนแบ่งตลาดไปเพียงร้อยละ	 19.64	 ของมูลค่าทั้งตลาด	 ทั้งนี้จากภาพที่	 48	 
จะเห็นว่า	 ส่วนแบ่งมูลค่าตลาดช่องรายการระหว่างช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลผ่านโครงข่าย 
ภาคพื้นดิน	 ประเภทบริการธุรกิจ	 และช่องรายการแบบไม่ใช้คลื่นความถ่ี	 ยังคงไม่คงท่ีในแต่ละป	ี 
ซึ่งแสดงถึงโอกาสทางการตลาดที่ผู ้ประกอบการทั้งสองประเภท	 ยังคงสามารถแย่งส่วนแบ่ง 
มูลค่าตลาดกันได้	 แต่อย่างไรก็ตามช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลผ่านโครงข่ายภาคพื้นดิน	ประเภท 
บรกิารธรุกจิ	กย็งัคงครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่าครึง่หนึง่ของตลาด	โดยมมีลูค่าประมาณ	1.06–1.57	 
หมื่นล้านบาท	 ในช่วงปี	 2557–2559	 และเมื่อพิจารณาถึงการเติบโตของรายได้ในปี	 2559	 
จะเห็นว่าช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลผ่านโครงข่ายภาคพื้นดิน	มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า	3	พันล้านบาท	 
โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	24.73	เมื่อเทียบกับปี	2558		

 

 ภาพที่ 48 :	แสดงส่วนแบ่งของมูลค่าตลาดระหว่างช่องรายการแบบไม่ใช้คลื่นความถี่	และ 
ช่องรายการแบบใช้คลื่นความถี่		(ช่องดิจิทัล)
 ทีม่า : ส�านักค่าธรรมเนยีมและอัตราค่าบริการในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์		ส�านักงาน		 
กสทช.
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	 	 ส�าหรับมูลค่าตลาดของช่องรายการแบบไม่ใช้คลื่นความถี่มีมูลค่าตลาดอยู่ที่	 3.3	 
พันล้านบาทในปี	2559	โดยลดลงจากปี	2558	ถึงร้อยละ	50	ทั้งนี้เหตุผลของการเติบโตของรายได้ 
ในปี	2559	ของช่องรายการแบบไม่ใช้คลืน่ความถ่ีลดลงครึง่หนึง่	เนือ่งจากในปี	2558	ตลาดดงักล่าว 
มีรายได้จากค่าสมาชิกที่สูงถึง	3.35		พันล้านบาท	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	47.15	ของส่วนแบ่งของมูลค่า 
ตลาดช่องรายการแบบไม่ใช้คลื่นความถี่
	 	 อย่างไรกต็าม	เมือ่พจิารณาเฉพาะรายได้ของช่องรายการแบบไม่ใช้คลืน่ความถีท่ีไ่ม่รวม 
ค่าสมาชิก	จะเห็นว่า	มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี	2556	ถึงปี	2559	(ดังภาพที่	49)	ซึ่ง 
สะท้อนถึงตลาดช่องรายการแบบไม่ใช้คลื่นความถ่ีมีการหดตัวลงอย่างชัดเจนต่อเนื่อง	 และจาก 
ภาพท่ี	 50	 จะเห็นว่ารายได้จากค่าโฆษณาช่องรายการแบบไม่ใช้คลื่นความถ่ีก็มีแนวโน้มลดลง 
ยิ่งย�้าถึงการหดตัวของตลาดช่องรายการแบบไม่ใช้คลื่นความถี่อย่างชัดเจน

 

  ภาพที่ 49 : แสดงรายได้รวมของช่องรายการแบบไม่ใช้คลื่นความถี้	ปี	2556-2559	(ไม่รวม 
ค่าสมาชิก)
 ทีม่า : ส�านักค่าธรรมเนยีมและอัตราค่าบริการในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์		ส�านักงาน		 
กสทช.

 

 ภาพที่ 50 : แสดงรายได้จากค่าโฆษณาช่องรายการแบบไม่ใช้คลื่นความถี่	ปี	2556-2559
 ทีม่า :  ส�านักค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิารในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์	ส�านกังาน		 
กสทช.
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 ภาพที่ 51 : แสดงส่วนแบ่งตลาดของรายได้ค่าโฆษณาระหว่างช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัล 
ผ่านโครงข่ายภาคพื้นดิน	ประเภทบริการธุรกิจ	และช่องรายการแบบไม่ใช้คลื่นความถี่
 ทีม่า : ส�านักค่าธรรมเนยีมและอัตราค่าบริการในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์		ส�านักงาน		 
กสทช.	

	 	 จากภาพที่	 51	 จะเห็นว่า	 มูลค่าโฆษณาในตลาดช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลผ่าน 
โครงข่ายภาคพืน้ดิน	ประเภทบรกิารธรุกจิมสีดัส่วนมากกว่าตลาดช่องรายการแบบไม่ใช้คลืน่ความถี ่
3-4	 เท่าตัว	 แสดงให้เห็นว่าบริษัทโฆษณาจะน�าเม็ดเงินค่าโฆษณาไปลงในตลาดที่เข้าถึง 
ฐานกว้างกว่าหรือเรตติ้งสูงกว่านั่นเอง		
	 	 เมื่อพิจารณาจ�านวนช่องรายการ	พบว่า	 ในปี	 2557	 มีจ�านวนผู้ให้บริการช่องรายการ 
มากที่สุดถึง	 907	 ช่องรายการ	 และลดลงทุกปีโดยในปี	 2558	 มีจ�านวน	 733	 ช่องรายการ 
(-19.18%)	และในปี	2559	มีจ�านวน	646	ช่องรายการ	(-11.87%)	โดยเมื่อพิจารณาจากการเติบโต 
ของช่องรายการดังภาพที่	52	จะเห็นว่า	ในปี	2558	และ	ปี	2559	การเติบโตของช่องรายการติดลบ 
ตอกย�้าภาพตลาดช่องรายการที่มีการหดตัวลงอย่างชัดเจน
	 	 แม้ตลาดช่องรายการจะมีจ�านวนลดลง	 แต่ก็มีช่องรายการบางช่องรายการซ่ึงถือเป็น 
ช่องรายการที่มีมูลค่าสูง	ซึ่งเป็นช่องรายการที่สามารถดึงดูดผู้รับชมได้เป็นอย่างมาก	แต่ไม่มีรายได ้
ที่เกิดจากช่องดังกล่าว	 เนื่องจากผู ้ให้บริการได้น�ามาให้บริการเพื่อเรียกเก็บค่าสมาชิกจาก 
การให้บริการโครงข่ายไปแล้ว	ช่องรายการเหล่านี้	ได้แก่	ช่อง	HBO,	ช่อง	Fox,	ช่อง	BeIN	เป็นต้น
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 ภาพที่ 52 : แสดงการเติบโตของจ�านวนช่องรายการ
 ทีม่า : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์		ส�านักงาน		 
กสทช.	

 4.4 สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน
  4.4.1 การก�าหนดแพ็กเกจในการให้บริการ 
	 	 การก�าหนดแพ็กเกจในการให้บริการถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญในการสร้างทางเลือก 
ให้ลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ	 ซึ่งหากพิจารณาจากผู้ให้บริการเฉพาะท่ีมีการเรียกเก็บ 
ค่าบริการในตลาดที่ได้รับความนิยมพบว่า	 บริษัท	 ทรู	 วิชั่น	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 (ดาวเทียม)	 มีจ�านวน 
แพ็กเกจมากที่สุดจ�านวน	7	แพ็กเกจ	รองลงมาคือ	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	(IPTV)86	มีจ�านวน 
แพ็กเกจรวม	4	แพ็กเกจ	บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวิร์ค	จ�ากัด87	(IPTV)	มีจ�านวน	2	แพ็กเกจ	 
และบริษัท	เนกซ์	สเตป	จ�ากัด	จ�านวน	1	แพ็กเกจ	ตามล�าดับ	

ผู้ให้บริการ
จ�านวนแพ็กเกจ
ที่มีค่าบริการ

ราคา (ต่อเดือน)88 
หมายเหตุ

ราคาต�่าสุด ราคาสูงสุด

7 299 2,155.15 *6	แพก็เกจหลกั	และ	1	แพก็เกจเสรมิ 
**	ไม่นับรวมแพ็กเกจ	Enjoy	ซึ่งเป็น 
การให้บริการฟรีส�าหรับผู้ใช้บริการ
ในเครือทรู

4 150 459 *2	แพก็เกจหลกัและ	2	แพก็เกจเสรมิ

86	บริษัท	มี	บรอดแคสติ้ง	จ�ากัด	เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตช่องรายการ	
87	บริษัท	ซุปเปอร์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด	เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตช่องรายการ
88	ราคายังไม่ได้รวม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	หรือค่าบริการอื่นใด
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ผู้ให้บริการ
จ�านวนแพ็กเกจ
ที่มีค่าบริการ

ราคา (ต่อเดือน) 
หมายเหตุ

ราคาต�่าสุด ราคาสูงสุด

2 299 899

1 300

 ตารางที่ 13 :  แสดงจ�านวนแพ็กเกจและอัตราค่าบริการของผู้ให้บริการโทรทัศน์ท่ีมีการ 
เรียกเก็บค่าบริการ

	 	 อย่างไรกต็าม	เมือ่วเิคราะห์จ�านวนแพก็เกจต่างๆ	ของบรษิทั	ทร	ูวชิัน่	กรุป๊	จ�ากดั	จะเหน็ 
ได้ว่า	 จ�านวนผู้ใช้แพ็กเกจประเภท	 Premium	นั้น	 มีสถิติจ�านวนผู้ใช้บริการลดลงอย่างต่อเนื่อง 
นับตัง้แต่ปี	2555-2559	ซึง่ในทางกลับกนัจ�านวนผูใ้ช้ในแพ็กเกจ	Standard	และ	Free	to	air	กลบัม ี
สดัส่วนทีเ่พิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้นี	้อาจมสีาเหตจุากการให้บรกิารในลกัษณะขายพ่วงกบับรกิารอืน่ๆ	 
ในเครือบริษทั	ทร	ูคอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	ไม่ว่าจะเป็น	บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู	บรกิาร 
โทรทศัน์เคลือ่นที	่ทีผู่ใ้ช้บรกิารสามารถรบัชมรายการต่างๆ	ได้โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ	เพิม่เตมิ89

 

 ภาพที่ 53 :	แสดงจ�านวนผู้ใช้บริการแพ็กเกจต่างๆ	ของบริษัท	ทรู	วิชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	ในปี	 
2555-2559
 ที่มา : แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2559	ของบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

89	ลกูค้าทีใ่ช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สูง	บรกิารโทรทัศน์เคลือ่นที	่สามารถรบัอปุกรณ์กล่องรบัสญัญาณแบบ	Free	to	air	 
และรับชมแพ็กเกจ	Enjoy	packet	(Freeview)	ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	ตลอดอายุการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
หรือบริการโทรทัศน์เคลื่อนที่,	http://www.truevisions.info/enjoy-pack
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  4.4.2 Premium/Exclusive content
	 	 จากสถานการณ์การแข่งขันของช่องรายการในปัจจุบัน	 พบว่าผู้ที่ถือครองช่องรายการ 
ที่มีมูลค่าสูงและได้รับสิทธิเป็นการเฉพาะราย	 (Premium/Exclusive	 content)	 จะสามารถน�า 
ประโยชน์จากช่องรายการดังกล่าว	 เป็นปัจจัยก�าหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าและก�าหนดแพ็กเกจ 
ส�าหรบับรกิารได้หลากหลายยิง่ขึน้	แต่อย่างไรกต็าม	ปัจจบัุนยงัไม่มหีลกัเกณฑ์ก�าหนดถึงลกัษณะของ	 
Premium/Exclusive	content	จงึไม่สามารถก�าหนดลกัษณะได้อย่างชดัเจน	แต่หากพิจารณาจาก 
ลกัษณะเน้ือหารายการรวมถงึความนิยมของผูบ้รโิภคแล้ว	พบว่า	รายการทีจ่ะต้องมกีารซือ้ขายหรือ 
มีการก�าหนดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดอย่างชัดเจนโดยเฉพาะรายการบันเทิงและรายการกีฬา	ถือได้ว่า 
เป็นรายการที่สร้างมูลค่าและดึงดูดความสนใจให้ลูกค้ามาใช้บริการได้	ซึ่งหากจ�าแนกตามลักษณะ 
ดังกล่าว	 จะได้เห็นว่า	 บริษัท	 ทรู	 วิชั่น	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 ยังคงเป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับสิทธ ิ
ในการเผยแพร่เนื้อหารายการดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก	ดังตารางที่	14		

ประเภทรายการบันเทิง

ชื่อรายการ
ประเทศ

เจ้าของสิทธิ
ผู้ได้รับอนุญาต
ช่องรายการ

ผู้ให้บริการ
กลุ่ม

ช่องรายการที่ได้รับ
ใบอนุญาต

HBO
HBO	Family
HBO	Hits

HBO	Signature
Red

cinemax

สหรัฐอเมริกา SBN90 AWN91

(AIS	Playbox)	

FOX	ไทย
FOX	Crime	
Channel	M

Channel	[V]	Thailand
Channel	[V]	HD

FOX	Family	Movies
FOX	Movies	Premium

FX
National	Geographic	

Channel
NAT	GEO	WILD

NAT	GEO	people
NAT	GEO	Music

สหรัฐอเมริกา

SBN	

TrueVision

NextStep

Me	broadcast

CTH92 

AWN
(AIS	Playbox)

TrueVision

Good	TV

TOT	IPTV

90	บริษัท	ซุปเปอร์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด	
91	บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวิร์ค	จ�ากัด
92	ยังคงมีใบอนุญาต	แต่ปัจจุบันไม่ได้ให้บริการ
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ชื่อรายการ
ประเทศ

เจ้าของสิทธิ
ผู้ได้รับอนุญาต
ช่องรายการ

ผู้ให้บริการ
กลุ่ม

ช่องรายการที่ได้รับ
ใบอนุญาต

FOX	Sport	Plus
FOX	Sports
Star	Sports

FOX	Sports	News
FOX	Action	Movies

STAR	Chinese	Movies
STARWORLD

Baby	TV
Sky	News
FOX	News

บริษัท	สแกน	
อินเตอร์
เนชั่นแนล	

จ�ากัด

Discovery	Channel
Animal	Planet

TLC
Discovery	Home	&	

Health
Discovery	Science
Discovery	Turbo
Discovery	Kids

Discovery	HD	World

สหรัฐอเมริกา TrueVision TrueVision

History	Channel
H2
FYI

Crime	&	Investigation	
Lifetime

สหรัฐอเมริกา
TrueVision

Me	broadcast

TrueVision

TOT	IPTV

BBC	World	News
BBC	earth

BBC	Lifestyle
BBC	World	Service
BBC	Entertainment

อังกฤษ TrueVision TrueVision

AXN
Sony	Channel
GEM	Channel
Sony	Set	Asia

Sony	Sab
Sony	Max

สหรัฐอเมริกา
TrueVision

Me	broadcast

TrueVision

TOT	IPTV
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ชื่อรายการ
ประเทศ

เจ้าของสิทธิ
ผู้ได้รับอนุญาต
ช่องรายการ

ผู้ให้บริการ
กลุ่ม

ช่องรายการที่ได้รับ
ใบอนุญาต

Diva
Syfy	

Universal	Channel
CNBC

สหรัฐอเมริกา
TrueVision

Me	broadcast

TrueVision

TOT	IPTV

CNN
Catoon	network

TCM
NBA	TV

Warner	TV
Boomerang

TNT
HLN

สหรัฐอเมริกา

TrueVision

บริษัท	เอ็มบีทีวี	
จ�ากัด	(เฉพาะ	
Boomerang	
และ	TNT)

SBN	(เฉพาะ	
Warner	TV)

TrueVision

PSI

AWN
(AIS	Playbox)

Celestial	Classic	Movies ฮ่องกง TrueVision TrueVision

BeIn	Sport กาตาร์ TrueVision TrueVision

  

ประเภทรายการกีฬา

ชื่อรายการ ประเทศ ผู้ซื้อลิขสิทธิ์
ผู้ได้รับสิทธิ์
ถ่ายทอด 

(Terrestrial)

ผู้ได้รับสิทธิ์
ถ่ายทอด 

(Cable/Satellite)

Major	League	
Soccer

สหรัฐอเมริกา beIN	Sports - TrueVisions

Dutch
Eredivisie

เนเธอร์แลนด์
Fox	Sports	

Asia

MCOT	HD,	
MCOT	
Family

TrueVisions

French
Ligue	1

ฝรั่งเศส beIN	Sports - TrueVisions
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ชื่อรายการ ประเทศ ผู้ซื้อลิขสิทธิ์
ผู้ได้รับสิทธิ์
ถ่ายทอด 

(Terrestrial)

ผู้ได้รับสิทธิ์
ถ่ายทอด 

(Cable/Satellite)

Italian	Serie	A	 อิตาลี beIN	Sports 	PPTV TrueVisions

German
Bundesliga

เยอรมัน
Fox	Sports	

Asia
PPTV TrueVisions

English	
Premier	League

อังกฤษ beIN	Sports PPTV TrueVisions

Spanish	La	
Liga

สเปน beIN	Sports PPTV TrueVisions

J.	League	
Division	1

ญี่ปุ่น TrueVisions - TrueVisions

Thai	Premier	
League

ไทย TrueVisions 	true4U TrueVisions

UEFA	Champions 
League

ยุโรป beIN	Sports PPTV TrueVisions

UEFA	Europa	
League

ยุโรป beIN	Sports PPTV TrueVisions

NBA สหรัฐอเมริกา
NBA	TV,

TrueVisions
- TrueVisions

NFL สหรัฐอเมริกา TrueVisions - TrueVisions

MLB สหรัฐอเมริกา
Fox	Sports	

Asia
- TrueVisions

AFC	Champions 
League

เอเชีย

	Fox	Sports	
Asia	,BBTV	
Company	
Limited	

(2017-2020)

Channel	7 TrueVisions
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ชื่อรายการ ประเทศ ผู้ซื้อลิขสิทธิ์
ผู้ได้รับสิทธิ์
ถ่ายทอด 

(Terrestrial)

ผู้ได้รับสิทธิ์
ถ่ายทอด 

(Cable/Satellite)

Grand	Slams	
Tennis	

Tournaments
ระดับโลก

Fox	Sports	
Asia

- TrueVisions

European	
Football	

Championship
ยุโรป N/A N/A 	N/A

World	Cup ระดับโลก N/A N/A N/A

Asian	Cup	
(2019)

เอเชีย
BBTV	

Company	
Limited

Channel	7 -

 ตารางที่ 14 : การครอบครองเนื้อหารายการที่มีลักษณะ	Premium/Exclusive	Content	 
ของผู้ประกอบกิจการ

5. พฤติกรรมผู้ประกอบกิจการและปัจจัยที่มีแนวโน้มต่อสภาพการแข่งขัน
 5.1 การเข้ามาของดิจิทัลทีวีท�าให้จ�านวนผู้ใช้บริการในตลาดค้าส่งบริการผ่านโครงข่าย 
ดาวเทียมลดลง
	 	 เม่ือมีดิจิทัลทีวีเข้ามาส่งผลให้จ�านวนผู้ใช้บริการในตลาดค้าส่งบริการผ่านโครงข่าย 
ดาวเทยีม	(หมายถงึ	ช่องรายการ)	ลดลง	เพราะว่าการเข้ามาของดจิทิลัทวีที�าให้รายได้ของช่องรายการ 
โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมเดิมลดลงไปมาก	 เพราะบริษัทตัวแทนโฆษณาท�าการถอนโฆษณา 
จากช่องรายการในโทรทัศน์โครงข่ายดาวเทียมไปลงบนช่องรายการบนโครงข่ายดิจิทัลทีวีมากขึ้น	 
ท�าให้จ�านวนช่องรายการที่ต้องการน�าช่องของตนมาลงบนโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม 
มีจ�านวนน้อยลงตามไปด้วย

 5.2 การถือครองเนื้อหารายการท่ีมีมูลค่าสูงหรือเป็นสิทธิเฉพาะรายยังคงอยู่ในมือของ 
รายใหญ่ 
	 	 ในการด�าเนนิธุรกจิการให้บรกิารช่องรายการนัน้	เนือ้หารายการทีเ่ป็นทีน่่าสนใจแก่ผูช้ม 
ถอืได้ว่าเป็นปัจจยัหลักทีท่�าให้ธรุกจิประสบความส�าเรจ็	เนือ่หารายการทีเ่ป็นท่ีสนใจดงักล่าวมกัจะ 
เป็นเนื้อหารายการที่มีมูลค่าสูงหรือเนื้อหารายการที่เป็นสิทธิเฉพาะราย	 (premium/exclusive	 
content)	 เพราะผู้ให้บริการจะแข่งขันในการให้ได้มาซึ่งเนื้อหานั้น	 ตัวอย่างของเนื้อหารายการ 
ดังกล่าวเช่น	ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก	หรือช่องรายการภาพยนตร์	HBO,	Fox	เป็นต้น			
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	 	 การถอืครองเนือ้หารายการทีม่ผีูช้มสนใจมากและมมีลูค่าสงูเพยีงรายเดยีว	(Monopoly)	 
หรือน้อยราย	 (Oligopoly)	 จะท�าให้ลดทอนการแข่งขันในตลาดการซ้ือขายเนื้อหารายการและ 
อาจส่งผลต่อตลาดค้าปลีกเนื่องจากผู้ให้บริการโครงข่ายไม่มีเนื้อหาที่ผู้ชมสนใจท�าให้ไม่สามารถ 
ดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการของตนได้

 5.3 การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่
	 	 การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่	 เช่น	 IPTV	หรือ	OTT	นอกจากจะท�าให้ผู้รับชมรายการ 
มีทางเลือกในการรับชมนอกเหนือจากการรับชมผ่านโครงข่ายเคเบิลหรือดาวเทียม	 แต่ยังเป็น 
ช่องทางทีเ่ปิดโอกาสให้ผูใ้ห้บรกิารเน้ือหา	(Content	Provider)	ใช้โอกาสทางเทคโนโลยเีป็นช่องทาง 
ส�าหรับให้บริการลูกค้าได้เองโดยไม่ผ่านผู้ให้บริการในรูปแบบเดิมๆ	 ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการ 
ช่องรายการตลอดจนผูใ้ห้บริการค้าปลกีมทีางเลอืกในการจดัหาเนือ้หาส�าหรบับรกิารผูช้มได้น้อยลง 
จากอ�านาจต่อรองที่เพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการเนื้อหา

 5.4 ภาระต้นทุนจากค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการให้บริการ 
	 	 จากการส�ารวจข้อเท็จจริงพบว่า	 การน�าช่องรายการบางประเภทไม่ใช่ช่องรายการ 
ในลักษณะ	Premium/Exclusive	Content	เพื่อให้บริการบนโครงข่ายนั้น	มีผู้ให้บริการโครงข่าย 
บางรายใช้อ�านาจจากการเป็นเจ้าของโครงข่ายที่ได้รับความนิยมเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ 
จากผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่	 เพื่อก�าหนดล�าดับของเลขหมายหรือ 
หมายเลขช่องบนโครงข่าย	 ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวไม่ได้มีการก�าหนดอย่างชัดเจนว่าเป็น 
การจัดล�าดับหมายเลขช่อง	 แต่อาจก�าหนดแฝงเป็นค่าบริการต่างๆ	 อาทิ	 ค่าประชาสัมพันธ์	 
ค่าการตลาด	 ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวหากผู้ใช้บริการ	 (ช่องรายการ)	 ไม่ช�าระให้บริษัทฯ	 อาจถูกย้าย 
หมายเลขช่องรายการ	 โดยผู้ใช้บริการไม่อาจทราบได้ว่าจะอยู่หมายเลขใด	หรืออาจน�าออกจาก 
โครงข่ายดังกล่าวได้		
	 	 ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการก�าหนดเป็นค่าบริการดังกล่าวนั้น	 จากข้อเท็จจริงท่ีได้จาก 
การส�ารวจพบว่า	 ไม่ได้มีการแสดงหลักเกณฑ์หรือข้อก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	 ซ่ึงราคาข้ึนอยู่กับ 
ลักษณะของหมายเลขช่องที่ง่ายต่อการจดจ�า	เช่น	ช่อง	37–50	จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าช่อง	51	ขึ้นไป	 
หรือช่องที่มีหมายเลขเฉพาะ	เช่น	เลขเบิ้ล	(XX,	YY)	ก็อาจเป็นไปตามการเจรจาเฉพาะราย			
 5.5  การก�าหนดให้หมายเลขส�าหรับบางช่องเป็นค่าเริ่มต้น 
	 	 การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลในบางรายนั้น	จากการส�ารวจ 
ข้อเท็จจริงพบว่า	 ยังมีการก�าหนดการตั้งค่าเลขหมายส�าหรับช่องรายการเป็นค่าตั้งต้น	 (แสดงผล 
ทันทีเม่ือเปิดกล่องรับสัญญาณ)	 ซึ่งช่องที่มีการก�าหนดเป็นค่าตั้งต้นนั้นส่วนมากจะเป็นช่องท่ี 
โครงข่ายดังกล่าวเป็นเจ้าของหรือมีความเกี่ยวพันในเชิงธุรกิจ	ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวอาจถือว่า 
เป็นการเข้าข่ายพฤติกรรมที่เป็นการใช้อ�านาจทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรมอันมีลักษณะเป็น 
การผกูขาด	ลด	หรือจ�ากดัการแข่งขนัในกิจการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ตามท่ี	กสท.	ก�าหนด
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