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ข้อจ�ำกัดความรับผิดชอบ
รายงานฉบับนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดท�ำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการแข่งขัน
และพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ โดยอ้างอิงข้อมูลที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งข้อมูลจากการโทรสอบถามผู้ประกอบกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ และข้อมูลพื้นฐานจากการติดตามทางเว็ปไซต์ต่างๆ ทั้งนี้ข้อมูล
ในรายงานฉบับนี้ เป็นข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือและ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ดี ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่สามารถยืนยันหรือรับรอง
ความครบถ้วนสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการน�ำข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในรายงานฉบับนี้ไปใช้
หรืออ้างอิงเพื่อการใดๆ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือไม่ก็ตาม
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บทน�ำ
การติดตามและรายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์
ประจ�ำปี 2560 ของส�ำนักงาน กสทช. เป็นการรายงานข้อเท็จจริงและสภาพการแข่งขันที่เกิดขึ้น
ในตลาดกิจการโทรทัศน์ โดยอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูลของส�ำนักงาน กสทช. และจากการติดตาม
ข้อมูลการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการที่ด�ำเนินการในปัจจุบัน ส�ำหรับการรายงาน
สภาพตลาดดังกล่าว แบ่งโครงสร้างของรายงานออกเป็น 4 ส่วน โดยจะมีการกล่าวถึงลักษณะ
ของการประกอบกิจการในแต่ละห่วงโซ่ของแต่ละตลาด ดังนี้
1) ตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Digital Terrestrial Television)
ซึง่ จะกล่าวถึงภาพรวมของตลาดและบริการทีเ่ กีย่ วข้องตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึงปลายน�ำ 
้ อาทิ การให้บริการ
โครงข่ายดิจิทัลภาคพื้นดิน การให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกผ่านโครงข่ายดิจิทัลภาคพื้นดิน
การให้บริการช่องรายการ เป็นต้น
2) ตลาดการรับชมโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิล (Cable Television) ซึง่ จะกล่าวถึงภาพรวม
ของตลาดและบริการทีเ่ กีย่ วข้อง ลักษณะบริการ  โอกาสและอุปสรรคในตลาด ลักษณะการแข่งขัน
ตลอดถึงกลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการ
3) ตลาดการประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม (Satellite Television)
ซึ่งจะกล่าวถึงภาพรวมของตลาดและบริการ ลักษณะบริการ ลักษณะการแข่งขัน รูปแบบของ
การให้บริการ โอกาสในการแข่งขัน
4) ตลาดช่องรายการโทรทัศน์ (Service Provider) ซึ่งจะกล่าวถึงภาพรวมลักษณะบริการ
ของตลาด ห่วงโซ่บริการ ลักษณะบริการ ลักษณะการแข่งขัน ตลอดถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบ
กิจการและปัจจัยที่มีแนวโน้มต่อสภาพการแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม การติดตามและรายงานสภาพการแข่งขันฉบับนีจ้ ะเป็นรายงานข้อมูลทีเ่ กิดขึน้
ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 เป็นส�ำคัญ และเพื่อให้รายงานเป็นข้อมูลที่สะท้อน
สภาพตลาดในปัจจุบัน ในบางส่วนของรายงานฉบับนี้จึงปรากฎข้อมูลของปี 2561 ร่วมด้วย
นอกจากนี้ ส�ำหรับข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น ส�ำนักงาน กสทช. ได้ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลจาก
การจั ด ท� ำ แบบสอบถามและสัมภาษณ์ท างโทรศัพท์ ซึ่งรวมถึง การสืบค้นจากแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น รายงานประจ�ำปี รายงานที่ผู้ประกอบกิจการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของผู้ประกอบกิจการ และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส�ำนักงาน กสทช.
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานดังกล่าวนี้จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการแข่งขันที่แท้จริง
ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ต่อไป
ส่วนงานติดตามสภาพตลาดและส่งเสริมการแข่งขัน
ส�ำนักส่งเสริมการแข่งขันและก�ำกับดูแลกันเอง
ส�ำนักงาน กสทช.
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ตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
(Digital Terrestrial Television)

1. ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด

ลักษณะของตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Digital Terrestrial
Television) ประกอบไปด้วยการผลิตรายการ (D1) การให้บริการช่องรายการ (D2) การให้บริการ
รวบรวมสัญญาณ (D3) การให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (D4) และเครื่องรับสัญญาณ (D5)   

ภาพที่ 1 : แสดงลักษณะของตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
ตามภาพที่ 1 แสดงกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั
ซึ่งมีการด�ำเนินการในลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
1) การผลิตรายการ (D1) คือ การท�ำหน้าที่จัดหาหรือผลิตเนื้อหารายการ (Content) เช่น
ละคร เกมโชว์ ถ่ายทอดสด เป็นต้น ก่อนด�ำเนินการจัดส่งการให้บริการช่องรายการ (D2) ทั้งนี้
การผลิตรายการอาจเป็นการให้บริการช่องรายการหรือไม่กไ็ ด้ แต่ไม่ถอื ว่าเป็นการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ของ กสทช. เช่น บริษัท กันตนา จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
2) การให้บริการช่องรายการ (D2) คือ การท�ำหน้าที่รวบรวมเนื้อหารายการเพื่อจัดท�ำเป็น
ผังรายการ (Program) ลงในช่องรายการ (Channel) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด โดย
การให้บริการช่องรายการจะต้องได้รบั ใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ตามที่ กสทช. ก�ำหนด โดยปัจจุบนั
มีการให้บริการ จ�ำนวน 26 ช่องรายการ (ประเภทบริการสาธารณะ 4 ช่องรายการ และประเภท
บริการทางธุรกิจ 22 ช่องรายการ)
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3) การให้บริการโครงข่าย (D3) คือ การท�ำหน้าที่รวบรวมช่องรายการจากผู้ให้บริการ
ช่องรายการแล้วส่งต่อไปเพื่อออกอากาศตามพื้นที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยการให้บริการ
โครงข่ายจะต้องได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ตามที่ กสทช. ก�ำหนด โดยปัจจุบัน
มีการให้บริการจ�ำนวน 4 ราย ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กรมประชาสัมพันธ์ องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
4) การให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (D4) คือ การให้บริการเสาส่งและอุปกรณ์ตามพื้นที่
ต่างๆ เพื่อให้การบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลมีความครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย โดยการให้บริการจะต้องได้รบั ใบอนุญาตให้บริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกตามที่ กสทช.
ก�ำหนด และปัจจุบันมีการให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกจ�ำนวน 168 สถานี โดยแบ่งเป็น
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัลส�ำหรับสถานีหลัก จ�ำนวน
39 สถานี ซึ่งจ�ำนวนผู้ให้บริการ จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย และบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจิทลั ส�ำหรับส�ำหรับสถานีเสริม (ประเภท A1-A3) จ�ำนวน 129 สถานี
ซึ่งมีผู้ให้บริการ จ�ำนวน 4 รายได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กองทัพบก องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
5) เครือ่ งรับสัญญาณ (D5) ถือเป็นบริการปลายทางโดยการรับสัญญาณผ่านกล่องรับสัญญาณ
(Set-top box) โทรทัศน์ (integrated Digital Television : iDTV) หรืออุปกรณ์ (Portable)
ที่ใช้เทคโนโลยีประเภท DVB-T2 ซึ่งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ หรืออุปกรณ์ที่จะสามารถน�ำมาให้
บริการได้จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานและติดสติกเกอร์ว่าได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก
ส�ำนักงาน กสทช. แล้ว
ทัง้ นี้ ส�ำหรับการก�ำกับดูแลนัน้ การให้บริการช่องรายการ (D2) การให้บริการรวบรวมสัญญาณ
(D3) การให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (D4) จะต้องได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลการประกอบกิจการจาก กสทช. แต่เครื่องรับสัญญาณ (D5) ที่น�ำไปรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัล การน�ำเข้าหรือผลิตจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน กสทช. ก�ำหนด  
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2. การให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

2.1 ลักษณะบริการ ผู้ให้บริการช่องรายการจะท�ำหน้าที่รวบรวมเนื้อหารายการเพื่อจัดท�ำ
เป็นผังรายการ (Program) ประกอบเป็นช่องรายการ (Channel) ภายใต้เงือ่ นไขที่ กสทช. ก�ำหนด1  
ทั้งนี้ การจัดหาเนื้อหารายการเพื่อน�ำมาจัดท�ำผังรายการส�ำหรับออกอากาศ ที่ผู้ประกอบกิจการ
ด�ำเนินการในปัจจุบันมี ลักษณะหลักๆ ดังนี้
1) รายการที่ผลิตด้วยตนเอง เป็นเนื้อหารายการที่ช่องรายการผลิตรายการขึ้นด้วยตนเอง
โดยช่องรายการเป็นผู้ควบคุมดูแลการผลิต รูปแบบรายการ และออกค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
ผลิต โดยส่วนมากรายการที่ผลิตด้วยตัวเองจะมีลักษณะของรายการข่าว หรือรายการประเภท
ถ่ายทอดสด เป็นต้น
2) รายการที่จ้างผู้อื่นผลิต เป็นเนื้อหารายการที่ช่องรายการจ้างบุคคลภายนอกท�ำการผลิต
รายการเนื่องจากไม่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความช�ำนาญในการผลิตส�ำหรับรายการบางประเภท
โดยช่องรายการมีหน้าที่ก�ำหนดกรอบแนวคิดของรายการที่ต้องการ การคัดเลือกนักแสดงหรือวิธี
การน�ำเสนอ และช่องรายการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ รายการส่วนใหญ่เป็นลักษณะของ
รายการบันเทิง ละคร หรือเกมโชว์ เป็นต้น
3) รายการที่ร่วมผลิต เป็นรายการที่เป็นการร่วมลงทุนเพื่อผลิตรายการระหว่างช่องกับ
บริ ษั ท ผู้ผลิตรายการ โดยช่องรายการจะแบ่งเวลาโดยไม่คิดค่าเช่าเวลาให้ในลักษณะเรียกว่า
“ไทม์ แชร์รงิ่ ” (Time Sharing) และมีการแบ่งรายได้ค่าโฆษณาตามสัดส่วนขึ้นอยู่กับตกลงกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตรายการที่มีผลงานเป็นที่นิยม จะได้สัดส่วนรายได้ที่อาจมากกว่าเจ้าของ
ช่องรายการโทรทัศน์ได้ เช่น อัตราส่วน 70:30 ผู้ผลิตรายการได้รายได้ร้อยละ 70 ของเวลาทั้งหมด
ส่วนเจ้าของช่องรายการได้รายได้ร้อยละ 30 ของเวลาทั้งหมด  
อย่างไรก็ตาม นอกจากจากการแบ่งรายได้ตามสัดส่วนค่าโฆษณาของเจ้าของช่องรายการ
และผู้ผลิตแล้ว ในการร่วมผลิตบางรายอาจมีการตกลงกันในลักษณะของการให้ผลตอบแทนเป็น
สั ด ส่ ว นเวลาในโฆษณาแทนผลตอบแทนในรู ป ของรายได้ ซึ่ ง การแบ่ ง สั ด ส่ ว นเวลาเพื่ อ เป็ น
ค่าตอบแทนนั้นจะมีสัดส่วนเท่าไร จะขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างเจ้าของช่องรายการและ
ผู้ร่วมผลิตรายการ

1

  ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555
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4) รายการทีใ่ ห้ผอู้ นื่ เช่าช่วงเวลา เพือ่ ด�ำเนินการแทน โดยทีล่ กั ษณะของการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล มีการผลิตรายการที่มีต้นทุนสูง อีกทั้งผู้ผลิตรายการในหลายๆ รายไม่มี
เงินทุนและโอกาสในการจัดตัง้ ช่องรายการโทรทัศน์ของตนเอง ช่องรายการจึงต้องเปิดโอกาสให้ผอู้ นื่
เช่าช่วงเวลาเพื่อด�ำเนินการแทน โดยข้อตกลงในการเช่าเวลาของผู้ให้บริการช่องรายการขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขสัญญาระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า แต่อย่างไรก็ตามในการแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด�ำเนินรายการ
จะต้องเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรือ่ ง หลักเกณฑ์การแบ่งช่วงเวลาให้ผอู้ นื่ ด�ำเนินรายการ พ.ศ. 2556
ที่ก�ำหนดให้ช่องรายการจะต้องแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด�ำเนินรายการไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ แต่ต้อง
ไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบของเวลาให้บริการ
5) รายการน� ำ จากผู ้ อื่ น มาออกอากาศ เป็ น ลั ก ษณะรายการส� ำ เร็ จ รู ป ที่ ช ่ อ งรายการ
น�ำรายการจากผู้อื่นๆ เพื่อให้บริการโดยอาจเป็นการน�ำมาบางส่วนของรายการแล้วน�ำมาดัดแปลง
เช่น การเพิ่มเติมค�ำบรรยายภาษาไทย บทพากษ์ภาษาไทย หรือการน�ำมาทั้งรายการโดยไม่มี
การดัดแปลง ทัง้ นี้ การน�ำมาดังกล่าวอาจมีทงั้ การได้มาโดยไม่มคี า่ บริการใดๆ หรือเป็นการซือ้ ลิขสิทธิ์
รายการจากผูผ้ ลิตทัง้ ในและต่างประเทศ รายการในลักษณะเช่นนี้ จะเป็นรายการทีไ่ ด้รบั ความนิยม
ไม่ว่าจะเป็น ละคร ซีรีส์ สารคดี หรือแม้แต่การถ่ายทอดสดกีฬา เป็นต้น
2.2 การหารายได้
โดยทั่วไปการหารายได้ของช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ัล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ จะมีรายได้หลักจากการโฆษณาที่สามารถหารายได้จากการโฆษณาหรือบริการธุรกิจ
ได้ไม่เกิน 12.5 นาที และเมื่อรวมโฆษณาและบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน
10 นาที2 และส�ำหรับผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภท
บริการสาธารณะแบบที่ 2 สามารถหารายได้จากการโฆษณาหรือบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ
10 นาที และเมื่อรวมโฆษณาและบริการธุรกิจทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ 8 นาที3
นอกจากนี้ ส�ำหรับการหารายได้นนั้ ในปัจจุบนั ยังมีคำ� สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 9/2561 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ก�ำหนดให้
กรมประชาสัมพันธ์อาจมีเงินรายได้จากการโฆษณาได้เท่าทีจ่ ำ� เป็นและเพียงพอต่อการผลิตรายการ
ตามวัตถุประสงค์โดยต้องไม่เป็นการมุ่งต่อการแสวงหาก�ำไรทางธุรกิจ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาจัดท�ำหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมของ กสทช.

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)
   พ.ศ. 2557
2
3
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อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงในการประกอบกิจการนัน้ พบว่านอกจากรายได้จากการโฆษณา
ตามระยะเวลาทีม่ กี ารก�ำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ของ กสทช. แล้ว ผูป้ ระกอบกิจการบางรายยังได้รบั
รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการ หรือการรับวางสินค้าในรายการ (Product tie-in) และจากการ
ให้บริการอื่นๆ เช่น SMS หรือบริการรับจ้างผลิตสื่อทางออนไลน์ เป็นต้น
2.3 จ�ำนวนผู้ประกอบกิจการ ผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจทิ ัลได้นั้น ต้องมาจากการจัดสรรคลื่นความถี่ของ กสทช.  ซึ่งปัจจุบันมี 2 ประเภท คือ ประเภท
บริการสาธารณะ จ�ำนวน 4 ช่องรายการ และประเภทบริการทางธุรกิจ จ�ำนวน 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�ำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

ประเภทบริการทางธุรกิจ
หมายเลขช่อง

เครื่องหมาย
ทางการค้า

ชื่อช่อง

บริษัท/หน่วยงาน

3 Family

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ�ำกัด

หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว
ช่อง 13

_18-0896.indd 5

10/22/2561 BE 4:10 PM

6

รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำ�ปี 2560

หมายเลขช่อง

เครื่องหมาย
ทางการค้า

ชื่อช่อง

บริษัท/หน่วยงาน

ช่อง 14

MCOT Kids & Family

บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)

ช่อง 15

ไม่มีผู้ให้บริการ4

บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ
บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค
(ทีเอ็นเอ็น) จ�ำกัด

ช่อง 16

TNN24

ช่อง 17

ไม่มีผู้ให้บริการ5

ช่อง 18

นิวทีวี (NEW TV)

บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ�ำกัด

ช่อง 19

สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์

บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น
จ�ำกัด

ช่อง 20

Bright TV

บริษัท ไบรท์ ทีวี จ�ำกัด

ช่อง 21

VOICE TV

บริษัท วอยซ์ ทีวี จ�ำกัด

ช่อง 22

Nation TV

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด

บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ
ช่อง 23

เวิร์คพอยท์ ทีวี

บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด

ช่อง 24

True 4 U (ทรูโฟร์ยู)

บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ�ำกัด

  กสท. มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตช่องรายการ LOCA หมายเลข 15 ของบริษัท ไทยทีวี จ�ำกัด เนื่องจากฝ่าฝืน
   ไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
5
  กสท. มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตช่องรายการไทยทีวี หมายเลข 17 ของบริษัท ไทยทีวี จ�ำกัด เนื่องจากฝ่าฝืน
   ไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
4
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หมายเลขช่อง

ชื่อช่อง

บริษัท/หน่วยงาน

ช่อง 25

GMM Channel

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ำกัด

ช่อง 26

NOW

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส
บรอดแคสติ้ง จ�ำกัด

ช่อง 27

8

บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ�ำกัด

ช่อง 28

3 SD

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ�ำกัด

ช่อง 29

_18-0896.indd 7

เครื่องหมาย
ทางการค้า

7

โมโน ทเวนตี้ไนน์ (Mono ๒๙) บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด

ช่อง 30

MCOT HD

บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)

ช่อง 31

One

บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ�ำกัด

ช่อง 32

ไทยรัฐทีวี

บริษทั ทริปเปิล วี บรอดคาสท์
จ�ำกัด

ช่อง 33

3 HD

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ�ำกัด

ช่อง 34

Amarin TV HD

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด

ช่อง 35

7 HD

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
จ�ำกัด

ช่อง 36

พีพีทีวี (PPTV)

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์
บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด
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2.4 ส่วนแบ่งตลาด เมือ่ พิจารณาจากปัจจัยรายได้รวม ในปี 2560 (ประมาณ 17.7 ล้านบาท)
โดยค�ำนวณเป็นสัดส่วนเทียบเป็นร้อยละ พบว่าผู้ที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
ช่องรายการหมวดหมูท่ วั่ ไปความคมชัดปกติ (SD) มีสว่ นแบ่งตลาดสูงสุดทีร่ อ้ ยละ 46.82 ซึง่ ใกล้เคียง
กับช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดสูง (HD) ที่มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 42.67 ส่วน
ช่องรายการหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (News) มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 9.67 และช่องรายการ
หมวดหมูเ่ ด็ก เยาวชน และครอบครัว (Family) มีสว่ นแบ่งตลาดทีร่ อ้ ยละ 0.85 เป็นล�ำดับ ซึง่ เมือ่ เทียบ
กับส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 พบว่าในแต่ละหมวดมีสดั ส่วนทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงจากปีกอ่ นหน้ามากนัก

13,837
ล้านบาท

17,716
ล้านบาท

        2559                                                     2560
ภาพที่ 2 : แสดงร้อยละของส่วนแบ่งตลาดของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั
จ�ำแนกตามหมวดหมู่ช่องรายการ โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้จากการให้บริการ
ที่มา: ค�ำนวณจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการยื่นต่อส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์รอบระยะบัญชีปี 2559, ส�ำนักงาน กสทช.
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดรายช่องรายการในปี 2559 และ 2560 พบว่า ในจ�ำนวน
ผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก ยังคงรักษาสัดส่วนตลาดของตนเองไว้ได้ โดยช่อง
รายการ 7 HD ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดทีร่ อ้ ยละ 19.17 ในปี 2559 และเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 20.74
ในปี 2560 ตามมาด้วยช่องรายการ Workpoint มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 15.33 ในปี 2559 และ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.32 ในปี 2560 ในขณะที่ช่อง 3 HD มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 13.01
ในปี 2559 และลดลงเป็นร้อยละ 10.40 ในปี 2560
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ภาพที่ 3: แสดงร้อยละของส่วนแบ่งตลาดของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั
จ�ำแนกตามช่องรายการ โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้จากการให้บริการ
ที่มา: ค�ำนวณจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการยื่นต่อส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รอบระยะบัญชีปี 2559 และ 2560, ส�ำนักงาน กสทช.
ในส่วนความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ (Rating) โดยค�ำนวณเป็นสัดส่วนเทียบเป็นร้อยละ
พบว่า ในปี 2559 พบว่าช่องรายการหมวดหมูท่ วั่ ไปความคมชัดสูง (HD) ได้รบั ความนิยมในการรับชม
โทรทัศน์ รวมทัง้ กลุม่ อยูท่ ี่ 4.92  (โดยมาจากกลุม่ ช่องรายการเดิม ได้แก่ ช่อง 3HD 7HD และ Mcot
HD 4.08  และกลุ่มช่องรายการใหม่ ได้แก่ ช่อง One, Thairath TV, Amarin TV และ PPTV 0.84)
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของความนิยมในการรับชมทั้งหมด ตามมาด้วยช่องรายการ
หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดปกติ (SD) ได้รับความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ รวมทั้งกลุ่มอยู่ที่ 2.49
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของความนิยมในการรับชมทั้งหมด ช่องรายการหมวดหมู่ข่าวสาร
และสาระ (News) ได้รบั ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ รวมทัง้ กลุม่ อยูท่ ี่ 0.29 หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3 ของความนิยมในการรับชมทัง้ หมด และช่องรายการหมวดหมูเ่ ด็ก เยาวชน และครอบครัว
(Kid) รวมทั้งกลุ่มอยู่ที่ 0.14 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของความนิยมในการรับชมทั้งหมด
ซึง่ แสดงให้เห็นได้วา่ ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์โดยรวม (มากกว่าร้อยละ 50) ยังคงกระจุกตัว
อยู่ที่กลุ่มช่องรายการเดิมที่เป็นผู้เคยให้บริการในระบบแอนาล็อก
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ภาพที่ 4 : แสดงความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลเฉลี่ย ปี 2559 จ�ำแนกตาม
หมวดหมู่ช่องรายการ
หมายเหตุ: ข้อมูลจาก บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เมื่อพิจารณาข้อมูลความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ (Rating) ในระบบดิจิทัล นับแต่
ปี 2558 - มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการรับชม จากภาพที่ 5
พบว่า ผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั รายใหม่ ได้แก่ กลุม่ ช่องรายการหมวดหมูท่ วั่ ไป
ความคมชัดสูง (HD) ช่องรายการใหม่ (ช่อง One, Thairath TV, Amarin TV และ PPTV) และ
กลุ่มช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดปกติ (SD) มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมในการรับชม
โทรทัศน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ส�ำหรับผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่มาจากกลุ่มช่อง
รายการเดิม ได้แก่ ช่อง 3HD, 7HD และ Mcot HD แม้ว่าจะได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน
แต่กลับมีแนวโน้มของความนิยมในการรับชมที่น้อยลง นอกจากนี้จากข้อมูลยังพบว่าผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัลหมวดหมู่ช่องรายการข่าวสารและสาระ (News) และหมวดหมู่
ช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Family) ซึ่งมีค่าความนิยมอยู่ในสัดส่วนที่ไม่สูงยังคง
มีแนวโน้มได้รับความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ลดลงอย่างต่อเนื่อง
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ภาพที่ 5 : แสดงแนวโน้มความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลเฉลี่ยรายปี
(นับแต่ปี 2558 - มีนาคม 2561) จ�ำแนกตามหมวดหมู่ช่องรายการ
หมายเหตุ: ข้อมูลจาก บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2.5 แนวโน้มการแข่งขัน
		2.5.1 ค่า ใช้จ ่า ยส�ำหรับการลงทุนโฆษณา ข้อมูลค่าใช้จ่ายส�ำหรับการโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ (Advertising expenditure) ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ซึ่งส�ำรวจโดย
บริษัท  เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ของเดือนมกราคมระหว่างปี 2557 - 2560
ซึ่งเมื่อน�ำข้อมูลของช่วงเวลาเดียวกัน (เดือนมกราคม) เปรียบเทียบกัน ดังภาพที่ 6 และ 7 พบว่า
มูลค่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับการโฆษณาผ่านสื่อ และสัดส่วนร้อยละของค่าใช้จ่ายส�ำหรับการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนาล็อก (Analog TV) และโทรทัศน์ผ่านเคเบิลและดาวเทียม
(Cable/Satellite) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสวนทางกับมูลค่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
การโฆษณาผ่านสื่อและสัดส่วนร้อยละของค่าใช้จ่ายส�ำหรับการโฆษณาผ่านสื่อค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
การโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจทิ ัล (Digital TV) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
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ภาพที่ 6 : แสดงค่าใช้จ่ายส�ำหรับการโฆษณาผ่านสื่อ เฉพาะเดือนมกราคม ปี 2557 - 2561
ทีม่ า: อ้างจากข้อมูลค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ส�ำหรับการโฆษณาผ่านสือ่ , สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

ภาพที่ 7 : แสดงสัดส่วนร้อยละของค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการโฆษณาผ่านสือ่ เฉพาะเดือนมกราคม
ปี 2557 - 2561
ที่ ม า: อ้างจากข้อมูลค่าใช้จ ่ายเฉลี่ยส�ำหรับการโฆษณาผ่านสื่อ, สมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย
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		 2.5.2 รายได้ช่องรายการ หากพิจารณาข้อมูลรายได้จากการประกอบกิจการ
ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พบว่านับแต่
ปี 2557 - 2559 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 รายได้จากการให้บริการรวมกัน
ประมาณ 3.63 พันล้านบาท6 ในปี 2558 มีรายได้จากการให้บริการรวมกันประมาณ 11.34
พันล้านบาท ในปี 2559 มีรายได้จากการให้บริการรวมกันประมาณ 13.847 พันล้านบาท และ
ในปี 2560 มีรายได้จากการให้บริการรวมกันประมาณ 17.38 พันล้านบาท

ภาพที่ 8 : แสดงรายได้รวมของผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ รอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 - 2560
ทีม่ า: อ้างจากข้อมูลรายได้ของผูป้ ระกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 - 2560, ส�ำนักงาน กสทช.
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การวิเคราะห์แนวโน้มการแข่งขันส�ำหรับแต่ละบริการเห็นถึงแนวโน้ม
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงพิจารณาส่วนแบ่งตลาดจ�ำแนกตามหมวดหมู่ช่องรายการ ดังนี้

6
7

8

ในปี 2557 เริ่มประกอบกิจการเดือนเมษายน 2557 จึงถือว่ามีรายได้ไม่เต็มปี
ตัวเลขรายได้จากการให้บริการในปี 2559 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในรายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรม
ในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ประจ�ำปี 2559 เล็กน้อย เนื่องจากตัวเลขรายได้จากการให้บริการในครั้งนี้
ได้ผ่านการสอบทานข้อมูลรายได้จากการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตแล้ว
ประมาณการณ์รายได้รวมปี 2560 โดยพิจารณาจากรายงานประจ�ำปีของผู้ประกอบกิจการ ข้อมูลงบการเงิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและข้อมูลรายได้ปีก่อนหน้า
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(1) หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว  
เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดจากปัจจัยรายได้ ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจทิ ลั ช่องรายการหมวดหมูเ่ ด็ก เยาวชน และครอบครัว พบว่า ตลอด 3 ปี ทีม่ กี ารให้บริการ
โทรทัศน์ดิจทิ ัล ช่อง 3 Family ถือเป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดรายใหญ่ในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว โดยครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 3 ส่วน ใน 4 ส่วน โดยจะพบว่า ส่วนแบ่งตลาดของช่อง
MCOT Kid and Family มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งตลาดของช่อง 3 Family มีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อย9 (ภาพที่ 9)

128.8
ล้านบาท

164.8
ล้านบาท

157.1
ล้านบาท

  รอบบัญชีปี 2557               รอบบัญชีปี 2558                  รอบบัญชีปี 2559
ภาพที่ 9 : แสดงร้อยละของส่วนแบ่งตลาดของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั
ช่องรายการหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้จากการให้บริการ
ที่มา: ค�ำนวณจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการยื่นต่อส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์รอบระยะบัญชีปี 2557 - 2559, ส�ำนักงาน กสทช.  
หากพิจารณาข้อมูลความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ (Rating) ของช่องรายการภายใน
หมวดเด็ก เยาวชนและครอบครัว พบว่าช่อง 3 Family ครองความนิยมในการรับชมโทรทัศน์
มากที่สุดในหมวดหมู่เด็ก เยาวชนและครอบครัว และยังคงมีสัดส่วนความนิยมที่เพิ่มขึ้น โดย
ค่าเฉลี่ยความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 ช่อง 3 Family
อยู่ที่ 0.07 และช่อง MCOT Kid and Family อยู่ที่ 0.02 อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่า ในปี 2561
ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์โดยรวมของช่องรายการหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว
มีแนวโน้มความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ลดลง ซึ่งสะท้อนถึงความสามาถในการดึงดูดผู้ชมได้
ลดลง ซึ่งส่งผลต่อรายได้จากการให้บริการที่อาจลดลงตามมา
9

ในช่วง 2 ปีแรก (2557 - 2558) ของการให้บริการช่องรายการหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีผู้ให้
บริการอีกราย คือ ช่องรายการ LOCA แต่เนื่องจากขาดข้อมูลของช่องรายการดังกล่าว จึงไม่ได้น�ำเข้าสู่
การพิจารณาครั้งนี้
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ภาพที่ 10 : แสดงความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ (Rating) เฉลี่ยรายปีของผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ระหว่าง
เมษายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา: ข้อมูลจาก บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		(2) หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ
เมือ่ พิจารณาส่วนแบ่งตลาดจากปัจจัยรายได้ของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบ
ดิจทิ ลั ช่องรายการหมวดหมูข่ า่ วสารและสาระ พบว่าส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในหมวด ได้แก่ ช่อง TNN24
รองมา ได้แก่ Nation Channel ซึง่ ตลอดระยะเวลา 3 ปีทยี่ อ้ นหลัง (รอบระยะบัญชีปี 2557 - 2559)
ช่อง TNN 24 และช่อง Nation Channel 22 ครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันเกินกว่าครึ่งหนึ่งของส่วน
แบ่งตลาดทัง้ หมดในหมวดหมูข่ า่ วสารและสาระ แต่หากพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่า หมวดหมู่
ข่าวสารและสาระ มีเพียงช่อง New TV และ Bright TV ที่สามารถท�ำส่วนแบ่งตลาดให้เติบโตขึ้น
เรื่อยๆ ทุกปี (พิจารณาจากภาพที่ 11)  
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     รอบบัญชีปี 2557                 รอบบัญชีปี 2558                    รอบบัญชีปี 2559
ภาพที่ 11 : แสดงร้อยละของส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัล ช่องรายการหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้จากการให้บริการ
ที่มา: ค�ำนวณจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการยื่นต่อส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์รอบระยะบัญชีปี 2557 - 2559, ส�ำนักงาน กสทช.
เมื่อพิจารณาความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ (Rating) เฉพาะหมวดหมู่ข่าวสารและ
สาระ พบว่าความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระไม่สะท้อนหรือส่งผล
ต่อรายได้มากนัก จากกรณี ช่อง TNN 24 ทีถ่ อื ว่าครองส่วนแบ่งตลาดจากปัจจัยรายได้สงู สุดในกลุม่
แต่กลับมีความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ไม่มากนัก อีกทั้งความนิยมก็ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงระยะเวลา 3 ปียอ้ นหลัง เช่นเดียวกับกรณี ช่อง New TV ทีไ่ ด้ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์
เป็นล�ำดับสองของกลุ่ม แต่กลับได้ส่วนแบ่งตลาดจากปัจจัยรายได้น้อยที่สุดของกลุ่ม จึงเป็นไปได้
ว่าอาจมีปจั จัยอืน่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อรายได้จากการให้บริการของช่องรายการหมวดหมูข่ า่ วสารและสาระ
อาทิ การมีพันธมิตรทางการค้า เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาภาพรวมความนิยมในการรับชม
โทรทัศน์ของทัง้ กลุม่ ช่องรายการหมวดหมูข่ า่ วสารและสาระ พบว่า ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์
โดยรวมลดลงเรือ่ ยๆ ซึง่ อาจเกิดจากความสามารถในการแข่งขันและความน่าสนใจของช่องรายการ
ที่อยู่ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระในสายตาผู้รับชม หรืออาจเกิดจากพฤติกรรมของผู้รับชม
ที่เปลี่ยนไปได้
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ภาพที่ 12 : แสดงความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ (Rating) เฉลี่ยรายปีของผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั ช่องรายการหมวดหมูข่ า่ วสารและสาระ ระหว่างเมษายน 2557
- กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา: ข้อมูลจาก บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(3) หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ
เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดจากปัจจัยรายได้ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัล ช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ พบว่า ในรอบบัญชีปี 2559
ช่อง Workpoint มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดนับตั้งแต่ออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
โดยช่อง 8 ได้ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นล�ำดับสองของหมวดหมู่ อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ศกั ยภาพ
ของการแข่งขันโดยพิจารณาจากส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบว่า
ช่องรายการที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ ช่อง Mono29 และ ช่อง Workpoint ส�ำหรับ
ช่องรายการอื่นๆ ในหมวดหมู่ดังกล่าวกลับได้ส่วนแบ่งตลาดลดลงเรื่อยๆ (ภาพที่ 13)  
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำ�ปี 2560

       รอบบัญชีปี 2557              รอบบัญชีปี 2558                    รอบบัญชีปี 2559
ภาพที่ 13 : แสดงร้อยละของส่วนแบ่งตลาดของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั
ช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้จากการให้บริการ
ที่มา: ค�ำนวณจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการยื่นต่อส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์รอบระยะบัญชีปี 2557 - 2559, ส�ำนักงาน กสทช.
ส�ำหรับความนิยมในการรับชมโทรทัศน์   (Rating) ของช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไป
แบบความคมชัดปกติ โดยภาพรวมของหมวดหมูพ่ บว่าได้รบั ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์เพิม่ ขึน้
และช่องที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมในการรับชมโทรทัศน์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คือ ช่อง Mono 29
และ ช่อง 8

ภาพที่ 14 : แสดงความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ (Rating) เฉลีย่ รายปีของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์
ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั ช่องรายการหมวดหมูท่ วั่ ไปแบบความคมชัดปกติ ระหว่างเมษายน 2557
- กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา: ข้อมูลจาก บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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(4) หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง
เมือ่ พิจารณาส่วนแบ่งตลาดจากปัจจัยรายได้ของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบ
ดิจทิ ลั ช่องรายการหมวดหมูท่ วั่ ไปแบบความคมชัดสูง  พบว่า  ตลอด 3 ปี ทีม่ กี ารให้บริการโทรทัศน์
ดิจิทัล ผู้ครองส่วนแบ่งตลาดแบ่งตลาดส่วนใหญ่ของกลุ่มเป็นผู้ประกอบการที่มาจากผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนาล็อกเดิมมาก่อน กล่าวคือ ช่อง 3 และ ช่อง 7 ได้ครองส่วนแบ่ง
ตลาดรวมกันไปมากกว่า 3 ส่วนใน 5 ส่วน ของส่วนแบ่งตลาดของกลุม่ ทัง้ นี้ ในระยะเริม่ ต้น 2 ปีแรก
ของการด�ำเนินการ ช่อง 3 HD เป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในกลุ่ม โดยมีช่อง 7 HD ครอง
ส่วนแบ่งตลาดเป็นล�ำดับรองลงมา แต่เมือ่ เข้าสูป่ ที ี่ 3 ช่อง 7 HD กลับสามารถเข้ามามีสว่ นแบ่งตลาด
สูงสุดแทนทีช่ อ่ ง 3 HD10 ในส่วนกลุม่ ช่องรายการดิจติ อลช่องใหม่กลับมีแนวโน้มครองส่วนแบ่งตลาด
ลดลงเป็นล�ำดับ (ภาพที่ 15) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มดิจิทัลช่องใหม่
ที่ยังไม่สามารถสร้างรายได้จากการให้บริการได้เช่นช่องรายการที่มาจากช่องเดิมก่อนเกิดดิจทิ ัล

       รอบบัญชีปี 2557              รอบบัญชีปี 2558                    รอบบัญชีปี 2559
ภาพที่ 15 : แสดงร้อยละส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
ช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้จากการให้บริการ
ที่มา: ค�ำนวณจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการยื่นต่อส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์รอบระยะบัญชีปี 2557 - 2559, ส�ำนักงาน กสทช.
10

เนื่องจากช่องรายการ 3 HD มีการให้บริการคู่ขนานกับช่อง 3 ในระบบแอนาล็อกเดิม ส่งผลให้รายได้จาก
การให้บริการ มีการปันรายได้ระหว่าง 2 ช่องรายการดังกล่าว ดังนัน้ ส่วนแบ่งตลาดจากปัจจัยรายได้จากการ
ให้บริการของช่องรายการ 3 HD จึงขึ้นกับการปันรายได้สู่ระบบดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ช่อง 3 ในระบบ
แอนาล็อก ยังไม่ได้ยุติการออกอากาศคู่ขนาน โดยมีแผนจะยุติการออกอากาศในเดือน มีนาคม 2563 ต่อไป
ส�ำหรับช่องรายการ 7 HD มีการให้บริการคู่ขนานกับช่อง 7 ในระบบแอนาล็อกเดิม ส่งผลให้รายได้จากการให้
บริการมีการปันรายได้ระหว่าง 2 ช่องรายการดังกล่าว ดังนัน้ ส่วนแบ่งตลาดจากปัจจัยรายได้จากการให้บริการของ
ช่องรายการ 7 HD จึงขึน้ กับการปันรายได้เข้าสูร่ ะบบดิจทิ ลั อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ช่อง 7 ในระบบแอนาล็อก
ได้ท�ำการยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว
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เมื่อพิจารณาความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ (Rating) พบว่า ความนิยมในการรับชม
โทรทัศน์ของกลุม่ ช่องรายการหมวดหมูท่ วั่ ไปแบบความคมชัดสูงลดลง ซึง่ หากพิจารณาผูใ้ ห้บริการ
ภายในหมวดหมู่เห็นได้ว่าผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดสองอันดับแรกยังคงเป็นผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่มาจากผู้ประกอบการช่องรายการเดิม ได้แก่ ช่อง 3 HD
ช่อง 7 HD ตามล�ำดับ ส�ำหรับความนิยมในการรับชมของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัลของผู้ให้บริการรายใหม่ (ช่อง One, ช่อง Thairath TV, ช่อง Amarin TV และช่อง PPTV)
พบว่าแนวโน้มได้รับความนิยมในการรับชมโทรทัศน์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในปัจจัย
ของการได้รับความนิยม เห็นได้ว่าแม้ว่าผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่มาจาก
ผู้ประกอบการช่องรายการเดิม (ช่อง 3 HD, ช่อง 7 HD และช่อง MCOT) จะมีแนวโน้มการได้รบั
ความนิยมในการรับชมทีล่ ดลง แต่ทงั้ สองรายดังกล่าวยังถือได้วา่ เป็นผูใ้ ห้บริการทีม่ สี ดั ส่วนการรับชม
ทีส่ งู เมือ่ เทียบกับผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจิทลั ของผูใ้ ห้บริการรายใหม่ (ช่อง One,
ช่อง Thairath TV, ช่อง Amarin TV และช่อง PPTV)

ภาพที่ 16 : แสดงความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ (Rating) เฉลี่ยรายปีของผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั ช่องรายการหมวดหมูท่ วั่ ไปแบบความคมชัดสูง ระหว่างเมษายน
2557 - กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา: ข้อมูลจาก บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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		 2.5.3 การรับชมช่องรายการโทรทัศน์ จากข้อมูลผลการส�ำรวจข้อมูลการรับชม
รายการโทรทัศน์ของ Nielsen พบว่าช่องรายการโทรทัศน์ที่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจทิ ัลของผู้ให้บริการรายใหม่ (ช่องดิจทิ ัลรายใหม่) มีแนวโน้มที่จะดึงส่วนแบ่งผู้ชมมาจาก
ช่องรายการโทรทัศน์ที่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของผู้ให้บริการรายเดิม
(ช่องดิจทิ ลั รายเดิม) (ได้แก่ ช่อง 3 HD, ช่อง 5, ช่อง 7HD, ช่อง MCOT, ช่อง NBT และช่อง ThaiPBS)
โดยในเดือนธันวาคม 2560 มีสัดส่วนผู้ชมช่องดิจิทัลรายใหม่ประมาณร้อยละ 54.9 ซึ่งมีอัตรา
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 9 ในเดือนเมษายน 2557 ซึ่งถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบ
กิจการช่องดิจทิ ัลรายใหม่ในการประกอบกิจการที่ดี

ภาพที่ 17 : แสดงสัดส่วนการรับชมช่องรายการดิจทิ ลั รายใหม่และช่องรายการดิจทิ ลั รายเดิม
ตั้งแต่ เมษายน 2557 ถึง ธันวาคม 2560
ที่มา: อ้างจากข้อมูลสัดส่วนผู้ชมช่องรายการภาคพื้นดิน (% Share Viewer Terrestrial)  
ของ บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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อย่างไรก็ตาม จากภาพที่ 17 จะเห็นว่า ตลอดปี 2560  มีสัดส่วนการรับชมช่องรายการ
ดิจิทัลรายใหม่มากกว่าร้อยละ 50 ของสัดส่วนการรับชมช่องรายการดิจทิ ัลทั้งหมด ซึ่งสอดคล้อง
กับการส�ำรวจการรับชมโทรทัศน์ระหว่างช่องรายเดิมและช่องดิจิทัลใหม่ โดยส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ11 ที่พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศรับชมโทรทัศน์ช่องเดิมในสัดส่วน
ที่ใกล้เคียงกับการรับชมโทรทัศน์ระหว่างช่องดิจิทัลใหม่ ซึ่งผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ผลการส�ำรวจของนีลเส็น (Nielsen)  
นอกจากนี้จากผลการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นถึง
สัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ระหว่างช่องดิจิทัลรายเดิมและช่องดิจิทัลรายใหม่เป็นรายภูมิภาค โดย
จากผลการส�ำรวจพบว่าภูมิภาคที่รับชมช่องดิจิทัลรายการเดิมมากกว่าช่องดิจิทัลรายใหม่ ได้แก่
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วนภาคกลางและกรุงเทพมหานคร มีสัดส่วน
การรับชมช่องรายเดิมพอๆ กับช่องดิจิทัลรายใหม่ (ภาพที่ 18) ซึ่งพิจารณาได้ว่าในพื้นที่ห่างไกล
จากกรุงเทพมหานคร (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ยังมีความคุ้นชินกับ
การรับชมโทรทัศน์ในระบบแอนาล็อก หรือยังอาจขาดแรงจูงใจในการรับรู้ข่าวสารหรือรับชม
โทรทัศน์ช่องดิจทิ ัลรายใหม่

11

สรุปผลที่ส�ำคัญ การมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ในครัวเรือน พ.ศ. 2560 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม กั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�ำนักงาน กสทช.)
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รับชมช่องเดิมไม่แตกต่างกับช่องใหม่
รับชมช่องดิจิทัลใหม่มากกว่า
รับชมช่องเดิมมากกว่า

ภาพที่ 18 : แสดงร้อยละของครัวเรือนที่รับชมรายการโทรทัศน์จ�ำแนกตามช่องรายการ
ที่รับชม และภาค
ที่มา: สรุปผลที่ส�ำคัญ การมีอุปกรณ์รับชมโทรทัศน์ในครัวเรือน พ.ศ. 2560, ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ
หากพิจารณาค่าใช้จ่ายส�ำหรับการโฆษณา พบว่า ในปี 2560 มูลค่าโฆษณาลดลงจาก
ปีก่อนหน้า แต่สัดส่วนค่าใช้จ่ายส�ำหรับการโฆษณาที่เข้าสู่ช่องรายการดิจิทัลใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนธันวาคม 2560 ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการโฆษณาที่เข้าสู่ช่องดิจิทัลใหม่
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 34.63 (เพิม่ ขึน้ จากเมษายน 2557 ร้อยละ 6.01) และแนวโน้มการเติบโตของค่าใช้จา่ ย
ส�ำหรับการโฆษณาที่เข้าสู่ช่องรายการดิจิทัลใหม่เติบโตขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ
ประกอบ ได้แก่ การรับชมช่องรายการโทรทัศน์ ปัจจัยค่าใช้จ่ายส�ำหรับโฆษณา จึงแสดงให้เห็นได้
ว่าการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิ ทัลโดยเฉพาะช่องดิจิ ทัลรายใหม่มีแนวโน้มดีขึ้น
ในปี 2560  
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำ�ปี 2560

		 2.5.4 การประเมินสภาพตลาด เมื่อพิจารณาค่าดัชนีการแข่งขัน โดยใช้ดัชนีวัดความ
รุนแรงของการแข่งขันแบบเฮอร์ฟินดาล - เฮิร์ซแมน (Herfindahl Hirschman - Index :HHI)
ตั้งแต่ปี 2557 - 2560 จะเห็นว่า ในระยะเวลา 2 ปีแรกของการประกอบกิจการ ตลาดการรับชม
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั ยังเป็นตลาดทีม่ กี ารกระจุกตัวไม่สงู (น้อยกว่า 1,000)
แต่เมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 ผู้ประกอบการบางรายเริ่มมีศักยภาพในการประกอบกิจการเหนือคู่แข่งขัน
รายอื่นและมีการกระจุกตัวของรายได้อย่างเล็กน้อย ลักษณะการกระจุกตัวของตลาดจึงเริ่มเข้าสู่
ภาวะที่ตลาดมีการกระจุกตัวปานกลางขึ้น (ระหว่าง 1,000 - 1,800) ดังภาพที่ 19

ภาพที่ 19 : แสดงดัชนีการแข่งขัน (HHI) ของตลาดการรับชมช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ปี 2557-2560
ที่มา: อ้างจากข้อมูลรายได้ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลประจ�ำปี
2557 - 2560, ส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ส�ำนักงาน กสทช.
2.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันในบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
		 2.6.1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมการรับชม
จากข้อมูลผลการส�ำรวจ TV and Media 2017 ของ Ericsson consumerlab ในเดือน
ตุลาคม 256012 พบว่าพฤติกรรมการรับชมของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 16 - 69 ปี ในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกจ�ำนวน 13 ประเทศ มีลักษณะการรับชมแบบถ่ายทอดสดและเป็นไปตามผังรายการ
(Live and scheduled linear viewing) ในสัดส่วนร้อยละ 58 ส่วนการรับชมแบบย้อนหลังตาม
ความต้องการ (On-demand viewing) ในสัดส่วนร้อยละ 42 ซึ่งพิจารณาถึงพฤติกรรมการรับชม
12

https://www.ericsson.com/assets/local/careers/media/ericsson_consumerlab_tv_media_report.pdf
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โดยจ�ำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มอายุผู้ชมตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปนิยมรับชมแบบถ่ายทอดสดและ
เป็นไปตามผังรายการ (Live and scheduled linear viewing) (ภาพที่ 20) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การรับชมโทรทัศน์แบบสดและเป็นไปตามผังรายการแม้จะมีสัดส่วนที่มากกว่าการรับชมแบบ
ย้อนหลังตามความต้องการ แต่แนวโน้มเริ่มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้รับชม
ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี นอกจากนี้ จากรายงานผลการส�ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย ปี 2560 ของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังแสดงว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตในการรับชมโทรทัศน์/ฟังเพลง
ร้อยละ 60.7 ซึ่งเป็นการมีการใช้อินเทอร์เน็ตจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ถึงร้อยละ 61.1 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 20 : แสดงข้อมูลผลส�ำรวจสัดส่วนการรับชมโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดและเป็นไป
ตามผังรายการ (Live and scheduled linear viewing) เปรียบเทียบกับการรับชมแบบย้อนหลัง
ตามความต้องการ (On-demand viewing)
ที่มา: รายงานผลการส�ำรวจ TV and Media 2017 ของ Ericsson consumerlab
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในลักษณะดังกล่าว โดยเฉพาะความนิยมในการรับชม
โทรทัศน์ในรูปแบบของการรับชมแบบย้อนหลังตามความต้องการมีมากยิง่ ขึน้ ยิง่ ท�ำให้กลุม่ ผูร้ บั ชม
มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการรับชมเพือ่ ไปใช้ในบริการทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ เช่น บริการ Over The Top
: OTT อาทิ Netflix, Iflix, Youtube, Line TV เป็นต้น ซึ่งจากการเกิดขึ้นของบริการ OTT ดังกล่าว
นั้น ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลหลายรายต่างมีการเปลี่ยนกลยุทธ์และ
รูปแบบในการประกอบธุรกิจโดยมีการขยายฐานการรับชมไปยังช่องทางรับชมออนไลน์มากยิ่งขึ้น
โดยการด�ำเนินการมีหลายๆ ลักษณะ ดังนี้
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำ�ปี 2560

(1) จัดท�ำช่องทางออนไลน์ด้วยตนเอง อาทิ การสร้าง website หรือ Applications
บนระบบปฏิบตั กิ าร iOS และ Android เพือ่ ให้ผชู้ มสามารถรับชมรายการสดหรือรายการย้อนหลัง
ผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่คดิ ค่าบริการ ซึง่ การด�ำเนินการในลักษณะนีม้ ผี ปู้ ระกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัลด�ำเนินการในทุกๆ ราย
(2) จับมือร่วมกับผู้ประกอบกิจการ OTT รายเดิมทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็น
ช่องทางในการรับชมโดยผ่านช่องทาง (banner) ของแต่ละผู้ประกอบกิจการ โดยลักษณะ
การด�ำเนินในรูปแบบนีจ้ ะเป็นการลงรายการสัน้ (Clip) ในลักษณะของละคร ซีรสี ์ หรือเกมโชว์ อาทิ
Line TV ร่วมกับ ช่อง One, กลุ่มช่อง 3, ช่อง WorkpointTV, ช่อง GMM25, ช่องPPTV,
ช่อง 8, ช่อง Mcot HD หรือช่อง Tencen Video (ประเทศจีน) ร่วมมือกับกลุ่มช่อง 313 เป็นต้น  
นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลยังมีการด�ำเนินการ
จัดท�ำช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เช่น Youtube facebook และ twitter เป็นต้น
โดยจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าในปัจจุบันผู้ประกอบกิจการฯ ต่างได้รับความนิยมโดยมีจ�ำนวน
สมาชิก (Subscriber) หรือผูต้ ดิ ตาม (Follower) แตกต่างกัน โดยผูม้ สี มาชิกสูงสุดบนสือ่ Youtube
ได้แก่ Workpoint TV ผู้มีสมาชิกสูงสุดบนสื่อ facebook ได้แก่ Workpoint TV และมีผู้ติดตาม
สูงสุดบนสื่อ twitter ได้แก่ nation (ภาพที่ 21)

13

สืบค้นจาก https://www.innnews.co.th/pr-media/news_16130/ , เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561
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ภาพที่ 21 : แสดงข้อมูลการส�ำรวจจ�ำนวนสมาชิก (Subscriber) หรือผู้ติดตาม (Follower)
ในสื่อ Facebook, Twitter, และ Youtube ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัล
ที่มา: ส�ำรวจโดยส�ำนักส่งเสริมการแข่งขันและก�ำกับดูแลกันเอง, ส�ำนักงาน กสทช. ข้อมูล
ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561
ส�ำหรับแนวทางการก�ำกับดูแลเทคโนโลยีใหม่นนั้ ทีผ่ า่ นมา กสทช. ได้มมี ติเมือ่ การประชุม
กสทช. นัดพิเศษที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560 ก�ำหนดให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายอื่นที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (OTT) เป็นกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ และขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลที่เหมาะสมส�ำหรับการก�ำกับดูแล
		

2.6.2 ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการโฆษณาบนช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินลดลง
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 พบว่า
ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการโฆษณาผ่านสื่อโดยรวมลดลง 6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
คิดเป็นมูลค่าที่ลดลงถึง 6,478 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส�ำหรับการโฆษณาผ่านโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบแอนาล็อก (Analog TV) ลดลงมากที่สุดเป็นมูลค่า 6,185 ล้านบาท (-13.12%) และ
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการโฆษณาผ่านโทรทัศน์ดาวเทียม/เคเบิล ลดลงเป็นมูลค่า 537 ล้านบาท
(-15.57%) แม้ภาพรวมของค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาในปี 2560 จะลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
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การโฆษณาผ่านโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั กลับมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ ถึง 1,514 ล้านบาท (7.42%)  
ส�ำหรับสื่อออนไลน์ ที่ถูกจับจ้องว่าจะเข้ามาแย่งเม็ดเงินโฆษณาจากสื่อเดิม พบว่า มีมูลค่าลดลง
218 ล้านบาท (-12.59%) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แม้โดยรวมในปี 2560 เม็ดเงินโฆษณาน้อยลง และ
หลายสื่อต่างได้รับผลกระทบจากเม็ดเงินโฆษณาดังกล่าวที่น้อยลง ยกเว้น โทรทัศน์ดิจิทัลที่ยังคง
สามารถรักษาเม็ดเงินโฆษณาให้เพิ่มขึ้นไว้ได้ (ภาพที่ 22)

ภาพที่ 22 : แสดงค่าใช้จ่ายส�ำหรับการโฆษณาผ่านสื่อ ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2560
ที่มา: อ้างจากข้อมูลค่าใช้จ่ายส�ำหรับการโฆษณาผ่านสื่อ, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
		

2.6.3 การซื้อ-ขายหุ้นและการเพิ่มทุน
นับแต่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ได้เริ่ม
ทดลองด�ำเนินการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ ในระบบดิจทิ ัล เมื่อกลางเดือนเมษายน 2557
จะเห็นว่า โดยรวมมีการเพิ่มทุนในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัลเรื่อยมาทุกปี
นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกของการประกอบกิจการ ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลมีการเพิ่มทุนมากขึ้นทุกปี ซึ่งการเพิ่มทุนของผู้ประกอบการมีเหตุผล
หลักๆ ได้แก่ น�ำเงินมาช�ำระค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ช�ำระภาระหนี้สินของบริษัท
ทีค่ รบก�ำหนด ลงทุนเพิม่ เพือ่ จัดหาเนือ้ หารายการทีน่ า่ สนใจ และเพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพือ่ เพิม่
สภาพคล่องให้กิจการ
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ภาพที่ 23 : ทุนจดทะเบียนรวมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัล
ที่มา: 1)  ฐานข้อมูลคลังธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2) ทุนจดทะเบียนรวมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัล ไม่ได้นับ
รวมของบริษัท อสมท. จ�ำกัด (มหาชน) เพราะมีบริการอื่นนอกเหนือจากการให้บริการช่องรายการ
โทรทัศน์ดิจิทัลด้วย
จากภาพที่ 23 แสดงให้เห็นว่า ในระยะแรกของการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดิน  
ในระบบดิจิทัล ผู้ประกอบการมีการเพิ่มทุนอย่างมากเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดด้วยเนื้อหา
รายการที่น่าสนใจดึงดูดผู้รับชมให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของทุนของผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั ได้ลดลงนับแต่ปี 2560 เรือ่ ยมา โดยในปี 2561 มีทนุ จดทะเบียน
รวมของผูป้ ระกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจิทลั (ไม่รวมบริษทั อสมท.
จ�ำกัด (มหาชน)) ประมาณ 30,220,000,000 บาท
ภายหลังจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ทรี่ นุ แรงยิง่ ขึน้ ประกอบกับสถานการณ์
ที่เม็ดเงินโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ไม่ได้มีจำ� นวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ามากนัก และภาระด้านต้นทุน
ที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ประกอบการ ท�ำให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัลหลายราย
ต้องหาแนวทางเพื่อให้กิจการของตนสามารถด�ำรงอยู่ได้ในตลาด ไม่ว่าจะเป็นการหากลุ่มทุนใหม่
เพือ่ เพิม่ ทุน มาตรการลดต้นทุน การปรับโครงสร้าง การจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ ของบริษทั มีรายละเอียด
ดังนี้
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(1) การหากลุ่มทุนเพื่อเพิ่มทุน
นับแต่ปี 2558 ได้มีความพยายามเพิ่มทุนส�ำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัลเรื่อยมา โดยการเพิ่มทุนสามารถท�ำได้ทั้งจากผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิม ซึ่งเป็นกรณีของ
ผู ้ ป ระกอบกิ จ การโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิทั ล ที่ ม าจากกลุ ่ ม ทุ น ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ อื่ น ๆ
ในลั ก ษณะเกี่ ย วข้ อ งกั น หรื อ มี พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ พร้ อ มที่ จ ะจั ด หาทุ น เพื่ อ เพิ่ ม สภาพคล่ อ ง
และลงทุนเนื้อหารายการ หรือเพื่อช�ำระหนี้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระและค่าใบอนุญาตฯ ที่ครบก�ำหนด
โดยกลุ่มนี้ เช่น กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไทย นิวส์
เน็ตเวิรค์ (ทีเอ็นเอ็น) จ�ำกัด (ช่อง 16) และบริษทั ทรู โฟร์ยู สเตชัน่ จ�ำกัด (ช่อง 24) กลุม่ ปราสาททอง
โอสถ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด (ช่อง 36) เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ที่มีทุนอาจไม่มาก
เพียงพอ จะมองหาผู้ร่วมทุนใหม่ และด้วยธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัลที่ต้อง
ใช้ เ งิ น ลงทุ น ที่ สู ง ดั ง นี้ จึ ง ต้ อ งหากลุ ่ ม ทุ น หรื อ พั น ธมิ ต รเพื่ อ ด� ำ เนิ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพใน
การประกอบธุรกิจ รายละเอียดการร่วมทุนของกลุ่มทุนใหม่ อธิบายในภาพที่ 24
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่ น จ� ำ กั ด (มหาชน)
เข้าถือหุ้นกลุ่ม เนชั่นสัดส่วน
9.96%

ตระกูลสิริวัฒนภักดี (กลุ่มไทย
เบฟ) เข้าถือหุ้นช่อง AMARIN
TV สั ด ส่ ว น47.62% ผ่ า น
บริษัท วัฒนภักดี จ�ำกัด (ผู้ถือ
หุน้ รายใหญ่ของกลุม่ อมรินทร์)

ตระกูลสิรวิ ฒ
ั นภักดี (กลุม่ เบียร์
ช้าง) ผ่านบริษัท สิริด�ำรงธรรม
จ�ำกัด และบริษัท ภักดีวัฒนา
และโดยเข้าถือบริษทั จีเอ็มเอ็ม
แชนแนล เทรดดิ้ง จ�ำกัด (ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ช่อง GMM25)

กลุ่มปราสาททองโอสถ (คุณ
ประนันท์ภรณ์ ปราสาททอง
โอสถ) เข้าถือหุน้ บริษทั วัน เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ�ำกัด สัดส่วน 50%
(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ช่อง one)
ภาพที่ 24 : การเข้าซื้อหุ้น - เพิ่มทุนของผู้ร่วมทุนใหม่ ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพืน้ ดิน ในระบบดิจิทัล ตั้งแต่ปี 2558 - 2560
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(2) กลยุทธ์น�ำทรัพย์สินของบริษัทออกจ�ำหน่าย
การตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มีกระแสเงินไหลเข้าสู่
บริษัทเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มสภาพคล่องแก่การประกอบกิจการ ยกตัวอย่าง กรณีดังต่อไปนี้
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์
วิชนั่ จ�ำกัด ได้มมี ติทปี่ ระชุมกรรมการ เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ทีจ่ ะจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ เพือ่ ปรับ
โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อ ลดภาระหนี้ และเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อให้มีกระแสเงินสดเข้ามา
รองรับการแข่งขันของอุตสาหกรรมสื่อในอนาคต โดยจะด�ำเนินการขายสินทรัพย์ ต่อไปนี้
- เงินลงทุนในบริษัท เนชั่น ยู จ�ำกัด  (NU)  ซึ่งด�ำเนินธุรกิจมหาวิทยาลัยเนชั่น จ�ำนวน
30,599,999 หุ้น (ร้อยละ 90 ของหุ้นทั้งหมด)
- บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ�ำกัด (BBB) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจทิ ัล ช่อง NOW 26 จ�ำนวน 149,900,002 หุ้น
- บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (WPS) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจด้านการพิมพ์  
จ�ำนวน 42,250,000 หุ้น (ร้อยละ 84.5 ของหุ้นทั้งหมด)
- บริษทั เอ็นเอ็มแอล จ�ำกัด (NML) ซึง่ ด�ำเนินธุกจิ ด้านบริการขนส่ง จ�ำนวน  4,999,998
หุ้น (ร้อยละ 99 ของหุ้นทั้งหมด)
- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ที่เดิมใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงานสาขาของบริษัท และ
ที่ดินเปล่า 5 แห่ง ทั้งกรุงแทพฯ และหัวเมือง ซึ่งคิดรวมเป็นมูลค่าประมาณ 1,403.61 ล้านบาท
    บริ ษั ท อสมท จ� ำ กั ด (มหาชน) ได้ ป ระกาศนโยบายพั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท
เพื่อกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจสื่อที่อยู่ในภาวะทรงตัว และเพื่อเพิ่มความสมดุลของรายได้
ขององค์กร หลังจากที่รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและติดลบ โดยจะเน้นการขยายตัวธุรกิจไปสู่
non broadcasting ให้มากขึ้น ด้วยการน�ำสินทรัพย์ที่ดินมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในลักษณะ
การร่วมลงทุน ซึ่งหากเป็นไปตามแผนจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2564 ซึ่งสามารถสร้างรายได้
ในอนาคตเต็มศักยภาพมากขึ้นแก่บริษัท
(3) กลยุทธ์ปรับลดพนักงาน
ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงและสภาพอุตสาหกรรมสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป
จ�ำนวนผู้เล่นในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินเพิ่มมากขึ้นประกอบกับการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ
ขึน้ มา ส่งผลให้ผรู้ บั ชมเปลีย่ นพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ไปจากเดิม ซึง่ ปัจจัยเหล่านีล้ ว้ นกระทบ
ต่อสถานะการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิ ทัล ท�ำให้
รายได้ของผู้ประกอบการต่อรายไม่มากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมาก ดังนี้ ผู้ประกอบการฯ
หลายรายจึงเลือกลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยการปรับลด
พนักงานลง ทั้งนี้สถานการณ์การปรับลดของพนักงานของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจทิ ัล รวบรวมรายละเอียด ดังนี้
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วันที่ประกาศ
รายละเอียดการปรับลดพนักงาน
เดือนตุลาคม สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ปลดนักข่าว ช่างภาพ จ�ำนวน 48 คน จากพนักงาน
2558
กว่า 400 คน เพือ่ ลดภาระการขาดทุนของบริษทั และเพือ่ ปรับโครงสร้างองค์กรลง
เดือน
กุมภาพันธ์
2559

สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี ปรับลดพนักงานจ�ำนวน 57 อัตรา เพื่อเป็นการปรับลด
โครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีขนาดที่เหมาะสมต่อการท�ำงานในภาวะการแข่งขัน
อย่างสูงมากในธุรกิจทีวีดิจทิ ัล

เดือนกันยายน สถานีโทรทัศน์เนชั่น ช่อง 22 ได้เปิดให้พนักงานสมัครใจลาออก โดยได้รับ
2559
ค่าชดเชยสูงสุด 17 เดือน เพื่อลดรายจ่ายลง 5% ของรายจ่ายเงินเดือนรวม
เดือน
พฤษภาคม
2560

สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ได้ประกาศโครงการลาออกโดยสมัครใจ โดยได้รับ
ความช่วยเหลือ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารอัตราก�ำลังภายในขององค์กรได้
อย่างเหมาะสม และเพื่อปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนด้านบุคลากร ลดภาระค่าใช้
จ่ายด้านบุคลากรในระยะยาว

เดือนมิถุนายน สถานีโทรทัศน์เนชั่น ช่อง 22 ได้เปิดให้พนักงานยื่นความจ�ำนงเข้าร่วมโครงการ
2560
เออรี่รไี ทร์ โดยให้ได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 15 เดือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายลง
ซึ่งถือเป็นการเปิดโครงการเออรี่รีไทล์ครั้งที่ 3
เดือนตุลาคม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ประกาศโครงการสมัครใจเกษียณก่อนก�ำหนด
2560
ส�ำหรับพนักงานประจ�ำทีส่ นใจ (ระยะเวลาสมัคร 12 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน
2560)
เดือนธันวาคม สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานจ�ำนวน 127 คน จาก
2560
ทั้งหมดประมาณ 300 คน โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เนื่องจากการปรับ
สั ด ส่ ว นการผลิ ต รายการและลดจ� ำ นวนรายการลง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม พนักงานส่วนหนึ่ง
แม้ถูกเลิกจ้างแล้วยังคงร่วมงานกับสถานีฯ ในรูปแบบพนักงาน Outsource
เดือน
กุมภาพันธ์
2561
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ผลิตข่าว จ�ำนวน 7 คน เจ้าหน้าทีต่ ดั ต่อ จ�ำนวน 3 คน เจ้าหน้าทีก่ ราฟฟิก จ�ำนวน
3 คน เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาพข่าว จ�ำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่เรียบเรียงข่าว จ�ำนวน
2 คน ช่างภาพ จ�ำนวน 4 คน ผูส้ อื่ ข่าว จ�ำนวน 7 คน บรรณาธิการอาวุโส จ�ำนวน
1 คน บรรณาธิการข่าว จ�ำนวน 4 คน ผู้ประกาศ จ�ำนวน 1 คน
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2.6.4 กลยุทธ์ในการวางเป้าหมายการน�ำเสนอเนื้อหารายการที่ชัดเจน
(1) สถานีโทรทัศน์นิวส์ทีวี (กุมภาพันธ์ 2561) ได้ประกาศมุ่งที่จะเป็นผู้ให้ความ
เพลิดเพลิน ทาง “ด้านสารคดี” โดยยังคงให้รายการข่าวเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญอีกส่วนหนึ่ง
ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์นิวส์ทีวี จะมุ่งน�ำเสนอสารคดีระดับโลกให้มากที่สุดโดยมีการปรับผังรายการ
นับแต่ 3 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป และจะน�ำเสนอรายการสารคดีประจ�ำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน โดยไม่ให้มีรายการอื่นมาคั่น
(2) สถานีโทรทัศน์โมโน 29 ประกาศนโยบายให้เป็นช่อง “หนังดี ซีรีส์ดัง” โดยมุ่งเน้น
ไปที่เนื้อหารายการที่เป็นหนังจากต่างประเทศถึงร้อยละ 90 นับแต่เริ่มประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพืน้ ดินระบบดิจทิ ลั ส่งผลให้ชอ่ งรายการโมโน 29 สามารถยืนหยัดสร้างความนิยมในการรับชม
รายการในล�ำดับต้นๆ
(3) สถานีโทรทัศน์ชอ่ งเวิรค์ พ้อยท์ มุง่ เน้นการเป็นผูผ้ ลิตเนือ้ หารายการของตนเองชัดเจน
โดยรายการของช่องเวิร์คพ้อยท์ “เน้นสนุก ตลก” และสามารถขายไปในแพลตฟอร์มออนไลน์และ
ต่างประเทศได้
(4) สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี นับแต่เริ่มให้บริการได้มุ่งเน้นน�ำเสนอ “เนื้อหารายการกีฬา”
เป็นหลัก เนื่องจากได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดกีฬาส�ำคัญหลายรายการ เช่น การถ่ายทอดสด
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลกี จากประเทศอังกฤษ การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกา
จากประเทศเยอรมนี การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลา ลี กา จากประเทศสเปน การถ่ายทอดสด
การแข่งขันฟุตบอลกัลป์โช่ เซเรีย อา จากประเทศอิตาลี การถ่ายทอดสดฟุตบอลลีก เอิง จากประเทศ
ฝรั่งเศส รวมทั้งการถ่ายสดฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก และยูฟ่า ซูเปอร์คัพ ด้วย
อย่างไรก็ตาม การจัดผังรายการดังกล่าวมุ่งเน้นกลุ่มผู้ชมในเพศชายเป็นหลัก ซึ่งจากโครงสร้าง
ประชากรในปี 2561 สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี จะเน้นเพิ่มเนื้อหารายการด้านความบันเทิงและสารคดี
เพิ่มเติมเพื่อดึงฐานผู้ชมเพศหญิงเพิ่มขึ้น
2.6.5 การได้รับสิทธิในการถ่ายทอดรายการที่ได้รับความนิยม
ในปี 2561 เป็นปีที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final)
ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการ
โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555) ซึ่งหลักเกณฑ์
ดังกล่าวก�ำหนดให้รายการการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) จะต้อง
ถ่ายทอดผ่านการให้บริการโทรทัศน์ทเี่ ป็นการทัว่ ไป (ดิจทิ ลั ทีว)ี เท่านัน้ เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกคนรวมถึงคนด้อยโอกาสให้ได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จากรายการโทรทัศน์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค และทั่วถึง  
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อย่างไรก็ตาม ในการได้สิทธิในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
เกิดจากการร่วมทุนระหว่างเอกชนจ�ำนวน 9 ราย ด้วยมูลค่าสิขลิทธิ์ประมาณ 1,400 ล้านบาท14
ซึ่งการร่วมทุนดังกล่าวบริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด เป็นผู้แทนในการด�ำเนินการเจรจาด้านลิขสิทธิ์
และจากขอบเขตของสิทธิดงั กล่าวจึงมีการก�ำหนดให้ผใู้ ห้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั
บางรายได้รับสิทธิในการถ่ายทอดการแข่งขัน ได้แก่ ช่อง 5 HD (หมายเลข 1) ช่อง True4U
(หมายเลข 24) และช่อง Amarin HD (หมายเลข 34) ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวของการแข่งขัน
อาจส่งผลให้ผู้ได้รับสิทธิในการถ่ายทอดสามารถมีความนิยมรายการ (Rating) ที่เพิ่มขึ้นในช่วง
ระยะเวลาของการถ่ายทอด แต่อย่างไรก็ตาม เนือ่ งด้วยสิทธิในการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก
รอบสุดท้ายเกิดจากการร่วมลงทุนของกลุ่มเอกชนที่มีรายการสินค้าของตนอย่างชัดเจนในช่วง
การถ่ายทอดรายการแข่งขันดังกล่าวอาจไม่ส่งผลกระทบต่อรายรับของช่อง การขายช่วงเวลา
เพื่อโฆษณาในระยะเวลาอันสั้น แต่อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ในการจดจ�ำช่องดังกล่าวในระยะยาว
2.6.6 การยุติการส่งสัญญาณในระบบแอนาล็อก
จากการขยายพื้นที่ในการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลตามแผนของ
กสทช. ที่ท�ำให้มีสัญญาณครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทยนั้น ส่งผลให้การให้บริการโทรทัศน์
ภาคพืน้ ดินในระบบแอนาล็อกต้องทยอยยุตกิ ารออกอากาศในช่วงระยะเวลาทีต่ า่ งกัน (ตามภาพที่ 25)
อย่างไรก็ตาม ในการรับชมโทรทัศน์ของประชากรไทยยังมีบางส่วนที่รับชมโทรทัศน์ด้วยระบบ
แอนาล็อก ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปัญหาความเข้าใจในการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัล และบางส่วนเกิดจากปัญหาทางเทคนิคที่เข้าใจในการติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จึงท�ำให้ภายหลังจากยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
แอนาล็ อ กบางส่ ว นได้ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการรั บ ชมและมี ก ารติ ด ตั้ ง และรั บ ชมโทรทั ศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล หรือระบบอื่นๆ เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
เพิ่มยิ่งขึ้น

14

1) เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จ�ำนวน 200 ล้านบาท 2) กลุ่มคิงเพาเวอร์ จ�ำนวน 200 ล้านบาท 3) กลุ่มไทย
เบฟเวอร์เรจ (เบียร์ช้าง) จ�ำนวน 200 ล้านบาท 3) กลุ่มไทยเบฟเวอร์เรจ (เบียร์ช้าง) จ�ำนวน 200 ล้านบาท
4) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
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ภาพที่ 25 : แสดงระยะเวลาในการยุตกิ ารออกอากาศโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบแอนาล็อก
ที่มา: ส�ำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ส�ำนักงาน กสทช.
2.7 มาตรการส่งเสริมในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
		 2.7.1 มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ตามค�ำสั่ง คสช.
ด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชน ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งรายรับของผูป้ ระกอบกิจการทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง แต่ในขณะเดียวกันผูป้ ระกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจิทลั ต่างมีภาระทีต่ อ้ งช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่
ให้ทันตามเวลาที่ก�ำหนด และเพื่อเป็นการลดภาระในการประกอบกิจการ หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงมีคำ� สัง่ เพือ่ ก�ำหนดมาตการบรรเทาผลกระทบต่อการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ ดังนี้
(1) ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 76/2559 เรื่องมาตรการส่งเสริม
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และอุตสาหกรรมกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงมีมาตรการดังนี้   
ขยายระยะเวลาในการช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ค่าประมูล)
โดยก� ำ หนดให้ ผู ้ ป ระกอบกิ จ การที่ ไ ม่ ส ามารถช� ำ ระค่ า ประมู ล ได้ ต ามก� ำ หนดระยะเวลาเดิ ม
ที่ก�ำหนดไว้ ให้สามารถมีหนังสือแจ้งส�ำนักงาน กสทช. เพื่อด�ำเนินการแบ่งช�ำระค่าประมูลในส่วน
ที่เหลือตั้งแต่งวดที่สี่เป็นต้นไป ดังนี้
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ระยะเวลาช�ำระในส่วนของราคาขั้นต�่ำ
ส่วนที่เหลือ
ระยะเวลาช�ำระเงินส่วนที่เกินกว่าราคา
ขั้นต�่ำส่วนที่เหลือ

เดิม
1 งวด
(งวดสุดท้าย)

มาตการส่งเสริม
แบ่งออกเป็น 2 งวด
จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี

3 งวด
แบ่งออกเป็น 6 งวด
ในระยะเวลา 3 ปี
ในระยะเวลา 6 ปี
(งวดที่สี่ถึงหก) จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี

มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ท่ีให้บริการเป็นการทั่วไป
ผ่านดาวเทียมตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการ
เป็นการทัว่ ไป (Must Carry Rule)15 ทีส่ ง่ ผลให้เกิดต้นทุนในการน�ำสัญญาณขึน้ สูโ่ ครงข่ายดาวเทียม
หลายล้านบาทต่อเดือนต่อช่องรายการ ซึ่งเป็นภาระต้นทุนอย่างมากแก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ดังนี้ คสช. จึงได้ก�ำหนดมาตรการให้ กสทช. และส�ำนักงาน กสทช. หรือ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะจัดให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเป็ น การทั่ ว ไปผ่ า นดาวเที ย ม ให้ แ ก่ ผู ้ รั บ ใบอนุ ญ าตประเภทความคมชั ด ปกติ
จ�ำนวน 16 ช่อง และผู้รับใบอนุญาตประเภทความคมชัดสูง จ�ำนวน 10 ช่อง ภายใต้วงเงินไม่เกิน
616,464,000.- บาทต่อปี ทัง้ นี้ ในการสนับสนุนปีแรกส่วนทีเ่ หลือ (1 กันยายน - 19 ธันวาคม 2560)
วงเงินไม่เกิน 185,783,671.23 บาท16
(2) ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2561 เรื่องมาตรการบรรเทา
ผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่สุจริต
แต่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมจึงไม่อาจช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ได้ทันภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด จึงมีมาตรการดังนี้

หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลมีหน้าที่ต้องให้ประชาชนได้รับบริการ
โทรทัศน์ทเี่ ป็นการทัว่ ไป (โทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั ) ได้โดยตรงอย่างต่อเนือ่ ง และไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ท�ำซ�้ำ ดัดแปลง ผังรายการหรือเนื้อหารายการ ทั้งในระบบภาคพื้นดินและระบบผ่านดาวเทียม
16
หน้า 21 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี กสทช. 2560
15
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มาตรการพักช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่ (ค่าประมูล) โดยก�ำหนดให้
กสทช. พิจารณาการพักช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้กับผู้รับใบอนุญาต
ทีไ่ ม่สามารถช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีใ่ นงวดทีเ่ หลือและได้แจ้งความประสงค์
กับส�ำนักงาน กสทช. โดยให้ชำ� ระดอกเบีย้ ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบีย้ นโยบายตามทีค่ ณะกรรมการ
นโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ซึ่ง ปัจจุบัน กสทช. ได้ประกาศให้ผู้รับใบอนุญาต
แจ้งความประสงค์กับส�ำนักงาน กสทช. โดยให้สามารถขอพักช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ได้เป็นระยะเวลา 3 ปี และช�ำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี
มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัล (MUX) ซึ่งตามค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ดังกล่าวได้ก�ำหนดให้ กสทช. และ
ส�ำนักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ จัดให้มกี ารสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการเช่า
ใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภททีใ่ ช้คลืน่ ความถีภ่ าคพืน้ ดินในระบบดิจิทลั (MUX) ให้กบั ผูร้ บั ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเป็นจ�ำนวนเงินในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเช่า
โครงข่ายโทรทัศน์เป็นระยะเวลา 24 เดือน นับแต่วันที่ค�ำสั่งมีผลใช้บังคับ
2.7.2 การปรับปรุงอัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั (MUX)
เพื่อเป็นการลดภาระของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลและ
เป็นการด�ำเนินการก�ำหนดค่าตอบแทนในการใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิ ทัล
ให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อเจ้าของโครงข่ายกับผู้รับใบอนุญาต ประกอบกับเพื่อ
ให้สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภททีใ่ ช้คลืน่ ความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) ตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2561
เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุม กสทช.
ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราค่าเช่าใช้โครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) และกรมประชาสัมพันธ์จากอัตราเดิมที่ใช้อยู่
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ดังนี้
(1) สถานีโทรทัศน์กองทัพบก อัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั
ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) 3.5 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภท
ความคมชัดสูง (HD) 10.5 ล้านบาท/เดือน โดยเป็นการปรับลดจากอัตราเดิมที่ อัตราค่าเช่าฯ
ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) อยู่ที่ 4.72 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภท
ความคมชัดสูง (HD) 14.16 ล้านบาท/เดือน เท่ากับปรับลดลงร้อยละ 26
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(2) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) อัตรา
ค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD)
3.6 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 10.8 ล้านบาท/เดือน โดยเป็น
การปรับลดจากอัตราเดิมที่ อัตราค่าเช่าฯ ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) อยู่ที่ 4.6
ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 13.8 ล้านบาท/เดือน เท่ากับปรับ
ลดลงร้อยละ 22
(3) กรมประชาสัมพันธ์ อัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) 3.6 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภท
ความคมชัดสูง (HD) 10.8 ล้านบาท/เดือน โดยเป็นการปรับลดจากอัตราเดิมที่ อัตราค่าเช่าฯ
ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) อยู่ที่ 4.65 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภท
ความคมชัดสูง (HD) 13.95 ล้านบาท/เดือน เท่ากับปรับลดลงร้อยละ 23
อัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลตามข้อ (1) - (3) ให้ใช้บังคับ
เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานด้านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั ตามค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ 9/2561 นอกจากนี้
ยังก�ำหนดให้ส�ำนักงาน กสทช. ด�ำเนินการทบทวนอัตราเช่าใช้บริการโครงข่ายฯ ให้เป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผลและเป็นธรรมตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป หรือตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
อย่างไรก็ตามส�ำหรับกรณีของ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) อยู่ในขั้นตอนของ
การน�ำส่งข้อมูล ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่น�ำส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด กสทช. จะด�ำเนินการ
พิจารณาก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้
		

2.7.3 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ด้วยประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ก�ำหนดแนวทาง
การช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายปีและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี) ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้
ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวถือเป็นต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลมีหน้าที่จะต้องช�ำระตามกฎหมายเป็นประจ�ำทุกปี อย่างไรก็ตาม
ในปี 2559 กสทช. ได้พิจารณาเห็นถึงสภาพความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและต้องการไม่ให้
ต้นทุนดังกล่าวไปเป็นภาระแก่ผู้ประกอบกิจการอย่างไม่สมเหตุสมผล จึงมีมติที่ประชุม กสทช.
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เห็นชอบในร่างประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) และน�ำประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นอกจากนี้จากสภาวะแวดล้อม
ของการประกอบกิจการและเพื่อให้เป็นการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมมีความสอดคล้องกับ
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ประชุม กสทช. จึงได้มีมติครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) โดยมีสาระส�ำคัญในการคิดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราค่าธรรมเนียมแบบก้าวหน้าและลดลงกว่าการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมแบบเดิม ดังนี้
รายได้
0 ≤ รายได้ ≤ 5 ล้านบาทแรก
5 ล้านบาท < รายได้ ≤ 50 ล้านบาท
50 ล้านบาท < รายได้ ≤ 100 ล้านบาท
100 ล้านบาท < รายได้ ≤ 500 ล้านบาท
500 ล้านบาท < รายได้ ≤ 1,000
ล้านบาท
1,000 ล้านบาท < รายได้ ≤ 10,000
ล้านบาท
10,000 ล้านบาท < รายได้ ≤ 25,000
ล้านบาท
25,000 ล้านบาท < รายได้ ≤ 50,000
ล้านบาท
รายได้ > 50,000 ล้านบาท

อัตราค่าธรรมเนียม
ฉบับ 1 (2555) ฉบับ 2 (2559) ฉบับ 3 (2561)
1.50%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%

0.50%
0.75%
1.00%
1.00%
1.75%

0.125%
0.125%
0.125%
0.25%
0.50%

2.00%

2.00%

0.75%

2.00%

2.00%

1.00%

2.00%

2.00%

1.25%

2.00%

2.00%

1.50%

ตารางที่ 1 : แสดงการเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีตามประกาศ กสทช.  
เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (2556)
ฉบับที่ 2 (2559) และ ฉบับที่ 3 (2561)
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อย่างไรก็ตาม ส�ำนักงาน กสทช. ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ด้านการแข่งขันของผู้รับ
ใบอนุญาตฯ ที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อรายได้ และต้นทุนของผู้รับใบอนุญาต ดังนั้น
เพื่อช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตฯ ส�ำนักงาน กสทช. จึงได้มีการปรับปรุงการคิดอัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีถึง 2 ครั้ง ในปี 2559 ที่บังคับใช้แก่รอบบัญชีสิ้นปี 2559 (ฉบับ 2) และในปี 2561
ซึ่งบังคับใช้แก่รอบบัญชีปี 2560 (ฉบับ 3) เพื่อลดภาระด้านต้นทุนให้ผู้ประกอบการเพื่อให้
สามารถแข่งขันต่อไปได้ และเป็นการส่งเสริมให้ตลาดเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นระหว่าง
ผู้ประกอบการที่มีขนาดของธุรกิจแตกต่างกัน
2.7.4 มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
การประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิ ทัลในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ฯ จะต้องด�ำเนินการถ่ายทอดสดหรือรายการพิเศษตามที่หน่วยงาน
ภาครัฐก�ำหนด ซึ่งการถ่ายทอดสดหรือรายการพิเศษต่างๆ ถือได้ว่าเป็นข้อจ�ำกัดประการหนึ่ง
ส�ำหรับการแข่งขัน ดังนัน้ เพือ่ เป็นการบรรเทาหรือลดข้อจ�ำกัดดังกล่าว กสทช. จึงก�ำหนดมาตรการ
ในลักษณะลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ในบางรายการที่ก�ำหนดโดยการพิจารณา
เป็นรายกรณี ดังนี้
(1) รายการที่มีการออกอากาศในโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัล นับตั้งแต่วันที่ 13
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จ�ำนวน 30 วัน ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นรายการพระราชพิธี
หรือรายการอันสืบเนือ่ งจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ให้ถือเป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งหมด เพื่อให้
สามารถยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีได้
(2) การออกอากาศรายการพิเศษ ทื่ถือเป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ โดยให้นับจ�ำนวนชั่วโมงที่ออกอากาศเพิ่มขึ้น เพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีได้ ประกอบดังนี้
รายการเดินหน้าประเทศไทย รายการคืนความสุขให้คนในชาติ และรายการที่เกี่ยวกับ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้นับจ�ำนวนชั่วโมงที่ออกอากาศเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่า
รายการศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน รายการทีเ่ กีย่ วกับพระราชกรณียกิจ แนวคิด
และปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร และสารคดี
เทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ให้นับจ�ำนวนชั่วโมงที่ออกอากาศเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
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3. การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

3.1 ลักษณะบริการ การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัลมีลักษณะ
รวบรวมและแพร่สญ
ั ญาณซึง่ ได้รบั มาจากผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ส�ำหรับให้บริการช่องรายการดิจิทัลประเภทต่างๆ (Service Provider) มาท�ำการรวมสัญญาณ
(Multiplex) และน�ำสัญญาณกระจาย (Distribution) ต่อที่ยังผู้รับชมโทรทัศน์ตามบ้านต่อไป
3.2 จ�ำนวนผู้รับใบอนุญาต และผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์
แบบดิจิทัลผ่านโครงข่ายภาคพื้นดินต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัล ซึ่งปัจจุบันมีจ�ำนวนใบอนุญาตทั้งสิ้น 5 ใบอนุญาต และมีจ�ำนวนผู้ได้รับ
ใบอนุญาตฯ 4 ราย ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กรมประชาสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) โดยผู้ได้รับใบอนุญาต
ทั้ง 4 ราย มีผู้รับใบอนุญาตที่เป็นผู้ใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัลดังนี้  

ภาพที่ 26 : แสดงผู้ได้รับใบอนุญาตโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภท
ช่องรายการ ที่เข้าใช้โครงข่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
ที่มา: ส�ำนักงาน กสทช.
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		 3.3 ส่วนแบ่งการตลาด เมื่อพิจารณาจากรายได้การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล ประจ�ำปี 2559 ที่ยื่นต่อส�ำนักงาน กสทช. พบว่า ผู้ให้บริการโครงข่าย
ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด คือ กองทัพบก โดยมีส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 58.26 ทั้งนี้ สาเหตุเพราะ
กองทัพบกเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัล จ�ำนวน
2 ใบอนุญาต และมีชอ่ งรายการเป็นผูเ้ ช่าใช้โครงข่ายจ�ำนวนมากกว่าครึง่ โดยมี บริษทั อสมท. จ�ำกัด  
(มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดเป็นล�ำดับสอง (ร้อยละ 22.53) และองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีส่วนแบ่งตลาดเป็นล�ำดับสาม (ร้อยละ 19.21) ส�ำหรับ
กรมประชาสัมพันธ์ เนือ่ งจากยังไม่มกี ารให้บริการแก่ผใู้ ห้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดิน ในระบบดิจทิ ลั
รายอืน่ นอกจากการให้บริการตนเอง จึงยังไม่ถอื ว่ามีรายได้จากการให้บริการ จึงยังไม่มสี ว่ นแบ่งตลาด

ภาพที่ 27 : แสดงส่วนแบ่งตลาด โดยพิจารณาจากปัจจัยรายได้จากการให้บริการ รอบระยะ
เวลาบัญชีปี 2559
ที่มา: จากการค�ำนวณปัจจัยรายได้ค่าบริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
ประจ�ำปี 2559, ส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
ส�ำนักงาน กสทช.
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3.4 แนวโน้มการแข่งขัน การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล ยังถือ
เป็นอุตสาหกรรมที่แทบไม่เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการด้วยกันเอง เนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้
1) จ�ำนวนผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการถูกควบคุมโดย กสทช. ภายใต้ข้อก�ำหนดของ กสทช.
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัลต้องเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต
โครงข่าย เนื่องจากจ�ำเป็นต้องมีการจัดสรรคลื่นความถี่ส�ำหรับใช้ในการส่งสัญญาณ ซึ่งปริมาณ
คลื่นความถีท่ สี่ ามารถจัดสรรได้สงู สุด จ�ำนวน 6 ใบอนุญาต และปัจจุบนั กสทช. ได้มกี ารจัดสรร
ใบอนุญาตโครงข่ายไปแล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน 5 ใบอนุญาต จากจ�ำนวนผู้ให้บริการ 4 ราย (กองทัพบก
มีจ�ำนวน 2 ใบอนุญาต) ดังนี้ เมื่อผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตโครงข่ายจาก กสทช. แล้ว
การเข้าสู่ตลาดของผู้ให้บริการรายใหม่จึงเกิดขึ้นได้ยาก แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันจ�ำนวน
ช่องรายการซึ่งเป็นผู้เข้าใช้โครงข่ายฯ มีจ�ำนวนลดลง ประกอบกับกรมประชาสัมพันธ์ ยังไม่มี
ผู้เข้าใช้บริการโครงข่ายนอกจากช่องรายการของกรมประชาสัมพันธ์เอง ซึ่งหากในอนาคต
กรมประชาสัมพันธ์มีผู้เข้าใช้โครงข่ายเป็นจ�ำนวนมาก อาจเกิดการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ
โครงข่ายได้ แต่กรณีดังกล่าวยังเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการท�ำสัญญาเช่าใช้โครงข่ายฯ เป็นสัญญา
ที่มีลักษณะระยะยาวและจะต้องขอความเห็นชอบจาก กสทช. ก่อนเริ่มด�ำเนินการเปลี่ยนแปลง
โครงข่ายเพื่อใช้บริการ จึงท�ำให้การเปลี่ยนแปลงโครงข่ายของผู้เช่าใช้โครงข่ายเป็นไปได้ยาก
2) การลงทุนในโครงข่ายต้องใช้เงินทุนจ�ำนวนมาก การลงทุนในโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่เหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิค และราคาอุปกรณ์จะมีมูลค่าประมาณ 7,011 ล้านบาทต่อทั้ง
โครงข่าย (จ�ำนวน 171 สถานี17) ส�ำหรับผู้ให้บริการทั้ง 5 ใบอนุญาตโครงข่าย หรือสูงถึงประมาณ
1,402 ล้านบาทต่อใบอนุญาตโครงข่าย ซึ่งด้วยเงินลงทุนที่สูงเช่นนี้ ย่อมเป็นไปได้ยากส�ำหรับ
ผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด และด้วยอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนสูง จ�ำเป็นต้องมีจ�ำนวนผู้เล่น
ไม่มากเพื่อให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ สามารถแข่งขันได้ในตลาด
3.5 พฤติกรรมผู้ประกอบกิจการและปัจจัยที่มีแนวโน้มต่อสภาพการแข่งขัน
กรณีบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) แจ้งขอยุติการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบ
ดิจทิ ลั กับบริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชนั่ จ�ำกัด ต่อส�ำนักงาน กสทช. ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นระบบกระบวนการ
แจ้ ง ขอยุ ติ และบอกเลิ ก สั ญ ญาระหว่ า งคู ่ สั ญ ญา กรณี ดั ง กล่ า วส่ ง สั ญ ญาณต่ อ ตลาดในแง่
การแข่งขันที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการที่คู่สัญญาท�ำสัญญาระยะยาวต่อกัน และท�ำให้
การเปลีย่ นแปลงการเข้าใช้โครงข่ายฯ เป็นไปได้ยากหมดไป หากคูส่ ญ
ั ญารายอืน่ ในตลาดมีการตกลง
ยกเลิกสัญญาต่อกัน จะท�ำให้การเปลี่ยนโครงข่ายท�ำได้ง่ายขึ้นและเกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ที่จะส่งผลดีต่อผู้เข้าใช้โครงข่ายฯ ให้ได้บริการและต้นทุนการเข้าใช้โครงข่ายที่มีประสิทธิภาพได้
17

ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุส�ำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ฉบับปรับปรุง 2558)
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำ�ปี 2560

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมติการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
เห็นชอบการยุติการให้บริการตามสัญญาให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัล
ระหว่างบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด โดยจะต้องปฏิบัติ
ตามแนวทาง ดังนี้
(1) ให้บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) มีหนังสือแจ้งบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด ผู้เช่า
เรื่องการบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ให้การยกเลิกสัญญามีผลสมบูรณ์เมื่อพ้นก�ำหนด 30 วัน นับแต่
วันที่บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา
(2) ให้ บ ริ ษั ท อสมท จ� ำ กั ด (มหาชน) ด� ำ เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารเปลี่ ย นแปลง
โครงข่ายโทรทัศน์ที่บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด ใช้ในการออกอากาศ ผ่านสื่อต่างๆ ของ
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าก่อนวันที่หยุดการให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน และหลังจากวันที่หยุดให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  
นอกจากนี้ ให้บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด ด�ำเนินการติดต่อขอใช้บริการโครงข่าย
โทรทั ศ น์ กับ ผู ้ใ ห้บ ริก ารโครงข่ายโทรทัศน์รายอื่นพร้อมแจ้ง กสทช. เพื่อขอความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา
จากบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) อนึ่ง ในกรณีที่บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด ไม่สามารถ
ขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าวและจ�ำเป็นต้องพักหรือหยุด
การออกอากาศเป็นการชั่วคราว ให้บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด ด�ำเนินการยื่นเรื่องขอ
ความเห็นชอบจาก กสทช. เพือ่ ขอพักหรือหยุดการให้บริการโทรทัศน์เป็นการชัว่ คราวล่วงหน้า ทัง้ นี้
ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาความเสียหายตามที่ กสทช. ก�ำหนด

4. การให้ บริก ารสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัล

4.1 ลักษณะการให้บริการ การให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Broadcasting Facility Provider) มีลักษณะเป็นการให้เช่าสถานี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ได้มีการลงทุนในอุปกรณ์รับและกระจายสัญญาณแล้ว เพื่อใช้ในการรับ
สัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัล เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตามประกาศของ กสทช. โดยผู้ให้บริการ
Facility จะท�ำหน้าที่เริ่มต้นหลังจากที่ช่องรายการ (Service Providers) ซึ่งประกอบไปด้วย
ช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัล น�ำเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ส่งไปยังสถานีส่งสัญญาณ (Head-end)
เพื่ อ ท� ำ การรวมสั ญ ญาณ และส่ ง ไปยั ง สถานี ใ ห้ บ ริ ก ารสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกเพื่ อ กระจาย
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัลต่อไป
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4.2 ผู้ประกอบกิจการ ปัจจุบันมีการให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกจ�ำนวน 168 สถานี
โดยแบ่งเป็นสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัล ดังนี้
4.2.1 สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ทั ล
ส�ำหรับสถานีหลัก จ�ำนวน 39 สถานี ซึง่ จ�ำนวนผูใ้ ห้บริการ จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)  
4.2.2 สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ทั ล
ส�ำหรับสถานีเสริมรวมจ�ำนวน 129 สถานี (แบ่งเป็นประเภท A1 จ�ำนวน 45 สถานี ประเภท A2
จ�ำนวน 34 สถานี และประเภท A3 จ�ำนวน 50 สถานี) ซึ่งมีผู้รับผิดชอบสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
จ�ำนวน 4 ราย ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กองทัพบก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย และบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
4.3 ส่วนแบ่งตลาด เมื่อพิจารณาจากรายได้ค่าบริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัลเฉพาะสถานีหลัก ซึ่งเป็นการก�ำหนดขอบเขต
ตามนิ ย ามของตลาดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Relevant Market) ส� ำ หรั บ กิ จ การกระจายเสี ย งและ
กิจการโทรทัศน์ ตามภาคผนวกแนบท้ายของประกาศ กสทช. เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาก�ำหนด
ผูม้ อี ำ� นาจเหนือตลาดอย่างมีนยั ส�ำคัญในตลาดทีเ่ กีย่ วข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
และมาตรการเฉพาะเพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารกระท�ำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขัน พ.ศ. 2557 พบว่า  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  
มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 92.95 ซึ่งได้ส่วนแบ่งตลาดเกือบทั้งหมดของตลาด และ
บริษทั อสมท จ�ำกัด  (มหาชน) มีสว่ นแบ่งตลาดอยูท่ รี่ อ้ ยละ 7.05 ซึง่ สอดคล้องกับจ�ำนวนสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกสถานีหลักที่ผู้ให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมีอยู่ (ภาพที่ 28)
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ภาพที่ 28 : แสดงส่วนแบ่งตลาดโดยพิจารณาจากรายได้ค่าบริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล รอบระยะเวลาบัญชีปี 2559
ที่มา: อ้างจากข้อมูลรายได้ค่าบริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในโครงข่ายดิจิทัลภาคพื้นดิน
ประจ�ำปี 2559, ส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ส�ำนักงาน กสทช.
อย่างไรก็ตาม แม้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จะครอง
ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด และต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่มีการให้บริการ แต่ก็ได้ครองส่วนแบ่งตลาดลดลง
ต่อเนื่อง โดยรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 ได้ส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 99.68 รอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2558 ได้ส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 93.52 และรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ได้ส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 92.95 ส่วนบริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน) กลับได้สว่ นแบ่งตลาดเพิม่ ขึน้ ตลอด 3 ปีทผี่ า่ นมา
อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงเป็นส่วนน้อยของตลาด (ภาพที่ 29)
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ภาพที่ 29 : แสดงส่วนแบ่งตลาดโดยพิจารณาจากรายได้ค่าบริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล รอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 - 2559
ที่มา: อ้างจากข้อมูลรายได้ค่าบริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในโครงข่ายดิจิทัลภาคพื้นดิน
ประจ�ำปี 2557 - 2559, ส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ส�ำนักงาน กสทช.
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดจากจ�ำนวนผู้รับผิดชอบสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลส�ำหรับสถานีเสริม (A1-A2) จากผู้ให้บริการ
จ�ำนวน 129 สถานี พบว่า กองทัพบกครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 35.66 รองลงมา ได้แก่บริษัท
อสมท. จ�ำกัด (มหาชน) ร้อยละ 31.01 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ร้อยละ 21.71 และกรมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 11.63 ตามล�ำดับ (ภาพที่ 30)

ภาพที่ 30 : แสดงส่วนแบ่งตลาดโดยพิจารณาจากจ�ำนวนผูร้ บั ผิดชอบสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลส�ำหรับสถานีเสริม
ที่มา: ส�ำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส�ำนักงาน กสทช.
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4.4 แนวโน้มการแข่งขัน การให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลไม่มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้วยกัน
เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้
1) จ�ำนวนผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการถูกควบคุมโดย กสทช. ผู้เล่นในตลาดการให้บริการ
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ทั ล ส� ำ หรั บ สถานี ห ลั ก
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้เล่นในตลาดการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสิ่งอ�ำนวยความสะดวกซึ่งได้ถูกก�ำหนดไว้ตามแผนความถี่วิทยุ
ส�ำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัลของ กสทช.
2) บริการไม่สามารถทดแทนได้ด้วยบริการอื่น ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัล จ�ำเป็นต้องใช้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัลส�ำหรับสถานีหลัก จากผู้ให้บริการที่ได้ก�ำหนดไว้แล้ว เนื่องจากเป็นข้อก�ำหนด
ตามแผนความถี่ วิ ท ยุ ส� ำ หรั บ กิ จ การโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ทั ล โดยไม่ ส ามารถ
เรียกรับบริการอื่นใดได้ อีกทั้งให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจทิ ัลส�ำหรับสถานีหลักก็ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยบริการอื่นเช่นกัน
3) พื้ น ที่ใ ห้บ ริก ารต่างกัน ผู้ใ ห้บ ริก ารสถานีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทั้งสถานีห ลักและ
สถานีเสริมได้ถูกก�ำหนดไว้ตามแผนความถี่วิทยุส�ำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิ ทัล
จึงถือเป็นการผูกขาดในแต่ละพื้นที่บริการ
จากปั จ จั ย ที่ ก ล่ า วมาทั้ ง จ� ำ นวนผู ้ เ ล่ น ที่ ถู ก จ� ำ กั ด โดยใบอนุ ญ าต และบริ ก ารในตลาด
เป็นบริการที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยบริการอื่น อีกทั้ง พื้นที่ในการให้บริการต่างกัน จึงสามารถ
สรุปได้ว่าไม่มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
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ตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล
(Cable Television)

1. ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด

การประกอบกิจการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิล เป็นการให้บริการโทรทัศน์แบบไม่ตอ้ งขอรับ
การจัดสรรคลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551 แต่ตอ้ งได้รบั ใบอนุญาตเพือ่ ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส�ำหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งผู้รับใบอนุญาตจะท�ำการให้บริการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านทางสายเคเบิล
ไปยังผู้รับชมปลายทาง โดยในปัจจุบันมีทั้งผู้ให้บริการทั้งในระบบแอนาล็อกและระบบดิจิทัล

ภาพที่ 31 : แสดงลักษณะกิจกรรมของตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล
ตามภาพที่ 31 แสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล
ซึ่งมีการด�ำเนินการในลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
1) การผลิตรายการ (C1) คือ การท�ำหน้าที่จัดหาหรือผลิตเนื้อหารายการ (Content) เช่น
รายการข่าวท้องถิ่น รายการบันเทิง เป็นต้น ก่อนด�ำเนินการจัดส่งไปยังการให้บริการช่องรายการ
(C2) ทั้งนี้ การผลิตรายการอาจเป็นการให้บริการช่องรายการหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่ถือว่าเป็น
การประกอบกิจการโทรทัศน์ของ กสทช.    
2) การให้บริการช่องรายการ (C2) คือ การท�ำหน้าที่รวบรวมเนื้อหารายการเพื่อจัดท�ำเป็น
ผังรายการ (Program) ลงในช่องรายการ (Channel) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด โดย
การให้บริการช่องรายการจะต้องได้รบั ใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ตามที่ กสทช. ก�ำหนด โดยปัจจุบนั
มีผู้รับใบอนุญาต จ�ำนวน 153 ช่องรายการ18
18

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 จากส�ำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
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3) การให้บริการโครงข่าย (C3) คือ การท�ำหน้าที่รวบรวมช่องรายการจากการให้บริการ
ช่องรายการก่อนส่งต่อไปเพื่อออกอากาศตามพื้นที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนดใน 3 ลักษณะ
ของพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ บริการระดับชาติ บริการระดับภูมิภาค และบริการระดับท้องถิ่น โดย
การให้บริการโครงข่ายจะต้องได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์จาก กสทช. โดยปัจจุบัน
มีผู้รับใบอนุญาตรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 354 ใบอนุญาต19
4) การให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (C4) คือ การให้บริการเสาส่งและอุปกรณ์ตามพื้นที่
ต่างๆ เพือ่ ให้บริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยการให้บริการจะต้อง
ได้รบั ใบอนุญาตให้บริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกตามที่ กสทช. ก�ำหนด โดยปัจจุบนั มีผรู้ บั ใบอนุญาต
ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทั้งนี้ ส�ำหรับการก�ำกับดูแลนั้น การให้บริการช่องรายการ (C2) การให้บริการรวบรวม
สัญญาณ (C3) การให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (C4) จะต้องได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้
การก�ำกับดูแลการประกอบกิจการจาก กสทช. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในส่วนของการให้บริการ
ช่องรายการ (C2) ส่วนมากเป็นการให้บริการลักษณะเดียวกับบริการช่องรายการโทรทัศน์ผ่าน
โครงข่ายดาวเทียม อีกทั้ง การให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (C4) มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียว
การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นในการวิเคราะห์ถึงลักษณะบริการและโครงข่ายของ
การให้บริการรวบรวมสัญญาณ (C3) เป็นหลัก

2. ลักษณะบริการ

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลในปัจจุบันจากการส�ำรวจข้อมูล
ของส�ำนักงาน กสทช. พบว่ามีการให้บริการใน 3 ลักษณะ หลักๆ ดังนี้
1) การรวมสัญญาณ (MUX) และกระจายสัญญาณ (Distribution) ผ่านโครงข่ายไปยัง
ผู้รับชมปลายทาง (End-User) หมายถึง การที่ผู้ประกอบกิจการช่องรายการมาขอใช้บริการ
โดยผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลเป็นผู้ท�ำการรวบรวมสัญญาณ (Multiplex) ซึ่งหมายรวมถึง
การเชื่อมต่อสัญญาณของระบบโครงข่ายเคเบิล ประกอบด้วย อุปกรณ์รับสัญญาณ (Receiver)
อุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณ (Decoder) และอุปกรณ์รวมสัญญาณ (Modulator หรือ Combiner)
เป็นต้น และเมื่อท�ำการรวมสัญญาณแล้วจึงมีการกระจายสัญญาณช่องรายการผ่านทางโครงข่าย
เคเบิลไปยังอุปกรณ์ของผูร้ บั ชมปลายทางไม่วา่ จะเป็นอุปกรณ์รบั สัญญาณแบบแอนาล็อกหรือดิจทิ ลั
ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้

19

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2561,  ส�ำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม

_18-0896.indd 50

10/22/2561 BE 4:11 PM

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

51

การให้บริการเคเบิลแบบแอนาล็อก มีลกั ษณะการให้บริการส่งสัญญาณผ่านสายน�ำสัญญาณ
ในระบบแอนาล็อก และเชื่อมต่อเครื่องรับโทรทัศน์ได้โดยตรง ทั้งนี้ การให้บริการเคเบิลแบบ
แอนาล็อกจะมีจำ� นวนกีช่ อ่ งจะขึน้ อยูก่ บั การจัดช่องแบ่งสัญญาณของผูป้ ระกอบกิจการ ซึง่ โดยปกติ
แล้วจะมีการให้บริการประมาณ 60-80 ช่องรายการ
การให้บริการเคเบิลแบบดิจิทัล มีลักษณะการให้บริการส่งสัญญาณโดยแปลงสัญญาณจาก
ต้นทางแล้วส่งสัญญาณผ่านสาย Coaxial หรือ fiber Optic ในระบบดิจิทัล ก่อนท�ำการเชื่อมต่อ
สัญญาณผ่านกล่องแปลงสัญญาณ (Set Top Box) แบบ DVB-C เพื่อเข้าสู่เครื่องรับโทรทัศน์
ทั้งนี้ การให้บริการเคเบิลแบบดิจิทัลจะมีจ�ำนวนช่องรายการในการให้บริการประมาณ 95-200
ช่องรายการ นอกจากนี้ จากการส�ำรวจข้อมูลในปัจจุบัน การให้บริการเคเบิลทีวีแบบดิจิทัลนั้น
ผู้ประกอบกิจการบางรายอาจมีการดัดแปลงสัญญาณโดยการส่งสัญญาณในระบบภาคพื้นดิน
(terrestrial) ผ่านสายน�ำสัญญาณเพื่อความสะดวกในการที่ผู้รับชมปลายทางสามารถน�ำกล่อง
รับสัญญาณแบบ DVB-T มาใช้รับสัญญาณ

ภาพที่ 32 : แสดงลักษณะการให้บริการรวมสัญญาณและกระจายสัญญาณผ่านโครงข่าย
ไปยังผู้รับชมปลายทาง (End-User)
2) บริการเช่าใช้ห้องส่ง (Head-end) หรือให้ผู้รับใบอนุญาตอื่นร่วมใช้ห้องส่ง การบริการ
เช่าใช้ห้องส่ง (Head-end) หรือให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นร่วมใช้ห้องส่ง (Head-end) สามารถ
แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้ประกอบกิจการ มีการใช้ห้องส่ง (Head-end) ร่วมกัน โดยมี
การกระจายสัญญาณจากผูใ้ ห้บริการโครงข่ายเคเบิลทีเ่ ป็นเจ้าของห้องส่ง (Head-end) ไปยังสถานที่
ประกอบการของผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อกระจายสัญญาณไปยังผู้รับชมทางบ้านอีกที โดย
อาจมีค่าตอบแทนจากการร่วมใช้ห้องส่ง (Head-end) หรือไม่ก็ได้ และ 2) การที่ผู้ให้บริการ
โครงข่ายเคเบิลมีห้องส่ง (Head-end) ของตัวเอง และมีการกระจายสัญญาณโทรทัศน์จากห้องส่ง
(Head-end) ของผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลไปยังห้องส่ง (Head-end) ของผู้ประกอบกิจการ
รายอื่น อันประกอบด้วย ห้องส่ง (Head-end) หลัก ที่ท�ำหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์
ไปยังสาขาหรือห้องส่ง (Head-end) ย่อยของผู้ประกอบกิจการรายอื่นหลังจากนั้นจึงกระจาย

_18-0896.indd 51

10/22/2561 BE 4:11 PM

52

รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำ�ปี 2560

สัญญาณไปยังผู้รับชมทางบ้าน ซึ่งอาจจะมีค่าตอบแทนจากการร่วมใช้ห้องส่ง (Head-end)
หรือไม่ก็ได้เช่นกัน ด้วยสาเหตุนี้ การบริการดังกล่าวจึงเป็นบริการหลักในตลาดค้าส่งการให้บริการ
ผ่านเคเบิลทีวี เนื่องจากเป็นการให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เพื่อกระจายสัญญาณไปยัง
ผู้รับชมทางบ้าน
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการเช่าใช้ห้องส่ง (Head-end) หรือให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นร่วมใช้
ห้องส่ง (Head-end) โดยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ทุกราย อาทิ บริษัท เค.พี.พี. เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ�ำกัด บริษัท เคเบิลหัวหิน จ�ำกัด บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จ�ำกัด บริษัท ภูเก็ตเคเบิล
จ�ำกัด บริษัท ราไวย์ เคเบิล ทีวี จ�ำกัด บริษัท สาคร เคเบิลทีวี เน็ทเวิร์ค จ�ำกัด บริษัท แฮปปี้โฮม
เคเบิลทีวี จ�ำกัด บริษัท ไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จ�ำกัด ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ดีซี อีเลคโทรนิคส์
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นครปฐมเคเบิลทีวี เป็นต้น อนึ่ง โดยส่วนมากการบริการเช่าใช้ห้องส่ง
(Head-end) หรือให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นร่วมใช้ห้องส่ง (Head-end) เป็นการให้บริการโดย
ไม่มีค่าบริการ ซึ่งผู้ให้บริการมักเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่าย หรือเป็นผู้ที่มีบริษัทใน
เครือทีต่ อ้ งการให้บริการแก่ผรู้ บั ชมทางบ้าน แต่เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดในใบอนุญาตเกีย่ วกับเรือ่ งพืน้ ที่
ท�ำให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้เฉพาะพื้นที่ตามระบุไว้ในเงื่อนไขใบอนุญาต

ภาพที่ 33 : แสดงลักษณะบริการเช่าใช้ห้องส่งหรือให้ผู้รับใบอนุญาตอื่นร่วมใช้ห้องส่ง
3)  บริการให้เช่าโครงข่าย  เป็นรูปแบบบริการใหม่ทผี่ ใู้ ห้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิล
ที่เป็นเจ้าของโครงข่ายสายเคเบิลน�ำออกมาให้บริการกับกลุ่มลูกค้าในลักษณะองค์กร เช่น โรงแรม
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก เพื่อให้ใช้ส่งข้อมูล โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือเพื่อให้บริการ
ช่องรายการ โดยการให้เช่าโครงข่ายมีทั้งโครงข่ายภายในอาคารและโครงข่ายภายนอกอาคาร  
ตัวอย่างของผู้ให้บริการให้เช่าโครงข่ายที่มีการโฆษณาและให้บริการอย่างชัดเจน คือ บริษัท เจริญ
เคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด20 และผู้ให้บริการฯ ระดับท้องถิ่นในต่างจังหวัดบางพื้นที่ที่มีการน�ำ
โครงข่ายเคเบิลของตนออกให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเช่าใช้เพื่อน�ำส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต
20

https://www.cabletv.co.th/16756594/บริการให้เช่าโครงช่าย
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ภาพที่ 34 : แสดงลักษณะบริการเช่าใช้โครงข่ายเพื่อให้ผู้อื่นให้บริการ

3. ลักษณะการแข่งขัน

3.1 พืน้ ทีแ่ ละขอบเขตการให้บริการ
การแข่งขันในตลาดการรับชมโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิล พบว่า ตลาดมีลกั ษณะเป็นตลาด
กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) กล่าวคือ เมื่อพิจารณาผู้เล่นโดยมีขอบเขต
ตลาดทั้งประเทศจะมีผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลทีวีจ�ำนวนมาก แต่ถ้าพิจารณาตามพื้นที่
เป็นรายจังหวัดจะพบว่า มีผใู้ ห้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการในท้องถิน่ เพียง 1 - 3 ราย
ที่เป็นผู้มีอ�ำนาจผูกขาดภายในพื้นที่ให้บริการ ส�ำหรับการให้บริการในพื้นที่ของบางจังหวัด
ผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลทีวีอาจให้บริการโดยมีพื้นที่ให้บริการทับซ้อนกัน แต่ส่วนมาก
ผูใ้ ห้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลทีวี จะตกลงร่วมกันเพือ่ แบ่งแยกพืน้ ทีใ่ ห้บริการภายในแต่ละจังหวัด
อย่างชัดเจน (ในพื้นที่จังหวัดขนาดใหญ่ตามภูมิภาคต่างๆ หรือจังหวัดท่องเที่ยว จะมีการให้บริการ
จากผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลหลายราย ภายในพื้นที่เดียวกัน) อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการผ่าน
โครงข่ายเคเบิลทุกรายในพื้นที่ให้บริการแต่ละจังหวัดจ�ำต้องเผชิญกับการแข่งขันกับผู้ให้บริการ
ผ่านโครงข่ายเคเบิลระดับชาติรายใหญ่ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันแม้ว่า
ผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิล ที่ได้รับใบอนุญาตระดับชาติจะมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 521 ราย แต่มีเพียง
รายเดียวที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างแท้จริง ได้แก่ บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด

21

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2561,  ส�ำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม
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ทัง้ นี้ นอกเหนือจากทีผ่ ใู้ ห้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลในท้องถิน่ แต่ละจังหวัดหรือกลุม่ จังหวัด
จะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลระดับชาติแล้ว ยังต้องเผชิญกับ
ผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่มีพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ และถือได้ว่าเป็น
สินค้าที่มีการทดแทนกันได้ในสายตาของผู้บริโภค นอกจากนี้ ผู้ให้บริการรูปแบบใหม่ เช่น Over
The Top : OTT เริ่มเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่มคนในเขตเมือง ท�ำให้
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น (ดังภาพ 35)

ภาพที่ 35 : แสดงลักษณะการแข่งขันและพื้นที่ให้บริการในตลาดการรับชมโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายเคเบิล
ภาพที่ 35 แสดงพื้นที่การให้บริการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล โดยจะเห็นได้ว่า
ในพื้นที่ให้บริการ A และพื้นที่ให้บริการ B ต่างเป็นผู้เล่นที่ให้บริการในเขตพื้นที่ของตน อาทิ
การให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่น ส่วนพื้นที่ให้บริการ C
เป็นการบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลหรือผ่านโครงข่ายดาวเทียมในระดับชาติ ซึ่งจะสังเกต
ได้ว่าพื้นที่ให้บริการ C มีพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ A และ B อีกทั้งลูกค้าที่อยู่ใน
พื้นที่ให้บริการ A หรือ B ต่างสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการจากพื้นที่ให้บริการ C ได้ และ
นอกจากนีผ้ ใู้ ช้บริการยังสามารถใช้บริการรับชมโทรทัศน์ผา่ นการให้บริการแบบ OTT ผ่านโครงข่าย
อื่นนอกเหนือจากโครงข่ายกิจการโทรทัศน์ได้
การแข่งขันในตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล จึงมุ่งเน้นการแข่งขันไปที่บริการ
และเนื้อหารายการ (Contents) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายเคเบิลต้องจัดหาเนื้อหารายการที่เป็นที่นิยม (premium content) เพื่อสร้าง
ความแตกต่างและความน่าสนใจแก่ผรู้ บั ชมปลายทาง เช่น ลิขสิทธิฟ์ ตุ บอลหรือภาพยนตร์ตา่ งประเทศ
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ทีไ่ ด้รบั ความนิยม ซึง่ ส่วนมากเป็นลิขสิทธิข์ องผูใ้ ห้บริการระดับชาติ เช่น บริษทั ทรู วิชนั่ กรุป๊ จ�ำกัด
ทีม่ ศี กั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะจัดหาบริการดังกล่าวมาได้ แต่เนือ่ งจากผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่าย
เคเบิลรายเล็กมักเป็นผูใ้ ห้บริการในต่างพืน้ ทีก่ นั การจะเข้าถึงเนือ้ หารายการทีเ่ ป็นทีน่ ยิ ม (premium
content) ดังกล่าวได้จงึ ต้องมีการร่วมมือกันเพือ่ ซือ้ หรือเจรจาต่อรองกับผูใ้ ห้บริการซึง่ เป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิเ์ นือ้ หารายการทีเ่ ป็นทีน่ ยิ ม (premium content) นัน้ ๆ มาเพือ่ แข่งขันกับผูใ้ ห้บริการรายใหญ่  
3.2 รูปแบบของการให้บริการ
ผู้ให้บริการในตลาดการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล จะให้บริการในตลาดใน
2 ระบบ ได้แก่ ระบบแอนาล็อก และระบบดิจิทัล ซึ่งผู้ให้บริการในตลาดซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก
จะมีการให้บริการผ่านระบบแอนาล็อก เพียงระบบเดียว แต่ถ้าเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่ยังคง
มีฐานลูกค้า และเงินลงทุนอยู่ จะมีการปรับตัวเพื่อให้บริการในระบบดิจิทัลควบคู่ไปพร้อมกับ
ระบบแอนาล็อก ทั้งนี้ จากการส�ำรวจข้อมูลผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลโดยวิธีการ
เข้าสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบกิจการในท้องทีโ่ ดยตรงและสุม่ โทรศัพท์สอบถาม พบรูปแบบการให้บริการ
ดังนี้
1. ผู้ประกอบการที่ให้บริการเคเบิลทีวีเพียงอย่างเดียว จะพบรูปแบบการให้บริการดังกล่าว
ในผู้ให้บริการขนาดเล็กและขนาดกลาง และส่วนใหญ่มีให้บริการในรูปแบบโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย
เคเบิล ระบบแอนาล็อกเป็นส่วนใหญ่ โดยมีจำ� นวนช่องรายการไม่เกิน 80 ช่องรายการ อย่างไรก็ตาม
การส�ำรวจยังพบว่า มีผู้ให้บริการขนาดใหญ่ที่ให้บริการเคเบิลทีวีเพียงอย่างเดียวอยู่บ้าง โดยจะให้
บริการในระบบดิจิทัลร่วมด้วย ซึ่งสามารถให้บริการช่องรายการได้ไม่เกิน 200 ช่องรายการ
โดยเหตุผลของการให้บริการเคเบิลเพียงอย่างเดียวของผูใ้ ห้บริการขนาดใหญ่ เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่าง
การศึกษาข้อมูลการให้บริการอื่นร่วมด้วย อาทิ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส�ำหรับรูปแบบ
การจัดเก็บรายได้จากการให้บริการจะพบว่า มีการจัดเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนเป็นส่วนใหญ่
แต่มีการก�ำหนดการช�ำระค่าบริการล่วงหน้าเป็นรายหลายเดือน หรือรายปี เพื่อแลกกับการได้รับ
ชมบริการฟรี 1-2 เดือน
2. ให้บริการเคเบิลทีวี ควบคู่กับบริการรูปแบบอื่น ด้วยสถานการณ์ที่พฤติกรรมของผู้รับชม
มีการเปลี่ยนไปจากเดิม ส่งผลให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลต้องเผชิญกับการแข่งขัน
ทีร่ นุ แรงมากขึน้ โดยต้องแข่งขันกับผูใ้ ห้บริการดิจทิ ลั ทีวี ผูใ้ ห้บริการดาวเทียม หรือผูใ้ ห้บริการเคเบิล
รายใหญ่ระดับประเทศ นอกจากนี้ยังต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการ OTT เช่น Netflix ส่งผลให้
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อดึงดูด
ฐานลูกค้าของตนไว้ ด้วยการให้บริการอื่นควบคู่ด้วย เพื่อให้สามารถสร้างรายได้เข้าตนให้สามารถ
อยูร่ อดต่อไปได้นานทีส่ ดุ โดยจากการส�ำรวจข้อมูลของผูใ้ ห้บริการจากเว็บไซต์ตา่ งๆ การสุม่ โทรศัพท์
สอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล และการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล พบรูปแบบบริการอื่น ดังนี้
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2.1 อินเทอร์เน็ต  ถือเป็นบริการหลักอันดับแรกทีผ่ ใู้ ห้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิล
มีการน�ำมาให้บริการ โดยจากการส�ำรวจพบว่า ผู้ให้บริการจะมีการจัดแพ็กเกจทั้งแยกจากการให้
บริการโทรทัศน์เคเบิลและผูกขายร่วมกับการให้บริการโทรทัศน์เคเบิล  เพือ่ ให้ลกู ค้าเลือกใช้บริการได้
ทั้งนี้ การส�ำรวจในปี 2560 พบว่า ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลมีการน�ำบริการ
อินเทอร์เน็ตมาจากผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่เดิมของประเทศ เช่น บริษทั กสท โทรคมนาคม
จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด เป็นต้น หรือมีการจับมือร่วมกันของผู้ให้
บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลด้วยกันเอง เพื่อขอรับใบอนุญาตส�ำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและให้บริการภายในกลุ่ม เช่น บริษัท ไฮ อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด (Hi Internet) หรือ บริษัท
เคเบิลคอนเนค จ�ำกัด (CConnect) เป็นต้น
2.2 บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด จากการส�ำรวจข้อมูลด้านการตลาด พบว่า ผู้ให้บริการ
โทรทั ศ น์ ผ ่ า นโครงข่ า ยเคเบิ ล จ� ำ นวนมาก เริ่ ม ให้ บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด เพิ่ ม เติ ม จาก
การให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลเพียงอย่างเดียว ด้วยเพราะการติดตั้งกล้องวงจรปิด
สามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลเข้าไปติดตั้งกล้องวงจรปิดได้  
จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ การบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ส่วนมากจะเป็นการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น สถานีตำ� รวจ หรือหน่วยงานปกครองในแต่ละ
ท้องที่ เป็นต้น    
นอกจากนี้ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ผ ่ า นโครงข่ า ยเคเบิ ล ในท้ อ งถิ่ น ที่ มี ศั ก ยภาพใน
การจัดท�ำรายการ หรือบันทึกภาพรายการหรือเหตุการณ์ตา่ งๆ ได้มกี ารให้บริการรับถ่ายท�ำรายการ
หรือเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้และสามารถอยู่รอดต่อไปได้
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3.3 จ�ำนวนผูเ้ ล่นในตลาด
ส�ำหรับจ�ำนวนผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากจ�ำนวน
ผู้ได้รับใบอนุญาตจากส�ำนักงาน กสทช. ณ เดือนมิถุนายน 2561  พบว่า มีผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่าน
โครงข่ายเคเบิลจ�ำนวนทัง้ สิน้ 354 ใบอนุญาต โดยแบ่งเป็น ผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิล
ระดับชาติ จ�ำนวน 5 ใบอนุญาต ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล ระดับภูมิภาค จ�ำนวน 60
ใบอนุญาต และผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล ระดับท้องถิ่น จ�ำนวน 289 ใบอนุญาต
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 256022 ที่มีจ�ำนวนผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย
เคเบิลจ�ำนวน 371 ใบอนุญาต พบว่า มีจ�ำนวนผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลลดลง
17 ราย คิดเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 0.05 อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่าน
โครงข่ายเคเบิลที่ให้บริการจริงๆ ในตลาดอาจลดน้อยลงจากจ�ำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตจาก
ส�ำนักงาน กสทช. เนือ่ งจากสาเหตุตา่ งๆ อาทิ การด�ำเนินการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการอยูใ่ น
ระหว่างการด�ำเนินการ และผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลยกเลิกการประกอบกิจการ
แต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลหรือด�ำเนินเรื่องขอเพื่อยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลที่ใกล้กับสภาพที่เกิดขึ้นจริงมากที่สุด จึงมีการตรวจสอบ
ข้อมูลนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า มีผู้ได้รับใบอนุญาตโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายเคเบิล ทีเ่ ลิกกิจการ จ�ำนวน 9 ราย23 (โดยเป็นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตโทรทัศน์ผา่ นโครงข่าย
เคเบิลทีอ่ ยูใ่ นสถานะนิตบิ คุ คลร้าง จ�ำนวน 1 ราย อยูใ่ นสถานะนิตบิ คุ คลเสร็จการช�ำระบัญชี จ�ำนวน
7 ราย และอยู่ในสถานะพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จ�ำนวน 1 ราย)
ส�ำหรับจ�ำนวนผูใ้ ห้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลในปัจจุบนั จ�ำแนกตามประเภทใบอนุญาต  ดังนี้
1) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่ ประเภทโครงข่ายระดับชาติ
ในปี 2560 รวมจ�ำนวน 5 ใบอนุญาต (โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ยกเลิกใบอนุญาต
จ�ำนวน 1 ราย และมีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเพิ่มจ�ำนวน 2 ราย) แต่อย่างไรก็ตาม
มีผู้ได้รับใบอนุญาตเพียงรายเดียวที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศอย่างแท้จริง ได้แก่ บริษัท  
ทรูวชิ นั่ กรุป๊ จ�ำกัด ส่วนผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตรายอืน่ มีลกั ษณะการให้บริการครอบคลุมไม่เกิน 4 จังหวัด

อ้างจากรายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�ำปี 2559, ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�ำนักงาน กสทช.),
หน้า39.
23
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, สืบค้น ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561
22
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำ�ปี 2560

2) ผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลืน่ ความถี่ ประเภทโครงข่าย ระดับภูมภิ าค
ในปี 2560 มีจ�ำนวน 60 ใบอนุญาต โดยเมื่อพิจารณาพื้นที่ให้บริการของผู้รับใบอนุญาตฯ ระดับ
ภูมภิ าค พบว่ามีการให้บริการครอบคลุมพืน้ ที่ 1-3 จังหวัดทีต่ ดิ ต่อกัน โดยผูร้ บั ใบอนุญาตทีใ่ ห้บริการ
เพียงพื้นที่จังหวัดเดียว จ�ำนวน 53 ใบอนุญาต (ร้อยละ 88.3) ผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการครอบคลุม
2 จังหวัด จ�ำนวน 6 ใบอนุญาต (ร้อยละ 10.0) และผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 3
จังหวัด  จ�ำนวน 1 ใบอนุญาต (ร้อยละ 1.7) ทั้งนี้ เมื่อผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการเฉพาะพื้นที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวน 34 ใบอนุญาต (ร้อยละ 56.7) ผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดปริมณฑล24 จ�ำนวน 12 ใบอนุญาต (ร้อยละ 20.0) และผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการ
ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ จ�ำนวน 14 ใบอนุญาต (ร้อยละ 23.3)
3) ผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลืน่ ประเภทโครงข่าย ระดับท้องถิน่   จ�ำนวน
289 ราย ทั้งนี้ จังหวัดส่วนใหญ่ มีผู้ประกอบกิจการระดับท้องถิ่น 1 - 3 ราย โดยจากการส�ำรวจ
ผู้รับใบอนุญาตฯ ระดับท้องถิ่น พบว่าในเดือนมิถุนายน 2561 มี 7 จังหวัด ที่ไม่มีผู้รับใบอนุญาตฯ
ระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่มากกว่าปีก่อนหน้าที่มีอยู่เพียง 3 จังหวัด25 ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจังหวัดที่เคยมีผู้รับใบอนุญาตฯ ระดับท้องถิ่น
มาก่อนแต่ปัจจุบันไม่มีการให้บริการแล้ว ได้แก่ จังหวัดหนองบัวล�ำภู จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จังหวัด
อุทัยธานี จังหวัดระนอง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้อมูลรายจังหวัดส�ำหรับการกระจายตัวของ
ประชากร จะพบว่า จังหวัดที่ไม่มีผู้รับใบอนุญาตฯ ระดับท้องถิ่น จะเป็นจังหวัดที่มีประชากรที่อยู่
อาศัยจ�ำนวนไม่มาก และมีความหนาแน่นของประชากรน้อย ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาคร และ
สมุทรสงครามที่มีประชากรหนาแน่นมาก แต่มีขนาดพื้นที่ภายในจังหวัดที่น้อยมาก จึงเป็นเหตุผล
ด้านความต้องการของผู้รับชมปลายทางที่อาจไม่เพียงพอต่อความคุ้มค่าต่อการลงทุนในพื้นที่
เมือ่ พิจารณาผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิล จากตารางที่ 2 พบว่า ผูใ้ ห้บริการระดับ
ท้องถิ่นจะกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ส�ำหรับผู้ให้บริการระดับภูมิภาคจะมีพื้นที่ให้
บริการอยูใ่ นปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคตะวันภาคตกเป็นหลัก และจากตารางที่ 2 จะพบว่า
จังหวัดที่มีผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร มีผู้ให้บริการฯ
จ�ำนวน 53 ราย รองลงมา ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 27 ราย จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 17 ราย
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 15 ราย และจังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 14 ราย
อย่างไรก็ตาม จากตารางดังกล่าว พบว่า มีอยู่ 3 จังหวัด ที่ไม่มีผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย
เคเบิลเลย คือ จังหวัดหนองบัวล�ำภู จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดระนอง
24
25

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
อ้างอิงจากรายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�ำปี 2559, ส�ำนักงาน
กสทช., หน้า40 - 42.
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เมื่อเปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ให้บริการฯ ผ่านโครงข่ายเคเบิลในปี 2561 และปี 2560 พบว่า
จังหวัดที่มีผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลลดลงมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา โดย
ลดลงถึง 4 ราย รองลงมา คือ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ ที่มีผู้ให้บริการฯ ในพื้นที่ลดลง
จ�ำนวน 2 ราย  
ตารางที่ 2 : สรุปจ�ำนวนผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิล จ�ำแนกตามระดับการให้บริการ
ภาค

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 1. กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
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1. เชียงราย
2. เชียงใหม่
3. น่าน
4. พะเยา
5. แพร่
6. แม่ฮ่องสอน
7. ลำ�ปาง
8. ลำ�พูน
9. อุตรดิตถ์
1. กาฬสินธุ์
2. ขอนแก่น
3. ชัยภูมิ
4. นครพนม
5. นครราชสีมา
6. บึงกาฬ
7. บุรีรัมย์
8. มหาสารคาม
9. มุกดาหาร
10. ยโสธร
11. ร้อยเอ็ด

ระดับ
ท้องถิ่น
15
5
5
3
2
5
2
3
2
2
3
9
3
3
9
3
5
2
2
3

จำ�นวนผู้ให้บริการเคเบิล
ระดับ
ระดับชาติ
ภูมิภาค
34
4
1
-

-

รวม
53
5
5
3
2
5
2
3
2
2
3
9
3
3
9
1
3
5
2
2
3
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ภาค

จังหวัด

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

12. เลย
13. สกลนคร
14. สุรินทร์
15. ศรีสะเกษ
16. หนองคาย
17. หนองบัวลำ�ภู
18. อุดรธานี
19. อุบลราชธานี
20. อำ�นาจเจริญ
1. กำ�แพงเพชร
2. ชัยนาท
3. นครนายก
4. นครปฐม
5. นครสวรรค์
6. นนทบุรี
7. ปทุมธานี
8. พระนครศรีอยุธยา
9. พิจิตร
10. พิษณุโลก
11. เพชรบูรณ์
12. ลพบุรี
13. สมุทรปราการ
14. สมุทรสงคราม
15. สมุทรสาคร
16. สิงห์บุรี
17. สุโขทัย

ภาคกลาง
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ระดับ
ท้องถิ่น
2
3
2
3
3
2
5
2
4
3
4
5
8
8
6
1
2
3
6
10
1
2

จำ�นวนผู้ให้บริการเคเบิล
ระดับ
ระดับชาติ
ภูมิภาค
1
1
7
2
4
3
2
1
1
1
4
1
2
1
-

รวม
2
3
2
3
4
2
5
2
4
3
4
6
17
15
8
2
3
4
6
14
1
3
1
2
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ภาค
ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้
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จังหวัด
18. สุพรรณบุรี
19. สระบุรี
20. อ่างทอง
21. อุทัยธานี
1. จันทบุรี
2. ฉะเชิงเทรา
3. ชลบุรี
4. ตราด
5. ปราจีนบุรี
6. ระยอง
7. สระแก้ว
1. กาญจนบุรี
2. ตาก
3. ประจวบคีรีขันธ์
4. เพชรบุรี
5. ราชบุรี
1. กระบี่
2. ชุมพร
3. ตรัง
4. นครศรีธรรมราช
5. นราธิวาส
6. ปัตตานี
7. พังงา
8. พัทลุง
9. ภูเก็ต
10. ระนอง

ระดับ
ท้องถิ่น
3
9
1
5
3
21
3
2
4
1
1
3
5
5
3
3
3
2
1
2
1
2
1
15
0

จำ�นวนผู้ให้บริการเคเบิล
ระดับ
ระดับชาติ
ภูมิภาค
1
5
1
1
1
1
1
2
-
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รวม
3
9
1
5
4
27
3
3
5
2
2
3
5
5
5
3
3
2
1
2
1
2
1
15
0
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ภาค
ภาคใต้

จังหวัด
11. สตูล
12. สงขลา
13. สุราษฎร์ธานี
14. ยะลา

ระดับ
ท้องถิ่น
2
8
7
2

จำ�นวนผู้ให้บริการเคเบิล
ระดับ
ระดับชาติ
ภูมิภาค
-

รวม
2
8
7
2

3.4 มูลค่าตลาด
เมื่อพิจารณาจากมูลค่าผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลโดยพิจารณาจากรายได้
โดยรวมของตลาด พบว่า ในปี 2559 การให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลมีมูลค่าประมาณ
1,021.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 5.10 (ภาพที่ 36) ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ล่าสุดพบว่ามูลค่าตลาดบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลลดลงอย่างต่อเนื่อง
นับแต่ปี 2557

ภาพที่ 36 : แสดงมูลค่าตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลโดยรวมระหว่าง
ปี 2556 - 2559
ที่มา: รายได้ที่ยื่นช�ำระค่าธรรมเนียมต่อส�ำนักงาน กสทช. ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559
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จากข้อมูลมูลค่าตลาดบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลในปี 2559 ที่มีมูลค่าประมาณ
1,021.52 ล้านบาทนั้น หากพิจารณาเป็นรายภูมิภาค พบว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีมูลค่าตลาดสูงที่สุด รองลงมา คือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตามล�ำดับ (ภาพที่ 37)

ภาพที่ 37 : แสดงมูลค่าตลาดของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิลรายภาคในปี 2559
ที่มา: รายได้ที่ยื่นช�ำระค่าธรรมเนียมต่อส�ำนักงาน กสทช. ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559  
ส�ำหรับการพิจารณามูลค่าตลาดของการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล จ�ำแนก
ตามรายจังหวัด  พบว่า กรุงเทพมหานคร  เป็นจังหวัดทีม่ มี ลู ค่าตลาดมากทีส่ ดุ โดยมีมลู ค่าประมาณ
กว่า 300 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 29.13) รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี มีมูลค่าตลาดประมาณ 150
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 14.25) และจังหวัดสมุทรปราการ มีมูลค่าตลาดประมาณ 100 ล้านบาท  
(คิดเป็นร้อยละ 9.47) ส�ำหรับจังหวัดที่ไม่มีตลาดการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล
ภายในจังหวัดซึ่งพิจารณาจากข้อมูลการยื่นรายได้เพื่อช�ำระค่าธรรมเนียม ประจ�ำปี 2560 พบว่า
มีอยู่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง ล�ำพูน อุตรดิตถ์ อ�ำนาจเจริญ สิงห์บุรี และตราด
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ภาพที่ 38 : แสดงส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลจ�ำแนก
รายจังหวัด ประจ�ำปี 2559
ที่มา: รายได้ที่ยื่นช�ำระค่าธรรมเนียมรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ต่อส�ำนักงาน กสทช.
3.5 ส่วนแบ่งตลาด
ส�ำหรับส่วนแบ่งตลาดและระดับการแข่งขัน พบว่า จากข้อมูลมูลค่าตลาดการรับชมรายการ
โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลทั้งประเทศ ไม่ต�่ำกว่า 1,021 ล้านบาท โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายภาค
พบว่า กรุงเทพและปริมณฑล มีส่วนแบ่งตลาดเกือบครึ่งหนึ่งของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมด คือ
ร้อยละ 45.12 ตามมาด้วยภาคตะวันออก มีส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 21.69 ภาคใต้ มีส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 12.19 โดยภาคที่มีส่วนแบ่งตลาดน้อยที่สุด คือ ภาคเหนือ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลโอกาส
อยู่รอดของอุตสาหกรรมรายภาค ที่พบว่า ภาคเหนือมีแนวโน้มที่ผู้ให้บริการฯ จะหายไปจาก
อุตสาหกรรมมากที่สุด นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบข้อมูลกับปีก่อนหน้า26 พบว่า ภาคที่มีส่วนแบ่ง
ตลาดสูงขึ้น คือ กรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคเหนือ โดยสูงขึ้นไม่แตกต่างจาก
ปีกอ่ นหน้ามากนัก ส่วนภาคทีม่ สี ว่ นแบ่งตลาดลดลง คือ ภาคกลาง (ยกเว้นปริมณฑล) ภาคตะวันตก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ แต่การลดลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า   

26

อ้างถึงรายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�ำปี 2559, ส�ำนักงาน  
กสทช., หน้า 45.
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ภาพที่ 39 : แสดงส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลรายภาค
ในปี 2558 และ2559
ที่มา: รายได้ที่ยื่นช�ำระค่าธรรมเนียมต่อส�ำนักงาน กสทช. ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558
และ 2559  
เมื่อพิจารณาถึงส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการแต่ละราย พบว่า กลุ่มเจริญ27 ถือเป็นรายใหญ่
ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ร้อยละ 14.95  รองลงมา
คือ บริษัท แฮปปี้โฮม เคเบิ้ล ทีวี จ�ำกัด ร้อยละ 4.71 กลุ่มเจริญสาคร จ�ำกัด ร้อยละ 4.269
(ภาพที่ 40)

27

กลุ่มการค้าที่มีผู้บริหารเดียวกันหรือด�ำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน โดยตรวจสอบข้อมูลกรรมการ จากฐาน
ข้อมูลนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า เครือเจริญ ประกอบด้วย บริษัท เจริญเคเบิล
ทีวี เน็ตเวอร์ค จ�ำกัด, บริษัท เจริญยิ่ง (8888) จ�ำกัด, บริษัท ส่งความสุข จ�ำกัด, บริษัท นวมินทร์ เคเบิลทีวี
เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด, บริษัท สแตนดาร์ด ฟอร์จูน จ�ำกัด, บริษัท ไลอ้อน สเตทส์ จ�ำกัด, บริษัท ซีทีวี เคเบิล
เน็ตเวอร์ค จ�ำกัด, บริษัท ฟากฟ้า จ�ำกัด และบริษัท เขลางค์นคร เคเบิลทีวี จ�ำกัด ซึ่งให้บริการในนามของ
เจริญเคเบิ้ล
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อื่นๆ

ภาพที่ 40 : แสดงส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลจ�ำแนก
รายผู้ให้บริการ ประจ�ำปี 2559
ที่มา: รายได้ที่ยื่นช�ำระค่าธรรมเนียม รอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ต่อส�ำนักงาน กสทช.
3.6 สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการรับชมเนื้อหารายการบนเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ เช่น
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และบริการ OTT ส่งผลต่อผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย
เคเบิลที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ยากล�ำบากในการรักษาฐานลูกค้าเดิม หรือการเพิ่มฐาน
ลูกค้าใหม่ ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่าผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลที่ประกอบกิจการอยู่จริง
ในปัจจุบัน จะมีจ�ำนวนน้อยกว่าจ�ำนวนผู้รับใบอนุญาตของส�ำนักงาน กสทช. (ผู้รับใบอนุญาต
มีจำ� นวนรวมทัง้ สิน้ 354 ราย) จึงด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิล
จากฐานข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบนิติบุคคล
ที่มีสถานะเลิกกิจการ/เสร็จการช�ำระบัญชี/ล้าง มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 39 ราย28

28

ตรวจสอบจาก http://www.dbd.go.th ณ วันที่  22 มิถุนายน 2561
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การพิจารณาโอกาสในการอยู่รอดในอุตสาหกรรรมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลจ�ำแนก
รายภาคถือว่ามีความส�ำคัญ เพือ่ เป็นการพิจารณาแนวโน้มหรือทิศทางของการแข่งขันของผูใ้ ห้บริการ
โทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิล โดยหากผูใ้ ห้บริการฯ สามารถแข่งขัน มีฐานลูกค้าและสามารถด�ำเนิน
กิจการอยู่ได้ ก็จะมีการยื่นแบบแสดงรายได้จากการประกอบกิจการต่อส�ำนักงาน กสทช.29 ดังนั้น
การพิจารณาทิศทางการแข่งขันเพื่อให้เห็นถึงแนวโน้นการแข่งขันและโอกาสในการอยู่รอด
ในอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาค จึงสามารถพิจารณาจากปัจจัยจ�ำนวนผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่าน
โครงข่ายเคเบิลทีม่ กี ารยืน่ แบบแสดงรายได้และมีปรากฏรายได้จากการประกอบกิจการ เปรียบเทียบ
จ�ำนวนผูร้ บั ใบอนุญาตทีม่ อี ยู่ ทัง้ นี้ จากการพิจารณาข้อมูลการยืน่ แสดงรายได้ของผูป้ ระกอบกิจการ
ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 พบว่า สัดส่วนการยื่นแสดงรายได้และผู้ประกอบกิจการที่ปรากฏ
รายได้ในปี 2559 มีจ�ำนวน 256 ราย และมีผู้ที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายได้และที่ยื่นแต่ไม่ปรากฏรายได้
จ�ำนวน 122 ราย ทั้งนี้ เมื่อคิดเป็นสัดส่วนพบว่าจ�ำนวนของผู้ยื่นแสดงรายได้และผู้ประกอบกิจการ
ที่ปรากฏรายได้ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 67.72 ของจ�ำนวนผู้รับใบอนุญาตทั้งหมด) โดยหาก
พิจารณาสัดส่วนการยื่นแสดงรายการของผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้ในแต่ละภูมิภาค พบว่า
ภาคใต้ (สัดส่วนการยื่นฯ และมีรายได้ร้อยละ 79.95) รองมา ได้แก่ ภาคตะวันออก (สัดส่วน
การยื่นฯ และมีรายได้ร้อยละ 76.09) ภาคตะวันตก (สัดส่วนการยื่นฯ และมีรายได้ร้อยละ 73.68)
ปริมณฑล30 (สัดส่วนการยื่นฯ และมีรายได้ร้อยละ 70.45) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สัดส่วน
การยืน่ ฯ และมีรายได้รอ้ ยละ 68.49) กรุงเทพมหานคร (สัดส่วนการยืน่ ฯ และมีรายได้รอ้ ยละ 66.67)
ภาคกลาง (สัดส่วนการยื่นฯ และมีรายได้ร้อยละ 60.00) และภาคเหนือ (สัดส่วนการยื่นฯ และ
มีรายได้ร้อยละ 44.12) ตามล�ำดับ

29
30

ไม่นับรวมกรณีการยื่นแสดงรายได้ที่แสดงว่าไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ
ปริมณฑล หมายถึง นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปรากร
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ตารางที่ 41 : แสดงสัดส่วนผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นรายได้เป็นรายภูมิภาค ปี 2559
ที่มา: ค�ำนวณจากจ�ำนวนผู้รับใบอนุญาตทั้งหมดกับจ�ำนวนผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นข้อมูล
การช�ำระค่าธรรมเนียม รอบระยะเวลาบัญชีปี 2559
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของการยื่นแบบแสดงรายได้จากการประกอบกิจการต่อส�ำนักงาน
กสทช. พบว่า ในปี 2559 มีการยื่นแบบแสดงรายได้จากการประกอบกิจการและปรากฏรายได้
จากการประกอบกิจการลดน้อยลงกว่าปี 2558 ในเกือบทุกภาค (ยกเว้นภาคตะวันตกที่มีสัดส่วน
การยื่นเท่าเดิม) และเมื่อพิจารณาช่วงรายได้ที่ผู้ประกอบกิจการแสดงต่อส�ำนักงาน กสทช. พบว่า
ตลาดการให้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิลในปี 2558 และปี 2559 ส่วนใหญ่มขี นาดรายได้จาก
การให้บริการประมาณ 1 - 3 ล้านบาท นอกจากนี้หากเทียบกับข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายได้จาก
การประกอบกิจการและปรากฏรายได้จากการประกอบกิจการของปี 2558 และปี 2559 จะเห็นว่า
มีจ�ำนวนผู้ไม่ยื่นแบบแสดงต่อส�ำนักงาน กสทช. และจ�ำนวนผู้ยื่นแสดงรายได้เป็นศูนย์บาท
(ไม่มีรายได้) มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะการณ์ของการให้บริการโทรทัศน์ผ่าน
โครงข่ายเคเบิลที่อาจประสบภาวะการขาดรายได้ที่เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้า (ภาพที่ 42)
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ภาพที่ 42 : แสดงช่วงรายได้จากการให้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิล รอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2558 และ 2559
ที่มา: ส�ำนักงาน กสทช.   
3.7 การประเมินสภาพตลาด
การประเมินสภาพตลาดบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล โดยพิจารณาค่าดัชนีวัด
ความรุนแรงของการแข่งขันแบบเฮอร์ฟนิ ดาล - เฮิรซ์ แมน (Herfindahl Hirschman - Index :HHI)  
ตั้งแต่ปี 2557 - 2560 จะเห็นว่านับตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน ตลาดบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย
เคเบิลยังเป็นตลาดที่มีการกระจุกตัวไม่สูง (น้อยกว่า 1,000) (ภาพที่ 43) ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ข้อมูลรายได้จากการให้บริการและจ�ำนวนผู้ให้บริการประกอบกัน พบว่า การแข่งขันของบริการ
โทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิลนัน้ มีผปู้ ระกอบกิจการจ�ำนวนมากในตลาด อีกทัง้ รายได้ของผูป้ ระกอบ
กิจการโดยรวมแต่ละรายอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน
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ภาพที่ 43 : แสดงดัชนีการแข่งขัน  (HHI)  ของบริการโครงข่ายโทรทัศน์ผา่ นเคเบิลปี  2556-2559
ทีม่ า: อ้างจากข้อมูลรายได้ของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิล รอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2556- 2559 ส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ส�ำนักงาน กสทช.
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล มีลักษณะการให้บริการที่มี
ขอบเขตพื้นที่ของตนเองที่ค่อนข้างจะชัดเจน ซึ่งการพิจารณานิยามตลาดที่ผ่านมาตามประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส�ำคัญในตลาด
ที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มี
การกระท�ำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. 2557 ไม่ว่า
จะเป็นการให้บริการในตลาดค้าส่งหรือตลาดค้าปลีกจะเป็นการก�ำหนดขอบเขตตลาดทางภูมศิ าสตร์
ในระดับประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพิจารณาสภาพการแข่งขันสามารถสะท้อนได้ถึง
ลักษณะการแข่งขันทีแ่ ท้จริงในปัจจุบนั จึงจ�ำเป็นต้องพิจารณาเป็นรายภาค ซึง่ จากผลการพิจารณา
พบว่าแต่ละภาคมีระดับการแข่งขันที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะภาคตะวันตกและภาคเหนือ ที่มี
การกระจุกตัวของตลาดอยู่ในระดับปานกลาง (ค่า HHI มากกว่า 1,000 แต่ไม่เกิน 1,800) ส�ำหรับ
ภาคอืน่ ๆ มีการกระจุกตัวของตลาดอยูใ่ นระดับน้อยหรือไม่มกี ารกระจุกตัว (ค่า HHI ไม่เกิน 1,000)
(ภาพที่ 44)
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ภาพที่ 44 : แสดงดัชนีการแข่งขัน (HHI) ของบริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านเคเบิลรายภาค
ปี 2559
ทีม่ า: อ้างจากข้อมูลรายได้ของผูใ้ ห้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผา่ นเคเบิล รอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2559 ส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส�ำนักงาน
กสทช.
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาระดับการแข่งขันผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลใน
ระดับจังหวัด เพื่อทดสอบระดับการแข่งขันของแต่ละพื้นที่ที่มีการให้บริการ (ภาพที่ 45) ดังนี้
1. จ�ำนวนจังหวัดที่มีการกระจุกตัวของตลาดสูงและอาจมีผู้มีอ�ำนาจเหนือตลาดอย่างมี
นัยส�ำคัญ (มีค่า HHI มากกว่า 1,800) มีจ�ำนวน 67 จังหวัด โดยจ�ำแนกเป็น
1.1 จังหวัดที่มีระดับการแข่งขันในระดับผูกขาด (มีค่า HHI ที่ 10,000) มีจ�ำนวน 25
จังหวัด
1.2 จังหวัดที่มีระดับการแข่งขันน้อยแต่อาจไม่ถึงขนาดเป็นผู้ผูกขาดภายในจังหวัด
มีจ�ำนวน 42 จังหวัด (มีค่า HHI ระหว่าง 1,800 ถึง 10,000)
2. จังหวัดที่มีการกระจุกตัวปานกลาง (มีค่า HHI มากกว่า 1,000 แต่ไม่ถึง 1,800)
มีจ�ำนวน 4 จังหวัด
ทั้งนี้ จากข้อมูลในปี 2559 ไม่พบการให้บริการของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล
ที่มีการกระจุกตัวน้อย (มีค่า HHI น้อยกว่า 1,000) เนื่องจากลักษณะของการให้บริการเคเบิล
ในแต่ละจังหวัดมีจ�ำนวนผู้ให้บริการน้อยราย จึงท�ำให้เกิดการแข่งขันได้ยาก และนอกจากนี้ยังมี
ผู้ประกอบกิจการใน 6 จังหวัดที่ไม่ปรากฏรายได้อย่างชัดเจน จึงท�ำให้ไม่สามารถน�ำมาพิจารณา
ค่า HHI เพื่อพิจารณาระดับการแข่งขันได้
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ภาพที่ 45 : แสดงจ�ำนวนจังหวัดที่มีระดับการกระจุกตัวแต่ละช่วง
ทีม่ า: ค�ำนวณดัชนี HHI รายจังหวัดจากข้อมูลการยืน่ ช�ำระค่าธรรมเนียม รอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2559

4. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการแข่งขันของตลาด

จากการส�ำรวจตลาดโดยการสืบค้นข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการ
ในตลาดของส่วนงานติดตามสภาพตลาดและส่งเสริมการแข่งขัน ส�ำนักส่งเสริมการแข่งขันและ
ก�ำกับดูแลกันเอง พบว่าในปี 2559 - 2560 การประกอบกิจการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิลมีปจั จัย
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของตลาด ดังนี้
• การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการรับชมเนื้อหารายการโทรทัศน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต และบริการต่างๆ เช่น OTT
ปัจจุบันการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ของครัวเรือนมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวโน้มการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
สามารถให้บริการข้อมูลในลักษณะ multimedia ที่หลากหลายยิ่งขึ้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงต่างแย่งชิงพืน้ ทีก่ ารให้บริการลูกค้าในพืน้ ทีใ่ หม่ๆ ซึง่ การให้บริการดังกล่าวมีการแข่งขัน
ในลักษณะของการลดค่าบริการและการก�ำหนดโปรโมชั่นในลักษณะต่างๆ กัน ซึ่งส่วนหนึ่ง คือ
การบริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ IPTV ซึง่ ในผูใ้ ห้บริการหลายรายมีการให้บริการ
ในลักษณะเหมารวมไปกับอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อาทิ โปรโมชั่นแบบเหมารวม
อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์และมือถือของกลุ่ม True (True Smart Choice) หรือโปรโมชั่นดูทีวีผ่าน
อินเทอร์เน็ตฟรีของกลุ่ม AIS
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ภาพที่ 46 : แสดงลักษณะการท�ำการตลาดการรับชมรายการโทรทัศน์ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต
ที่มา: สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
นอกจากการให้บริการทางเลือกต่างๆ ที่ส่งผลให้ผู้รับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล
หันมาเปลีย่ นบริการเพือ่ เป็นการลดภาระค่าใช้จา่ ยของกลุม่ ผูร้ บั ชมรายเดิมทีต่ ดิ ตัง้ ใช้บริการโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายเคเบิลมาก่อน ปัจจุบนั ยังมีบริการแบบออนไลน์ตา่ งๆ ทีเ่ ป็นทางเลือกให้ผรู้ บั ชมที่เป็น
กลุ่มผู้รับชมรายใหม่ อาทิ LineTV, Youtube, Netflix, Hooq และบริการในรูปแบบ OTT ต่างๆ
ซึ่งท�ำให้ผู้รับชมรายใหม่ ไม่สนใจติดตั้งและใช้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลเพิ่มเติม ปัจจัย
ดังกล่าวจึงส่งผลให้จ�ำนวนลูกค้ารายเดิมที่มีอยู่ลดลงและไม่มีการเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่และ
ท�ำให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลหลายรายไม่สามารถด�ำเนินกิจการตามแผน
ที่ก�ำหนดไว้ได้
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• การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
จากการส�ำรวจข้อมูลพบว่าผูร้ บั ชมโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิลส่วนมากเป็นกลุม่ ผูใ้ ช้บริการ
ที่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พักอาศัยตามหอพักและคอนโด ซึ่งความต้องการรับชมส่วนมากเป็น
การรับชมโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล) ซึ่งแต่เดิมนั้น
การรับชมเนื้อหารายการดังกล่าวเป็นไปได้ยากเนื่องจากในบางพื้นที่ไม่สามารถรับสัญญาณได้
แต่ปัจจุบันเนื่องจากการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัลได้ขยายพื้นที่กระจาย
สัญญาณทั่วถึงและเริ่มมีการประชาสัมพันธ์ จึงท�ำให้ผู้รับชมบางส่วนยกเลิกการรับชมโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายเคเบิลเพื่อใช้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัล
• นโยบายการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร
ในปี 2559 - 2560 ส�ำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เริ่มด�ำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ซึ่งการด�ำเนินการ
ดังกล่าวเป็นการน�ำสายไฟฟ้าและสายสือ่ สารบางส่วนทีพ่ าดสายในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ลงท่อร้อยสายใต้ดนิ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย และจากการด�ำเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้
สายน�ำสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลจะต้องถูกน�ำออกจากเสาและลงใต้ดิน ส่งผลให้
ผู ้ ป ระกอบกิ จ การซึ่ ง เดิ ม จะต้ อ งจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มในการพาดสายตามอั ต ราที่ มี อ ยู ่ เ ป็ น
การจ่ายค่าธรรมเนียมในการน�ำสายลงสู่ใต้ดิน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการหลายราย
พบว่า อัตราค่าธรรมเนียมน�ำสายลงสู่ใต้ดินจะมีค่าบริการที่สูงกว่าค่าธรรมเนียมในการพาดสาย
และจากสภาวะการหดตัวของผู้ใช้บริการในปัจจุบันยิ่งส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการหลายราย
ไม่สามารถแบกรับต้นทุนในการน�ำสายสื่อสารลงดินได้ จึงตัดสินใจยกเลิกการให้บริการส�ำหรับ
บางพื้นที่ที่มีนโยบายน�ำสายลงดิน นอกจากนี้ ส�ำหรับบางพื้นที่ผู้ประกอบกิจการอาจหลีกเลี่ยง
โดยการต้องพาดสายอ้อมพื้นที่ที่มีการก�ำหนดนโยบายจัดระเบียบสายไฟจึงท�ำให้ต้นทุนในการ
พาดสายเพิ่มขึ้นจากระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไป
• กฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ
การก�ำหนดกฎต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การก�ำหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องเผยแพร่
กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปบนโครงข่ายเคเบิล (Must Carry) 31 และการเรียงล�ำดับ
ช่องรายการตามทีก่ ำ� หนด32 ยังคงส่งผลต่อการให้บริการของผูป้ ระกอบกิจการ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบ
กิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลที่ยังคงให้บริการในระบบแอนาล็อก เนื่องด้วยปริมาณช่องที่
ให้บริการยังคงมีอยู่อย่างจ�ำกัด (ประมาณ 60-80 ช่องรายการ) อีกทั้งการจะเปลี่ยนแปลงระบบ
31
32

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์เผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล�ำดับบริการโทรทัศน์
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การให้บริการสู่ระบบดิจทิ ัลนั้น จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงกล่องรับสัญญาณและระบบ
การส่งสัญญาณที่ค่อนข้างสูง ดังนี้ ผู้ประกอบกิจการโดยเฉพาะผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายในระบบ
แอนาล็อกจึงมีพื้นที่ในการให้บริการช่องรายการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับชมได้อย่าง
จ�ำกัด  
นอกจากนี้ เนือ่ งจากผูใ้ ช้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิลส่วนใหญ่ทเี่ ป็นกลุม่ ผูส้ งู อายุนนั้
ยังมีความคุ้นชินกับการใช้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบเดิมๆ กล่าวคือ การจ�ำหมายเลขให้บริการ
ในรูปแบบการให้บริการแบบระบบแอนาล็อก (ช่อง 3, 5, 7, 9, 11) และกลุม่ ผูใ้ ช้ดงั กล่าวเป็นกลุม่ ที่
ค่อนข้างไม่เปิดรับการเปลีย่ นแปลงในรูปแบบใหม่ๆ ดังนี้ จึงไม่คนุ้ ชินกับการจ�ำหมายเลขช่องรายการ
ตามหลักเกณฑ์การจัดล�ำดับช่องรายการที่ กสทช. ก�ำหนด

5. กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล

• การจัดหาพันธมิตรในทางธุรกิจเพื่อเป็นการลดต้นทุนการประกอบกิจการ
เนื่องด้วยการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลมีจ�ำนวนผู้ใช้บริการที่ลดจ�ำนวนลง
อย่างต่อเนือ่ งและบางพืน้ ทีล่ ดลงกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละปี ผูป้ ระกอบกิจการส่วนหนึง่ จึงลดต้นทุน
ในการด�ำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้
1) การลดต้นทุนการบริหารจัดการ โดยการใช้หอ้ งส่ง (Head-end) ร่วมกันเพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อน
ในการให้บริการ ซึ่งการด�ำเนินการในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีผู้ให้บริการในพื้นที่จ�ำนวน
หลายราย เช่น กรุงเทพ ภูเก็ต เป็นต้น อนึ่ง ส�ำหรับผู้ให้บริการหลายรายที่เคยมีช่องรายการ
ของตนเองเพื่อให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในลักษณะลดการผลิตเนื้อหารายการและ
น�ำรายการมาแพร่ภาพซ�้ำ (Rerun) หรือยกเลิกช่องรายการดังกล่าว
2) การลดต้นทุนด้านเนื้อหารายการ โดยการรวมตัวกันระหว่างผู้ประกอบกิจการในรูปแบบ
สมาคมหรือชมรม เพื่อเจรจาต่อรองและจัดหาเนื้อหารายการที่มีคุณภาพจากผู้ให้บริการเนื้อหา
เพื่อน�ำเนื้อหาที่ได้จากการจัดหามาขายหรือให้บริการต่อภายในกลุ่ม เช่น การรวมตัวซื้อเนื้อหา
ของกลุม่ Hi-Internet และนอกจากนี้ ผูป้ ระกอบกิจการในบางรายยังมีการลดเนือ้ หาทีม่ คี า่ ลิขสิทธิ์
ราคาสูงเปลี่ยนเป็นให้บริการเนื้อหารายการธรรมดาเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้บริการ เช่น
ในบางพืน้ ทีท่ ผี่ รู้ บั ชมเป็นกลุม่ ผูส้ งู อายุทเี่ น้นรับชมเนือ้ หารายการโทรทัศน์ทใี่ ห้บริการเป็นการทัว่ ไป
(โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจทิ ัล)
3) ด�ำเนินธุรกิจในลักษณะใกล้เคียงหรือมีทักษะใกล้เคียงกันเพื่อเป็นการชดเชยรายได้ อาทิ
การรับจ้างติดตัง้ สายเคเบิลจากผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต การรับจ้างติดตัง้ กล้องวงจรปิด หรือรับจ้าง
ถ่ายท�ำและผลิตรายการให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำ�ปี 2560

• การให้บริการอินเทอร์เนตควบคู่กับบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล
ด้วยพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ทีม่ กี ารใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากขึน้ ดังนัน้ หากจะสามารถ
รักษาฐานลูกค้าเคเบิลไว้ได้ ผู้ให้บริการหลายรายที่มีศักยภาพในการให้บริการจะเลือกท�ำบริการ
อินเทอร์เน็ตควบคู่ไปด้วย โดยเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าตามหอพัก แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าไปแข่งขัน
ด้วยบริการอินเทอร์เน็ตในหอพักกลับต้องเผชิญกับเจ้าของหอพักที่มีการจัดหาอินเทอร์เน็ต
เพื่ อให้บริการแก่ผู้อาศัยภายในหอพักเองโดยตรง ดังนั้น ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงมี
การรวมกลุม่ ของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิลเพือ่ ขอรับใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต
และจัดหาช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่สมาชิกให้สามารถให้บริการในราคาที่ถูกลง
โดยการรวมกลุ่มในปัจจุบันมี 2 กลุ่มผู้ประกอบกิจการหลักๆ ได้แก่ บริษัท ไฮ อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด
(Hi-Internet) และบริษัท เคเบิล คอนเนค จ�ำกัด (CConnect)
• การควบรวมกิจการหรือขายทรัพย์สิน
ในปี 2560 ได้เกิดปรากฏการณ์ที่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลระดับท้องถิ่น
หลายราย ที่ ไ ม่ ส ามารถอยู ่ ร อดได้ ใ นตลาดและได้ ตั ด สิ น ใจออกจากตลาด โดยขายกิ จ การ
ขายทรัพย์สินของตนให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลที่มีทุนและขนาดใหญ่กว่า และ
ผู้เข้าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินคาดหวังที่จะขยายฐานลูกค้าของตนออกไปในพื้นที่ให้บริการใหม่
โดยใช้หอ้ งส่ง (Head-end) เดิมกระจายสัญญาณไปยังพืน้ ทีใ่ หม่ทเี่ ข้าซือ้ กิจการ ซึง่ ก่อให้เกิดการประหยัด
จากขนาดของต้นทุนด้านเนื้อหารายการที่มีและการขยายโครงข่ายไปยังพื้นที่ให้บริการปลายทาง
(last mile)
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33

60

แอนาล็อก

140

144

ดิจิทัล

แพคเกจเคเบิล
อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต + เคเบิล
บริการอื่นๆ
คอนโด/
บ้าน
แพคเกจ
ราคา
แพคเกจ
ราคา
อาคาร
250-350 100-350 30/10 Mbps. 299 บาท/เดือน
บาท/เดือน บาท/เดือน
50/10 Mbps. 399 บาท/เดือน
100/20 Mbps. 499 บาท/เดือน
360 บาท/
N/A
อินเทอร์เน็ต 600 บาท/
เดือน
60 Mbps.+
เดือน
เคเบิล 3 จุด
อินเทอร์เน็ต 800 บาท/
100 Mbps.
เดือน
+ เคเบิล
3 จุด
อินเทอร์เน็ต 1,000
200 Mbps. บาท/เดือน
+ เคเบิล
3 จุด

เข้าถึง ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 ผ่าน http://www.stvbb.com/  

2. บริษัท ไทยซุ่น
เคเบิล ทีวี จำ�กัด33

1. บริษัท เจริญ
เคเบิลทีวี จำ�กัด

ผู้ให้บริการ

ช่องรายการเคเบิล

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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34

N/A

แอนาล็อก

95

140

ดิจิทัล

250 บาท/
เดือน

แพคเกจเคเบิล
คอนโด/
บ้าน
อาคาร
350 บาท/
N/A
เดือน
แพคเกจ

ราคา

อินเทอร์เน็ต + เคเบิล

15 Mbps. 599 บาท/เดือน
(แถม เคเบิลทีวี
76 ช่อง)
20/7 Mbps. 490 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ต 590 บาท/
20/7Mbps.
เดือน
+ เคเบิล
95 ช่อง
(HD มากกว่า
20 ช่อง)
30/10 Mbps. 590 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ต 690 บาท/
30/1Mbps.
เดือน
+ เคเบิล
95 ช่อง
(HD มากกว่า
20 ช่อง)

ราคา

อินเทอร์เน็ต
แพคเกจ

เข้าถึง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผ่าน https://www.facebook.com/DTVcabletvkorat/

4. DN Cable TV34

3. บริษัท เคเบิลทีวี
(ชลบุรี) จำ�กัด

ผู้ให้บริการ

ช่องรายการเคเบิล

กล้อง
วงจรปิด

บริการอื่นๆ

78
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4. DN Cable TV

ผู้ให้บริการ

แอนาล็อก

ดิจิทัล

ช่องรายการเคเบิล

แพคเกจเคเบิล
คอนโด/
บ้าน
อาคาร
ราคา

แพคเกจ

ราคา

อินเทอร์เน็ต + เคเบิล

50/20 Mbps. 690 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ต 790 บาท/
เดือน
50/2Mbps.
+ เคเบิล
95 ช่อง
(HD มากกว่า
20 ช่อง)
100/40
890 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ต 990 บาท/
เดือน
Mbps.
100/40
Mbps. +
เคเบิล
95 ช่อง
(HD มากกว่า
20 ช่อง)
200/100
1,190 บาท/
Mbps.
เดือน

แพคเกจ

อินเทอร์เน็ต
บริการอื่นๆ

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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5. บริษัท แฮปปี้โฮม
เคเบิ้ล ทีวี จำ�กัด

ผู้ให้บริการ

แอนาล็อก

160+

ดิจิทัล

ช่องรายการเคเบิล

แพคเกจเคเบิล
คอนโด/
บ้าน
อาคาร
250 บาท/
เดือน
ราคา

แพคเกจ

995 บาท/
เดือน

795 บาท/
เดือน

595 บาท/
เดือน

495 บาท/
เดือน

395 บาท/
เดือน

ราคา

อินเทอร์เน็ต + เคเบิล

6 Mbps. /512 295 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ต
Kbps.
10/1 Mbps.
+ เคเบิล
15/1.5 Mbps. 395 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ต
15/1 Mbps.
+ เคเบิล
20/2 Mbps. 475 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ต
20/2 Mbps.
+ เคเบิล
30/ 3 Mbps. 545 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ต
40/4 Mbps.
+ เคเบิล
40/ 4 Mbps. 695 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ต
60/6 Mbps.
+ เคเบิล
60/10 Mbps. 895 บาท/เดือน

แพคเกจ

อินเทอร์เน็ต
บริการอื่นๆ

80
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36

35

แพคเกจเคเบิล
คอนโด/
บ้าน
อาคาร
350 บาท/
เดือน
ราคา

15 Mbps. 599 บาท/เดือน
(ฟรีเคเบิล 76
ช่อง)
30/ 10 Mbps. 599 บาท/เดือน
(ฟรีเคเบิล 73
- 200 ช่อง)
50/ 20 Mbps. 799 บาท/เดือน
(ฟรีเคเบิล 73
- 200 ช่อง)

แพคเกจ

อินเทอร์เน็ต

เข้าถึง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผ่าน http://ctvchon.co.th/ctv1/#
เข้าถึง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผ่าน https://www.facebook.com/groups/ctvchan/about/

200

73

7. บริษัท เคเบิล ทีวี
จันทบุรี จำ�กัด (CTV
จันทบุรี)36

ดิจิทัล

140

แอนาล็อก

6. บริษัท เคเบิลทีวี
(ชลบุรี) จำ�กัด35

ผู้ให้บริการ

ช่องรายการเคเบิล
แพคเกจ

ราคา

อินเทอร์เน็ต + เคเบิล

กล้อง
วงจรปิด

บริการอื่นๆ
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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37

76

แอนาล็อก

136

ดิจิทัล

แพคเกจเคเบิล
คอนโด/
บ้าน
อาคาร
200 บาท/
เดือน
ราคา

แพคเกจ

ราคา

อินเทอร์เน็ต + เคเบิล

5/ 0.5 Mbps. 200 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ต 390 บาท/
5/0.5 Mbps เดือน
+ เคเบิล 136
ช่อง (ดิจิทัล)
หรือ 76 ช่อง
(แอนาล็อก)
10/ 2 Mbps. 300 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ต 450 บาท/
เดือน
10/2 Mbps
+ เคเบิล 136
ช่อง (ดิจิทัล)
หรือ 76 ช่อง
(แอนาล็อก)

แพคเกจ

อินเทอร์เน็ต

เข้าถึง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผ่าน http://www.tctvkarn.com/ และ ผ่าน https://www.facebook.com/cablekarn/

8. บริษทั เมืองกาญจน์
เคเบิ้ลทีวี จำ�กัด37

ผู้ให้บริการ

ช่องรายการเคเบิล
บริการอื่นๆ
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8. บริษทั เมืองกาญจน์
เคเบิ้ลทีวี จำ�กัด

ผู้ให้บริการ

แอนาล็อก

ดิจิทัล

ช่องรายการเคเบิล

แพคเกจเคเบิล
คอนโด/
บ้าน
อาคาร
ราคา

แพคเกจ

ราคา

อินเทอร์เน็ต + เคเบิล

15/ 5 Mbps. 400 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ต 550 บาท/
15/ 5 Mbps เดือน
+ เคเบิล 136
ช่อง (ดิจิทัล)
หรือ 76 ช่อง
(แอนาล็อก)
20/ 7 Mbps. 500 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ต 650 บาท/
20 / 7 Mbps เดือน
+ เคเบิล 136
ช่อง (ดิจิทัล)
หรือ 76 ช่อง
(แอนาล็อก)

แพคเกจ

อินเทอร์เน็ต
บริการอื่นๆ
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แอนาล็อก

170

ดิจิทัล

350 บาท/
เดือน

แพคเกจเคเบิล
คอนโด/
บ้าน
อาคาร
ราคา

แพคเกจ

ราคา

อินเทอร์เน็ต + เคเบิล
บริการอื่นๆ

30/ 10 Mbps. 590 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ต 740 บาท/
30/ 10
เดือน
Mbps +
เคเบิล 136
ช่อง (ดิจิทัล)
หรือ 76 ช่อง
(แอนาล็อก)
15/ 5 Mbps. 390 บาท/เดือน อินเทอร์เนต39 590 บาท/ กล้องดิจิทัล
20/7 Mbps. เดือน
+ เคเบิล 170
ช่อง
20/7 Mbps. 490 บาท/เดือน อินเทอร์เนต 690 บาท/
30/10Mbps. เดือน
+ เคเบิล 170
ช่อง
30/10 Mbps. 590 บาท/เดือน

แพคเกจ

อินเทอร์เน็ต

39  

38

  เข้าถึง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผ่าน http://www.mahachaicabletv.com/
ใช้อินเทอร์เนตของ MC Fiber Net ของ บริษัท มหาชัย บรอดแบนด์ จ�ำกัด เข้าถึง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผ่าน https://www.facebook.com/mcfibernet/

9. มหาชัย เคเบิล
ดิจิทัล ทีว38ี

8. บริษทั เมืองกาญจน์
เคเบิ้ลทีวี จำ�กัด

ผู้ให้บริการ

ช่องรายการเคเบิล
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10 Mbps.

แพคเกจ
450 บาท/
เดือน

ราคา

อินเทอร์เน็ต
แพคเกจ

ราคา

อินเทอร์เน็ต + เคเบิล

อินเทอร์เนต 499 บาท/
10 Mbps.
เดือน
+ เคเบิล 95
ช่อง
150 บาท/ 38 บาท/จุด/ 10/5 Mbps 300 บาท/เดือน อินเทอร์เนต 300 บาท/
เดือน41
100 ห้อง
10/5 Mbps. เดือน
ขึ้นไป
+ เคเบิล 12
ช่อง
20/7 Mbps 390 บาท/เดือน อินเทอร์เนต 390 บาท/
20/7 Mbps. เดือน
+ เคเบิล 12
ช่อง

แพคเกจเคเบิล
คอนโด/
บ้าน
อาคาร

กล้อง
วงจรปิด

บริการอื่นๆ

41  

40

เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผ่าน https://www.facebook.com/Sakorn01/
มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท ส�ำหรับเคเบิล 800 - 1,000 บาท ส�ำหรับอินเทอร์เน็ต เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผ่าน https://www.facebook.com/
   Sakorn01/

200

60

11. สาครเคเบิล40

ดิจิทัล

95

แอนาล็อก

10. เจมส์ทีวี เน็ต

ผู้ให้บริการ

ช่องรายการเคเบิล
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11. สาครเคเบิล

ผู้ให้บริการ

แอนาล็อก

ดิจิทัล

ช่องรายการเคเบิล

แพคเกจเคเบิล
คอนโด/
บ้าน
อาคาร
ราคา

แพคเกจ

ราคา

อินเทอร์เน็ต + เคเบิล

30/10 Mbps 590 บาท/เดือน อินเทอร์เนต 490 บาท/
20/7 Mbps. เดือน
+ เคเบิล 200
ช่อง
50/20 Mbps 890 บาท/เดือน อินเทอร์เนต 590 บาท/
30/10Mbps. เดือน
+ เคเบิล 12
ช่อง
100/40 Mbps 1,190 บาท/ อินเทอร์เนต 690 บาท/
เดือน
30/10Mbps. เดือน
+ เคเบิล 200
ช่อง

แพคเกจ

อินเทอร์เน็ต
บริการอื่นๆ
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12. บริษัท ทิพย์มณี
มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำ�กัด

ผู้ให้บริการ

73

แอนาล็อก

200

ดิจิทัล

ช่องรายการเคเบิล

3,500
บาท/ปี

แพคเกจเคเบิล
คอนโด/
บ้าน
อาคาร
1,000
บาท/
3 เดือน
1,000
บาท/
3 เดือน
1,800
บาท/
6 เดือน
ราคา

แพคเกจ

ราคา

อินเทอร์เน็ต + เคเบิล

30/10 Mbps 599 บาท/เดือน อินเทอร์เนต 799 บาท/
30/10 Mbps เดือน
+ 200 ช่อง
50/20 Mbps 999 บาท/เดือน อินเทอร์เนต 1,999
50/20 Mbps บาท/เดือน
+ 200 ช่อง
100/40 Mbps 1,800 บาท/ อินเทอร์เนต 2,000
เดือน
100/40 บาท/เดือน
Mbps + 200
ช่อง
200/60 Mbps 2,500 บาท/ อินเทอร์เนต 2,700
เดือน
200/60 บาท/เดือน
Mbps + 200
ช่อง
หมายเหตุ จัดโปรโมชั่นจ่ายทั้งปี ฟรี 2 เดือน

แพคเกจ

อินเทอร์เน็ต

กล้อง
วงจรปิด

บริการอื่นๆ
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ตลาดการประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
(Satellite Television)

1. ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด

การประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม เป็นการให้บริการโทรทัศน์แบบไม่ต้อง
ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 แต่ต้องได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ส�ำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งผู้รับใบอนุญาตจะท�ำการให้บริการแพร่สัญญาณโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมถึงผู้รับ (Direct to home : DTH) ทั้งในระบบ C-band และ Ku-band โดยมีพื้นที่
การให้บริการครอบคลุมประเทศไทย

ภาพที่ 47 : แสดงลักษณะของตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
ตามภาพที่ 47 แสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตลาดการรับชมผ่านโครงข่ายดาวเทียม ซึ่งมี
การด�ำเนินการในลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
1) การผลิตรายการ (S1) คือ การท�ำหน้าที่จัดหาหรือผลิตเนื้อหารายการ (Content) ที่อาจ
ผลิตเองหรือจัดหามา เช่น รายการภาพยนตร์ รายการบันเทิง เป็นต้น ก่อนด�ำเนินการจัดส่งไปยัง
ผู้ให้บริการช่องรายการ (S2) ทั้งนี้ การผลิตรายการอาจเป็นการให้บริการช่องรายการหรือไม่ก็ได้
แต่ไม่ถือว่าเป็นการประกอบกิจการโทรทัศน์ของ กสทช.    
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2) การให้บริการช่องรายการ (S2) คือ การท�ำหน้าที่รวบรวมเนื้อหารายการเพื่อจัดท�ำเป็น
ผังรายการ (Program) ลงในช่องรายการ (Channel) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด โดย
การให้บริการช่องรายการจะต้องได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ตามที่ กสทช. ก�ำหนด โดย
ปัจจุบนั มีผรู้ บั ใบอนุญาต จ�ำนวน 605 ใบอนุญาต42 ทัง้ นีเ้ ป็นผูร้ บั ใบอนุญาตช่องรายการผ่านโครงข่าย
ดาวเทียม จ�ำนวน 380 ใบอนุญาต43
3) การให้บริการโครงข่าย (S3) คือ น�ำช่องรายการจากผู้ให้บริการช่องรายการ (S2) มาลง
แพลตฟอร์มโทรทัศน์ดาวเทียมของตน โดยผ่านขั้นตอนทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การแปลง
สัญญาณ (Encoding) การเข้ารหัส (Encryption) การรวมสัญญาณ (Multiplexing) การเรียงช่อง
(OTA) รวมไปถึงการจัดท�ำผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (EPG) หลังจากนั้นจึงล�ำเลียงส่งสัญญาณที่
แปลงแล้วต่อไปยังผู้ให้บริการอัพลิงค์สัญญาณดาวเทียม (Uplink Provider) เพื่อท�ำการ Uplink
สัญญาณขึ้นไปยังผู้ให้บริการดาวเทียม (S4)   
4) การให้บริการดาวเทียม (S4) ดาวเทียมที่ใช้ส�ำหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ทั่วไป
เป็นดาวเทียมสื่อสาร (Communication satellite) ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นสถานีทวนสัญญาณวิทยุ
เพื่อใช้รับและถ่ายทอดสัญญาณสู่พื้นโลก ซึ่งระบบการสื่อสารด้วยดาวเทียมนั้นจะมีองค์ประกอบ
ส�ำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนภาคอวกาศ (Space Segment) ซึ่งได้แก่ ตัวดาวเทียม และส่วนภาคพื้นดิน
(Ground Segment) ซึ่งได้แก่ สถานีรับส่งภาคพื้นดิน ส�ำหรับวิธีการในการส่งสัญญาณจะเป็น
การส่งสัญญาณโดยคลื่นไมโครเวฟ (ย่านความถี่ C-band และ Ku-band) ผสมข้อมูลข่าวสาร และ
เชื่อมโยงโดยสัญญาณขาขึ้น (Up-link) จากนั้นดาวเทียมจะท�ำการเปลี่ยนความถี่แล้วส่งสัญญาณ
ผสมข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงขาลง (Down-link) มายังสถานีภาคพื้นดินหรืออุปกรณ์รับสัญญาณ
ภาคพืน้ ดินต่อไป ส�ำหรับปัจจุบนั ผูใ้ ห้บริการดาวเทียมรายหลัก ได้แก่ บริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ส�ำหรับการก�ำกับดูแลนั้น การให้บริการช่องรายการ (S2) การให้บริการโครงข่าย
(S3) จะต้องได้รบั ใบอนุญาตและอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลการประกอบกิจการจาก กสทช. แต่สำ� หรับ
การให้บริการดาวเทียม (S4) ถือเป็นกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจ การโทรคมนาคม พ.ศ.2554 นอกจากนี้ส�ำหรับการให้บริการช่องรายการ
(S2) จะมีลักษณะของบริการเช่นเดียวกับบริการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งจะหมายความ
รวมถึงการให้บริการช่องรายการผ่านโครงข่ายเคเบิลและโครงข่ายดาวเทียม การวิเคราะห์ในรายงาน
ในส่วนนี้ จึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์ถึงลักษณะบริการและโครงข่ายของการให้บริการโครงข่าย (S3)
และแยกส่วนของการวิเคราะห์การให้บริการช่องรายการในล�ำดับต่อไป

42
43

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 จากส�ำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 จากส�ำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์

_18-0896.indd 90

10/22/2561 BE 4:11 PM

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

91

2. ลักษณะการให้บริการ

การรับชมโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายดาวเทียม มีลกั ษณะการให้บริการทีเ่ ริม่ จากผูใ้ ห้บริการเนือ้ หา
รายการ (Content Providers) ซึ่งจะท�ำหน้าที่ผลิตเนื้อหารายการ และจะน�ำเนื้อหารายการมายัง
ช่องรายการ (Service Providers) เพื่อส่งไปยังช่องสัญญาณของดาวเทียม (Transponder)
ก่อนกระจายสัญญาณส่งไปยังผู้รับชมปลายทาง โดยผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
ในปัจจุบันจากการส�ำรวจข้อมูลของส�ำนักงาน กสทช. พบว่ามีการให้บริการใน 2 ลักษณะหลักๆ
ดังนี้
1. บริการในตลาดค้าส่งผ่านโครงข่ายดาวเทียม ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงข่าย
ดาวเทียมและบริการเสริมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อการให้บริการแก่ผู้ให้บริการช่องดาวเทียม
ก่อนน�ำสัญญาณกระจายไปถึงผู้ชม โดยมีบริการย่อยๆ ใน 2 บริการ ได้แก่
1.1 บริการรวมสัญญาณ (MUX) และกระจายสัญญาณ (Distribution) ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
ให้แก่ช่องรายการ หมายถึง การน�ำช่องรายการมาลงบนแพลตฟอร์มโทรทัศน์ดาวเทียมของตน
โดยผ่านขั้นตอนการรวมสัญญาณ (Multiplexing) และล�ำเลียงส่งสัญญาณที่แปลงแล้วต่อไปยัง
ผู้ให้บริการอัพลิงค์สัญญาณดาวเทียม (Uplink Provider) เพื่อท�ำการ Uplink สัญญาณขึ้นไปยัง
ดาวเทียม
1.2 บริการ MUX ที่เกี่ยวข้อง เช่น Encoding44, Encryption45, OTA46, EPG47
นอกจากนี้ หากพิจารณาตามห่วงโซ่บริการจะพบว่ามีบริการอัพลิงค์สัญญาณขึ้นดาวเทียม
(Uplink) ที่ท�ำหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณจากสถานีภาคพื้นดินไปยังดาวเทียม
เพื่อท�ำการเปลี่ยนคลื่นความถี่ของสัญญาณจากคลื่นความถี่หนึ่งเป็นอีกคลื่นความถี่หนึ่ง ก่อนที่
จะมีการแพร่สัญญาณกลับไปยังสถานีภาคพื้นดินเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ แต่เนื่องจากพระราช
บัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ทีก่ ำ� หนดให้การบริการดาวเทียมสือ่ สารเป็นกิจการโทรคมนาคม
ดังนี้ การให้บริการอัพลิ้งสัญญาณขึ้นดาวเทียมจึงถือเป็นการให้บริการตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2554

การเข้ารหัสสัญญาณและน�ำสัญญาณนั้นมาเปลี่ยนความถี่ เพื่อท�ำให้ใช้พื้นที่น้อยลงในการส่งสัญญาณ
บริการเข้ารหัสหรือการแปลงสัญญาณ เพื่อให้สัญญาณนี้ถูกอ่านได้เฉพาะบุคคลที่สามารถเข้ารหัสสัญญาณได้
เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของสัญญาณ
46
บริการอัพเดตช่องรายการอัตโนมัติ ซึง่ เป็นการจัดเรียงช่องรายการบนกล่องรับสัญญาณ ซึง่ เป็นโปรแกรมอัพเดต
ช่องรายการอัตโนมัตโดยตรงจากดาวเทียม โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องใส่คลื่นความถี่เอง
47
บริการข้อมูลรายการอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็นเมนูแนะน�ำรายการ โดยผูช้ มสามารถเปิดดูผงั รายการ เพือ่ ดูผงั รายการ
ว่าเวลาไหนช่องไหนจะเอารายการอะไรมาออกอากาศ
44
45
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2. ตลาดค้าปลีกสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม คือ การที่ผู้ให้บริการโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายดาวเทียม มีการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปยังผู้รับชมปลายทาง (End User)

3. ลักษณะการแข่งขัน

3.1 จ�ำนวนผู้เล่นในตลาด
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม ที่ยังคงสถานะใบอนุญาต จ�ำนวน 25
ราย โดยสามารถจ�ำแนกผู้เล่นจากลักษณะบริการ ออกเป็น 6 กลุ่มบริการ ตามภาพที่ 48 ดังนี้

ภาพที่ 48 : แสดงกลุม่ ผูใ้ ห้บริการในตลาดการประกอบกิจการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายดาวเทียม
1. กลุ่มบริการ Mux + OTA + Uplink คือ ผู้เล่นที่ท�ำหน้าที่ให้บริการครบวงจรแก่
ผูใ้ ห้บริการรายอืน่ (คือ ผูใ้ ห้บริการในตลาดค้าส่งสัญญาณดาวเทียม) ซึง่ ให้บริการจัดเรียงช่องรายการ  
(OTA) ให้บริการรวบรวมช่องสัญญาณ (Multiplex) และให้บริการอัพลิงค์สัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม  
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ได้แก่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง  
จ�ำกัด ทั้งนี้ ผู้เล่นในกลุ่มบริการ MUX + OTA + Uplink ลดลงจากเดิมจ�ำนวน 2 ราย คือ บริษัท  
อสมท จ�ำกัด (มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ โดยทั้ง 2 ราย48 ไม่ปรากฏการท�ำ OTA จากข้อมูล
ปัจจุบัน49

48
49

รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ประจ�ำปี 2559 หน้า 59
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 ส�ำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม
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2. กลุม่ บริการ Mux + OTA คือ ผู้เล่นที่ท�ำหน้าที่ให้บริการจัดเรียงช่องรายการ (OTA)
ให้บริการรวบรวมช่องสัญญาณ (Multiplex) แต่ไม่ได้ให้บริการอัพลิงค์สัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม   
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 13 ราย โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 มีผู้ขอรับใบอนุญาตรายใหม่เข้ามาให้บริการ
โครงข่ายไม่ใช้คลื่นความถี่ ประเภทดาวเทียม โดยให้บริการในกลุ่มบริการ MUX + OTA ได้แก่
บริษัท วิทยุโทรทัศน์ดาวเทียม จ�ำกัด และมีผู้ขอยกเลิกใบอนุญาต 1 ราย คือ บริษัท ไลฟ์สตาร์
จ�ำกัด ดังนี้ ปัจจุบัน จึงมีผู้ที่ถือว่าเป็นผู้เล่นอยู่ในตลาดชัดเจน ได้แก่
• บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ ทีวี จ�ำกัด
• บริษัท เนกซ์ เสตป จ�ำกัด
• บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ�ำกัด
• บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ำกัด
• บริษัท ดีมิเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด
• บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ�ำกัด
• บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด
• บริษัท สามารถวิศวกรรม จ�ำกัด
• บริษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)
• บรัท ดราโก้ 2009 จ�ำกัด
• บริษัท วิทยุโทรทัศน์ดาวเทียม จ�ำกัด
• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ำกัด
3. กลุม่ บริการ Mux + Uplink คือ ผู้เล่นที่ให้บริการรวบรวมช่องสัญญาณ (Multiplex)  
และให้บริการอัพลิงค์สญ
ั ญาณขึน้ สูด่ าวเทียม (Uplink) แต่ไม่ได้ให้บริการจัดเรียงช่องรายการ (OTA)  
ปัจจุบนั มีผเู้ ล่นในกลุม่ นี้ จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์
4. กลุ่มบริการ Mux คือ ผู้เล่นที่ให้บริการรวบรวมช่องสัญญาณ (Multiplex) แต่ไม่ได้
ให้บริการจัดเรียงช่องรายการ (OTA) และไม่ได้ให้บริการอัพลิงค์สัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม ปัจจุบัน
มีจ�ำนวน 4 ราย ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2560 มีผู้ได้รับใบอนุญาตขอยกเลิกใบอนุญาตจ�ำนวน 1 ราย คือ
บริษัท สแพลช มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) และในปี พ.ศ. 2561 มีผู้รับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาต
จ�ำนวน 1 ราย คือ บริษัท โกลบอล บรอดคาสติ้ง เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด ส�ำหรับผู้ให้บริการรวบรวม
ช่องสัญญาณ (Multiplex) ในปัจจุบัน ได้แก่
• บริษัท เอ บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด
• บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง เทเลวิชั่น จ�ำกัด
• บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
• บริษัท วีชายน์ เทเลคอม จ�ำกัด
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5. กลุม่ บริการ OTA คือ ผู้เล่นที่ให้บริการจัดเรียงช่องรายการ (OTA) แต่ไม่ได้ให้บริการ
รวบรวมช่องสัญญาณ (Multiplex) และไม่ได้ให้บริการอัพลิงค์สัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม มีจ�ำนวน
3 ราย ได้แก่
• บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จ�ำกัด
• บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
• บริษัท เคเอสทีวี จ�ำกัด

ภาพที่ 49 : แสดงจ�ำนวนผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมในตลาดค้าส่ง
ที่มา: ส�ำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561
6. กลุม่ บริการ End User คือ ผู้เล่นที่ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมถึงผู้รับชม
ปลายทาง (End-user) คือ ผูท้ ใี่ ห้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายดาวเทียมถึงผูร้ บั ทางบ้าน  
โดยเป็นผู้ให้บริการที่ท�ำหน้าที่ให้บริการผ่านกล่องรับสัญญาณ ซึ่งปัจจุบันที่เห็นอยู่ในท้องตลาด
มี 14 ราย ดังนี้
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ลำ�ดับ

50

ผู้ให้บริการลูกค้าหรือผู้ทำ�การตลาด

ชื่อทางการค้า

1

บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำ�กัด

2

บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จำ�กัด

PSI

3

บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จำ�กัด

IPM

4

บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำ�กัด

DTV

5

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำ�กัด

GMMz

6

บริษัท อาร์เอส (มหาชน) จำ�กัด

Sunbox

7

บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด

Dynasat

8

บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
จำ�กัด

9

บริษัท เอ็ม เจ แซทเทลไลท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

Idea Sat

10

บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง
จำ�กัด

Thaisat

11

บริษัท อินโฟแซท จำ�กัด

Infosat

95

เครื่องหมายการค้า

True Vision

LEOTECH50

Infosat มีการให้บริการด้วยโครงข่ายของตนเอง และร่วมมือกับ iDeasat leotech และ Thaisat ออกอากาศ
ในภายใต้ชื่อ กลุ่ม Big4
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ลำ�ดับ

ผู้ให้บริการลูกค้าหรือผู้ทำ�การตลาด

ชื่อทางการค้า

12

บริษัท สามารถวิศวกรรม จำ�กัด

Samart

13

บริษัท เค เอส ทีวี จำ�กัด

KSTV

14

บริษัท เนกซ์ สเตป จำ�กัด

Good TV
(Free view HD)

เครื่องหมายการค้า

3.2 ลักษณะการแข่งขัน
การแข่งขันในตลาดการประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม จะแยกพิจารณา
ลักษณะการแข่งขันออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ลักษณะการแข่งขันในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
   การแข่งขันในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายดาวเทียมประกอบไปด้วยผูข้ าย ได้แก่
ผู้ให้บริการรวมสัญญาณ (Multiplexing Provider) ผู้ให้บริการเรียงช่อง (OTA Provider)
ผู้ให้บริการอัพลิงค์สัญญาณดาวเทียม (Uplink Provider) และผู้ซื้อ ได้แก่ ช่องรายการ (Service
Provider) การแข่งขันของตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม จึงมีลักษณะของ
ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) ที่มีสินค้าลักษณะแตกต่างกัน (Differentiated Oligopoly)
นอกจากนี้ ลักษณะของการให้บริการในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายดาวเทียม
จ�ำเป็นต้องมีการลงทุนอย่างมากเพือ่ ประกอบกิจการ เช่น การลงทุนในส่วนของห้องส่งและอุปกรณ์
แปลงสัญญาณและรวมสัญญาณที่เกี่ยวข้อง การลงทุนในสถานีอัพลิงค์สัญญาณ อีกทั้งการน�ำช่อง
สัญญาณดาวเทียม (Transponder) มาเพื่อให้บริการยังถูกจ�ำกัดโดยผู้ให้บริการในประเทศ
เพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) จึงแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด
ซึง่ เป็นเหตุให้โอกาสของผูใ้ ห้บริการรายใหม่ๆ แทบไม่เกิดขึน้ ในตลาด ตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายดาวเทียมจึงมีแนวโน้มทีผ่ ใู้ ห้บริการในตลาดจะลดลงจากการแข่งขันทีก่ ลายเป็นตลาด
ผู้ขายน้อยรายมากขึ้น
กรณีที่ 2 ลักษณะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
เป็นตลาดที่มีลักษณะผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) เนื่องจากมีผู้ให้บริการอยู่ในตลาด
14 รายในปัจจุบัน (กลุ่มบริการ End Use) และการให้บริการเกิดขึ้นในลักษณะแตกต่างกันตาม
กลุม่ เป้าหมายของผูใ้ ห้บริการทีต่ อ้ งการเข้าถึง แต่กส็ ามารถทดแทนกันได้ในสายตาผูร้ บั ชมปลายทาง
ท�ำให้ผู้ให้บริการสามารถตั้งราคาได้แตกต่างกันตามต้นทุนที่ตนเองต้องเผชิญ อีกทั้งผู้ให้บริการ
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จะเข้าสู่ตลาดดังกล่าวได้จะต้องมีการลงทุนที่สูงเพื่อสร้างโครงข่ายการรับชมของตนเอง จึงเป็น
อุปสรรคที่ผู้เล่นรายใหม่จะเข้าสู่ตลาดได้  
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดค้าปลีกการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
ไม่ใช่เพียงผู้เล่นจะแข่งขันกันเองในตลาดค้าปลีกการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
แต่ผเู้ ล่นยังต้องแข่งขันกับผูใ้ ห้บริการทีอ่ ยูใ่ นตลาดค้าปลีกการให้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายเคเบิล
และโครงข่าย IPTV หรือ OTT อีกด้วย เนื่องจากบริการของทั้งสองตลาดดังกล่าวสามารถ
ทดแทนกันได้เกือบจะสมบูรณ์ในสายตาของผูช้ ม ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาในภาพใหญ่ในสายตาผูร้ บั ชม
ปลายทาง ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมจึงมีลักษณะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
(Monopolistic)
3.3 สภาพการแข่งขันและการกระจุกตัวของตลาด
การเกิดขึ้นของดิจิทัลทีวีในปัจจุบัน ได้ส่งผลให้ผู้รับชมปลายทาง (End - User) มีทางเลือก
มากขึน้ ในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ ประกอบกับทางเลือกของผูผ้ ลิตเนือ้ หารายการ (Content
Provider) ทีม่ ชี อ่ งทางใหม่ๆ ในการน�ำเนือ้ หารายการหรือช่องรายการของตนไปเผยแพร่ เช่น รูปแบบ
การให้บริการผ่าน OTT เหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อตลาดการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย
ดาวเทียม ทั้งในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศนผ่านโครงข่ายดาวเทียมและตลาดค้าปลีกสัญญาณ
โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม ดังนี้
3.3.1 ตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดรูปแบบการให้บริการ
โทรทัศน์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก เช่น การเกิดขึ้นของผู้ให้บริการดิจิทัลทีวีที่มีจ�ำนวนผู้ให้บริการ
มากขึ้น การเกิดขึ้นของการให้บริการเนื้อหารายการรูปแบบใหม่ๆ ในลักษณะของ OTT ดังนั้น
ผู้ให้บริการเนื้อหารายการหรือช่องรายการ จึงมีทางเลือกในการน�ำเนื้อหารายการของตนหรือ
ช่องรายการของตนไปให้บริการผ่านทางช่องทางอื่นๆ มากยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้เนื้อหารายการหรือ
ช่องรายการที่เคยน�ำมาออกอากาศบนโครงข่ายดาวเทียม ย่อมลดความนิยมลงหรือไม่ใช่ทางเลือก
เดียวที่ผู้ให้บริการเนื้อหารายการหรือช่องรายการจะเลือกน�ำมาลงบนโครงข่ายดาวเทียมอีกต่อไป
ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการ MUX หรือ OTA หรือ Uplink ลดปริมาณความต้องการลง ซึ่งส่งผลให้ราคา
ในการให้บริการที่อาจลดต�่ำลง
ผู้ให้บริการในตลาดที่เล็งเห็นว่าการประกอบการอาจไม่คุ้มค่าอีกต่อไป จึงค่อยๆ
ลดการให้บริการและทยอยออกจากตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายดาวเทียม  โดยเฉพาะ
ผู้ให้บริการประเภทให้บริการ MUX หรือบริการ OTA เพียงรูปแบบเดียว จะมีโอกาสที่จะหายไป
จากตลาดได้ง่ายกว่าผู้ให้บริการที่ครบวงจรมากกว่า เนื่องจากการใช้บริการกับผู้ให้บริการ
ที่ครบวงจรจะสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการบริหารจัดการหรือน�ำเนื้อหารายการหรือช่องรายการ
ของตนเองขึ้นไปไว้บนโครงข่ายดาวเทียม ทั้งนี้ จากข้อมูลตารางที่ 3 จะเห็นว่า นับแต่รอบระยะ
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เวลาบัญชีปี 2559 ถึงปัจจุบนั ผูใ้ ห้บริการทีใ่ ห้บริการรวบรวมช่องสัญญาณ (MUX) เพียงอย่างเดียว
และผูใ้ ห้บริการจัดเรียงช่องรายการ (OTA) เพียงอย่างเดียว มีการออกจากตลาดมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ ผู้ให้บริการจัดเรียงช่องรายการ (OTA) และให้บริการรวบรวมช่องสัญญาณ (MUX)
จำ�นวนผู้รับ จำ�นวนผู้รับ
ใบอนุญาต ใบอนุญาตที่ยื่น
(ปี 2559)
แสดงรายได้
(ปี 2559)
1. OTA+MUX+Uplink
2
2
2. OTA+MUX
14
11
3. MUX + Uplink
2
1
4. MUX
7
4
5. OTA
5
3

มูลค่าตลาด
(ปี 2559)

ส่วนแบ่งตลาด

128,905,331.17
1,091,623,732.14
137,641,220.20
243,125,125.03
141,717,236.56

7.40
62.63
7.90
13.95
8.13

ตารางที่ 3 : แสดงสัดส่วนผูใ้ ห้บริการทีม่ รี ายได้ตอ่ ผูร้ บั ใบอนุญาต มูลค่าตลาด และส่วนแบ่ง
ตลาด ในตลาดค้าส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
ที่มา: ข้อมูลรายได้ที่ย่ืนช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559, ส�ำนัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และข้อมูลจ�ำนวนผู้รับ
ใบอนุญาตส�ำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม ส�ำนักงาน กสทช.
ส�ำหรับส่วนแบ่งตลาด พบว่า มูลค่าตลาดส่วนใหญ่ร้อยละ 62.63 เป็นกลุ่มผู้ให้บริการ
จัดเรียงช่องรายการและบริการรวบรวมช่องสัญญาณ (OTA+MUX) โดยมีผู้ให้บริการที่ให้บริการ
รวบรวมช่องสัญญาณ  (MUX) เพียงอย่างเดียว ได้ส่วนแบ่งตลาดสูงเป็นล�ำดับสอง ร้อยละ 13.95
และผู้ให้บริการจัดเรียงช่องรายการ (OTA) เพียงอย่างเดียว ได้ส่วนแบ่งตลาดสูงเป็นล�ำดับสาม
ร้อยละ 8.13
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ภาพที่ 50 : แสดงส่วนแบ่งตลาดลักษณะบริการของตลาดการประกอบกิจการโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
ที่มา: ข้อมูลรายได้ที่ยื่นช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559, ส�ำนัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
3.3.2 ตลาดค้าปลีกสัญญาณโทรทัศนผ่านโครงข่ายดาวเทียม
ผู้ให้บริการในตลาดค้าปลีกสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม ปัจจุบัน
มีจ�ำนวน 14 ราย โดยแบ่งผู้ให้บริการเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) ผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายดาวเทียมทีม่ กี ารเรียกเก็บค่าบริการ ปัจจุบนั
มีผู้ให้บริการในกลุ่มนี้อยู่ 2 ราย ได้แก่ Good TV ของ บริษัท เนกซ์ สเตป จ�ำกัด และ True Vision
ของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ำกัด อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Good TV มีการเปิดตัวให้บริการ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 256051 ดังนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าตลาดของผู้ให้บริการในตลาดค้าปลีกสัญญาณ
โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 จึงปรากฏรายได้เฉพาะแต่บริษัท
ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ำกัด เพียงรายเดียว แต่หากพิจารณารายได้จากการให้บริการ ในตลาดค้าปลีก
สัญญาณโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายดาวเทียม ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 256052 จะมีสว่ นแบ่งตลาด ดังนี้
(ดังภาพที่ 51)

51
52

http://www.nationtv.tv/main/program/378535625/
จากการประมาณการรายได้  
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ภาพที่ 51 : แสดงร้อยละของส่วนแบ่งตลาดของผูใ้ ห้บริการในตลาดค้าปลีกสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายดาวเทียมทีม่ กี ารเรียกเก็บค่าบริการ (ค่าสมาชิก) ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559
- 2560
ทีม่ า: ข้อมูลรายได้ทยี่ นื่ ช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 และ 2560
ส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส�ำนักงาน กสทช.
2) ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการในกลุ่มนี้อยู่ 12 ราย ได้แก่  
• บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด
• บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ�ำกัด
• บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ำกัด
• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ำกัด
• บริษัท อาร์เอส (มหาชน) จ�ำกัด
• บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
• บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
• บริษัท เอ็ม เจ แซทเทลไลท์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
• บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• บริษัท อินโฟแซท จ�ำกัด
• บริษัท สามารถวิศวกรรม จ�ำกัด
• บริษัท เคเอส ทีวี จ�ำกัด
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ผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายดาวเทียมทีไ่ ม่มกี ารเรียกเก็บค่าบริการในกลุม่ นี้
จะไม่มีรายได้จากการให้บริการด้วยค่าสมาชิก และลักษณะการใช้บริการจะมีลักษณะของการ
ซื้อขายกล่องแบบขาดโดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้ผ่านการ
ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ C-band และ Ku-band ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุข้อมูล
รายได้จากการให้บริการเพื่อค�ำนวณเป็นมูลค่าตลาดได้ อีกทั้ง การพิจารณารายได้จากการขาย
อุปกรณ์รบั สัญญาณจากฐานข้อมูลรายได้หลักทีป่ รากฏในข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังขาด
ข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับการค�ำนวณมูลค่าตลาดได้ เนื่องจากผู้ให้บริการหลายราย
มีการจ�ำหน่ายอุปกรณ์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหรือมีรายได้จากกิจกรรมอื่นที่
นอกเหนือจากการให้บริการกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม   
การค�ำนวณส่วนแบ่งตลาดของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายดาวเทียมทีไ่ ม่มี
การเรียกเก็บค่าบริการจึงใช้ปัจจัยอื่น อาทิ จ�ำนวนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ที่มีการขออนุญาตน�ำเข้าและผลิตที่แจ้งต่อส�ำนักงาน กสทช. แต่ปัจจัยดังกล่าวยังไม่ถือเป็นปัจจัย
ที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากจ�ำนวนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่มีการขออนุญาต
น�ำเข้าและผลิตเป็นจ�ำนวนทีร่ วมถึงกล่องที่ ส�ำรองจ�ำหน่ายหรือคงคลัง (Inventory) และเพือ่ ทดแทน
กล่องรับสัญญาณที่หมดอายุการใช้งาน ปัจจัยดังกล่าวจึงไม่ได้สะท้อนถึงการใช้งานที่แท้จริง
แต่เนื่องด้วยปัจจัยจ�ำนวนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่มีการขออนุญาตน�ำเข้า
และผลิตดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่สามารถพิจารณาให้เห็นถึงภาพรวมของการให้บริการได้
(ดังภาพที่ 52)
อื่นๆ

ภาพที่ 52 : แสดงส่วนแบ่งการตลาดในการน�ำเข้าหรือผลิตกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกนับตั้งแต่ปี 2555 - 2560
ที่มา: ส�ำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและเครื่องวิทยุ
คมนาคม ส�ำนักงาน กสทช. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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จากภาพที่ 52 แสดงให้เห็นว่านับตัง้ แต่ปี 2555 - 2560 บริษทั พีเอสไอ บรอดคาส
ติง้ จ�ำกัด (น�ำเข้าหรือผลิตโดยบริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด, บริษัท เก็ททู จ�ำกัด และบริษัท
โพลี เอส สตาร์ จ�ำกัด) มีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม สัดส่วนร้อยละ 61.89
ของการน�ำเข้าหรือผลิตกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม รองมา ได้แก่ บริษัท
จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ำกัด (น�ำเข้าหรือผลิตโดยบริษัท แซท เทรดดิ้ง จ�ำกัด, บริษัท โปร คอนเซ็พท์
แมนูแฟคเจอเรอ จ�ำกัด และบริษัท ที. เอ. ที. (ประเทศไทย) จ�ำกัด) สัดส่วนร้อยละ 14.77 ของ
การน�ำเข้าหรือผลิตกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายดาวเทียม และบริษทั ซีทเี อส เคเบิลทีวี
จ�ำกัด53 (โดยบริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ
จ�ำกัด, บริษัท วีพีเอส มัลติมีเดีย จ�ำกัด และบริษัท อีซี โซลูชั่น จ�ำกัด) สัดส่วนร้อยละ 8.82 ของ
การน�ำเข้าหรือผลิตกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
อย่างไรก็ตาม ด้วยการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีและลักษณะของการประกอบ
กิจการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปท�ำให้ผปู้ ระกอบกิจการในบางราย อาทิ บริษทั ซีทเี อส เคเบิล จ�ำกัด ยกเลิก
การประกอบกิจการ และกล่องรับสัญญาณที่มีการน�ำเข้าหรือผลิตบางรุ่นเป็นกล่องที่ไม่สามารถใช้
ในปัจจุบันได้ ผู้ประกอบกิจการในบางรายจึงมีการน�ำเข้าหรือผลิตเพื่อทดแทนกล่องรับสัญญาณ
ที่ช�ำรุด ดังนี้ เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการในการน�ำเข้าหรือผลิตกล่องรับสัญญาณจึงสรุปผลการน�ำเข้า
รายปี ดังภาพที่ 53  

ภาพที่ 53 : แสดงจ�ำนวนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายดาวเทียมทีน่ ำ� เข้าและผลิต
นับตั้งแต่ปี 2555 - 2560
ที่มา: ส�ำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและเครื่องวิทยุ
คมนาคม ส�ำนักงาน กสทช., ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
53

บริษัท ซีทีเอส เคเบิล จ�ำกัด ยกเลิกการประกอบกิจการเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
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จากภาพที่ 53 พบว่า บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด เป็นเพียงบริษัทเดียวที่มี
การผลิตและน�ำเข้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการติดตามข้อมูลพบว่าส่วนหนึ่งของการน�ำเข้าเป็น
การน�ำเข้าเพื่อทดแทนกล่องรับสัญญาณเดิมที่มีการเปลี่ยนระบบจาก DVB-S เป็น DVB-S2 และ
ส�ำหรับผู้ประกอบกิจการรายอื่น อาทิ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ำกัด ที่มีสัดส่วนการน�ำเข้าหรือผลิต
ไม่เพิ่มขึ้นนั้นเนื่องจากในปี 2559 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ำกัด ได้เปลี่ยนรูปแบบของการประกอบ
กิจการโดยยกเลิกการให้บริการแบบบอกรับสมาชิกแบบเรียกเก็บค่าบริการที่เคยให้บริการในนาม
Z Pay TV และเปลี่ยนเป็นการให้บริการในรูปแบบไม่มีค่าบริการจนถึงปัจจุบัน
ส�ำหรับบริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด นั้น ในการส�ำรวจสภาพตลาดปัจจุบันพบว่า
บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด มีการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในระบบไฟเบอร์ออฟติก
และมีการให้บริการกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์โดยผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ท�ำให้การขยาย
ตัวของบริการโทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายดาวเทียมมีปริมาณผูใ้ ช้งานทีล่ ดลง จึงท�ำให้การน�ำเข้าหรือผลิต
อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์แบบผ่านดาวเทียมมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย

4. ลักษณะการปรับตัวของอุตสาหกรรม

• พัฒนารูปแบบบริการเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วและผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งเปลี่ยนพฤติกรรม
การรับชมโทรทัศน์ เป็นการรับชมในช่องทางอืน่ เช่น อินเทอร์เน็ต ท�ำให้จำ� นวนลูกค้าทีเ่ คยดูโทรทัศน์
ผ่านระบบดาวเทียมมีจ�ำนวนลดลง ผู้ประกอบกิจการในหลายรายจึงปรับรูปแบบการด�ำเนินการ
ทางธุรกิจ โดยบางรายปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณในรูปแบบกล่องรับสัญญาณผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet box) เพื่อการรองรับเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยน นอกจากนี้ ยังมี
การจัดท�ำ Application เพื่ออ�ำนวยความสะดวกลูกค้าในการรับบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ภาพที่ 54 : แสดงการพัฒนารูปแบบการปรับตัวทางธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค
ที่มา: สื่อโฆษณาของบริษัทบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ำกัด และ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง
จ�ำกัด
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• ขยายลักษณะทางธุรกิจอื่น
ลักษณะการหดตัวของสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมเป็นเหตุให้
ความต้องการในการติดตั้งดาวเทียมลดลง ผู้ประกอบกิจการการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม
บางรายจึงจ�ำเป็นต้องลดต้นทุน อาทิ การลดจ�ำนวนพนักงาน การไม่ผลิตสินค้าเพิ่ม อย่างไรก็ตาม
ผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมบางรายได้ปรับกลยุทธ์โดยการปรับธุรกิจทีส่ ามารถใช้ทกั ษะ
ของพนักงานทีม่ อี ยูเ่ ดิมเพือ่ เปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนินงาน เช่น การติดตัง้ กล้องวงจรปิด การรับจ้าง
เดินสายน�ำสัญญาณ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งการผลิตหรือน�ำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อจ�ำหน่าย เช่น พัดลม โทรทัศน์จอ LED เครื่องซักผ้ามินิ รวมถึงกล้องติดหน้ารถ ซึ่งการปรับตัว
ลั ก ษณะเช่ น นี้ เ พื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบกิ จ การและพนั ก งานมี ง านท� ำ และสามารถอยู ่ ร อดต่ อ ไปได้
ในสถานการณ์ปัจจุบัน

ภาพที่ 55 : แสดงการขยายลักษณะทางธุรกิจอื่น  
ทีม่ า: สือ่ โฆษณาของบริษทั บริษทั อินโฟแซท จ�ำกัด และ บริษทั พีเอสไอ บรอดคาสติง้ จ�ำกัด
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• จัดท�ำรูปแบบรายการเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่
จากการส�ำรวจข้อมูลสภาพตลาดและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของช่องรายการในโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายเคเบิลและดาวเทียม พบว่า ผูป้ ระกอบกิจการบางรายมีการปรับรูปแบบของช่องรายการ
เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากผลการส�ำรวจ
พบว่าในปี 2559 - 2560 บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่น จ�ำกัด ได้ขออนุญาตช่องรายการเพื่อรองรับ
กลุ่มลูกค้าจากท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เช่น ช่องสตูล แชนแนล, ช่องชลบุรี แชนแนล, ช่องเชียงใหม่
แชนแนล, ช่องอุบล แชนแนล เป็นต้น นอกจากนี้ จากการติดตามสภาพตลาดยังพบว่า ในปี 2560
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลหลายรายได้ยกเลิกการให้บริการ โดยส่วนหนึ่ง
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเป็นการให้บริการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมซึ่งในบางกรณีมีการ
แบ่งรายได้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม  
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ตลาดช่องรายการโทรทัศน์ ส�ำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
(Service Provider)

1. ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด

ช่องรายการถือเป็นบริการต้นน�้ำที่จ�ำเป็นส�ำหรับการให้บริการกิจการโทรทัศน์ในทุก
แพลตฟอร์ม เพราะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมโทรทัศน์ของผู้รับชม
ปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ผลิตเนื้อหารายการ (Production house) จะมีการน�ำเนื้อหารายการของตนไป
ลงในช่องรายการ (Service Provider) โดยเมื่อผู้ให้บริการช่องรายการ (Service Provider)
ได้รวบรวมเนื้อหารายการเป็นช่องรายการแล้วก็จะสามารถน�ำช่องรายการของตนไปขายต่อยัง
ผู้ให้บริการโทรทัศน์แพลตฟอร์มต่างๆ หรือหากผู้ให้บริการช่องรายการต้องการได้รับรายได้จาก
การรับชม อาจมีการไปขอขึ้นยังโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายทั้งแบบใช้คลื่นความถี่ (โทรทัศน์
ภาคพื้นดิน) และแบบไม่ใช้คลื่นความถี่ (โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม เคเบิล หรือไอพีทีวี)
โดยอาจจะมีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการโครงข่ายเพื่อเป็นค่าน�ำช่องขึ้นสู่โครงข่ายหรือไม่ก็ได้

ภาพที่ 56 : แสดงลักษณะของตลาดบริการช่องรายการ
ตามภาพที่ 56 แสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตลาดบริการช่องรายการ ซึ่งมีการด�ำเนินการ
ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
1) การผลิตรายการ (SP1) คือ การท�ำหน้าที่จัดหาหรือผลิตเนื้อหารายการ (Content)
ที่อาจผลิตเองหรือจัดหามา เช่น รายการภาพยนตร์ รายการบันเทิง เป็นต้น ก่อนด�ำเนินการจัดส่ง
ให้แก่ผู้ให้บริการช่องรายการ (SP2) ทั้งนี้ การผลิตรายการอาจเป็นการให้บริการช่องรายการด้วย
หรือไม่ก็ได้ แต่ไม่ถือว่าเป็นการประกอบกิจการโทรทัศน์ของ กสทช.    
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2) การให้บริการช่องรายการ (SP2) คือ การท�ำหน้าที่รวบรวมเนื้อหารายการเพื่อจัดท�ำเป็น
ผังรายการ (Program) ลงในช่องรายการ (Channel) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด โดย
การให้บริการช่องจะต้องได้รบั ใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ตามที่ กสทช. ก�ำหนด โดยปัจจุบนั กสทช.
ได้ออกใบอนุญาตเพือ่ ให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส�ำหรับกิจการทีไ่ ม่ใช้คลืน่ ความถี่
(Service Provider) จ�ำนวน 605 ใบอนุญาต54
3) การให้บริการโครงข่าย (SP3) คือ การน�ำช่องรายการจากผู้ให้บริการช่องรายการ (SP2)
มาลงบนโครงข่ายโทรทัศน์ของตน ไม่วา่ จะเป็นผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์โทรทัศน์ผา่ นโครงข่ายดาวเทียม
เคเบิล หรือไอพีทีวี     
4) ผูใ้ ช้บริการปลายทาง (SP4) ซึง่ ผูร้ บั บริการปลายทางจะรับสัญญาณผ่านกล่องรับสัญญาณ
(Set-top box) ส�ำหรับบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม (DVB-S) หรือบริการโทรทัศน์ผ่าน
โครงข่ายเคเบิล (DVB-C) และกล่องรับสัญญาณแบบไอพีทีวี เป็นต้น

2. ห่วงโซ่บริการ

การให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ มีห่วงโซ่อุปทานที่เริ่มจากผู้ให้บริการเนื้อหารายการ
(Content Providers) ซึ่งจะท�ำหน้าที่ผลิตเนื้อหารายการ และจะน�ำเนื้อหารายการมายัง
ช่องรายการ (Service Providers) เพื่อน�ำมาลงบนโครงข่ายต่างๆ เช่น เคเบิลหรือดาวเทียม
ก่อนกระจายสัญญาณ (Distribution) ไปยังผู้รับชมปลายทาง

ภาพที่ 57 : แสดงห่วงโซ่อุปทานการให้บริการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายไปยังผู้รับชม
ปลายทาง
• Content Provider หรือผู้ผลิตเนื้อหา ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ (Owner
Right) ทั้งที่เป็นลิขสิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมดของเนื้อหารายการที่น�ำออกอากาศในรายการ
(Program) เช่น รายการกีฬา เนื้อหาภาพยนตร์ เป็นต้น
• Service Provider หรือช่องรายการ ท�ำหน้าที่จัดหาเนื้อหารายการ (ผลิตเองหรือซื้อ
ลิขสิทธิม์ า) เพือ่ น�ำไปรวบรวมเป็นช่องรายการโทรทัศน์ ตัวอย่างของผูผ้ ลิตรายการหรือช่องรายการ
เช่น ช่อง Bein Sport, ช่อง HBO, ช่อง FOX เป็นต้น

54

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2561 จากส�ำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
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• Content Aggregator หรือผูร้ วบรวบช่องรายการจากผูใ้ ห้บริการช่องรายการหลายๆ ราย
เข้าด้วยกันเพื่อจะน�ำเสนอเป็นแพ็คเกจไปยังผู้รับชมปลายทาง โดยผู้รวบรวมช่องรายการจะท�ำ
หน้าที่เจรจาต่อรองกับช่องรายการหลายๆ รายเพื่อให้ได้มาซึ่งช่องรายการเหล่านั้น  
• Platform Provider หรือ ผู้ให้บริการโครงข่ายหรือแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการ มีหน้าที่
บริการโครงข่ายเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ใช้บริการปลายทาง โดยอาจเป็นการให้บริการผ่านโทรทัศน์
แบบใช้คลื่นความถี่หรือไม่ใช้คลื่นความถี่ ทั้งนี้ ส�ำหรับผู้ให้บริการโครงข่ายอาจมีการเรียกเก็บเงิน
ค่าน�ำช่องรายการเข้าสู่โครงข่ายส�ำหรับช่องรายการบางประเภท หรืออาจมีการจ่ายเงินค่าซื้อ
ช่องรายการเพื่อน�ำเข้าสู่โครงข่ายหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของช่องรายการ
• End User หรือ ผู้รับบริการปลายทาง ได้แก่ ผู้รับชมรายการที่ใช้บริการของผู้ให้บริการ
ซึ่งอาจมีการค่าใช้จ่ายในการรับชมช่องรายการจากผู้ให้บริการโครงข่ายหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของช่องรายการที่รับชม

3. ลักษณะบริการ

โดยลักษณะของห่วงโซ่บริการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น หากพิจารณาตามลักษณะใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้ก�ำกับดูแลของ กสทช. ผู้ให้บริการช่องรายการจะต้องได้รับใบอนุญาต
เพื่อให้บริการใน 2 ลักษณะได้แก่
1) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส�ำหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถี่
2) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส�ำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้ได้อธิบายถึงการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ที่ให้บริการช่องรายการที่ใช้คลื่นความถี่ (ตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล)
ไปแล้ว ดังนี้ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ให้บริการ
ช่องรายการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่ให้บริการผ่านโครงข่ายระบบเคเบิล โครงข่ายระบบดาวเทียม
และโครงข่ายไอพีทีวีเป็นหลัก
ช่องรายการส�ำหรับกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิลและดาวเทียมนั้น หากแยกตาม
ลักษณะของเนื้อหาที่ก�ำหนดตามหลักเกณฑ์ของ กสทช.55 เพื่อให้บริการ สามารถก�ำหนดได้ 6
ประเภท ได้แก่

55

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก�ำหนดหมวดหมู่และการจัดล�ำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
พ.ศ.2556
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(1) บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป
(2) บริการโทรทัศน์ประเภทข่าวทั่วไปหรือสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) บริการโทรทัศน์ส�ำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัวฯ
(4) บริการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาฯ
(5) บริการโทรทัศน์ประเภทกีฬา การท่องเที่ยวหรือส่งเสริมสุขภาพ
(6) บริการโทรทัศน์ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ

4. ลักษณะการแข่งขัน

4.1 จ�ำนวนผู้เล่นในตลาด
ปัจจุบัน กสทช. ได้อนุมัติใบอนุญาตเพื่อให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ส�ำหรับกิจการทีไ่ ม่ใช้คลืน่ ความถี่ (Service Provider) จ�ำนวน 605 ใบอนุญาต56, 57 ซึง่ หากแบ่งแยก
ตามสัดส่วนเนือ้ หาของใบอนุญาต58 พบว่า สัดส่วนของผูใ้ ห้บริการช่องรายการประเภทปกิณกะบันเทิง
และอื่นๆ มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 55.04 สูงกว่าปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 3859 รองลงมาคือ
ช่องรายการประเภทข่าวทัว่ ไปหรือเหตุการณ์ปจั จุบนั ร้อยละ 18.35 และช่องรายการประเภทกีฬา
การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 10.08 ตามล�ำดับ   

ภาพที่ 58 : แสดงสัดส่วนผู้ได้รับใบอนุญาตบริการช่องรายการโทรทัศน์แบ่งตามหมวดหมู่
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 จากส�ำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
ไม่รวมการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นการเผยแพร่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
58
เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก�ำหนดหมวดหมู่และการจัดล�ำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ พ.ศ.2556
59
อ้างจากรายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�ำปี 2559 หน้า 76
56
57
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ปัจจุบันมีผู้ให้บริการช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาตจากส�ำนักงาน กสทช. ประเภท
ไม่ใช่คลื่นความถี่ จ�ำนวน 605 ใบอนุญาต โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบกิจการจ�ำนวน 161 ราย ทั้งนี้
ผู้ประกอบกิจการที่มีใบอนุญาตช่องรายการมากที่สุด 5 ล�ำดับแรก คือ
• บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด ถือครองใบอนุญาตช่องรายการจ�ำนวน 147 ใบอนุญาต  
(คิดเป็นร้อยละ 24.38 ของจ�ำนวนช่องรายการทัง้ หมด) โดยถือครองใบอนุญาตเพิม่ จากปีกอ่ นหน้า60
จ�ำนวน 23 ใบอนุญาต  
• บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จ�ำกัด ถือครองใบอนุญาตช่องรายการจ�ำนวน 56 ใบอนุญาต  
(คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.29 ของจ� ำ นวนช่ อ งรายการทั้ ง หมด) โดยจ� ำ นวนใบอนุ ญ าตที่ ถื อ ครอง
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนหน้า  
• บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ�ำกัด  ถือครองใบอนุญาตช่องรายการจ�ำนวน 47  ใบอนุญาต  
(คิดเป็นร้อยละ 7.79 ของจ�ำนวนช่องรายการทั้งหมด)   โดยจ�ำนวนใบอนุญาตที่ถือครองเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้า จ�ำนวน 6 ใบอนุญาต
• บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด ถือครองใบอนุญาตช่องรายการจ�ำนวน
47 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ 7.79 ของจ�ำนวนช่องรายการทั้งหมด) โดยจ�ำนวนใบอนุญาต
ที่ถือครองเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 13 ใบอนุญาต
• บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ถือครองใบอนุญาตช่องรายการจ�ำนวน
17 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ 2.82 ของจ�ำนวนช่องรายการทั้งหมด)

60
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ภาพที่ 59 : แสดงสัดส่วนการถือครองช่องรายการของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตจากส�ำนักงาน กสทช.
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2561 ส�ำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประเภทช่องรายการ สามารถจ�ำแนกได้ ดังนี้
1) ช่องรายการประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน มีผู้ให้บริการที่อยู่ในหมวดนี้
จ�ำนวน 49 ราย จ�ำนวน 111 ใบอนุญาต บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จ�ำกัด ถือครองใบอนุญาตช่อง
รายการประเภทข่าวทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบันมากที่สุด จ�ำนวน 19 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ
17.12 ของจ�ำนวนช่องรายการทั้งหมดในประเภทเดียวกัน) รองลงมา คือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป  
จ�ำกัด จ�ำนวน 15 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ 13.51 ของจ�ำนวนช่องรายการทั้งหมดในประเภท
เดียวกัน) และบริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ�ำกัด จ�ำนวน 13 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ 11.71
ของจ�ำนวนช่องรายการทั้งหมดในประเภทเดียวกัน) ตามล�ำดับ
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2) ช่องรายการประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
มีผู้ให้บริการที่อยู่ในหมวดนี้ จ�ำนวน 13 ราย จ�ำนวน 45 ใบอนุญาต บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ำกัด  
ถือครองใบอนุญาตช่องรายการประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผูส้ งู อายุ คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
มากที่สุด จ�ำนวน 24 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของจ�ำนวนช่องรายการทั้งหมดในประเภท
เดียวกัน) รองลงมา คือ บริษัท เนกซ์ สเตป จ�ำกัด จ�ำนวน 5 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ 11.11
ของจ�ำนวนช่องรายการทั้งหมดในประเภทเดียวกัน) และบริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จ�ำกัด จ�ำนวน
3 ใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของจ�ำนวนช่องรายการทั้งหมดในประเภทเดียวกัน) ตามล�ำดับ
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3) ช่องรายการประเภทเพือ่ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มีผู้ให้บริการที่อยู่ในหมวดนี้ จ�ำนวน 27 ราย จ�ำนวน 48 ใบอนุญาต  
กรมประชาสัมพันธ์ ถือครองใบอนุญาตประเภทเพือ่ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี จ�ำนวน 9 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ 18.75 ของจ�ำนวนช่องรายการทั้งหมดในประเภท
เดียวกัน) รองลงมาคือ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จ�ำกัด จ�ำนวน 6 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ 12.50
ของจ�ำนวนช่องรายการทั้งหมดในประเภทเดียวกัน) และบริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ�ำกัด จ�ำนวน
4 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจ�ำนวนช่องรายการทั้งหมดในประเภทเดียวกัน) ตามล�ำดับ

อื่นๆ

4) ช่องรายการประเภทกีฬา การท่องเที่ยวหรือส่งเสริมสุขภาพ มีผู้ให้บริการที่อยู่
ในหมวดนี้ จ�ำนวน 15 ราย จ�ำนวน 61 ใบอนุญาต บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ำกัด ถือครองใบอนุญาต
ช่องรายการประเภทกีฬา การท่องเทีย่ ว หรือส่งเสริมสุขภาพมากทีส่ ดุ และถือครองมากกว่าครึง่ หนึง่
ของใบอนุญาตช่องรายการประเภทดังกล่าว โดยถือครองจ�ำนวน 31 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ
50.82 ของจ�ำนวนช่องรายการทัง้ หมดในประเภทเดียวกัน) รองลงมาคือ บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์
เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด ถือครองจ�ำนวน 6 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ 9.84 ของจ�ำนวนช่องรายการ
ทั้งหมดในประเภทเดียวกัน) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ�ำกัด และบริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จ�ำกัด
ต่างถือครองจ�ำนวน 5 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ 8.20 ของจ�ำนวนช่องรายการทั้งหมดในประเภท
เดียวกัน) ตามล�ำดับ
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5) ช่องรายการประเภทปกิณกะ บันเทิงและอื่นๆ มีผู้ให้บริการที่อยู่ในหมวดนี้ จ�ำนวน  
94 ราย จ�ำนวน 333 ใบอนุญาต บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ำกัด ถือครองใบอนุญาตช่องรายการ
ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ จ�ำนวน 74 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของจ�ำนวนช่อง
รายการทั้งหมดในประเภทเดียวกัน) รองลงมาคือ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด  
จ�ำนวน 28 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ 8.41 ของจ�ำนวนช่องรายการทั้งหมดในประเภทเดียวกัน)  
และบริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ�ำกัด จ�ำนวน 26 ใบอนุญาต (คิดเป็นร้อยละ 7.81 ของจ�ำนวนช่อง
รายการทั้งหมดในประเภทเดียวกัน) ตามล�ำดับ
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6) ช่องรายการประเภทไม่ระบุประเภท มีผู้ให้บริการที่อยู่ในหมวดนี้ จ�ำนวน 6 ราย
จ�ำนวน 7 ใบอนุญาต บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ำกัด ถือครองใบอนุญาตช่องรายการประเภทไม่ระบุ
ประเภท จ�ำนวน 2 ใบอนุญาต ส่วนสมาคม การค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส
จ�ำกัด บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จ�ำกัด บริษัท พีทีวี สีชัง เคเบิล จ�ำกัด บริษัท เนกซ์ สเตป จ�ำกัด
ต่างถือครองรายละ 1 ใบอนุญาต
เมื่อพิจารณาช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาตจากส�ำนักงาน กสทช. ประเภทไม่ใช้คลื่น
ความถี่จ�ำนวน 605 ใบอนุญาต จ�ำแนกตามโครงข่าย พบว่า ช่องรายการส่วนใหญ่ให้บริการ
บนโครงข่ายดาวเทียม ร้อยละ 62.81 รองลงมา คือ ช่องรายการที่ให้บริการบนโครงข่ายเคเบิล
ร้อยละ 21.32 และช่องรายการที่ให้บริการบนโครงข่าย IPTV ร้อยละ 15.87

ภาพที่ 60 : แสดงสัดส่วนช่องรายการของผู้ได้รับใบอนุญาตจากส�ำนักงาน กสทช. จ�ำแนก
ตามโครงข่าย
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2561 ส�ำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
4.2 ลักษณะการแข่งขัน
ตลาดช่องรายการมีลกั ษณะเป็นตลาดทีม่ ผี ขู้ ายจ�ำนวนมากราย อีกทัง้ บริการช่องรายการของ
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารแต่ ล ะรายถื อ เป็ น บริ ก ารที่ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น แต่ ส ามารถใช้ ท ดแทนกั น ได้
(Differentiated  Product) และผู้ให้บริการช่องรายการสามารถเข้าและออกจากตลาดได้โดยง่าย
แม้จะมีการขอรับใบอนุญาตจากส�ำนักงาน กสทช. ในการให้บริการ แต่การขอรับใบอนุญาตดังกล่าว
ไม่มีข้อจ�ำกัดด้านจ�ำนวนผู้รับใบอนุญาต จึงถือว่า ตลาดช่องรายการเป็นประเภทตลาดกึ่งแข่งขัน
กึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition)
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การแข่งขันของผู้ให้บริการช่องรายการอยู่ที่ความน่าสนใจของเนื้อหารายการ (Content)
ที่น�ำมาไว้ในช่องรายการเพื่อให้ช่องรายการมีความน่าสนใจและดึงดูดการรับชมจากผู้ชมได้ ส่งผล
ต่อการหารายได้เข้าสู่ช่องรายการด้วยการโฆษณา หรือการขายต่อช่องรายการให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายต่างๆ ซึ่งจากลักษณะของช่องรายการที่มีความแตกต่างกันจึงเป็น
เหตุให้สามารถจ�ำแนกลักษณะของช่องรายได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
1. ช่องรายการที่เจ้าของโครงข่ายต้องซื้อมาเพื่อน�ำขึ้นโครงข่ายของตน ได้แก่ ช่องรายการ
ที่มีลักษณะเป็น Exclusive/Premium Content หรือช่องรายการได้รับความนิยมจากผู้ชม และ
เจ้าของโครงข่ายสามารถน�ำไปใช้เป็นจุดขายหรือโปรโมตเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่า
จะเป็นการจัดเป็นแพ็กเกจและเรียกเก็บรายได้จากค่าสมาชิก เช่น HBO, Fox, BelN เป็นต้น
2. ช่องรายการที่เจ้าของโครงข่ายน�ำขึ้นโครงข่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ช่องรายการที่มี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ ไปหรือช่องรายการทีเ่ จ้าของน�ำขึน้ โครงข่ายโดยไม่จำ� กัดสิทธิใ์ นการเข้าถึง61
ส่วนมากจะเป็นช่องรายการทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ มุง่ หวังให้ผชู้ มเข้ามารับชมเป็นจ�ำนวนมาก เช่น ช่อง Lao
star62 ช่อรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)63 และปัจจุบันยังหมายความ
รวมถึงช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่ให้บริการเป็นการทั่วไปด้วย
3. ช่องรายการที่เจ้าของโครงข่ายได้รับรายได้ในการน�ำช่องขึ้นสู่โครงข่ายของตน ได้แก่
ช่องรายการที่มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าของโครงข่ายเพื่อการน�ำช่องรายการขึ้นโครงการส�ำหรับ
การรับชม ไม่ว่าจะเป็นช่องรายการส�ำหรับคนเฉพาะกลุ่ม ช่องรายการขายสินค้าทางโทรทัศน์ เช่น
O Shopping, TV Direct  เป็นต้น
4.3 มูลค่าตลาด
ในรอบระยะเวลาปี 2559 ตลาดช่องรายการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่มีมูลค่ารวมของ
ทั้งตลาด ประมาณ 3,600 ล้านบาท ลดลงจากรอบระยะเวลาปี 2558 ร้อยละ 10.67 จึงสะท้อน
ถึงการหดตัวลงของตลาดช่องรายการในปี 2559 (ดังภาพที่ 61)  

61
62
63

มีการเข้ารหัสตามที่กฎหมายก�ำหนด แต่เจ้าของช่องเปิดให้สามารถเข้าถึงได้เป็นการทั่วไป เช่น การเข้ารหัส
แบบ BISS  
https://www.lyngsat.com/tvchannels/la/Lao-Star.html
http://www.dlf.ac.th/about_us.php?id=6
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ภาพที่ 61 : แสดงมูลค่าตลาดการให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระหว่าง
ปี 2556 - 2559
ทีม่ า: ส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  ส�ำนักงาน  
กสทช.
4.3.1 มูลค่าตลาดจ�ำแนกตามโครงข่าย
เมื่อพิจารณาแบ่งแยกการครอบครองส่วนแบ่งตลาดช่องรายการจ�ำแนกตาม
โครงข่าย พบว่า ผูใ้ ห้บริการช่องรายการผ่านโครงข่ายดาวเทียมครอบครองมูลค่าตลาดช่องรายการ
เกือบทั้งหมดของตลาดช่องรายการ โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ครอบครองส่วนแบ่งตลาด
ประมาณ 3,430 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.06 ของมูลค่าตลาดช่องรายการทั้งหมด ส�ำหรับ
ผูใ้ ห้บริการช่องรายการผ่านโครงข่ายเคเบิลครอบครองมูลค่าตลาดประมาณ 180 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.92 ของมูลค่าตลาดช่องรายการทั้งหมด และผู้ให้บริการช่องรายการผ่านโครงข่าย IPTV
ครอบครองมูลค่าตลาดประมาณ 6 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของมูลค่าตลาดช่องรายการ
ทั้งหมด
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ภาพที่ 62 : แสดงมูลค่าตลาดการให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่ จ�ำแนก
ตามโครงข่าย ระหว่างปี 2556 - 2559
ทีม่ า: ส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  ส�ำนักงาน  
กสทช.
4.3.2 มูลค่าตลาดจ�ำแนกตามนิติบุคคล
ส�ำหรับมูลค่าตลาดช่องรายการจ�ำแนกตามนิตบิ คุ คลซึง่ เป็นผูย้ นื่ ขอใบอนุญาตให้
บริการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลืน่ ความถี่ โดยการรวบรวมรายได้ทไี่ ด้รบั อนุญาตทัง้ หมดในนามนิตบิ คุ คล
เดียวกัน พบว่า นิตบิ คุ คลทีม่ มี ลู ค่าตลาดสูงสุดในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 - 2559 สามล�ำดับแรก
ได้แก่ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ำกัด, บริษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ�ำกัด
ตามล�ำดับ ซึ่งแต่ละนิติบุคคลมีสัดส่วนมูลค่าตลาดและการพัฒนาการของตลาด ดังนี้
• บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ำกัด ครอบครองมูลค่าตลาดสูงสุดนับแต่รอบระยะ
เวลาบัญชีปี 2557 ถึง 2559 โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ครอบครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ
1,070 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.63 ของมูลค่าตลาดช่องรายการ เนือ่ งจากบริษทั ทรู วิชนั่ ส์ กรุป๊
จ�ำกัด เป็นผูค้ รอบครองใบอนุญาตช่องรายการมากทีส่ ดุ ร้อยละ 27.27 ของจ�ำนวนใบอนุญาตทัง้ หมด  
• บริษทั อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน) ถือเป็นผูค้ รอบครองส่วนแบ่งตลาดสูงเป็นล�ำดับ
สอง นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 ถึง 2559 โดยมีมูลค่าตลาดในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559
ประมาณ 298.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.28 ของมูลค่าตลาดช่องรายการ แม้บริษัท อาร์เอส
จ�ำกัด (มหาชน) จะครอบครองใบอนุญาตช่องรายการเพียง 3 ใบอนุญาต แต่กลับครอบครอง
ช่องรายการทีม่ มี ลู ค่าสูงถึง 2 ช่องรายการ คือ ช่องรายการสบายดีทวี ี ทีถ่ อื เป็นช่องรายการทีม่ มี ลู ค่า
ตลาดสูงที่สุดในตลาดช่องรายการ โดยครองส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 6.44 ของมูลค่าตลาด
ช่องรายการ และมีชอ่ งรายการ 2 ทีค่ รอบครองมูลค่าตลาดสูงเป็นล�ำดับที่ 5 ของช่องรายการทัง้ หมด  
โดยครองส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 2.78 ของมูลค่าตลาดช่องรายการ
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• บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ�ำกัด เป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดสูงเป็นล�ำดับสามนับแต่
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 ถึง 2559 โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ครอบครองส่วนแบ่ง
ตลาดประมาณ 226.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.27 ของมูลค่าตลาดช่องรายการ   เนื่องจาก
ครอบครองใบอนุญาตช่องรายการมากเป็นล�ำดับที่ 7 และในแต่ละช่องรายการสามารถท�ำมูลค่าตลาด
ได้มากกว่า 6 ล้านบาท

ภาพที่ 63 : แสดงมูลค่าตลาดการให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่ จ�ำแนก
ตามนิติบุคคล สูงสุด 5 ล�ำดับ ระหว่างปี 2557 - 2559
ทีม่ า: ส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  ส�ำนักงาน  
กสทช.
		4.3.3 มูลค่าตลาดจ�ำแนกตามประเภทรายการ
ส�ำหรับมูลค่าตลาดจ�ำแนกตามประเภทรายการ พบว่า นิติบุคคลที่มีมูลค่าตลาด
สูงสุดในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 - 2559 ช่องรายการทีม่ สี ดั ส่วนตลาดสูงสุด ได้แก่ ช่องรายการ
ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ รองลงมาได้แก่ ช่องรายการประเภทกีฬาฯ ช่องรายการประเภท
เด็ก เยาวชน ครอบครัวฯ ช่องรายการประเภทข่าวฯ และช่องรายการประเภทเพื่อการศึกษาฯ
โดยแต่ละช่องรายการมีส่วนแบ่งตลาดและพัฒนาการของตลาด ดังนี้
• ช่องรายการประเภทปกิณกะบันเทิงและอืน่ ๆ ครองมูลค่าตลาดสูงทีส่ ดุ นับแต่
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 ถึง 2559 โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 2,100
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.24 ของมูลค่าตลาดช่องรายการ แต่พบว่ามูลค่าตลาดช่องรายการ
ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ มีมูลค่าตลาดลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 285 ล้านบาท
(คิดเป็นร้อยละ - 11.77)  

_18-0896.indd 120

10/22/2561 BE 4:11 PM

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

121

• ช่องรายการประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ ครองส่วนแบ่ง
ตลาดในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 สูงสุดเป็นล�ำดับสอง โดยสูงสุดเป็นล�ำดับสองติดต่อกันเป็น
ปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีมลู ค่าตลาดประมาณ 524.1 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 14.52 ของมูลค่าตลาด
ช่องรายการ และพบว่ามูลค่าตลาดช่องรายการประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ
มีมูลค่าตลาดลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 70.64 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ -11.88)
• ช่องรายการประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาส   ครองส่วนแบ่งตลาดในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 สูงเป็นล�ำดับที่สาม โดยสูงสุดเป็น
ล�ำดับสามติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 437.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.11
ของมูลค่าตลาดช่องรายการ และพบว่ามูลค่าตลาดช่องรายการประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีมูลค่าตลาดลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 2.58 ล้านบาท
(คิดเป็นร้อยละ -0.59) ซึง่ ถือเป็นประเภทช่องรายการทีม่ มี ลู ค่าตลาดลดลงจากปีกอ่ นหน้าเป็นมูลค่า
น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่องรายการประเภทอื่น
• ช่องรายการประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ครองส่วนแบ่งตลาด
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 สูงเป็นล�ำดับที่สี่ โดยสูงสุดเป็นล�ำดับสี่ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดย
ก่อนหน้าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 - 2557 เคยครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดเป็นล�ำดับที่สอง
เป็นรองเพียงช่องรายการประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559
มีมูลค่าตลาดประมาณ 437.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.11 ของมูลค่าตลาดช่องรายการ และ
พบว่ามูลค่าตลาดช่องรายการประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน มีมูลค่าตลาดลดลงจาก
ปีก่อนหน้าประมาณ 17.45 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ -5.12)
• ช่องรายการประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นล�ำดับห้า ตลอดรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2556 - 2559 โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 มีมูลค่าตลาดประมาณ 166.1 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 4.60 ของมูลค่าตลาดช่องรายการ และพบว่ามูลค่าตลาดช่องรายการประเภท
เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ
มีมูลค่าตลาดลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 23.93 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ  -12.59)
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ภาพที่ 64 : แสดงมูลค่าตลาดการให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่ จ�ำแนก
ตามประเภทช่องรายการ ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 - 2559
ทีม่ า: ส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส�ำนักงาน  
กสทช.
4.4 สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน
4.4.1 การแข่งขันด้านราคาและแพ็กเกจในการให้บริการ
การก�ำหนดแพ็กเกจในการให้บริการโดยการก�ำหนดช่องรายการในระดับราคา
ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงช่องรายการได้นั้น ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างทางเลือกให้
ลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ทั้งผ่านโครงข่ายเคเบิล
โครงข่ายดาวเทียม หรือไอพีทวี ี ต่างก็มกี ารก�ำหนดราคาและลักษณะแพ็กเกจทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ จาก
การติดตามสภาพตลาดในปี 2559 ถึงปัจจุบัน พบว่าการให้บริการโทรทัศน์มีการก�ำหนดแพ็กเกจ
และราคาที่แตกต่างกัน ดังนี้
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ผู้ให้บริการ
เครื่องหมายการค้า

64

65

66
67
68

ชื่อผู้ให้บริการ

จ�ำนวน
แพ็กเกจ

123

ราคา (บาทต่อเดือน)
ราคาต�่ำสุด

ราคาสูงสุด

บริษัท ทรู วิชั่น
กรุ๊ป จ�ำกัด

764

299
(Happy Family HD)

2,155.055
(Platinum HD)

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด
(มหาชน)

465

150
(choice)

390
(choice super plus)

บริษัท ซุปเปอร์
บอรดแบนด์
เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด

466

บริษัท เนกซ์สเตป
จ�ำกัด

1

300

-

แอบโซลูท อินฟินิค
โฮลดิ้ง จ�ำกัด

667

99
(ดูการ์ตูน)

319
(ดูหนัง)

ดี อินโนวา เทค
จ�ำกัด

168

350

-

199
599
(Sport Full HD) (Platinum Full HD)

6 แพ็กเกจหลัก และ 1 แพ็กเกจเสริม (Super Soccer HO 199 บาท) โดยไม่นับรวมแพ็กเกจ Enjoy ซึ่งเป็น
การให้บริการฟรีส�ำหรับผู้ใช้บริการในเครือทรู, http://truevisionsgroup.truecorp.co.th/?ln=th
2 แพ็กเกจหลัก และ 2 แพ็กเกจเสริม (a la cart และ Indian choice) โดยไม่นับรวมแพ็กเกจที่ให้บริการ
โดยผู้ให้บริการ OTT อาทิ Monomaxxx, Doonee, http://www.totiptv.com/box.html
ไม่รวมแพ็กเกจที่ให้บริการผ่าน  AIS Play, http://www.ais.co.th/aisplay/package.html
https://www.surf-inc.com/packages
http://superdee.tv/th/package-5/
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อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาแพ็กเก็จต่างๆ ทีใ่ ห้บริการในปัจจุบนั แล้วพบว่าบริษทั
ทรู วิชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด มีจ�ำนวนแพ็กเกจการให้บริการที่มีความครอบคลุม และนอกจากนี้จากบริการ
ที่มีการรวมบริการต่างๆ เข้ากับบริการโทรคมนาคม เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือโทรทัศน์
จึงยิ่งท�ำให้บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด มีความได้เปรียบในการให้บริการมากกว่าผู้ประกอบกิจการ
รายอื่นๆ แต่จากสถิติข้อมูลแบบรายงานข้อมูลประจ�ำปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษัท ทรู
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางจ�ำนวนผู้ใช้บริการในแพ็กเกจต่างๆ ของ
บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด จะพบว่า นับตั้งแต่ปี 2555 - 2560 การใช้บริการในแพ็กเกจประเภท
Premium และแพ็กเกจประเภท Freeview มีแนวโน้มสัดส่วนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทิศทาง
ของการใช้บริการของ Premium และ Free to air ก็มีสัดส่วนที่เริ่มลดลงในปี 2560 ซึ่งแสดงให้
เห็นได้ว่าอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้ยอดจ�ำนวนผู้ใช้บริการมีสัดส่วนลดลง และจากการสืบค้น
ข้อมูลในปัจจุบนั ยังพบว่า การใช้บริการทีล่ ดลงจากผูใ้ ช้บริการโทรทัศน์ทงั้ แบบผ่านโครงข่ายเคเบิล
และดาวเทียมต่างก็มที ศิ ทางทีล่ ดลงซึง่ มาจากพฤติกรรมของคนดูทเี่ ปลีย่ นไป และทางเลือกในการรับชม
จากเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นและได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ภาพที่ 65 : แสดงจ�ำนวนผู้ใช้บริการแพ็กเกจต่างๆ ของบริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด ในปี
2555-2560
ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2560 (แบบ 56-1) ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน)
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จากการหดตัวของผู้ใช้บริการโทรทัศน์ในปัจจุบัน พบว่า ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ผู้ใช้บริการสามารถรับชมเนื้อหารายการได้ในลักษณะของการให้บริการแบบ Over The Top หรือ
OTT ซึ่งเป็นบริการที่มีความหลากหลายและมีจ�ำนวนผู้ให้บริการมากรายในปัจจุบัน อีกทั้ง ราคา
ในการให้บริการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคาประมาณ 100-200 บาทต่อเดือน ประกอบกับเนื้อหาที่มี
การให้บริการยังเป็นเนื้อหาที่มีความน่าสนใจเนื่องจากเป็นเนื้อหาในลักษณะที่เป็น Exclusive/
Premium Content ซึง่ จากการส�ำรวจพบข้อมูลผูป้ ระกอบกิจการ OTT ทีใ่ ห้บริการในประเทศไทย
และเป็นบริการแบบเรียกเก็บค่าสมาชิก (Subscription Video on Demand : SVoD) ดังนี้
ผู้ให้บริการ
เครื่องหมายการค้า

ชื่อผู้ให้บริการ

อัตราค่าบริการ
(ต่อเดือน)

Netflix, Inc
(Netflix)

280 บาท (basic)
350 บาท (Standard)
420 บาท (Premium)

บริษัท ไอฟลิกซ์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(IFlx)

119 บาท

บริษัท โมโน ฟิล์ม จำ�กัด
(MONOMaxxx)

129 บาท

บริษัท ฮุค ดิจิตอล
(ประเทศไทย) จำ�กัด (Hooq)

119 บาท

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์
309 บาท (Premier Full HD)
เน็ทเวอร์ค จำ�กัด
199 บาท (HBO Full HD)
(AIS play)
199 บาท (Sportainment Full HD)
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บริษัท เอสทีจี มีเดียเพล็กซ์
จำ�กัด
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150 บาท
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ผู้ให้บริการ
เครื่องหมายการค้า

ชื่อผู้ให้บริการ

อัตราค่าบริการ
(ต่อเดือน)

บริษัท ไพร์มไทม์ เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จำ�กัด
(Primetime)

99 บาท (หนังฮิต)
150 บาท (ซีรีส์ดัง)
199 (หนังฮิตซีรีส์ดัง)

บริษัท ฟลาย ดิจิตอลมีเดีย
จำ�กัด
  (Hollywood HD)

199 บาท

บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(Viu)

119 บาท

ดังนี้ จากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจ�ำนวนแพ็กเกจและอัตราค่าบริการ อีกทั้ง
ตัวเลือกที่หลากหลายของบริการ OTT ที่ให้บริการอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จึงส่งผลให้
สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ให้บริการในลักษณะโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
รูปแบบเดิม (ผ่านโครงข่ายเคเบิลและดาวเทียม) ไม่อาจก�ำหนดได้ด้วยจ�ำนวนแพ็กเกจหรือ
การก�ำหนดราคาได้อย่างแท้จริง จึงควรต้องพิจารณาปัจัยด้านอื่นๆ ประกอบ
4.4.2 การแข่งขันด้านเนื้อหารายการในลักษณะ Premium/Exclusive Channel
จากสถานการณ์การแข่งขันของช่องรายการในปัจจุบัน พบว่าผู้ที่ถือครองช่อง
รายการทีม่ มี ลู ค่าสูงและได้รบั สิทธิเป็นการเฉพาะราย (Premium/Exclusive Channel) จะสามารถ
น�ำประโยชน์จากช่องรายการดังกล่าว เป็นปัจจัยก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าและก�ำหนดแพ็กเกจ
ส�ำหรับบริการได้หลากหลายยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ก�ำหนดถึงลักษณะ
ของ Premium/Exclusive Channel จึงไม่สามารถก�ำหนดลักษณะได้อย่างชัดเจน แต่หากพิจารณา
จากลักษณะเนื้อหารายการรวมถึงความนิยมของผู้บริโภคแล้ว พบว่ารายการที่จะต้องมีการซื้อ
หรือมีการก�ำหนดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดอย่างชัดเจนโดยเฉพาะรายการบันเทิงและรายการกีฬา
จากต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นรายการที่สร้างมูลค่าและดึงดูดความสนใจให้ลูกค้ามาใช้บริการได้
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เนื่องด้วยลักษณะของช่องรายการ Premium/Exclusive Channel มีลักษณะ
เป็นช่องที่ถูกคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ส่วนมากจึงไม่สามารถปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/
ดัดแปลงเนื้อหาไปจากช่องรายการจากต้นทางของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ จึงท�ำให้ช่องดังกล่าว
ไม่ถูกน�ำไปแสวงประโยชน์จากการโฆษณาดังเช่นช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลหรือ
ช่องแบบไม่ใช้คลืน่ ความถีแ่ ละท�ำให้ชอ่ งรายการมีการยืน่ รายได้จากการประกอบกิจการในลักษณะ
ไม่ปรากฏรายได้หรือปรากฏเป็นศูนย์บาท ดังนี้ ส�ำนักงาน กสทช. จึงไม่สามารถค�ำนวณมูลค่าตลาด
ที่แท้จริงของช่องรายการประเภทดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม มูลค่าตลาดของช่องรายการลักษณะ
Premium/Exclusive Channel ถือเป็นช่องที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าเพื่อให้เข้าใช้บริการ
โครงข่ายของตน มูลค่าของช่องที่แท้จริงจึงปรากฏในลักษณะของตลาดบริการโทรทัศน์ผ่าน
โครงข่ายเคเบิล ดาวเทียม หรือไอพีทีวี อนึ่ง เพื่อให้รายงานฉบับนี้สามารถเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
ส�ำนักงาน กสทช. จึงรวบรวมตัวอย่างช่องรายการประเภทต่างๆ69 ดังตารางต่อไปนี้

69

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
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71

70

ผู้ได้รับอนุญาต
ช่องรายการ

HBO
สหรัฐอเมริกา
บริษัท ซุปเปอร์
HBO Family
บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค
HBO Hits
จำ�กัด
HBO Signature
Red
cinemax
สหรัฐอเมริกา บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป
FOX ไทย, HD
จำ�กัด
FOX Crime
บริษัท ซุปเปอร์
Channel M
บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค
Channel [V] International
จำ�กัด
FOX Family Movies
บริษัท เนกซ์ สเตป จำ�กัด
FOX Movies Premium
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง
FX, FX HD
จำ�กัด
National Geographic HD
National Geographic Channel
บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี
NAT GEO WILD
จำ�กัด70

ประเทศ
เจ้าของสิทธิ

Good TV

TOT IPTV

AIS
Playbox

TrueVision TrueVision TrueVision

-

LCO71

AIS
Playbox

IPTV

-

ช่องทางให้บริการ
ภาคพื้นดิน เคเบิลทีวี ดาวเทียม

ปัจจุบันไม่ได้ให้บริการ
Local Cable Operator หรือ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล ในบางรายที่ซื้อลิขสิทธิ์ต่อจากผู้ได้รับอนุญาตช่องรายการ อาทิ บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด เพื่อน�ำช่องรายการไปเผยแพร่ต่อ

กลุ่ม

ชื่อรายการ
ช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาต

ประเภทรายการบันเทิง
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NAT GEO people
FOX Sports, 2, 3, HD
FOX Action Movies, HD
STAR Chinese Movies
Baby TV
Sky News
FOX News
Discovery Channel
Discovery HD World
Discovery Science
Animal Planet
TLC
History Channel
H2
FYI
Crime & Investigation
Lifetime

ชื่อรายการ
ช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาต

บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป
จำ�กัด

บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป
จำ�กัด
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง
จำ�กัด
บริษัท ทริปเปิล ที
เน็ตเวิร์ค จำ�กัด

สหรัฐอเมริกา

ผู้ได้รับอนุญาต
ช่องรายการ

สหรัฐอเมริกา

ประเทศ
เจ้าของสิทธิ

-

-

IPTV

TrueVision TrueVision TrueVision

LCO

TrueVision TrueVision TrueVision

ช่องทางให้บริการ
ภาคพื้นดิน เคเบิลทีวี ดาวเทียม
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บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป
จำ�กัด
บริษัท สแกน อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท ทริปเปิล ที
เน็ตเวิร์ค จำ�กัด
บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป
จำ�กัด
บริษัท ทริปเปิล ที
เน็ตเวิร์ค จำ�กัด

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป
จำ�กัด

อังกฤษ

BBC World News
BBC earth
BBC Lifestyle
BBC World Service
BBC Entertainment
AXN
Sony Channel
GEM Channel
Sony Set Asia
Sony Sab
Sony Max
Diva
Syfy
Universal Channel
CNBC

ผู้ได้รับอนุญาต
ช่องรายการ

ประเทศ
เจ้าของสิทธิ

ชื่อรายการ
ช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาต

-

-

-

IPTV

LCO

TrueVision TrueVision TrueVision

LCO

TrueVision TrueVision TrueVision

TrueVision TrueVision TrueVision

ช่องทางให้บริการ
ภาคพื้นดิน เคเบิลทีวี ดาวเทียม
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สหรัฐอเมริกา

ฮ่องกง

กาตาร์

CNN
Cartoon network
TCM
NBA TV
Warner TV
Boomerang
TNT
HLN

Celestial Classic Movies
KIX
Thrill
Miao mi

BeIn Sport

กลุ่ม Big4 ได้แก่ Infosat, Thaisat, Leotech และ Ideasat

กลุ่ม

ประเทศ
เจ้าของสิทธิ

ชื่อรายการ
ช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาต

บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป
จำ�กัด

บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป
จำ�กัด
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง
จำ�กัด
บริษัท ซุปเปอร์
บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค
จำ�กัด
บริษัท เอ็มบีทีวี จำ�กัด
(เฉพาะ Boomerang)
บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป
จำ�กัด
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง
จำ�กัด

ผู้ได้รับอนุญาต
ช่องรายการ

-

-

-

TrueVision

TOT IPTV

AIS
Playbox

TrueVision

IPTV

TrueVision TrueVision TrueVision

LCO

TrueVision TrueVision
PSI,DTV,
LCO
Dysasat,
เฉพาะ
Big472
boo,IPM,
merang Sunbox,
GMMz,
เฉพาะ
boomerang
TrueVision TrueVision

ช่องทางให้บริการ
ภาคพื้นดิน เคเบิลทีวี ดาวเทียม
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กลุ่ม
บริษัท ไทย
ลีก จำ�กัด
(ประเทศไทย)
Asian
Football
Confederation (AFC)
ASEAN
Football
Federation
(AFF)

Thailand Premier League
2017 – 2019

AFC Asia Cup
2017 - 2020

ASEAN Football
Championship
(2018)

ประเทศ
เจ้าของสิทธิ

ชื่อรายการ
ช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาต

FOX Sports Asia
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์
และวิทยุ จำ�กัด

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์
และวิทยุ จำ�กัด

บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป
จำ�กัด

ผู้ได้รับอนุญาต
ช่องรายการ

ประเภทรายการกีฬา

7HD

7HD

True4U

IPTV

FOX
Sports
Asia
(True
Vision)

N/A

FOX
Sports
Asia
(True
Vision)

N/A

N/A

N/A

TrueVision TrueVision TrueVision

ช่องทางให้บริการ
ภาคพื้นดิน เคเบิลทีวี ดาวเทียม
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FIFA World Cup
2018

UEFA EURO 2020

The
Football
Association
(สหราช
อาณาจักร)
The Union
of
European
football
Association
(UEFA)
Fédération
Internationale de
Football
Association
(FIFA)

English Premier League
2016 - 201973

บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป
จำ�กัด

N/A

beIN Sports

ผู้ได้รับอนุญาต
ช่องรายการ

N/A

beIN
Sport
(True
Vision)
N/A

beIN
Sport
(True
Vision)

N/A

beIN
Sport
(True
Vision)

IPTV

TV5 HD TrueVision TrueVision TrueVision
True4U
Amarin
TV HD

N/A

beIN
Sport
(PPTV)

ช่องทางให้บริการ
ภาคพื้นดิน เคเบิลทีวี ดาวเทียม

ในปี 2562-2563 ได้มีการเจรจาซื้อขายสิทธิในการถ่ายทอดสด โดย Facebook เป็นผู้ได้รับสิทธิในการถ่ายทอดส�ำหรับประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยประมูล
ด้วยมูลค่า 265 ล้านเหรียญสหรัฐ, https://www.thetimes.co.uk/article/facebook-agrees-first-premier-league-broadcast-deal-6pcpvl6fm

กลุ่ม

ประเทศ
เจ้าของสิทธิ

ชื่อรายการ
ช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาต
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75

74

South-East Asian Game
(SEA Game)
2019

Asian Game
2018

Summer Olympic Games
2020

ผู้ได้รับอนุญาต
ช่องรายการ

The
The Dentsu Group74
International
Olympic
Committee
(IOC)
Olympic
The Dentsu Group
Council
of Asia
(OCA)
SouthN/A
East Asian
Games
Federation  
(SEAGF)

ประเทศ
เจ้าของสิทธิ

N/A

Workpoint
TV75
PPTV

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ช่องทางให้บริการ
ภาคพื้นดิน เคเบิลทีวี ดาวเทียม

N/A

N/A

N/A

IPTV

The exclusive gatekeeper for broadcast rights (all languages; all media platforms) in Afghanistan, Brunei, Cambodia, Chinese Taipei, East Timor,
Hong Kong, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Tajikistan,
Thailand, Turkmenistan, Uzbekistan and Vietnam, https://www.olympic.org/news/ioc-awards-2018-2024-broadcast-rights-in-asia
ลิขสิทธิ์รวมถึง Facebook และเพจในเครือของ workpoint, Youtube Workpoint Official, Line Workpoint Official Account, Workpoint Website and Application

กลุ่ม

ชื่อรายการ
ช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาต
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ตลาดช่องรายการโทรทัศน์ ส�ำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
(Service Provider)
4.4.3 Shopping Channels
ช่องรายการประเภทขายหรือแนะน�ำสินค้า ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นช่องรายการ
ที่ได้รับความนิยมและมีรายได้จากการประกอบกิจการในล�ำดับต้นๆ ของประเภทเนื้อหารายการ
รายงานฉบับนี้จึงแสดงช่องรายการประเภทขายหรือแนะน�ำสินค้า เพื่อพิจารณาถึงทิศทางและ
แนวโน้มการเติบโต โดยจากการส�ำรวจข้อมูลพบช่องรายการประเภทขายหรือแนะน�ำสินค้าที่มี
การขายสินค้าเป็นหลัก76 ดังนี้  
ลำ�ดับ

ผู้รับใบอนุญาต

ชื่อช่องรายการ
SHOP CHANNEL

1

บริษัท สุขทรรศน์ จำ�กัด
S Channel

โลโก้

พันธมิตรทางธุรกิจ
กลุ่มซูมิโตโม
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด
(มหาชน)
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

TVD MOMO 1
TVD MOMO 2
TVD MOMO 3
2

บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส
จำ�กัด

1618 shop
Health and
Family

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำ�กัด
(มหาชน)

Channel 55
3

76

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท
จำ�กัด

O Shopping

บริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่
กลุ่ม CJ O Shopping
(เกาหลี)

ไม่รวมถึงลักษณะช่องที่มีการขายสินค้าในรายการแทรกในรายการ
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ลำ�ดับ

ผู้รับใบอนุญาต

ชื่อช่องรายการ
TRUE SELECT

4

บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำ�กัด
True Shopping

5

บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี
จำ�กัด

ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี

6

บริษัท ไซเบอร์คอล
จำ�กัด

Tiger Shopping
Variety

โลโก้

พันธมิตรทางธุรกิจ
กลุ่มทรูวิชั่น
GS Home Shopping
(เกาหลี)
ซีพีออล์
เดอะมอลล์กรุ๊ป
กลุ่มอินทัช
Hyndai home
shopping (เกาหลี)
กลุ่มเลนโซ่กรุ๊ป

จากจ�ำนวนผู้ให้บริการทั้ง 6 ราย ซึ่งเป็นช่องรายการประเภทขายหรือแนะน�ำ
สินค้า ในปัจจุบัน ส�ำนักงาน กสทช. ได้ส�ำรวจข้อมูลในการประกอบกิจการโดยพิจารณาจาก
รายได้ที่ผู้รับใบอนุญาตได้ยื่นแสดงต่อส�ำนักงาน กสทช. ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 - 255977
พบว่า บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผูป้ ระกอบกิจการทีม่ สี ว่ นแบ่งการตลาดสูงสุดในกลุม่ ช่องรายการทีม่ กี ารขายหรือแนะน�ำสินค้า
ในปี 2557 โดยมีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 70.67 แต่สดั ส่วนดังกล่าวลดลงเหลือร้อยละ 44.49 (ปี 2558)
และเหลือเพียงร้อยละ 36.31 (ปี 2559) ภายหลังจากที่มีผู้ประกอบกิจการในตลาดเพิ่มมากขึ้น
โดยผูป้ ระกอบกิจการทีม่ พี ฒ
ั นาการของส่วนแบ่งการตลาดเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่ปี 2557 2559 คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ำกัด (ภายใต้ช่อง O Shopping) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 3.06 ในปี 2557 และเพิ่มสูงขึ้น
กลายเป็นผูถ้ อื ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 37.34 และร้อยละ 36.31 ในปี 2558 และ 2559
ตามล�ำดับ

77

ในปี 2557 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ำกัด บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จ�ำกัด บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จ�ำกัดและบริษัท
ไซเบอร์คอล จ�ำกัด ยังไม่เริ่มประกอบกิจการ
ในปี 2558 บริษัท บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จ�ำกัดและบริษัท ไซเบอร์คอล จ�ำกัด ยังไม่เริ่มประกอบกิจการ
ในปี 2559 บริษัท ไซเบอร์คอล จ�ำกัด ยังไม่เริ่มประกอบกิจการ
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ภาพที่ 66 : แสดงส่วนแบ่งตลาดของช่องรายการประเภทขายหรือแนะน�ำสินค้า  
ทีม่ า: ส�ำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส�ำนักงาน  
กสทช.
อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสภาพตลาดอย่างต่อเนื่องในปี 2560 และ
การประมาณการมูลค่าของช่องรายการประเภทขายหรือแนะน�ำสินค้าพบว่าแนวโน้มในปี 2560
ช่องรายการประเภทขายหรือแนะน�ำสินค้า พบว่ามีสัดส่วนรายได้โดยรวมลดลงจากปีก่อนหน้า78  
โดยปัจจัยส�ำคัญอาจเกิดจากการซือ้ ขายผ่านระบบออนไลน์ ซึง่ ผูซ้ อื้ สามารถติดต่อซือ้ ขายได้โดยตรง
กับผู้ผลิตสินค้าต้นทางและการประชาสัมพันธ์ที่ตรงถึงลูกค้าจากช่องทางออนไลน์

ภาพที่ 67 : แสดงมูลค่าตลาดช่องรายการประเภทขายหรือแนะน�ำสินค้าของรอบบัญชี
ปี 2557 - 2559 และประมาณการมูลค่าตลาดในปี 2560
ที่มา: ส�ำนักงาน กสทช.
78

ประมาณการรายได้จากการประกอบกิจการในปี 2560 โดยพิจารณาจากทิศทางและแนวโน้มรายได้จาก
สื่อต่างๆ รายงานประจ�ำปี และข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำ�ปี 2560

ชื่อหนังสือ

รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�ำปี 2560

เลขที่ ISBN

978-616-416-019-4

เจ้าของ

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�ำนักงาน กสทช.)

รายชื่อผู้จัดท�ำ

ส�ำนักส่งเสริมการแข่งขันและก�ำกับดูแลกันเอง
ส่วนงานติดตามสภาพตลาดและส่งเสริมการแข่งขัน
นางรมิดา
จรินทิพย์พิทักษ์
นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก
นางสาวสกุณา แซ่ซึ่ง
นายปภังกร ใจปินตา
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รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2670 8888 Call Center 1200 ( โทรฟรี )

รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรม
ในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์
ประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.)
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