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พฤติกรรมการอุดหนุนบริการ : กรณีศกึ ษา ช่อง PPTV
ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา ภาพรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศต้องเผชิญกับสภาวะ
เศรษฐกิจที่ซบเซาและการหลอมรวมของเทคโนโลยีหลายแขนง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด ใน
อุตสาหกรรมสื่อวิทยุโทรทัศน์ซึ่งประสบปัญหาจากเม็ดเงินโฆษณาที่หลั่งไหลไปสู่สื่อดิจิทัลซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
ใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในปัจจุบัน ปัญหาการขาดทุนในอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน
ประเทศไทย หากแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและกลุ่ม
ประเทศในยุโรป หนทางปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมไม่อาจเกิดขึ้นได้หากขาดเงินลงทุนก้อนโต
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาเนื้อหารายการให้น่าสนใจและดึง ดูดผู้ชม รวมถึงพัฒนาการให้บริการให้ครอบคลุม
แพลตฟอร์มใหม่อย่าง OTT ด้วยเหตุนี้จึงมีการเข้ามาของ “กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่” ที่มีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้า
ถึงปลายน้าและมีเงินลงทุนสูง ได้ขยายอาณาจักรการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อมากขึ้นในปัจจุบัน สร้าง
ความได้เปรียบทั้งด้านเงินลงทุนในการผลิต การซื้อเนื้อหารายการ (Content) ตลอดจนการบริหารจัดการ
องค์กรให้อยู่รอดและเติบโตในอุตสาหกรรมได้ และในบทความนี้จะขอกล่าวถึงกลุ่มทุน ขนาดใหญ่จากตระกูล
“ปราสาททองโอสถ” เจ้าของสถิติแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยปี 25611 เจ้าของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส รวมถึง
กิจการในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งทากาไรปีละกว่าหลายพันล้านบาท2 (ภาพที่ 1)

กำไรสุทธิ
2015 : 7,917 M
2016 : 8,386 M
2017 : 10,215 M

กำไรสุทธิ
2015 : 1,796 M
2016 : 1,768 M
2017 : 787 M

ภาพที่ 1 กาไรสุทธิในกิจการภายใต้การถือครองหุ้นของตระกูล “ปราสาททองโอสถ”
การเข้าสู่ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ของตระกูล “ปราสาททองโอสถ” เริ่มต้นขึ้นในปี 2556 โดยนายแพทย์
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิทัล และชนะการประมูลช่องโทรทัศน์หมวดทั่วไป
แบบความคมชัดสูง (HD) ด้วยราคา 3,460 ล้านบาท กลายเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ PPTV (ช่อง36) โดยถือ
หุ้นถึง 80% ในบริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติ้ง จากัด ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว
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วารสารการเงินการธนาคาร ฉบับที่ 440 ประจาเดือนธันวาคม 2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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แต่ทว่า ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล กลับพบว่าตัวเลขผลประกอบการของช่อง PPTV
ประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการแข่งขันในแต่ละช่องทีวี ความนิยมที่ลดลงจาก
พฤติกรรมคนดูที่เปลี่ยนไปรับชมสื่อออนไลน์มากขึ้น รายได้จากเม็ดเงินโฆษณาที่หลั่งไหลสู่แพลตฟอร์มอื่นนั้น
ส่งผลให้ผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง โดยสิ้นปี 2560 ธุรกิจต้องเผชิญกับการขาดทุนกว่า 2,000 ล้านบาท3
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ภาพที่ 2 ผลประกอบการ บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติ้ง จากัด
การปรับตัวของกลุ่มผูป้ ระกอบกิจการทีวีดิจิทัลช่องอื่นๆ เมื่อประสบภาวะขาดทุน มีรายรับลดลงและ
ไม่เ ป็นไปตามเป้านั้น จะมี การปรับ ตัวโดยเปลี่ยนรูปแบบการผลิตรายการ ปรับโครงสร้างบริษัท ตลอดจน
เลย์ออฟพนักงานเพื่อลดต้นทุนในการทาธุรกิจ แต่ช่อง PPTV นั้น แม้จะขาดทุนอย่างหนักกลับฮึดสู้ด้วยการใช้
กลยุทธ์ด้าน Content เพื่ อดึง ผู้ชมกลับ มา ทั้ง การซื้อลิขสิทธิ์ร ายการดังจากทั้ งในและต่างประเทศ โดยมี
แนวคิดที่จะปรับภาพลักษณ์จากสถานีกีฬาและข่าวไปสู่สถานีบันเทิงวาไรตี้ ที่เข้าถึง ผู้ชมระดับแมสมากขึ้น
ด้วยการปรับสัดส่วนผังรายการจากเดิมที่มีการฉายกีฬา 30% ข่าว 40% และรายการวาไรตี้ 30% เปลี่ยนไป
เป็น กีฬา 20% ข่าว 30% เพิ่มรายการวาไรตี้และละครซีรีส์เป็น 50%4 การลงทุนด้านการซื้อลิขสิทธิ์รายการ
ดัง ที่เ ห็นได้ชัดเจน เช่น การทุ่ มเงินกว่า 500 ล้านบาท ซื้อลิขสิทธิ์รายการประกวดร้องเพลง เดอะ วอยซ์
(The Voice) การซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส การซื้อรายการ กิ๊กดู๋-สงครามเพลงและก่อนบ่าย
คลายเครียดจากบริษัทที่ผลิตรายการให้กับช่อง 7 และช่อง 3 การเริ่มโปรเจคผลิตละครของช่อง ส่วนทางด้าน
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กีฬา มีการซื้อลิขสิทธิ์รายการกีฬาระดับโลกอย่างการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ (Moto GP) รวมถึงการ
เจรจากับเฟซบุ๊คเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการถ่ายทอดฟุตบอลระดับโลกอย่างพรีเมียร์ลกี ซึ่งเป็นจุดขายด้านกีฬาของ
ช่องมาโดยตลอด ซึ่งการผลิตและทุ่มซื้อ Content ดังๆเหล่านี้คาดว่าใช้เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท
โดยในจานวนนี้เป็นงบผลิตละคร 500 ล้านบาท5 ซึ่งผู้บริหารช่อง PPTV มองว่า “ช่องทีวีเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูง
การลงทุนเป็นพันล้านไม่ใช่เรื่องแปลก เป้าหมายของ PPTV ไม่ใช่เรื่องการประหยัดต้นทุน แต่ทาอย่างไรถึงจะ
มีคนดูเราต่อเนื่อง ซึ่งการจะมีรายการดีๆ ได้ก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนสูง ” จึงนาไปสู่ข้อสังเกตเชิง คาถามว่า
การลงทุนเงินจานวนมหาศาลที่สวนทางกับตัวเลขผลประกอบการที่ติดลบนั้น ทาได้จริงหรือ และผู้ประกอบ
ธุรกิจมีวิธีการหรือการบริหารจัดการอย่างไรให้ธุรกิจของตนอยู่รอดและแข่งขันในตลาดได้
โดยธรรมชาติของการประกอบธุรกิจนั้น เมื่อเกิดผลกาไรเจ้าของธุรกิจก็ จะนากาไรส่วนนั้นมาเป็น
เงินทุ นในการผลิตหรือ เป็นค่าใช้จ่ายหมุ นเวียนต้นทุ นต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นในกิ จการ แต่ถ้าธุรกิ จประสบปัญ หา
ขาดทุน การแก้ปัญหาโดยทั่วไปอาจอยู่ในรูปแบบการลดต้นทุน การระดมทุนจากหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น รวมไปถึง
การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน แต่ในผู้ประกอบการที่มีอานาจแข่งขันในการประกอบธุรกิจหลายตลาด อาจใช้
ความได้เปรียบของตนในการเอาตัวรอดจากการขาดสภาพคล่องในกิจการที่ขาดทุน ซึ่งหนึ่งในพฤติกรรมที่อาจ
เกิดขึ้นก็คือ การอุดหนุนข้ามประเภทบริการ (Cross Subsidy)
การอุ ดหนุนข้ามประเภทบริการ เป็นการนาผลก าไรที่ได้จากการประกอบกิจการประเภทหนึ่งไป
ชดเชยส่วนที่ขาดทุนในการประกอบกิจการอีกประเภทหนึ่ง เพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดในตลาดที่มีการ
แข่งขันสูง ได้ กล่าวคือ เป็นการนากาไรจากการให้บ ริการในตลาดที่แข่ง ขันต่ากว่าและตนเองมีอานาจการ
แข่งขันในตลาดนั้นๆ มาชดเชยนั่นเอง ซึ่งการอุดหนุนข้ามประเภทบริการนั้น ใน ‘บางกรณี’ อาจจะทาให้เกิด
การผูกขาด ลด หรือจากัดการแข่งขัน เช่น การกาหนดราคาสินค้าและบริการที่สูงเกินไปในตลาดที่ตนมีความ
ได้ เ ปรี ย บเพื่ อ ให้ ไ ด้ ก าไรจ านวนมาก โดยหวั ง จะน าก าไรเหล่ า นั้ น มาชดเชยการขาดทุ น ในธุ ร กิ จ อี ก
ตลาดหนึ่ง เมื่อธุรกิจที่ขาดทุนได้รับเงินอุดหนุนก็จะสามารถอยู่รอดและดาเนินกิจการต่อไปได้ ทาให้สถานะ
ของผู้ประกอบธุรกิจในทั้ง 2 ตลาดอยู่ในสถานะทากาไรหรือขาดทุนน้อยลง และถ้าผู้ประกอบธุรกิจในตลาดที่
ขาดทุน ใช้กลวิธียอมขาดทุนเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยกาหนดราคาต่ากว่ามูลค่าปกติ (Dumping Price) และใช้
เงินมาอุดหนุนลักษณะนี้ต่อไปเรื่อยๆ ย่อมเป็นการบิดเบือนกลไกตลาด (Market Distortion) เพราะทาให้
กิจการที่ไม่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันยังรักษาระดับส่วนแบ่งทางการตลาดต่อไปได้ ในทางเศรษฐาสตร์
ถือว่าเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพและทาให้ ‘ผู้บริโภค’ ในตลาดที่ 1 (ตลาดที่ผู้ประกอบธุรกิจ
มีอานาจกาหนดราคาได้) ต้องรับภาระจ่ายเงินค่าสินค้าบริการมากกว่าปกติเพื่อให้เกิดผลกาไรจานวนมาก และ
‘ผู้ประกอบธุรกิจ’ รายอื่นในตลาดที่ 2 (ตลาดที่มีการนาเงินมาอุดหนุนบริการ) ย่อมเสียเปรียบในการแข่งขัน
ระยะยาวและอาจต้องออกจากตลาดสินค้าบริการนั้นไปในที่สุด การกระทาดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการอุดหนุน
บริการที่ทาให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันโดยมิชอบ (ภาพที่ 3)
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การนากาไรจากตลาดหนึ่งไปอุดหนุนการ (ยอม) ขาดทุนอีกตลาดหนึ่ง

ตลาดที่ 1
(มีอานาจกาหนดราคาสร้างกาไรได้)

ตลาดที่ 2
(ขาดทุนต้องนาเงินมาอุดหนุน)

ภาพที่ 3 การอุดหนุนข้ามประเภทบริการที่ทาให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันโดยมิชอบ
สาหรับกรณีช่อง PPTV นั้น แน่นอนว่าการมีเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นอย่างตระกูล “ปราสาททองโอสถ”
ซึ่งเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่เป็นผู้มีอานาจในตลาดอื่นทั้งตลาดสายการบินและตลาดโรงพยาบาลเอกชน ย่อมมี
ความได้เปรียบด้านการลงทุนเพิ่ม การนาผลกาไรจากธุรกิจอื่นมาหมุนเวียน ‘อุดรอยรั่ว’ จากการขาดทุนใน
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์อาจเกิดขึ้นได้ แต่หากจะกล่าวหาว่าการอุดหนุนข้ามประเภทบริการดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย
แข่งขันทางการค้าหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง อย่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและกาหนด
มาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
แข่ง ขันในกิจการกระจายเสียงและกิ จการโทรทัศน์ พ.ศ.2557 หรือประกาศ Ex-post นั้น อาจเป็นการ
ด่วนสรุปและขาดหลักฐาน เพราะความผิดตามกฎหมายและประกาศดังกล่าวต้องพิสูจน์ได้ว่า การกระทาหรือ
พฤติกรรมนั้นส่งผลกระทบต่อผู้เล่นรายอื่นในตลาด มีการทากาไรโดยอาจอยู่ในรูปแบบการคิดค่าสินค้าและ
บริการในตลาดสายการบินและตลาดโรงพยาบาลสูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์ยอมขาดทุน
ในกิจการ PPTV ยอมตัดราคาค่าเช่าช่วงเวลารายการ หรือลดค่าเช่าโฆษณาเพื่อ ให้ผู้ผลิตเนื้อหารายการและ
โฆษณาต่างๆ เปลี่ยนมาออกอากาศกับช่องแทน ซึ่งถือเป็นการกดดันและกาจัดคู่แข่งรายอื่นในตลาดทีวีดิจิทัล
และท าให้ ไ ด้ ค รองส่ ว นแบ่ ง ตลาดในที่ สุ ด ซึ่ ง ในอนาคตหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาจต้ อ ง
จับตาดูกันต่อไป เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทาหรือพฤติกรรมไม่เป็นธรรมอันอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน
ที่สุดแล้ว ความท้ าทายของอุ ตสาหกรรมที วีดิจิทั ล ในปัจ จุบัน ไม่ ได้เ กิ ดจากการแข่ง ขันระหว่างผู้
ให้บริการด้วยกันเท่านั้น หากแต่เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทาให้พฤติกรรมการรับชม
ของผู้บริโภคหันไปบริโภคข้อมูลข่าวสาร เนื้อหารายการต่างๆ จากสื่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเป็นตัวแปร
สาคัญที่จะมาดึงรายได้จากสื่อโทรทัศน์ดั้งเดิม ดังนั้นการวางกลยุทธ์ในการแข่งขันของทีวีดิจิทัล นอกจากการ
เข้าถึง แพลตฟอร์มที่ หลากหลายแล้ว การสร้างสรรค์และพัฒ นาเนื้อหารายการจะเป็นสิ่งดึง ดูดผู้บริโภคให้
กลับมารับชม และสร้างโอกาสอยู่รอดเติบโตทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการปรับกลยุทธ์เพื่อทากาไรของผู้ประกอบ
ธุรกิจนั้นต้องคานึงและระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้เล่นรายอื่นรวมถึงการแข่งขันในตลาดได้
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ภาณุ วีระชาลี
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง

ประกาศ M&A ฉบับปรับปรุงแก้ไข : กรณีศึกษาการเข้ารวมธุรกิจในกิจการโทรทัศน์
การให้บริการโทรทัศน์ เป็นหนึ่งในช่องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและนับว่ามีผลต่อการสร้างค่านิยม
ทางความคิดบางอย่างให้กับประชาชนได้มากที่สุดช่องทางหนึ่ง และในอดีตที่ผ่านมากิจการโทรทัศน์ถือเป็น
ธุรกิจที่สร้างมูลค่ามหาศาล สร้างแรงจูงใจต่อผู้ประกอบการที่จะพยายามเข้ามามีบทบาทในธุรกิจ โทรทัศน์
ในอดีตมีผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่ รายที่แข่งขันอยู่ในการตลาดโทรทัศน์ กระทั่งปลาย ปี พ.ศ. 2556
เมื่อ กสทช. ได้ประกาศให้มีการประมูล “ทีวีดิจิทัล” ซึ่งในเวลานั้นนับเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมาก มี
ผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้าสู่วงการการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผล
ประกอบการจากการลงแข่งขันในตลาดทีวีดิจิทัล ไม่ได้เป็นไปตามดังที่ คาดหวัง หลายฝ่ายต่างมีมุมมองต่อ
สาเหตุที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ ต้นทุนค่าธรรมเนียมต่างๆ ผลกระทบจากสถานการณ์
หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือกฎเกณฑ์การกากับดูแลที่มีความเข้มงวดมากเกินไป รวมถึง
การที่มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลส่วน
ใหญ่ประสบกับภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากภาพที่แสดงด้านล่าง

ภาพที่ 1 ผลประกอบการ และสัดส่วนทางการเงินของกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ที่มา : สานักส่งเสริมการแข่งขันและกากับดูแลกันเอง สานักงาน กสทช.
(ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (http://datawarehouse.dbd.go.th))
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จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่านอกจากผู้ประกอบการทีวีดิจิทลั ส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดทุนแล้ว สิ่งหนึ่งที่
สะท้ อ นออกมาอย่ างชั ดเจน คือ ผลตอบแทนต่ อทรั พย์ สิน หรื อ Return on Assets (ROA) 6 ของ
ผู้ประกอบการหลายรายมีค่าติดลบ นั่นหมายความว่าการลงทุนทางด้านสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเงินสด วัส ดุ
อุป กรณ์ หรือ อื่ นๆ ไม่ ส ามารถท าก าไรให้กั บ กิ จ การได้ อันแสดงถึง สภาพกิ จ การที่ ไม่ สู้ดี แต่ห ากลองมอง
ย้อนกลับไปประมาณสองสามปีที่ผ่านมา เราพบได้ว่าผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลมีการเคลื่อนไหวของเงิน ทุนเป็น
จานวนมาก ไม่ว่าจะในลักษณะของการเพิ่มทุน การหาพันธมิตรทางการค้า หรือแม้กระทั่งการหากลุ่มทุนเข้า
มาถือหุ้นในบริษัทที่มีอานาจควบคุมหรือเกี่ยวข้องกับผู้รับอนุญาต อาทิ การเข้ามาซื้อหุ้นของกลุ่มปราสาททอง
โอสถในกลุ่มบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จากัด (ช่อง ONE) เมื่อปี พ.ศ. 2559 หรือกรณีการเข้าซื้อหุ้นของกลุ่มสิริ
วัฒนภักดี ที่เข้ามาซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จากัด (GMM 25) เป็นต้น กรณีดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่าถึงแม้ว่าในปัจจุบันทีวีดิจิทัลจะประสบปัญหาแต่ยังคงมีกลุม่ ทุนพร้อมเข้ามาลงทุนในตลาดทีวีดิจิทลั และ
ล่าสุดปลายปี 2561 บริษัท ทีวีไดเร็ก จากัด (มหาชน) (TVD) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับความ
ประสงค์ที่จะเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จากัด (SPTV) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.10
ของหุ้นทั้งหมด ถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้ว TVD ได้แจ้งยกเลิกการซื้อขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุ
อันใดก็ตาม อย่างไรก็ ดี บทความนี้ขอหยิบยกกรณีดังกล่าวขึ้นมาเป็นกรณีศึก ษาเพื่อให้เ กิดความเข้าใจใน
ประกาศหลักเกณฑ์ด้านกากับดูแลการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง คือ ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกากับดูแลการ
รวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประกาศ M&A ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไข
จากประกาศเดิมให้มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น โดยสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
ประเด็นหลักที่ปรับปรุงแก้ไข

ประกาศ M&A ฉบับเดิม

ประกาศ M&A ฉบับปรับปรุงแก้ไข

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตฯ เมื่อมี
ความประสงค์จะรวมธุรกิจ

ขออนุญาตรวมธุรกิจ กับสานักงาน
กสทช. พิจารณา

รายงานการรวมธุรกิจ ให้กับสานักงาน
กสทช.

ระยะเวลาการยื่นคาขออนุญาต
หรือรายงานการรวมธุรกิจต่อ
สานักงานกสทช.

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อน
ดาเนินการ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อน
ดาเนินการ หรือภายหลังดาเนินการแล้ว
ไม่เกิน 7 วัน (แล้วแต่กรณี)

หากการรวมธุรกิจอาจส่งผลต่อ
การแข่งขัน

กสทช. อาจไม่อนุญาตให้มีการรวม
ธุรกิจ หรือออกมาตรการเฉพาะที่
เหมาะสม (แล้วแต่กรณี)

กสทช. อาจ ออกมาตรการเฉพาะ เพื่อ
กากับพฤติกรรมอันอาจส่งผลต่อการ
แข่งขันตามประกาศ Ex-post

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประกาศ M&A ฉบับเดิม กับ M&A ฉบับแก้ไข
6

ROA หรือ Return on Assets (ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์) เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่มีความสาคัญ โดย ROA จะเป็นสิ่ง
ที่แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดกาไรหรือไม่ เนื่องจากการที่บริษัทนั้นลงทุนในสินทรัพย์ใดๆ ก็
เพื่อจุดประสงค์ในการเติบโตดังนั้นสินทรัพย์ของบริษัทควรจะเป็นสินทรัพย์ที่ทาให้ก่อเกิดรายได้ และ สุดท้ายก็คือผลกาไร
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เมื่ อ หยิบ ยกกรณีก ารเข้าซื้อ ธุร กิ จ ระหว่างที วีไดเร็ก (TVD) และกลุ่ม สปริงนิวส์ (SPTV) มาเป็น
กรณีศึกษาตามประกาศ M&A พบว่า การซื้อขายดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ ภายใต้ประกาศ M&A ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข โดยผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่แจ้ง/รายงานรายละเอียดการซื้อขายหุ้นหรือเข้าควบรวมกิจการ
มายังสานักงาน กสทช. ตามกระบวนการขั้นตอนที่ประกาศกาหนด โดยมีรายละเอียดการพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ประกาศ M&A ใช้บังคับในกรณีที่เป็นการซื้อขายระหว่างผู้รับใบอนุญาตฯ รวมถึงผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้รับใบอนุญาตด้วย ซึ่งในที่นี้ TVD แม้จะมิใช่ผู้รับใบอนุญาตโดยตรง แต่เป็นผู้มีอานาจควบคุม
ของใบอนุญาต คือ บริษัท ทีวีดีเซอร์วิสเซส จากัด ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประเภทช่องรายการไม่ใช้คลื่นความถี่
หากกรณีดัง กล่าวมี ก ารเข้าซื้อ ขายหุ้นตามที่ ได้ร ายงานต่อตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง ประเทศไทยในคราวแรก
ย่อมเข้าเกณฑ์ที่ต้องดาเนินการแจ้งการรวมธุรกิจต่อ กสทช. ตามประกาศ M&A อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบ
ข้อมู ล และวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ในเบื้ อ งต้ น ณ วัน ที่ มี ก ารแจ้ ง ความประสงค์ จ ะเข้ าควบรวมกิ จ การต่ อตลาด
หลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย กรณี ดั งกล่ า วยั งไม่ ส่ง ผลกระทบต่อ การแข่ ง ขั นในกิจ การโทรทั ศน์ ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ M&A
2. หากพิ จารณาในด้านของข้อ ห้ามการเป็นผู้มี ผ ลประโยชน์ร่วมกั นตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศหลักเกณฑ์การประมูลฯ) กรณี บริษัท ทีวีไดเร็ก จากัด (มหาชน)
ไม่ปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลรายอื่น
กรณีดังกล่าวจึงไม่ต้องพิจารณาข้อห้ามตามประกาศหลักเกณฑ์การประมูลฯ

ภาพที่ 2 โครงสร้างของบริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จากัด (SPTV) และบริษัท ทีวีไดเร็ก จากัด (มหาชน) (TVD)
ที่มา : สานักส่งเสริมการแข่งขันและกากับดูแลกันเอง สานักงาน กสทช.
(ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(https://www.set.or.th)
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อย่างไรก็ดี ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าการถอนตัวจากการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มสปริงนิวส์ (SPTV) ของทีวีไดเร็ก
(TVD) มาจากสาเหตุใดก็ ตาม แต่ก็ สะท้ อ นให้เ ห็นว่าสถานการณ์ก ารแข่ง ขันที่ รุนแรงในปัจ จุบันส่ง ผลให้
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลหลายรายจาเป็นต้องปรับตัวและระดมทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันและประกอบกิจการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นหรือควบรวมกิจการถือเป็นการระดมทุนในรูป แบบหนึ่งที่ทาให้ธุรกิจมี
ความแข็งแรงยิ่งขึ้น ดังนั้น ประกาศ M&A ฉบับปรับปรุงแก้ไข จึงนับเป็นเครื่องมือ หนึ่งที่ช่วยให้การระดมทุน
หรือการเข้ามาควบรวมกิ จการในอุ ตสาหกรรมที วีดิจิทั ล เป็นไปได้สะดวกยิ่ง ขึ้น ในขณะเดียวกั นก็ ยัง คงมี
ประกาศหลัก เกณฑ์ อื่ นๆ ที่ ท าหน้าที่ ก ากั บ ดูแลและป้องกันพฤติกรรมการแข่ง ขันที่ ไม่ เ ป็นธรรมหรืออาจ
ก่อให้เกิดการผูกขาดในกิจการโทรทัศน์ ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการปรับปรุง ประกาศ M&A ให้มีความยืดหยุ่น
และทันต่อยุคสมัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะนอกจากการกากับดูแลที่เหมาะสมจะ
ส่งผลต่อผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยตรงแล้ว ยังส่งผลทางอ้อมไปถึงนักลงทุนภายนอกให้
หันมาสนใจลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์มากขึ้นด้วย

08

กรรณิการ์ สุวรรณมณี
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับต้น

การให้บริการทีวชี ้อปปิ้ง : เครื่องมือในการแข่งขันของผู้ประกอบการจริงหรือ??
ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์หลายช่องรายการได้เพิ่มการนาสินค้าและบริการเข้า
มาโฆษณาผ่านรายการทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในรูปแบบทีวีช้อปปิ้ง (TV Shopping) มากขึ้น ซึ่งสาเหตุหลัก
อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบการทีวีช้อปปิ้งต้องการที่จะให้สินค้าและบริการของตนเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง
ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบนั ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์หลายรายมีรายได้จากการประกอบกิจการรวมถึง
รายได้จากโฆษณาที่ลดลง ส่งผลให้ไม่สามารถแบกรับต้นทุนต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนจากการประกอบธุรกิจ
การผลิตเนื้อหารายการ การซื้อลิขสิทธิ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ อันส่งผลต่อรายได้จากการประกอบกิจการ
และผลกาไรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดผู้ประกอบกิจการจึงพยายามปรับตัวและหาช่องทาง
เพิ่มรายได้กิจการตน เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจและแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ต่อไปได้

ภาพที่ 1 รายการทีวีช้อปปิง้ “Hello Shops” ออกอากาศทางช่องเวิร์คพอยท์
การให้ผู้ประกอบกิจการทีวีช้อปปิ้งเช่าช่วงเวลาการออกอากาศจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบกิจการทั้งสอง กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการ
พยายามหารายได้เสริมผ่านการขายสินค้าที่ตน บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่ร่วมมือกัน เป็นผู้ผลิตแล้วนาเสนอ
ผ่านรายการทีวีช้อปปิ้งมากขึ้น เห็นได้จากกรณีการเพิ่มช่วงเวลาการออกอากาศทีวีช้อปปิ้งช่องเวิร์คพ้อยท์
(บจก. ไทยบรอดคาสติ้ง) เป็ น 80 นาที ต่ อ วั น จากเดิ ม ช่ อ งเวิ ร์ ค พ้ อ ยท์ จ ะเสนอรายการที วี ช้ อปปิ้งวั น ละ
40 นาที 7
7

https://positioningmag.com/1209932
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นอกจากนี้ผู้ประกอบกิจการทีวีช้อปปิ้งและผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ อาจมี ก ารซื้ อ กิ จ การซึ่ ง กั น
และกั น เพื่อตอบโจทย์ ก ารเพิ่ ม ขึ้ นรายได้ ใ นกิ จ การตน ตั ว อย่ า งกรณี ข องข่ า วการเข้ า ซื้ อ หุ้ น สปริ ง นิ ว ส์
(บจก. สปริง นิวส์ เทเลวิชั่น) ของที วีไดเร็ ก (บมจ.ทีวี ไดเร็ก) จานวน 90.1% ก่อนหน้านี้ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง
ก็จ ะส่ง ผลให้ส ปริง นิวส์เ องสามารถแบ่ง เบาภาระต้นทุนต่างๆ ทั้ งทางด้านการผลิตและจัดหาเนื้อหาและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขณะเดียวกันทีวีไดเร็ กก็มีช่องทางในการขายสินค้าของตนได้มากขึ้น แม้ว่าในที่สุด
แล้วธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม แต่นับเป็นกรณีตัวอย่างที่สะท้อน
ให้เห็นว่าผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ต่างพยายามปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในการเพิ่มรายได้โดยอาศัยช่องทางใน
การเพิ่มช่วงเวลาออกอากาศผ่านรูปแบบรายการทีวีช้อปปิ้งหรือช่องทีวีช้อปปิ้ง
แม้การเพิ่มขึ้ นของช่วงเวลาการออกอากาศของรายการทีวีช้อปปิ้ง จะช่วยทาให้รายได้เพิ่ม ขึ้นและ
ชดเชยต้นทุนที่เสียไป อย่างไรก็ดี การไร้ซึ่งการกากับดูแลการออกอากาศรายการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
ผู้เล่นรายอื่นในตลาดโทรทัศน์ รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วย โดยที่ผ่านมาหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทยยังไม่มีประกาศหลักเกณฑ์ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขในการออกอากาศรายการทีวีช้อปปิ้ง ในขณะที่
หลายประเทศมีการกากับดูแลในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง อาทิ สหราชอาณาจักร มีมาตรการเกี่ยวกับการ
ออกอากาศโฆษณาทางโทรทัศน์ เรียก COSTA (Code on the Scheduling of Television Advertising)
ออกโดย The Office of Communications (Ofcom) หน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักร โดย COSTA ได้ให้แบ่งคานิยามของการให้บริการในลักษณะดังกล่าวออกเป็น
3 ประเภท ได้แก่ Television Advertising , Teleshopping และ Teleshopping Windows ซึ่งการ
ให้บริการแต่ละประเภทสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังภาพ

Television advertising
การออกอากาศเพื่อเผยแพร่หรือประกาศเพื่อโปรโมตสินค้าและบริการ
Teleshopping
การออกอากาศเพื่อโฆษณาขายสินค้า และบริการโดยตรง โดยระบุ
ช่องทางซื้อสินค้าอย่างชัดเจน ไม่ว่า จะเป็นการซื้ อผ่านทางเว็บไซต์
หรือเบอร์โทรศัพท์ เช่น การโฆษณาของ TV Direct ที่มีการโฆษณา
ขายสินค้าให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อสินค้าโดยตรงกับบริษัทได้
Teleshopping Windows
เป็นส่วนหนึ่งของ Teleshopping แต่การออกอากาศมีความยาว
อย่างน้อย 15 นาที
ภาพที่ 2 คานิยามการให้บริการการออกอากาศโฆษณาทางโทรทัศน์โดย Ofcom
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ทั้งนี้ คานิยามของ “Teleshopping” และ “Teleshopping Windows” มีความหมายเป็นนัย
เดียวกับ TV Shopping ซึ่งเป็นรูปแบบรายการสั้นๆ 60-120 วินาที หรือ รายการทีวี 30 นาที8
อย่างไรก็ตาม ในการเปรียบเทียบกฎหมายของการออกอากาศ ผู้เขียนจึงขอใช้คานิยาม Television
Advertising , Teleshopping และ Teleshopping Windows ตามการนิยามของ Ofcom เนื่องจากประเทศ
ไทยยังไม่ได้มีการกาหนดนิยามและขอบเขตของ ไว้อย่างชัดเจน
เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย
COSTA กาหนดการออกอากาศรายการโฆษณาในประเภทช่องบริการสาธารณะ (Public Service
Channels) และการออกอากาศรายการโฆษณาในประเภทช่องธุรกิจ (Non-Public Service Channels)
ในการออกอากาศ Television Advertising ร่วมกับ Teleshopping และ Teleshopping Windows เปรียบเทียบ
กับการจากัดช่วงเวลาในการโฆษณาตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551 และประกาศ กสทช. ที่ เกี่ ยวข้อง อาทิ ประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ , ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ก ารจัดทาผังรายการสาหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การกาหนดการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลการ
ออกอากาศ
กฎหมายและประกาศ กสทช.
Ofcom
1. การออกอากาศ Television ไม่ อ นุ ญ าตให้ ห ารายได้ ด้ ว ยการ - เฉลี่ยวันละไม่ เ กิน 7 นาที ต่อ
Advertising+Teleshopping ใน โฆษณาหรือโฆษณาได้เท่าที่จาเป็น ชั่วโมง
ช่องบริการสาธารณะ
ยกเว้น
- ในช่วง 18.00 น. ถึง 23.00 น.
- การประกอบกิ จ การของกรม เฉลี่ยวันละไม่เกิน 8 นาทีต่อชั่วโมง
ประชาสั มพั นธ์ (NBT) สามารถ
ออกอากาศโฆษณาได้ ไ ม่ เ กิ น ละ 8
นาทีต่อชั่วโมง และเฉลี่ยวันละ 6 นาที
ต่อชั่วโมง
- การประกอบกิ จการของททบ.5
สามารถออกอากาศโฆษณาได้ไม่เกิ น
ละ 10 นาทีต่อชั่วโมง และเฉลี่ยวันละ
8 นาทีต่อชั่วโมง

8
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หลักเกณฑ์การกาหนดการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลการ
ออกอากาศ
กฎหมายและประกาศ กสทช.
Ofcom
2. การออกอากาศ Television - กิ จการโทรทั ศน์ ที่ ใช้ คลื่ นความถี่ ไม่ เ กิ นชั่วโมงละ 12 นาที และ
Advertising+Teleshopping ประเภทธุ รกิ จ ให้ หารายได้ จากการ เป็น Television Advertising ไม่
ในช่องธุรกิจ
โฆษณาได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12 นาที และ เกิน 9 นาที
เฉลี่ยต่อวันต้องไม่เกินชั่วโมงละ 10 นาที
- กิ จ กา รโทรทั ศน์ ที่ ไ ม่ ใช้ ค ลื่ น
ความถี่ ประเภทธุรกิ จ ให้ห ารายได้
จากการโฆษณาได้ไม่เกินชั่วโมงละ 6
นาที และเฉลี่ ย ต่ อ วั น ต้ อ งไม่ เ กิ น
ชั่วโมงละ 5 นาที
3. การออกอากาศ Teleshopping
ออกอากาศเฉพาะช่วงเวลา 24.00 น.
Windows ในช่องบริการสาธารณะ ไม่ มีการกากับดูแลในการออกอากาศ ถึง 6.00 น.
4. การออกอากาศ Teleshopping รายการ Teleshopping Windows ไม่มีการกากับดูแลในการออกอากาศ
Windows ในช่องธุรกิจ
รายการ Teleshopping Windows
ตาราง 1 เปรียบเทียบหลักเกณฑ์กาหนดช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาโดยสานักงาน กสทช. และ Ofcom
ที่มา: พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และ COSTA

การที่กฎหมายไทยในปัจจุบันมีข้อบังคับเฉพาะการกาหนดช่วงระยะเวลาในการโฆษณาเพียงช่วงเวลา
สั้ น ๆ แต่ ไ ม่ ไ ด้ บั ง คั บ ครอบคลุ ม จนตลอดไปถึ ง ช่ ว งเวลาการออกอากาศของรายการที วี ช้ อ ปปิ้ ง หรื อ
Teleshopping Windows ทาให้ไม่มีการกากับดูแลหรือการควบคุมช่วงเวลาในการออกอากาศของรายการ
ทีวีช้อปปิ้งที่ ชัดเจน ย่อมส่ง ผลต่อระยะเวลาในการออกอากาศรายการดัง กล่าวเพิ่ม ขึ้นและมีผ ลต่อรายได้
ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายที่มี แนวโน้มเพิ่มขึ้น แน่นอนว่าในโลกธุรกิจย่อมมีการแข่งขัน ทั้ง นี้ การแข่งขันที่
เกิดขึ้นอาจไม่ได้ขัดต่อประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลการแข่งขันโดยตรง อาทิ ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์ การพิจ ารณากาหนดผู้มี อานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสาคัญในตลาดที่ เกี่ ยวข้องในกิจ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่ อป้องกันมิให้มีการกระทาอันเป็นการผูกขาดหรือ
ก่อให้เ กิดความไม่ เ ป็นธรรมในการแข่ง ขัน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประกาศ Ex-ante) หรือประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาและกาหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ เ ป็ น ธรรมในการแข่ ง ขั น ในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ประกาศ Ex-post) แต่พฤติกรรมดังกล่าวนับเป็นการกระทาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่ม
รายได้ หรือเพื่อ ความอยู่รอดของกิ จการ ซึ่งเมื่อพิจ ารณาในเชิง การแข่ง ขันด้านรายได้ ช่องที่ออกอากาศ
รายการทีวีช้อปปิ้งย่อมมีแนวโน้มทารายได้และกาไรมากกว่า (หรือขาดทุนน้อยกว่า) ช่องที่ไม่ได้ออกอากาศใน
หมวดหมู่เดียวกัน กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการที่ออกอากาศรายการทีวีช้อปปิ้งจะมีรายได้ 2 ทาง ทั้งรายได้จาก
การผลิตเนื้อหาและค่าโฆษณา ซึ่งแม้ว่าในบางกรณีอาจเป็นจานวนตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต้อง
จ่ายออกไป แต่ก็ถูกชดเชยด้วยรายได้จากการขายสินค้าและบริการผ่านรายการทีวีช้อปปิ้งที่อาจต้องแบกรับ
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ความเสี่ยงจากการต้องสต็อ คสินค้า แต่ส่วนใหญ่ก็มีบริษัท ในเครือหรือบริษัท พันธมิตรร่วมลงทุนเป็นผู้ร่วม
กระจายความเสี่ยงนั้น ในขณะที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ได้ออกอากาศรายการทีวีช้อปปิ้งมีรายได้จาก
การผลิตเนื้อหาและค่าโฆษณาเพียงแค่ทางเดียวซึ่งอาจไม่สามารถหักลบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในการประกอบ
กิจการได้ การอยู่รอดของผู้ป ระกอบกิ จการที่ต่างกั นนามาซึ่งการพัฒนา ปรับปรุงเนื้อหารายการของช่อง
ที่ต้องรับกับความเสี่ยงจากรสนิยมและการเข้าถึงเนื้อหาของผู้บริโภค
อย่างไรก็ ดี แม้ การเพิ่ ม ขึ้นของพื้นที่ โฆษณาจะส่ง ผลให้ผู้ป ระกอบกิจ การมี รายได้ที่ เพิ่ม ขึ้น แต่ใน
มุมมองของผู้เขียนเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาในการออกอากาศรายการทีวีช้อปปิ้ง อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อผู้ประกอบกิจการ เพราะการเพิ่มระยะเวลาออกอากาศของรายการหนึ่งหมายความว่าจะต้อง
รายการที่ต้องลดเวลาการออกอากาศลง ส่งผลกระทบถึงการรับรู้ข่าวสารสาระที่ลดลงของผู้บริโภค นอกจากนี้
หากการเพิ่มขึ้นมีมากเกินความจาเป็นทาให้ผู้บริโภครู้สึกเบื่อหน่ายกับการรับชมรายการที่ตนไม่ต้องการหรือ
การรับชมซ้าซาก ผู้บริโภคอาจเปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมไปรับชมรายการโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการราย
อื่น และส่งผลในทางลบต่อการการจัดลาดับเรตติ้งและรายได้ของผู้ประกอบกิจการเอง
ดังนั้น แม้ว่าปัจจุบันบันประเทศไทยจะยังไม่มีประกาศหลักเกณฑ์หรือเงือ่ นไขในการกากับดูแลการใน
การให้บริการทีวีช้อปปิ้งเป็นการเฉพาะ แต่การตัดสินใจเพิ่มระยะเวลาการออกอากาศรายการทีวีช้อปปิ้ง ผู้
ประกอบกิจการควรพิจารณาถึงผลกระทบทางบวกและทางลบที่อาจส่งผลต่อกิจการของตน ผู้ประกอบกิจการ
รายอื่น และผู้บริโภคประกอบด้วย รวมไปถึงหน่วยงานกากับดูแลเองที่ต้องพิจารณาผลของสวัสดิการสังคมใน
มิติทางเศรษฐศาสตร์ที่อาจเกิดความได้เปรียบของการมีรายได้จากการออกอากาศโฆษณาหรือทีวีช้อปปิ้งใน
หมวดหมู่ วาไรตี้มากกว่าหมวดหมู่อื่ นๆที่ ถูก กาหนดการหารายได้ด้วยสัดส่วนของข่าวสารหรือสาระที่เ ป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ และอาจมีผลกระทบให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหากยังไร้การกากับดูแล จึงเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานกากับดูแลที่ต้องใช้บริบทของกฎหมายในการออกข้อกาหนดเพื่อกากับดูแลให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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ชือรายงาน
วิ เ ค ร า ะ ห์ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร แ ข่ ง ขั น ใ น กิ จ ก า ร ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง แ ล ะ กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์

ผูจ้ ด
ั ทํา
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลกันเอง
นางรมิดา จรินทิพย์พท
ิ ักษ์
นางธันยพร เปาทอง
นางสาวธัญธารีย์ สุธวี ราสิทธิ
นายภาณุ วีระชาลี
นางสาวอารดา ทางตะคุ
นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณมณี

รายงานฉบับนีมีวัตถุประสงค์เพือเปนข้อวิเคราะห์ประกอบแนวทางการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง
และ กิจการโทรทัศน์ของบุ คลากร สํานักงาน กสทช. และเพือเปนประโยชน์ต่อผู้ทีเกียวข้องทังภาครัฐ
ภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจ โดยข้อมู ล ข้อวิเคราะห์ หรือข้อความใดๆ ทีปรากฏในรายงานนี ไม่มีผล
ผูกพันต่อ กสทช. แต่อย่างใด และสํานักงาน กสทช. จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายทีอาจจะเกิดขึน
ทังทางตรงหรือทางอ้อม จากการนําข้อมู ล ข้อวิเคราะห์ หรือข้อความในรายงานนีไปใช้หรือการกระทํา
ใดๆ ทีเกียวข้องกับข้อมู ล ข้อวิเคราะห์ หรือข้อความทีปรากฏในรายงานนี

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขที 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2271 7600
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