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บทที่ 1
โครงสร้างภาพรวมของช่องทีวีดิจิตอล
ในรอบ 5 ปี (2557-2561)
ปี 2556 ปีที่พลิกโฉมหน้าวงการทีวีของประเทศไทย จากแอนะล็อกทีวี ที่มีอยู่เพียง 6
ช่อง ในฐานะฟรีทีวีของไทย จากการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดประมูลทีวดี จิ ติ อล จำ�นวน 24 ช่องใหม่ในสถานะฟรีทวี ี
ระบบดิจิตอล
เส้นทางใหม่ของอุตสาหกรรมทีวี ได้เริ่มต้น มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้น จากการสร้าง
โอกาส สร้างงานสร้างรายได้ของบุคลากรในอุตสาหกรรมนีห้ ลายพันคน มาสูเ่ ส้นทางการต่อสูท้ างธุรกิจ
ปรับกลยุทธ์ นำ�เสนอเนื้อหารายการจุดขายของแต่ละช่อง เพื่อสร้างความนิยม (เรตติ้ง) และส่วน
แบ่งรายได้โฆษณา ตามกลไกการแข่งขัน ทีม่ าพร้อมกับการปรับโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ เพือ่ หาเงินลงทุนมา
ต่อยอดธุรกิจ และการปรับตัวของผู้คนในอุตสาหกรรมทีวีอีกครั้ง
ปี 2557 เป็นปีแรกของการเปิดให้บริการทีวดี จิ ติ อล การทดลองออกอากาศทีวดี จิ ติ อล เริม่ ขึน้
ในเดือนเมษายน 2557 โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทีวีดิจิตอล ยังคงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มแรก 6 ช่องผู้ให้บริการรายเดิม ที่ยังมีการออกอากาศทั้งในระบบแอนะล็อกและดิจิตอลแบบ
คู่ขนาน ใช้ผังรายการแบบเดียวกัน และผู้ให้บริการรายใหม่ ออกอากาศในระบบดิจิตอล

ที่มา : ณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ (2559)
พีรดา พรนิมิตเลิศเจริญ (2558)

การเปลีย่ นแปลงของใบอนุญาตทีวดี จิ ติ อล และโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ในรอบ 5 ปี
จาก 6 ช่องฟรีทวี ี มาสู่ 24 ช่องทีวดี จิ ติ อลภาคธุรกิจ และยังมีอกี 4 ช่อง ซึง่ ออกอากาศในช่อง
สาธารณะ ทีป่ ระกอบด้วย ช่อง ททบ. 5 ช่อง NBT ช่องไทยพีบเี อส และ ช่องสถานีวทิ ยุโทรทัศน์รฐั สภา
รวมเป็น 28 ช่องในระบบทีวีดิจิตอล เกิดสภาพการแข่งขันครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมทีวี ในช่วงปีแรก
เป็นปีของการขยายงาน การลงทุน การสร้างงาน แสวงหาโอกาสใหม่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
อย่างไรก็ดี ในปีแรกก็เริม่ มีเหตุการณ์สง่ สัญญาณการเปลีย่ นแปลงเป็นครัง้ แรก จากบริษทั ไทยทีวี จำ�กัด
เจ้าของใบอนุญาต 2 ช่องทีวดี จิ ติ อล ได้แก่ ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว ช่องหมายเลข 15 (LOCA)
และช่องข่าวสารและสาระ ช่องหมายเลข 17 (ไทยทีวี)
ปี 2558 บริษัท ไทยทีวี จำ�กัด ของนางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ไทยทีวี จำ�กัด เจ้าของ 2 ช่องทีวดี จิ ติ อล ได้แก่ ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว ช่องหมายเลข 15
(LOCA) ที่ประมูลได้ในราคา 648 ล้านบาท และช่องข่าวสารและสาระ ช่องหมายเลข 17 (ไทยทีวี)
ที่ประมูลได้ในราคา 1,328 ล้านบาท รวม 1,976 ล้านบาท ได้ยื่นหนังสือถึง กสทช. เพื่อขอยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล หลังจากประกอบกิจการไปได้ 1 ปี และได้ชำ�ระเงินค่าประมูล
ใบอนุญาตงวดแรกไปแล้ว 341.60 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีปัญหาของบริษัท ไทยทีวี จำ�กัด ได้นำ�มาสู่การปิดตัวของทั้งช่อง LOCA และช่องไทยทีวี
อย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยยังเป็นเรื่องราวที่รอการตัดสินของศาลปกครองสูงสุด
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ต่อมาในปี 2559 ยังมีการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้ถือหุ้นในกิจการทีวีดิจิตอล โดยมีการแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการซื้อขายหุ้นในกลุ่มช่องทีวีดิจิตอลในหมวดหมู่ทั่วไปแบบ
ความคมชัดสูง (HD) ถึง 2 ช่อง ดังนี้
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษทั อมรินทร์ พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ จำ�กัด (มหาชน)
ซึง่ เป็นบริษทั แม่ของบริษทั อมรินทร์ เทเลวิชน่ั จำ�กัด ผูร้ บั ใบอนุญาตช่อง AMARIN TV HD ได้รายงาน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท วัฒนภักดี จำ�กัด ของตระกูล “สิริวัฒนภักดี” เจ้าของ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) จะเข้ามาซื้อหุ้น บริษทั อมรินทร์ พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่
จำ�กัด (มหาชน) 47.62% ในมูลค่าประมาณ 850 ล้านบาท ซึง่ เป็นการเข้ามาสู่ธุรกิจทีวีเป็นครั้งแรก
ของ ตระกูล “สิริวัฒนภักดี”
ทั้งนี้ในปี 2562 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท วัฒนภักดี จำ�กัด ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 60.10%
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่า บริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ 100% ในบริษทั จีเอ็มเอ็ม วัน
ทีวี จำ�กัด ผู้ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ในนามช่อง One จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,905 ล้านบาท
โดยทีบ่ ริษทั ประนันท์ภรณ์ จำ�กัด ทีม่ นี างสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 99.98%
ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด
ก่อนหน้าการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้น 51% และกลุ่ม
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้น 49% ในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด
ภายหลังการเพิม่ ทุนบริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด มีทนุ จดทะเบียนรวม 3,810 ล้านบาท
โดยบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) จะมีสดั ส่วนหุน้ อยูท่ ่ี 25.50% ส่วนนายถกลเกียรติถอื หุน้
24.50% ขณะที่บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำ�นวน 50%
จากข้อมูลการซือ้ หุน้ ในช่อง One ครัง้ นี้ ทำ�ให้ตระกูล “ปราสาททองโอสถ” กลายเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ในช่องทีวดี จิ ติ อลถึง 2 ช่อง จากเดิมทีไ่ ด้ใบอนุญาตจากการชนะการประมูล 1 ช่องในหมวดหมูท่ ว่ั ไป
แบบความคมชัดสูง (HD) ในนามบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำ�กัด หรือช่อง PPTV
มาแล้ว
ปี 2560 ยังคงมีความเคลื่อนไหว เจรจาซื้อขายหุ้นในช่องทีวีดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่อง GMM25 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) ตามที่ได้
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้
โดยเมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ว่าได้ขายหุน้ 50% ทีถ่ อื อยูใ่ น บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จำ�กัด ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้
100% ในบริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำ�กัด เจ้าของใบอนุญาตช่อง GMM25 ในมูลค่า 1,000 ล้านบาท
ให้กบั บริษทั อเดลฟอส จำ�กัด โดยต่อมาวันที่ 7 ธันวาคม 2560 บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน)
ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิม่ เติม ถึงโครงสร้างสัดส่วนการถือหุน้ หลังจากมีผถู้ อื หุน้
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รายใหม่ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จำ�กัด ว่า บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน)
ได้ถอื หุน้ ในสัดส่วน 50% และบริษทั สิรดิ �ำ รงธรรม จำ�กัด และ บริษทั ภักดีวฒ
ั นา จำ�กัด เป็นผูเ้ ข้ามา
ซื้อหุ้นในสัดส่วนบริษัทละ 24.99% โดยที่บริษัท สิริดำ�รงธรรม จำ�กัด เป็นบริษัทที่มีนายฐาปณ
สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้น 100% และบริษัท ภักดีวัฒนา จำ�กัด เป็นบริษัทที่มีนายปณต สิริวัฒนภักดี
เป็นผู้ถือหุ้น 100% ทั้งนี้ ทั้ง 2 บริษัท เป็นบริษัทที่บริษัท อเดลฟอส จำ�กัด กำ�หนดให้เข้ามาซื้อหุ้น
ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จำ�กัดแทน
นับเป็นการขยายธุรกิจของตระกูล “สิริวัฒนภักดี” ในธุรกิจทีวีดิจิตอลอีกครั้ง หลังจากที่ได้
เข้าไปถือหุน้ ใหญ่ในบริษทั อมรินทร์พรินติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ จำ�กัด (มหาชน) ไปแล้วเมื่อปลายปี 2559
อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2557-2561 ยังมีกรณีการเข้าไปซื้อหุ้นในกลุ่มเนชั่น ที่เป็นเจ้าของ
ช่องทีวีดิจิตอล 2 ช่อง ได้แก่ ช่อง Nation TV ในกลุ่มช่องหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ และช่อง
NOW 26 (ปัจจุบันชื่อช่อง SPRING 26) ช่องในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ซึ่งเป็น
กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะได้ข้อยุติ
เนื่องจากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยูแ่ ล้ว จึงมีความเคลือ่ นไหวจากนักลงทุนรายใหม่ในการเข้ามาซือ้ หุน้ ใน
บริษทั ตัง้ แต่ปี 2557 บริษทั นิวส์ เน็ตเวิรค์ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) ทีบ่ ริหารช่องข่าวสปริงนิวส์
ได้ทยอยเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเนชั่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนในปี 2558 เริ่มมีกระแสต้าน
จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และมีความขัดแย้งกับกลุ่ม
ผู้ถือหุ้นใหม่ จนต้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เข้ามาสอบสวน เรื่องราวทั้งหมดมายุติ
ด้วยการลาออกของสุทธิชัย หยุ่น ผู้ก่อตั้งกลุ่มเนชั่น และการเข้ามาบริหารงานอย่างเป็นทางการของ
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหม่ ในนามของบริษทั นิวส์ เน็ตเวิรค์ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) รวมกันเป็นกลุม่ ผูถ้ อื หุน้
กลุม่ เดียวกันในทัง้ 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง Nation TV ช่องสปริงนิวส์ และ ช่อง SPRING 26 ทีเ่ ปลีย่ นชือ่
จากช่อง NOW 26 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
ในส่วนของผู้บริหารนั้น มีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 และใน
วันที่ 11 มกราคม 2562 บอร์ดบริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ “ฉาย บุนนาค”
เป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการ
ในปี 2561 มีการเจรจาซือ้ ขายหุน้ ในช่องสปริงนิวส์ ทีเ่ ป็นช่องในหมวดหมูข่ า่ วสารและสาระ
โดยเมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2561 บริษทั ทีวไี ดเร็ค จำ�กัด และบริษทั นิวส์ เน็ตเวิรค์ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
(มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท ทีวีไดเร็ค จำ�กัด จะเข้ามาซื้อหุ้นบริษัท
สปริงนิวส์ เทเลวิชน่ั จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการทีวดี จิ ติ อล จากบริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่
จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือของบริษทั นิวส์ เน็ตเวิรค์ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) ในสัดส่วน
ไม่น้อยว่า 90.10% ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 949.22 ล้านบาท โดยมีการกำ�หนดการซื้อหุ้นแบบผ่อนจ่าย
เป็นเวลา 124 เดือน และมีแผนจะเปลี่ยนจากช่องข่าว ให้เป็นช่อง TV Shopping อย่างสมบูรณ์แบบ
ในต้นปี 2562
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อย่างไรก็ตามเมือ่ ต้นปี 2562 ทัง้ สองฝ่ายได้ประกาศยกเลิกแผนการซือ้ หุน้ ดังกล่าว เนือ่ งจาก
ฝ่ายบริหารของสปริงนิวส์ รอความชัดเจนจาก กสทช. ในการเสนอมาตรการคืนช่องทีวีดิจิตอล
จนในวันที่ 11 เมษายน 2562 มีค�ำ สั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง
มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงนามโดย พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยช่องสปริงนิวส์ได้แจ้งความประสงค์
คืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลต่อ กสทช. ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กลุ่มทุนอาณาจักรทีวีดิจิตอล
จากภาพรวมเมื่อตอนประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลทั้งหมด 24 ช่อง ใน 4 หมวดธุรกิจ
ในปลายปี 2556 เมือ่ 5 ปีผา่ นไป ทีวดี จิ ติ อลประเภทธุรกิจ มีการยกเลิกกิจการ และเปลีย่ นแปลง
ผูถ้ อื หุน้ ในบางช่อง จนในต้นปี 2562 มีจ�ำ นวนทีวดี จิ ติ อลภาคธุรกิจลดลงเหลือ 22 ช่อง และมีชอ่ งทีวี
ในหมวดสาธารณะอีกจำ�นวน 4 ช่องรวมทัง้ หมดเป็น 26 ช่อง ซึง่ สามารถแบ่งกลุม่ ของเจ้าของธุรกิจ
ทีวดี จิ ติ อลทั้งหมดไว้ในรูปแบบของ “กลุ่มทุนอาณาจักรทีวีดิจิตอล”
โดยที่ 26 ช่องทีวดี จิ ติ อล มีโครงสร้างกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ทีส่ ามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุม่ ดังนี้
1. กลุม่ ทีม่ เี จ้าของเป็นนักธุรกิจชัน้ นำ�ของประเทศ
2. กลุม่ วงการสือ่
3. กลุม่ นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
4. กลุม่ ทีวดี จิ ติ อลของหน่วยงานภาครัฐ

1. กลุ่มที่มีเจ้าของเป็นนักธุรกิจชั้นนำ�ของประเทศ
ในกลุ่มแรกนี้ เป็นกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำ�ของไทย ที่มีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท
ขึ้นไป (จากการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์บส ในปี 2562) เป็นกลุ่มนักธุรกิจตระกูลใหญ่ ที่มีกิจการ
หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1. ตระกูล “เจียรวนนท์” ตระกูลนักธุรกิจ เจ้าของอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร และ
โทรคมนาคม ทีถ่ กู จัดอันดับให้เป็นมหาเศรษฐีอนั ดับ 1 ของไทยจากการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์บส
ในปี 2562 ด้วยมูลค่า ทรัพย์สินรวมกว่า 2.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9.41 แสนล้าน
บาท เป็นเจ้าของทีวีดิจิตอล 2 ช่อง คือช่อง “TNN” ที่เป็นช่องในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ และ
ช่อง “True4U” ซึ่งเป็นช่องในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) เน้นเนื้อหาจากพาร์ทเนอร์
ฝั่งเกาหลี โดยเข้าร่วมประมูลได้ใบอนุญาตมาตั้งแต่ต้น
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2. ตระกูล “สิรวิ ฒ
ั นภักดี” เจ้าของธุรกิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และอสังหาริมทรัพย์ ตระกูล
มหาเศรษฐีมูลค่าทรัพย์สิน 1.62 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5.17 แสนล้านบาท อยู่ใน
อันดับ 4 ของนิตยสารฟอร์บส ปี 2562 ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลตั้งแต่แรก
แต่เข้ามาซื้อหุ้น จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถึง 2 ช่อง ได้แก่ ช่อง GMM25 ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบ
ความคมชัดปกติ (SD) ที่ให้ความสำ�คัญกับละคร ซีรีส์เจาะกลุ่มวัยรุ่น และช่อง AMARIN TV HD
ในหมวดหมูท่ ว่ั ไปแบบความคมชัดสูง (HD) มีความโดดเด่นด้านรายการข่าว และวาไรตีป้ ระเภทครอบครัว
แฟชั่น และกลุ่มบ้านและสวน
3. ตระกูล “ปราสาททองโอสถ” นำ�โดยนายแพทย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เจ้าของ
ธุรกิจโรงพยาบาล และสายการบิน มหาเศรษฐีมลู ค่าทรัพย์สนิ 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
1.08 แสนล้านบาท อยูใ่ นอันดับ 7 ของนิตยสารฟอร์บส ปี 2562 เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตทีวดี จิ ติ อล
1 ใบ ในชื่อบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำ�กัด หรือ ช่อง PPTV ในหมวดหมู่ทั่วไป
แบบความคมชัดสูง (HD) เป็นช่องเด่นด้านการถ่ายทอดสดกีฬา ที่กำ�ลังขยายเข้าสู่เนื้อหาด้านบันเทิง
และเข้าไปถือหุ้นใหญ่ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) อีก 1 ช่อง คือ ช่อง One ที่มีจุดเด่น
คือละคร และรายการบันเทิง
4. ตระกูล “ชินวัตร” ของทักษิณ ชินวัตร อดีตเจ้าพ่อโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทย และ
อดีตเจ้าของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ในอดีต เจ้าของทรัพย์สินมูลค่า 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 6.06 หมื่นล้านบาท อยู่ในอันดับ 19 ของนิตยสารฟอร์บส ปี 2562 เจ้าของใบอนุญาต
ช่องข่าวสารและสาระช่อง VOICE TV ที่เน้นเรื่องข่าวการเมือง
5. ตระกูล “โพธารามิก” ของพิชญ์ โพธารามิก เจ้าของกลุม่ จัสมิน ธุรกิจด้านโทรคมนาคม
และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) มีทรัพย์สินรวมมูลค่า 730 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 2.33 หมื่นล้านบาท อันดับ 40 ของนิตยสารฟอร์บส ปี 2562 มีช่องทีวีดิจิตอล 1 ช่องใน
หมวดหมูท่ ว่ั ไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ชือ่ ช่อง Mono 29 ทีเ่ น้นเนือ้ หาต่างประเทศ ทัง้ ภาพยนตร์
และซีรีส์
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2. กลุ่มวงการสื่อ
กลุ่มนี้เป็นผู้ประกอบกิจการในแวดวงสื่อมาก่อน มีทั้งนักธุรกิจชั้นนำ�ของประเทศ และกลุ่ม
นักธุรกิจ ผู้ผลิตรายการทีวี มีประสบการณ์ในวงการทีวีมาอย่างยาวนาน
1. ตระกูล “รัตนรักษ์” ของกฤตย์ รัตนรักษ์ จากครอบครัวผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ในอดีต และเจ้าของอาณาจักรช่อง 7 หนึ่งในช่องทีวีเก่าแก่ที่สุดช่องหนึ่งของไทย ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี
2510 เป็นฟรีทีวีที่ก่อตั้งขึ้นเป็นลำ�ดับที่ 3 ของประเทศไทย รองจากช่อง 4 บางขุนพรหม และช่อง 5
กองทัพบก
จากการจัดมูลค่าทรัพย์สินของกฤตย์ โดยนิตยสารฟอร์บส ในปี 2562 พบว่ามีมูลค่าถึง 2.8
พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 8.93 หมืน่ ล้านบาท อยูใ่ นอันดับ 11 ของมหาเศรษฐีของไทย มีใบอนุญาต
ทีวีดิจิตอลเพียงช่องเดียว คือ ช่อง 7HD ในนามบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด
2. ตระกูล “มาลีนนท์” ผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นฟรีทีวี ที่ก่อตั้งขึ้นเป็น
ลำ�ดับที่ 4 ของประเทศไทย รองจากช่อง 4 บางขุนพรหม ช่อง 5 กองทัพบก และช่อง 7
ปัจจุบันเป็นรุ่นลูกและรุ่นหลานที่เข้ามาบริหารงานทั้งหมด ภายใต้บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด
(มหาชน) จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส ปี 2562 มีมลู ค่าทรัพย์สนิ รวม 600 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือ 1.91 หมื่นล้านบาท อยู่ในอันดับ 47 ปัจจุบันมีธุรกิจทีวี 4 ช่อง คือ ช่อง 3 แอนะล็อก ที่จะ
หมดอายุสัมปทานในวันที่ 25 มีนาคม 2563 และใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 3 ช่องคือ ช่อง 3HD
ที่ออกอากาศผังรายการเดียวกับช่อง 3 แอนะล็อก ช่อง 3SD หรือช่อง 28 เน้นเนื้อหา ละครเก่าที่เคย
ออกอากาศมาแล้วของกลุ่มช่อง 3 นำ�มาออกอากาศใหม่ (ละครรีรัน) และรายการกีฬา และ ช่อง 3
Family หรือ ช่อง 13 ในหมวดหมูเ่ ด็ก เยาวชน และครอบครัว เน้นรายการซีรสี ต์ า่ งประเทศ ทีม่ เี นือ้ หา
ครอบคลุมถึงกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว
3. ตระกูล “วัชรพล” เจ้าของธุรกิจหนังสือพิมพ์ใหญ่ที่สุดของไทย “ไทยรัฐ” ไม่ติดอันดับ
50 ตระกูลมหาเศรษฐีของนิตยสารฟอร์บส ปี 2562 แต่ในปี 2561 นิตยสารฟอร์บส ประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินของ คุณหญิงปราณีตศิลป์ วัชรพล ไว้ที่ 675 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2.16 หมื่นล้านบาท
อยูใ่ นอันดับ 46 ขยายอาณาจักรเข้าสูธ่ รุ กิจทีวดี จิ ติ อล ด้วยการชนะประมูลใบอนุญาตหมวดหมูท่ ว่ั ไป
แบบความคมชัดสูง (HD) ในนามบริษทั ทริปเปิล วี บรอดคาสต์ จำ�กัด ช่อง ไทยรัฐทีวี ทีเ่ น้นรายการ
ข่าว ตามจุดแข็งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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4. ตระกูล “ดำ�รงชัยธรรม” บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) กลุ่มมีเดีย ศิลปิน
ค่ายดังของประเทศ ที่พยายามผันตัวเข้ามาเป็นเจ้าของช่องทีวีดิจิตอล ด้วยการชนะประมูลทีวีดิจิตอล
ถึง 2 ช่อง ในชือ่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจทิ ลั ทีวี จำ�กัด (ซึง่ ต่อมาเปลีย่ นชือ่ เป็นบริษทั วัน สามสิบเอ็ด
จำ�กัด) เจ้าของช่อง One และบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัลทีวี จำ�กัด (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำ�กัด) เจ้าของช่อง GMM25
หลังจากบริหารช่องทีวีดิจิตอลถึง 2 ช่องมากว่า 3 ปี กลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด
(มหาชน) ได้ปรับนโยบายใหม่ ขายหุ้นใหญ่ในทั้ง 2 ช่องให้กับพาร์ทเนอร์รายใหม่ ทั้งกลุ่ม “เจริญ
สิริวัฒนภักดี” ในช่อง GMM25 และกลุ่มนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ในช่อง One
แล้วหันมาเน้นที่งานด้านการผลิต และพัฒนาศิลปิน ที่เป็นจุดเด่นของบริษัทมาอย่างยาวนาน โดย
จะผลิตเนื้อหาให้ทุกช่องทีวีดิจิตอล และแพลทฟอร์มใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม หลังจากขายหุ้นไป
ผู้บริหารหลักในทั้ง 2 ช่อง ก็ยังเป็นบุคลากรจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) นั่นเอง
5. ตระกูล “เชษฐโชติศักดิ์” ของสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ บริษัท อาร์เอส จำ�กัด (มหาชน)
ค่ายเพลงรายใหญ่ของประเทศ จากช่อง 8 ทีม่ าจากธุรกิจทีวดี าวเทียม มุง่ เข้าสูธ่ รุ กิจทีวดี จิ ติ อล ในนาม
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชน่ั จำ�กัด ในชือ่ ช่อง 8 ทีเ่ ป็นช่องในหมวดหมูท่ ว่ั ไปแบบความคมชัดปกติ (SD)
จากรายงานผลประกอบการของบริษัท อาร์เอส จำ�กัด (มหาชน) ปี 2561 ที่แจ้งไว้กับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุไว้วา่ รายได้ของธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง (Multi-platform
Commerce–MPC) ทีเ่ ป็นรายได้จากการขายสินค้าผ่านทุกช่องทางของบริษทั ทัง้ ทีวดี จิ ติ อล วิทยุ และ
สื่อออนไลน์ มีรายได้อยู่ที่ 2,126.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรายได้ 55.6% ของบริษัท ในขณะที่
รายได้จากธุรกิจสื่อ ที่รวมถึงธุรกิจทีวีดิจิตอลนั้น มีรายได้อยู่ที่ 1,344.7 ล้านบาท คิดเป็น 35.1%
ของรายได้รวมของบริษัท
ทัง้ นี้ เมือ่ เทียบรายได้ของกลุม่ ธุรกิจสือ่ ในปี 2560 กับปี 2561 ทีบ่ ริษทั อาร์เอส จำ�กัด (มหาชน)
แจ้งไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า รายได้สว่ นนีม้ อี ตั ราทีล่ ดลง จากทีป่ ี 2560 มีรายได้
ในส่วนนี้ 1,703.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 48.6% ของรายได้รวมของบริษทั มาในปี 2561 มีรายได้
ในส่วนนี้ 1,344.7 ล้านบาท ในสัดส่วน 35.1% เท่านั้น ในขณะที่รายได้ของธุรกิจพาณิชย์ฯ ในปี
2560 อยู่ที่ 1,389.1 ล้านบาท หรือสัดส่วน 39.7% ของรายได้รวม แต่ปี 2561 มีรายได้ส่วนนี้อยู่ที่
2,126.8 ล้านบาท ในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น 55.6% จึงเป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ในวันที่ 14 มีนาคม
2562 บริษัท อาร์เอส จำ�กัด (มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอย้ายหมวดการ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จากหมวดธุรกิจสือ่ และสิง่ พิมพ์ เป็นหมวดธุรกิจพาณิชย์แทน โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
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6. ตระกูล “เหตระกูล” เจ้าของหนังสือพิมพ์ “เดลินิวส์” สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2
ของประเทศ ทีม่ กี ารแยกบทบาทของฝัง่ หนังสือพิมพ์ และทีวี ออกจากกันอย่างเด็ดขาด เป็นการบริหาร
โดยคนในตระกูลทีไ่ ม่ยงุ่ เกีย่ วกัน เจ้าของใบอนุญาตช่องหมวดหมูข่ า่ วสารและสาระ NEW 18 ในนาม
บริษทั ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำ�กัด ทีเ่ ริม่ ต้นเปิดตัวด้วยรายการสารคดี และปรับเปลีย่ นเป็นช่องข่าว และ
ปัจจุบันหันมาผสมผสานทั้งความเป็นช่องสารคดีและข่าว
7. กลุ่มเวิร์คพอยท์ นำ�โดย “ปัญญา นิรันดร์กุล” เจ้าพ่อเกมโชว์ของวงการทีวี ที่เคยรับ
ผลิตรายการให้กับช่องใหญ่ทุกช่องตั้งแต่ยุคทีวีแอนะล็อก และไปทำ�ทีวีดาวเทียมช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี
จนเข้าสู่การประมูลใบอนุญาตในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ในนามบริษัท ไทย
บรอดคาสติ้ง จำ�กัด มีความโดดเด่นเรื่องการผลิตเนื้อหาเกมโชว์วาไรตี้ จนประสบความสำ�เร็จสูงสุด
มาแล้วจากรายการ The Mask Singer หรือ หน้ากากนักร้อง ในปี 2560
8. บริษัท 3 เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด จากสถานะผู้ผลิตรายการข่าวให้กับช่อง ททบ. 5
มาอย่างยาวนาน ได้ขยายตัวมาสู่การเป็นผู้ชนะการประมูลช่อง Bright TV โดยมีรายการภาคบันเทิง
เสริมผังรายการเป็นซีรีส์จากภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะซีรีส์อินเดีย
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3. กลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
นอกจากกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำ�ของประเทศ และกลุ่มสื่อเดิม ที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจทีวีแล้ว
ทีวีดจิ ติ อลบางช่องอยูภ่ ายใต้บริษทั แม่ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำ�ให้เกิดรูปแบบ
ทัง้ การเข้ามาเจรจาซือ้ กิจการ และรูปแบบของการทยอยเข้ามาซือ้ หุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก่อนที่จะเข้ามาถือครองหุ้นใหญ่ จนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารในบริษัททั้งหมด
ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มทีวีดิจิตอลของกลุ่มเนชั่น ที่ประกอบไปด้วยช่อง Nation TV
และช่อง NOW 26 ที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นช่อง SPRING 26
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จากโครงสร้างผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ช่อง จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวพันกันทั้งหมด เริ่มจากบริษัท
นิวส์ เน็ตเวิรค์ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ 99.99% ในบริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่
จำ�กัด และบริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชน่ั
จำ�กัด เจ้าของใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่อง สปริงนิวส์
ในขณะเดียวกัน บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในสัดส่วน 9.96% ในบริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) โดยที่ บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย
กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั สปริง 26 จำ�กัด เจ้าของใบอนุญาตช่อง SPRING 26
ส่วนบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่ 71.45% ในบริษัท เนชั่น
บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำ�กัด
เจ้าของช่อง Nation TV
ทำ�ให้สรุปได้ว่า ช่อง สปริงนิวส์ ช่อง Nation TV และ ช่อง SPRING 26 คือกลุ่มช่องที่มี
ผูบ้ ริหารกลุม่ เดียวกัน ทีม่ ชี อ่ งข่าวสารและสาระถึง 2 ช่อง และช่องหมวดหมูท่ ว่ั ไปแบบความคมชัด
ปกติ (SD) 1 ช่อง

4. กลุ่มทีวีดิจิตอลของหน่วยงานภาครัฐ
ในกลุ่มของช่องทีวีดิจิตอล ที่เป็นของหน่วยงานรัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นช่องที่อยู่ในหมวดของ
ช่องสาธารณะ โดยมีอยู่ 4 ช่อง คือ ช่อง ททบ. 5 ช่อง NBT ช่องไทยพีบีเอส และช่องสถานีวิทยุ
โทรทัศน์รัฐสภา
โดยที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา อยู่ในหมวดหมู่ช่องสาธารณะประเภทที่ 3 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับ
ประชาชน และรัฐสภากับประชาชน
ส่วน อสมท. นัน้ เนือ่ งจากเป็นรัฐวิสาหกิจ ทีท่ �ำ ธุรกิจด้านสือ่ ทัง้ ทีวแี ละวิทยุ ทีจ่ ดทะเบียน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย และไม่ได้จัดอยู่ในหมวดของทีวีสาธารณะ การจะ
เดินหน้าธุรกิจต่อเนือ่ ง จึงต้องเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตด้วย และได้มาถึง 2 ช่อง ได้แก่ ช่อง MCOT
Family (ช่อง 14) ที่อยู่ในหมวดหมู่ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ช่อง 9 MCOT HD
(ช่อง 30) ที่อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD)
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ทีวดี จิ ติ อลภาคธุรกิจในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา (2557-2561) จาก 3 ช่องในหมวดหมูช่ อ่ ง
เด็ก เยาวชน และครอบครัว 7 ช่องในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 7 ช่องในหมวดหมู่ทั่วไป
แบบความความชัดปกติ และ 7 ช่องในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ค่อยๆ มีการ
เปลีย่ นแปลง จนทำ�ให้ในปีท่ี 5 (2561) เหลือผูป้ ระกอบการทีวดี จิ ติ อลภาคธุรกิจเพียง 22 ช่อง
แบ่งเป็น 2 ช่องในหมวดหมูช่ อ่ งเด็ก เยาวชน และครอบครัว 6 ช่องในหมวดหมูข่ า่ วสารและ
สาระ 7 ช่องในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความความชัดปกติ และ 7 ช่องในหมวดหมู่ทั่วไปแบบ
ความคมชัดสูง
เนือ่ งจากสภาพการแข่งขันทีส่ งู ของวงการทีวดี จิ ติ อล ทำ�ให้มที ง้ั ช่องทีข่ อยกเลิกใบอนุญาต
ไปก่อน 2 ช่อง ในขณะที่อีกหลายช่อง มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ จากกลุ่ม
นักธุรกิจรายใหญ่ที่มีทุนทรัพย์ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจระยะยาวของธุรกิจทีวีดิจิตอล เข้ามา
ซื้อหุ้นใหญ่ในหลายช่อง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นในช่องต่างๆ นี้ ช่วยเสริมสร้าง
เงินทุนในการแข่งขัน สร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ ที่หวังจะช่วยดึงดูดผู้ชมในช่องเหล่านี้ได้มากขึ้น
ซึ่งในบทที่ 2 จะกล่าวถึงภาพรวมของการแข่งขันของทีวีดิจิตอลทั้งระบบในรอบ 5 ปี
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บทที่ 2
ความนิยมของแอนะล็อกทีวี และทีวีดิจิตอล
ตั้งแต่ปี 2556-2561
การเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอล คือการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของวงการทีวีในประเทศไทยครั้งใหญ่
6 ช่องฟรีทีวีเดิม ในยุคแอนะล็อก ครองตลาดผู้ชมคนดูในประเทศมาอย่างยาวนาน โดยที่ช่อง 7 และ
ช่อง 3 เป็นผูน้ �ำ ทัง้ ในแง่รายได้ และความนิยมมาโดยตลอด ต้องมาเผชิญหน้ากับการแข่งขันจากคูแ่ ข่ง
หลากหลายช่อง ที่พัฒนามาจากผู้ผลิตรายการ ช่องทีวีดาวเทียม และคู่แข่งหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ
ด้านการลงทุน ที่หวังเข้ามาชิงส่วนแบ่งมูลค่าโฆษณาในตลาดทีวีที่มีมูลค่าปีละกว่า 6 หมื่นล้านบาท
ปี 2556 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะมีทีวีดิจิตอล เรตติ้งจาก 6 ช่องฟรีทีวี แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพอันแข็งแกร่งของฟรีทีวีแต่ละช่อง ที่ครองความนิยมของผู้ชมในประเทศมาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะ 2 ช่องธุรกิจทัง้ ช่อง 7 และช่อง 3 ทีม่ สี มั ปทานกับหน่วยงานภาครัฐ บริหารงานในรูปแบบ
เอกชน มีความคล่องตัวสูง มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันถึง 80% ในขณะที่อีก 4 ช่องเป็นช่องของภาครัฐ
ในยุคแอนะล็อกทีวี ช่อง 7 มีการขยายโครงข่ายสัญญาณทีวีได้ครอบคลุมมากกว่า จึงเป็น
ช่องทีเ่ ข้าถึงฐานผูช้ มในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัดได้ทว่ั ถึงกว่า ในขณะทีช่ อ่ ง 3 มีจดุ เด่นทีพ่ น้ื ทีใ่ นเมือง ทีเ่ ข้าถึง
ฐานผู้ชมในกลุ่มคนเมืองได้มากกว่า
จากตัวเลขเรตติ้งในปี 2556 จะเห็นว่า ช่อง 7 ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีเรตติ้งอยู่ที่ 3.833
โดยมีช่อง 3 ตามมาในอันดับ 2 ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 2.798 ส่วนอันดับ 3-6 เป็นช่องของภาครัฐทั้งหมด
โดยที่ช่อง 9 มีความนิยมสูงสุดในกลุ่มช่องภาครัฐ อยู่ในอันดับ 3 ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 0.628 อันดับ 4
เป็นของ ช่อง ททบ. 5 เรตติ้งเฉลี่ย 0.523 ไทยพีบีเอส อยู่ในอันดับ 5 เรตติ้งเฉลี่ย 0.293 ในขณะที่
ช่อง NBT อยู่ในอันดับที่ 6 เรตติ้งเฉลี่ย 0.146
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เรตติ้งเฉลี่ยของทุกช่องในรอบ 5 ปี
ภาพรวมเรตติ้งปี 2557
จากข้อมูลเรตติ้งรายปี ในปี 2557 สรุปได้ว่า เป็นปีที่ฟรีทีวีเดิม ในยุคแอนะล็อกยังคงติดอยู่ใน
10 อันดันแรก โดยมี ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง 8 ช่อง Mono 29 และช่องไทยรัฐทีวี ที่เป็นช่องใหม่
เข้ามาติดในกลุม่ TOP 10 ได้ดว้ ยจุดเด่นด้านเนือ้ หาละครดราม่าทีเ่ จาะกลุม่ ผูช้ มต่างจังหวัด และการ
ได้สทิ ธิถ์ า่ ยทอดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในช่อง 8 รายการวาไรตีเ้ กมโชว์ชอ่ งเวิรค์ พอยท์ ทีวี ภาพยนตร์ดงั
ต่างประเทศช่อง Mono 29 และรายการข่าวจากช่องไทยรัฐทีวี
ในขณะที่กลุ่มอันดับ 11-20 เป็นช่องที่มาจากธุรกิจทีวีดาวเทียม ทั้งช่อง Nation TV
ช่อง True4U ช่อง TNN ช่อง One และ ช่องสปริงนิวส์ โดยทีช่ อ่ งไทยทีวี ของกลุม่ ทีวพี ลู
ของนางพันธุท์ พิ า ศกุณต์ไชย ยังติดอยู่ในอันดับ 15 ด้วย และยังมีช่อง NEW 18 ที่เปิดตัวด้วย
รายการสารคดี ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 18
สำ�หรับกลุ่มช่อง 3 ที่ช่วงเปิดทีวีดิจิตอล มีการแยกการออกอากาศผังรายการแตกต่างกัน
จะเห็นว่า 3 ช่องใหม่ของกลุ่มช่อง 3 ได้รับความนิยมน้อยกว่าช่องทีวีดิจิตอลที่มาจากทีวีดาวเทียม
โดยช่อง 3HD อยูใ่ นลำ�ดับ 17 ส่วน ช่อง 3 Family อยูใ่ นอันดับ 20 สูงกว่าช่อง 3SD ทีอ่ ยูใ่ นอันดับ 21
แต่ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ช่อง 3HD มีการออกอากาศคู่ขนานกับช่อง 3 แอนะล็อก ในปีถัดไป
เรตติ้งของช่อง 3 แอนะล็อกและ 3HD จึงรวมกัน

ภาพรวมเรตติ้งปี 2558
ปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของทีวีดิจิตอล กลุ่มที่เรตติ้งลดลงไปอย่างชัดเจน เป็นกลุ่มทีวีภาครัฐ
ทั้งช่อง 9 ช่องไทยพีบีเอส ช่อง ททบ. 5 และ ช่อง NBT โดยที่ช่อง 9 และช่องไทยพีบีเอส ยังติดใน
กลุ่ม TOP 10 ในอันดับ 6 และ 10 ส่วนช่อง ททบ. 5 และ ช่อง NBT ตกไปอยู่อันดับ 11 และ 17
และแม้ว่าช่อง 7 และช่อง 3 ยังอยู่ในอันดับ 1 และ 2 แต่ก็มีเรตติ้งที่ลดลงไปอย่างมาก
ในขณะที่ช่องใหม่ที่เด่นขึ้นมา ประกอบด้วย ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง 8 ช่อง Mono 29
ช่อง One ช่องไทยรัฐทีวี และ ช่อง 3SD มาติดกลุ่ม TOP 10 ส่วนในกลุ่มหลัง TOP 10 ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มช่องหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ในขณะที่กลุ่มช่องข่าวสารและสาระ ไปอยู่ใน
อันดับท้ายๆ แม้กระทัง่ ช่อง Nation TV และ ช่อง TNN ทีเ่ คยอยูใ่ นอันดับ 11 และ 13 ในปี 2557 ก็มี
อันดับลดลงมา โดยทีช่ อ่ ง TNN อยูใ่ นอันดับ 19 และ ช่อง Nation TV อันดับ 20 รวมถึงช่อง SPRING 26
(NOW 26) แม้เป็นช่องในหมวดหมู่ SD แต่ก็เน้นเนื้อหาข่าว อยู่ในอันดับ 24 แสดงให้เห็นว่า เนื้อหา
บันเทิงได้รับความสนใจมากกว่าเนื้อหาข่าว
ช่อง PPTV เปิดตัวด้วยละคร เสริมทัพด้วยการถ่ายทอดสดกีฬา ทำ�ให้เรตติ้งขยับขึ้นมาจาก
อันดับ 19 มาอยู่ที่อันดับ 14 ส่วนช่อง GMM25 เริ่มขึ้นชื่อเรื่องซีรีส์ไทย เจาะกลุ่มวัยรุ่น ทำ�เรตติ้ง
จากอันดับ 22 ขึ้นมา 15
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ในปีนี้ เป็นการปิดตัว 2 ช่องในกลุ่มทีวีพูล ของนางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย ที่มีคดีฟ้องร้องกับ
กสทช. โดยช่อง ไทยทีวี และช่อง MVTV Family ยุติการออกอากาศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
ปิดตัวไปด้วยอันดับ 21 และ 27
ส่วนกลุ่มช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว อีก 2 ช่องนั้น ช่อง 3 Family สามารถขยับขึ้นมา
ที่อันดับ 13 ส่วนช่อง MCOT Family อยู่ที่อันดับ 23

ภาพรวมเรตติ้งปี 2559
ช่องที่เติบโตสูงสุด ได้แก่ ช่อง Mono29 ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง 8 ช่อง One ช่อง 3SD
ช่องไทยรัฐทีวี และช่อง True4U โดยเฉพาะช่อง True4U เข้ามาติดอันดับ 10 ได้เป็นครั้งแรก
จากกลยุทธ์การเป็นช่องกีฬา ในขณะที่ช่อง 3SD เป็นการนำ�ละครใหม่มาออกอากาศครั้งแรก
ช่อง SPRING 26 หรือช่อง NOW 26 ในสมัยนั้น และช่อง AMARIN TV HD เป็นอีก 2 ช่อง
ที่มีเรตติ้งสูงขึ้น จากการปรับผังรายการ NOW 26 เสริมผังรายการภาคบันเทิง และการถ่ายทอดสด
มวยไทย ส่วนช่อง AMARIN TV HD มีรายการข่าว เด่นขึน้ มาจากบทบาทของพิธกี รข่าว “พุทธอภิวรรณ
องค์พระบารมี” ทำ�ให้เรตติ้งขึ้นมาอยู่ในอันดับ 11 และ 12 ตามลำ�ดับ
ช่อง PPTV ได้ลขิ สิทธิฟ์ ตุ บอลพรีเมียร์ลกี เป็นปีแรก เริม่ มีชอ่ื ในฐานะช่องกีฬาขึน้ มาอีกช่องหนึง่
ทำ�เรตติ้งได้ดีอยู่ในอันดับ 13
ในขณะที่ช่องใหญ่ทั้งช่อง 7HD และช่อง 3HD ยังคงมีเรตติ้งลดลงจากการถูกแบ่งฐานผู้ชม
ไปยังช่องต่างๆ มากขึ้น ส่วนกลุ่มช่องข่าวสารและสาระติดในกลุ่มหลังอันดับที่ 15 ทั้งหมด
ทั้งนี้ปี 2559 ช่วงไตรมาสสุดท้าย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้มีประกาศสำ�นักพระราชวัง
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต กสทช. จึงได้มีการชี้แจงแนวทาง
การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ในช่วงระยะเวลานั้น โดยให้สถานีโทรทัศน์ถ่ายทอดรายการจาก
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสด “พระพิธีธรรมสวด
พระอภิธรรมและยามคํ่ำ�” สำ�หรับการออกอากาศรายการที่นอกเหนือจากนี้ ขอให้ช่องรายการรักษา
บรรยากาศของการถวายความอาลัย การแสดงความจงรักภักดีของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นระยะเวลา 30 วัน

ภาพรวมเรตติ้งปี 2560
ปีทองของช่องเวิรค์ พอยท์ ทีวี ทีม่ เี รตติง้ เติบโตสูงขึน้ จากรายการหน้ากากนักร้อง The Mask
Singer ซีซน่ั แรก ทีเ่ ปิดตัวมาตัง้ แต่เดือนตุลาคมปี 2559 ความแปลกใหม่ของรายการสร้างปรากฏการณ์
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เรตติง้ สูงสุดของประเภทรายการวาไรตี้ ด้วยเรตติง้ รอบชิงแชมป์ 13.371 ทำ�ให้เรตติง้ เฉลีย่ ช่องเวิรค์ พอยท์
ทีวี ในปีนี้ได้เท่ากับ 1.001 เป็นช่องทีวีดิจิตอลช่องใหม่ช่องแรก ที่ทำ�เรตติ้งเฉลี่ยช่องได้สูงที่สุด
โดยถึงแม้ยังคงอยู่ในอันดับ 3 แต่ก็เข้าใกล้ช่อง 3 ที่อยู่ในอันดับ 2 เข้าไปทุกที
ปี 2560 เป็นอีกปี ทีช่ อ่ ง 3HD มีเรตติง้ ลดลงมากทีส่ ดุ ช่องหนึง่ จากการทีค่ แู่ ข่งรายใหม่เข้มแข็งขึน้
เรื่อยๆ ในขณะที่ช่อง 3SD ของกลุ่มช่อง 3 เป็นปีสุดท้ายที่ออกอากาศละครใหม่ แม้เรตติ้งช่องดีขึ้น
แต่รายได้จากค่าโฆษณาไม่ได้สูงไปตามเรตติ้ง
นอกจากนี้ ปี 2560 เป็นปีแรกที่ซีรีส์อินเดีย เริ่มมีการออกอากาศในตลาดทีวีไทยอย่างจริงจัง
หลังจากที่เคยเริ่มในช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี มาแล้วในซีรีส์ “พระพุทธเจ้า” ในปี 2558 ในครั้งนี้ ช่อง 8
ประสบความสำ�เร็จอย่างสูงจาก “สีดาราม ศึกรักมหาลงกา” ต่อด้วย “หนุมาน สงครามมหาเทพ”
โดยส่วนใหญ่ซรี สี อ์ นิ เดียจะมีความยาวเป็นร้อยๆ ตอน บางเรือ่ งใช้เวลาออกอากาศนานเป็นปี นอกจาก
ช่อง 8 แล้ว ยังมีช่อง 3HD ที่เริ่มเปิดตัวซีรีส์อินเดียด้วยเรื่อง “นาคิน”
ช่อง AMARIN TV HD เป็นอีกช่องทีข่ น้ึ มาแรง ด้วยความสำ�เร็จของรายการข่าว “ทุบโต๊ะข่าว”
ด้วยสไตล์ของ “พุทธอภิวรรณ” ที่น่าจับตามองว่าจะมาแทนที่ “สรยุทธ์ สุทัศนะจินดา” โดยเรตติ้ง
ขยับจากอันดับ 12 ขึ้นมาที่อันดับ 7

ภาพรวมเรตติ้งปี 2561
ปีที่ 5 ของตลาดทีวีดิจิตอลของไทย ตลาดการแข่งขันของช่องทีวีดิจิตอลเริ่มมองเห็นชัดขึ้น
หลังจากที่มีการซื้อขายเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของหลายช่อง มีสถานะการเงินที่ดีขึ้น มีการลงทุนใหม่
เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ
ในกลุ่ม TOP 10 3 ช่องดั้งเดิมได้แก่ช่อง 7HD ช่อง 3HD และช่อง 9 MCOT HD ยังคงอยู่
ในกลุ่มนี้ แต่สถานการณ์ของช่อง 9 MCOT HD ในอันดับ 10 เริ่มไม่มั่นคง มีช่องคู่แข่งในอันดับ 10
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หลายช่อง ทั้ง ช่อง SPRING 26 (NOW 26) ช่อง PPTV ช่อง Nation TV ช่อง GMM25 และช่อง
True4U
ช่องทีเ่ ด่นขึน้ มามากทีส่ ดุ ในปีน้ี นอกจาก ช่อง Mono 29 ทีใ่ ช้กลยุทธ์หนังดังต่างประเทศเป็นชุด
จัดลงหลายช่วงเวลาแล้ว ช่องไทยรัฐทีวี เติบโตขึน้ มาอย่างชัดเจนมัน่ คงขึน้ จากชุดการรายงานข่าวใหญ่
ระดับโลก “13 หมูป่าติดถํ้ำ�หลวง” ทำ�ให้เรตติ้งไทยรัฐทีวีขยับสูงขึ้นจากอันดับ 9 ที่ตามหลัง
ช่อง AMARIN TV HD ทีเ่ น้นรายการข่าวเช่นเดียวกัน ขึน้ มาอยูท่ อ่ี นั ดับ 7 และช่อง AMARIN TV HD
อยูใ่ นอันดับ 8 ข่าว “13 หมูป่า” ยังทำ�ให้ช่องที่เน้นรายงานสดข่าว ทั้งช่อง 9 MCOT HD ไทยพีบีเอส
และช่อง Nation TV ได้รับความนิยม เรตติ้งดีขึ้นด้วย
ในปี 2561 นี้ เป็นช่วงเวลาของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบสุดท้าย ซึ่งกีฬาฟุตบอล
เป็นอีกหนึ่งประเภทเนื้อหารายการที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่ผู้ชมชาวไทย โดยมีช่องทีวีดิจิตอลที่ได้
ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด 3 ช่องได้แก่ ช่อง AMARIN TV HD ช่อง True4U และช่อง ททบ. 5
สำ�หรับช่อง 3HD ได้สร้างปรากฏการณ์ละคร “บุพเพสันนิวาส” ทำ�สถิติรายการที่ทำ�เรตติ้ง
สูงสุดตั้งแต่มีทีวีดิจิตอล ทำ�ให้ภาพรวมของช่อง 3HD เรตติ้งลดลงไม่มากนัก เมื่อเทียบกับช่อง 7HD
ที่มีเรตติ้งลดลงมากที่สุด
กลุ่มช่องข่าวสารและสาระ ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว และกลุ่มช่องภาครัฐ ยังเป็น
กลุ่มช่องที่มีเรตติ้งเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในกลุ่มช่องลำ�ดับ 16-25

จัดกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล
ปี 2557 ซึง่ เป็นปีแรกของการเกิดทีวดี จิ ติ อล จึงเป็นช่วงเปิดตลาดสูผ่ ชู้ ม สร้างแบรนด์การรับรู้
จดจำ�ช่องใหม่ๆ ด้วยเนื้อหารายการใหม่ๆ ก่อนที่แต่ละช่องทีวีดิจิตอลจะเริ่มสร้างชื่อเสียงขึ้นมา
ในแต่ละปี ด้วยจุดขายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มช่องทีวีดิจิตอล ที่เปิดให้บริการจนถึงปี
2561 ได้ 3 กลุ่มหลักดังนี้
1. กลุ่มผู้ประกอบการฟรีทีวีรายเดิม
2. กลุ่มผู้ประกอบการทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี
3. กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่

1. กลุ่มผู้ประกอบการฟรีทีวีรายเดิม
กลุ่มนี้ มีทั้งหมด 6 ช่อง ประกอบไปด้วย ช่อง 3 ช่อง ททบ. 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง NBT และ
ช่องไทยพีบีเอส
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กลุ่มช่องนี้มีการออกอากาศคู่ขนานไประหว่างช่องทีวีแอนะล็อกเดิม และทีวีดิจิตอล โดยช่อง
แอนะล็อกยังคงออกอากาศในเลขช่องเดิมในระบบแอนะล็อก

ทั้งนี้ในกลุ่มของผู้ประกอบการรายเดิม ช่อง 3 และช่อง 9 นั้นได้มีช่องเพิ่มเติมจากการประมูล
ใบอนุญาต โดยกลุ่มช่อง 3 มีเพิ่ม 2 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 Family และ ช่อง 3SD ส่วนช่อง 9 มี 1 ช่อง
ได้แก่ ช่อง MCOT Family

2. กลุ่มผู้ประกอบการทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี
กลุม่ นี้ เป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจทีวรี ายเดิม ทีเ่ คยออกอากาศในโครงข่ายทีวดี าวเทียม และโครงข่าย
เคเบิลทีวี มีทง้ั หมด 13 ช่องด้วยกัน ประกอบไปด้วย
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3. กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่
กลุ่มนี้ มีทั้งช่องที่เคยเป็นผู้ผลิตรายการ ผู้ประกอบการสื่อ ประกอบไปด้วย

สถานการณ์ตลาดทีวีดิจิตอลในรอบ 5 ปี
ปีแรกทีวีดิจิตอล กลุ่มช่องฟรีทีวีเดิมยังครองตลาด
เรตติง้ ในปี 2557 สะท้อนให้เห็นว่าผูช้ มยังคงคุน้ ชินกับ 6 ช่องหลักฟรีทวี ี โดยใน 10 อันดับแรกนัน้
เป็นกลุ่ม 6 ช่องฟรีทีวีเดิมทั้งหมด และมีช่องใหม่เข้ามาเพียง 4 ช่อง ได้แก่ ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง 8
ช่อง Mono 29 และช่องไทยรัฐทีวี
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6 กลุม่ ช่องฟรีทวี เี ดิม มีเรตติง้ และผูช้ มรวมกันในปี 2557 ในสัดส่วน 88% จากผูช้ มทัง้ หมด
ส่วนช่องทีวีดิจิตอลใหม่ได้ส่วนแบ่งไปเพียง 22% โดยที่ช่อง 7HD และช่อง 3HD ยังคงครองส่วนแบ่ง
ตลาดสูงสุด รวมกันอยู่ที่ 73% ลดลงจากปี 2556 ที่มีสัดส่วนของ 2 ช่องนี้อยู่ที่ 80%
ตัวเลขเรตติง้ ทีน่ า่ สนใจคือเรตติง้ ของช่อง 3 แอนะล็อก และ ช่อง 3HD ทีม่ กี ารแยกการวัดเรตติง้
ออกจากกัน เฉพาะในช่วงเดือน มิถุนายน-ตุลาคม 2557 เท่านั้น

ที่มา : Nielsen

เนื่องจากในช่วงแรกของการออกอากาศ ช่อง 3 มีการแยกผังรายการของช่อง 3 แอนะล็อก
ที่ใช้ชื่อว่า ช่อง 3 ออริจินัล และช่อง 3HD โดยมีการจัดวางรายการหลักจากช่อง 3 แอนะล็อกไปลงผัง
รายการช่องทีวีดิจิตอล แต่ยังคงให้นํ้ำ�หนักกับช่อง 3 แอนะล็อกมากกว่า ในขณะที่ช่องทีวีแอนะล็อก
ช่องอื่นๆ เป็นการออกอากาศคู่ขนานระหว่างช่องแอนะล็อกและช่องดิจิตอล
อย่างไรก็ตามการแยกออกอากาศด้วยผังรายการแตกต่างกันระหว่างช่อง 3 ออริจินัล (ช่อง 3
แอนะล็อก) และช่อง 3HD เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงระหว่างเดือน เมษายน-ตุลาคม 2557
และมาออกอากาศคู่ขนานเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 43/2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
จากตัวเลขเรตติ้งรายเดือนของปี 2557 จะเห็นได้ว่า เรตติ้งของช่อง 3HD มีเรตติ้งน้อยมาก
เมื่อเทียบกับเรตติ้งช่อง 3 แอนะล็อก ที่กลุ่มช่อง 3 ยังคงความสำ�คัญไว้เหมือนเดิม
จากเรตติ้งรายเดือนในปี 2557 จะเริ่มเห็นทิศทางของทีวีดิจิตอลช่องใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่าง
โดดเด่น โดยเฉพาะช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ที่ผันตัวเองจากผู้ผลิตรายการ มาเป็นเจ้าของช่องเอง
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ที่มา : Nielsen

ทั้งนี้เรตติ้งรายเดือนของแต่ละช่องในปี 2557 ทีวีดิจิตอลช่องใหม่ที่เปิดตัวได้ดีที่สุดในปีแรก คือ
ช่อง 8 และช่องเวิรค์ พอยท์ ทีวี ทีย่ กรายการจากช่องทีวดี าวเทียม มาออกอากาศในทีวดี จิ ติ อล โดยทีช่ อ่ ง 8
มีละครไทยดราม่า บทแรง ได้ฐานคนดูต่างจังหวัด เป็นรายการหลัก ในขณะที่ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี
ได้ผลิตรายการเกมโชว์ใหม่ๆ ลงผังรายการและประสบความสำ�เร็จในปีแรกทีอ่ อกอากาศในช่องของตัวเอง

ที่มา : Nielsen
หมายเหตุ : 1. เป็นการวัดจำ�นวนคนดูจากเรตติ้งของ Nielsen
2. ไม่มีการวัดเรตติ้งช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงเรตติ้งของแต่ละช่อง ตั้งแต่ปี 2556 ปีสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ตลาด
ทีวดี จิ ติ อลในปี 2557 จนถึงปี 2561 จะเห็นว่า 6 ช่องหลักทีเ่ ป็นฟรีทวี ใี นยุคแอนะล็อก ได้รบั ผลกระทบ
ตั้งแต่ปีแรกที่มีผู้ให้บริการทีวีดิจิตอลรายใหม่ในปี 2557 และต่อเนื่องยาวจนถึงปี 2561
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จาก 6 ช่อง ในปี 2556 ที่เรตติ้งมากกว่า 80% ตกอยู่ที่ช่อง 7 และช่อง 3 ที่เป็น 2 ช่องหลัก
ด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 3.833 และ 2.798 มาในปี 2557 ปีแรกของยุคทีวีดิจิตอลนั้น ช่อง 7HD
เป็นช่องที่ได้รับผลกระทบเรตติ้งความนิยมลดลงมากที่สุด ตามมาด้วยช่อง 3HD ช่อง ททบ. 5 ช่อง 9
MCOT HD ช่องไทยพีบีเอส และช่อง NBT ตามลำ�ดับ
ภาพรวมของการแข่งขันการมีหลากหลายช่องคูแ่ ข่งทำ�ให้ฐานผูช้ มช่องหลักทีม่ ใี นอดีตเริม่ กระจาย
ไปสูช่ อ่ งใหม่ๆ ทีม่ เี นือ้ หานำ�เสนอแปลกใหม่ หลากหลาย ดึงดูดใจผูช้ ม เห็นได้จากสัดส่วนตัวเลขฐานผูช้ ม
ของช่อง 7HD และช่อง 3HD จากที่รวมกันมีสัดส่วน 80.66% ค่อยๆ ลดลงมาในทุกปี จนในปี 2561
สัดส่วนของ 2 ช่องใหญ่รวมกันเหลือเพียง 38.39% เท่านั้น
ตัวเลขสัดส่วนผูช้ มของช่องทีวดี จิ ติ อลอืน่ ๆ รวมกัน เริม่ จากปีแรก 2557 อยูท่ ่ี 26.63% เริม่ สูงขึน้
เรื่อยๆ จนเริ่มมาเกิน 50% ในปี 2559 และมาอยู่ที่ 61.61% ในปี 2561

ที่มา : Nielsen

ในขณะเดียวกันเมื่อแยกสัดส่วนผู้ชมเฉพาะช่อง 7HD และช่อง 3HD ผู้อยู่ในตำ�แหน่งอันดับ 1
และอันดับ 2 ในช่วง 5 ปี หลังมีทวี ดี จิ ติ อล จะพบว่า ช่องว่างความห่างของทัง้ สองช่องเริม่ แคบลงเรือ่ ยๆ
จากที่เคยแตกต่างกันถึง 12.58% ในปี 2556 ในปีก่อนเกิดทีวีดิจิตอล จนมาห่างกันที่ 9.75% ในปี
2557 และลงมาอยู่ที่ 6.03% ในปี 2561
ช่อง 7HD รักษาตำ�แหน่งเรตติ้งเฉลี่ยรายปีสูงสุดได้อย่างเหนียวแน่นตลอดมา ส่วนช่อง 3HD
ก็อยู่ในอันดับ 2 แม้จะมีบางช่วงบางเดือนในบางปี ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 บ้าง แต่รวมเฉลี่ยเรตติ้งรายปี
ก็ยังเป็นเช่นเดิม

เจาะลึกฐานผู้ชม 6 ช่องฟรีทีวีเดิม หลังการเกิดช่องทีวีดิจิตอล
เมื่อเทียบเรตติ้งเฉลี่ยทั้งปี 2557 กับปี 2558 จะพบว่า ช่องที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
เรียงตามลำ�ดับคือ ช่อง 3HD ช่อง 7HD ช่อง 9 MCOT HD ช่อง ททบ. 5 ช่องไทยพีบเี อส และช่อง NBT
ทัง้ นีด้ ูได้จากรายละเอียดฐานผู้ชมของทั้ง 6 ช่องเดิมในปี 2558 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2557 อย่างไร
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ในปี 2558 ทัง้ ช่อง 7HD และช่อง 3HD ยังคงสถานะเป็นช่องอันดับ 1 และ 2 แต่เป็น 2 ช่องใหญ่
ทีม่ เี รตติง้ ลดลงมากทีส่ ดุ โดยทีช่ อ่ ง 3HD เรตติง้ ลดลงมากทีส่ ดุ จาก 2.445 มาอยูท่ ่ี 1.941 ส่วนช่อง 7HD
ลดลงจาก 3.194 มาอยู่ที่ 2.742 ส่วนช่องที่ลดลงมากสุดอันดับ 3 คือ ช่อง 9 MCOT HD จาก 0.468
อันดับ 3 มาอยู่ที่ 0.226 ในอันดับ 6
จากข้อมูลเปรียบเทียบเรตติง้ และฐานผูช้ มของ 6 ช่องเดิม จะเห็นได้วา่ ช่อง 3HD ยังคงเป็นช่อง
ทีค่ รองกลุม่ ผูช้ มคนเมืองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนช่อง 7HD ได้ฐานผูช้ มช่องในต่างจังหวัด โดยเฉพาะ
จากภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ ช่อง 9 MCOT HD ช่อง ททบ. 5 ช่อง NBT และ
ช่องไทยพีบีเอส มีฐานผู้ชมหลักอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเช่นกัน
จากข้อมูลนีย้ งั เห็นได้ชดั เจนว่า กลุม่ ผูช้ มทีวสี ว่ นใหญ่ มีอายุ 40 ปีขน้ึ ไป และเป็นผูห้ ญิงมากกว่า
ผู้ชาย มีเพียงช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส ที่มีเนื้อหาหนักในเชิงวิชาการ และสาระ และมีฐานผู้ชม
ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
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จากข้อมูลเรตติ้งเฉลี่ยของกลุ่มทีวีช่องเดิมทั้ง 6 ช่อง ที่ล้วนได้รับผลกระทบจากการเกิดขึ้น
ของทีวดี จิ ติ อล แต่ละช่องมีเรตติง้ เฉลีย่ ลดลงอย่างเห็นได้ชดั ในส่วนนีจ้ ะเป็นการเปรียบเทียบเรตติง้
เฉลีย่ ของแต่ละช่อง ในกลุม่ ทีวเี ดิม ในช่วงปี 2557 และ 2558 ทีจ่ ะทำ�ให้เห็นชัดเจนมากขึน้ ว่า แต่ละช่อง
มีรายละเอียดของการลดลงของฐานผู้ชมในแต่ละพื้นที่ และช่วงอายุอย่างไร

จากข้อมูลพบว่า ช่อง 3 เป็นช่องทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเกิดขึน้ ของทีวดี จิ ติ อลช่องใหม่ๆ มากทีส่ ดุ
โดยในปีแรกทีบ่ รรดาทีวดี จิ ติ อลเริม่ เปิดให้บริการ ช่อง 3 มีเรตติง้ ลดลงมากทีส่ ดุ อันดับ 1 เมือ่ เทียบระหว่าง
ปี 2557 และ 2558 ซึ่งตัวเลขเปรียบเทียบเรตติ้ง และฐานผู้ชมของช่อง 3 ในทั้ง 2 ปี จะพบว่า พื้นที่ที่มี
ผู้ชมที่ลดลงมากที่สุดของช่อง 3 คือพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากกรุงเทพฯ
และปริมณฑล พบว่าภาคกลาง ที่รวมตะวันตก และตะวันออก เป็นพื้นที่หลักของฐานผู้ชมช่อง 3
โดยภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น 2 ภาคใหญ่ที่รับชมน้อยที่สุด
โดยเมื่อเจาะลึกลงไปถึงฐานผู้ชมตามช่วงอายุ จะเห็นได้ว่า ช่วงฐานผู้ชมอายุตั้งแต่ 20-39 ปี
เป็นช่วงทีฐ่ านผูช้ มลดลงมากทีส่ ดุ จากปีแรกของการมีทวี ดี จิ ติ อล โดยกล่าวได้วา่ กลุม่ ผูช้ มช่วงอายุดงั กล่าว
เป็นกลุ่มคนทำ�งาน ที่อยากลองสิ่งใหม่ เปิดกว้างในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งกลุ่มนี้เริ่มกระจายไปยัง
กลุ่มทีวีดิจิตอลช่องใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมา
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จากตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของช่อง 7 ระหว่างปี 2557 และ 2558 พบว่าเรตติ้ง
การรับชมช่อง 7 ลดลงมาเป็นอันดับ 2 รองจากช่อง 3 โดยฐานผู้ชมหลักของช่อง 7 อยู่ในต่างจังหวัด
ตรงกันข้ามกับช่อง 3 ซึ่งผู้ชมส่วนใหญ่ของช่อง 7 อยู่ในภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย 2
ภาคใหญ่นี้เป็นรากฐานที่แข็งแรงของช่อง 7 อย่างไรก็ดีในปี 2558 พบว่า ภาคใต้เป็นภาคที่มีฐานผู้ชม
ลดลงมากที่สุดเช่นกัน
ตัวเลขกลุ่มอายุที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอล เป็นกลุ่มเด็กช่วงอายุ
ตั้งแต่ 4-14 ปี โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 4-9 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กเล็กที่ปักหลักอยู่กับช่อง 7 มานานตั้งแต่ยุค
ทีวแี อนะล็อก จากการมีรายการละครพืน้ บ้านทีแ่ ข็งแกร่ง มาตัง้ แต่ปี 2530 เช่น ละคร สังข์ทอง แก้วหน้าม้า
นางสิบสอง ซึง่ เป็นละครทีม่ าจากโครงเรือ่ งนิยายพืน้ บ้านของไทยตามภาคต่างๆ การเปิดตัวของทีวดี จิ ติ อล
ทีม่ ชี อ่ งหลากหลายช่องมาเป็นทางเลือก มีผลทำ�ให้ฐานกลุม่ เด็กเล็กกระจายออกไปยังช่องใหม่ๆ มากขึน้
ด้วย อย่างไรก็ดี แม้จะโดนคู่แข่งหน้าใหม่แย่งฐานผู้ชมในกลุ่มนี้ไปบ้าง แต่ฐานหลักในกลุ่มเด็กก็ยังอยู่
ที่ช่อง 7 มากกว่าช่องอื่นๆ
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จากข้อมูลพบว่า เรตติ้งเฉลี่ยช่อง 9 ในปี 2557 และ 2558 ลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง อันเป็นผลมา
จากการแข่งขันที่มากขึ้น โดยจากปี 2557 ซึ่งมีเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 0.468 ในอันดับ 3 มาอยู่ที่ 0.226
ในอันดับ 6
นอกจากนี้ ยังพบว่าฐานผู้ชมช่อง 9 มีอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มากกว่าภูมิภาคอื่นๆ
การเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอล ดึงฐานผู้ชมในกลุ่มภาคเหนือ และรองลงมาคือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ไปจากช่อง 9 มากทีส่ ดุ ซึง่ มีสาเหตุมาจากหลายรายการทีเ่ คยออกอากาศทีช่ อ่ ง 9 ได้ยา้ ยไปยังช่องอืน่ ๆ ด้วย
โดยในปี 2557 รายการ นักล่าฝัน Academy Fantasia ย้ายไปช่อง True4U ในขณะที่ปี 2558
มีหลายรายการของช่อง 9 ที่ย้ายไปออกอากาศที่ช่องอื่น ได้แก่ รายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว ไปอยู่
ช่อง One รายการประกวดนักร้อง KPN Award ย้ายไปช่อง 3HD รายการชิงช้าสวรรค์ ย้ายไปที่ช่อง
เวิร์คพอยท์ ทีวี และรายการ คุณพระช่วย ย้ายไปที่ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี
กล่าวได้วา่ จากเดิมทีช่ อ่ ง 9 เป็นหนึง่ ในทางเลือกของบรรดาผูผ้ ลิตรายการ แต่เมือ่ ผูผ้ ลิตรายการใหญ่
เช่น เอ็กแซ็กท์ และเวิร์คพอยท์ มีช่องทีวีดิจิตอลของตัวเองแล้ว จึงค่อยๆ ถอนรายการไปสู่ช่องใหม่
ของตัวเองแทน ช่อง 9 จึงได้รับผลกระทบจากการย้ายช่องมากที่สุดช่องหนึ่ง
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ช่อง ททบ. 5 อีกหนึง่ ช่องของภาครัฐ ทีเ่ คยเป็นทางเลือกของบรรดาผูผ้ ลิตรายการทัง้ ใหญ่และเล็ก
ในยุคทีวแี อนะล็อก เมือ่ บริษทั เอ็กแซ็กท์ จำ�กัด ผูผ้ ลิตละครรายใหญ่ ทีผ่ ลิตละครให้ ช่อง ททบ. 5
มาตัง้ แต่ปี 2535 มีผลงานละครหลากหลายเรือ่ งทีส่ ร้างกระแสความนิยมและเรตติง้ สูง เช่น “สงคราม
นางฟ้า” ในปี 2551 ที่ทำ�เรตติ้งตอนจบได้ถึง 8.717 เป็นหนึ่งในละครที่สร้างชื่อให้กับ ช่อง ททบ.
5 มากที่สุดเรื่องหนึ่ง แต่เมื่อบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำ�กัด ในกลุ่ม จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ประมูลใบอนุญาต
ทีวีดิจิตอล และออกอากาศทีวีดิจิตอลในชื่อ ช่อง One ในปี 2557 ทำ�ให้เอ็กแซ็กท์เริ่มถอนการ
ผลิตละครให้ชอ่ ง ททบ. 5 เพื่อย้ายไปออกอากาศที่ช่อง One ประกอบกับรายการ “ตลก 6 ฉาก”
ผลิตโดยเวิร์คพอยท์ ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้ ตลกชื่อดังที่อยู่คู่ ช่อง ททบ. 5 มาตั้งแต่ปี 2550 ย้าย
ออกจาก ช่อง ททบ. 5 ไปสู่ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ในปี 2558 จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำ�ให้เรตติ้งเฉลี่ย
ช่อง ททบ. 5 ลดลงมากกว่าครึ่งในปี 2558 จากเรตติ้งเฉลี่ยทั้งปีที่ 0.335 อันดับ 4 ในปี 2557 ลดลงมา
อยู่ที่ 0.114 อันดับ 11 ในปี 2558
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NBT เป็นช่องของภาครัฐ ของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมาก จากการเกิดขึน้
ของทีวีดิจิตอล โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยลดลงมากกว่า 2 เท่าตัว จากที่เคยอยู่ในอันดับ 8 เรตติ้งเฉลี่ย 0.126
ในปี 2557 ลงมาอยูใ่ นอันดับ 17 เรตติง้ เฉลีย่ 0.052 ในปี 2558 อยูใ่ นกลุม่ ท้ายตารางของช่องทีวดี จิ ติ อล
ทัง้ หมด เนือ่ งจากเป็นช่องภาครัฐ มีหน้าทีห่ ลักในการนำ�เสนอเนือ้ หาจากภาครัฐ ไม่มเี นือ้ หาบันเทิงเข้ามา
แทรกเหมือนกับ ททบ. 5 และ ช่อง 9 จึงมีฐานผูช้ มน้อยกว่าช่องอืน่ ๆ โดยฐานผูช้ มส่วนใหญ่ของช่อง NBT
นั้น ยังเป็นกลุ่มผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
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แม้ชอ่ งไทยพีบเี อส ไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์มงุ่ หวังการแข่งขันทางธุรกิจ แต่การวัดความนิยมรายการ
ก็มผี ลต่อการปรับปรุงคุณภาพรายการให้ดขี น้ึ รายการส่วนใหญ่ของไทยพีบเี อสเป็นรายการทีเ่ น้นคุณภาพ
สาระความรู้ จึงได้รับผลกระทบเช่นกันจากการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอล ที่มีจำ�นวนช่องให้ผู้ชมเลือกชม
หลากหลายรายการมากขึ้น โดยเรตติ้งเฉลี่ยของไทยพีบีเอสลดลงจากเรตติ้งเฉลี่ย 0.224 อันดับ 6 ในปี
2557 มาอยู่ที่เรตติ้งเฉลี่ย 0.116 อันดับ 10 ในปี 2558 ทั้งนี้ฐานผู้ชมของไทยพีบีเอส ยังคงเป็นกลุ่ม
ผู้ชายมากกว่ากลุ่มผู้หญิง

การแข่งขันของทีวีดิจิตอล เพื่อชิงฐานผู้ชม ชิงความนิยม เพื่อให้ได้เรตติ้งสูงนั้น ส่งผลต่อ
รายได้จากค่าโฆษณา ในส่วนนี้จึงจะวิเคราะห์มูลค่าโฆษณาของช่องทีวีดิจิตอลทางธุรกิจ ทั้งกลุ่ม
ช่องเดิม และช่องใหม่ รวมถึงทีวีดิจิตอลในกลุ่มภาครัฐที่สามารถมีโฆษณาได้

มูลค่าตลาดโฆษณาทีวีดิจิตอล ปี 2557-2561
จากข้อมูลมูลค่าตลาดโฆษณาที่ประมาณการจากทุกช่องทีวีภาคพื้นดิน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุม่ ช่องเดิม และกลุม่ ทีวดี จิ ติ อลช่องใหม่ พบว่า รายได้ของกลุม่ ช่องเดิมมีสดั ส่วนลดลงทุกปี จากปี 2557
ปีแรกทีท่ วี ดี จิ ติ อลเปิดให้บริการ สัดส่วนรายได้ของกลุม่ ฟรีทวี เี ดิม คิดเป็น 87.31% หรือ มูลค่า 63,776.30
ล้านบาท ในขณะทีช่ อ่ งใหม่ๆ รวมกันได้มลู ค่าเพียง 12.69% หรือ 9,265.77 ล้านบาท เท่านัน้ แต่มาในปี
2561 มูลค่าตลาดของกลุม่ ช่องเดิมลดลงเหลือเพียง 38,529.87 ล้านบาท หรือ 56.71% เท่านัน้ ในขณะที่
กลุ่มช่องใหม่รวมกันมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 29,417.35 ล้านบาท หรือ 43.29% แสดงให้เห็นว่า
ทีวีดิจิตอลช่องใหม่ๆ เริ่มเข้ามาครองตลาดได้มากขึ้น
ทัง้ นี้ ในกลุม่ ช่องเดิมนัน้ ช่อง 3 และ ช่อง 7 ยังคงเป็น 2 ช่องหลักทีม่ มี ลู ค่าโฆษณาสูงสุด ประมาณ
60-80% ของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมทั้งหมด
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลดังกล่าว ยังพบว่า มูลค่าตลาดโฆษณาในกลุ่มทีวีดิจิตอลมีแนวโน้มลดลง
ในปี 2559–2560 อย่างไรก็ดีมีแนวโน้มว่าจะเริ่มดีขึ้นในปี 2561 เป็นต้นมา

กลุ่มช่อง SD มูลค่าโฆษณาเติบโตมากสุด ในช่วง 5 ปี
หากจัดมูลค่าโฆษณาของช่องทีวดี จิ ติ อลตามประเภทใบอนุญาตของ กสทช. ในช่องหมวดหมูท่ ว่ั ไป
แบบความคมชัดสูง (HD) หมวดหมูท่ ว่ั ไปแบบความคมชัดปกติ (SD) หมวดหมูข่ า่ วสารและสาระ หมวดหมู่
เด็ก เยาวชน และครอบครัว และช่องทีวีสาธารณะ แล้วพบว่า มูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่อง HD ยังคงเป็น
กลุม่ ทีม่ มี ลู ค่าโฆษณาสูงสุด ซึง่ ประกอบไปด้วย 2 ช่องใหญ่ ได้แก่ ช่อง 7HD และช่อง 3HD และอีก 5 ช่อง
ได้แก่ ช่อง 9 MCOT HD ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง One ช่อง AMARIN TV HD และช่อง PPTV โดยมูลค่า
ส่วนใหญ่ยังอยู่กับช่อง 3HD และช่อง 7HD เป็นหลัก แต่มีช่อง One และช่องไทยรัฐทีวี ที่มีการเติบโต

5-Year Digital TV Transition
: Lessons Learned and Changes

43

เพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตา สอดคล้องกับเรตติ้งเฉลี่ยของแต่ละช่องด้วยเช่นกัน จึงทำ�ให้สัดส่วนมูลค่าของ
กลุม่ ช่อง HD ไม่ได้ลดลงมากนัก จากในปี 2557 ทีม่ มี ลู ค่ารวมกัน 7 ช่องอยูท่ ่ี 53,551.89 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วน 73.32% ของมูลค่ารวม ค่อยๆ ลดลงมาอยู่ที่ 42,170.34 ล้านบาท หรือ 62.06% ในปี
2561
ในขณะที่กลุ่มช่อง SD จำ�นวน 7 ช่อง ที่ประกอบไปด้วย ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง True4U
ช่อง GMM25 ช่อง SPRING 26 ช่อง 8 ช่อง 3SD และช่อง Mono 29 เป็นกลุม่ ช่องทีม่ กี ารเติบโตของ
มูลค่าโฆษณาสูงสุด จากปี 2557 ที่มีมูลค่า 4,536.83 ล้านบาท หรือ 6.21% ของมูลค่ารวมเท่านั้น
แต่มีการ เติบโตแบบก้าวกระโดดในแต่ละปี จนมีมูลค่ารวม 18,045.28 ล้านบาท หรือ 26.56% ในปี
2561 ทั้งนี้ช่องรายการในกลุ่มช่อง SD ที่มีเติบโตต่อเนื่องมากที่สุด ในช่วงปีแรกๆ ของทีวีดิจิตอล คือ
เวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง Mono 29 และช่อง 8
กลุม่ ช่องข่าวสารและสาระ ในปี 2557 มีทง้ั หมด 7 ช่อง ตัง้ แต่ชอ่ ง TNN ช่องไทยทีวี ช่อง NEW 18
ช่องสปริงนิวส์ ช่อง Bright TV ช่อง VOICE TV และช่อง Nation TV มีมลู ค่าโฆษณารวมทัง้ หมด 2,420.53
ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.31% แต่ในปีถัดมาเหลืออยู่เพียง 6 ช่อง หลังจากไทยทีวีหยุดกิจการไป
โดยช่องข่าวสารและสาระ มีการเติบโตในช่วงปี 2558 ด้วยมูลค่ารวม 3,555.45 ล้านบาท หรือ 4.54%
แต่มลู ค่าโฆษณาในกลุม่ ช่องข่าวสารและสาระ ของปี 2561 ก็ลดลงจนมาเหลืออยูเ่ พียง 2,592.38 ล้าน
บาท หรือ 3.82% ใกล้เคียงกับปี 2557
สำ�หรับกลุม่ ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีทง้ั หมด 3 ช่องในปีแรกทีเ่ กิดทีวดี จิ ติ อล ประกอบไปด้วย
ช่อง 3 Family ช่อง MCOT Family และช่อง LOCA ของกลุม่ ไทยทีวี โดยช่อง LOCA หยุดการออกอากาศ
ไปในปี 2558 จึงเหลือช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยูเ่ พียง 2 ช่องเท่านัน้ ทัง้ นีก้ ลุม่ ช่องเด็ก เยาวชน
และครอบครัว เป็นกลุ่มที่มูลค่าโฆษณาทรงตัว ไม่มีการเติบโตมากนัก

ช่องภาครัฐ มูลค่าโฆษณาลด
กลุม่ ช่องของหน่วยงานภาครัฐ มีทง้ั หมด 4 ช่อง ได้แก่ชอ่ ง ททบ. 5 ช่อง NBT ช่องไทยพีบเี อส และ
ช่องสถานีวทิ ยุโทรทัศน์รฐั สภา โดยจากข้อมูลในปี 2557 ใน 2 ช่องหน่วยงานภาครัฐได้แก่ ช่อง ททบ. 5
และช่อง NBT มีมลู ค่าโฆษณารวมกันอยูท่ ่ี 11,995.25 ล้านบาท หรือ 16.42% ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากช่อง
ททบ. 5 ทีม่ ผี ผู้ ลิตรายการจำ�นวนมาก แต่ในปี 2558 เป็นต้นมา บรรดาผูผ้ ลิตรายการทีก่ ลายเป็นเจ้าของ
ใบอนุญาตทีวดี จิ ติ อลด้วย ได้ถอดรายการจากช่อง 5 มาลงทีช่ อ่ งของตัวเอง ทำ�ให้มลู ค่าโฆษณาของช่อง
ลดลงอย่างมาก จนในปี 2561 กลุม่ ช่องของหน่วยงานภาครัฐนี้ มีมลู ค่าโฆษณาอยูท่ ่ี 4,515.43 ล้านบาท
หรือ 6.64% ซึ่งเป็นมูลค่าที่ลดลงมากกว่า 50% นับจากปี 2557 เป็นต้นมา
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บทที่ 3
ทิศทางการนำ�เสนอเนือ้ หารายการ และความนิยม
ของทีวีดิจิตอลทุกช่องในรอบ 5 ปีี
ในปี 2557 ปีแรกที่ทีวีดิจิตอลเปิดให้บริการ มีผู้ให้บริการทีวีดิจิตอลในตลาดทั้งหมด 27 ช่อง
ประกอบด้วย 24 ช่องประเภทธุรกิจ และ 3 ช่องสาธารณะ ต่อมาในปี 2559 เหลือช่องประเภทธุรกิจ
22 ช่อง แต่ชอ่ งสาธารณะ มีเพิม่ อีก 1 ช่องได้แก่ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์รฐั สภา ทำ�ให้ในปีท่ี 5 ของภาพรวม
ตลาดทีวีดิจิตอล มีช่องทั้งหมด 26 ช่อง
ในรอบ 5 ปีของตลาดทีวีดิจิตอล มีสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันทุกปีในทุกช่อง
โดยเฉพาะช่องทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ ต่างระดมสมอง วางแผนกลยุทธ์การนำ�เสนอเนื้อหารายการ
ในแต่ละปี ปรับทิศทางช่องให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันทีเ่ กิดขึน้ วิเคราะห์บทเรียนในปีกอ่ นหน้า
มาพัฒนาใหม่ โดยช่องที่จับทิศทางผู้ชม สร้างสรรค์เนื้อหารายการที่แตกต่าง และเป็นเอกลักษณ์ของ
ช่อง ได้เริม่ สร้างฐานผูช้ มชุดใหม่ทลี ะน้อย ซึง่ มีชอ่ งทีท่ �ำ ผลงานได้ดี โดดเด่น ทีน่ า่ จับตามอง และสร้าง
ความแตกต่าง ด้วยเนื้อหารายการที่ดีจนประสบความสำ�เร็จ และช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับแต่ละช่อง
ตลอดจนช่วยให้เรตติ้งเฉลี่ยของช่องให้อยู่ในอันดับสูงได้ ในขณะเดียวกันก็มีช่องที่ยังอยู่ในช่วงค้นหา
ตัวเอง ลองผิดลองถูก ที่ยังต้องใช้เวลาในการสร้างชื่อเสียง และปรับกลยุทธ์ใหม่
ในบทนี้ จะวิเคราะห์ภาพรวมของช่องทีวีดิจิตอลแต่ละช่องตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
โดยเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีการวัดความนิยม (เรตติ้ง) และฐานผู้ชมของแต่ละช่องโดย
Nielsen รวมถึงกลยุทธ์การจัดวางเนื้อหารายการในแต่ละช่อง
ทัง้ นีก้ ารวิเคราะห์จะครอบคลุมทีวดี จิ ติ อลทัง้ หมด 25 ช่อง ยกเว้นช่องสถานีวทิ ยุโทรทัศน์รฐั สภา
โดยจะเรียงจากช่องที่มีอันดับเรตติ้งอันดับแรกไปจนถึงอันดับสุดท้ายของปี 2561
นอกจากการวิเคราะห์ทิศทางการนำ�เสนอเนื้อหารายการ กลยุทธ์การสร้างความนิยมของ
แต่ละช่องแล้ว ผลประกอบการจากการดำ�เนินงานของแต่ละช่อง เป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำ�คัญที่จะ
แสดงให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่า ช่องใดที่ประสบความสำ�เร็จทั้งในแง่เรตติ้ง และรายได้
จากข้อมูลที่แต่ละช่องทีวีดิจิตอลภาคธุรกิจ แจ้งรายได้จากการดำ�เนินการในแต่ละปีมาที่
สำ�นักงาน กสทช. เพือ่ เป็นฐานในการคำ�นวณค่าธรรมเนียมรายปีนน้ั พบว่าช่อง 7HD ทีม่ เี รตติง้ อันดับ 1
อยู่แล้ว แจ้งรายได้จากการให้บริการรวม ตั้งแต่ปี 2559-2561 สูงสุด และมีรายได้รวมสูงสุด แม้ว่า
จะต้องแบ่งรายได้บางส่วนไปอยู่ที่ช่อง 7 แอนะล็อก ส่วนเวิร์คพอยท์ ทีวี มีรายได้รวมสูงเป็นอันดับ 2
เป็นช่องใหม่ที่มีผลประกอบการเด่นที่สุด
สำ�หรับช่อง 3HD แจ้งรายได้อยูใ่ นลำ�ดับ 3 ตามหลังเวิรค์ พอยท์ ทีวี เนือ่ งจากกลุม่ ช่อง 3 ยังให้
นํ�ำ้ หนักรายได้ไปอยูท่ ช่ี อ่ ง 3 แอนะล็อกมากกว่าช่อง 3HD จึงตัง้ รายได้ไว้คงที่ 1,800 ล้านบาท ตัง้ แต่

ปี 2558 เป็นต้นมา โดยช่อง 3HD มีการออกอากาศผัง
รายการเดียวกันกับช่อง 3 แอนะล็อก เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม
2557 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม กสท. เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2557
ช่อง 8 และ ช่อง Mono 29 เป็นอีก 2 ช่อง
ที่แสดงรายได้รวม 5 ปีสูงในระดับเกิน 5,000 ล้านบาท
จากการมีผลตอบรับ และได้รับความนิยมจากผู้ชมสูง

หมายเหตุ :
- ช่องไทยทีวี และช่อง MVTV Family ยุติการ
ออกอากาศในปี 2558 และไม่มีการแจ้งรายได้
- เป็นยอดที่ประมาณการเป็นหน่วยล้านบาท

กลุ่มช่องในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง
(HD) ช่อง AMARIN TV HD และช่อง PPTV มีรายได้
รายปี ยังไม่ถงึ หลัก 1,000 ล้าน แสดงให้เห็นว่า การเกิด
ช่องใหม่ ยังต้องอาศัยเวลาสร้างความรับรู้ จดจำ�ในหมู่
ผู้ชมพอสมควร และต้องมีเนื้อหารายการดี เพื่อสร้าง
ฐานผู้ชมจนสร้างเรตติ้งให้กับช่อง ซึ่งจะมีผลต่อรายได้
ค่าโฆษณาของช่องด้วย อย่างไรก็ดี ช่อง One เป็นช่อง
ทีม่ รี ายได้เติบโตสูงทีส่ ดุ ในปี 2561 จากการปรับกลยุทธ์
ของช่องด้วยการปรับผังรายการในช่วงเวลาเย็นและคํ่ำ�
ทีเ่ ป็นช่วงเวลาทีม่ ผี ชู้ มทีวสี งู สุดของวัน โดยการจัดละครไทย
ลงผังรายการทั้งเย็น และละครหลังข่าว นอกจากนี้ยัง
เพิ่ม ผั ง รายการช่ ว งปลายสั ป ดาห์ ใ นวั น ศุ ก ร์ แ ละเสาร์
ด้วยละครไทยด้วยเช่นกัน ทำ�ให้ความนิยมของช่องในช่วง
เวลาดังกล่าวเพิม่ ขึน้ มีการปรับราคาโฆษณาจนทำ�ให้
รายได้ในปี 2561 เพิ่มสูงกว่าปี 2560 ถึง 1,112 ล้านบาท
ในขณะที่ 5 อันดับสุดท้ายเป็นกลุม่ ช่องในหมวดหมู่
เด็ก เยาวชน และครอบครัว และหมวดข่าวสารและสาระ
แต่ละช่องมีรายได้รวม 5 ปีอยูใ่ นช่วง 150-800 ล้านบาท
เท่านัน้ โดยช่อง MCOT Family มีรายได้นอ้ ยทีส่ ดุ
รวม 5 ปี 157 ล้านบาท
ภาพรวมจากข้อมูลรายได้ของทุกช่องนี้ ทำ�ให้
มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึน้ ว่า กลุม่ ช่องหมวดหมู่
เด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นช่องทีย่ ากจะหารายได้
ในเชิงธุรกิจ เพราะจะต้องมีเนื้อหารายการสำ�หรับเด็ก
และเยาวชน อีกทั้งยังมีข้อจำ�กัดในการหารายได้จาก
โฆษณาทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ เยาวชน นับเป็นความท้าทาย
ของช่องทีจ่ ะใช้กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์เนือ้ หารายการ
ให้เหมาะสม และสร้างรายได้ให้กับช่อง
ที่มา : สำ�นักงาน กสทช.
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ภาพรวมช่อง 7HD
เรตติ้งอันดับ 1

จุดเด่น : ละครไทย ละครพื้นบ้าน รายการกีฬาของนักกีฬาไทย
ช่อง 7 ในฐานะเป็นช่องธุรกิจที่ดำ�เนินการโดยภาคเอกชนเป็นช่องแรกของประเทศ ภายใต้
สัมปทานจากกองทัพบกตั้งแต่ปี 2510 เป็นช่องที่มีศักยภาพสูง ทั้งจากเงินลงทุน และความคล่องตัว
ในการบริหารงานตั้งแต่เริ่มต้น ทำ�ให้ช่อง 7 เป็นช่องที่มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย
มากที่สุด กลายเป็นช่องมหาชน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากการวัดเรตติ้งยาวนานต่อเนื่องมาหลายปี
แม้ว่าจะมีบางช่วง ที่ถูกช่อง 3 นำ�หน้ามาบ้าง แต่ก็เป็นช่วงสั้นๆ เท่านั้น
จุดเด่นของช่อง 7 ทีม่ มี าตัง้ แต่ตน้ คือ ละครไทยหลังข่าวภาคคํ�ำ่ ละครพืน้ บ้าน และหลายรายการ
วาไรตี้ เกมโชว์ ทีห่ ลากหลาย และมีชดุ ละครเย็นมีความแข็งแกร่งทีส่ ดุ เพราะส่วนใหญ่มเี รตติง้ เกิน 10
มาโดยตลอด ที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำ�เร็จผลงานละครภายในช่องได้ตลอดมา
ในปี 2556 ปีสุดท้ายของยุคทีวีแอนะล็อก เรตติ้งเฉลี่ยช่อง 7 อยู่ที่ 3.833 อยู่ในอันดับ 1
แต่ก็มีแนวโน้มลดลงทุกปีหลังจากเกิดทีวีดิจิตอล โดยที่ปี 2557 เป็นปีที่ช่อง 7HD มีเรตติ้งเฉลี่ย
ลดลงมากที่สุด จากสถานการณ์คู่แข่งมาแรงหลายช่อง ในฐานะที่ช่อง 7HD เป็นช่องใหญ่ ทุกช่อง
ต้องการแย่งชิงฐานผูช้ มทัง้ สิน้ ตลาดละครของช่อง 7HD ทีน่ อกจากแข่งขันกับช่อง 3HD ทีเ่ ป็นคูแ่ ข่ง
รายเดิมแล้ว ยังมีคแู่ ข่งรายใหม่จากช่อง 8 ทีจ่ ดั ชุดละครทีเ่ น้นจับตลาดคนดูคนต่างจังหวัด ด้วยละคร
แนวชาวบ้าน การชิงดีชงิ เด่น และสงครามความรัก และกลยุทธ์การจัดภาพยนตร์ชอ่ื ดังจากต่างประเทศ
ลงผังรายการของช่อง Mono 29 ดึงฐานผู้ชมจากกลุ่มช่องใหญ่ในยุคแอนะล็อก รวมถึงช่อง 7HD
ไปได้ในระดับหนึ่ง
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำ�ให้เรตติ้งเฉลี่ยช่อง 7HD ในปี 2557 ลงมาอยู่ที่ 3.194 และลดลง
เรื่อยมาทุกปี จนมาอยู่ที่ 1.827 ในปี 2561 ที่มีเรตติ้งเฉลี่ยช่องลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งจากเรตติ้งของ
ปี 2556 ในยุคแอนะล็อก
กลุ่มของเนื้อหารายการที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่ชัดเจน คือกลุ่มเนื้อหารายการ
ประเภทละคร ที่เป็นจุดขายของช่อง 7HD จากการมีคู่แข่งหลายช่องมากขึ้น เรตติ้งลดลงชัดเจน
ที่เห็นได้ชัดเจนคือ ในปี 2560-2561 ไม่มีละครเรื่องใดของช่อง ทำ�เรตติ้งได้เกิน 10
อย่างไรก็ตาม ละครพื้นบ้าน ที่จัดลงผังรายการในช่วงเช้าวันเสาร์-อาทิตย์ ยังคงเป็นเนื้อหา
รายการทีเ่ ป็นจุดขายทีแ่ ข็งแกร่งของช่อง 7HD เป็นรายการทีม่ ฐี านผูช้ มในกลุม่ เด็กเล็กมากทีส่ ดุ ในรอบ
5 ปีแรกของทีวีดิจิตอล โดยที่ยังไม่มีรายการใดจากช่องอื่นเข้ามาแข่งขันในระดับใกล้เคียงกันได้
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5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล

บทเรียน และ การเปลี่ยนแปลง

รายการกีฬา เป็นอีกหนึง่ เนือ้ หารายการทีส่ �ำ คัญ ทีช่ อ่ ง 7HD ได้ซอ้ื ลิขสิทธิก์ ารแข่งขันฟุตบอล
ของทีมชาติไทยในหลายกิจกรรมการแข่งขัน เนื่องจากกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอันดับ
หนึ่งของคนไทย โดยทุกครั้งที่มีการแข่งขันในระดับประเทศจะได้รับความสนใจสูง มีฐานผู้ชมแน่น
ทั้งในและนอกสนาม โดยเฉพาะเรตติ้งทางทีวี ในการแข่งขันบางรายการมีเรตติ้งเฉลี่ยสูงกว่าละคร
อย่างไรก็ตาม บรรดาช่องทีวีดิจิตอลใหม่ๆ ได้เริ่มเข้ามาเจาะตลาดเนื้อหารายการประเภทกีฬา
ด้วยเช่นกัน เช่น ช่อง True4U ช่องไทยรัฐทีวี และช่อง PPTV
จากข้อมูลเรตติ้งของช่อง 7HD ในช่วง 5 ปี แสดงให้เห็นฐานผู้ชมช่อง 7HD ที่ค่อยๆ ลดลง
ในแต่ละปีในทุกกลุ่มอายุ ทั้งนี้จะเห็นว่ากลุ่มผู้ชมทีวีหลักของช่อง 7HD เป็นกลุ่มเด็กอายุ 4-14 ปี
และกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งในกลุ่มเด็กมีตัวเลขลดลงมากที่สุด เช่นในกลุ่มอายุ 6-9 ปี ในปี 2557
มีเรตติ้งเฉลี่ยในกลุ่มนี้ 3.466 ลดลงมาอยู่ที่ 1.822 ในปี 2561
นอกจากนี้ฐานผู้ชมอันแข็งแกร่งในต่างจังหวัดของช่อง 7HD ลดลงในทุกภาคเช่นกัน
แต่ภาคใต้ก็ยังเป็นภาคที่รับชมช่อง 7 มากที่สุด จากเรตติ้งเฉลี่ย 3.854 ในปี 2557 มาอยู่ที่ 2.167
ในปี 2561 และพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังเป็นพื้นที่ที่ช่อง 7HD มีเรตติ้งเฉลี่ยของฐานผู้ชม
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทุกภาคในต่างจังหวัด จากเรตติ้ง 2.425 ในปี 2557 ลงมาอยู่ที่ 1.638
ในปี 2561
ในภาพรวมรอบ 5 ปี เรตติง้ เฉลีย่ ช่อง 7HD ลดลงจาก 3.194 ในปี 2557 ลดลงมาอยูท่ ่ี 1.827
ในปี 2561 เท่านั้น เป็นการลดจากทุกช่วงอายุผู้ชมในทุกกลุ่ม และทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตามแม้เรตติ้ง
เฉลี่ยจะลดลง แต่จากข้อมูลในปี 2561 พบว่า ช่อง 7HD เป็นช่องเดียวในกลุ่มช่องทีวีดิจิตอลที่มี
เรตติ้งเฉลี่ยของช่องเกินกว่า 1 ในกลุ่มผู้ชมทุกช่วงอายุ
จากข้อมูลประเภทของรายการที่ออกอากาศทางช่อง 7HD ตั้งแต่ปี 2558 ตามรายงานที่
แจ้งไว้กับสำ�นักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (สำ�นักงาน กสทช.) จะพบว่า ในแต่ละปี ช่อง
7HD ให้สัดส่วน “รายการที่ผลิตเอง” มากที่สุด จากทุกประเภทรายการที่ออกอากาศในแต่ละปี
ซึ่งรายการที่ผลิตเอง (ประกอบด้วยละคร ทั้งละครช่วงเย็น ละครหลังข่าวภาคคํ่ำ� ละครเช้าวันหยุด
และซิทคอม) เป็นเนื้อหารายการสำ�คัญของช่อง 7HD โดยในปี 2558 มีสัดส่วนอยู่ที่ 41.44%
และปี 2561 อยู่ที่ 33.11%
“การให้เช่าเวลาออกอากาศ” เป็นประเภทรายการทีม่ สี ดั ส่วนมากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 2 เนือ่ งจาก
เป็นนโยบายของช่อง 7HD ที่ต้องการได้รายได้ที่แน่นอนจากเวลาที่ออกอากาศ โดยเปิดโอกาสให้
บรรดาผู้ผลิตรายการเข้ามาเช่าเวลารายการออกอากาศ

5-Year Digital TV Transition
: Lessons Learned and Changes

49

ทั้งนี้ตามประกาศของ กสทช. มีเงื่อนไขระบุไว้ว่า สัดส่วนการให้เช่าเวลาของแต่ละช่องทีวี
ดิจิตอล จะได้ไม่เกิน 40% ของรายการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการให้เช่าเวลา เริ่มลดลง และ
มีสัดส่วนของ “การจ้างผลิต” เข้ามาเสริม โดยเริ่มมาตั้งแตปี 2559 ซึ่งมีสัดส่วนการจ้างผลิต 3.11%
และในปี 2560 อยู่ที่ 6.73% แสดงให้เห็นว่ารูปแบบเดิมของการให้เช่าเวลา อาจจะเริ่มไม่เหมาะกับ
สถานการณ์การแข่งขันสูง และผู้ผลิตรายการเริ่มมีทางเลือกมากขึ้น จนหลายรายรับภาระค่าเช่าเวลา
ที่ราคาแพงไม่ไหว จนต้องจากไป เช่น กรณีรายการเกมโชว์ชื่อดัง “กิ๊ก ดู๋” ที่อยู่คู่ช่อง 7 มากกว่า 8 ปี
ต้องย้ายช่องไปอยู่ช่อง PPTV ที่เสนอรูปแบบของการจ้างผลิตรายการ โดยที่ผู้ผลิตรายการไม่ต้อง
แบกรับภาระทั้งการจ่ายค่าเช่า และการหารายได้จากค่าโฆษณาเอง
นอกจากนี้ สัดส่วนรายการที่ต้องซื้อเนื้อหารายการหรือ นำ�รายการของผู้อื่นมาออกอากาศ
หรือประเภทการซื้อลิขสิทธิ์รายการนั้น มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2561 มีสัดส่วนถึง
34.68% สูงที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายการต่างประเทศ เช่น ซีรีส์ และภาพยนตร์
เนือ่ งจากช่อง 7 เป็นช่องดัง้ เดิม ออกอากาศมาตัง้ แต่ยคุ แอนะล็อก มีรายการทีไ่ ด้รบั ความนิยม
เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมมาอย่างยาวนาน ชื่อเสียงของช่อง เป็นปัจจัยสำ�คัญในการดึงดูดผู้ชมให้คงอยู่
กับช่อง ดังนั้นการสร้างความจงรักภักดีต่อสินค้า (Brand Royalty) จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญของช่อง 7
โดยเฉพาะการมีดาราที่ดึงดูดในสังกัดจำ�นวนมาก เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงแฟนละครไว้ที่ช่อง 7 แต่ในช่วง
2-3 ปีทผ่ี า่ นมา ดาราทีม่ ชี อ่ื เสียงในสังกัดช่อง 7 เริม่ ลาออก เพือ่ เป็นดาราอิสระมากขึน้ จนช่อง 7 ต้องใช้
กลยุทธ์สร้าง และผลักดันดาราหน้าใหม่ให้เร็วขึน้ ด้วยการจัดรายการประกวดคัดเลือกนักแสดงหน้าใหม่
ในหลากหลายรายการแข่งขันของช่อง ทีม่ ขี น้ึ อย่างต่อเนือ่ งในทุกปี เช่น ไทยซุปเปอร์โมเดล และมิสทีน
ไทยแลนด์ หรือสมาร์ทบอย เป็นต้น
ในแง่รายได้จากธุรกิจทีวีของช่อง 7HD นั้น เนื่องจากในช่วงปี 2557-2560 มีการแบ่งรายได้
เป็นธุรกิจทีวีดิจิตอล และทีวีแอนะล็อก ทำ�ให้รายได้ในส่วนของทีวีดิจิตอลมีเพียงแค่ 212 ล้านบาท
ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการขยายโครงข่ายดิจิตอลที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแผนการ
ขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอล (MUX) ในปีแรกมีเพียงแค่ 50% เท่านั้น และค่อยๆ ขยายเพิ่มเป็น 80%
90% และ 95% จนครบในปี 2560 ทั้งนี้รายได้ของช่อง 7HD ในปี 2561 มีรายได้อยู่ที่ 4,594
ล้านบาท นับเป็นช่องทีวีดิจิตอลที่ท�ำ รายได้สูงที่สุด
นอกจากภาพรวม 5 ปีแรกของช่อง 7HD ที่ต้องเผชิญหน้ากับช่องใหม่ๆ จนเรตติ้งความนิยม
ทยอยลดลงแล้ว ช่วงปีต่อๆ ไปจากนี้ สถานการณ์ของผู้นำ�อันดับ 1 จึงอยู่ในสถานะที่ต้องรักษา
ความนิยม และชือ่ เสียงช่องต่อไป ด้วยการใช้ทกุ กลยุทธ์ของความได้เปรียบทีม่ จี ากเดิมให้เป็นประโยชน์
อย่างเต็มที่
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ภาพรวมช่อง 3HD

ช่องคนเมือง เรตติ้งอันดับ 2

จุดเด่น : ละครคนเมือง ดาราดังในสังกัด
ช่อง 3 ช่องฟรีทวี ภี าคธุรกิจอันดับ 2 ของไทย มีจดุ เริม่ ต้นจากการบริหารธุรกิจในกลุม่ ครอบครัว
“มาลีนนท์” นำ�โดย “วิชัย มาลีนนท์” ส่งต่อการบริหารงานมายังรุ่นลูก ที่ประสบความสำ�เร็จในการ
ผลักดันช่อง 3 ให้กลายเป็นหนึ่งในช่องมหาชน ที่มีอิทธิพลต่อผู้ชมทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม
คนเมือง
ช่อง 3 เป็นช่องฟรีทีวีที่ดำ�เนินการโดยภาคเอกชน ภายใต้สัมปทานจากบริษัท อสมท จำ�กัด
(มหาชน) โดยเริม่ ออกอากาศครัง้ แรกในปี 2513 อย่างไรก็ดดี ว้ ยอุปสรรคในช่วงปี 2550 ทีต่ อ้ งเปลีย่ น
ระบบการออกอากาศจากระบบ VHF เป็น UHF เป็นเหตุให้บางพื้นที่ในต่างจังหวัด ไม่สามารถรับชม
สัญญาณช่อง 3 ได้ มีผลทำ�ให้ฐานผู้ชมส่วนใหญ่ของช่อง 3 เป็นกลุ่มคนเมืองมากกว่าคนในชนบท
ในขณะเดียวกัน กลยุทธ์การผลิตเนื้อหารายการของช่อง 3 ก็สอดรับกับฐานผู้ชมของช่อง
จุดเด่นของเนือ้ หารายการช่อง 3 คือการผลิตละครไทย และรายการวาไรตีท้ ส่ี อดรับกับนักแสดงในสังกัด
ของช่อง โดยกลยุทธ์การสร้างฐานนักแสดงในสังกัด เป็นหนึง่ ในหัวใจสำ�คัญในการจะสร้างความสนใจ
ให้กับผู้ชมให้เข้ามารับชมรายการของช่อง ซึ่งช่อง 3 เป็นอีกหนึ่งช่อง ที่สร้างสังกัดนักแสดง ที่รวมถึง
โรงเรียนการแสดงในอดีต และกิจกรรมสนับสนุน สร้างนักแสดงชื่อเสียงโด่งดังมากมายหลายคน
ที่กลายเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าหลากหลายมากกว่านักแสดงสังกัดช่องอื่น
ในเบื้องต้น การที่ช่อง 3 เข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอลถึง 3 ใบ เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพการ
เติบโตของตลาดทีวี การมีหลายช่อง ก็เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและการวางกลยุทธ์ อีกทั้งในตอนที่
เริ่มเปิดให้บริการทีวีดิจิตอลนั้น ยังได้แยกการออกอากาศของช่อง 3 แอนะล็อก และช่อง 3HD
แยกออกจากกัน เพื่อให้มีช่องให้บริการทั้งหมด 4 ช่อง แต่จะยังคงให้นํ้ำ�หนักกับช่อง 3 แอนะล็อก
ซึ่งได้โปรโมทในชื่อใหม่ว่า ช่อง 3 ออริจินัล
ผังการออกอากาศในช่อง 3HD ช่วงแรก ยังคงเป็นการนำ�รายการของช่อง 3 แอนะล็อกมา
จัดลงผังช่องในกลุ่มช่องดิจิตอลทั้ง 3 ช่อง ในขณะที่ช่องแอนะล็อกอื่นๆ เป็นการออกคู่ขนานในช่อง
ดิจิตอลใหม่ทั้งหมด จนเมื่อมีกรณีพิพาทกับ กสทช. เรื่องการออกอากาศคู่ขนาน ในปี 2557 และมี
บทสรุปทำ�ให้ช่อง 3HD มาออกอากาศคู่ขนานผังรายการเดียวกันทั้งหมดกับช่อง 3 แอนะล็อก
ในภาพรวมของช่อง 3 ปี 2556 ก่อนมีทีวีดิจิตอล เรตติ้งเฉลี่ยช่องอยู่ที่ 2.798 แต่เมื่อเกิด
การแข่งขันจากคู่แข่งช่องใหม่ เรตติ้งช่องลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ในปี 2557 เทียบกับปี 2558
เรตติ้งเฉลี่ยช่อง 3HD ลดลงมากที่สุด จาก 2.445 มาอยู่ที่ 1.941 และในปี 2560 เรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่
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5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล

บทเรียน และ การเปลี่ยนแปลง

1.348 แต่ปี 2561 ลดลงไม่มาก เพราะมีละคร “บุพเพสันนิวาส” ที่สร้างปรากฏการณ์ของช่อง เป็น
รายการในยุคทีวีดิจิตอลจนถึงปี 2561 ที่ได้เรตติ้งสูงสุด โดยได้เรตติ้งตอนจบที่ 18.633
พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นพืน้ ทีห่ ลักของช่อง 3HD ทีม่ ฐี านผูช้ มหนาแน่นมากทีส่ ดุ
เมือ่ เทียบกับทุกช่อง ส่วนในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัด ภาคกลาง ทีร่ วมถึงภาคตะวันตก และตะวันออก เป็นอีกภาค
ที่ ช่อง 3HD มีฐานผูช้ มของช่องสูงพอสมควร แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้เป็น 2 ภาคที่
ช่อง 3HD มีฐานผูช้ มน้อยทีส่ ดุ กลุม่ ผูห้ ญิงยังคงเป็นสัดส่วนผูช้ มสูงกว่ากลุม่ ผูช้ าย ด้วยลักษณะรายการ
บันเทิงทีด่ งึ ความสนใจกลุม่ ผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย และกลุม่ ช่วงอายุผชู้ ม เป็นคนวัย 35 ปีขน้ึ ไปมากทีส่ ดุ
คูแ่ ข่งทีม่ าแรง สามารถช่วงชิงเรตติง้ ช่อง 3HD ในส่วนพืน้ ทีใ่ นเมืองทีช่ ดั เจนมากในช่วง 2 ปีแรก
ได้แก่ ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี และช่อง Mono 29 ด้วยประเภทรายการวาไรตี้และภาพยนตร์ต่างประเทศ
และในปีถัดมา 2559 เป็น ช่อง One ที่นำ�เสนอละครเจาะตลาดคนเมือง จนในปี 2560 รายการ
“The Mask Singer” ช่องเวิรค์ พอยท์ ทีวี ได้รบั ความนิยมสูง ชนะละครทุกช่อง มีผลทำ�ให้เรตติง้ เฉลีย่
ช่อง 3 ลดลงอย่างมาก มาอยู่ที่ 1.348 โดยที่ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี มีเรตติ้งอยู่ในอันดับ 3 ที่ใกล้กัน
มากขึ้นด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 1.001
อีกทั้งช่อง 3HD ยังได้รับผลกระทบของรายการข่าวเช้า จากกรณีคดีความของ สรยุทธ์
สุทัศนจินดา ในการผลิตรายการ “คุยคุ้ยข่าว” ในนามบริษัท ไร่ส้ม จำ�กัด กับช่อง 9 อสมท. ที่มีการ
ส่งฟ้องศาล ในปลายปี 2557 และเริม่ ส่งผลต่อเรตติง้ รายการ “เรือ่ งเล่าเช้านี”้ ทีเ่ ป็นรายการข่าวหลัก
ของบริษทั บีอซี ี เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษทั ในเครือของกลุม่ ช่อง 3 โดยเป็นรายการ
ทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ช่อง 3 มาอย่างยาวนาน จนเรตติง้ รายการลดลงอย่างต่อเนือ่ ง และมีผลกระทบกับ
ผลประกอบการของช่องโดยรวมทั้งหมดด้วย
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จากข้อมูลเรตติ้งความนิยมรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ทางช่อง 3HD จะเห็นว่ามีเรตติ้งลดลง
ตัง้ แต่ปลายปี 2557 เนือ่ งจากเรือ่ งคดีความของ “สรยุทธ์” จากเรตติง้ เฉลีย่ 2.852 ในปี 2557 ลดลงมาก
ในปี 2558 และ 2559 ที่มีเรตติ้งเฉลี่ยของรายการ 2.139 และ 1.545 ตามลำ�ดับ โดย “สรยุทธ์”
ออกจากการเป็นผู้เล่าข่าวหลักของรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชม
ที่เหนียวแน่นของรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” เป็นฐานผู้ชมในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ
เป็นกลุ่มที่เรตติ้งลดลงมากที่สุดเช่นกัน
รูปแบบรายการในช่อง 3HD มีสดั ส่วนรายการซือ้ เนือ้ หารายการหรือ นำ�รายการของผูอ้ น่ื
มาออกอากาศ หรือเป็นประเภทรายการซือ้ ลิขสิทธิท์ ส่ี งู กว่าประเภทอืน่ อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากแต่ละช่อง
มีรูปแบบของการซื้อลิขสิทธิ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะไม่ได้รวมถึงการซื้อรายการต่างประเทศเพียง
อย่างเดียว รายการที่ผลิตในประเทศบางรายการก็จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้เช่นกัน ที่อาจจะอยู่ในรูปการ
แบ่งผลประโยชน์แบบ Time Sharing หรือ Revenue Sharing ระหว่างผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และเจ้าของช่อง โดยสัดส่วนรายการในกลุม่ นีส้ งู กว่าทุกประเภท โดยในปี 2558 มีสดั ส่วนอยูท่ ่ี 51.56%
เคยสูงสุดในปี 2560 ถึง 58.53% ส่วนรายการทีช่ อ่ งผลิตเอง และการให้เช่าเวลาออกอากาศ มีสดั ส่วน
รองลงมา
ในส่วนของรายได้จากธุรกิจทีวีดิจิทัลของช่อง 3HD ที่แจ้งรายได้ไว้กับสำ�นักงาน กสทช. นั้น
ในปี 2557 แจ้งไว้ที่ 434 ล้านบาท จากการทำ�ผังรายการใหม่แยกตัวจากช่อง 3 แอนะล็อกในช่วง 9
เดือนแรกของปี 2557 แล้วเริม่ มาออกอากาศคูข่ นาน ผังรายการเดียวกันกับช่อง 3 แอนะล็อกในวันที่
10 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยทีใ่ นปีถดั มา มีการรายงานรายได้คงทีไ่ ว้ทป่ี ลี ะ 1,800 ล้านบาทจนถึง
ปี 2561 เนือ่ งจากยังคงรายได้หลักไว้ทช่ี อ่ ง 3 แอนะล็อกทีย่ งั มีสมั ปทานกับ อสมท ทีม่ กี �ำ หนดสิน้ สุด
สัมปทานในวันที่ 25 มีนาคม 2563
ปี 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลง “ผู้นำ�” ของกลุ่มช่อง 3 “ประชุม มาลีนนท์” น้องชายคนเล็ก
ของตระกูล “มาลีนนท์” เข้ามาบริหาร พร้อมกับนโยบายการนำ� “ผู้บริหารมืออาชีพ” เข้ามาบริหาร
ในระหว่างทีอ่ ตุ สาหกรรมทีวกี �ำ ลังได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันรุนแรง จนทำ�ให้
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน) ของกลุ่มช่อง 3 รายงานผลประกอบการขาดทุนเป็นครั้งแรก
ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 โดยขาดทุน 335 ล้านบาท
แต่ปี 2561 ช่อง 3HD ได้ละคร “บุพเพสันนิวาส” ทีส่ ร้างปรากฏการณ์ กลายเป็นละครแห่งชาติ
และเป็นละครทีม่ เี รตติง้ สูงสุดตัง้ แต่ยคุ ทีวดี จิ ติ อล ด้วยเรตติง้ เฉลีย่ ทัง้ เรือ่ ง 13.384 ทำ�ให้เรตติง้ เฉลีย่ ช่อง
3HD ในปี 2561 อยูท่ ่ี 1.331 ยังคงประคองตัวไม่ลดลงไปดังเช่นช่อง 7HD แต่โดยภาพรวมนับจากปี
2556-2561 สถานการณ์เรตติง้ ทีแ่ สดงถึงความนิยมช่อง ก็ลดลงไปกว่า 50% เช่นเดียวกับช่อง 7HD
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แม้วา่ ในปี 2561 เรตติง้ เฉลีย่ ช่องจะลดลงไม่มาก เมือ่ เทียบกับปี 2560 แต่ผลประกอบการของ
บริษทั บีอซี ี เวิลด์ จำ�กัด (มหาชน) ทัง้ ปีในปี 2561 ประสบภาวะขาดทุนเป็นครัง้ แรก ที่ 330 ล้านบาท
ทำ�ให้เห็นสถานการณ์แนวโน้มรายได้ลดอย่างชัดเจนจากธุรกิจทีวีดิจิตอลที่กลุ่มช่อง 3 มีถึง 3 ช่อง
ในปี 2562 กลุม่ ช่อง 3 ยังคงเชือ่ มัน่ กับระบบ “ผูบ้ ริหารมืออาชีพ” ด้วยการดึง “อริยะ พนมยงค์”
ผู้บริหารจากบริษัท ไลน์ ประเทศไทย จำ�กัด มาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้อำ�นวยการ (President)
เริ่มงานครั้งแรกในวันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นความพยายามของ “ประชุม มาลีนนท์” ในการให้
ทีมผู้บริหารมืออาชีพ เข้ามาบริหารแทนกลุ่มครอบครัว “มาลีนนท์”
บทสรุปของช่อง 3HD หลังจาก 5 ปีของทีวีดิจิตอลผ่านไป ช่อง 3HD ยังคงต้องสู้กับศึกหนัก
ทัง้ จากคูแ่ ข่งภายนอกและภายใน ทีต่ อ้ งปรับกลยุทธ์รบั การแข่งขัน และสูก้ บั เทคโนโลยีทก่ี �ำ ลังเปลีย่ นไป
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ภาพรวมช่อง Mono 29

สร้างเรตติ้ง ด้วยจุดแข็งที่แตกต่าง

จุดเด่น : ภาพยนตร์ & ซีรีส์ ต่างประเทศ
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด ของกลุ่มธุรกิจบรอดแบนด์ 3BB ได้ใช้ประสบการณ์จากการ
ทำ�เว็บไซต์เอ็มไทย (MThai) เว็บด้านบันเทิงชื่อดังของไทย ทำ�ให้ได้เรียนรู้พฤติกรรมจากช่องทาง
ออนไลน์ และยังมีประสบการณ์จากการทำ�ช่องทีวีดาวเทียม ช่อง Zaa Network และ Allure ที่เป็น
เนื้อหาที่เจาะกลุ่มเพศชาย มาสู่การเป็นผู้ให้บริการทีวีดิจิตอล
ในช่วงปีแรก ช่อง Mono 29 มีการลงทุนทำ�สตูดโิ อ จัดรายการสด ประเภทข่าว ลงผังรายการ
และยังมีเนื้อหารายการเด็กและบันเทิง โดยเน้นรายการบันเทิงเป็นหลักมากกว่า 50% มีภาพยนตร์
และซีรสี เ์ ข้าเสริมผัง เจาะตลาด ผูช้ มในกลุม่ คนรุน่ ใหม่ ทีพ่ ร้อมเรียนรูเ้ ทคโนโลยี ตัง้ แต่เจนเนอเรชัน่ X
เป็นต้นไป เรตติ้งเฉลี่ยปีแรก 2557 อยู่ที่ 0.059 สามารถเปิดตัวได้ดีในอันดับ 9
ช่อง Mono 29 วางกลยุทธ์ไว้ตั้งแต่ในปีแรกว่า จะเป็นช่องที่จัดภาพยนตร์ดังต่างประเทศ
ให้รบั ชมทางทีวดี จิ ติ อลให้มากทีส่ ดุ โดยช่วงเวลานัน้ การรับชมภาพยนตร์ตา่ งประเทศย้อนหลัง จะต้อง
พึ่งพาบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก หรือ Pay TV และ DVD เป็นส่วนใหญ่ เป็นความแตกต่าง
ที่ยังไม่มีช่องทีวีดิจิตอลช่องใดทำ�มาก่อน เนื่องจากต้นทุนภาพยนตร์ต่างประเทศค่อนข้างราคาแพง
ด้วยการกำ�หนดกลยุทธ์ช่องเป็น “ฟรีทีวีที่มีหนังดี ซีรีส์ดังมากที่สุด” ทำ�ให้ในปี 2558 เรตติ้ง
ช่อง Mono 29 ขึ้นมาอยู่ในช่องอันดับ 5 ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 0.301 เป็นช่องที่เติบโตมากที่สุดอันดับ 2
ในปี 2558 รองจากช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี
ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2561 ด้วยพลังของภาพยนตร์ต่างประเทศ Mono 29 จึงเป็นช่อง
ที่เติบโตสูงที่สุดในช่วง 3 ปีแรกติดต่อกัน ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 0.301 ในปี 2558 อันดับ 5 เรตติ้งเฉลี่ย
0.536 ปี 2559 ในอันดับ 4 และเรตติ้งเฉลี่ย 0.702 ในปี 2560 ในอันดับ 4
ในปี 2561 Mono 29 สามารถยกระดับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 3 ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 0.853
เป็นช่องที่เติบโตมากที่สุดในบรรดาทีวีดิจิตอลช่องใหม่
เนือ่ งจากพืน้ ฐานเนือ้ หารายการของช่อง Mono 29 เป็นภาพยนตร์ตา่ งประเทศ แนวแอคชัน่ บู๊
ข้อมูลแยกฐานผู้ชมช่อง Mono 29 จึงสะท้อนให้เห็นว่า ฐานผู้ชมช่องเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
กลุ่มอายุ 35-39 ปี และกลุม่ อายุ 40-44 ปี เป็นต้นไป ทัง้ นีช้ อ่ ง Mono 29 มีความชัดเจนเรือ่ งกลุม่ ของอายุ
ผูช้ มตัง้ แต่ปี 2559 ซึง่ แตกต่างจากช่องอืน่ ๆ ทีฐ่ านผูช้ มส่วนใหญ่ 2 อันดับแรกอยูท่ ก่ี ลุม่ อายุ 45 ปีขน้ึ ไป
ส่วนกลุ่มผู้ชมแยกตามพื้นที่พบว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นพื้นที่ที่มีผู้รับชมมากที่สุด
มากกว่าพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัด โดยในแต่ละภาคมีฐานผูช้ มใกล้เคียงกัน โดยตัง้ แต่ปี 2558 มีฐานผูช้ มภาคใต้
มากที่สุดในกลุ่มต่างจังหวัด
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จากข้อมูลของสำ�นักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (สำ�นักงาน กสทช.) พบว่าในช่วงปี
2558-2560 สัดส่วนรายการของช่องโมโนมากกว่า 60% เป็นรายการทีซ่ อ้ื ลิขสิทธิม์ า มีรายการทีผ่ ลิตเอง
ในสัดส่วนกว่า 20% และอีกกว่า 10% เป็นรายการที่ให้เช่าเวลาออกอากาศ ซึ่งเป็นทีวีดิจิตอลช่องที่
มีสัดส่วนการซื้อรายการลิขสิทธิ์สูงที่สุดช่องหนึ่ง
สัดส่วนเนื้อหารายการในผังรายการ เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในปี 2561 ที่สัดส่วนที่มา
ของเนื้อหารายการเป็นการซื้อลิขสิทฺธิ์สูงถึง 82.99% ตามมาด้วยการให้เช่าเวลาออกอากาศเพิ่มขึ้น
เป็น 15.87% ลดสัดส่วนการผลิตรายการลงเหลือเพียงแค่ 1.14% เท่านั้น
กลยุทธ์การจัดภาพยนตร์ลงผังรายการของช่อง Mono 29 นัน้ มีชว่ ง Premuim Blockbuster
ทีจ่ ดั ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ของฮอลลีวดู หรือภาพยนตร์เอเชียชือ่ ดังมาออกอากาศ ส่วนใหญ่แล้วพบว่า
ภาพยนตร์แนวแอคชั่น แฟนตาซี จะเป็นแนวที่ถูกใจ ดึงดูดผู้ชม สร้างเรตติ้งได้สูงมากกว่าภาพยนตร์
แนวรัก โรแมนติค
อย่างไรก็ตามช่อง Mono 29 ไม่ได้มีแต่เพียงแค่ภาพยนตร์ต่างประเทศ แต่เคยผลิตละคร
มาแล้ว หลายเรื่อง ตั้งแต่ปี 2557 เปิดตัวด้วยละครแนวครอบครัว “อรุณสวัสดิ์” แล้วเปลี่ยนแนว
เป็นการผลิตละครบู๊ แอคชั่น และละครผี สยองขวัญ อีกหลายเรื่อง แต่ยังไม่มีละครเรื่องไหนโดดเด่น
มากเป็นพิเศษ
นอกจากนี้ยังมีรายการถ่ายทอดสดกีฬา ที่เริ่มด้วยรายการถ่ายทอดสดมวยไทย ท็อปคิงส์
และเป็นช่องเดียวที่เจาะลึกกีฬาบาสเกตบอล ตามนโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ให้ความสนใจกีฬา
บาสเกตบอล โดยให้การสนับสนุนทีมบาสเกตบอลของไทย มีการซื้อลิขสิทธิ์อาเซียน บาสเกตบอลลีก
รวมถึงบาสเกตบอล NBA จากสหรัฐอเมริกา มาออกอากาศด้วย
ในแง่รายได้ของช่อง Mono 29 ทีร่ ายงานต่อสำ�นักงาน กสทช. ตัง้ แต่ออกอากาศทีวดี จิ ติ อลนัน้
พบว่ารายได้สะท้อนความนิยมและเรตติง้ ช่องทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดด เริม่ ต้นจากรายได้ในปี 2557
ทีม่ เี พียง 113 ล้านบาท มาในปี 2558 มีรายได้สงู เพิม่ ขึน้ เกินกว่าเท่าตัว มาอยูท่ ่ี 628 ล้านบาท และ
1,003 ล้านบาท และ 1,566 ล้านบาท ในปี 2559 และ 2560 ตามลำ�ดับ และในปี 2561 รายได้
ของช่อง Mono 29 มีการเติบโตขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ 1,818 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์
เรตติ้งเฉลี่ยของช่องที่ขึ้นจากอันดับ 4 ในปี 2560 มาอยู่ในอันดับ 3 ในปี 2561 ตามหลังช่อง 7HD
และช่อง 3HD
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลรายได้ในแต่ละปี ทีย่ งั ไม่ได้หกั ค่าใช้จา่ ย เนือ่ งจาก
เป็นฐานข้อมูลในการคำ�นวณหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของสำ�นักงาน กสทช. จึงยังไม่มขี อ้ มูล
กำ�ไร ขาดทุน
โดยรวมแล้วค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและซื้อรายการของช่อง Mono 29 มีค่อนข้างสูง จาก
ภาพยนตร์และซีรีส์ต่างประเทศ และลิขสิทธิ์กีฬาที่มีราคาแพง เป็นช่องที่สร้างความแตกต่างได้จาก
ช่องอื่นๆ อย่างชัดเจน ช่วยเปิดตลาดประสบการณ์ใหม่ การรับชมภาพยนตร์ต่างประเทศให้ทั่วถึง
ทุกพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชมในต่างจังหวัด
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ภาพรวมช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี
5 ปีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

จุดเด่น : รายการวาไรตี้ เกมโชว์
ปี 2558 เป็นหนึง่ ปีทร่ี งุ่ โรจน์ของเวิรค์ พอยท์ ทีวี ในฐานะช่องน้องใหม่ทเ่ี ติบโตสูงสุด จากชือ่ เสียง
ในฐานะผู้ผลิตรายการวาไรตี้ เกมโชว์ ที่อยู่คู่กับวงการทีวีไทยมานาน มีรายการในอดีตหลายรายการ
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูง เมือ่ เวิรค์ พอยท์ มีชอ่ งทีวดี จิ ติ อลของตัวเองแล้ว จึงทยอยย้ายรายการทีเ่ คยกระจาย
อยู่ในช่อง 3 ททบ.5 และช่อง 9 กลับเข้าสู่ช่องของตัวเอง
รายการใหญ่ที่สุดที่ย้ายช่องในปี 2558 คือ “ชิงร้อย ชิงล้าน” จากหนึ่งในรายการเกมโชว์
ที่มีการออกอากาศมาอย่างยาวนานรายการหนึ่งของประเทศไทย ออกอากาศมาตั้งแต่ปี 2533 ที่ช่อง 7
เป็นช่องแรก แล้วย้ายไปมาระหว่างช่อง 3 และช่อง 7 และจากเป็นรายการภาคดึก จนมาอยู่ที่ช่อง 3
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-16.00 น. (ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2555-28 มกราคม 2558) ในชือ่
“ชิงร้อย ชิงล้าน Sunshine Day” และเมื่อย้ายมาอยู่ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ใช้ชื่อว่า “ชิงร้อย ชิงล้าน
ว้าว ว้าว ว้าว”
นอกจากนีย้ งั มีรายการ “ตลก 6 ฉาก” รายการตลกทีอ่ อกอากาศตัง้ แต่ปี 2550 ทาง ททบ. 5
ย้ายมาออกอากาศทางช่องเวิรค์ พอยท์ ทีวี ในวันที่ 3 มกราคม 2558
รายการ “คุณพระช่วย” รายการวาไรตีส้ ง่ เสริมศิลปวัฒธรรมไทย รายการเก่าแก่ตง้ั แต่ปี 2547
จากช่อง 9 ย้ายออกมาลงช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ในปี 2558 เช่นกัน
รายการ “คนอวดผี” ทีเ่ ปิดตัวครัง้ แรกทีช่ อ่ ง 7 ในปี 2553 ย้ายมาอยู่ ททบ.5 ในปี 2556 และ
เริม่ มาออกอากาศบางตอนในช่องเวิรค์ พอยท์ ทีวี ในปี 2557 ก่อนทีจ่ ะย้ายออกมาจาก ททบ.5 มาอยู่
ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี อย่างเป็นทางการในต้นปี 2558
หนึ่งในกลยุทธ์การย้ายรายการมาช่องของเวิร์คพอยท์ ทีวี ในช่วงแรกนั้นคือ การจัดผังเวลา
ออกอากาศให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เคยออกอากาศในช่องอื่น เช่นรายการ “ชิงร้อย ชิงล้าน” จากที่
เคยอยู่ที่ช่อง 3 ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-16.00 น. เมื่อย้ายมาอยู่ที่ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ก็จัดให้
ออกอากาศในเวลา 14.30-16.00 น. ทุกวันอาทิตย์เช่นกัน
เช่นเดียวกับรายการ “คนอวดผี” ที่เปิดตัวด้วยเวลาดึกของคืนวันพุธมาตั้งแต่ปลายปี 2554
ไม่วา่ จะย้ายไปกีช่ อ่ ง เมือ่ กลับมาออกอากาศทีช่ อ่ งเวิรค์ พอยท์ ทีวี ก็ยงั คงอยูใ่ นผังรายการช่วงเวลาดึก
ของคืนวันพุธมาจนถึงทุกวันนี้
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5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล

บทเรียน และ การเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์นี้ เป็นการสร้างความต่อเนื่องในความคุ้นเคยของผู้ชม จากที่เคยเปิดชมรายการนี้ใน
ช่วงเวลานัน้ ๆ เมือ่ ไม่เจอทีช่ อ่ งเก่า ก็อาจจะค้นหารายการไปจนเจอในช่องเวิรค์ พอยท์ ทีวี โดยอัตโนมัติ
ทำ�ให้รายการสามารถสร้างความนิยมต่อเนือ่ งในช่องใหม่ แม้จะมีเรตติง้ ไม่สงู เท่าเดิม แต่กไ็ ด้ฐานผูช้ ม
เดิมทั้งหมด
นอกเหนือจากรายการเดิมที่ย้ายช่องแล้ว รายการใหม่สร้างสรรค์โดยเวิร์คพอยท์ ทีวี เปิดตัว
ในกลางปี 2557 อย่าง “ปริศนาฟ้าแลบ” ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้รับความนิยมสูงของช่องอีกด้วย
จากปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ ทำ�ให้ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี เป็นช่องที่เติบโตสูงสุด ในระหว่างปี
2557-2558 จากเรตติ้งเฉลี่ยปี 2557 ที่อยู่ที่ 0.241 ขึ้นมาอยู่ที่ 0.636 ในปี 2558 โดยมีฐานผู้ชม
มากที่สุดในภาคกลาง ที่รวมถึงภาคตะวันตกและตะวันออก และภาคเหนือ และมีกลุ่มผู้ชมชายและ
หญิงในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
ในปี 2558-2560 เวิร์คพอยท์ ทีวี ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายการที่จัดลงแต่ละ
รายการ ได้รับความนิยมเป็นส่วนใหญ่ ทั้งรายการ “ไมค์ทองคำ�” ที่มีมาอย่างต่อเนื่องหลายซีซั่น
ทั้งไมค์ทองคำ�ผู้ใหญ่ และไมค์ทองคำ�เด็ก ขยายไปสู่ไมค์หมดหนี้ และ ไมค์หมดหนี้ตั้งตัว จนถึง รายการ
“นักร้องซ่อนแอบ I Can See Your Voice” ที่เริ่มออกอากาศในต้นปี 2559 ก็มีกระแสตอบรับดี
รายการที่ประสบความสำ�เร็จสูงสุดของช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี เกิดขึ้นในปี 2559 กับรายการ
“หน้ากากนักร้อง-The Mask Singer” ออกอากาศครัง้ แรกในเดือนตุลาคม 2559 เป็นรายการวาไรตี้
ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ทำ�ให้เห็นว่า รายการวาไรตี้ก็สามารถสร้างความนิยมสูง ชนะละครไทยได้
ด้วยสถิตทิ �ำ เรตติง้ สูงสุดได้ถงึ 13.371 จากการออกอากาศในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นรอบชิงชนะเลิศ
ของ 2 หน้ากาก ได้แก่ หน้ากากอีกาดำ� และหน้ากากทุเรียน โดยทีแ่ ชมป์เป็นของหน้ากากทุเรียน หรือ
“ทอม Room 39”
เรตติ้งเฉลี่ยช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ขึ้นมาสู่จุดสูงสุด ในปี 2560 ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 1.001 เข้าใกล้
ช่อง 3HD ที่อยู่ในอันดับ 2 ที่มีเรตติ้งเฉลี่ยในปี 2560 อยู่ที่ 1.348
ความสำ�เร็จของ The Mask Singer ซีซน่ั แรก จนต้องมีซซี น่ั ใหม่ตอ่ เนือ่ ง ไปจนถึงซีซน่ั ที่ 4
โดยความนิยมของแต่ละซีซน่ั ก็ลดลงต่อเนือ่ ง จนต้องปรับรูปแบบรายการใหม่เป็น The Mask
Project A, The Mask Line Thai และ The Mask วรรณคดีไทย
เรตติง้ เฉลีย่ ของ The Mask Singer ซีซน่ั 1- 4 อยูท่ ่ี 7.135, 7.311, 3.579 และ 2.284 ตามลำ�ดับ
เมื่อปรับรูปแบบรายการใหม่ The Mask Project A เรตติ้งเฉลี่ยรายการก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2.324
ในช่วงปลายปี 2560 เป็นช่วงที่รายการ The Mask Singer มีเรตติ้งเฉลี่ยลดลง และหลาย
รายการวาไรตี้ใหม่ มีการผสมผสานมุมดราม่า เพิ่มเติมจากฐานความสนุกและตลก แม้ว่ามีรายการ
ลิขสิทธิ์ดังจากต่างประเทศ เข้ามาเสริมผังรายการ ตั้งแต่ รายการ Thailand’s Got Talent 2018,
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X Factor, We kid Thailand แต่ยงั ไม่มรี ายการใดได้รบั ความนิยมสูงเทียบเท่ากับ The Mask Singer อีก
เรตติง้ เฉลีย่ ของช่องจึงค่อยๆ ลดลง จนมาอยูอ่ นั ดับ 4 ในเรตติง้ ประจำ�ปี 2561 ตามหลังช่อง Mono 29
โดยที่เรตติ้งเฉลี่ยของเวิร์คพอยท์ ทีวี อยู่ที่ 0.810 และช่อง Mono 29 มีเรตติ้งเฉลี่ย 0.853
สำ�หรับฐานผู้ชมช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกปี ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ช่อง
เวิรค์ พอยท์ ทีวี เติบโตทีส่ ดุ มีฐานผูช้ มผูช้ ายและผูห้ ญิงใกล้เคียงกัน ผูช้ มในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯและปริมณฑล
มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือภาคกลาง ที่รวมถึงภาคตะวันตกและตะวันออก
ช่องเวิรค์ พอยท์ ทีวี ได้เคยผลิตละครลงผังรายการช่องเช่นเดียวกับหลายช่อง เปิดตัวด้วยละคร
“เกมริษยา” ทีไ่ ด้นกั แสดงนำ�ชือ่ ดัง “ป๊อก-ปิยธิดา วรมุสกิ ” และ “แท่ง-ศักดิส์ ทิ ธิ์ แท่งทอง” เป็นหนึง่ ใน
ละครที่สร้างกระแสได้มากพอสมควร แต่ขาดความต่อเนื่องของชุดละครที่ผลิตลงช่อง โดยมีละคร
ออกอากาศปีละประมาณ 2-4 เรื่อง และยังมีซิทคอม ปีละ 1 เรื่อง
สัดส่วนรายการของช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ที่แจ้งไว้กับสำ�นักงาน กสทช. นั้น พบว่าเป็นรายการ
ที่ช่องผลิตเองเป็นส่วนใหญ่มากกว่า 70% มาโดยตลอด เนื่องจากเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตรายการที่
เด่นด้านรายการประเภทวาไรตี้ เกมโชว์มาเป็นเวลานาน ก่อนที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของช่องเอง ภายใต้
คอนเซ็ปต์ว่า Creative TV ทำ�ให้รายการที่ออกอากาศส่วนใหญ่ เป็นรายการที่ช่องผลิตเอง
อย่างไรก็ตาม รายการทีช่ อ่ งผลิตเอง เริม่ ลดลงในปี 2560 โดยมีสดั ส่วนรายการซือ้ ลิขสิทธิเ์ ข้ามา
เสริมผังรายการมากขึน้ โดยช่องเวิรค์ พอยท์ ทีวี มีซรี สี เ์ กาหลีและจีนลงผังในช่วงปี 2557 และเป็นช่องแรก
ทีเ่ ริม่ เปิดตลาดซีรสี อ์ นิ เดียในประเทศไทย ด้วยเรือ่ ง “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ในปี 2558 และ
กลับมาเพิ่มสัดส่วนรายการประเภทลิขสิทธิ์ทั้งซีรีส์อินเดีย ภาพยนตร์ และรายการถ่ายทอดสดกีฬา
เช่นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก
ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี เป็นช่องใหม่ของกลุ่มทีวีดิจิตอล ที่แจ้งรายได้แต่ละปีจากการประกอบ
กิจการในสัดส่วนแบบก้าวกระโดด จากรายได้ 452 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,699 ล้านบาทในปีถดั มา
และในปี 2559 และ 2560 มีรายได้สูงถึง 2,122 ล้านบาทและ 3,172 ล้านบาทตามลำ�ดับ นับเป็น
ช่องใหม่ที่ทำ�รายได้สูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มช่องใหม่ ที่ให้ความสำ�คัญกับการหารายได้
จากช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายได้หลักของช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อหลายรายการได้รับความนิยมลดลง จึงทำ�ให้ภาพรวมเรตติ้งเฉลี่ยของช่อง
เวิร์คพอยท์ ทีวี ในปี 2561 ลดลงมาอยู่ในอันดับ 4 โดยที่ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี กำ�ลังอยู่ในช่วงปรับ
กลยุทธ์ สร้างสรรค์รายการใหม่ๆ และเสริมผังด้วยความหลากหลายของประเภทรายการ ทีไ่ ม่ได้มเี ฉพาะ
รายการวาไรตี้ เกมโชว์เท่านั้น เรตติ้งที่ลดลงในปี 2561 มีผลต่อรายได้รวมของช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี
ปี 2561 ที่แจ้งไว้กับสำ�นักงาน กสทช. ไว้ที่ 2,626 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีแรกที่มีรายได้ลดลง
สถานการณ์ใน 5 ปีแรก เป็นการเติบโตสูงสุดของช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ที่โดดเด่นชัดเจน และ
กำ�ลังเข้าสู่ช่วงเวลาปรับกลยุทธ์ใหม่อีกครั้ง เพื่อรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
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ภาพรวมช่อง 8

สร้างเนื้อหารายการดัน TV Shopping
จุดเด่น : ซีรีส์อินเดีย ละครไทยแนวตลาด

กลุม่ บริษทั อาร์เอส จำ�กัด (มหาชน) หนึง่ ในบริษทั ด้านธุรกิจบันเทิงของไทย เจ้าของค่ายเพลง
ทีเ่ ริม่ ขยายงานสูธ่ รุ กิจทีวใี นปี 2551 ด้วยการเป็นผูผ้ ลิตรายการทีวี ทัง้ รายการวาไรตีแ้ ละละครให้กบั
ช่องทีวีหลายช่อง และในปี 2551 อาร์เอสยังได้ลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลยูโร 2008 (ในปี 2551)
ตามมาด้วยลิขสิทธิฟ์ ตุ บอลโลกรอบสุดท้าย 2010 (ในปี 2553) ทีเ่ ป็นส่วนผลักดันสำ�คัญทำ�ให้อาร์เอส
ก้าวสู่ธุรกิจเจ้าของช่องทีวีหลากหลายช่อง จนมาเปิดตัวช่อง 8 ในปี 2554 ในเครือข่ายทีวีดาวเทียม
ที่กลายมาเป็นช่อง 8 ในระบบทีวีดิจิตอลในปี 2557 เมื่ออาร์เอสชนะการประมูลทีวีดิจิตอล 1 ช่อง
ช่อง 8 เปิดตัวในระบบทีวดี จิ ติ อล ด้วยความโดดเด่นด้านละครแนวกระแสร้อนแรงตามชือ่ เรือ่ ง
ตั้งแต่ ละครสาปสาง ดงดอกงิ้ว ชิงรักหักสวาท ผัวชั่วคราว และ เมียเถื่อน เรียกความสนใจจาก
ตลาดผู้ชมที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุคทีวีดาวเทียม และสร้างฐานผู้ชมใหม่ โดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้ชมต่างจังหวัด
ในปีแรกตลาดละครช่อง 8 ได้รับการจับตามองมากว่าเป็นคู่แข่งที่ส�ำ คัญของทั้งช่อง 7HD และ
ช่อง 3HD จากการเปิดตัวไปไม่กเ่ี ดือน จนช่อง 8 ช่องประกาศขยายการลงทุนตลาดละครเพิม่ เป็นชุด
โดยนำ�รายการใหม่ลงผังรายการถึงวันละ 18 ชัว่ โมง รายการรีรนั 6 ชัว่ โมง ในขณะทีช่ อ่ งใหม่ชอ่ งอืน่ ๆ
ยังไม่กล้าลงรายการใหม่มากนัก ซึ่งในกลุ่มรายการใหม่ๆ มีทั้งวาไรตี้ รายการอึ้ง ทึ่ง เสียว รายการ
เสียงสวรรค์พชิ ติ ฝัน และรายการปากโป้ง ทีม่ ี “หนุม่ -กรรชัย กำ�เนิดพลอย” เป็นพิธกี ร โดยเป็นรายการ
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมมีฐานผูช้ มชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีรายการข่าวบันเทิง รวมถึงรายการข่าวในทุกช่วงเวลา
ข่าวเช้าช่อง 8 ข่าวเที่ยงช่อง 8 คุยข่าวเย็นช่อง 8 จนถึงข่าวเที่ยงคืน “ครบข่าวช่อง 8”
ในปี 2557 ช่อง 8 ได้เป็นช่องหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 2014 เนื่องจาก
บริษทั อาร์เอส จำ�กัด (มหาชน) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่มขี อ้ พิพาทกับ กสทช. ในเรือ่ งประกาศ กสทช.
เรือ่ ง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส�ำ คัญทีใ่ ห้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ทเ่ี ป็นการทัว่ ไป พ.ศ.2555
(กฎ Must Have) ที่ระบุให้รายการนี้ต้องมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันในทุกนัดของทุกทีมในการ
แข่งขันรอบสุดท้ายในช่องฟรีทีวี จนมีการร้องต่อศาลปกครอง ศาลสรุปให้อาร์เอสเป็นฝ่ายชนะคดี
แต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาช่วยเจรจาในการให้มีการถ่ายทอดสดทางช่องทีวี
ดิจิตอลเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ ททบ.5 และช่อง 7
จากข้อมูลเรตติง้ ในรอบ 5 ปีของช่อง 8 จะเห็นได้วา่ ในปีแรกของการออกอากาศ ช่อง 8 สามารถ
ทำ�เรตติ้งได้ในอันดับ 7 และขึ้นไปสู่อันดับ 4 ในปี 2558 เป็นรองช่องใหม่อย่าง ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี
เพียงช่องเดียว ด้วยการสร้างความต่อเนื่องในรายการที่ได้รับนิยมตั้งแต่ยุคทีวีดาวเทียม โดยเฉพาะ
ละครไทย
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5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล

บทเรียน และ การเปลี่ยนแปลง

ในปี 2558 ช่อง 8 เสริมผังรายการด้วยการถ่ายทอดสดมวยไทยหลายรายการ เริ่มต้นจาก
รายการ HBO Boxing และ UFC มวยกรง 8 เหลี่ยม เป็นรายการสำ�คัญที่ทำ�ให้ปี 2558 เรตติ้งเฉลี่ย
ช่อง 8 ขึน้ ไปอยูใ่ นอันดับ 4 ทัง้ นีร้ ายการมวยดังกล่าวมีผลต่อฐานผูช้ มช่อง 8 จากเดิมปี 2557 มีตวั เลข
ฐานผูช้ มผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย แต่เมือ่ เริม่ จัดรายการมวย เข้ามาลงผังรายการมากขึน้ จะเห็นได้วา่ ตัง้ แต่
ปี 2559 เป็นต้นมา จนถึงปี 2560 ฐานผูช้ มช่อง 8 เป็นผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง และสัดส่วนค่อยๆ ลดลงมา
ใกล้เคียงกันมากขึ้นในปี 2561
ฐานผู้ชมหลักของช่อง 8 อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคกลาง ที่รวมถึงภาคตะวันตก
และตะวันออก และภาคเหนือ มากกว่าพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล จึงอาจกล่าวได้วา่ เป็นอีกหนึง่
ช่องที่เข้าไปแย่งฐานผู้ชมจากกลุ่มช่องใหญ่ โดยเฉพาะช่อง 7HD
ปี 2560 เป็นปีที่ช่อง 8 เติบโตมากที่สุด ซีรีส์อินเดียกลายเป็นรายการเด่นของช่อง 8 โดยเริ่ม
มาจากซีรีส์ “สีดาราม ศึกรักมหาลงกา” เริ่มออกอากาศในปลายปี 2558 ยาวต่อเนื่องมาถึงปี 2559
ต่อด้วยซีรีส์อินเดีย “หนุมาน สงครามมหาเทพ” ที่สร้างชื่อเสียงความนิยมของช่องอย่างมากมาย
จนซีรีส์อินเดียได้รับความสนใจในตลาดผู้ชมคนไทยมากขึ้น หลายช่องซื้อลิขสิทธิ์มาออกอากาศ
จนทำ�ให้บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำ�กัด (มหาชน) ผูน้ �ำ เข้าลิขสิทธิซ์ รี สี อ์ นิ เดีย ประสบความ
สำ�เร็จโด่งดังไปด้วย
เรตติ้งเฉลี่ยของช่อง 8 ในปี 2560 เป็นปีที่ช่อง 8 ได้เรตติ้งเฉลี่ยช่องสูงสุดที่ 0.569 แต่อยู่ใน
อันดับ 5 ตามหลังช่อง 7HD ช่อง 3HD ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี และช่อง Mono 29
สัดส่วนของรายการในช่อง 8 จะเห็นได้วา่ ช่อง 8 ให้ความสำ�คัญกับการผลิตรายการออกอากาศ
เองมากทีส่ ดุ ซึง่ ช่อง 8 ระบุวา่ เป็นนโยบายของช่องเพือ่ ควบคุมคุณภาพเนือ้ หารายการ โดยสัดส่วนในปี
2558 มีรายการทีผ่ ลิตเองถึง 90.53% และสูงขึน้ มาถึง 97.52% ในปี 2559 ซึง่ ในกลุม่ รายการทีผ่ ลิตเอง
ของช่อง 8 หลักๆ คือละคร และรายการข่าว ทัง้ นีใ้ นช่วงปี 2559-2561 รายการข่าวช่อง 8 โดยเฉพาะ
รายการ “ข่าวเช้าช่อง 8” ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ตัง้ แต่ปี 2559 หลังจากที่ “สรยุทธ์ สุทศั นะจินดา”
ลาออกจากรายการ “เรือ่ งเล่าเช้านี”้ ของช่อง 3HD โดยในบางวันมีเรตติง้ ชนะรายการ “เรือ่ งเล่าเช้านี”้ ด้วย
ในขณะที่สัดส่วนการซื้อลิขสิทธิ์ และให้เช่าเวลาออกอากาศมีน้อยมาก แต่การซื้อลิขสิทธิ์
รายการเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนในช่วงปี 2560-2561 โดยเฉพาะซีรีส์อินเดีย ที่เป็นรายการหลักของ
ช่อง 8 ในขณะที่การให้เช่าเวลาออกอากาศก็มีเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยเช่นกัน
ช่อง 8 เป็นสื่อหลักของกลุ่มอาร์เอส ที่เริ่มต้นทำ�ธุรกิจ Home Shopping มาอย่างต่อเนื่อง
โดยแทรกรายการขายสินค้าเข้าไปในรายการต่างๆ ทำ�ให้สดั ส่วนรายได้ของกลุม่ อาร์เอสเปลีย่ นแปลงไป
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จากเดิมที่รายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจทีวี มาเป็นจากกลุ่ม Home Shopping ชัดเจนมากขึ้น
จนในต้นปี 2562 อาร์เอสได้ประกาศย้ายหมวดการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากกลุ่มมีเดีย มาเป็นกลุ่มธุรกิจพาณิชย์อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มีนาคม 2562
รายได้จากการประกอบกิจการทีวีดิจิตอลของช่อง 8 มีการเติบโตอย่างชัดเจนมากในช่วงปี
2557-2560 จากรายได้ในปีแรก 2557 ที่อยู่ที่ 473 ล้านบาท ค่อยๆ เพิ่มขึ้นมาเป็น 818 ล้านบาท
ในปี 2558 1,152 ล้านบาทในปี 2559 และ 1,348 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์
เรตติง้ เฉลีย่ ของช่อง 8 ทีต่ ดิ อยูใ่ นอันดับ TOP 5 มาโดยตลอดตัง้ แต่ปี 2558-2561 แต่ในช่วงปลายปี
2561 ช่อง 8 มีสถานการณ์เรตติง้ ลดตํ�ำ่ ลง จากซีรสี อ์ นิ เดียเริม่ ลดความนิยมลงในผูช้ มชาวไทย จึงทำ�ให้
รายได้ในปี 2561 สูงขึน้ จากปีกอ่ นหน้าไม่มากนัก โดยมีรายได้ทง้ั ปีประมาณ 1,379 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ในช่วงปลายปี 2561 ช่อง 8 ยังได้ละครไทยกลับเข้ามาช่วย ฟื้นสถานการณ์ได้บ้าง ทำ�ให้สถิติเรตติ้ง
โดยรวมของช่อง 8 ในปี 2561 ยังอยู่ที่อันดับ 5 โดยมีช่อง One เป็นคู่แข่งที่กำ�ลังเติบโตขึ้นมาอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งมี “ละครไทย” เป็นรายการหลักเช่นกัน
บทสรุปเบื้องต้นของช่อง 8 เปิดตัวในวงการทีวีดิจิตอลได้อย่างสวยงาม ด้วยรายการละคร
รายการวาไรตี้ และกีฬา ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง สร้างเรตติ้งช่องมาอยู่ในกลุ่ม TOP 5 แต่ช่อง 8
มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาโดยตลอด จากช่องที่มีรายการวาไรตี้ ทอล์คโชว์ ที่สร้างกระแสไว้
หลายรายการ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ในขณะทีล่ ะครแนวจัดจ้าน บทร้อนแรง จะได้รบั ความนิยมเป็นช่วงๆ ไม่ได้ประสบความสำ�เร็จ
ทุกเรื่อง เป็นวัฏจักรของผู้ชม ที่อาจจะไม่ชอบละครแนวเดียวกันซํ้ำ�ๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนต้อง
เว้นระยะห่างการนำ�เสนอละครประเภทเดียวกัน แทรกด้วยละครแนวโรแมนติค ดราม่าไปบ้าง ความนิยม
ของช่องจึงมีแกว่งไปตามเนื้อหารายการในแต่ละช่วง
นอกจากนี้จากการปรับเปลี่ยนนโยบายการถ่ายทอดสดมวยไทย ที่เคยเป็นช่องทีวีดิจิตอลที่
ถ่ายทอดสดรายการมวยไทยมากที่สุด เริ่มลดสัดส่วนรายการมวยไทยลง เสริมผังรายการด้วยซีรีส์
อินเดีย และจัดช่วงเวลาขายสินค้าอย่างต่อเนื่องติดกัน จนทำ�ให้เรตติ้งเฉลี่ยปี 2561 ลดลงจากปี
2560 จาก 0.569 มาอยู่ที่ 0.530 แต่ก็ยังคงสถานะในอันดับ 5 ของเรตติ้งเฉลี่ยปี 2561 ได้
เมือ่ เรตติง้ เฉลีย่ ลดลง หมายถึงจำ�นวนผูช้ ม (Eyeball) ของช่องลดลง ย่อมมีผลกระทบต่อเนือ่ ง
ถึงการขายสินค้า Home Shopping ในช่อง 8 เองด้วย นอกเหนือจากการเริ่มเข้าไปจับมือกับ
ช่องไทยรัฐทีวี ที่เป็นการเพิ่มจำ�นวนผู้ชม ของช่องทางการขายสินค้าแล้ว ในระยะยาวการจะฟื้น
ความนิยมของช่องกลับมา ก็ยังต้องพึ่งพาเนื้อหารายการใหม่ๆ ของช่องเช่นเดิม
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ภาพรวมช่อง One
จับกลุ่มคนเมือง
จุดเด่น : ละคร

ช่อง One เป็นหนึง่ ใน 2 ใบอนุญาตทีวดี จิ ติ อลของกลุม่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทบันเทิงรายใหญ่ของไทย โดยเข้าประมูล ในชื่อบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัลทีวี จำ�กัด บริษัท
ลูกของบริษัทเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด ที่บริหารโดย “บอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ” ผู้ถือหุ้นใหญ่
49% และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 49%
ช่อง One เคยออกอากาศในเครือข่ายทีวีดาวเทียม ชื่อช่อง “วัน สกาย วัน” ในปี 2554
โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “จีเอ็มเอ็มแซต ฮิตส์” ในปี 2555 และเปลี่ยนเป็น “จีเอ็มเอ็มวัน” ในปี 2556
และมาออกอากาศในระบบทีวีดิจิตอล ชื่อช่อง One ช่อง 31 เริ่มทดลองออกอากาศในวันที่ 1
เมษายน 2557 โดยเป็นการต่อยอดจากธุรกิจทีวีดาวเทียมเดิม มาออกอากาศในช่องทีวีดิจิตอล
เนือ่ งจากบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) ประมูลใบอนุญาตทีวดี จิ ติ อลมาถึง 2 ช่อง
แต่มงี บประมาณในการลงทุนอย่างจำ�กัด ทำ�ให้ฝา่ ยบริหารในช่วงต้น ต้องกำ�หนดนโยบายให้ความสำ�คัญ
กับการลงทุนในช่วงแรกให้กับช่อง One ก่อน แต่การทุ่มทุนมหาศาลในช่วงต้น ในขณะที่ตลาดของ
ทีวีดิจิตอลยังไม่เปิดเต็มที่ และจากความแข็งแกร่งของผู้เล่นรายใหญ่ ฟรีทีวีรายเดิม ตลอดจนช่องใหม่
ทีม่ าแรงในช่วงแรก แม้วา่ จะทุม่ จัดละคร รายการในหมวดบันเทิงลงไปมาก เรตติง้ ดีขน้ึ แต่ยงั ไม่แรงพอ
แนวโน้มตลาดทีวที ต่ี อ้ งมีเงินทุนสนับสนุน จึงจะก้าวสูก่ ลุม่ ผูน้ �ำ และรักษาสถานะในกลุม่ อันดับต้นๆ ได้
จึงทำ�ให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ
ตัดสินใจขายหุน้ ให้กบั กลุม่ นักธุรกิจรายใหม่ โดยได้มกี ารแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่
1 ธันวาคม 2559 ว่า บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำ�กัด ของตระกูล “ปราสาททองโอสถ” จะเข้ามาซื้อ
หุน้ ใหญ่ 50% มูลค่าประมาณ 1,905 ล้านบาท ในบริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้
100% ในบริษทั จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจทิ ลั ทีวี จำ�กัด เจ้าของใบอนุญาตทีวดี จิ ติ อลช่อง One ทัง้ นีจ้ ากข้อมูล
ที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ระบุไว้วา่ กระบวนการซือ้ หุน้ ทัง้ หมดเสร็จสิน้ ลง สัดส่วนหุน้ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ
บริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด จะมีสดั ส่วนดังนี้ บริษทั ประนันท์ภรณ์ จำ�กัด ถือหุน้ 50% บริษทั
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้น 25.5% และ กลุ่มของ “บอย-ถกลเกียรติ” ถือหุ้น 24.5%
การเปลีย่ นแปลงผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในครัง้ นี้ เป็นจุดเริม่ ต้นของการลงทุนกับการพัฒนาเนือ้ หารายการ
มากขึ้น และได้ผลตอบรับกระแสความนิยมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากข้อมูลเรตติ้งรายปี ปีแรก 2557 ช่อง One มีเรตติ้งเปิดตัวอยู่ที่ 0.038 เท่านั้น อยู่ใน
อันดับ 14 เนื่องจากปีแรก ช่องที่มีชื่อเสียงจากทีวีดาวเทียมหลายช่องได้รับความนิยมสูงกว่า มาในปี
2558 เรตติ้งเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 0.210 อยู่ในอันดับ 7 และเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในปี 2559 ในอันดับ 6
เรตติ้งเฉลี่ย 0.406
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5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล

บทเรียน และ การเปลี่ยนแปลง

ฐานผูช้ มหลักของช่อง One เป็นผูช้ มในกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัดเป็น
ภาคกลาง ทีร่ วมถึงภาคตะวันตกและภาคตะวันออก เช่นเดียวกับช่องเวิรค์ พอยท์ ทีวี ซึง่ เป็นกลุม่ เดียวกับ
กลุม่ ฐานผูช้ มช่อง 3 เพียงแต่มคี วามแตกต่างเรือ่ งประเภทเนือ้ หารายการทีช่ อ่ งเวิรค์ พอยท์ ทีวี เป็นแนว
เกมโชว์วาไรตี้ แต่ชอ่ ง One ให้น�ำ้ํ หนักทีล่ ะครมากกว่า ฐานผูช้ มช่องจึงเป็นผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย
เป็นกลุ่มผู้ชมอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป และเหมือนช่องอื่นๆ คือ ช่วงอายุที่รับชมมากที่สุดคือช่วงอายุ
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
ข้อมูลสัดส่วนรายการของช่อง One จะเห็นว่าในช่วงปีแรกๆ ช่อง One ให้นํ้ำ�หนักในรายการ
ทีซ่ อ้ื ลิขสิทธิ์ และการผลิตรายการเองมากทีส่ ดุ ในสัดส่วน 40.18% และ 27.83% ตามลำ�ดับ และเริม่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในปี 2559 ที่เริ่มให้เช่าเวลาออกอากาศมากขึ้น ในขณะที่รายการ
ที่ผลิตเองก็ลดลง ส่วนการซื้อลิขสิทธิ์รายการยังคงมีอยู่ในสัดส่วนที่มากที่สุด
แต่ในปี 2561 ช่อง One กลับมาให้ความสำ�คัญกับการผลิตรายการเองมากทีส่ ดุ เป็นสัดส่วน
ถึง 61.61% จากการขยายการผลิตละครลงผังรายการทั้งละครช่วงเย็น และละครหลังข่าวภาคคํ่ำ�
ที่ยาวไปถึงวันศุกร์และเสาร์ ลดรายการจ้างผลิตลงทั้งหมด
รายการหลักของช่อง One ในช่วงต้น เน้นการผลิตละคร ซึ่งเป็นเนื้อหารายการที่ช่อง One
เคยมีประสบการณ์ในการผลิตให้กบั ททบ. 5 ในนามเอ็กแซกท์และซีนาริโอ โดยช่อง One ใช้บทเรียน
ความสำ�เร็จ ที่เรียนรู้จากประสบการณ์จากเอ็กแซกท์ และซีนาริโอ ทำ�ละครเจาะกลุ่มคนเมือง ที่เป็น
กลุ่มเดียวกับช่อง 3HD ดังนั้นการแข่งขันด้านตลาดละครของทั้งช่อง One และช่อง 3HD จึงมีความ
ใกล้เคียงกันในแง่กลุ่มผู้ชมมาก
โดยละครช่อง One ทีป่ ระสบความสำ�เร็จมากในช่วงแรกของยุคทีวดี จิ ติ อลคือ พิษสวาท ละคร
ย้อนยุค แนวความรัก และรักชาติ ออกอากาศในปี 2559 สามารถทำ�เรตติง้ สูงสุดในตอนจบไว้ท่ี 5.027
เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศจากทุกตอนอยู่ที่ 3.069 เป็นการสร้างกระแสให้กับช่อง One มากขึ้น
หลังจากได้ผถู้ อื หุน้ ใหม่ และมีเงินลงทุนเพิม่ ช่อง One เริม่ ส่งละครใหม่ลงช่วงเย็น เป็นครัง้ แรก
ในปี 2561 เริ่มจากแนวซิทคอม ชุดบ้านสราญแลนด์ มาเปิดตลาดละครเย็น แข่งกับช่องใหญ่ ทั้งช่อง
7HD และช่อง 3HD และเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นละครชุดยาว เริ่มจาก “สุภาพบุรุษมงกุฎเพชร”
แนวเพลงลูกทุ่ง เจาะกลุ่มคนต่างจังหวัด ได้มากพอสมควร นับเป็นการต่อยอดไปยังละครเย็น
ชุดใหม่ๆ ที่สู้กับช่องใหญ่ได้สูสีมากขึ้น
ในปี 2561 ละคร “เมีย 2018 “ เป็นละครที่สร้างชื่อเสียงให้กับช่อง One อย่างมาก มีการ
ตอบรับทั้งกระแสออนไลน์ และออฟไลน์ เรตติ้งตอนจบ 6.421 และได้เรตติ้งเฉลี่ยทั้งเรื่องอยู่ที่ 3.157
จนต้องทำ�ละครภาคต่อ “อรุณา 2019” ออกอากาศในปี 2562
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รูปแบบการจัดผังละครของช่อง One มีความแตกต่างจาก 2 ช่องใหญ่ทั้งช่อง 7HD และ
ช่อง 3HD ด้วยการจัดละครหลังข่าวภาคคํ่ำ�เพียงวันละ 1 ชั่วโมง เพื่อให้มีละคร หรือซิทคอม
ต่อเนื่อง 2 รายการต่อวัน ตามนโยบายช่อง ที่ต้องการลงละครมาก แต่ออกอากาศน้อย เพื่อสร้าง
การติดตามต่อเนือ่ งยาวนานขึน้ อย่างไรก็ตามรูปแบบการวางผังแบบนี้ มีขอ้ ดี หากว่าละครเรือ่ งหนึง่
ดัง ติดกระแส ก็จะช่วยดันอีกรายการหนึ่งขึ้นด้วย เมื่อมีข้อดีก็มีข้อเสีย หากว่าละครไม่ดังพร้อมๆ กัน
ก็ยากที่จะช่วยดึงความนิยมของทั้งสองรายการขึ้นมาได้
ในขณะเดียวกันก็ขยายละครไทยลงผังรายการช่วงปลายสัปดาห์ ในวันศุกร์ และเสาร์ เริ่มต้น
ด้วยละคร “เลือดข้นคนจาง” แนวดราม่าสืบสวนสอบสวน ที่เรียกกระแสผู้คนรับรู้ ติดตามช่วงเวลา
ละครช่วงใหม่อย่างได้ผล
นอกเหนือจากรายการในกลุ่มละครแล้ว ช่อง One ยังมีรายการวาไรตี้ เกมโชว์ และรายการ
ข่าว เป็นอีก 2 ประเภทรายการหลักด้วย
รายการวาไรตี้ช่วงแรก จุดเด่นอยู่ที่ รายการประกวดร้องเพลง แนวเรียลลิตี้โชว์ “The Star
ค้นฟ้าคว้าดาว” เคยออกอากาศอยูก่ บั ช่อง 9 อสมท. ในยุคทีวแี อนละล็อก จนถึงซีซน่ั ที่ 10 และย้ายมา
อยู่ช่อง One เริ่มต้นด้วยซีซั่นที่ 11 ในปี 2558 แต่ก็ออกอากาศในช่อง One เพียงแค่ 2 ซีซั่นเท่านั้น
จนถึงซีซั่นที่ 12 ในปี 2559
ช่อง One ยังมีรายการวาไรตี้เกมโชว์ ที่ท�ำ เรตติ้งได้ดี ในช่วงแรกคือ “ศึกวันดวลเพลง” เป็น
การแข่งขันประกวดหานักร้องลูกทุ่ง ออกอากาศในช่วงเย็น และรายการ “รู้ไหมใครโสด” รายการ
เกมโชว์หาคู่
กลยุทธ์การจัดผังรายการลงช่อง One คล้ายคลึงกับช่อง 3HD ทีน่ อกจากมีละครเป็นรายการหลัก
เสริมด้วยรายการวาไรตีท้ เ่ี จาะกลุม่ คนเมืองแล้ว ยังต้องมุง่ หน้าเสริมความแข็งแกร่งรายการข่าว ซึง่ เป็น
อีกหนึง่ รายการทีส่ ร้างชือ่ และเรียกรายได้ให้ชอ่ งได้
ในปี 2561 ช่อง One จึงเริ่มก้าวเข้าสู่การสร้างทีมข่าวชุดใหญ่ หลังจากที่แจ้งเกิด “จั๊ด-ธีมะ
กาญจนไพริน” จากรายการ “ข่าววันศุกร์” ไปแล้ว ด้วยการดึงทีมผูป้ ระกาศข่าวจากช่อง Nation TV
เข้ามาเสริมทีมข่าวชุดใหญ่ ร่วมจัดรายการข่าวทั้งภาคเช้า เที่ยง เย็น รวมถึงรายการ Talk Show
ข่าวในช่วงดึกหลังละคร
อีกหนึ่งกลยุทธ์สำ�คัญที่เริ่มต้นที่ช่อง One ช่องแรกคือ การนำ�ละครที่กำ�ลังออกอากาศมา
ออกอากาศซํ้ำ� (รีรัน) ที่ช่อง One ตั้งชื่อไว้ว่า “ละครมาราธอน” โดยจัดออกอากาศยาวต่อเนื่องทั้งวัน
ในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยต่อยอดละครให้เป็นที่รู้จัก ตามดูต่อเนื่องใน
ตอนใหม่ เพิ่มเรตติ้งละครเรื่องนั้นๆ และที่สำ�คัญ ยังช่วยลดต้นทุนค่ารายการใหม่ที่จะต้องจัดหามา
ออกอากาศในช่วงวันหยุด ที่เป็นช่วงที่คนดูน้อยอยู่แล้วอีกด้วย
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รายได้ผลประกอบการของช่อง One ทีไ่ ด้เปลีย่ นชือ่ จากบริษทั จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจทิ ลั ทีวี จำ�กัด
มาเป็น บริษทั วัน สามสิบเอ็ด จำ�กัด ทีแ่ จ้งกับสำ�นักงาน กสทช. เป็นรายปี พบว่ารายได้ปี 2557 ปีแรก
ในธุรกิจทีวีดิจิตอลมีรายได้เพียง 97 ล้านบาทเท่านั้น และเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 779 ล้านบาท ในปี 2558
หลังจากนั้นปี 2559 และ 2560 ก็ลดลงมาอยู่ที่ 445 ล้านบาท และ 510 ล้านบาท แต่ในปี 2561
ช่อง One สามารถทำ�รายได้เติบโตถึง 218% โดยมีรายได้อยู่ที่ 1,622 ล้านบาท

เมือ่ ดูจากผลประกอบการรวมของบริษทั วัน สามสิบเอ็ด จำ�กัด ทีค่ รอบคลุมถึงภาพรวมธุรกิจ
ด้านกิจการทีวีของบริษัททั้งหมด และงบกำ�ไรขาดทุน ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ พบว่า ผลประกอบการของบริษทั ทีร่ วมถึงธุรกิจทีวดี จิ ติ อลด้วย ตัง้ แต่ปี 2557 ยังคงขาดทุน
อย่างต่อเนือ่ ง โดยปี 2558 เป็นปีทข่ี าดทุนมากทีส่ ดุ ถึง 1,020.83 ล้านบาท แต่กค็ อ่ ยๆ ลดการขาดทุนลง
ตัง้ แต่ปี 2559-2560 จนในปี 2561 มีรายได้สงู ถึง 2,033.11 ล้านบาท และขาดทุนเหลือเพียงแค่ 9.37
ล้านบาทเท่านั้น
ภาพรวมช่อง One เป็นช่องที่น่าจับตามองในฐานะช่องดาวรุ่ง ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ที่เริ่มเปิดตัวได้ดีจากชุดละครหลังข่าว
ภาคคํ่ำ� และละครเย็น จนสามารถทำ�เรตติ้งเฉลี่ยประจำ�เดือนของช่อง ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 5 ในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2561 แต่ภาพรวมทั้งปี 2561 ยังอยู่ในอันดับ 6
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ภาพรวมช่องไทยรัฐทีวี
รายการข่าว สร้างเรตติ้ง

จุดเด่น : รายการข่าว ทีมข่าว
ช่องไทยรัฐทีวี มีความโดดเด่นในการรายการประเภทข่าว เสริมด้วยการใช้เทคโนโลยีในการ
นำ�เสนอ ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย เปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำ�เสนอข่าว โดยมีภาพลักษณ์ของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นปัจจัยหนุน ทำ�ให้ผู้ชมรู้จักจดจำ�ช่องได้ตั้งแต่เริ่มเปิดตัว
ช่องไทยรัฐทีวีมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนจะเริ่มประมูลทีวีดิจิตอล ด้วยความมั่นใจ
มากว่าจะชนะการประมูล โดยการเริ่มเข้าสู่ธุรกิจทีวี ด้วยการ ถ่ายทอดสดข่าวสำ�คัญในช่วงปลายปี
2556 ทางอินเทอร์เน็ต จากข่าวการอ่านคำ�พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศ คดีเขาพระวิหาร
จนเข้าร่วมประมูลได้ใบอนุญาตในหมวดหมูท่ ว่ั ไปแบบความคมชัดสูง (HD) ได้ใบอนุญาตในหมวดนี้
เพือ่ นำ�มาทำ�เป็นช่องข่าว ด้วยเงินประมูล 3,360 ล้านบาท
ด้วยศักยภาพของความเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ไทยอันดับ 1 ของประเทศ กับการทุ่มเงินลงทุน
ทัง้ ในส่วนของบุคลากรข่าว สตูดโิ อ งานโปรดักชัน่ ใหญ่ เทคโนโลยีใหม่หมด เป็นช่องข่าวทีวที เ่ี ริม่ ต้นใหม่
ทั้งหมด มีภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือ และความทันสมัย ทำ�ให้เป็นหนึ่งใน 4 ช่องใหม่ที่สามารถ
ติดอันดับ TOP 10 ได้ตง้ั แต่ปแี รกของการออกอากาศ และไม่เคยหลุดออกจากอันดับ TOP 10 อีกเลย
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
หากเปรียบเทียบกับช่องทีวีดิจิตอลในกลุ่ม 4 ช่องใหม่ในปีแรกที่ติดอันดับ TOP 10 ตั้งแต่
ช่องเวิรค์ พอยท์ ทีวี ช่อง Mono 29 และช่อง 8 แล้ว ทัง้ 3 ช่องมีพฒ
ั นาการเติบโตต่อยอดมาจากช่อง
ทีวดี าวเทียมทีต่ ดิ ตลาดไปแล้ว แต่ชอ่ งไทยรัฐทีวเี ป็นการเกิดใหม่ครัง้ แรกในวงการทีวี ด้วยภาพลักษณ์
ที่แข็งแกร่ง เนื้อหาชัดเจน จึงทำ�ให้ชื่อช่องไทยรัฐทีวี เป็นหนึ่งในช่องใหม่ที่น่าจับตามองในวงการทีวี
ตั้งแต่ปีแรกทันทีี
เนื้อหาหลักของช่องไทยรัฐทีวีในช่วงปีแรก นอกจากรายการข่าวแล้ว ยังมีจุดเด่นสำ�คัญคือ
การได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ประเทศอังกฤษ จากกลุ่มบริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง
(CTH) จำ�กัด ที่เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักธุรกิจ “วิชัย ทองแตง” นักลงทุนในตลาดหุ้นชื่อดัง
ในยุคนั้น ร่วมทุนกับ “ยิ่งลักษณ์ วัชรพล” จากกลุ่มครอบครัว “วัชรพล” เจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในปลายปี 2555 กลุม่ CTH ชนะประมูลลิขสิทธิฟ์ ตุ บอลพรีเมียร์ลกี ไปด้วยมูลค่าสูงถึง 202 ล้าน
ปอนด์ หรือกว่า 1 หมืน่ ล้านบาท (อัตราแลกเปลีย่ นในขณะนัน้ ) ติดอันดับ 2 ของประเทศทีม่ กี ารประมูล
มูลค่าสูงสุด โดยได้สทิ ธิใ์ นการถ่ายทอดสดในช่วงฤดูกาล 2013/2014 จนถึง 2015/2016 เป็นเวลา 3 ปี
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ช่องไทยรัฐทีวจี งึ ได้สทิ ธิถ์ า่ ยทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลกี มาออกอากาศในช่องไทยรัฐทีวใี นช่วง
ทีเ่ ปิดบริการทีวดี จิ ติ อลในช่วงปี 2557-2559 เท่านัน้ เพราะหลังจากนัน้ กลุม่ CTH ก็เข้าสูก่ ระบวนการ
ล้มละลายในกลางปี 2560 ด้วยหนี้สินมากกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท
นอกเหนือจากฟุตบอลต่างประเทศแล้ว ช่องไทยรัฐทีวยี งั เติบโตมาด้วยการได้สทิ ธิถ์ า่ ยทอดสด
การแข่งขันฟุตบอลไทย เป็นหนึ่งในรายการสำ�คัญที่ท�ำ ให้ผู้คนทั่วประเทศจดจำ�ช่องได้มากขึ้นในช่วง
ปีแรกๆ ที่ต้องการสร้างความจดจำ� โดย “ร่วมมือ” กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคนั้น
มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันสำ�คัญในนัดพิเศษ การแข่งขันเตะอุ่นเครื่องของทีมชาติไทย รวมไปถึง
การแข่งขันครั้งสำ�คัญในระดับนานาชาติของทีมชาติไทยในรายการใหญ่อย่างต่อเนื่อง
กีฬาวอลเลย์บอล เป็นอีกรายการกีฬาทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงในประเทศไทย และกลายเป็นกีฬา
มหาชน จากความสำ�เร็จของผลงานนักกีฬาหญิงทีมชาติไทย ในปี 2559 ช่องไทยรัฐทีวจี งึ เริม่ ซือ้ ลิขสิทธิ์
รายการกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายฐานความนิยมของช่องได้เป็นอย่างมาก
จากข้อมูลเรตติง้ และฐานผูช้ มของช่องไทยรัฐทีวี พบว่าเรตติง้ เฉลีย่ ช่องไทยรัฐทีวี สูงขึน้ ประมาณ
1 เท่าตัวในทุกปี โดยในช่วงปีแรกๆ ส่วนใหญ่เรตติ้งที่เพิ่มขึ้นมาจากรายการกีฬา รายการฟุตบอล
พรีเมียร์ลกี ของอังกฤษ ฟุตบอลลีกต่างประเทศทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดของคนไทย และการถ่ายทอดสด
ผลงานของนักกีฬาไทย ในกลุ่มกีฬามหาชนที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มผู้ชมไทย
ดังจะเห็นได้ว่า ช่วง 4 ปีแรก 2557-2560 ฐานผู้ชมช่องไทยรัฐทีวี จะเป็นกลุ่มผู้ชายมากกว่า
ผู้หญิง จากรายการกีฬาที่เป็นประเภทรายการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยในปี 2561 มีพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคเหนือ เป็นพื้นที่หลักมีฐานผู้ชมสูงสุด
ในช่วงเหตุการณ์ขา่ ว “13 หมูปา่ ติดถํ�ำ้ หลวง” ในช่วงเดือน มิถนุ ายน-กรกฎาคม 2561 ทำ�ให้
สถานะความเป็นช่องข่าวของช่องไทยรัฐทีวเี ติบโตได้เด่นชัดทีส่ ดุ ช่องไทยรัฐทีวตี ดั รายการปกติทง้ั หมด
ของสถานี ส่งทีมข่าวมุง่ หน้ารายงานสด ปฏิบตั กิ ารช่วยหมูปา่ ชุดใหญ่ ทำ�ให้ความนิยมของช่องไทยรัฐทีวี
ขยับสูงขึ้นไปถึงอันดับ 5 ในเดือนกรกฎาคม 2561 โดมีเรตติ้ง 0.720 เป็นอันดับเรตติ้งเฉลี่ยรายเดือน
ที่สูงที่สุดของช่องไทยรัฐทีวีเท่าที่เคยมีมาก่อน
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จากสัดส่วนรายการที่ออกอากาศช่องไทยรัฐทีวี รายการที่ช่องผลิตเองเป็นสัดส่วนสูงสุด โดย
ส่วนใหญ่เป็นรายการข่าว ตามมาด้วยรายการจ้างผลิต ซือ้ ลิขสิทธิ์ ให้เช่าเวลาออกอากาศ และร่วมผลิต
โดยในปี 2559 รายการที่ซื้อลิขสิทธิ์มีสัดส่วนสูงมากขึ้น จากการได้สิทธิ์ถ่ายทอดกีฬาของนักกีฬาไทย
มากขึน้ ทีเ่ ริม่ ต้นจากฟุตบอล มาเป็นวอลเลย์บอล และต่อมามีฟตุ ซอลด้วย แต่สดั ส่วนรายการลิขสิทธิ์
เริ่มลดลงมากในปี 2561 ที่หันไปทุ่มเทให้กับรายการที่ผลิตเอง ที่เป็นรายการข่าวมากที่สุด เพราะเป็น
รายการที่ประสบความสำ�เร็จสูงสุดของปี 2561
ไม่ใช่แค่เฉพาะรายการข่าวช่องไทยรัฐทีวเี ริม่ มีรายการประเภทเกมโชว์ “ร้องได้ให้ลา้ น” ในเดือน
สิงหาคม 2558 มาเป็นรายการประเภทลูกทุง่ สูช้ วี ติ ให้รางวัลกับผูม้ เี พลงลูกทุง่ ในหัวใจ มาแข่งร้องเพลง
เพื่อหาเงินเลี้ยงชีวิต จับกลุ่มผู้ชมทั่วประเทศโดยเฉพาะในต่างจังหวัด จนมาประสบความสำ�เร็จใน
รายการ “เกมต่อชีวิต” เริ่มออกอากาศครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2561 เจาะกลุ่มผู้ชมทั่วประเทศ
โดยเฉพาะในต่างจังหวัดเช่นเดียวกัน เพียงแต่ไม่ตอ้ งร้องเพลง แต่มาตอบคำ�ถามหลากหลาย ทีไ่ ม่ตอ้ ง
อาศัยการศึกษาสูง ก็ได้เงินไปสู้ชีวิตต่อ
ช่องไทยรัฐทีวี จัดวางรายการข่าว “ไทยรัฐนิวส์โชว์” ออกอากาศในช่วงเวลาหลัง 20.00 น.
ในทุกวัน สูก้ บั รายการบันเทิงของช่องอืน่ ๆ ทำ�เรตติง้ สูก้ บั กลุม่ รายการบันเทิงได้ดี กลายเป็นทางเลือก
ของผู้ชมในวันที่มีเหตุการณ์ข่าวสำ�คัญ หรือช่วงเวลาที่รายการกลุ่มบันเทิงไม่ได้รับความนิยมมาก
แนวข่าวของช่องไทยรัฐทีวี เป็นไปตามทิศทางของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ด้วยการนำ�เสนอข่าว “ชาวบ้าน”
จึงหนีไม่พ้นเรื่อง “มวย-หวย-ความเชื่อ” ที่ถ่ายทอดมาในรูปแบบข่าวทีวีในช่องไทยรัฐทีวี ซึ่งการ
ถ่ายทอดสดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ทีม่ ที วี ดี จิ ติ อลเข้ามาถ่ายทอดสดถึง 4 ช่อง ตัง้ แต่ชอ่ งไทยรัฐทีวี
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ช่องสปริงนิวส์ ททบ.5 และ ช่อง NBT แต่เรตติ้งช่องไทยรัฐทีวีนำ�หน้าทุกช่อง โดยรายการประเภท
ความเชื่อ ความศรัทธา มีหลายรายการ เช่น มูไนท์ ที่เลิกออกอากาศไปแล้ว และมีรายการ
“หมอลักษณ์เบิกอรุณ” มาแทน และรายการ “มือปราบสัมภเวสี”
รายได้ทช่ี อ่ งไทยรัฐทีวี แจ้งต่อสำ�นักงาน กสทช. แสดงให้เห็นการเติบโตของรายได้อย่างชัดเจน
ในแต่ละปี เป็นไปตามความนิยมเรตติ้งช่องเช่นกัน จากรายได้ในปี 2557 อยู่ที่ 200 ล้านบาท และ
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 919 ล้านบาทในปี 2561
อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่ง และชัดเจนของรายการในช่องไทยรัฐทีวี ทีม่ แี รงส่งจากภาพลักษณ์
ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จึงทำ�ให้ช่องไทยรัฐทีวี เป็นกลุ่มช่องแถวหน้าช่องหนึ่งของวงการทีวีดิจิตอล
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ภาพรวมช่อง AMARIN TV HD
สู้ด้วยข่าว

จุดเด่น : รายการข่าว และ “พุทธอภิวรรณ”
ช่อง AMARIN TV HD ของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด เคยเป็นช่องทีวีดาวเทียมมาก่อน
ในชื่อว่า อมรินทร์ แอคทีฟ ทีวี ในปี 2556 เป็นช่องนำ�เสนอเนื้อหารายการประเภทไลฟ์สไตล์ตาม
แนวทางของกลุ่มบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน) ที่เป็นเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์
นิตยสารบ้านและสวน และนิตยสารแฟชั่น
เมือ่ กลุม่ อมรินทร์ชนะการประมูลทีวดี จิ ติ อลในหมวดหมูท่ ว่ั ไปแบบความคมชัดสูง (HD) ได้เปิดตัว
ช่อง AMARIN TV HD ด้วยแนวคิดช่องไลฟ์สไตล์ตามรูปแบบทีวดี าวเทียม ด้วยแนว Innovation and
Inspiration มีรายการเด่น ในกลุ่มรายการวาไรตี้บ้านและสวน ไลฟ์สไตล์ของชีวิตผู้คนในสังคมเมือง
และรายการสำ�หรับแม่และเด็กที่ต่อยอดจากหนังสือ
แต่รูปแบบของแนวคิดรายการในเบื้องต้นนี้ ยังไม่สร้างธุรกิจ จนไม่สามารถสร้างความนิยม
จากผู้ชมได้มาก ช่อง AMARIN TV HD จึงเริ่มปรับกลยุทธ์ใหม่ ดึง “พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี”
จากสำ�นักข่าวทีนวิ ส์ ผูป้ ระกาศข่าวทีม่ ลี ลี าคล้ายคลึงกับ “สรยุทธ์ สุทศั นะจินดา” ผูป้ ระกาศข่าวชือ่ ดัง
จากช่อง 3 เข้าทีมข่าวหลักของช่อง AMARIN TV HD และเปิดรายการข่าว “ทุบโต๊ะข่าว” ตั้งแต่
กลางปี 2557 เป็นรายการเล่าข่าวแบบเน้นข่าวชาวบ้าน เติมสีสันข่าวด้วยการเล่าสไตล์เดียวกับ
“สรยุทธ์” จนรายการเริ่มติดกระแส เป็นที่พูดถึงในวงกว้าง
สัดส่วนรายการที่ออกอากาศในช่อง AMARIN TV HD ในปี 2558 เป็นรายการที่ช่องผลิตเอง
มากถึง 51.88% ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นรายการต่อยอดจากธุรกิจหนังสือในเครืออมรินทร์เอง มีรายการข่าว
และรายการซื้อลิขสิทธิ์ 22.92% แต่ช่อง AMARIN TV HD เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนรายการ
โดยให้น�ำ้ํ หนักในการให้เช่าเวลาออกอากาศมากขึน้ ตัง้ แต่ปี 2560 ทีเ่ ป็นช่วงทีช่ อ่ ง AMARIN TV HD
สามารถเข้าอันดับ TOP 10 ได้ส�ำ เร็จ โดยมีสดั ส่วนอยูท่ ่ี 6.25% และในปี 2561 อยูท่ ่ี 11.39% ในขณะที่
สัดส่วนรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์ก็ยังมีสูงถึง 37.87 ในปี 2561 จากหลายรายการต่างประเทศ เช่น ซีรีส์
และสารคดี สำ�หรับรายการในกลุม่ วาไรตี้ ของช่อง AMARIN TV HD ทีไ่ ด้รบั ความนิยมของช่อง มีตง้ั แต่
รายการ “ตามอำ�เภอจาน” รายการ “ชีพจรลงพุง” และรายการ “เอ ป็อป บันเทิง” ส่วนรายการ
เกมโชว์มีรายการ “Singer Auction-เสียงนี้มีราคา” ที่ย้ายมาจากช่อง 3 รายการ “ตกสิบหยิบล้าน”
ที่ย้ายมาจากช่อง 7 และนอกจากรายการบันเทิงแล้ว ในปี 2561 ช่อง AMARIN TV HD ยังได้เริ่ม
ลงรายการกีฬา ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยไทย ที่มีกลุ่มช้าง ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของช่องเป็น
สปอนเซอร์หลักในการจัดงาน
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5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล

บทเรียน และ การเปลี่ยนแปลง

ในแง่ธรุ กิจ สภาพการแข่งขันทีร่ นุ แรงในสนามธุรกิจทีวดี จิ ติ อล ทำ�ให้ในเดือนพฤศจิกายน 2559
บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน) เจ้าของช่อง AMARIN TV HD ต้องตัดสินใจ
ขายหุ้น 47.62% ในบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน) ให้กับบริษัท วัฒนภักดี
จำ�กัด ของตระกูล “สิริวัฒนภักดี” เจ้าของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) หรือกลุ่มช้าง ด้วย
มูลค่า 850 ล้านบาท ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานในช่อง AMARIN TV HD
โดยที่กลุ่มช้าง ส่งผู้บริหารเข้ามาบริหารงานร่วมกับครอบครัว “อุทกะพันธุ์” ที่เป็นเจ้าของเดิม
จากข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ในส่วนของรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน) พบว่า บริษัท วัฒนภักดี
จำ�กัด ได้ถือหุ้นใหญ่ 60.1% ในขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ครอบครัวอุทกะพันธุ์ ถือหุ้นอยู่เพียง 21.37%
จากข้อมูลเรตติ้งในช่วง 5 ปีที่ออกอากาศมา ช่อง AMARIN TV HD มีเรตติ้งและอันดับดีขึ้น
ในทุกๆ ปี จากอันดับ 23 ในปีแรกทีอ่ อกอากาศ ขึน้ มาเป็นอันดับที่ 16 ในปีท่ี 2 จนสามารถเข้าสูก่ ลุม่
TOP 10 ได้ในปี 2560 เป็นครัง้ แรก (อันดับ 7) ด้วยชือ่ เสียงของ “พุทธอภิวรรณ” ผูป้ ระกาศข่าวหลัก
ของช่อง และคงอยู่ในกลุ่ม TOP 10 อันดับ 8 ในปี 2561
เนื่องจากเป็นช่องที่เน้นรายการข่าว ฐานผู้ชมช่อง AMARIN TV HD จึงมีสัดส่วนของผู้ชาย
มากกว่าผูห้ ญิง โดยในปีแรก 2557 มีฐานผูช้ มในช่วงอายุ 35-39 ปีมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากมีฐานของหนังสือ
ไลฟ์สไตล์ในเครืออมรินทร์ ที่โดดเด่นทั้งรายการประเภทบ้านและสวน และรายการแม่และเด็ก
แต่หลังจากนั้นก็ปรับฐานไปตามอุตสาหกรรมที่กลุ่มคนที่ดูทีวีเหมือนทุกช่อง เป็นกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป
และสูงสุดทีช่ ว่ งอายุเกิน 50 ปี สำ�หรับพืน้ ทีห่ ลักของฐานผูช้ มช่อง AMARIN TV HD เป็นพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ
และปริมณฑล ส่วนต่างจังหวัดมีมากในพืน้ ทีภ่ าคกลาง ทีร่ วมถึงภาคตะวันตก และภาคตะวันออก และ
ภาคเหนือ
สัดส่วนรายการที่ออกอากาศในช่อง AMARIN TV HD ในปี 2558 เป็นรายการที่ช่องผลิตเอง
มากถึง 51.88% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการต่อยอดจากธุรกิจหนังสือในเครืออมรินทร์เอง มีรายการข่าว
และรายการซื้อลิขสิทธิ์ 22.92% แต่ช่อง AMARIN TV HD เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนรายการ
โดยให้นํ้ำ�หนักในการให้เช่าเวลาออกอากาศมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2560 ที่เป็นช่วงที่ช่อง AMARIN TV HD
สามารถเข้าอันดับ TOP 10 ได้สำ�เร็จ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 6.25% และในปี 2561 อยู่ที่ 11.39%
ในขณะที่สัดส่วนรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์ก็ยังมีสูงถึง 37.87 ในปี 2561 จากหลายรายการต่างประเทศ เช่น
ซีรีส์และสารคดี สำ�หรับรายการในกลุ่มวาไรตี้ ของช่อง AMARIN TV HD ที่ได้รับความนิยมของช่อง
มีตง้ั แต่รายการ “ตามอำ�เภอจาน” “ชีพจรลงพุง” และรายการ “เอ ป็อป บันเทิง” ส่วนรายการเกมโชว์
มีรายการ “Singer Auction-เสียงนี้มีราคา” ที่ย้ายมาจากช่อง 3 และนอกจากรายการบันเทิงแล้ว
ในปี 2561 ช่อง AMARIN TV HD ยังได้เริ่มลงรายการกีฬา ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยไทย
ที่มีกลุ่มช้าง ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของช่องเป็นสปอนเซอร์หลักในการจัดงาน
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รายได้ของช่อง AMARIN TV HD เติบโตขึน้ กว่าเท่าตัวในทุกปี ตามการเติบโตและความนิยม
ของช่อง จากรายได้ปแี รกเพียง 27 ล้านบาท ขึน้ มาเป็น 99 ล้านบาท (ปี 2558) 225 ล้านบาท (ปี 2559)
และ 519 ล้านบาทในปี 2560 แม้จะยังไม่มากเมื่อเทียบกับช่องในกลุ่ม HD ด้วยกันเอง ที่ส่วนใหญ่
อยูใ่ นสถานะช่องใหญ่ เรตติง้ สูง แต่กแ็ สดงให้เห็นว่า การได้ทนุ ใหม่จากกลุม่ ครอบครัว “สิรวิ ฒ
ั นภักดี”
เข้ามาเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ น่าจะทำ�ให้ชอ่ ง AMARIN TV HD เติบโตด้วยการเพิม่ การลงทุนผลิตรายการ
ได้มากขึ้น ที่สามารถสร้างเรตติ้งของช่องได้มากขึ้นและมีผลต่อรายได้จากค่าโฆษณาที่เพิ่มขึ้นด้วย
ซึง่ เห็นได้ในชัดเจนจากรายได้ของช่อง AMARIN TV HD ในปี 2561 เพิม่ สูงขึน้ มาอยูท่ ่ี 892 ล้านบาท
ในปี 2561 หลังจากได้ทนุ เข้ามาเสริมพลัง ช่อง AMARIN TV HD ประกาศว่าจะเริม่ จัดประเภท
รายการบันเทิงลงผังรายการให้มากขึ้น โดยจะเริ่มผลิตละครไทย ที่จะเริ่มจัดลงผังในกลางปี 2562
เป็นต้นไป เปิดตัวด้วยละครไทยชุดแรกเพียงแค่ 2 เรื่อง เพื่อทดลองตลาด และค่อยๆ สร้างฐานผู้ชม
ช่องขึ้นใหม่ จากเดิมที่มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ให้เริ่มมีกลุ่มผู้หญิงมากขึ้นเรื่อยๆ
5 ปีที่ผ่านมาของช่อง AMARIN TV HD เป็นช่วงทดลองตลาด จากการต่อยอดเนื้อหาจาก
ฐานหนังสือในเครืออมรินทร์ และโดดเด่นเรือ่ งรายการข่าว รวมถึงกำ�ลังขยายตลาดเข้าสูร่ ายการวาไรตี้
บันเทิง ที่หวังจะเจาะกลุ่มผู้ชมให้กว้างขึ้น สร้างความนิยม และรายได้ให้มากขึ้น
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ภาพรวมช่อง 3SD
เติบโตด้วย ละครรีรัน

จุดเด่น : ละครรีรันจากช่อง 3 และรายการกีฬา
การประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลมาจำ�นวน 3 ช่องของกลุ่มช่อง 3 เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมั่นสูงของกลุ่มผู้บริหารช่อง 3 ในขณะนั้น ว่าตลาดทีวีดิจิตอลจะยังมีมูลค่ามหาศาล
การมีช่องอยู่ในมือจำ�นวนมาก คือกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ และเจาะลึกลงเฉพาะกลุ่มโดยผ่านช่อง
ที่มีอยู่ในมือ
ช่อง 3SD หรือช่อง 28 ทีวีดิจิตอลในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ของกลุ่ม
ช่อง 3 ที่ทุ่มเทประมูลมาด้วยมูลค่า 2,275 ล้านบาท เปิดตัวช่อง 3SD ด้วยการจัดรายการข่าว และ
รายการบันเทิง ที่เป็นซีรีส์ต่างประเทศที่ช่อง 3 จัดซื้อเก็บไว้มาลงผังรายการ มีการลองผิดลองถูก
จับกลุ่มคนดูด้วยการจัดผังทั้งละครเก่าที่นำ�มาออกอากาศซํ้ำ� (ละครรีรัน) ซีรีส์ และภาพยนตร์ต่าง
ประเทศในช่วงปีแรก
ในปี 2558 กลุม่ ช่อง 3 สร้างละครใหม่ส�ำ หรับตลาดช่อง 3SD โดยเฉพาะ ทีไ่ ม่เจาะกลุม่ ผูช้ ม
ระดับบนเหมือนกับช่อง 3HD แต่เจาะกลุ่มคนต่างจังหวัดมากขึ้น ด้วยละครแนวตลาดแข่งกับช่อง 8
ที่กำ�ลังไปได้ดีกับละครร้อนแรง โดยสร้างละครใหม่เรื่องแรก “ลูกผู้ชายเลือดเดือด” ออกอากาศทาง
ช่อง 3SD ในเดือนพฤษภาคม 2559 ในช่วงเวลาเย็น ที่ชนกับละครเย็นของช่อง 3 เอง และของช่อง
7 และช่อง 8 ในขณะนั้น
การจัดละครใหม่ลงผังรายการ ที่มีต้นทุนประมาณ 30-50 ล้านบาทในแต่ละเรื่อง แม้จะทำ�ให้
เรตติง้ เฉลีย่ ช่องดีขน้ึ ก็จริง แต่เรตติง้ ดีขน้ึ ไม่มากพอทีจ่ ะเรียกรายได้โฆษณามาลงช่อง อีกทัง้ ราคาโฆษณา
ของช่องใหม่กต็ า่ งกับช่องเดิมทัง้ ช่อง 7 และช่อง 3 อย่างมาก กลับกลายเป็นว่า ยิง่ ลงทุนกับละครใหม่
มากเท่าใด ก็ยิ่งประสบกับสภาพขาดทุนจากการดำ�เนินงานให้กับช่องมากขึ้น กลุ่มช่อง 3 จึงหยุด
การผลิตละครใหม่ลงช่อง 3SD และหันมาวางกลยุทธ์ใหม่ ด้วยการจัดละครรีรนั มาลงผังรายการ และ
วางผังรายการช่วงเวลาละครรีรันใหม่ทั้งหมด
จากข้อมูลเรตติง้ เฉลีย่ ช่อง 3SD ตัง้ แต่ปี 2557-2561 พบว่า ในปีแรก 2557 ช่อง 3SD เปิดตัว
ด้วยอันดับ 21 อยูใ่ นกลุม่ ท้ายตาราง ด้วยความทีเ่ ป็นช่องใหม่ การจัดวางเนือ้ หารายการยังไม่มที ศิ ทาง
ชัดเจน รายการที่ออกอากาศในปีแรกส่วนใหญ่ จึงเป็นรายการข่าวสลับการนำ�เทปการถ่ายทอดกีฬา
ประเภทต่างๆ และซีรสี ม์ าออกอากาศต่อเนือ่ งทัง้ วัน แต่กลยุทธ์ละครรีรนั ก็ท�ำ ให้ชอ่ ง 3SD เข้าสูก่ ลุม่
ช่อง TOP 10 ได้ในปี 2558 โดยใช้เวลาเพียงปีเดียวเท่านั้น
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ละครรีรันชุดแรกที่ช่อง 3SD เลือกจัดลงผังรายการในต้นปี 2558 คือ ละครชุด “4 หัวใจ
แห่งขุนเขา” ละครชุด 4 เรื่องที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดของช่อง 3 จากการออกอากาศครั้งแรกในปี
2553 แจ้งเกิดนักแสดงหน้าใหม่ และกลายเป็นนักแสดงแถวหน้าของไทยในทุกวันนี้ มาเป็นละคร
รีรนั เปิดตัว ออกอากาศในช่วงเวลาเย็น โดยไม่ชนกับเวลาละครหลังข่าวภาคค�ำ่ํ ของช่อง 3HD เนือ่ งจาก
การที่กลุ่มช่อง 3 มีช่องถึง 3 ช่อง จึงต้องมีการวางผังรายการทั้งในรูปแบบที่ไม่แย่งฐานผู้ชมกันเอง
และต้องเป็นกลยุทธ์แทรกซึมฐานผู้ชมคู่แข่งด้วย
จากกลยุทธ์การวางผังครั้งใหม่ เนื้อหารายการหลักของช่อง 3SD กลายเป็นละครรีรัน ที่มี
ข้อดีคือ เป็นละครที่ผู้ชมส่วนใหญ่มีความคุ้นเคย รู้จักดีอยู่แล้ว กลายเป็นการสร้างความรับรู้ จดจำ�
ช่องได้รวดเร็วมากขึ้น จากช่องที่ผู้ชมกดข้ามไป หรือไม่เคยแวะมาดู จนทำ�ให้เรตติ้งเฉลี่ยช่อง 3SD
ในปี 2558 ขึ้นมาอยู่ในกลุ่ม TOP 10 ที่อันดับ 9 ทันที และไม่เคยหลุดจากกลุ่ม TOP 10 อีกเลย
ในช่วงปี 2560 เป็นต้นไป ช่อง 3SD ได้เริ่มขยายเวลาละครรีรันเป็นการออกอากาศถึง 7
ชั่วโมงต่อวันใน วันจันทร์-ศุกร์ และ 2 ชั่วโมงในวันเสาร์-อาทิตย์ ทำ�ให้อันดับช่องในปี 2560 ของ
ช่อง 3SD ขึ้นไปอยู่ในอันดับ 7
ส่วนปี 2561 ช่อง 3SD ได้ขยับเข้าไปถ่ายทอดสดรายการมวยเวทีราชดำ�เนิน เวทีใหญ่อนั เก่าแก่
ของไทย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันในวงการทีวีดิจิตอล โดยเฉพาะในกลุ่ม TOP 10 มีสูง
เรตติ้งเฉลี่ยของช่อง 3SD ในปี 2561 จึงตกไปอยู่ที่อันดับ 9
ข้อมูลฐานผู้ชมช่อง 3SD แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างจากช่อง 3HD โดย
มีผชู้ มในต่างจังหวัดเป็นฐานใหญ่กว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะพืน้ ทีภ่ าคกลาง ทีร่ วมถึงภาค
ตะวันตก และภาคตะวันออก และยังจับกลุม่ ผูช้ มภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดว้ ย ในขณะทีฐ่ านผูช้ ม
ช่อง 3HD เป็นกลุ่มในกรุงเทพฯ และปริมณฑลสูงสุด และพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
น้อยที่สุด
ข้อมูลสัดส่วนรายการที่ออกอากาศของช่อง 3SD แสดงให้เห็นว่า รายการที่ซื้อลิขสิทธิ์เป็น
สัดส่วนสูงสุดของช่อง 3SD และสูงขึ้นในทุกปี ทั้งนี้รายการที่ซื้อลิขสิทธิ์นี้ คาดว่าจะครอบคลุมทั้ง
ประเภทรายการซีรีส์ต่างประเทศ กีฬา และละครรีรันที่เป็นลิขสิทธิ์ของช่อง 3 แอนะล็อก
ส่วนรายการทีผ่ ลิตเองมีสดั ส่วนตามมาในอันดับ 2 ทีร่ วมถึงรายการข่าวของช่อง และมีสดั ส่วน
ของรายการที่ให้เช่าเวลาออกอากาศน้อยที่สุด โดยที่ส่วนใหญ่เป็นรายการในกลุ่มรายการวาไรตี้ และ
สารคดีสั้นๆ
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รายได้ของช่อง 3SD เติบโตขึน้ ทุกปี จากรายการละครรีรนั ทีก่ ลายเป็นขุมสมบัตทิ น่ี �ำ มาสร้าง
รายได้ให้กบั ช่อง 3SD ชัดเจนมาก แถมยังทำ�ให้ชอ่ งติดอันดับกลุม่ ช่อง TOP 10 สูก้ บั ช่องในกลุม่ TOP 10
ได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งลงทุนมหาศาลเหมือนช่องอืน่ ๆ ทีส่ �ำ คัญยังเป็นช่องกลยุทธ์ของกลุม่ ช่อง 3 ทีข่ ยายฐาน
ไปยังผู้ชมในต่างจังหวัดได้อย่างชัดเจน จากรายได้ในปีแรกอยู่ที่ 151 ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี
จนในปี 2561 มีรายได้อยู่ที่ 625 ล้านบาท
บทสรุปสำ�หรับช่อง 3SD ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาคือ “ละครรีรันพารุ่ง”
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ภาพรวมช่อง 9 MCOT HD
โมเดิร์นไนน์ ปรับกลยุทธ์สู้

จุดเด่น : รายการข่าว ความน่าเชื่อถือ
9 MCOT HD หรือช่อง 9 ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทีเ่ ป็นสือ่ ของรัฐ เติบโตมาตัง้ แต่ในยุค
แอนะล็อกทีวี โดยที่ช่อง 9 เป็นหนึ่งในหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย
และอยู่ในอันดับ 3 ของฟรีทีวีในยุคแอนะล็อก
เมือ่ ต้องเข้าสูย่ คุ ทีวดี จิ ติ อล บริษทั อสมท จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะช่องทีวรี ฐั วิสาหกิจทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่สามารถอยูใ่ นสถานะช่องสาธารณะได้เหมือนช่องภาครัฐอืน่ ๆ
จึงมีทางเลือกเดียว หากต้องการอยู่ในธุรกิจฟรีทีวีต่อไป ต้องเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล
สถานะช่อง 9 ที่อยู่ในอันดับ 3 ในขณะนั้น จึงร่วมประมูลมาถึง 2 ใบอนุญาต คือช่องหมวดหมู่ทั่วไป
แบบความคมชัดสูง (HD) และช่องในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว
ช่อง 9 MCOT HD ได้ใช้การออกอากาศคูข่ นานรายการเหมือนกัน แต่เจอสถานการณ์ท่ี
ผูผ้ ลิตรายการรายใหญ่ ที่เคยร่วมงานกับช่อง 9 แต่มาประมูลทีวีดิจิตอล และมีช่องของตัวเองแล้ว
ทยอยถอนรายการดังกลับช่องของตัวเอง ในปีแรก 2557 เรตติง้ เฉลีย่ ช่อง 9 MCOT HD ลดลงเกือบ
ครึง่ หนึง่ จากปี 2556 แต่ยังรักษาอันดับ 3 ไว้ได้ เนื่องจากช่องใหม่ๆ ยังอยู่ระหว่างเริ่มต้น พอในปี
2558 เรตติ้งเฉลีย่ ลดลงมาอีกครึง่ หนึง่ พร้อมๆ กับอันดับช่องลงมาอยูท่ ่ี อันดับ 6 ด้วยเหตุผลหลักคือ
รายการเด่นของช่องเริ่มหายไปจากผังรายการ ดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วในบทที่ 2
นอกเหนือจากรายการทีถ่ อนตัวออกจากผังช่อง 9 MCOT HD แล้ว ช่อง 9 MCOT HD ยังต้อง
สูญเสียทรัพยากรบุคคลวงการทีวีอีกจำ�นวนมากไปให้กับช่องทีวีดิจิตอลที่เกิดใหม่ ทำ�ให้ตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่ยากลำ�บากมากขึ้นไปอีก
จากฐานผู้ชมของช่อง 9 MCOT HD พบว่าเป็นกลุ่มเพศชายและหญิงในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
เนื่องจากรูปแบบรายการตั้งแต่ยุคแอนะล็อก เน้นในส่วนสาระรายการข่าวมากกว่าบันเทิง และเมื่อ
เข้าสูย่ คุ ทีวดี จิ ติ อล บรรดารายการภาคบันเทิงชือ่ ดังถอนตัวจากช่องไป ช่อง 9 MCOT HD จึงกลายเป็น
ช่องทีม่ รี ายการประเภทสาระมากกว่า รายการเด่นของช่อง 9 MCOT HD คือรายการข่าว ด้วยเครดิต
ความเป็นสำ�นักข่าวไทยที่มีความน่าเชื่อถือสูง
ฐานผู้ชมของช่อง 9 MCOT HD อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมากกว่าต่างจังหวัดมา
อย่างต่อเนื่องทุกปี ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นมีตัวเลขเปลี่ยนแปลงไปทุกปี โดยในปี 2561 ภาคใต้
เป็นพื้นที่มีผู้รับชมสูงสุด
ช่อง 9 MCOT HD เผชิญหน้ากับการแข่งขันทีส่ งู มากขึน้ จากช่องคูแ่ ข่งใหม่ๆ มากมาย ทำ�ให้
บางเดือน เรตติ้งเฉลี่ยช่องไม่ได้อยู่ในกลุ่ม TOP 10 แต่จนถึงในช่วงปี 2561 โดยภาพรวมก็ยังสามารถ
อยู่ที่อันดับ 10 ไว้ได้
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ช่อง 9 MCOT HD ยังคงเน้นสัดส่วนรายการที่ช่องผลิตเองมากที่สุด โดยเฉพาะรายการข่าว
รายงานสด ในปี 2558 มีสดั ส่วนของการให้เช่าเวลาออกอากาศสูงมาเป็นอันดับ 2 ตามมาด้วยรายการ
ที่ร่วมผลิตกับองค์กร หรือบริษัทอื่นๆ แต่สัดส่วนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือมีรายการที่ผลิตเอง
มากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมๆ กับรายการที่มีผู้มาเช่าเวลาออกอากาศก็มีสัดส่วนน้อยลง เนื่องจากรูปแบบ
อาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของช่อง เพราะปกติการให้เช่าเวลาออกอากาศ ผู้ผลิตรายการ
จะต้องหารายได้จากโฆษณาเองทัง้ หมด เมือ่ เรตติง้ ช่องลดลง การหาโฆษณาจึงเป็นไปได้ยากมากยิง่ ขึน้
เมื่อรายการที่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์น้อยลงไป จึงต้องผลิตรายการเองมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จาก
สัดส่วนรายการที่ผลิตเองโดยช่อง 9 MCOT HD มีสัดส่วนถึง 78.64% ในปี 2561
เนื่องจากช่อง 9 MCOT HD ยังมีช่องแอนะล็อกเปิดให้บริการควบคู่อยู่ รายได้ส่วนใหญ่ของ
ช่องจึงยังคงเทนํ�ำ้ หนักไปทีท่ วี แี อนะล็อก ทีไ่ ม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้กบั สำ�นักงาน กสทช.
ในส่วนรายได้ของทีวดี จิ ติ อลจึงเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ อย่างไรก็ตามช่อง 9 MCOT HD ได้ประกาศ
ยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกไปเมื่อเดือนกรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา จึงมีรายได้จากโทรทัศน์
ในระบบดิจติ อลเพิม่ ขึน้ โดยในปี 2561 มีรายได้ 486 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ จากปีกอ่ นหน้า 308 ล้านบาท
ฝ่ายบริหารช่อง 9 MCOT HD ได้พยายามปรับปรุงรูปแบบการหารายได้ของช่อง 9 MCOT
HD จากทีต่ อ้ งเผชิญหน้ากับการหารายได้โฆษณาทีม่ กี ารแข่งขันกันสูงในระหว่างทีวดี จิ ติ อลด้วยกันเอง
โดยเปลี่ยนรูปแบบเป็นการทำ�ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานรัฐแทน ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในการหา
รายได้จากจุดแข็งความเป็นรัฐวิสาหกิจของตัวเอง
บทสรุปของช่อง 9 MCOT HD จากทีวชี อ่ งแรกของไทย “ช่อง 4 บางขุนพรหม” ทีเ่ ป็นสถาบัน
สร้างบุคลากรวงการทีวีไว้มากมาย ต้องปรับตัว มาหลายครั้งหลายหน ด้วยสภาพความเป็นช่อง
รัฐวิสาหกิจกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์รายใหญ่ของไทย มาเป็นหนึ่งในทีวีดิจิตอลขนาดกลาง
ที่ยังต้องเดินหน้าหาช่องทางสู้กับบรรดาช่องธุรกิจอื่นๆ ต่อไป
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5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล

บทเรียน และ การเปลี่ยนแปลง

ภาพรวมช่อง SPRING 26

ช่องวาไรตี้ เปิดตลาดมวยไทยในทีวี 7 วันรวด
จุดเด่น : มวยไทย และสารคดี

ช่อง SPRING 26 หรือชือ่ เดิม NOW 26 เป็นช่องในหมวดหมูท่ ว่ั ไปแบบความคมชัดปกติ (SD)
ได้ใบอนุญาตจาก กสทช. ในนามบริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง้ จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ลูกภายใต้
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งมีธุรกิจทีวีดิจิตอลในกลุ่มอีก 1 ช่อง ขณะที่ประมูล
ทีวีดิจิตอลในปี 2556 ได้แก่ ช่อง Nation TV ในชื่อบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จำ�กัด ที่เป็นบริษัทลูก
ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ช่อง NOW 26 เป็นช่องน้องใหม่ในกลุ่มเนชั่น เปิดตัวในเครือข่ายทีวีดาวเทียม ในปี 2555
เป็นทีมงานหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ที่ต้องการสร้างช่องให้เป็นสถานีข่าวเศรษฐกิจของไทย
ด้วยชื่อช่อง “กรุงเทพธุรกิจทีวี” ที่มาเปลี่ยนชื่อเป็นช่อง NOW 26 เมื่อได้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล
การเปิดตัวในฐานะเป็นช่องทีวีดิจิตอลปีแรก เน้นการเสนอรายการข่าว ตามแนวทางที่ถนัด
ด้วยคอนเซ็ปต์ Biz Life Variety แต่ชื่อเสียงของช่อง ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เรตติ้งในปีแรกจึง
อยู่ในกลุ่มท้ายๆ โดยอยู่ที่อันดับ 27 มีเรตติ้งเพียง 0.005 เท่านั้น
เนื่องจากใบอนุญาตช่องเป็นช่องประเภทวาไรตี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 จึงปรับ
กลยุทธ์ใหม่ ขยายเนื้อหารายการของช่อง นอกเหนือจากรายการข่าวที่เป็นสัดส่วนสูงสุดของช่องแล้ว
มาจัดรายการสารคดีลงไป ทั้งสารคดีที่ผลิตทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกับการเริ่มต้นถ่ายทอดสด
มวยไทย สัปดาห์ละ 1 วัน มีผลทำ�ให้เรตติ้งของปี 2558 ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 24
ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ช่อง NOW 26 เน้นรายการถ่ายทอดสดมวยไทยลงผังรายการเพิ่ม
เติมมีถงึ 3 รายการในแต่ละสัปดาห์ พร้อมกับเสริมรายการบันเทิงทีเ่ ป็นลิขสิทธิต์ า่ งประเทศเข้ามาด้วย
พร้อมๆ กับลดสัดส่วนของรายการข่าวลงมา ทำ�ให้เรตติ้งปี 2559 ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 11 ด้วยเรตติ้ง
เฉลี่ย 0.142 เป็นการเติบโตสูงสุดของช่องตั้งแต่เปิดสถานีเป็นต้นมา
ในช่วงหลังจากปี 2559 การขยายรายการในหมวดรายการกีฬาไปยังกีฬาหลากหลายประเภท
มากขึ้น ยังคงทำ�ให้ช่องรักษาอันดับที่ 11 ในปี 2560 ไว้ได้ โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยเพิ่มเป็น 0.170 พร้อมๆ
กับการยกเลิกการผลิตรายการข่าวทั้งหมด เนื้อหารายการที่โดดเด่นของช่อง เป็นการถ่ายทอดสด
มวยไทย และรายการสารคดีเท่านั้น พร้อมๆ กับการประกาศแผนหาผู้ถือหุ้นรายใหม่ เนื่องจาก
ประสบภาวะขาดทุนหนัก
ปี 2561 มีข้อสรุปในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในกลุ่มช่อง NOW 26 และช่อง
Nation TV ทีม่ คี วามเกีย่ วพันกับช่องสปริงนิวส์ โดยบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั แม่ของบริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง้ จำ�กัด เจ้าของช่อง NOW 26 (ชือ่ ในขณะนัน้ )
มีบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่จำ�นวน 71.45% ส่วนบริษัท เนชั่น
มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) บริษัทแม่ของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จำ�กัด เจ้าของช่อง Nation TV ถือหุ้นใหญ่โดยบริษัทนิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 9.96%
ในขณะที่บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) บริษัทแม่ของบริษัท สปริงนิวส์
เทเลวิชั่น จำ�กัด เจ้าของช่องสปริงนิวส์ ถือหุ้นใหญ่โดย “ศิริทัช โรจนพฤกษ์” จำ�นวน 22.80%
ในเดือน มี.ค.2562 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ได้เปลี่ยนชื่อช่อง NOW 26 เป็น SPRING 26
เนือ่ งจากช่อง SPRING 26 เป็นช่องข่าว สารคดี และมวยไทย ฐานผูช้ มช่องจึงเป็นกลุม่ ผูช้ าย
มากกว่าผูห้ ญิงอย่างชัดเจน และมีฐานผูช้ มในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัดมากกว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือทีม่ ยี อดผูช้ มสูงสุด นอกจากนีเ้ รตติง้ ในภาคกลาง ทีร่ วมถึง
ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก และภาคใต้ ก็ยังมีสูงกว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกด้วย
สำ�หรับช่วงอายุผชู้ มก็ยงั เป็นเช่นเดียวกับทุกๆ ช่อง โดย 3 อันดับแรกของช่วงอายุทร่ี บั ชมช่อง SPRING
26 มากที่สุดยังเป็นกลุ่ม 40 ปีขึ้นไป ซึ่งได้แก่ อายุ 40-44 ปี, 45-49 ปี และ 50 ปีขึ้นไป
ตัวเลขสัดส่วนรายการที่ออกอากาศในช่อง SPRING 26 ในปี 2558 จากนโยบายช่องที่เน้น
รายการข่าว ผลิตรายการข่าวเอง จึงมีสดั ส่วนรายการทีผ่ ลิตเองมากถึง 56.48% ตามมาด้วยรายการ
ซื้อลิขสิทธิ์ 30.07% แต่สัดส่วนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ผู้บริหารช่องตัดสินใจ
ทยอยปิดรายการข่าวที่ผลิตเอง พร้อมกับเน้นการซื้อลิขสิทธิ์มากขึ้น สัดส่วนของการซื้อลิขสิทธิ์
จึงเป็นอันดับ 1 ที่ 62.59% จนในปี 2561 สัดส่วนของรายการซื้อลิขสิทธิ์ยังสูงขึ้น แต่ที่เพิ่มเติม
ขึ้นมาคือ สัดส่วนการให้เช่าเวลาออกอากาศ ที่มาพร้อมรายการถ่ายทอดสดมวยไทยในทุกวัน
รายได้ของช่อง SPRING 26 ทีแ่ จ้งไว้กบั สำ�นักงาน กสทช. นัน้ ปีแรกมีเพียง 196 ล้านบาท และ
เพิม่ ขึน้ เป็น 335 ล้านบาทในปี 2558 ต่อมาในปี 2559 และ ปี 2560 รายได้ของช่องลดลง โดยเฉพาะ
ในปี 2560 เป็นปีที่ฝ่ายบริหารมีแผนจะหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ จึงมีการทยอยปิดรายการที่ผลิตเอง
มีการเลิกจ้างทีมข่าวทัง้ หมด จึงเป็นปีทแ่ี สดงรายได้ของช่องน้อยทีส่ ดุ โดยมีรายได้เพียง 163 ล้านบาท
เท่านั้น แต่ในปี 2561 รายได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 214 ล้านบาท หลังจากที่เริ่มจัดรายการถ่ายทอดสด
มวยไทยลงผังรายการประจำ�วัน จนกลายเป็นจุดเด่นที่แตกต่างของช่อง
บทสรุปช่อง SPRING 26 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จากช่องข่าวเศรษฐกิจ เติบโตด้วยรายการ
สารคดี จนมาจับจุดผู้ชม สร้างจุดเด่นของช่องด้วยการเป็นสถานีฟรีทีวีที่ถ่ายทอดสดการแข่งขัน
มวยไทยทุกวัน เปิดตลาดมวยไทยในผังรายการทีวีอย่างเต็มรูปแบบ
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ภาพรวมช่อง PPTV

ศักยภาพกำ�ลังเงิน ลงทุนหนัก
จุดเด่น : ถ่ายทอดสดกีฬา

ช่อง PPTV ช่องในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) ของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์
บรอดคาสติง้ จำ�กัด ของครอบครัว “ปราสาททองโอสถ” นักธุรกิจเจ้าของโรงพยาบาล และสายการบิน
ประมูลช่องมาในมูลค่า 3,460 ล้านบาท ก่อนหน้าประมูลใบอนุญาต บริษัทได้เคยออกอากาศช่อง
“PPTV” ในเครือข่ายทีวีดาวเทียมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ก่อนที่จะมาเป็นช่องทีวีดิจิตอล
ปีแรกของการออกอากาศช่อง PPTV ให้นํ้ำ�หนักการลงทุนในการสร้างทีมข่าว สร้างสตูดิโอ
การลงทุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาเนื้อหารายการ ด้วยการประกาศการลงทุน
ในปีแรกถึง 2,000 ล้านบาท เปิดตัวด้วยคอนเซ็ปต์ Fun and Knowledge Activity รายการหลัก
ของช่อง มีทง้ั รายการข่าว และรายการภาคบันเทิง และมีการซือ้ ลิขสิทธิถ์ า่ ยทอดสดฟุตบอลต่างประเทศ
ในขณะเดียวกันช่อง PPTV พยายามประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของช่อง โดยขยายฐานผู้ชม
ของผู้ชมผ่านเครือข่ายธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งในโรงพยาบาลกรุงเทพ และสายการบินบางกอก
แอร์เวยส์ด้วย
ในปี 2558 ช่อง PPTV ขยายตลาดรายการบันเทิง ในหมวดละครไทย ด้วยละครชุดชื่อดัง
“ปริศนา-เจ้าสาวของอานนท์-รัตนาวดี” มาเปิดตลาดละครของช่อง แต่ช่อง PPTV ผลิตละคร
ออกอากาศไปได้เพียง 2 ปี (ปี 2558-2559) หลังจากนั้น ก็ยุติการผลิตละคร หันมาให้ความสนใจ
รายการกีฬามากกว่า
โดยในปี 2559 ช่อง PPTV ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ประเทศอังกฤษ และ
มีอีกหลายรายการแข่งขันฟุตบอลชื่อดังของยุโรป จนกลายเป็นช่องที่มีความโดดเด่นที่สุดด้านการ
ถ่ายทอดสดรายการกีฬา และขยายไปยังกีฬาอื่นๆ อีกหลายประเภท
ช่อง PPTV มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารช่องในช่วงปี 2560-2561 ด้วยการมีอดีตผู้บริหาร
ระดับสูงจากทั้งช่อง 3 และช่อง 7 มาทำ�งานร่วมกัน ทั้ง “สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์” จากช่อง 3
ที่มารับตำ�แหน่งกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ และ “พลากร สมสุวรรณ” จากช่อง 7 ที่มารับตำ�แหน่ง
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ นับเป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารจาก 2 ช่องใหญ่ทั้งช่อง 7 และช่อง 3 ได้
มาทำ�งานทีเ่ ดียวกันในช่องใหม่ โดยภายใต้ผบู้ ริหารชุดใหม่ ในปี 2561 ได้ประกาศคอนเซ็ปต์ชอ่ งใหม่
เป็น World Class TV เน้นรายการหมวดบันเทิงมากขึ้น โดยประกาศกลับมาทำ�ละครไทยอีกครั้ง
ซึ่งละครไทยชุดใหม่ได้เริ่มออกอากาศ 19 มิถุนายน 2562 ด้วยเรื่อง “มนตรามหาเสน่ห์”
จากข้อมูลเรตติง้ เฉลีย่ ช่อง PPTV ในช่วง 5 ปี (ปี 2557-2561) พบว่าเรตติง้ ช่องเปิดตัวในปีแรก
อยู่ในอันดับที่ 19 เมื่อเปิดรายการละคร ปี 2558 ทำ�ให้อันดับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 14 และการขยายฐาน
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สู่รายการถ่ายทอดสดรายการกีฬา ทำ�ให้เรตติ้งช่อง ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 13 ในปี 2559 และอันดับ 12
ที่เป็นอันดับสูงสุดในปี 2561
ฐานผู้ชมช่อง PPTV มีความชัดเจนว่า เป็นกลุ่มผู้ชายมากกว่าผู้หญิง จากปีแรกที่มีอัตราส่วน
ใกล้เคียงกัน กลุ่มผู้ชายเริ่มมาแซงหน้าในปี 2558 ที่เป็นปีแรกที่มีรายการกีฬาเข้ามา แม้ว่าในขณะนั้น
ช่อง PPTV จะเริม่ จัดชุดละครลงผังรายการไปแล้วก็ตาม หลังจากนัน้ เป็นต้นมา จนถึงปี 2561 ฐานผูช้ ม
ผู้ชายก็ยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ
การที่ช่อง PPTV พยายามเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ช่อง เพื่อทุ่มเทกับรายการบันเทิงให้มากขึ้น คือ
หนึ่งในความพยายามที่จะเข้ามาจับกลุ่มผู้ชมผู้หญิงให้มากขึ้น เพราะฐานผู้ชมผู้หญิงจะมาพร้อมกับ
กลุ่มเป้าหมายโฆษณาสินค้าที่มากขึ้นด้วย
ฐานผูช้ มแยกตามพืน้ ทีข่ องช่อง PPTV อยูใ่ นกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากทีส่ ดุ ส่วนต่างจังหวัดนัน้
มีอัตราใกล้เคียงกันในทุกภาค เนื่องจากเนื้อหารายการส่วนใหญ่ของช่องเป็นรายการกีฬา โดยเฉพาะ
ฟุตบอล จึงจับกลุ่มผู้ชายทั่วประเทศ
เรตติ้งเฉลี่ยของช่องในแต่ละเดือนของช่วงปี 2561 เริ่มเข้าสู่กลุ่ม TOP 10 ได้ในบางเดือน
โดยรายการที่ได้เรตติ้งสูงส่วนใหญ่มาจากรายการถ่ายทอดสดกีฬาต่างประเทศ
สัดส่วนรายการของช่อง PPTV เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการซื้อลิขสิทธิ์มาออกอากาศมากที่สุด
โดยในปี 2558 มีการซือ้ ลิขสิทธิถ์ งึ 48.04% รองลงมาคือการจ้างผลิต 32.07% และรายการทีผ่ ลิตเอง
17.81% สำ�หรับในปี 2559 รายการซื้อลิขสิทธิ์ยังคงเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด แต่สัดส่วนของรายการ
ที่ผลิตเองก็มีมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนกับรายการข่าวที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีแรก และมีการเริ่มขยาย
รายการที่รวมไปถึงรายการสารคดีข่าวในช่องด้วย อย่างไรก็ตามสัดส่วนรายการซื้อลิขสิทธิ์รายการ
ยังเป็นอันดับหนึ่งของช่องในทุกปี โดยเป็นรายการลิขสิทธิ์กีฬาต่างประเทศ
ในปลายปี 2561 ช่อง PPTV เริ่มดึงรายการดังจากหลายช่องใหญ่เข้ามาออกอากาศในช่อง
มีตั้งแต่รายการแข่งขันร้องเพลง “The Voice” จากช่อง 3 มาเริ่มออกอากาศในเดือนพฤศจิกายน
2561 และรายการวาไรตี้ “กิ๊ก ดู๋” จากช่อง 7 มาเริ่มออกอากาศในเดือนมกราคม 2562
ในแง่รายได้ของช่อง PPTV ทีแ่ จ้งกับสำ�นักงาน กสทช. นัน้ ยังมีรายได้ไม่สงู มากนักเมือ่ เทียบกับ
กลุม่ ช่องในหมวดหมูท่ ว่ั ไปแบบความคมชัดสูง (HD) โดยในช่วง 4 ปีแรกมีรายได้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับ
ช่อง AMARIN TV HD ที่อยู่ในหมวดเดียวกัน แต่ช่อง AMARIN TV HD มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นมากในปี
2561 จากการเติบโตของรายการข่าว โดยรายได้ปี 2557 ของช่อง PPTV อยู่ที่เพียง 46 ล้านบาท
แต่เติบโตขึ้นหลายเท่าตัวในปี 2558 ที่เป็นปีที่ 2 ที่เริ่มมีหลากหลายรายการรวมถึงละครลงผัง
รายการ ในปี 2560 ก็ยังมีรายได้อยู่ที่ 296 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 380 ล้านบาทในปี 2561
บทสรุปของช่อง PPTV เป็นช่องทีมศี กั ยภาพในการลงทุนสูง จากการสนับสนุนของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
มีการเติบโตต่อเนื่องในทุกปี ผลงานใน 5 ปีแรกทำ�ได้ใกล้เคียง TOP 10 ที่มีโอกาสเข้ากลุ่ม TOP 10
อย่างถาวรได้สูงมาก
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ภาพรวมช่อง True4U
รายการต่อยอดทรูไอดี

จุดเด่น : รายการกีฬา เนื้อหารายการจากเกาหลี
ช่อง True4U ช่องหมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดปกติ (SD) ของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด (มหาชน) ที่เคยออกอากาศในเครือข่าย Pay TV ของทรูวิชั่นส์ และเครือข่ายดาวเทียมกล่อง
พีเอสไอ ในชือ่ ช่อง “ทรูเท็น” ตัง้ แต่ปี 2555 และเริม่ มาออกอากาศในระบบทีวดี จิ ติ อลชือ่ ช่อง “True4U”
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
ช่อง True4U ได้เปรียบ ทีม่ หี ลากหลายรายการให้เลือกมากมายจาก ทรูวชิ น่ั ส์ ธุรกิจ Pay TV
ในเครือข่ายกลุ่มทรูมาออกอากาศตั้งแต่วันแรกที่เปิดสถานี จึงเป็นการนำ�รายการลิขสิทธิ์ต่างประเทศ
มาออกอากาศ พร้อมๆ กับการผลิตละครไทย ลงผังรายการในช่วงกลางปี 2557 แต่เลือกออกอากาศ
ในช่วงเวลา 19.00-20.00 น. ของช่วงวันทำ�งาน จันทร์-ศุกร์ เพื่อไม่ให้ชนกับละครของช่องใหญ่ที่
ครองตลาดอยู่ นอกจากละครแล้ว ยังมีซรี สี แ์ ละซิทคอมมาเสริมผังรายการในช่วง วันเสาร์-อาทิตย์ดว้ ย
แต่เนื้อหารายการหลักของช่องที่ช่วยเปิดตลาดผู้ชมให้รู้จักช่อง True4U เป็นการถ่ายทอดสด
ฟุตบอลไทยลีก ทีท่ รูวชิ น่ั ส์ได้ซอ้ื ลิขสิทธิจ์ ากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เพือ่ ถ่ายทอดสดในเครือข่าย
Pay TV ของทรูวิชั่นส์และทีวีดิจิตอลในช่อง True4U โดยฟุตบอลไทยลีกนี้มีส่วนสำ�คัญทำ�ให้เรตติ้ง
เฉลี่ยของช่อง True4U ในปี 2557 อยู่ที่อันดับ 12
นอกจากกีฬาฟุตบอลไทยลีกแล้ว ช่อง True4U ยังมีการถ่ายทอดสดรายการกีฬาอีกหลาย
รายการสำ�คัญของนักกีฬาไทย เช่น วอลเลย์บอล แบดมินตัน และฟุตบอลลีกในยุโรปอีกด้วย
ในปี 2559 ช่อง True4U ขยายตลาดละครด้วยการประกาศลงทุนละครชุด 3 ตอน “เจ้าเวหา”
ทีน่ �ำ นักแสดงชือ่ ดังจากช่อง 7 และ ช่อง 3 มาพบกันเป็นครัง้ แรกทีช่ อ่ ง True4U ด้วยการทุม่ งบลงทุน
เรือ่ งละกว่า 50 ล้านบาท แต่ออกอากาศได้เพียงตอนเดียวก็ยกเลิกโครงการไป จนในปี 2560 ได้เปิดตัว
ซีรีส์ย้อนยุค “ศรีอโยธยา” ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งในละครที่มีการลงทุนสูงที่สุดในประเทศไทย
ด้วยงบลงทุน 150 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามแผนการลงทุนผลิตละครไทยของช่อง True4U ยังไม่ได้รบั ความนิยมสูงมากนัก
ในปี 2561 ช่อง True4U จึงประกาศปรับกลยุทธ์ใหม่ ด้วยการผลิตละครที่ซื้อลิขสิทธิ์บทละครจาก
ซีรสี เ์ กาหลีทไ่ี ด้รบั ความนิยมสูง และผลิตรายการวาไรตีล้ ขิ สิทธิเ์ กาหลี ซึง่ เป็นผลมาจากการตัง้ บริษทั
ร่วมทุน บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำ�กัด ที่กลุ่มทรูร่วมทุนกับ บริษัท ซีเจ อีเอ็นเอ็ม จำ�กัด บริษัท
ธุรกิจบันเทิงรายใหญ่ของเกาหลีใต้
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เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับการพัฒนาเนื้อหารายการลงช่องทางทีวีดิจิตอล ในปี 2560
กลุม่ ทรูได้เปิดตัว แอพลิเคชัน่ “ทรูไอดี” ทีม่ เี ป้าหมายเป็นช่องทางรับชมเนือ้ หารายการทางออนไลน์ ที่
รวมรายการจากทีวี ภาพยนตร์ และรายการกีฬา เพือ่ รองรับการเติบโตของการการรับชมทีวอี อนไลน์ดว้ ย
จากข้อมูลฐานผู้ชมช่อง True4U พบว่า เนื่องจากช่องมีรายการเด่นเป็นรายการกีฬา จึงมี
ฐานผู้ชมผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ฐานผู้ชมส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคกลาง
ที่รวมถึงภาคตะวันตก และภาคตะวันออก
เรตติ้งเฉลี่ยช่อง True4U เคยขึ้นไปสูงสุดในปี 2559 อยู่ในอันดับ 10 ซึ่งเป็นช่วงที่การแข่งขัน
ฟุตบอลไทยลีกได้รับความนิยมสูง ทั้งนี้กลุ่มทรูได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลไทยลีกรอบที่ 2 ตั้งแต่ปี
2560-2563 อย่างไรก็ตามความนิยมในฟุตบอลไทยลีกลดลงในปี 2560-2561 จึงมีส่วนทำ�ให้เรตติ้ง
เฉลี่ยช่องลดลงมาอยู่ในอันดับ 13 ในทั้งสองปี
ข้อมูลสัดส่วนรายการทีอ่ อกอากาศในช่อง True4U พบว่าในปี 2558 ช่อง True4U ให้น�ำ้ํ หนัก
ในรายการซื้อลิขสิทธิ์มากที่สุดถึง 83.98 % ในขณะที่ปี 2559 สัดส่วนการผลิตรายการเองมาเป็น
อันดับ 1 เนื่องจากมีการผลิตละครและรายการข่าว แต่สัดส่วนการผลิตรายการเองเริ่มมาลดลงในปี
2561 อยู่ที่ 55.94% และมีสัดส่วนของการให้เช่าเวลาออกอากาศเพิ่มขึ้นมากขึ้นในสัดส่วน 14.58%
บริษทั ทรูโฟร์ยู สเตชัน่ จำ�กัด ซึง่ เป็นผูร้ บั ใบอนุญาตช่อง True4U แจ้งรายได้ในปีแรกไว้ท่ี 274
ล้านบาท และมีรายได้สงู ขึน้ ในทุกปี โดยในปี 2560-2561 มีรายได้ 780 ล้านบาท และ 765 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ
สำ�หรับบทสรุปในรอบ 5 ปีของช่อง True4U นั้น เนื่องจากกลุ่มทรู เป็นทั้งเจ้าของโครงข่าย
โทรคมนาคมรายใหญ่ บริการมือถือ และธุรกิจนำ�เสนอเนื้อหารายการ ความสำ�คัญของช่อง True4U
จึงไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจทีวีดิจิตอลเท่านั้น แต่เป็นการสร้างเนื้อหารายการลงผังรายการช่องทีวีดิจิตอล
ควบคู่ไปกับการโปรโมทการรับชมทีวีออนไลน์ “ทรูไอดี” เพื่อต่อยอดธุรกิจเนื้อหารายการในอนาคต
ทั้งหมดของกลุ่มทรูนั่นเอง

5-Year Digital TV Transition
: Lessons Learned and Changes
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ภาพรวมช่อง GMM25
เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่
จุดเด่น : ซีรีส์วัยรุ่น

ช่อง GMM25 ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จำ�กัด ในเครือ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) ทีจ่ บั ตลาดกลุม่ คนรุน่ ใหม่ เน้นรายการวาไรตี้ ดนตรี สาระ
บันเทิง ใช้ชื่อช่อง “บิ๊ก BIG” เมื่อตอนเปิดตัวครั้งแรกในเดือน พฤษภาคม 2557 และมาเปลี่ยนเป็น
ชื่อช่อง GMM25 ในเดือนกรกฏาคม 2557
ในปีแรกของการออกอากาศ ช่อง GMM25 มีซีรีส์วัยรุ่น “ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2”
ออกอากาศ ซึ่งเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงของช่อง โดยเป็นภาคต่อจากซีซั่นแรกที่ออกอากาศ
ในช่องทีวีดาวเทียมของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ นอกจากนี้ยังมีรายการ คลับ ฟรายเดย์ เดอะซีรีส์
ทางช่องทีวีดาวเทียมของกลุม่ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มาก่อนเช่นกัน ซึง่ ย้ายมาออกอากาศในช่องทีวดี จิ ติ อล
เป็นครัง้ แรก กลายเป็นรายการหลักของช่อง ที่สร้างชื่อเสียง เป็นที่รู้จักมากที่สุดรายการหนึ่ง

เนื่องจากกลยุทธ์ของช่องที่ฝ่ายบริหารวางไว้นั้น ตั้งเป้าให้เป็นช่องที่เจาะกลุ่มวัยรุ่น คนรุ่นใหม่
เนือ้ หารายการส่วนใหญ่จงึ เป็นซีรสี ท์ ผ่ี ลิตโดยบริษทั ในสังกัดกลุม่ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ แทบทัง้ หมด รวมถึง
รายการวาไรตี้และเกมโชว์ อย่างไรก็ตามการมุ่งเจาะกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ซึ่งมีพฤติกรรมรับชม
รายการทีวีทางช่องทางออนไลน์มากกว่าการรับชมสดทางทีวี ทำ�ให้ตัวเลขความนิยมช่อง ที่วัดผล
ออกมาในรูปแบบเรตติ้งไม่สูงมากนัก
ในปี 2559 ช่อง GMM25 เริ่มขยายสู่การผลิตละครชุดยาว ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายคนดูทีวี
ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้หญิงทำ�งาน ออกอากาศในช่วงเวลาไพรม์ไทม์แข่งขันกับช่องใหญ่
โดยละครชุดแรก เป็นชุด “เพลิงกฤษณา” ต่อด้วยชุด “The Writers” โดยมีละคร “หลงไฟ” ทีอ่ อกอากาศ
ในปี 2560 เป็นละครเรื่องที่ประสบความสำ�เร็จมากที่สุด
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ว่าจะขายหุ้น 50% ที่ถืออยู่ใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จำ�กัด ซึ่งเป็น
เจ้าของใบอนุญาตช่อง GMM25 ในมูลค่า 1,000 ล้านบาท ให้กับบริษัท อเดลฟอส จำ�กัด โดยต่อมา
ได้แตกออกเป็น 2 บริษทั ย่อยคือ บริษทั สิรดิ �ำ รงธรรม จำ�กัด และ บริษทั ภักดีวฒ
ั นา จำ�กัด ซึง่ 2 บริษทั นี้
ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จำ�กัด ในสัดส่วนบริษัทละ 24.99% โดยที่
บริษัท สิริดำ�รงธรรม จำ�กัด เป็นบริษัทที่มีนายฐาปณ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้น 100% และบริษัท
ภักดีวัฒนา จำ�กัด เป็นบริษัทที่มีนายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้น 100%
ในแง่ของทีมผู้บริหารสถานี ตามข้อตกลงการซื้อขายหุ้น ยังให้กลุ่มจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่บริหาร
เหมือนเดิมในช่วงแรก เนือ่ งจากมีความเชีย่ วชาญและอยูใ่ นวงการนีม้ านาน อย่างไรก็ตาม ในต้นปี 2561
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กลุ่มผู้ถือหุ้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำ�นวยการสถานีจาก “สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา” เป็น
“บุษบา ดาวเรือง” (ตำ�แหน่งรักษาการ) จนกระทัง่ ในช่วงกลางปี 2561 ได้แต่งตัง้ “สถาพร พานิชรักษาพงศ์”
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำ�กัด ขึ้นมาเป็นผู้อำ�นวยการสถานีี
จากข้อมูลเรตติง้ เฉลีย่ ช่อง GMM25 พบว่า ในปี 2557 เนือ่ งจากช่วงแรกเป็นการนำ�รายการทีเ่ คย
ออกอากาศไปแล้วในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มาออกอากาศซํ้ำ� และเริ่มรายการใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง
ทำ�ให้มีเรตติ้งอยู่ในอันดับ 22 และขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 15 ในปี 2558 และถึงแม้ว่าเรตติ้งเฉลี่ยช่อง
มีแนวโน้มดีขึ้นทุกปี แต่ยังอยู่ในอันดับที่ 14 ในช่วงระหว่างปี 2559-2561
ฐานผู้ชมช่อง GMM25 อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก ส่วนในต่างจังหวัดเป็น
ภาคกลาง ที่รวมถึงภาคตะวันตก และภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ที่มีฐานผู้ชมสูงสุด และแน่นอนว่า
กลุ่มผู้ชมผู้หญิงเป็นกลุ่มผู้ชมหลัก เนื่องจากเป็นช่องที่เจาะกลุ่มวัยรุ่นชัดเจน ฐานอายุผู้ชมสูงสุดจึง
ไม่เหมือนช่องอื่นๆ กล่าวคือ ในช่วง 3 ปีแรก ผู้ชมอายุ 15-19 ปี เป็นกลุ่มผู้ชมหลักของช่อง
แต่อย่างไรก็ดีเมื่อช่องเริ่มขยายเนื้อหารายการจับกลุ่มผู้ชมวัยทำ�งานมากขึ้น ทำ�ให้ฐานผู้ชมสูงสุด
ของปี 2560 อยู่ที่กลุ่มอายุ 25-29 ปี และในปี 2561 มีกลุ่มผู้ชมอายุ 35-39 ปี เป็นกลุ่มรับชมสูงสุด
จากข้อมูลสัดส่วนผังรายการ พบว่าในช่วงปี 2558 ให้น�ำ้ํ หนักของเนือ้ หารายการจากการซือ้ เนือ้ หา
รายการหรือ นำ�รายการของผู้อื่นมาออกอากาศ ซึ่งเป็นรายการลิขสิทธิ์มากที่สุด ในปีต่อมาสัดส่วน
เริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นการผลิตรายการเองมากที่สุด จากการผลิตทั้งรายการข่าว ละคร และ
รายการวาไรตี้
ข้อมูลรายได้ของช่อง GMM25 ที่แจ้งกับสำ�นักงาน กสทช. พบว่าในปี 2557 มีรายได้อยู่ที่
64 ล้านบาทเท่านัน้ แต่มกี ารเติบโตต่อเนือ่ งในทุกปีจนในปี 2560 มีรายงานรายได้อยูท่ ่ี 770 ล้านบาท
และปี 2561 มีรายได้อยู่ที่ 639 ล้านบาท
ช่อง GMM25 เป็นหนึ่งช่องที่ใช้ช่องทางออนไลน์ เป็นช่องทางหารายได้นอกเหนือจากรายได้
ในช่องทางทีวี เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่นิยมรับชมรายการทางช่องทางออนไลน์
มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการจับมือกับพาร์ทเนอร์ทั้งในและต่างประเทศ
บทสรุปของช่อง GMM25 ด้วยกลยุทธ์การเปิดตัวเจาะกลุ่มวัยรุ่น และขยายมาเป็นกลุ่มคน
ทำ�งาน โดดเด่นชัดเจนด้วยซีรีส์วัยรุ่น ที่ได้รับความนิยมในช่องทางทีวีออนไลน์มากกว่าช่องทางทีวี
ดิจิตอล อันดับเรตติ้งอยู่ในระดับกลาง แต่มีศักยภาพเติบโต ด้วยเนื้อหารายการเจาะกลุ่มชัดเจน
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ภาพรวมช่อง Nation TV

ช่องข่าว รากฐานแบรนด์แข็งแกร่ง
จุดเด่น : รายการข่าว

ช่อง Nation TV ของกลุม่ เนชัน่ ทีเ่ ข้าประมูลใบอนุญาตในหมวดข่าวสารและสาระ ในชือ่ บริษทั
เอ็นบีซี เน็กซ์วชิ น่ั จำ�กัด เป็นบริษทั ในเครือของบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
ด้วยรากฐานความเป็นช่องข่าวทีแ่ ข็งแกร่งออกอากาศมานาน ภายใต้กลุม่ เนชัน่ ของ “สุทธิชยั หยุน่ ”
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเนชั่น ช่อง Nation TV เป็นช่องข่าวช่องแรกของประเทศไทยที่มีการออกอากาศ
24 ชัว่ โมง เปิดตัวครัง้ แรกในปี 2543 ในเครือข่ายเคเบิลทีวขี องยูบซี ี ในเครือบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่
จำ�กัด (มหาชน) จนกระทัง่ ในปี 2546 ย้ายไปออกอากาศทีเ่ ครือข่ายดาวเทียม ก่อนจะมาเป็นทีวดี จิ ติ อล
ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ในปี 2557
ความแข็งแกร่งที่ชัดเจนของความเป็นคนข่าวจากกลุ่มเนชั่น และการอยู่ในตลาดทีวีดาวเทียม
มาก่อน ทำ�ให้ชอ่ ง Nation TV เป็นหนึง่ ในช่องหมวดหมูข่ า่ วสารและสาระทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ในปีแรกของ
การออกอากาศทีวีดิจิตอล โดยสามารถทำ�เรตติ้งช่องอยู่ในอันดับ 11
แต่สภาพการแข่งขันที่รุนแรงจากกลุ่มช่องข่าวด้วยกันเอง และจากกลุ่มช่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
ช่อง SD และช่อง HD ที่ต่างให้ความสำ�คัญกับรายการข่าว ทำ�ให้ในปี 2558 ความนิยมช่อง Nation
TV ลดลงมาอยูท่ อ่ี นั ดับ 20 ซึง่ เป็นอันดับต�ำ่ํ สุดของช่อง และค่อยๆ เติบโตขึน้ มาในแต่ละปี จนมาอยู่
ที่อันดับ 15 ในปี 2561 ซึ่งเป็นกลุ่มช่องในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ที่มีอันดับสูงสุด
เนื่องจากบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นของ Nation TV
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำ�ให้กลุ่มธุรกิจในเครือเนชั่น เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือ
หุ้นใหญ่ เนื่องจากการเข้ามาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้ถือหุ้นรายใหม่ตั้งแต่ปี
2557 เกิดปัญหาระหว่างผูถ้ อื หุน้ เดิมและผูถ้ อื หุน้ ใหม่ ซึง่ ยืดเยือ้ ยาวนานจนถึงปี 2561 กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหม่
จึงได้ส่งทีมเข้ามาบริหารในช่อง Nation TV และ NOW 26 (ชื่อในขณะนั้น) ที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
SPRING26
การมีทมี ผูบ้ ริหารใหม่ เข้ามาบริหารช่องทีวดี จิ ติ อลในกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ เดียวกันถึง 3 ช่อง คือ
ช่อง Nation TV ช่อง SPRING26 และช่องสปริงนิวส์ ทำ�ให้เกิดความชัดเจนมากขึน้ ว่าจะให้น�ำ้ํ หนัก
การลงทุน ความสำ�คัญทีช่ อ่ ง Nation TV เป็นหลัก ในฐานะทีเ่ ป็นช่องทีม่ ภี าพลักษณ์ทช่ี ดั เจน
เป็นทีร่ จู้ กั ของผูช้ มทั่วประเทศมากที่สุด
ช่อง Nation TV เป็นเสมือนโรงเรียนสร้างนักข่าวและทีมข่าวทีม่ ชี อ่ื เสียงมากมาย โดยนักข่าว
และผู้ประกาศข่าวจากกลุ่ม Nation TV ได้แยกย้ายกระจายไปอยู่ในหลายช่องทีวีดิจิตอล ทั้งกลุ่ม
ช่อง 3 ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง PPTV และ ช่อง One
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ฐานผูช้ มช่อง Nation TV ในช่วง 2 ปีแรกของการออกอากาศ มีฐานผูช้ มผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย
เล็กน้อย แต่สัดส่วนของผู้ชายเริ่มแซงผู้หญิงในปี 2559 จนในปี 2561 ช่อง Nation TV มีฐานผู้ชม
ผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิงอย่างชัดเจน ด้วยเรตติง้ เฉลีย่ ผูช้ าย 0.145 และผูห้ ญิง 0.098 และมีกลุม่ อายุเกิน
50 ปี เป็นฐานผูช้ มหลัก นอกจากนีม้ ฐี านผูช้ มในพืน้ ทีก่ รุงเทพและปริมณฑลในสัดส่วนมากทีส่ ดุ แต่ก็
ใกล้เคียงกับบางพื้นที่ในต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคกลางที่รวมถึงภาคตะวันตกและภาคตะวันออก
ภาคเหนือ และภาคใต้ ในขณะที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่รับชมช่อง Nation TV
น้อยที่สุด
เนือ่ งจากเป็นช่องข่าวทีผ่ ลิตรายการเองทัง้ หมด สัดส่วนรายการทีผ่ ลิตเองจึงสูงทีส่ ดุ ตัง้ แต่ปแี รก
ที่ออกอากาศจนถึงปี 2561 ด้วยสัดส่วน 78.42% ที่เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด และค่อยๆ ลดลงมาอยู่
ที่ 58.93% แต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด
รายการที่มีเรตติ้งสูงสุดของช่อง Nation TV ได้แก่รายการ “เนชั่น ทันข่าว” ในช่วงเย็น และ
“ข่าวข้น คนเนชั่น” ออกอากาศในช่วงเวลาหลัง 20.00 น.
ในขณะเดียวกันสัดส่วนรายการที่ให้เช่าเวลาออกอากาศก็เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในกลุ่ม
รายการ Home Shopping ที่เข้ามามีส่วนสำ�คัญในทุกช่อง จากสัดส่วน 8.93% ในปี 2557 มาอยู่ที่
24.70% ในปี 2561
รายได้ของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จำ�กัด ผู้รับใบอนุญาตช่อง Nation TV มีพัฒนาการ
รายได้เติบโตสูงขึ้นทุกปี จากรายได้ปีแรก 244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 405 ล้านบาท ในปี 2558
หลังจากนั้นในปี 2559–2560 รายได้ลดลงมาอยู่ที่ 353 ล้านบาทและ 347 ล้านบาทตามลำ�ดับ และ
มาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2561 มีรายได้ 431 ล้านบาท
บทสรุปภาพรวมของช่อง Nation TV ยังคงเป็นช่องข่าว ทีม่ รี ากฐานจากภาพลักษณ์ทแ่ี ข็งแกร่ง
แม้ว่าจะเปลี่ยนทีมงานทีมข่าวไปกี่ชุดก็ตาม ด้วยศักยภาพเป็นช่องมีชื่อเสียงที่ผู้ชมรู้จัก จึงเป็นช่องที่
มีเรตติ้งสูงสุดในกลุ่มช่องหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ
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ภาพรวมช่องไทยพีบีเอส
ทีวีสาธารณะ

จุดเด่น : รายการข่าว และสารคดี
ไทยพีบีเอส ช่องสาธารณะ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ
และคุณธรรมผ่านข่าวสารที่เที่ยงตรง เพื่อผลิตรายการข่าวสารที่มีสารประโยชน์ทางด้านการศึกษา
และสาระบันเทิงในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยปราศจากอคติทางการเมือง และผลประโยชน์เชิง
พาณิชย์ โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก
เนื่องจากเป็นช่องในหมวดช่องสาธารณะ ที่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแข่งขันเชิงธุรกิจ ดังนั้น
จึงไม่มีโฆษณาเพื่อหารายได้ แต่มีรายได้สนับสนุนจากเงินภาษีของรัฐที่เก็บจากสุราและยาสูบ
ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและยาสูบ ในวงเงินปีละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เนื้อหารายการหลักของช่อง
จึงเป็นเนื้อหาที่เน้นให้ความรู้ มีสาระ ที่เข้าถึงทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน และผู้ใหญ่ โดยเป็นรูปแบบ
การคัดเลือกผู้ผลิตที่สามารถผลิตเนื้อหารายการเข้ากับนโยบายของช่อง และให้เงินสนับสนุนในการ
ผลิตรายการคุณภาพ
ไทยพีบีเอส มีความโดดเด่นเรื่องรายการข่าว ที่มีจุดยืนเป็นกลาง ในขณะเดียวกัน ก็มีรายการ
บันเทิง เช่นละคร เข้าเสริมผังรายการบ้างในบางช่วง โดยเป็นละครในรูปแบบของการให้ความรู้ สะท้อน
สังคมในแต่ละยุคสมัย
สัดส่วนรายการของช่องไทยพีบเี อสจะเป็นรูปแบบของการควบคุมการผลิตรายการให้ได้คณ
ุ ภาพ
ตามนโยบายของช่อง ที่ให้เงินสนับสนุนผู้ผลิตรายการ จึงมีสัดส่วนของรายการที่ผลิตเองสูงสุดถึง
90.03% ในปี 2558 แต่สัดส่วนดังกล่าวค่อยๆ ลดลงมาจนในปี 2561 สัดส่วนรายการที่ผลิตเองอยู่ที่
58.97% โดยมีสัดส่วนของรายการซื้อลิขสิทธิ์ เช่น ซีรีส์ต่างประเทศเข้ามามากขึ้น โดยมีสัดส่วนถึง
21.66%
จากการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิตอล ช่องไทยพีบีเอสที่ไม่ได้มีสัดส่วนรายการในกลุ่มบันเทิงสูง
ดังเช่นช่องภาคธุรกิจ ทำ�ให้เรตติ้งเฉลี่ยของไทยพีบีเอสลดลงจากอันดับที่ 5 ในยุคแอนะล็อกปี 2556
มาอยู่ที่อันดับ 6 ในปี 2557 และในปี 2561 อยู่ในอันดับ 16
ฐานผูช้ มของช่องไทยพีบเี อส เป็นผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง เป็นคนในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล
มากกว่าพื้นที่ต่างจังหวัด และเป็นคนในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป และยังมีฐานผู้ชมในกลุ่มเด็กช่วงอายุ
6-14 ปี ซึ่งเป็นอีกช่วงอายุหนึ่งที่รับชมช่องไทยพีบีเอสสูงพอสมควรเมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่นๆ ของ
ฐานผู้ชม
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ภาพรวมช่อง 3 Family
จากช่องเด็ก สู่ซีรีส์นานาชาติ
จุดเด่น : ซีรีส์นานาชาติ

ช่อง 3 Family หรือช่อง 13 เป็นใบอนุญาตทีวีดิจิตอลใบที่ 3 ของกลุ่มช่อง 3 อย่างไรก็ดี
เนือ่ งจากกติกาการประมูลทีวดี จิ ติ อลในปี 2556 ของ กสทช. มีเงือ่ นไขว่า ผูท้ ป่ี ระมูลช่องในหมวดทัว่ ไป
แบบความคมชัดสูง (HD) ไม่สามารถเข้าร่วมประมูลช่องในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระได้ กลุ่มช่อง 3
จึงเลือกที่จะประมูลช่องหมวดหมู่เด็ก เยาวชนและครอบครัวมาแทน โดยเป็นความต้องการของกลุ่ม
ช่อง 3 ในขณะนั้น ที่ต้องการใบอนุญาตทีวีดิจิตอลถึง 3 ช่อง
สัดส่วนรายการของช่องตั้งแต่ออกอากาศในปีแรกๆ เป็นการซื้อเนื้อหารายการหรือซื้อลิขสิทธิ์
มาออกอากาศในสัดส่วนสูงทีส่ ดุ เนือ่ งจากเป็นการนำ�เนือ้ หารายการจากกลุม่ ช่อง 3 ทัง้ ละครรีรนั และ
ซีรีส์ต่างประเทศมาออกอากาศ พร้อมกับรายการการ์ตูนเด็ก โดยมีสัดส่วนของรายการที่ผลิตเอง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการข่าวรองลงมา อย่างไรก็ดใี นช่วงปี 2561 เริม่ มีสดั ส่วนของการให้เช่าเวลา
ออกอากาศเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายการถ่ายทอดสด หรือเทปรายการแข่งขันกีฬาที่บางรายการ
เป็นรูปแบบของการเช่าเวลา
ด้วยข้อจำ�กัดของการวางผังรายการ และการหารายได้จากโฆษณา ทำ�ให้กลุม่ ช่อง 3 ต้องปรับ
กลยุทธ์ ผังรายการอย่างต่อเนือ่ ง โดยกำ�หนดให้รายการสำ�หรับกลุม่ เด็ก และครอบครัว ยังคงมีอยู่
แต่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเช้าตรู่ของทุกวัน (ช่วงเวลาก่อนไปโรงเรียน) ส่วนช่วงเวลาเย็น และช่วงเวลา
หลังข่าวภาคคํ่ำ� เป็นซีรีส์ต่างประเทศ
จุดเด่นของช่อง 3 Family ทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน ในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา ได้แก่ การเป็นช่องทีร่ วม
ซีรีส์ต่างประเทศ ประกอบด้วยซีรีส์เกาหลี จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ และตุรกี กลายเป็นช่องซีรีส์
นานาชาติ ยกเว้นซีรีส์จากฝั่งตะวันตกและอเมริกา และช่องที่รวมการถ่ายทอดรายการกีฬา ทั้งสด
และเทปบันทึกภาพ
เรตติ้งเฉลี่ยช่องเคยอยู่ในอันดับตํ่ำ�ที่สุดในอันดับ 20 ในปี 2557 และเคยขึ้นสูงสุดที่อันดับ 13
ในปี 2558 ส่วนปีล่าสุด 2561 อยู่ในอันดับ 17
ฐานผูช้ มช่องเป็นกลุม่ ผูช้ ายและผูห้ ญิงในสัดส่วนทีใ่ กล้กนั มีผชู้ มในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล
มากกว่าต่างจังหวัด มีฐานกลุม่ ผูช้ มสูงสุดเป็นช่วงอายุมากกว่า 40 ปีขน้ึ ไป แต่กส็ ามารถจับกลุม่ เด็กเล็ก
ในช่วงอายุ 4-14 ปี ได้จำ�นวนพอสมควร
รายได้ของช่อง 3 Family มีสดั ส่วนน้อยทีส่ ดุ ของกลุม่ ช่อง 3 เมือ่ เทียบกับช่อง 3HD และ 3SD
โดยมีรายได้ในปีแรก 122 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจนมีรายได้ 140 ล้านบาทในปี 2558 ก่อนจะลดลง
ในช่วงปี 2559-2560 โดยมีรายได้ 128 ล้านบาท และ 100 ล้านบาทตามลำ�ดับ
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ภาพรวมช่อง NEW 18
ช่องข่าวและสารคดี

จุดเด่น : ข่าวและสารคดีี
ช่อง NEW 18 เป็นช่องในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ โดยที่บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสต์ จำ�กัด
ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นเจ้าของใบอนุญาต ช่อง NEW 18 เคยเปิดตัวในชื่อช่อง “เดลินิวส์ ทีวี”
ในเครือข่ายทีวีดาวเทียมในปี 2555 โดยเป็นช่องข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อมาเป็น
ช่อง “NEW 18” เมื่อประมูลได้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล
ในช่วงก่อนการเปิดตัวช่องทีวดี จิ ติ อลอย่างเป็นทางการ ช่อง NEW 18 มีการทดลองออกอากาศ
ด้วยการจัดสารคดีออกอากาศต่อเนือ่ งตลอดวัน ซึง่ ได้ผลตอบรับดี มีกระแสพูดถึงต่อเนือ่ ง กลายเป็น
หนึ่งรายการหลักของช่อง NEW 18 และเมื่อออกอากาศจริง ได้เติมผังรายการด้วยรายการข่าว ที่ได้
“อัญชะลี ไพรีรัก” มาเป็นพิธีกรหลักของรายการข่าว
ช่อง NEW 18 มีการปรับผังรายการด้วยการเสริมรายการบันเทิงทัง้ ซีรสี ์ รายการวาไรตีท้ �ำ อาหาร
แต่ยงั คงรายการประเภทสารคดีและรายการข่าวเป็นเนือ้ หารายการหลักของช่อง อย่างไรก็ตามรายการ
ที่ทำ�เรตติ้งหลักให้กับช่องยังคงเป็นรายการข่าว
ในต้นปี 2561 ช่อง NEW 18 ประกาศปรับโครงสร้างองค์กร ลดทีมข่าวให้เล็กลง เนื่องจาก
มีต้นทุนสูง เพื่อหันไปมุ่งเน้นรายการสารคดี ที่เป็นเนื้อหาแกนหลักของสถานีที่ได้รับความนิยมตั้งแต่
เริ่มเปิดตัวอีกครั้ง
สัดส่วนเนื้อหารายการของช่อง NEW 18 ที่แจ้งไว้กับสำ�นักงาน กสทช. พบว่าในช่วงปี 2558
รายการที่ผลิตเองและซื้อลิขสิทธิ์มีสัดส่วนมากที่สุด แต่สัดส่วนรายการที่ผลิตเอง โดยเฉพาะรายการ
ข่าวเริ่มลดลง หลังจากที่ช่อง NEW 18 ประกาศมุ่งหน้าสู่รายการสารคดีอีกครั้ง
ในส่วนเรตติ้งเฉลี่ยช่อง NEW 18 พบว่าอยู่ในอันดับคงที่มาตลอดที่อันดับ 18-19 มีฐานผู้ชม
เพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย และมีฐานผู้ชมหลักอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมากที่สุด
รายได้ทช่ี อ่ ง NEW 18 แจ้งไว้กบั สำ�นักงาน กสทช. ในแต่ละปีนน้ั พบว่าปีแรกมีรายได้เพียง 14
ล้านบาท และเพิม่ ขึน้ มาถึง 115 ล้านบาทในปี 2560 และลดลงมาเล็กน้อย โดยมีรายได้รวมในปี 2561
อยู่ที่ 111 ล้านบาท
โดยภาพรวมของช่อง NEW 18 เป็นช่องในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ที่มีรายการสารคดี
เป็นจุดขาย และมีความพยายามปรับผังใส่รายการในหมวดบันเทิงเพิ่มมากขึ้น ด้วยศักยภาพของ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีงบประมาณในการลงทุนต่อเนื่อง ทำ�ให้เป็นหนึ่งในช่องที่สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
ต่อเนื่องไปได้
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ภาพรวมช่อง ททบ. 5

ช่องสาธารณะเพื่อความมั่นคง
จุดเด่น : รายการข่าว

สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือช่อง ททบ. 5 หนึง่ ในช่องภาครัฐ ทีอ่ ยูใ่ นหมวดทีวสี าธารณะ
เพือ่ ความมัน่ คง ออกอากาศในรูปแบบความคมชัดสูง (HD) สามารถมีโฆษณาได้เหมือนช่องธุรกิจทัว่ ไป
และต้องแข่งขันกับทีวีดิจิตอลภาคธุรกิจ
ในยุคแอนะล็อก ช่อง ททบ. 5 เคยเป็นช่องทางเลือกของผูผ้ ลิตรายการรายใหญ่ ทัง้ ละครและ
วาไรตี้ แต่เมือ่ เข้าสูย่ คุ ทีวดี จิ ติ อล รายการทีม่ ชี อ่ื เสียงของช่องทยอยจากไป ทำ�ให้ชอ่ ง ททบ. 5 ต้องปรับ
ผังรายการ หาผูผ้ ลิตรายการใหม่เข้ามา รายการส่วนใหญ่ในผังรายการช่อง ททบ. 5 มีทง้ั สารคดี รายการ
วาไรตีท้ อ่ งเทีย่ ว อาหาร สุขภาพ ศาสนา รวมถึงซีรสี อ์ นิ เดียและซีรสี จ์ นี ตลอดจนมีรายการถ่ายทอดสด
รายการพิเศษกีฬาหลายรายการ แต่โดยรวมรายการของช่องเป็นผังทีย่ ดื หยุน่ ได้ พร้อมรับสถานการณ์
ข่าว รายงานกิจกรรมสำ�คัญของภาครัฐ และหน่วยงานของกองทัพไทย โดยมีทีมข่าวของช่องเอง
นอกจากนี้ ช่อง ททบ. 5 ยังได้ถ่ายทอดสดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล และการออกสลาก
ออมสิน ของธนาคารออมสิน ซึง่ รายการถ่ายทอดสดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดนัน้
เป็นรายการที่ทำ�เรตติ้งสูงให้กับช่องด้วยเช่นกัน
ในด้านรายการกีฬาช่อง ททบ. 5 เป็นช่องเดียวที่ได้สิทธิถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก
รอบสุดท้าย 2014 และ 2018 ทั้ง 2 ครั้งในยุคทีวีดิจิตอล
สัดส่วนรายการทีอ่ อกอากาศในช่อง ททบ. 5 จะมีอยูเ่ พียง 2 รูปแบบคือ รายการทีผ่ ลิตเอง ที่
ส่วนใหญ่เป็นรายการข่าว สารคดีขา่ ว และรายการร่วมผลิตกับผูผ้ ลิตรายการต่างๆ เช่นรายการวาไรตี้
ปกิณกะ โดยมีสัดส่วนของรายการร่วมผลิตสูงกว่ารายการที่ผลิตเอง
เรตติง้ เฉลีย่ ของช่อง ททบ. 5 เคยอยูท่ อ่ี นั ดับ 4 ในยุคทีวแี อนะล็อก แต่เมือ่ ต้องเข้าสูก่ ารแข่งขัน
กับทีวดี จิ ติ อลภาคธุรกิจ เรตติง้ เฉลีย่ ของช่อง ททบ. 5 ลดลงมาอยูใ่ นอันดับ 11 ในปี 2558 และลงไป
ถึงอันดับ 20 ในปี 2560 แต่ปี 2561 ก็สามารถทำ�อันดับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 19 ได้ โดยที่เรตติ้งเฉลี่ย
ไม่ลดลง เนือ่ งจากปี 2561 เป็นปีทช่ี อ่ ง ททบ. 5 ได้ถา่ ยทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทีป่ ระเทศรัสเซีย
ฐานผูช้ มหลักของช่อง ททบ. 5 ในยุคแอนะล็อกทีวี เคยเป็นกลุม่ ผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย เนือ่ งจาก
มีรายการละครเป็นรายการหลักทีส่ ร้างชือ่ ของช่อง แต่เมือ่ เข้าสูย่ คุ ทีวดี จิ ติ อล ละครจากค่ายเอ็กแซ็กท์
ย้ายไปอยูช่ อ่ ง One อย่างไรก็ดชี อ่ ง ททบ. 5 ก็ยงั มีละคร ซีรสี ไ์ ทยแทรกมาในผังรายการบ้างเป็นระยะ
ทั้งนี้ฐานผู้ชมของช่อง ททบ. 5 ค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นสัดส่วนของผู้ชมผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และเป็น
กลุ่มผู้ชมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มากกว่าต่างจังหวัด
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ภาพรวมช่อง Bright TV

ช่องข่าว เสริมบันเทิงด้วยซีรีส์อินเดีย
จุดเด่น : รายการข่าว ซีรีส์อินเดีย

ช่อง Bright TV ของบริษทั 3 เอ. มาร์เกตติง้ จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ คยเป็นผูผ้ ลิตรายการข่าว
ให้กบั ช่อง ททบ. 5 ตัง้ แต่ยคุ ทีวแี อนะล็อก เป็นผูร้ บั ใบอนุญาตทีวดี จิ ติ อล ในหมวดหมูข่ า่ วสารและสาระ
นอกเหนือจากรายการข่าว ที่รายการหลักของช่อง Bright TV แล้ว ยังมีรายการบันเทิง เช่น ละคร
พื้นบ้านของไทย “อุทยั เทวี” ซึง่ ออกอากาศในปี 2560 หลังจากนัน้ ก็เริม่ จัดรายการซีรสี อ์ นิ เดียลงผัง
รายการจำ�นวนมาก กลายเป็นช่องทีวีดิจิตอลช่องหนึ่ง ที่มีซีรีส์อินเดียออกอากาศมากที่สุด
สัดส่วนรายการในช่อง Bright TV พบว่าในช่วงปีแรกๆ ของการออกอากาศ มีสัดส่วนของ
รายการที่ผลิตเองมากที่สุด แต่สัดส่วนนี้ค่อยๆลดลงมา จนในปี 2561 มีสัดส่วนรายการประเภทซื้อ
ลิขสิทธิ์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผังรายการ ที่ช่องนำ�ซีรีส์ต่างประเทศมาออกอากาศเพิ่มมากขึ้น
เรตติ้งเฉลี่ยของช่อง Bright TV ที่เป็นช่องใหม่ ขนาดเล็ก เปิดตัวปีแรกด้วยเรตติ้งอันดับ 25
อยู่ในกลุ่ม 5 อันดับสุดท้ายของกลุ่มทีวีดิจิตอลทั้งหมดจนถึงปี 2561 มีเรตติ้งอยู่ในอันดับ 20
ฐานผูช้ มช่อง Bright TV เป็นกลุม่ ผูช้ ายและผูห้ ญิงในสัดส่วนใกล้เคียงกัน มีฐานผูช้ มในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลและต่างจังหวัดที่ภาคเหนือสูงสุด
รายได้จากธุรกิจทีวีดิจิตอลของช่อง Bright TV ที่แจ้งไว้กับสำ�นักงาน กสทช. พบว่ามีรายได้
33 ล้านบาทในปีแรกของการออกอากาศ และสามารถทำ�รายได้เพิม่ เป็น 113 ล้านบาทในปีถดั มา
โดยในปี 2561 สามารถทำ�รายได้ไว้ที่ 247 ล้านบาท
ที่ผ่านมาช่อง Bright TV มีการขยายงานไปสู่ช่องทางออนไลน์ ด้วยการต่อยอดสกู๊ปข่าวจาก
ช่อง Bright TV ซึ่งเป็นช่องทางสร้างรายได้ใหม่นอกเหนือจากธุรกิจทีวี
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ภาพรวมช่อง VOICE TV
เวทีข่าวการเมือง

จุดเด่น : ข่าวการเมือง
ช่อง VOICE TV ช่องในหมวดหมูข่ า่ วสารและสาระของครอบครัว “ชินวัตร” ซึง่ เคยออกอากาศ
ในเครือข่ายทีวีดาวเทียมและออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2552 ก่อนที่จะมาประมูลใบอนุญาตและเปิดช่อง
ทีวีดิจิตอลในปี 2557
ช่อง VOICE TV เป็นช่องทีม่ คี วามชัดเจนในการออกอากาศตัง้ แต่เริม่ ต้น โดยเน้นข่าวการเมือง
และ รายการวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ของบ้านเมือง อย่างไรก็ตามผังรายการของช่อง VOICE TV
ยังมีรายการวาไรตี้ สารคดีท่องเที่ยว และซีรีส์ต่างประเทศ เช่น ซีรีส์จีนเข้าเสริมผังด้วย
เนื่องจากมีเนื้อหารายการข่าวเป็นส่วนใหญ่ สัดส่วนรายการจึงเป็นรูปแบบรายการที่ช่อง
ผลิตเองสูงสุดในทุกปี โดยมีสัดส่วนรายการประเภทให้เช่าเวลาออกอากาศ เป็นลำ�ดับรองลงมา
ข้อมูลรายได้ของช่อง VOICE TV ทีแ่ จ้งไว้กบั สำ�นักงาน กสทช. นัน้ พบว่าปีแรกมีรายได้เพียง
72 ล้านบาท เพิ่มเป็น 108 ล้านบาทในปี 2558 ค่อยๆ ลดลงมาเป็น 106 ล้านบาท ในปี 2559,
62 ล้านบาทในปี 2560 และ 36 ล้านบาทในปี 2561
ปี 2557 ช่อง VOICE TV เปิดตัวในระบบทีวีดิจิตอลเป็นปีแรก ทำ�เรตติ้งอยู่ในอันดับที่ 28
จากทีวดี จิ ติ อลในระบบ 28 ช่อง และยังอยูใ่ นอันดับเดียวกันในปีถดั มา แต่ในปี 2561 ช่วงทีส่ ถานการณ์
การเมืองกำ�ลังเริ่มเข้มข้น เนื่องจากมีการเลือกตั้งใหญ่ของประเทศในเดือนมีนาคม 2562 เรตติ้งของ
ช่อง VOICE TV ก็เริม่ ได้รบั ความนิยมสูงขึน้ มาด้วยเช่นกัน โดยเรตติง้ รายเดือนในเดือนธันวาคม 2561
ของช่อง VOICE TV ได้ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 18 แต่เรตติ้งเฉลี่ยทั้งปี 2561 อยู่ในอันดับ 21
ฐานผู้ชมช่อง VOICE TV เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอย่างชัดเจน พื้นที่ที่เป็นฐานผู้ชมหลักของ
ช่อง VOICE TV อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคเหนือ โดยมีภาคใต้เป็นพื้นที่ที่รับชมช่อง
VOICE TV น้อยที่สุด
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ภาพรวมช่อง MCOT Family
ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว

จุดเด่น : การ์ตูนเด็ก และ TV Shopping
ช่องหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ช่อง MCOT Family ของบริษัท อสมท จำ�กัด
(มหาชน) เป็นหนึ่งใน 2 ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของกลุ่ม อสมท นอกเหนือจากช่อง 9 MCOT HD
ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD)
ในยุคแอนะล็อก ช่อง 9 อสมท มีรายการสำ�หรับเด็กที่เป็นที่รู้จักและติดตามสูง โดยเฉพาะ
ช่วงรายการ “ช่อง 9 การ์ตูน” อย่างไรก็ดีการเข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการช่องในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน
และครอบครัว มีข้อจำ�กัด ทั้งจากเรื่องเงื่อนไขเนื้อหารายการในช่องที่จะต้องเป็นรายการที่เหมาะสม
กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และโฆษณาที่ต้องเหมาะกับกลุ่มผู้ชม ทำ�ให้ อสมท ประสบปัญหา
ความยากลำ�บากในการเดินหน้าธุรกิจของช่อง MCOT Family
เดือนพฤศจิกายน ปี 2560 อสมท ได้ประกาศปรับรูปแบบรายการของช่อง MCOT Family
ให้เป็นช่องขายสินค้าในกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และจากผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อ
ช่วยเสริมรายได้ของช่องให้มากขึ้น แต่ยังคงเนื้อหารายการหลักสำ�หรับเด็ก และครอบครัวไว้ ซึ่งจะ
เห็นได้จากสัดส่วนรายการที่ผลิตเองมีแนวโน้มลดลงในปี 2561 ในขณะที่รายการร่วมผลิตมีแนวโน้ม
สูงขึ้นกว่า 2 เท่าจากปีก่อนหน้า
ในแง่รายได้ของช่อง พบว่าช่อง MCOT Family มีรายได้น้อยที่สุดในบรรดาช่องทีวีดิจิตอล
ประเภทธุรกิจทัง้ หมด เนือ่ งจากข้อจำ�กัดทางธุรกิจ โดยในปีแรกมีรายได้เพียง 6 ล้านบาท และค่อยๆ
เพิ่มขึ้น จนปี 2560 มีรายได้ 50 ล้านบาท และปี 2561 มีรายได้ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 48 ล้านบาท
ฐานผู้ชมช่อง MCOT Family มีความชัดเจนมากว่าเป็นกลุ่มเด็ก (อายุ 4-9 ปี) เป็นฐานใหญ่
ที่สุด และมีสัดส่วนของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยมีพื้นที่ที่รับชมสูงสุดอยู่ในภาตใต้
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ภาพรวมช่อง TNN
ข่าว รายงานสด

จุดเด่น : รายการข่าว
ช่อง TNN ช่องทีวีดิจิตอลในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด (มหาชน) เป็นหนึ่งใน 2 ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลของกลุ่มทรู โดยประมูลในนามบริษัท ไทยนิวส์
เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำ�กัด
ช่อง TNN เคยออกอากาศในเครือข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ในชือ่ ยูบซี ี นิวส์
ในปี 2550 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ทรู นิวส์ และเป็น TNN ในปี 2551 เริ่มออกอากาศผ่านเครือข่าย
ดาวเทียมในปี 2553 โดยเป็นช่องข่าว ที่มีความเด่นในการรายงานข่าวสดจากสถานที่เกิดเหตุการณ์
ผ่านเครือข่ายมือถือของค่ายทรู
เมื่อช่อง TNN เปิดตัวในเครือข่ายทีวีดิจิตอล จากฐานชื่อเสียงเดิมของช่อง ทำ�ให้สามารถอยู่
ในอันดับ 13 ในปี 2557 แต่จากสถานการณ์การแข่งขันที่สูงมากขึ้น ช่อง TNN มีอันดับลดลงมาอยู่
ที่ 19 ในปี 2558 และอยู่ในกลุ่มท้ายตารางในช่วงปี 2559-2561
สัดส่วนรายการของช่อง TNN เป็นรายการที่ผลิตเองในสัดส่วนสูงสุด โดยมีสัดส่วนเกินกว่า
70% ในช่วงปี 2558-2560 และสูงถึง 81.37% ในปี 2561 ผังรายการส่วนใหญ่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ของช่อง TNN ไม่มรี ายการบันเทิงเข้ามาเสริมผังเช่นเดียวกับช่องในหมวดหมูข่ า่ วสารและสาระช่องอืน่ ๆ
ส่วนใหญ่เป็นรายการข่าว รายการคุยข่าว วิเคราะห์ข่าว และรายการสารคดีสุขภาพ ศาสนา และ
เรื่องธุรกิจ
เนื่องจากเป็นช่องทีวีในเครือข่ายธุรกิจของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ ซีพี
จึงมีโฆษณาสนับสนุนรายการต่อเนื่อง โดยช่อง TNN ได้แจ้งรายได้ในปี 2557 อยู่ที่ 272 ล้านบาท
และมีอัตราเติบโตสูงขึ้นเกือบทุกปี โดยในปี 2561 มีรายได้อยู่ที่ 392 ล้านบาท
บทสรุปของช่อง TNN แม้ว่าตัวเลขเรตติ้งและอันดับช่องไม่สูง แต่ด้วยศักยภาพผู้ถือหุ้นใน
เครือข่ายกลุ่มซีพี ทำ�ให้ช่อง TNN ยังคงมีโอกาสและช่องทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

5-Year Digital TV Transition
: Lessons Learned and Changes

119

ภาพรวมช่องสปริงนิวส์

จากช่องข่าวสู่ TV Shopping

จุดเด่น : รายการข่าว และ TV Shopping
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ เปิดตัวในฐานะช่องข่าวในโครงข่ายทีวีดาวเทียม ตั้งแต่ปี 2553 โดย
มีฐานผูช้ มของช่องจำ�นวนหนึง่ และเมือ่ มาเปิดตัวในฐานะช่องหมวดหมูข่ า่ วสารและสาระในทีวดี จิ ติ อล
จึงไม่ใช่ช่องที่ต้องเริ่มสร้างแบรนด์ใหม่อีกครั้ง
การเปิดตัวครั้งแรกในเครือข่ายทีวีดิจิตอล ปี 2557 ช่องสปริงนิวส์มีเรตติ้งอยู่ในอันดับ 16
เปิดตัวได้ดี เนื่องจากชื่อเสียงช่องที่มาจากเครือข่ายทีวีดาวเทียม แต่สภาพการแข่งขันสูง เนื่องจาก
ต้องแข่งขันกับช่องใหญ่ทง้ั ช่องดัง้ เดิม และช่องใหม่ทต่ี า่ งลงทุนรายการข่าวเช่นกัน ช่องสปริงนิวส์กไ็ ด้รบั
ผลกระทบเช่นเดียวกับช่องหมวดหมู่ข่าวสารและสาระช่องอื่นๆ อันดับช่องจึงตกลงมาอยู่ในอันดับ 22
ในปี 2558 และอยู่ในกลุ่ม 5 อันดับสุดท้ายในช่วงปี 2558-2561
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำ�กัด (มหาชน) ที่ทำ�ธุรกิจขายสินค้าประเภท TV
Shopping ได้เข้ามาเช่าเวลาช่องสปริงนิวส์ เพื่อขายสินค้าผ่านช่องสปริงนิวส์ โดยเบื้องต้นเช่าเวลา
วันละ 12 ชั่วโมง ก่อนขยายมาเป็น 18 ชั่วโมงในเดือนพฤษภาคม 2561
ในช่วงปลายปี 2561 บริษัท ทีวีไดเร็ค จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำ�กัด
ได้มีข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกัน ขยายขอบเขตธุรกิจ โดยที่ บริษัท ทีวีไดเร็ค จำ�กัด (มหาชน) จะเข้ามา
ซื้อหุ้นบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำ�กัด แต่ได้ยุติไป จากกรณีที่ กสทช. จะมีมาตรการชดเชยให้กับ
ทีวีดิจิตอลที่ขอคืนช่อง แต่ทีวีไดเร็คก็ยังเช่าเวลาในช่องสปริงนิวส์ เพื่อขายสินค้า TV Shopping
อยู่เช่นเดิม
จากสัดส่วนรายการที่ออกอากาศในช่องสปริงนิวส์ จากที่ให้นํ้ำ�หนักในรายการที่ผลิตเอง
มีสัดส่วนถึง 81.73% ในปี 2558 ก็เริ่มเห็นสัดส่วนของการเช่าเวลาออกอากาศที่มีสัดส่วนมากขึ้น
ในปี 2561 จำ�นวน 14.48% และสัดส่วนของรายการผลิตเองลดลงมาอยู่ที่ 71.85%
เมื่อผู้ถือหุ้นของช่องสปริงนิวส์ เข้าไปถือหุ้นในกลุ่ม Nation TV และ SPRING26 (หรือช่อง
NOW 26 ในขณะนั้น) อย่างเป็นทางการในปี 2561 ทั้ง 3 ช่อง ได้มีความร่วมมือในการรายงานข่าว
แบบรวมศูนย์ โดยมี Nation TV เป็นแกนหลัก และแบ่งรูปแบบเนื้อหารายการของทั้ง 3 ช่องให้มี
ความแตกต่างกัน โดยที่ Nation TV ยังคงเน้นที่รายการข่าวเป็นหลัก ส่วน SPRING26 มีรายการ
ถ่ายทอดสดมวยไทยเป็นรายการหลัก ในขณะที่ช่องสปริงนิวส์ยังคงให้นํ้ำ�หนักในการเป็นช่อง TV
Shopping
ข้อมูลรายได้จากธุรกิจทีวีดิจิตอลของช่องสปริงนิวส์ที่แจ้งไว้กับสำ�นักงาน กสทช. นั้น พบว่ามี
รายได้ในปีแรก 130 ล้าน และเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกปี มาอยู่ที่ 224 ล้านบาทในปี 2561
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ภาพรวมช่อง NBT

ช่องประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

จุดเด่น : ข่าวประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือช่อง NBT ในบทบาทของช่องภาครัฐ ที่มีบทบาท
สำ�คัญในการนำ�เสนอข่าวของรัฐ เนือ่ งจากเป็นช่องของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
ข่าวสารของภาครัฐ โดยสามารถมีโฆษณาได้ ตามคำ�สัง่ ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ฉบับที่ 9/2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทีร่ ะบุวา่ กรมประชาสัมพันธ์
อาจมีเงินรายได้จากการโฆษณาได้เท่าที่จําเป็นและเพียงพอต่อการผลิตรายการ ตามวัตถุประสงค์
โดยต้องไม่เป็นการมุ่งต่อการแสวงหากําไรทางธุรกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้มขี อ้ สรุปให้ชอ่ ง NBT มีโฆษณาได้ในรูปแบบโฆษณา
บริการธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่เกิน 8 นาทีต่อชั่วโมง และมีเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้ว
ต้องไม่เกิน 6 นาทีต่อชั่วโมง และสามารถหารายได้จากการแบ่งเวลาให้เช่าได้ด้วย
สัดส่วนเนื้อหารายการของช่อง NBT ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ช่องผลิตเอง โดยเฉพาะรายการ
ข่าว สารคดีข่าว บทสัมภาษณ์ที่เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐ นอกจากนั้นเป็นสัดส่วน
ของรายการที่ช่อง NBT ให้เช่าเวลาออกอากาศ และการซื้อลิขสิทธิ์รายการมาออกอากาศ
สำ�หรับฐานผู้ชมช่อง NBT เป็นกลุ่มผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และมีฐานผู้ชมกระจายไปทุกพื้นที่
ทั่วประเทศในสัดส่วนใกล้เคียงกัน

นทางทีวีดิจิตอล
122 5บทเรีปี ยบนเส้
น และ การเปลี่ยนแปลง

บทที่ 4
บทสรุป 5 ปี ทีวีดิจิตอล
บนเส้นทางแห่งความหวัง
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของเส้นทางสายทีวีดิจิตอล ธุรกิจที่เกิดขึ้นด้วยความหวังของผู้คน
ในอุตสาหกรรมทีวีของประเทศไทย ทั้งผู้ประกอบการรายเก่าที่มีประสบการณ์สูง หวังจะเดินหน้า
สืบสานธุรกิจต่อเนื่องจากระบบแอนะล็อกเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล และผู้ประกอบการรายใหม่
ทีป่ รับสภาพตนเองจากการเป็นผูผ้ ลิตรายการ หรือขยับขยายจากสือ่ เดิมมาสูท่ วี ดี จิ ติ อล หลายคน
มองว่าเป็นโอกาสครั้งส�ำคัญที่จะพัฒนาตัวเอง เป็นเจ้าของช่องทีวีดิจิตอล ได้มีโอกาสท�ำรายได้
ปีละหลายพันล้านบาทอย่างที่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเคยท�ำได้ นอกจากนั้น
ยังเป็นโอกาสของผู้ผลิตรายการหน้าใหม่ที่จะรับจ้างผลิตรายการให้กับช่องทีวีดิจิตอล
ธุรกิจทีวีดิจิตอลได้จุดประกายความหวังให้กับคนหลายกลุ่ม ตั้งแต่ธุรกิจโฆษณาและเอเจนซี่
ที่หวังจะขยายตลาดและรับประโยชน์จากเงินค่าโฆษณามูลค่าหลายหมื่นล้านบาท วงการนักแสดง
ที่มองว่า เป็นหนึ่งในเส้นทางอาชีพสายใหม่ของผู้ที่ต้องการเข้าสู่วงการแสดง คนเบื้องหลัง ที่หวังว่า
จะเป็นการขยายโอกาสและพัฒนาเส้นทางสายวิชาชีพ ในขณะที่ผู้ชมทั้งประเทศ หวังจะเห็นโฉมใหม่
ของกิจการโทรทัศน์ไทย ได้รับความสนุกสนาน ความบันเทิง และคุณภาพของรายการใหม่ๆ
อย่างไรก็ดีสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาวะการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิตอลจ�ำนวน
24 ช่อง ที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง กอรปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยียุคดิจิตอล
(Digital Disruption) สื่อออนไลน์ขยายตัว เกิดบริการทีวีออนไลน์ ในรูปแบบ Over the top (OTT)
ทีเ่ ป็นการให้บริการเนือ้ หารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิดโี อ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต บนแพลตฟอร์ม
ทั้งในประเทศ เช่น TrueID AIS Play และ Loox TV และต่างประเทศ เช่น YouTube Facebook
และ LINE TV ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกในการ
รับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงการรับชมย้อนหลัง จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมการรับชม
รายการทีวขี องประชาชนทัว่ ไป ท�ำให้วงการทีวดี จิ ติ อลต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ชม สร้างรูปแบบรายการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันไป
เหตุการณ์ที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทีวีดิจิตอล คือ สถานการณ์การเมืองการปกครองของ
ประเทศไทย เกิดคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่
เส้นทางสายทีวีดิจิตอลก�ำลังเริ่มต้นขึ้น ทีวีดิจิตอลต้องท�ำหน้าที่สื่อสารมวลชนอันส�ำคัญยิ่ง เพื่อสาน
ความเข้าใจระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในการกระจายข่าวสารของทางการในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ของประเทศไทย คสช. คือ ผู้มีบทบาทส�ำคัญในเส้นทางของธุรกิจทีวีดิจิตอลในรอบ 5 ปี
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ประกาศและค�ำสั่ง คสช. 4 ฉบับ ส�ำหรับกิจการทีวีดิจิตอล
ที่ผ่านมา คสช. ได้ออกประกาศ และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกิจการทีวีดิจิตอลทั้งหมด 4 ฉบับ
ด้วยกัน ฉบับแรกคือ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 80/2557 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
เป็นจุดเริ่มต้นให้ คสช. เข้ามาเกี่ยวพันกับธุรกิจทีวีดิจิตอล
โดยประกาศ คสช. ดังกล่าว มีสาระส�ำคัญคือ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม โดยมีการระบุให้ กสทช. น�ำส่งเงินที่ได้จากการประมูลที่รวมถึงทีวีดิจิตอลเมือ่ หักค่า
ใช้จา่ ยแล้ว “ส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน” แทนการ “น�ำส่งเข้ากองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)” และยังระบุให้
กระทรวงการคลังสามารถยืมเงิน กทปส. ไปใช้ในกิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธารณะได้
โดยก่ อ นหน้ า ที่ จ ะมี ป ระกาศนี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เงินที่ กสทช.
ได้รบั จากการประมูลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ จะน�ำส่ง กทปส. ทัง้ หมด เพือ่ น�ำไปใช้ใน
การส่งเสริมและพัฒนากิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
หลังจากนั้น ก็ได้มีการออกค�ำสั่ง คสช. เพื่อช่วยเหลือกิจการทีวีดิจิตอลมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปี 2559 ได้มีคำ� สั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 76/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 มีสาระส�ำคัญดังนี้
1. ได้ขยายระยะเวลาการช�ำระเงินในส่วนของราคาขัน้ ต�ำํ่ ทีเ่ หลืออีกร้อยละ 10 ออกเป็น 2 งวด
และในส่วนทีเ่ กินกว่าราคาขัน้ ต�ำํ่ ทีเ่ หลืออีกร้อยละ 60 ให้แบ่งช�ำระออกเป็น 6 งวด ในระยะเวลา 6 ปี
(จากเดิม 3 งวด ในระยะเวลา 3 ปี) โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยนโยบายตามที่
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
2. กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ทใี่ ห้บริการเป็นการทัว่ ไปผ่านดาวเทียม
(Must Carry) ให้แก่ช่องทีวีดิจิตอลเป็นเวลา 3 ปี
ในปี 2561 ได้มีค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่เพิ่มเติมการ
ให้ความช่วยเหลือธุรกิจทีวีดิจิตอล โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
1. ผู้รับใบอนุญาตสามารถยื่นขอพักช�ำระการจ่ายค่าประมูลใบอนุญาตได้ไม่เกิน 3 ปี
2. ให้มีการสนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล (MUX) ให้แก่ช่องทีวีดิจิตอล ในอัตราร้อยละ
50 ของค่าเช่า MUX เป็นเวลา 2 ปี
3. ให้ช่อง NBT หารายได้จากการโฆษณาได้เท่าที่จ�ำเป็น และเพียงพอต่อการผลิตรายการ
ตามวัตถุประสงค์ โดยต้องไม่เป็นการแสวงหาก�ำไรทางธุรกิจ
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ค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ทั้ง 2 ฉบับเป็นความพยายามของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ทีวดี จิ ติ อล แต่กย็ งั ไม่สามารถขจัดปัญหาของทีวดี จิ ติ อลทัง้ ระบบได้ จึงเป็นทีม่ าของค�ำสัง่ หัวหน้า คสช.
ฉบับสุดท้ายเกีย่ วกับทีวดี จิ ติ อล ที่ 4/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 มุง่ แก้ไขปัญหาธุรกิจโทรคมนาคม
และทีวีดิจิตอลไปพร้อมๆ กัน
สาระส�ำคัญของค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับนี้ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทีวีดิจิตอล มีดังนี้
1. เปิดทางให้ทีวีดิจิตอลขอคืนช่อง พร้อมได้รับเงินชดเชย
2. การยกเว้นการจ่ายเงินค่าประมูลใบอนุญาต 2 งวดสุดท้ายของราคาส่วนเกินจากราคาขัน้ ต�ำํ่
ของช่องทีวดี จิ ติ อล
3. สนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายทีวดี จิ ติ อล (MUX) แทนช่องทีวดี จิ ติ อล ตลอดระยะเวลาการอนุญาต
ที่เหลืออยู่ตามจ�ำนวนที่เกิดขึ้นจริงของสัญญา และต้องไม่เกินอัตราที่ กสทช. ให้ความเห็นชอบ
4. ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย และผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อให้บริการทีวีดิจิตอล ให้ได้รับการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน จากผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดยตรงจากการเรียกคืนคลืน่ ความถีเ่ ท่ากับค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงหรือปรับเปลีย่ นอุปกรณ์โครงข่าย
โทรทัศน์ หรือค่าผลกระทบโดยตรงที่ผู้ประกอบการโครงข่ายได้รับจากการปรับเปลี่ยนการให้บริการ
ทั้งนี้ จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
5. กสทช. จัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลที่รวมกลุ่มเพื่อท�ำทีวีเรตติ้ง
ทั้งนี้ค�ำสั่งหัวหน้า คสช. นี้ ได้ให้อ�ำนาจ เลขาธิการ กสทช. มีอ�ำนาจวินิจฉัย โดยการวินิจฉัย
ของเลขาธิการ กสทช. ให้ถือเป็นที่สุด โดยต่อมาได้มีประกาศมาตรการชดเชยให้กับทีวีดิจิตอลที่
ต้องการคืนใบอนุญาต โดยใช้สูตรค�ำนวณ ดังนี้
1. น�ำมูลค่าการประมูลคลืน่ ความถีใ่ น 4 ปีแรกทีแ่ ต่ละช่องได้จา่ ยให้กบั กสทช. มาแล้ว มาหารด้วย
จ�ำนวนวันทัง้ หมดของระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี จะได้มลู ค่าการใช้งานคลืน่ ความถีต่ อ่ วัน แล้วน�ำมาคูณ
กับจ�ำนวนวันทีไ่ ม่ได้ใช้คลืน่ ความถี่ ซึง่ นับจากวันทีส่ นิ้ สุดการออกอากาศอย่างเป็นทางการ จะเป็นมูลค่า
การชดเชยเบื้องต้น
2. กรณียังไม่ได้จ่ายค่าประมูลจนถึงงวดที่ 4 ให้ครบก่อน ให้สำ� นักงาน กสทช. พิจารณาหัก
ส่วนที่ยังคงค้างช�ำระออกจากค่าชดเชย ที่ผู้รับใบอนุญาตจะได้รับ
3. จากนัน้ ให้คำ� นวณผลประโยชน์ทผี่ รู้ บั ใบอนุญาตได้รบั ระหว่างการประกอบกิจการมาหักลบออก
ได้แก่ เงินสนับสนุนค่าเช่าโครงข่าย (MUX) และค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการ
เป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียมตามหลักเกณฑ์ Must Carry ตั้งแต่วันที่ได้รับการสนับสนุน จนถึงวันยุติ
การให้บริการ และผลประกอบการของผูร้ บั ใบอนุญาต ตัง้ แต่เปิดให้บริการจนถึง 11 เมษายน 2562
โดยให้ค�ำนวณเฉพาะผลประกอบการที่มีกำ� ไรสุทธิเท่านั้น
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บทสรุป 7 ช่องที่คืนใบอนุญาต
ภายหลังมีค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 มีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 7 ช่อง ยื่นความจ�ำนง
ขอคืนใบอนุญาต โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มช่องในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 2 ช่อง
ประกอบไปด้วย ช่อง 3 Family และช่อง MCOT Family กลุ่มช่องหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ
3 ช่อง ได้แก่ ช่องสปริงนิวส์ ช่อง Bright TV และ ช่อง Voice TV และกลุ่มช่องหมวดหมู่ทั่วไป
แบบความคมชัดปกติ (SD) จ�ำนวน 2 ช่อง ได้แก่ ช่อง SPRING 26 และช่อง 3SD
หลังจากที่ กสทช. ได้เปิดให้แต่ละช่องได้ยื่นเอกสารขอคืนใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ
พร้อมรายละเอียดผลประกอบการ กสทช. ได้มีข้อสรุปการจ่ายเงินชดเชยส�ำหรับช่องที่ขอคืน
ใบอนุญาตโดยมีช่วงเวลายุติการออกอากาศใน 4 ช่วงเวลา ดังนี้

3
1
1
2
ช่อง

ช่อง

ช่อง

ช่อง

ยุติการออกอากาศในวันที่

16 สิงหาคม 2562

ยุติการออกอากาศในวันที่

1 กั น ยายน 2562
ยุติการออกอากาศในวันที่

16 กันยายน 2562

ยุติการออกอากาศในวันที่

1 ตุลาคม 2562

จากการคืนใบอนุญาต

ชอง 19
หมวดหมูขาวสารและสาระ

เริ่มออกอากาศ
ยุติการออกอากาศ
อยางเปนทางการ

500.95

(หนวย : ลานบาท)
สวนที่หัก
1 ภาษี ณ ที่จาย
2 เงินที่ตองชำระใหสำนักงาน กสทช.
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
เงินรายปนำสง กทปส.
รวมยอดที่นำมาหักทั้งหมด

ชองสปริงนิวส

ประมูลใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ทีวีดิจิตอล

ยอดเงินชดเชย

1,318
ลานบาท
2557

ยอดเงินชดเชยสุทธิ

16 สิงหาคม

2562

-5.01
-2.71

-0.46
-2.25

-7.72

·Õ่ÁÒ : ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡Ê·ª.

รายละเอียดยอดเงินชดเชย

493.23
ลานบาท

เรตติ้งรายเดือนของชอง สปริงนิวส ในป 2562

เรตติ้ง
อันดับ

ม.ค
0.013
(25)

ก.พ.
0.012
(25)

มี.ค.
0.013
(25)

เม.ย.
0.012
(25)

พ.ค.
0.012
(25)

มิ.ย.
0.012
(25)

·Õ่ÁÒ : Nielsen

บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด เจ้าของใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล ช่องสปริงนิวส์ ช่อง 19
ได้รับอนุมัติจากส�ำนักงาน กสทช. ให้รับเงินชดเชยจากการขอคืนใบอนุญาตเป็นจ�ำนวน 500,951,978.91 บาท
แต่เมื่อหักค่าภาษี ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และเงินรายปีน�ำส่ง กทปส. ทั้งหมดแล้ว ช่อง
สปริงนิวส์ได้รับเงินทั้งหมด 493,231,074.47 บาท

*ËÁÒÂàËµØ ª‹Í§Ê»ÃÔ§¹ÔÇÊÂØµÔ¡ÒÃÇÑ´àÃµµÔ้§µÑ้§áµ‹ 1 ¡Ã¡®Ò¤Á 2562 áµ‹ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈÇÑ¹ÊØ´·ŒÒÂÇÑ¹·Õ่ 15 ÊÔ§ËÒ¤Á 2562

ส�ำหรับผลงานของช่องสปริงนิวส์ ในปี 2562 ที่วัดจากเรตติ้งประจ�ำเดือน พบว่า เรตติ้งและอันดับของ
ช่องสปริงนิวส์ อยู่ในล�ำดับสุดท้ายของกลุ่มทีวีดิจิตอลทั้งระบบที่มีการวัดเรตติ้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือน
มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายที่มีการวัดเรตติ้งของช่องสปริงนิวส์
ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ด�ำเนินธุรกิจ
ทีวีดิจิตอล จากข้อมูลที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า มียอดขาดทุนตลอด 5 ปี ซึ่ง
ปี 2559 เป็นปีที่มีตัวเลขผลประกอบการขาดทุนสูงที่สุดถึง 211.45 ล้านบาท แต่ตัวเลขการขาดทุนมีแนวโน้ม
ลดลง โดยเฉพาะในปี 2561 มียอดการขาดทุนลดลงเหลือเพียง 16.26 ล้านบาทเท่านั้น

ผลประกอบการบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จำกัด ในรอบ 5 ป
รายได
ขาดทุน

2557
166.96
-84.55

2558
2559
225.22 224.92
-34.59 -211.45

·Õ่ÁÒ : ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ

2560
200.13
-19.28

2561
239.43
-16.26
Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

จากการคืนใบอนุญาต

ชอง 20
หมวดหมูขาวสารและสาระ

1,298
ลานบาท
2557

เริ่มออกอากาศ

16 สิงหาคม

ยุติการออกอากาศ
อยางเปนทางการ

499.10

(หนวย : ลานบาท)
สวนที่หัก
1 ภาษี ณ ที่จาย
2 เงินที่ตองชำระใหสำนักงาน กสทช.
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ในสวนที่ยังไมไดชำระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
เงินรายปนำสง กทปส.
3 คาเชาใชโครงขาย MUX กองทัพบก
รวมยอดที่นำมาหักทั้งหมด

ชอง Bright TV

ประมูลใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ทีวีดิจิตอล

ยอดเงินชดเชย

2562

ยอดเงินชดเชยสุทธิ

-4.99
-133.30
-127.12
-1.08
-5.10

-87.39
-225.68

273.42
ลานบาท

·Õ่ÁÒ : ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡Ê·ª.

รายละเอียดยอดเงินชดเชย

เรตติ้งรายเดือนของชอง Bright TV ในป 2562

เรตติ้ง
อันดับ

ม.ค
0.029
(20)

ก.พ.
0.029
(20)

มี.ค.
0.029
(20)

เม.ย.
0.026
(21)

พ.ค.
0.020
(23)

มิ.ย.
0.022
(23)

ก.ค.
0.023
(22)

·Õ่ÁÒ : Nielsen

บริษัท ไบรท์ ทีวี จ�ำกัด เจ้าของใบอนุญาตประกอบกิจการช่องทีวีดิจิตอล ช่อง Bright TV ช่อง 20 ได้รับ
อนุมัติจากส�ำนักงาน กสทช. ให้รับเงินชดเชยจากการขอคืนใบอนุญาตเป็นจ�ำนวน 499,099,430.95 บาท เมื่อหัก
ค่าภาษี ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่ยังไม่ได้ช�ำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปี และเงินรายปีน�ำส่ง กทปส. ทั้งหมดแล้ว ช่อง Bright TV จะได้รับเงิน 360,812,931.48 บาท แต่เนื่องจาก
ช่อง Bright TV ติดค้างช�ำระค่าเช่าใช้โครงข่ายกับกองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อีกจ�ำนวน
87,393,706.22 บาท ซึ่งได้มีการโอนสิทธิการรับเงินค่าชดเชย ท�ำให้บริษัท ไบรท์ ทีวี จ�ำกัด ได้รับเงินเป็นยอดรวม
ทั้งสิ้น 273,419,225.26 บาท

*ËÁÒÂàËµØ ª‹Í§ Bright TV ÂØµÔ¡ÒÃÇÑ´àÃµµÔ้§µÑ้§áµ‹ 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2562 áµ‹ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈÇÑ¹ÊØ´·ŒÒÂÇÑ¹·Õ่ 15 ÊÔ§ËÒ¤Á 2562

ส�ำหรับผลงานของช่อง Bright TV ในปี 2562 ที่วัดจากเรตติ้งประจ�ำเดือน พบว่า เรตติ้งช่อง Bright TV
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 ได้แก่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม รักษาระดับอยู่ในอันดับที่ 20 มาตลอด จนค่อยๆ
ลดลงในเดือนเมษายน มาอยู่ที่อันดับ 21 และปิดตัวในเดือนกรกฎาคมด้วยอันดับที่ 22 จากจ�ำนวนทั้งหมด 25
ช่อง ในขณะนั้น
ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท ไบรท์ ทีวี จ�ำกัด ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล จาก
ข้อมูลที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า มียอดขาดทุนตลอด 5 ปี ซึ่งปี 2558 เป็นปีที่มี
ตัวเลขผลประกอบการขาดทุนสูงที่สุด ถึง 229.76 ล้านบาท แต่ตัวเลขการขาดทุนมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในปี
2561 มียอดการขาดทุนลดลงเหลือเพียง 15.66 ล้านบาทเท่านั้น

ผลประกอบการบริษัท ไบรท ทีวี จำกัด ในรอบ 5 ป
รายได
ขาดทุน

2557
435.57
-39.36

2558
2559
2560
268.12 258.07 278.51
-229.76 -191.45 -134.69

·Õ่ÁÒ : ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ

2561
391.88
-15.66
Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

จากการคืนใบอนุญาต

ชอง 26

หมวดหมูทั่วไป แบบความคมชัดปกติ

2,200
ลานบาท

เริ่มออกอากาศ
ยุติการออกอากาศ
อยางเปนทางการ

890.83

(หนวย : ลานบาท)
สวนที่หัก
1 ภาษี ณ ที่จาย
2 เงินที่ตองชำระใหสำนักงาน กสทช.
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ในสวนที่ยังไมไดชำระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
เงินรายปนำสง กทปส.
3 คาเชาใชโครงขาย MUX กองทัพบก
4 คางชำระ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมยอดที่นำมาหักทั้งหมด

ชอง SPRING 26
ประมูลใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ทีวีดิจิตอล

ยอดเงินชดเชย

2557
16 สิงหาคม

2562

ยอดเงินชดเชยสุทธิ

-8.91
-219.22

-215.07
-0.75
-3.40

-70.87
-250.64
-549.64

341.19

·Õ่ÁÒ : ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡Ê·ª.

รายละเอียดยอดเงินชดเชย

ลานบาท
บริษัท สปริง 26 จ�ำกัด เจ้าของใบอนุญาตประกอบกิจการช่องทีวีดิจิตอล ช่อง SPRING 26 ช่อง 26 ได้รับอนุมัติ
จากส�ำนักงาน กสทช. ให้รบั เงินชดเชยจากการขอคืนใบอนุญาตเป็นจ�ำนวน 890,834,580.43 บาท เมือ่ หักค่าภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีใ่ นส่วนทีย่ งั ไม่ได้ชำ� ระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และเงินรายปีนำ� ส่ง กทปส.
ทั้งหมดแล้ว ช่อง SPRING 26 จะได้รับเงิน 662,699,465.54 บาท แต่เนื่องจากช่อง SPRING 26 ติดค้างช�ำระค่าเช่าใช้
โครงข่ายกับกองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อีกจ�ำนวน 70,867,921.78 บาท และค้างช�ำระกับธนาคาร
กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) อีกจ�ำนวน 250,640,000 บาท ซึ่งได้มีการโอนสิทธิการรับเงินค่าชดเชย ท�ำให้บริษัท สปริง
26 จ�ำกัด ได้รับเงินเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 341,191,543.76 บาท

มี.ค. เม.ย.
0.193 0.173
(12) (12)

พ.ค.
0.169
(11)

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
0.172 0.153 0.082
(12)
(12)
(16)

·Õ่ÁÒ : Nielsen

เรตติ้งรายเดือนของชอง SPRING 26 ในป 2562

ม.ค
ก.พ.
เรตติ้ง 0.201 0.195
อันดับ (10)
(11)

*ËÁÒÂàËµØ àÃµµÔ้§ ª‹Í§ SPRING 26 ã¹à´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á ÇÑ´¨Ò¡¡ÒÃÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ 15 ÇÑ¹ â´ÂÂØµÔ¡ÒÃÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈã¹ÇÑ¹·Õ่ 16 ÊÔ§ËÒ¤Á 2562

ส�ำหรับผลงานของช่อง SPRING 26 ในปี 2562 ที่วัดจากเรตติ้งประจ�ำเดือน พบว่า อันดับเรตติ้งของช่อง SPRING
26 ติดอยู่ในกลุ่ม TOP 10 ในอันดับที่ 10 ในเดือนมกราคมเพียงเดือนเดียว หลังจากนั้นก็ลงมาอยู่ที่อันดับ 11 และ 12
โดยในเดือนสิงหาคม เดือนสุดท้ายที่ออกอากาศจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม เรตติ้งเฉลี่ยของช่องที่มีการวัดเรตติ้งเพียงแค่
15 วันจึงลดลงมาอยู่ที่ 0.082 อยู่ในอันดับ 16 เท่านั้น
ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท สปริง 26 จ�ำกัด จากข้อมูลที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ พบว่า มียอดขาดทุนตลอด 5 ปี ซึ่งปี 2560 เป็นปีที่มีตัวเลขผลประกอบการขาดทุนสูงที่สุด ถึง 1,213.46 ล้าน
บาท แต่ตัวเลขการขาดทุนได้ลดลงอย่างชัดเจนในปี 2561 มียอดขาดทุนเหลือเพียง 178.55 ล้านบาทเท่านั้น

ผลประกอบการบริษัท สปริง 26 จำกัด ในรอบ 5 ป
รายได
ขาดทุน

2557
240.56
-84.73

2558
2559
2560
2561
337.93 202.44
196.51 224.06
-213.78 -480.29 -1,213.46 -178.55

·Õ่ÁÒ : ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

*หมายเหตุ ผลประกอบการของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ�ำกัด ผู้รับใบอนุญาตฺประกอบการช่อง NOW 26 ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษทั สปริง 26 จ�ำกัด ในเดือนมีนาคม 2562 และหลังจากยืน่ ขอคืนใบอนุญาต และยุตกิ ารออกอากาศเมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้เปลีย่ นชือ่
อีกครั้งเป็น บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จ�ำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทให้บริการโฆษณา

จากการคืนใบอนุญาต

ชอง VOICE TV

ชอง 21
หมวดหมูขาวสารและสาระ
ประมูลใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ทีวีดิจิตอล
เริ่มออกอากาศ
ยุติการออกอากาศ
อยางเปนทางการ

1,330
ลานบาท
2557
1 กันยายน

2562

ยอดเงินชดเชย

508.59

(หนวย : ลานบาท)
สวนที่หัก
1 ภาษี ณ ที่จาย
2 เงินที่ตองชำระใหสำนักงาน กสทช.
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ในสวนที่ยังไมไดชำระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
เงินรายปนำสง กทปส.
รวมยอดที่นำมาหักทั้งหมด

ยอดเงินชดเชยสุทธิ

-5.09
-130.86

-130.54
-0.05
-0.27

-135.95

372.64

·Õ่ÁÒ : ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡Ê·ª.

รายละเอียดยอดเงินชดเชย

ลานบาท
บริษัท วอยซ์ ทีวี จ�ำกัด เจ้าของใบอนุญาตประกอบกิจการช่องทีวีดิจิตอล ช่อง VOICE TV ช่อง 21 ได้รับ
อนุมัติจากส�ำนักงาน กสทช. ให้รับเงินชดเชยจากการขอคืนใบอนุญาตเป็นจ�ำนวน 508,594,170.42 บาท เมื่อหักค่า
ภาษี ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีใ่ นส่วนทีย่ งั ไม่ได้ชำ� ระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และเงิน
รายปีน�ำส่ง กทปส. ทั้งหมดแล้ว ท�ำให้บริษัท วอยซ์ ทีวี จ�ำกัด ได้รับเงินเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 372,644,719.15 บาท

เรตติ้ง
อันดับ

ม.ค
0.064
(16)

ก.พ.
0.066
(16)

มี.ค.
0.096
(16)

เม.ย.
0.086
(16)

พ.ค.
0.106
(15)

มิ.ย.
0.105
(15)

·Õ่ÁÒ : Nielsen

เรตติ้งรายเดือนของชอง VOICE TV ในป 2562

*ËÁÒÂàËµØ ª‹Í§ VOICE TV ÂØµÔ¡ÒÃÇÑ´àÃµµÔ้§µÑ้§áµ‹ 1 ¡Ã¡®Ò¤Á 2562

ส�ำหรับผลงานของช่อง VOICE TV ในปี 2562 ที่วัดจากเรตติ้งประจ�ำเดือนพบว่า ช่อง VOICE TV มี
แนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้นตามสถานการณ์ข่าว โดยเฉพาะในช่วงข่าวการเลือกตั้งใหญ่ของประเทศในเดือน
มีนาคม 2562 เรตติ้งเฉลี่ยช่อง VOICE TV เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนมาอยู่ที่ 0.096 ในอันดับ 16 แต่มาสะดุดเล็กน้อย
ในเดือนเมษายน และมีเรตติ้งเพิ่มขึ้นมาสู่จุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 0.106 ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 15
ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท วอยซ์ ทีวี จ�ำกัด ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล
จากข้อมูลที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า มียอดขาดทุนตลอด 5 ปี ซึ่งปี 2558
เป็นปีที่มีตัวเลขผลประกอบการขาดทุนสูงที่สุดถึง 409.20 ล้านบาท ทั้งนี้ตัวเลขการขาดทุนลดลงเล็กน้อยในปี
ถัดๆ มา โดยในปี 2561 มียอดขาดทุนอยู่ที่ 352.03 ล้านบาท

ผลประกอบการบริษัท วอยซ ทีวี จำกัด ในรอบ 5 ป
2557
2558
2559
2560
2561
รายได
117.32
126.89 179.23 132.95
60.53
ขาดทุน -310.13 -409.20 -368.02 -354.45 -352.03
·Õ่ÁÒ : ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

ชอง 14

หมวดหมูเ ด็ก เยาวชน และครอบครัว
ประมูลใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ทีวีดิจิตอล
เริ่มออกอากาศ
ยุติการออกอากาศ
อยางเปนทางการ

660
ลานบาท
2557
16 กันยายน

2562

รายละเอียดยอดเงินชดเชย

จากการคืนใบอนุญาต

ยอดเงินชดเชย

226.43

(หนวย : ลานบาท)
สวนที่หัก
1 ภาษี ณ ที่จาย
2 คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ในสวนที่ยังไมไดชำระ
รวมยอดที่นำมาหักทั้งหมด

ยอดเงินชดเชยสุทธิ

-2.27
-63.13
-65.40

161.03
ลานบาท

·Õ่ÁÒ : ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡Ê·ª.

ชอง MCOT Family

บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) เจ้าของใบอนุญาตประกอบกิจการช่องทีวีดิจิตอล ช่อง MCOT Family ช่อง
14 ได้รับอนุมัติจากส�ำนักงาน กสทช. ให้รับเงินชดเชยจากการขอคืนใบอนุญาตเป็นจ�ำนวน 226,428,367.32 บาท
และเมื่อหักค่าภาษี ณ ที่จ่าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีใ่ นส่วนทีย่ งั ไม่ได้ชำ� ระ ท�ำให้บริษัท อสมท
จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับเงิน เป็นยอดรวมทั้งสิ้น 161,034,083.65 บาท

ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เรตติ้ง 0.027 0.023 0.022 0.018 0.020 0.017 0.017 0.016 0.008
อันดับ (21) (23) (23) (23) (24) (24) (23) (22) (21)

·Õ่ÁÒ : Nielsen

เรตติ้งรายเดือนของชอง MCOT Family ในป 2562

*ËÁÒÂàËµØ àÃµµÔ้§ ª‹Í§ MCOT Family ã¹à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ÇÑ´¨Ò¡¡ÒÃÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ 15 ÇÑ¹ â´ÂÂØµÔ¡ÒÃÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈã¹ÇÑ¹·Õ่ 16 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2562

ส�ำหรับผลงานของช่อง MCOT Family ในปี 2562 ที่วัดจากเรตติ้งประจ�ำเดือน พบว่า เรตติ้งเฉลี่ยของ
ช่อง MCOT Family อยู่ในกลุ่มอันดับท้ายของตารางอันดับเรตติ้งช่องทีวีดิจิตอลในแต่ละเดือนมาโดยตลอด เดือนที่
มีเรตติ้งดีที่สุดเป็นเดือนมกราคม มีเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 0.027
ทั้ ง นี้ ใ นรายงานผลประกอบการของบริ ษั ท อสมท จ� ำ กั ด (มหาชน) ที่ แจ้ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้มีรายละเอียดรายงานผลประกอบการของ
แต่ละช่องเนื่องจาก บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) มีใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล 2 ช่อง ทั้งช่อง 9 MCOT
HD และช่อง MCOT Family

ชอง 3Family
ชอง 13

หมวดหมูเ ด็ก เยาวชน และครอบครัว
ประมูลใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ทีวีดิจิตอล
เริ่มออกอากาศ
ยุติการออกอากาศ
อยางเปนทางการ

666
ลานบาท
2557
1 ตุลาคม

2562

ชอง 28

หมวดหมูท ว่ั ไป แบบความคมชัดปกติ
ประมูลใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ทีวีดิจิตอล
เริ่มออกอากาศ
ยุติการออกอากาศ
อยางเปนทางการ

2,275
ลานบาท
2557
1 ตุลาคม

2562

226.31

(หนวย : ลานบาท)
สวนที่หัก
1 ภาษี ณ ที่จาย
2 เงินที่ตองชำระใหสำนักงาน กสทช.
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ในสวนที่ยังไมไดชำระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
เงินรายปนำสง กทปส.
รวมยอดที่นำมาหักทั้งหมด

-2.26
-65.45
-63.77
-0.26
-1.42

-67.71

ยอดเงินชดเชยสุทธิ

158.60

รายละเอียดยอดเงินชดเชย

ยอดเงินชดเชย

จากการคืนใบอนุญาต

ชอง 3SD

ยอดเงินชดเชย

ลานบาท

903.18

(หนวย : ลานบาท)
สวนที่หัก
1 ภาษี ณ ที่จาย
2 เงินที่ตองชำระใหสำนักงาน กสทช.
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ในสวนที่ยังไมไดชำระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
เงินรายปนำสง กทปส.
รวมยอดที่นำมาหักทั้งหมด

ยอดเงินชดเชยสุทธิ

·Õ่ÁÒ : ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡Ê·ª.

จากการคืนใบอนุญาต

-9.03
-232.52

-223.10
-1.87
-7.55

-241.55

661.63
ลานบาท

·Õ่ÁÒ : ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡Ê·ª.

รายละเอียดยอดเงินชดเชย

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ�ำกัด เป็นเจ้าของใบอนุญาตประกอบกิจการช่องทีวีดิจิตอล จ�ำนวน 3 ช่อง
ได้แก่ ช่อง 3Family หรือช่อง 13 ช่อง 3SD หรือช่อง 28 และ ช่อง 3HD หรือช่อง 33 ได้ด�ำเนินการยื่นขอคืน
ใบอนุญาต 2 ช่อง ได้แก่ช่อง 3Family และช่อง 3SD และได้รับอนุมัติจากส�ำนักงาน กสทช. ให้รับเงินชดเชย
จากการขอคืนใบอนุญาตของช่อง 3Family เป็นจ�ำนวน 226,315,837.27 บาท เมื่อหักค่าภาษี ณ ที่จ่าย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่ยังไม่ได้ช�ำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และเงินรายปี
น�ำส่ง กทปส. ท�ำให้บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ�ำกัด ได้รับเงินจ�ำนวน 158,604,975.10 บาท

ส่วนช่อง 3SD ได้รับอนุมัติจากส�ำนักงาน กสทช. ให้รับเงินชดเชยจากการขอคืนใบอนุญาตจ�ำนวน
903,178,695.45 บาท เมื่อหักค่าภาษี ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่ยังไม่ได้ช�ำระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และเงินรายปีน�ำส่ง กทปส. ท�ำให้บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ�ำกัด ได้รับเงินจ�ำนวน
661,625,937.34 บาท รวมทัง้ 2 ช่อง บริษทั บีอซี -ี มัลติมเี ดีย จ�ำกัด ได้รบั เงินชดเชยรวมทัง้ หมด 820,230,912.44
บาท

ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เรตติ้ง 0.058 0.052 0.053 0.038 0.049 0.099 0.073 0.049 0.045
อันดับ (18) (18) (18)
(19) (18) (16) (17) (17) (16)

·Õ่ÁÒ : Nielsen

เรตติ้งรายเดือนของชอง 3Family ในป 2562

ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เรตติ้ง 0.318 0.312 0.327 0.294 0.296 0.283 0.288 0.301 0.244
อันดับ (8)
(8)
(7)
(7)
(8)
(8) (8)
(8) (9)

·Õ่ÁÒ : Nielsen

เรตติ้งรายเดือนของชอง 3SD ในป 2562

ส�ำหรับผลงานของช่อง 3 Family ในปี 2562 ที่วัดจากเรตติ้งประจ�ำเดือน พบว่า เรตติ้งเฉลี่ยของช่อง
3Family อยู่ในกลุ่ม 20 อันดับแรกมาโดยตลอด และมีเรตติ้งเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมิถุนายน ที่เป็นเดือนที่มีการ
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล เนชั่นส์ลีก แล้วค่อยๆ ลดลงจนถึงเดือนสุดท้ายที่ออกอากาศ (เดือนกันยายน) มีเรตติ้ง
เฉลี่ยเพียง 0.045 อยู่ในอันดับ 16
ส่วนช่อง 3SD เป็นช่องเดียวในจ�ำนวนทั้งหมด 7 ช่องที่ขอคืนใบอนุญาต ที่อยู่ในกลุ่มการจัดอันดับช่อง
TOP 10 ตลอดปี 2562 ที่ออกอากาศ โดยเดือนมีนาคม 2562 มีเรตติ้งเฉลี่ย 0.327 อยู่ในอันดับ 7 และค่อยๆ
ลดลงมาในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายที่ออกอากาศ มีเรตติ้งเฉลี่ย 0.244 อยู่ในอันดับ 9
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ�ำกัด เจ้าของใบอนุญาตทั้ง 3 ช่อง
ในเวลา 5 ปีที่ด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล จากข้อมูลที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า มี
ยอดขาดทุนใน 4 ปีแรก (2557-2560) โดยปี 2557 เป็นปีที่มียอดขาดทุนสูงสุดจ�ำนวน 495.41 ล้านบาท และ
มีก�ำไรในปี 2561 จ�ำนวน 111.30 ล้านบาท ทั้งนี้จากข้อมูลของบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ�ำกัด ที่รายงานต่อ
ส�ำนักงาน กสทช. พบว่า ผลประกอบการทั้ง ช่อง 3Family และช่อง 3SD มีผลประกอบการขาดทุนตลอดทั้ง 5 ปี

ผลประกอบการบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
(รวม 3 ชอง : 3HD, 3SD และ 3Family)
2557
2558
2559
2560
2561
รายได
707.24 2,232.62 2,332.79 2,398.05 2,572.68
ขาดทุน -495.41 -14.25 -118.27 -204.26 +111.30
·Õ่ÁÒ : ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

นทางทีวีดิจิตอล
134 5บทเรีปี ยบนเส้
น และ การเปลี่ยนแปลง

สรุปยอดเงินชดเชย 7 ช่องทีวีดิจิตอล ที่คืนใบอนุญาต
3Family
MCOT Family
สปริงนิวส์
Bright TV
VOICE TV
SPRING 26
3SD

รวม

หน่วย : ล้านบาท (ปัดเศษ)

ราคาประมูล
(ไม่รวม VAT)

666
660
1,318
1,298
1,330
2,200
2,275

9,747

ยอดชดเชย

226.31
226.43
500.95
499.10
508.59
890.83
903.18

3,755.40

เงินสุทธิ
ที่ได้รับ

158.60
161.03
493.23
273.42
372.64
341.19
661.63

2,461.75

วันที่ยุติ
การออกอากาศ

1 ต.ค. 62
16 ก.ย. 62
16 ส.ค. 62
16 ส.ค. 62
1 ก.ย.. 62
16 ส.ค. 62
1 ต.ค. 62

ที่มา : ส�ำนักงาน กสทช.

ในภาพรวม ช่องที่ได้รับเงินชดเชยสูงสุด มีความสัมพันธ์กับเงินที่แต่ละช่องประมูลได้ ซึ่งช่อง
3SD ที่ประมูลช่องมาด้วยจ�ำนวนเงิน 2,275 ล้านบาท (ไม่รวม VAT) ได้รับเงินชดเชยสูงสุด ส่วนอันดับ 2
เป็นช่อง SPRING 26 ที่ประมูลช่องมาในราคา 2,200 ล้านบาท แต่เนื่องจากช่อง SPRING 26 มีการหัก
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าช่องอื่นๆ จึงได้รับเงินสุทธิเพียง 341.19 ล้านบาท
โดยสรุปภาพรวมช่องทีวีดิจิตอลที่เหลืออยู่ทั้งหมด แบ่งเป็นช่องทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ 15 ช่อง
ใน 3 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดหมู่ช่องข่าวสารและสาระ 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง TNN ช่อง NEW 18 และช่อง
Nation TV หมวดหมู่ช่องทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) จ�ำนวน 5 ช่อง ได้แก่ ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง
True4U ช่อง GMM25 ช่อง 8 และ ช่อง MONO29 ส่วนช่องในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD)
ยังอยู่ครบทั้ง 7 ช่องได้แก่ ช่อง 9 MCOT HD ช่อง One ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 3HD ช่อง AMARIN TV HD
ช่อง 7HD และช่อง PPTV
จาก 24 ช่องประเภทธุรกิจ และ 4 ช่องสาธารณะ รวมเป็น 28 ช่องทีวีดิจิตอล จาก 5 หมวดหมู่
ที่เปิดตัวในปี 2557 เหลือเพียง 15 ช่องประเภทธุรกิจ และ 4 ช่องสาธารณะ รวมทั้งหมด 19 ช่องทีวี
ดิจิตอล โดยที่ไม่มีกลุ่มหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว
ทีวีดิจิตอล เส้นทางจากนี้จะเป็นเช่นไร จะราบเรียบ ก้าวไปได้อย่างมั่นคง หรือจะยังคงต้อง
ฝ่าฟันกันอย่างหนักหน่วง แต่อย่างไรแล้ว ทีวดี จิ ติ อลก็ยงั คงเป็นความหวังของผูช้ มทีจ่ ะได้มสี อื่ คุณภาพ
มอบทั้งสาระ ข่าวสารและความบันเทิง การอยู่บนถนนสายทีวีดิจิตอลแม้จะไม่ง่าย แต่ก็ท้าทาย ให้เกิด
การสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขัน ครองความเป็นหนึ่งในใจผู้ชมทั่วประเทศไทย

บรรณานุกรม
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2561 เรือ่ ง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผูป้ ระกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรือ่ ง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
ณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ. (2559). แนวโน้มการแข่งขันผลิตเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ภายหลังจากการ
เปลีย่ นผ่านไปสูโ่ ทรทัศน์ในระบบดิจติ อลของประเทศไทย: ศึกษากรณีการผลิตเนือ้ หาในหมวดหมูข่ า่ วสารและ
สาระ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำ� คัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดําเนินรายการ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 80/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชย อันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
พีรดา พรนิมิตเลิศเจริญ. (2558). ลับ ดราม่า ดิจิทัลทีวี.
Positioning Magazine. (2561). “เจ๊ต๋ิม” ทีวีพูล บนเส้นทางวิบาก ทีวีดิจิทัล “ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย”.
สืบค้นจาก https://positioningmag.com/1161726?fbclid=IwAR07BAk1jwQtVeCEo-JUwBh28aQBiQ
2VRbqf5zQFDcJUwqTDps6z-jz9QaCM

หนังสือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน บุคลากรของสำ�นักงาน กสทช. ตลอดจนผู้สนใจ
นำ�ไปใช้ได้ตามสมควร โดยข้อมูล ความเห็น หรือข้อความใดๆ ที่ปรากฏ
ในหนังสือนี้ไม่มีผลผูกพันต่อ กสทช. แต่อย่างใด และสำ�นักงาน กสทช.
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
จากการนำ�ข้อมูล ความเห็น หรือข้อความในหนังสือนีไ้ ปใช้ หรือการกระทำ�ใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ความเห็น หรือข้อความที่ปรากฏในหนังสือนี้

