วิิเคราะห์์ ความอยู่่�รอดของธุุรกิิจโทรทััศน์์ดิจิิ ิทััล
ผ่่านรายได้้และต้้นทุุนของผู้้�ประกอบการ

19 ช่อ่ ง
ในปีี 2557 สำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการ
โทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.) ได้้เปิิดประมููลใบอนุุญาตในการใช้้คลื่่�นความถี่่�เพื่่�อให้้บริิการโทรทััศน์์
ในระบบดิิจิิทััล โดยมีีผู้ช้� นะการประมููลช่่องประเภทธุุรกิิจจำำ�นวน 24 ช่่อง แบ่่งประเภทช่่องที่่�ประมููล
เป็็น 4 หมวดหมู่่� ได้้แก่่ หมวดเด็็ก เยาวชน และครอบครััว จำำ�นวน 3 ช่่อง หมวดข่่าวสารสาระ จำำ�นวน
7 ช่่อง หมวดทั่่�วไปแบบความคมชััดปกติิ (SD) จำำ�นวน 7 ช่่อง และหมวดทั่่�วไปแบบความคมชััดสููง
(HD) จำำ�นวน 7 ช่่อง นอกจากนี้้�แล้้วยัังมีีหมวดช่่องสาธารณะจำำ�นวน 4 ช่่อง ดัังนั้้�น ในช่่วงแรกของยุุค
โทรทััศน์์ในระบบดิิจิิทััลนั้้�น มีีจำำ�นวนช่่องที่่�นำำ�เสนอเนื้้�อหาทั้้�งหมด 28 ช่่อง
อย่่ า งไรก็็ ดีี ในปีี 2562 ผู้้�ประกอบกิิ จ การโทรทัั ศ น์์ ใ นระบบดิิ จิิ ทัั ล หลายรายตัั ดสิิ น ใจ
ยุุ ติิ ก ารประกอบกิิ จ การ และขอคืืนใบอนุุ ญ าตฯ ส่่ ง ผลให้้ เ หลืือช่่ อ งโทรทัั ศ น์์ ใ นระบบดิิ จิิ ทัั ล
ทั้้� ง หมดเพีี ย ง 19 ช่่ อ ง แบ่่ ง เป็็ น หมวดข่่ า วสารและสาระจำำ� นวน 3 ช่่ อ ง หมวดทั่่� ว ไปแบบ
ความคมชััดปกติิ (SD) จำำ�นวน 5 ช่่อง หมวดทั่่�วไปแบบความคมชััดสููง (HD) จำำ�นวน 7 ช่่อง
และหมวดช่่องสาธารณะจำำ�นวน 4 ช่่อง ทั้้�งนี้้� ไม่่เหลืือช่่องที่่�อยู่่�ในประเภทหมวดหมู่่� เด็็ก เยาวชน และ
ครอบครััว เลย

ผลิิตภาพ
=
(Productivity)

ผลผลิิต
ปััจจััยการผลิิต

=

รายได้้
ต้้นทุุน

การคืืนใบอนุุญาตฯ ของผู้้�ประกอบกิิจการโทรทััศน์์ดิิจิิทััลข้้างต้้น สะท้้อนถึึงสภาวการณ์์
อยู่่�รอดในตลาด  ซึ่่�งการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�โทรทััศน์์ดิิจิิทััล สภาพเศรษฐกิิจ
ที่่�เริ่่�มชะลอตััว รวมทั้้�งพฤติิกรรมการรัับชมเนื้้�อหารายการของประชาชนที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปรัับชมผ่่าน
แพลตฟอร์์มออนไลน์์ ล้้วนเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้อุุตสาหกรรมโทรทััศน์์ดิิจิิทััลต้้องเผชิิญกัับความ
ท้้าทาย
เพื่่�อให้้เข้้าใจแนวโน้้มของการประกอบการธุุรกิิจโทรทััศน์์ดิิจิิทััล ที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการ
กำำ�หนดนโยบายในอนาคตและเป็็นประโยชน์์โดยตรงแก่่ภาคธุุรกิิจ สำำ�นัักงาน กสทช. โดยสำำ�นััก
นโยบายและวิิชาการกระจายเสีียงและโทรทััศน์์ จึึงได้้วิิเคราะห์์และเปรีียบเทีียบผลิิตภาพ1 ของ
ผู้้�ประกอบการช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิทัิ ลั ในช่่วง 2561- 2564 โดยได้้วิเิ คราะห์์ข้อ้ มููลรายได้้2 และต้้นทุุน3
ของผู้้�ประกอบการ เพื่่�อประเมิินสภาวะการแข่่งขัันของช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััล ซึ่่�งพบว่่า  ความสามารถ
ในการทำำ�รายได้้ให้้มากกว่่าต้้นทุุนเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้ธุุรกิิจโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิทััลอยู่่�รอด 
ทั้้�งนี้้� จากการวิิเคราะห์์พบว่่า ช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััลประเภทธุุรกิิจ มีีทั้้�งช่่องที่่�มีีศัักยภาพ
ในการแข่่งขััน และช่่องที่่�มีีความท้้าทายสููงในการประกอบกิิจการ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ผลิิตภาพ (Productivity) หมายถึึง สััดส่่วนของผลผลิิตต่่อปััจจััยการผลิิต ซึ่่�งในการวิิเคราะห์์ครั้้�งนี้้� จะใช้้ข้้อมููลจากงบการเงิิน
โดยใช้้ผลรวมของรายได้้ในปีีนั้้น� ๆ จากการประกอบกิิจการโทรทััศน์์ เพื่่อ� สะท้้อนมููลค่า่ ผลผลิิตโดยรวม และใช้้ผลรวมค่่าใช้้จ่า่ ยหรืือต้้นทุุน
จากการประกอบกิิจการโทรทััศน์์ เพื่่�อสะท้้อนมููลค่่าของปััจจััยการผลิิตโดยรวม
2
รายได้้ของผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ดิิจิิทััล ได้้แก่่ รายได้้จากการให้้บริิการ รายได้้ค่่าเช่่าเวลา ค่่าโฆษณา ค่่าให้้เช่่าสถานที่่� ค่่าเช่่าอุุปกรณ์์
เป็็นต้้น
3
ต้้นทุุนของผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ดิิจิิทััล ได้้แก่่ ต้้นทุุนการให้้บริิการ ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย/ให้้บริิการ ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร ค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�เป็็นค่่าจ้้าง ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เป็็นวััตถุุดิิบต่่างๆ และค่่าใช้้จ่่ายที่่�เป็็นทุุนต่่างๆ เช่่น ค่่าลิิขสิิทธิ์�์ ค่่าเสื่่�อมของอุุปกรณ์์ เป็็นต้้น
1

1

ช่อ่ งที่่มีีค่่
� าผลิิตภาพเกิิน 1
หมายถึึง ช่่องที่่�มีีรายได้้จากการให้้บริิการเกิินกว่่าต้้นทุุนในการให้้บริิการ ถืือได้้ว่่าเป็็นช่่อง
ที่่�มีีศัักยภาพในการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม โดยพบว่่า 

กราฟสัดสวนรายไดตอ ตนทุนของชองทีม่ ผ
ี ลิตภาพเกิน 1
(ป 2561-2564)
2.1

1.6

workpoint

1.1

0.6

2561

2562

2563

2564

สัดสวน
รายได : ตนทุน
(1:1)

ที่่�มา: ข้้อมููลรายได้้และต้้นทุุนจากระบบการนำำ�ส่่งเงิินรายปีีเข้้ากองทุุนวิิจััยและพััฒนาฯ และ DBD DataWarehouse+

    ในปีี 2561
                   มีีเพีียงช่่อง 7HD กลุ่่�มช่่อง 3 ช่่องโมโน 29 ช่่องเวิิร์ค์ พอยท์์ ทีวีี  ช่
ี อ่ ง 8 ช่่อง One และ
ช่่อง Amarin TV HD ที่่�มีีค่่าผลิติ ภาพเกิิน 1 หรืือมีีรายได้้จากการให้้บริิการพอที่่�จะครอบคลุุมต้้นทุุน
ในการให้้บริิการ ส่่วนช่่องสปริิงนิิวส์์นั้้�นพบว่่า ถึึงแม้้จะมีีค่่าผลิิตภาพเกิิน 1 แต่่ก็็มีีเรตติ้้�งและรายได้้
อยู่่�ในอัันดัับที่่�ต่ำำ��มาก ซึ่่�งช่่องสปริิงนิิวส์์ได้้คืืนใบอนุุญาตในปีี 2562
ในปีี 2562  ช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััลที่่�มีีผลิิตภาพเกิิน 1 ยัังคงเป็็นกลุ่่�มช่่องเดิิมเกืือบทุุกช่่อง ซึ่่�งได้้แก่่
ช่่อง 7HD กลุ่่�มช่่อง 3 ช่่องเวิิร์ค์ พอยท์์ ทีวีี  ช่ี อ่ ง 8 ช่่อง One และช่่อง Amarin TV HD อย่่างไรก็็ดี ช่ี อ่ งโมโน 29
มีีต้้นทุุนการให้้บริิการ และค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารสููงกว่่ารายได้้จากการบริิการ ทำำ�ให้้มีีค่่าผลิิตภาพ
ไม่่ถึึง 1 ตั้้�งแต่่ปีี 2562 เป็็นต้้นมา
ในปีี 2563 และปีี 2564 ช่่องที่่�มีค่ี าผลิ
่ ติ ภาพเกิิน 1 มีีเพิ่่�มขึ้้น� เป็็น 8 ช่่อง ประกอบด้้วย ช่่อง 7HD
กลุ่่�มช่่อง 3 ช่่องเวิิร์์คพอยท์์ ทีวีี ี ช่่อง 8 ช่่อง One ช่่อง Amarin TV HD ช่่องไทยรััฐ ทีีวีี และช่่อง TNN
โดยช่่องที่่�ค่าผลิ
่ ติ ภาพเกิิน 1 เพิ่่�มขึ้้น� มา คืือ ช่่องไทยรััฐ ทีีวีี และช่่อง TNN กล่่าวคืือ ช่่องไทยรััฐทีีวีมีี รี ายได้้
จากการให้้บริิการสููงขึ้้�น และมีีต้้นทุุนการบริิการที่่�ลดลง ส่่วนช่่อง TNN ถึึงแม้้ว่่าต้้นทุุนในส่่วนของ
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหารจะเพิ่่�มขึ้้น� แต่่มีรี ายได้้จากค่่าสนับั สนุุนรายการโทรทััศน์์ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� และสููงกว่่าต้น้ ทุุน
การให้้บริิการและค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
จะเห็็นได้้ว่า ข้
่ อ้ มููลในช่่วงสี่่ปี� ที่่ี ผ่� า่ นมาพบว่่า ช่อ่ งที่่�มีค่ี าผลิ
่ ติ ภาพเกิิน 1 มีีสัดส่
ั ว่ นรายได้้จากการ
ให้้บริิการเพิ่่�มขึ้้น� โดยบางช่่องรายการมีีรายได้้อื่น่� ๆ ที่่�นอกเหนืือรายได้้จากการให้้บริิการตามใบอนุุญาตฯ
เพิ่่�มขึ้้�น เช่่น ช่่อง 7HD และกลุ่่�มช่่อง 3 มีีรายได้้จากการโฆษณาและบริิการออนไลน์์ รายได้้ค่่าบริิการ
เทคนิิคและบริิการอื่่�นดิิจิิทััล รวมถึึงรายได้้จากการให้้เช่่าและบริิการอื่่�นๆ ส่่วนช่่องเวิิร์์คพอยท์์ ทีีวีี
มีีรายได้้จากการรัับจ้้างจััดงาน และช่่อง One มีีรายได้้จากค่่าลิิขสิิทธิ์์� เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ในส่่วนของต้้นทุุน
พบว่่า เกืือบทุุกช่่องมีีต้้นทุุนในการบริิการลดลง รวมถึึงต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารที่่�ลดลงด้้วย
ช่่องที่่�มีค่ี ่าผลิติ ภาพเกิินหนึ่่�ง ส่่วนใหญ่่จะมีีจุุดเด่่น คืือ ละครไทย (ช่่อง 7HD กลุ่่�มช่่อง 3 ช่่อง 8
และ ช่่อง One) ซีีรีส์ี ต่์ า่ งประเทศ (ช่่องโมโน 29 และช่่อง 8) วาไรตี้้� เกมโชว์์ (ช่่องเวิิร์ค์ พอยท์์ ทีวีี )ี นอกจากนั้้�น
ตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นมา จำำ�นวนช่่องที่่�นำำ�เสนอรายการข่่าวที่่�มีีผลิิตภาพเกิิน 1 เริ่่�มมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
ซึ่่�งได้้แก่่ช่่อง Amarin TV HD ช่่องไทยรััฐ ทีีวีี และช่่อง TNN ซึ่่�งช่่องที่่�เน้้นนำำ�เสนอข่่าวสารเหล่่านี้้�
มีีรายการเล่่าข่่าวที่่�มีีผู้ติ้� ิดตามจำำ�นวนมาก เช่่น รายการไทยรััฐนิิวส์์โชว์์ และรายการทุุบโต๊๊ะข่่าว เป็็นต้้น

2

ช่่องที่่�มีีค่่าผลิิตภาพต่ำำ�กว่่
� า1

หมายถึึง ช่่องที่่�มีีรายได้้จากการให้้บริิการต่ำำ��กว่่าต้้นทุุนในการให้้บริิการ ถืือได้้ว่่าเป็็นช่่องที่่�
เผชิิญกัับความท้้าทายในการประกอบกิิจการในอุุตสาหกรรม โดยพบว่่า ช่่องส่่วนใหญ่่มีีแนวโน้้มรายได้้
ที่่�ไม่่เพิ่่�มมากขึ้้น� โดยเฉพาะรายได้้จากการให้้บริิการและรายได้้จากการโฆษณาประชาสััมพัันธ์์ อย่่างไรก็็ดีี
พบว่่า ต้น้ ทุุนค่่าใช้้จ่า่ ยในด้้านการดำำ�เนิินงานและการบริิหาร รวมทั้้�งต้้นทุุนในการให้้บริิการเพิ่่�มขึ้้น� ซึ่ง่� ใน
ช่่วงปีี 2561 – 2564 มีีช่่องรายการที่่�มีีผลิิตภาพต่ำำ��กว่่า  1 ประมาณ 10 ช่่องรายการ โดยในจำำ�นวนนี้้�
ได้้ยุุติิการออกอากาศแล้้วถึึง 4 ช่่องรายการ ได้้แก่่ ช่่อง Spring26 ช่่อง Bright TV ช่่อง Voice TV และ
ช่่อง Spring News

กราฟสัดสวนรายไดตอ ตนทุนของชองทีม่ ผ
ี ลิตภาพตํา่ กวา 1
(ป 2561-2564)
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สัดสวน
รายได : ตนทุน
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ที่่�มา: ข้้อมููลรายได้้และต้้นทุุนจากระบบการนำำ�ส่่งเงิินรายปีีเข้้ากองทุุนวิิจััยและพััฒนาฯ และ DBD DataWarehouse+

ทั้้�งนี้้� ช่่องรายการทั้้�ง 4 ช่่องรายการที่่�ยุุติิการออกอากาศ และช่่องที่่�มีีค่่าผลิิตภาพต่ำำ��กว่่า  1
เช่่น ช่่อง 9 MCOT HD ช่่อง New 18 ช่่อง Nation TV ล้้วนเป็็นช่่องในหมวดหมู่่�ช่่องข่่าวสารและสาระและ
ช่่องที่่�เน้้นรายการข่่าวเป็็นหลััก โดยช่่องรายการเหล่่านี้้�เป็็นช่่องรายการข่่าวแต่่ไม่่ได้้รัับความนิิยมเท่่ากัับ
ช่่องที่่�มีรี ายการเสวนาข่่าว เช่่น ช่่องไทยรััฐ ทีีวีแี ละช่่อง Amarin TV HD ซึ่่ง� มีีพิธีิ กี รข่่าวและผู้้�ประกาศข่่าว
ที่่�มีีผู้้�ติิดตามจำำ�นวนมากจนสามารถสร้้างความนิิยมในรายการได้้
ส่่วนช่่อง New 18 ที่่�ก่่อนหน้้านี้้�เน้้นรายการข่่าวเช่่นกััน แต่่ก็็มีีการเปลี่่�ยนแปลงกลยุุทธ์์
การนำำ� เสนอเนื้้� อ หาของช่่ อ งไปอย่่ า งสิ้้� น เชิิ ง หลัั ง จากเปลี่่� ย นเป็็ น ช่่ อ ง JKN 18 โดยเปลี่่� ย นไปเน้้ น
การออกอากาศซีีรีีส์์ต่่างประเทศแทน อย่่างไรก็็ดีี ผลิิตภาพของช่่องภายหลัังการเปลี่่�ยนแปลงก็็ยััง
ไม่่สามารถถึึงจุุดคุ้้�มทุุนได้้ ส่่วนช่่องรายการอื่่�นๆ ที่่�มีีผลิิตภาพต่ำำ��กว่่า  1 ได้้แก่่ ช่่อง PPTV ที่่�มุ่่�งเน้้นการ
ถ่่ายทอดสดรายการกีีฬา ช่่อง GMM25 ที่่�เน้้นรายการละคร และช่่อง TRUE4U ที่่�เน้้นการออกอากาศ
ซีีรีีส์์และภาพยนตร์์เป็็นหลััก

ภาคผนวก 1

การแข่่งขัันในตลาดกิิจการโทรทััศน์์นั้้�น อาจจะมีีทั้้�งผู้้�ประกอบการบางรายที่่�สามารถปรัับตััว
อยู่่�รอดได้้ และอาจมีีบางรายที่่�อาจจะพบข้้อจำำ�กััดในการแข่่งขััน ซึ่่�งข้้อมููลรายได้้ของผู้้�ประกอบการ
บางรายที่่�มีีรายได้้จากบริิการออนไลน์์และบริิการดิิจิิทััลอื่่�นๆ เพิ่่�มขึ้้�น สะท้้อนถึึงการปรัับตััวของ
ผู้้�ประกอบการในสภาวะที่่�มีีความท้้าทายทางเทคโนโลยีี ทั้้�งนี้้� บทบาทของ กสทช. ในฐานะหน่่วยงาน
การกำำ�กัับดููแล อาจไม่่ใช่่แต่่เพีียงการสนัับสนุุนทางการเงิินเพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการทุุกรายอยู่่�รอด 
แต่่สิ่่�งที่่� กสทช. พยายามสนัับสนุุนและและช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์คืือ การพััฒนาศัักยภาพ
ของผู้้�ประกอบการในรููปแบบต่่างๆ ซึ่่ง� รวมไปถึึงความพยายามเสนอแนวทางในการแก้้ปัญ
ั หาเชิิงโครงสร้้าง
ที่่�เอื้้�อให้้ผู้้�ประกอบการปรัับตััวได้้ดีีมากขึ้้�น เช่่น การปรัับแก้้ไขกฎหมายให้้สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

