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บทน า 
 

ความส าคญัของปัญหา 
 

บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัหน่ึงในอุตสาหกรรมการผลิตส่ือทางดา้นบนัเทิงของ
ประเทศไทย ก่อตั้งข้ึนปี 2519 เขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2546 ในปี พ.ศ.2556 
บริษทัฯด าเนินธุรกิจผา่นทาง 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 1. ธุรกิจเพลง (Music) โดยการผลิตศิลปิน/เพลง 2. ธุรกิจโชว์
บิซ (Showbiz) หมายถึง การจดัแสดงคอนเสริต ์และอีเวนต ์หรือการบริหารศิลปิน 3. ธุรกิจส่ือ (Media) ผา่น
ทางส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมจ านวน 5 ช่อง ช่องประเภท Free to Air จ านวน 4 ช่อง ไดแ้ก่ ช่อง 8, ช่อง
สบายดีทีวี, ช่อง You channel และช่อง 2 Star max ช่องประเภท Pay TV จ านวน 1 ช่อง คือ ช่อง Sun Channel 
ธุรกิจของบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายแผ่น CD/DVD การดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสายโทรศพัท์มือถือ 
รายไดจ้ากการจดัแสดงคอนเสริต ์และอีเวนต ์หรือการบริหารศิลปิน รายไดจ้ากการโฆษณา และค่าสมาชิก
รายเดือน ตามล าดบั 

  

  
 
ภาพที ่1  ธุรกิจหลกัของบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีมา: บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 2556 

 
ในส่วนของธุรกิจโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม (Satellite TV) บริษทัฯ เร่ิมประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปี 

2552 โดยมีช่องรายการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม PSI, DynaSAT, InfoSAT, DTV ซ่ึงเขา้ถึงผูช้มครอบคลุม 
49 % ของครัวเรือนทั้งประเทศ และยงัออกอากาศผา่นเคเบิลทีวี เช่น ทรูวิชัน่ส์ หรือ CTH ซ่ึงเขา้ถึงผูช้ม
ครอบคลุม 19 % ของครัวเรือนทั้งประเทศ ธุรกิจโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมของบริษทัฯ ประสบผลส าเร็จและ
มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทั้งช่ือเสียง จ านวนผูช้ม (Viewership Rating) ส าหรับปี 2556บริษทัฯมีสินทรัพย์
รวมเท่ากบั 2,986.2 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 16.9 มีเงินสด 572.1 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
ร้อยละ 82.4 มีอตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากปีก่อน โดยการเพิ่มข้ึนดงักล่าวเป็นผลมาจาก



2 

การเติบโตของกลุ่มธุรกิจส่ือเป็นหลกั ดงันั้นบริษทัฯจึงตดัสินใจปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทัฯ โดย
มุ่งเนน้ดา้นธุรกิจส่ือมากข้ึน เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 
โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ เป็นดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1  โครงสร้างรายไดข้องบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2553-2556 
 

โครงสร้างรายได้ 
รายได้ปี พ.ศ.2553 รายได้ปี พ.ศ.2554 รายได้ปี พ.ศ.2555 รายได้ปี พ.ศ.2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มธุรกิจเพลง 1,053.0 36% 934.5 34% 883.2 31% 777.2 22% 

กลุ่มธุรกิจโชวบิ์ซ 533.3 18% 814.1 30% 718.8 26% 692.6 20% 

กลุ่มธุรกิจส่ือ 663.3 23% 941.9 34% 1,193.0 42% 1,986.3 57% 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืน 667.7 23% 38.9 1% 17.4 1% 5.4 0.01% 

รวมรายได ้ 2,917.6 100% 2,729.4 100% 2,812.4 100% 3,461.5 100% 

ท่ีมา: บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 2556 
 
ต่อมาในปี 2556 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (“กสทช.”) ไดก้ าหนดแผนการเปล่ียนผา่นการรับส่งสัญญาณโทรทศัน์แบบภาคพื้นดิน จากเดิม
ระบบแอนะล็อกเปล่ียนไปเป็นการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทศัน์แบบภาคพื้นดินระบบดิจิตอล และจะ
ยกเลิกการส่งสญัญาณโทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี กสทช. ยงัไดมี้การออก
ประกาศการให้บริการกิจการโทรทศัน์เป็นการทัว่ไป หรือ กฎ Must carry ท าให้ผูช้มสามารถรับชม
โทรทศัน์แบบภาคพื้นดินระบบดิจิตอลผ่านทางจานดาวเทียมและเคเบิลทีวีได้ในขณะท่ีการส่งสัญญาณ
ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลยงัไม่ครอบคลุมทัว่ประเทศ (วิธีการรับชมโทรทศัน์แบบภาคพื้นดินระบบดิจิตอล
แสดงดงัภาพท่ี 2) 
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ภาพที ่2  วิธีการรับชมโทรทศัน์จากการรับส่งสญัญาณวิทยโุทรทศัน์แบบภาคพื้นดินระบบดิจิตอล 
ท่ีมา: http://www.it24hrs.com/2014/how-to-watch-digitaltv/ 

 
การเปล่ียนระบบการส่งสญัญาณวิทยโุทรทศัน์เป็นระบบดิจิตอลน้ี จะท าใหก้ารใชง้านคล่ืนความถ่ี

ของประเทศมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยการบีบอดัสัญญาณในระบบดิจิตอลท าให้ช่องความถ่ีของระบบ
แอนะลอ็กเดิมจะส่งสัญญาณไดจ้ านวนช่องในระบบดิจิตอลท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง กสทช. ไดมี้นโยบายก าหนด
จ านวนช่องรายการโทรทศัน์ภาคพื้นดินของประเทศไทยใหม่ กล่าวคือ ฟรีทีวีท่ีมีอยูเ่พียง 6 ช่องภายใต้
ระบบแอนะลอ็กเดิม ไดแ้ก่ ช่อง 3,5,7,9,11 และ ThaiPBS จะมีช่องรายการออกอากาศเพิ่มข้ึนเป็น 48 ช่อง
ภายใตร้ะบบดิจิตอล โดยแบ่งออกไดเ้ป็นทั้งหมด 3 ประเภท ดงัน้ี  

 
1. ช่องบริการสาธารณะ 12 ช่อง 

 
2. ช่องบริการชุมชน 12 ช่อง  

 
3. ช่องบริการกลุ่มธุรกิจ 24 ช่อง ซ่ึงแบ่งยอ่ยออกเป็นหมวดหมู่ดงัน้ี 

 
- หมวดทัว่ไปแบบความชดัสูง (HD) 7 ช่อง 
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- หมวดทัว่ไปแบบความชดัปกติ (SD) 7 ช่อง 
 

 

- หมวดข่าวและสาระ 7 ช่อง 
  
 

- หมวดเดก็ เยาวชนและครอบครัว 3 ช่อง  
 

กสทช. ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีส าหรับการให้บริการ
โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ และประเภทบริการชุมชนจะใชก้ารพิจารณาจาก
ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค  าขอตามภารกิจและวตัถุประสงคข์องการประกอบกิจการ แต่
ส าหรับประเภทบริการทางธุรกิจ (จ านวน 24 ช่อง) ซ่ึงเป็นประเภทท่ีสามารถแสวงหาผลก าไรได ้(จากการ
ขายโฆษณา) ก าหนดใหมี้การพิจารณาอนุญาตโดยใชว้ิธีการเปิดประมูลใบอนุญาตฯ 
  
 บริษทัฯ สนใจและไดเ้ขา้ร่วมประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลในหมวด
ทัว่ไปแบบความชดัปกติ (SD) จ านวน 1 ใบอนุญาต เน่ืองจากเหตุผลดงัน้ี  
 

1. เป็นการสร้างความมัน่คงและต่อเน่ืองในการประกอบธุรกิจโทรทศัน์ของบริษทัฯ เป็น
ระยะเวลา 15 ปี ( เร่ิมปี 2557 - ส้ินสุด ปี 2572) ช่วยลดความเส่ียงในธุรกิจหลกัของบริษทัจากการท่ี
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมมีอายเุพียงแค่ 2 ปีเท่านั้น 

 
2. ท าให้อตัราการเขา้ถึงผูช้มครอบคลุมมากข้ึน จากเดิมร้อยละ 68 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 100 ของ

ครัวเรือนทัว่ประเทศ  
 
3. มีโอกาสในการเพิ่มรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจโทรทศัน์ของบริษทัฯ ในอนาคต เน่ืองจาก

มูลค่าตลาดรวมของค่าโฆษณาเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และท าใหส้ามารถเพิ่มอ านาจต่อรองของบริษทัฯ กบัเอ
เจนซ่ีโฆษณา (Media Agency) และผูซ้ื้อโฆษณาเพราะอตัราการเขา้ถึงผูช้มโทรทศัน์ครอบคลุมสูงข้ึนท า
ใหอ้ตัราค่าโฆษณาปรับสูงข้ึนได ้

 
4. บริษทัฯ มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจโทรทศัน์ระบบดิจิตอล  เน่ืองจากมีบุคลากร 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานท่ี Contents ศิลปิน หน่วยงานสนบัสนุน และมีประสบการณ์ในธุรกิจโทรทศัน์
ผา่นดาวเทียมมามากกว่า 4 ปี โดยบริษทัฯ จะโอนช่อง 8 (Entertainment Variety) ท่ีบริษทัฯ ด าเนินการอยู่
แลว้มาแพร่ภาพในโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
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ลกัษณะการด าเนินธุรกิจโทรทศัน์แบบภาคพื้นดินระบบดิจิตอลของบริษทัฯ แสดงดงัภาพท่ี 3  
 

 
 

ภาพที ่3  การด าเนินธุรกิจโทรทศัน์แบบภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ของ บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
 

จากการเปิดให้ประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไป แบบความคมชดัปกติ (SD) จ านวน 7 ใบอนุญาต ในช่วงปลายปี 2556 ท่ีผา่นมา โดย
ใชว้ิธีการประมูลแบบ e-auction ซ่ึง กสทช. ก าหนดราคาขั้นต ่าหรือราคาเร่ิมแรกจ านวน 380 ลา้นบาท และใหผู้ ้
ร่วมประมูลเสนอราคาเพิ่มไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด การประมูลน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประมูล จ านวน 16 ราย  

 

บริษทั RSTV ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นผูช้นะการประมูลในล าดบัท่ี 5 ดว้ยราคาประมูล
ทั้งส้ิน 2,265 ลา้นบาท ทั้งน้ีราคาประมูลของผูช้นะการประมูลทั้ง 7 ราย สรุปไดด้งัตารางท่ี 2   
 

ตารางที่ 2  ผูช้นะการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไป แบบความคมชดัปกติ (SD) ทั้ง 7 ราย 

 

ช่ือผู้ชนะการประมูล ล าดบัทีช่นะการประมูล ราคาทีช่นะการประมูล (ล้านบาท) 

บริษทั ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากดั 1 2,355 
บริษทั ทรู ดีทีที จ ากดั 2 2,315 
บริษทั จีเอม็เอม็ เอสดี ดิจิทลั ทีว ีจ ากดั 3 2,290 
บริษทั บีอีซี-มลัติมีเดีย จ ากดั 4 2,275 
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวช่ัิน จ ากดั 5 2,265 
บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จ ากดั 6 2,250 
บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จ ากดั 7 2,200 

ท่ีมา: คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
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อยา่งไรก็ตามการประกอบกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลน้ี มีความเส่ียง ทั้งน้ีเพราะ (1)โครงการฯ 
ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี จ านวน 2,265 ลา้นบาท โดย
แบ่งช าระเป็น 6 งวด ตั้งแต่ปี 2557 – 2562  (2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและทางผูรั้บใบอนุญาต
จะตอ้งน าส่งเงินเขา้กองทุนวิจยัและพฒันาของ กสทช.อีกร้อยละ 4 ของรายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้าย  (3) ค่าเช่า
ใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทท่ีใชค้วามถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) ประมาณปีละ  
50 – 80 ลา้นบาท ตลอด 15 ปี และมีความเส่ียงท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานอาจจะไม่เป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ไว ้ เน่ืองจากจ านวนผูป้ระกอบการ และช่องออกอากาศมีจ านวนมากข้ึนมีการแข่งขนัแย่งชิง
งบประมาณในการโฆษณาสูงข้ึน ดงันั้นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนผลตอบแทนทางการเงินท่ีเกิดจาก
การลงทุนภายใต้ความเส่ียงในการประกอบการภายใต้สถานการณ์ต่างๆของพฤติกรรมคู่แข่ง และ
โครงสร้างตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป จะท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถออกแบบกลยทุธ์ และแผนธุรกิจท่ีท าให้
การลงทุนในโครงการคุม้ค่าแก่เงินลงทุน 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพื่อศึกษาโครงสร้างของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในประเทศไทย  รายไดต้น้ทุน และผล

ประกอบการของธุรกิจก่อนท่ีจะมีการปรับเป็นโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลในปี พ.ศ. 2557 
 

2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสู่ระบบโทรทศัน์แบบภาคพื้นดินระบบดิจิตอลท่ีมีต่อ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรทศัน์และธุรกิจบนัเทิงในปี พ.ศ. 2557 

 
3. เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุน ผลตอบแทนทางการเงิน และจุดคุม้ทุนในการลงทุนท าธุรกิจโทรทศัน์

แบบภาคพื้นดินระบบดิจิตอลส าหรับธุรกิจท่ีไดล้งทุนประมูลตลอดอายโุครงการ 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 
ถึงปี พ.ศ. 2572 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 สามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการน าไปใชใ้นการปรับตวัจากผลกระทบของเหตุการณ์
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากความเส่ียงและความไม่แน่นอน และเป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจลงทุนในการประกอบ
กิจการโทรทศัน์แบบภาคพื้นดินระบบดิจิตอล น าไปใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาและตดัสินใจ
ลงทุน หรือเพื่อเป็นขอ้มูลและแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป  
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ขอบเขตของการศึกษา 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาขอ้มูลของ บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงถือใบอนุญาตประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชัดปกติจ านวน 1 ใบอนุญาต โดยจะเน้นไปท่ีการวิเคราะห์ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินส่วนเพิ่มจากโครงการลงทุนประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล
ส่วนท่ีสามารถวดัออกมาเป็นตวัเงินไดเ้ท่านั้น โดยน าขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากงบ
การเงินของบริษทัฯในอดีตและปัจจุบนัเพื่อก าหนดตน้ทุนและผลตอบแทนในอนาคต ซ่ึงไดก้ าหนดให้
ตน้ทุนและผลตอบแทนมีค่าคงท่ีไปตลอดระยะเวลาของโครงการ 15 ปี ตามอายุของใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลท่ี กสทช. ก าหนด  

 
วธีิการศึกษา 

 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ จะเป็นการสอบถามเจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ  
 
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นหลกัโดยรวบรวมจากเอกสารของ

บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  



บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

แนวคดิทฤษฎทีี่ใช้ในการศึกษา 
 

 เน่ืองจากการลงทุนในการออกอากาศโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (ฟรีทีวีดิจิตอล) เป็นการ
ลงทุนของกิจการเดิม ดงันั้นแนวคิดในการวิเคราะห์ความคุม้ค่าจึงเป็นการวิเคราะห์ตน้ทุน  ผลตอบแทน
จากการลงทุนส่วนเพิ่ม และผลตอบแทนส่วนเพิ่มว่าการลงทุนส่วนเพิ่มน้ีจะให้ผลตอบแทนคุม้ค่าแก่เงิน
ลงทุนหรือไม่ การลงทุน และผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทั
หรือไม่ ดงันั้นแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาจึงเป็นการประยุกต์แนวคิดการวิเคราะห์ความคุม้ค่าทาง
การเงินในการลงทุนในโครงการ และการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการในกรณี with and without 
project คือ ประเมินตน้ทุน ผลตอบแทน กรณีประมูลไม่ไดก้บักรณีท่ีประมูลไดเ้ปรียบเทียบกนั 
  
การวเิคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนในการลงทุนของธุรกจิ 
 
 การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนและผลตอบแทนทางการเงินมีหลกัเกณฑ์การตดัสินใจ 
แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั ๆ คือ 
 

1. เกณฑ์การตัดสินใจแบบไม่ต้องปรับค่าของเวลา เป็นเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อการลงทุนแบบเก่า 
และง่ายต่อการปฏิบติั สามารถท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ 
 
 1.1 การตรวจสอบอย่างง่าย ๆ (Ranking by Inspection) เป็นเกณฑก์ารตดัสินใจท่ีง่าย และ
การตดัสินใจไดอ้ยา่งคร่าว ๆ คือ เปรียบเทียบระหวา่งผลตอบแทนและค่าใชจ่้าย 
 

1.2 ระยะคืนทุน (Payback Period) หมายถึง ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิจากการ
ด าเนินงานมีค่าเท่ากบัค่าการลงทุนของโครงการ โดยพิจารณาจ านวนปีวา่จะไดรั้บผลตอบแทนคุม้กบัเงินท่ี
ลงทุน ในกรณีท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บมีจ านวนเงินไม่เท่ากนัแลว้ การค านวณหาระยะเวลาคืนทุนท าไดโ้ดย
บวกจ านวนผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บในแต่ละปีจนกวา่จะมีจ านวนเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิคร้ังแรก 

 
1.3 อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน เป็นวิธีวดัค่าของโครงการในรูปของอตัราส่วนร้อยละ

ของผลตอบแทนสุทธิของการด าเนินงานต่อการลงทุนหรือค านวณไดจ้าก  
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อตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน  = x100 

 
2. เกณฑ์การตัดสินใจแบบปรับค่าของเวลา ในการวิเคราะห์โครงการนั้น เงินทุนท่ีใชเ้วลานาน

กว่า 1 ปี ตอ้งมีการปรับค่าของเวลาของการวดัความส าเร็จของโครงการใหม้า เป็นมูลค่าปัจจุบนั เพื่อดูว่า
ผลตอบแทนคุม้ค่าหรือไม่โดยมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
 

มูลค่าการลงทุนของโครงการในบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) และค่าใชจ่้ายลงทุนอ่ืนๆท่ี
เพิ่มข้ึนทั้งหมดรวมเรียกว่า Incremental Investment Cost ในปีต่างๆ ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ อตัราคิด
ลด r = r0 % ค านวณไดจ้าก 

 

 
 
ICFt หมายถึง  เงินลงทุนในโครงการท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือโครงการประมูลงานไดใ้นปีท่ี t  

   ไดแ้ก่ เงินลงทุนในใบอนุญาตประกอบกิจการ ตน้ทุนโครงข่าย 
   โทรทศัน์ (MUX) และเงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวร 

 
r0 หมายถึง  อตัราคิดลด หรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
 

  t หมายถึง  ปีการด าเนินโครงการ 
 
  n หมายถึง  อายโุครงการ 
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มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนในโครงการ ณ อตัราคิดลด r = r0 % 
ค านวณไดจ้าก 

 

 
 

 
 

โดยท่ี BFt หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนแก่เงินลงทุนท่ี

ลงทุนในโครงการแต่ละปีท่ี t 
 

TRt  หมายถึง รายรับส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือโครงการประมูลงานได้ในปีท่ี t 

ได้แก่รายรับท่ีเกิดข้ึนจากการออกอากาศ รายรับจากการ
สนบัสนุนรายการ และอ่ืนๆ โดยหกัส่วนแบ่ง กสทช. ร้อยละ 
4 ของรายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้าย 

 

OCt หมายถึง ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากการด าเนินการในปีท่ี t ซ่ึงตน้ทุนน้ีไม่

รวมค่าเส่ือมราคา  และดอกเบ้ียจ่ายให้กบัเงินลงทุนท่ีกูม้า
ลงทุน ไดแ้ก่ ตน้ทุนผลิต ค่าใชจ่้ายในการผลิตรายการ และ
ตน้ทุนในการด าเนินงาน 

 
r0 หมายถึง อตัราคิดลด หรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
 
t หมายถึง ปีการด าเนินโครงการ 
 
n หมายถึง อายโุครงการ 

 
นิยามของตน้ทุนและผลตอบแทนจะถูกก าหนดโดยวตัถุประสงคข์องกิจการท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ

ตน้ทุน หมายถึง ปัจจยัท่ีลดหรือมีผลในทางกลบักนัต่อวตัถุประสงคข์องโครงการ ส่วนผลตอบแทน หมายถึง 
ผลตอบแทนทางการเงินท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึนจากการด าเนินโครงการ  ซ่ึงทั้งสองส่วนน้ีจะคิดเฉพาะส่วนท่ีเกิดจาก
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ผลผลิตและปัจจยัการผลิตส่วนเพิ่ม (incremental outputs and inputs) เน่ืองจากความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจากการ
มีและไม่มีโครงการ (with and without projects) โดยท่ีขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการจะถูก
น ามาใช้ในการค านวณหาค่าตัวช้ีวดัความคุ้มค่าของโครงการตามการวิเคราะห์แบบปรับค่าของเวลา 
(Discounted measures of project worth) ซ่ึงเป็นวิธีร่วมสมยัและใชก้นัอยา่งแพร่หลายทัว่ ๆ ไป มีดงัน้ี 
 

2.1 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value of Benefit : 
NPVBF) 
 

มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ หมายถึงผลรวมของผลตอบแทนสุทธิท่ี
ไดป้รับค่าของเวลาตลอดอายขุองโครงการแลว้ ซ่ึงค านวณข้ึนเพื่อใชว้ดัว่าโครงการใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า
ต่อการลงทุนหรือมีผลก าไรต่อตน้ทุนรวมหรือไม่ในเชิงธุรกิจ มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของ
โครงการเป็นการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับ กบักระแสเงินสดจ่ายของโครงการ โดย
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียหรือค่าเสียโอกาสของเงินทุน ซ่ึงส่วนใหญ่ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเป็น
อตัราคิดลด โครงการท่ีเหมาะสมกบัการลงทุนนั้นตอ้งมี มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ
มากกว่าศูนย ์ ซ่ึงหมายความว่ามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับมากว่ามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
จ่ายของโครงการ ซ่ึงสามารถค านวณไดต้ามสูตรการค านวณดงัน้ี 

 
           ณ อตัราคิดลด r เท่ากบั r0 

 
 

 
 

 

โดยท่ี TRt หมายถึง รายรับส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือโครงการประมูลงานได้ในปีท่ี t 

ได้แก่ รายรับท่ีเกิดข้ึนจากการออกอากาศ รายรับจากการ
สนบัสนุนรายการ และอ่ืนๆ โดยหกัส่วนแบ่ง กสทช. ร้อยละ 
4 ของรายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้าย 

 

OCt หมายถึง ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากการด าเนินการในปีท่ี t ซ่ึงตน้ทุนน้ีไม่

รวมค่าเส่ือมราคา  และดอกเบ้ียจ่ายใหก้บัเงินลงทุนท่ีกูม้า
ลงทุน ไดแ้ก่ ตน้ทุนผลิต ค่าใชจ่้ายในการผลิตรายการ และ
ตน้ทุนในการด าเนินงาน 
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ICFt หมายถึง เงินลงทุนในโครงการท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือโครงการประมูลงานได้

ในปีท่ี t ไดแ้ก่ เงินลงทุนในใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ตน้ทุนโครงข่ายโทรทศัน์ (MUX) และเงินลงทุนใน
สินทรัพยถ์าวร 

     
r0 หมายถึง อตัราคิดลด หรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
 
t หมายถึง ปีการด าเนินโครงการ 
 
n หมายถึง อายโุครงการ 

 
2.2 อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) 

 
อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุน หมายถึงอตัราส่วนระหว่างผลรวมมูลค่าปัจจุบนั

ของผลตอบแทน กบัผลรวมมูลค่าปัจจุบนัของค่าใชจ่้ายทั้งหมดตลอดอายขุองโครงการ 
 

เกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจเลือกลงทุนในโครงการใดๆ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน
จะตอ้งมีค่ามากกว่าหรืออย่างน้อยท่ีสุดตอ้งมีค่าเท่ากบัหน่ึง ทั้งน้ีเน่ืองจากถา้อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
ตน้ทุนมีค่ามากกวา่หน่ึง ยอ่มหมายความวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากโครงการมีค่ามากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป 
หรือถา้อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่าเท่ากบัหน่ึง ก็หมายความว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากโครงการ
มีค่าเท่ากบัค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปพอดี 

 
อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุนน้ีในทางธุรกิจเรียกว่าดชันีผลก าไร ซ่ึงสามารถ

ค านวณไดต้ามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

      ณ อตัราคิดลด  r เท่ากบั r0  
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โดยท่ี TRt หมายถึง รายรับส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือโครงการประมูลงานได้ในปีท่ี t 

ไดแ้ก่  รายรับท่ีเกิดข้ึนจากการออกอากาศ รายรับจากการ
สนบัสนุนรายการ และอ่ืนๆ โดยหกัส่วนแบ่ง กสทช. ร้อยละ 
4 ของรายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้าย 

 

OCt หมายถึง ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากการด าเนินการในปีท่ี t ซ่ึงตน้ทุนน้ีไม่

รวมค่าเส่ือมราคา  และดอกเบ้ียจ่ายให้กบัเงินลงทุนท่ีกูม้า
ลงทุน ไดแ้ก่ ตน้ทุนผลิต ค่าใชจ่้ายในการผลิตรายการ และ
ตน้ทุนในการด าเนินงาน 

 
CFt หมายถึง เงินลงทุนในโครงการท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือโครงการประมูลงานได้

ในปีท่ี t ไดแ้ก่ เงินลงทุนในใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ตน้ทุนโครงข่ายโทรทศัน์ (MUX) และเงินลงทุนใน
สินทรัพยถ์าวร     

r0 หมายถึง อตัราคิดลด หรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
 
t หมายถึง ปีการด าเนินโครงการ 
 
n หมายถึง อายโุครงการ 

 
2.3 อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Financial Internal Rate of Return: FIRR) 

 
อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ หมายถึงอตัราผลตอบแทนท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงินสดรับทั้งหมดเท่ากับมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมด หรือหมายถึงอตัรา
ผลตอบแทนท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากบัศูนย ์อตัราผลตอบแทน
ภายในของโครงการถือว่าเป็นอตัราร้อยละท่ีแสดงถึงความสามารถของเงินทุนท่ีจะก่อใหเ้กิดรายไดคุ้ม้กบั
เงินลงทุนของโครงการพอดี การค านวณหาอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ คือการค านวณหาค่า
อตัราคิดลดว่ามีค่าเท่าใดจึงจะท าให้ มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากบัศูนย ์
ดงันั้นการค านวณหาอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ จึงคลา้ยคลึงกบัการค านวณหามูลค่าปัจจุบนั
ของผลตอบแทนสุทธิของโครงการเกือบทุกอยา่ง จะแตกต่างกนัก็ตรงท่ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียในการค านวณหา
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ ส่วนการค านวณหาอตัราผลตอบแทนภายในของ
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โครงการ จะเป็นการใชอ้ตัราคิดลดท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ มีค่าเท่ากบั
ศูนย ์ เม่ือค านวณหาอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการแลว้จึงน าไปเปรียบเทียบกบัค่าเสียโอกาสของ
เงินทุน คืออตัราดอกเบ้ียเงินกู ้กล่าวคืออตัราผลตอบแทนภายในของโครงการสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูก้็
แสดงวา่การลงทุนใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่ากบัเงินทุนท่ีจ่ายออกไป 
 

การค านวณหาอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการสามารถค านวณได้ด้วยวิธีการ
ทดลองซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก เพื่อหาระดบัค่าของอตัราคิดลดจนท าให้มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของ
โครงการมีค่าเท่ากบัศูนย ์ซ่ึงสามารถค านวณไดต้ามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

 
 

โดยท่ี BFt หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนแก่เงินลงทุนท่ี
ลงทุนในโครงการแต่ละปีท่ี t 

 
ICFt หมายถึง เงินลงทุนในโครงการท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือโครงการประมูลงานได้

ในปีท่ี t ไดแ้ก่ เงินลงทุนในใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตน้ทุนโครงข่ายโทรทศัน์ (MUX) และเงินลงทุนใน
สินทรัพยถ์าวร 

 
r หมายถึง อตัราคิดลด หรืออตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม 
 
t หมายถึง ปีการด าเนินโครงการ 
 
n หมายถึง อายโุครงการ 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวตัวต่อการเปลีย่นแปลงของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 
 การวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการ เป็นการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตน้ทุนและผลตอบแทน ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนสุทธิของโครงการใน
ท่ีสุด ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการ จะท าให้ผูป้ระเมิน
โครงการทราบว่า หากมีตวัแปรใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไวแ้ลว้นั้น จะมีผลกระทบต่อ
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ผลตอบแทนสุทธิของโครงการอยา่งไรบา้ง ทั้งน้ีเพื่อจะไดห้าทางควบคุมตวัแปรเหตุต่าง ๆ เหล่านั้นเป็น
การล่วงหนา้ เพื่อจะท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงกบัประมาณการให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนสามารถแยกวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

ตน้ทุนรวม (Total Cost)     =  ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (Investment Cost) + ตน้ทุนผนัแปร หรือ 
        ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ (Operating Cost)  + ตน้ทุนทางออ้ม 
 
ผลตอบแทนรวม (Benefit) = รายไดร้วม (Total Revenue) – ตน้ทุนผนัแปรและค่าใชจ่้ายต่างๆ 
         ท่ีไม่รวมค่าดอกเบ้ียเงินกูท่ี้กูม้าลงทุน 
 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโครงการ มีอยูเ่พยีง 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
 

(1) การเปล่ียนแปลงปัจจยัดา้นผลตอบแทนของโครงการ 
 

(2) การเปล่ียนแปลงปัจจยัดา้นตน้ทุนของโครงการ 
 

ในการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการ ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีใชเ้พื่อการวิเคราะห์
ความไวของตน้ทุนและผลตอบแทน ไดแ้ก่ ความผนัแปรของตน้ทุนรวม ความผนัแปรของราคา และความ
ผนัแปรของปริมาณความตอ้งการในการใชส่ื้อของบริษทัในการโฆษณา  การเปล่ียนแปลงของปัจจยั
ดงักล่าวอาจเกิดข้ึนเฉพาะปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง หรืออาจเกิดข้ึนพร้อม ๆ กนักไ็ด ้ซ่ึงถา้มีการเปล่ียนแปลงกจ็ะ
ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการโดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการก าหนดราคาและต้นทุนการผลิต
ในระยะยาว 

 

 การวิเคราะห์ตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยในระยะยาวเป็นการคิดตน้ทุนเพื่อใชใ้นการก าหนดราคาสินคา้
ในระยะยาวและการตั้งราคาค่าบริการท่ีจะใหไ้ดก้ าไรตามเป้าหมายท่ีก าหนด การก าหนดราคาสินคา้โดยวิธี
น้ีเป็นวิธีหน่ึงของการก าหนดราคาโดยใชห้ลกัการตน้ทุนเพิ่มหน่วยสุดทา้ย ซ่ึงเหมาะส าหรับการก าหนด
ราคาสินคา้สาธารณูปโภคท่ีมีลกัษณะของการลงทุนท่ีมีมูลค่าการลงทุนขนาดใหญ่ ไม่สามารถแบ่งการ
ลงทุนเพื่อตอบสนองการบริโภคแต่ละหน่วยได ้(Problem of indivisibility) จึงอาศยัหลกัการของตน้ทุน
เฉล่ีย (Average Cost) มาพิจารณาร่วมกนักบั ตน้ทุนส่วนท่ีเพิ่ม (Incremental Cost) อนัเน่ืองมาจากการ
ขยายการลงทุน ตน้ทุนส่วนเพิ่มเฉล่ียท่ีค  านวณไดน้ี้จะมีค่าเท่ากบัตน้ทุนส่วนเพิ่มหน่วยสุดทา้ยในระยะยาว 
(Long-run Marginal Cost) การค านวณจะใชว้ิธีการเฉล่ียตน้ทุนหน่วยสุดทา้ยในช่วงท่ีท าการศึกษา ราคาท่ี
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ได้จะไม่มีความผนัผวนเพราะตน้ทุนส่วนเพิ่มเฉล่ียในแต่ละปีท่ีค  านวณได้จะเท่ากันตลอด และอาศยั
หลกัการหามูลค่าปัจจุบนั (Present Value) ของตน้ทุนและปริมาณท่ีเกิดข้ึนในอนาคตดว้ยการใชอ้ตัรา
ส่วนลด (r) เป็นตัวปรับท่ีจะสะท้อนน ้ าหนักของมูลค่าท่ีแท้จริงของเงินลงทุนหรือความพึงพอใจ
(อรรถประโยชน์) ระหว่างเวลาปัจจุบนักับเวลาในอนาคต เน่ืองจากตน้ทุนและผลผลิตส่วนเพิ่มท่ีใช้
ค  านวณเกิดข้ึนในหลายระยะเวลาในอนาคตซ่ึงมีมูลค่าท่ีแทจ้ริงไม่เท่ากนั จึงจ าเป็นตอ้งปรับค่าให้เป็น
ปัจจุบนัเพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบกนัได ้โดย AIC สามารถค านวณไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 
  

AIC          =           
 

 

 
 

โดยท่ี ICFt หมายถึง งินลงทุนในโครงการท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือโครงการประมูลงานได้
ในปีท่ี t ไดแ้ก่ เงินลงทุนในใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ตน้ทุนโครงข่ายโทรทศัน์ (MUX) และเงินลงทุนใน
สินทรัพยถ์าวร 

    

 OCt หมายถึง ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากการด าเนินการในปีท่ี t ซ่ึงตน้ทุนน้ีไม่

รวมค่าเส่ือมราคา  และดอกเบ้ียจ่ายใหก้บัเงินลงทุนท่ีกูม้า
ลงทุน ไดแ้ก่ ตน้ทุนผลิต ค่าใชจ่้ายในการผลิตรายการ และ
ตน้ทุนในการด าเนินงาน 

 

Qt  หมายถึง ปริมาณผลผลิตส่วนเพิ่มในปีท่ี t  
 

r0 หมายถึง อตัราคิดลด หรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
 

t หมายถึง ปีการด าเนินโครงการ 
 

n หมายถึง อายโุครงการ 
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งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
  

บมจ.ธนชาติ (2557)  ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัสูงของช่อง อมรินทร์ เทเลวิชัน่ 
โดยการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดด้ว้ยวิธีดงัต่อไปน้ี (1) วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) (2) 
วิธีอตัราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) (3) วิธีการค านวณระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) การวิเคราะห์ตั้งอยูบ่นสมมติฐานว่าโครงการสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองใน
อนาคต (ตลอดระยะเวลา 15 ปี) และไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆอยา่งมีนยัส าคญัเกิดข้ึน 

 
การประมาณรายไดห้ลกัของธุรกิจประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ รายไดจ้ากการจ าหน่ายโฆษณา และ

รายไดจ้ากการจดัสรรเวลาให้ผูอ่ื้นด าเนินรายการ ในส่วนของตน้ทุนหลกัของธุรกิจประกอบดว้ย 3 ส่วน 
คือ ตน้ทุนท่ีใชใ้นการผลิตรายการ ตน้ทุนท่ีใชใ้นการออกอากาศ และตน้ทุนค่าตดัจ าหน่ายใบอนุญาตและ
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตรายการ สมมติฐานค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหารประมาณการจาก
งบประมาณของบริษทั และปรับข้ึนตามอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป ในการค านวณใชอ้ตัราคิดลด เท่ากบั 10.3% 
ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนได ้NPV เท่ากบั 826 ลา้นบาท IRR เท่ากบั 14.5% และ
ระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั 9 ปี 3 เดือน อยา่งไรกต็ามโครงการน้ีมีความเส่ียงท่ีตอ้งพิจารณา คือ เป็นโครงการ
ท่ีใชเ้งินลงทุนสูง ความเส่ียงจากการไม่สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ือง จากกรณีเหตุสุดวิสัย และ
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 
บ.แอดไวเซอร่ี พลสั (2557)  ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนประกอบกิจการโทรทศัน์

ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ ซ่ึงประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล
จ านวน 3 ใบอนุญาต ไดแ้ก่ หมวดหมู่ทัว่ไปความคมชดัสูง หมวดหมู่ทัว่ไปความคมชดัปกติ และหมวดเดก็ 
เยาวชน และครอบครัว ซ่ึงไดป้ระเมินความเป็นไปไดท้างการเงินโดยการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(Net Present Value : NPV) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return) และระยะเวลาคืน
ทุน (Payback Period) โดยไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริษทั รวมทั้งการสัมภาษณ์หรือสอบถามขอ้มูล
เพิ่มเติมจากผูบ้ริหาร ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล และได้
ปรับสมมติฐานบางรายการให้สะทอ้นถึงภาวะตลาด และการแข่งขนัในอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และเศรษฐกิจโดยรวม 

 
รายไดห้ลกัของธุรกิจมาจากค่าโฆษณา ในขณะท่ีตน้ทุนจ าแนกไดเ้ป็นตน้ทุนการผลิตรายการซ่ึง

ใชแ้นวทางการด าเนินธุรกิจเหมือนกบัไทยทีวีสีช่อง 3 ในปัจจุบนั ตน้ทุนค่าใบอนุญาต และค่าเช่าโครงข่าย
ตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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และผูใ้ห้บริการโครงข่าย  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารสัมพนัธ์กบัยอดขาย ค่าใชจ่้ายในการลงทุนตาม
นโยบายลงทุนเพื่อรองรับการออกอากาศผ่านระบบดิจิตอลของบริษทั ส าหรับอตัราคิดลดท่ีใช ้เท่ากบั 
13.3% ผลการค านวณไดมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ เท่ากบั 23,236 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนการ
ลงทุน(IRR) เท่ากบั 46.25% ต่อปี และระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั 6.49 ปี ซ่ึงถือว่าเหมาะสม และสร้างความ
ต่อเน่ืองให้ธุรกิจของบริษทั อย่างไรก็ตามมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนคือ การขาดทุนในช่วงแรกของการ
ลงทุน ผลตอบแทนท่ีอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้และความเส่ียงจากสภาพคล่องท่ีลดลง และหน้ีสิน
จากภาระผกูพนัการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีมีมูลค่าสูง 

 
รติดนัย หุ่นสวัสดิ์ (2556) ศึกษาการเปล่ียนผ่านของเทคโนโลยี กรณีการส่งสัญญาณโทรทศัน์

ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) ของประเทศไทย โดยตั้งสมมติฐานแบ่งกลุ่ม
ผูป้ระกอบการทีวีดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ จ านวน 24 ช่อง ออกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ (1) 
กลุ่มผูน้ าตลาด (Market leaders) จ านวน 3 ราย ถือใบอนุญาตประกอบกิจการรายละ 3 ช่อง (2) กลุ่ม
ผูป้ระกอบการทีวีเดิม (Second tier) จ านวน 4 ราย ถือใบอนุญาตประกอบกิจการรายละ 2 ช่อง และ (3) 
กลุ่มผูป้ระกอบการรายใหม่ (New operator) จ านวน 7 ราย ถือใบอนุญาตประกอบกิจการรายละ 1 ช่อง 
น ามาวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนโดยคิดมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value : NPV) 

 
ผลการศึกษาพบว่ารายไดข้องผูป้ระกอบการแต่ละรายข้ึนอยูก่บัจ านวนของผูช้มฟรีทีวี ส่วนแบ่ง

ตลาดจ านวนผูช้ม คุณภาพของเน้ือหารายการ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือGDP per capita และ
จ านวนประชากรทั้งหมด ส าหรับตน้ทุนของผูป้ระกอบการแต่ละรายข้ึนอยู่กบัรายรับท่ีได ้ค่าใชจ่้ายคงท่ี 
เช่น ค่าใชจ่้ายในการแพร่สัญญาณโทรทศัน์ ผลการค านวณ NPV ของผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มในการ
ด าเนินกิจการโทรทศัน์ตลอดระยะเวลา 15 ปี และใชอ้ตัราคิดลดประมาณ 7% จ าแนกออกเป็น 2 กรณี คือ 
(1) กรณีการเปล่ียนผา่นจากแอนะลอ็กเป็นดิจิตอลท าไดช้า้ (ภายใน 10 ปี) จะให ้NPV ของแต่ละกลุ่ม คือ 
กลุ่มผูน้ าตลาด กลุ่มผูป้ระกอบการทีวีเดิม และกลุ่มผูป้ระกอบการรายใหม่ เท่ากบั 703 , 503 และ 106 
(หน่วย : ร้อยลา้นบาท) ตามล าดบั (2) กรณีการเปล่ียนผา่นจากแอนะลอ็กเป็นดิจิตอลท าไดเ้ร็ว (ภายใน 5 
ปี) จะได ้NPV ของแต่ละกลุ่ม เท่ากบั 915 , 691 และ 254 (หน่วย : ร้อยลา้นบาท) ตามล าดบั ส าหรับ
ขอ้เสนอแนะท่ีมี คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) และผูป้ระกอบการควรจะเร่งใหมี้การเปล่ียนผา่นจากระบบแอนะลอ็กเป็นดิจิตอลโดยการใหก้าร
อุดหนุนค่าใชจ่้ายในการซ้ือกล่องรับสัญญาณ (Set top box) เน่ืองจากหากผูบ้ริโภคตอ้งมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนใน
การรับชมดิจิตอลทีวี การเปล่ียนผา่นก็จะยิ่งท าไดช้า้ลง ดงันั้นควรท่ีจะมีการกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนผา่น
โดยการแจกคูปองใหก้บัผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือกล่องรับสญัญาณ (Set top box) ดงักล่าว 



บทที ่3 
 

ภาพรวมและโครงสร้างของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในประเทศไทย 
 

หนา้ท่ีหลกัของกิจการโทรทศัน์ คือ การผลิตและแพร่กระจายสัญญาณภาพและเสียง ของรายการ
ต่างๆ อาทิ ข่าวสาร บนัเทิง สารคดีไปยงัผูรั้บชม เพื่อท่ีจะเขา้ใจลกัษณะพื้นฐานของกิจการโทรทศัน์ เรา
จ าเป็นตอ้งศึกษาถึงวิธีการต่างๆในการแพร่กระจายสัญญาณภาพและเสียง ธุรกิจต่างๆในกิจการโทรทศัน์ 
รูปแบบการด าเนินงานของกิจการโทรทศัน์ มูลค่าของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในประเทศไทย และ การ
ปรับตวัของผูป้ระกอบการสถานีวิทยโุทรทศัน์ภาคพื้นดิน(ฟรีทีวี)ในประเทศไทย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

3.1 การส่งและกระจายสัญญาณโทรทศัน์  
 

การส่งและกระจายสัญญาณโทรทศัน์สามารถท าไดห้ลายวิธี ทั้งน้ีแต่ละวิธีจะมีค่าใชจ่้าย 
คุณภาพสัญญาณ ขีดความสามารถในการส่ือสารแบบโตต้อบ ความครอบคลุมพื้นท่ีซ่ึงแตกต่างกนัออกไป 
ในส่วนน้ีจะวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆในการส่ง และกระจายสัญญาณโทรทศัน์ใน 3 ทางเลือก คือ การส่ง
และกระจายสัญญาณของโทรทศัน์ ภาคพื้นดิน/ฟรีทีวี การส่งและกระจายของโทรทศัน์แบบบอกรับ
สมาชิก/เคเบิลทีวี  และการส่งและกระจายสัญญาณของโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 
3.1.1 โทรทศัน์ภาคพืน้ดิน/ฟรีทีว ี 

 
โทรทศัน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial television) เป็นโทรทศัน์ท่ีไม่เก็บค่ารับชมหรือ “ระบบ

ฟรีทีวี” (Free TV System) ระบบโทรทศัน์ประเภทน้ีท่ีเป็นท่ีคุน้เคยของประชาชนทัว่ไปมากท่ีสุด และไดรั้บ
การยอมรับใหเ้ป็นช่องทางหลกัในการออกอากาศของประเทศ เพราะเป็นระบบท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึง
ไดง่้าย และใหบ้ริการมานานท่ีสุดในประเทศไทย ในปัจจุบนัมีสถานีโทรทศัน์ท่ีแพร่ภาพออกอากาศในระบบ
น้ีอยูท่ ั้งหมด 6 ช่อง ไดแ้ก่ ช่อง 3 , ช่อง5 , ช่อง 7, ช่อง 9 (โมเดิร์นไนน์ทีวี), ช่อง 11(สถานีโทรทศัน์ NBT) 
และสถานีโทรทศัน์สาธารณะ Thai PBS 

 
การแพร่ภาพของโทรทศัน์ภาคพื้นดินในประเทศไทยใชค้วามถ่ี 2 ระบบตามยา่นความถ่ี 

คือ ยา่นคล่ืนความถ่ีสูง (VHF:Very High Frequency Band) ซ่ึงแพร่ภาพดว้ยคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ี ความถ่ี 
30-300 เมกะเฮิร์ตซ และยา่นคล่ืนความถ่ีสูงมาก (UHF:Ultra High Frequency Band) แพร่ภาพดว้ยคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีความถ่ี 300 เมกะเฮิร์ตซถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ ในปัจจุบนั ช่อง 5, ช่อง 7, โมเดิร์นไนน์ทีวี และ 
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สถานีโทรทศัน์ NBT แพร่ภาพในระบบ VHF ในขณะท่ี ช่อง 3 อสมท. และสถานีโทรทศัน์สาธารณะ Thai 
PBS แพร่ภาพในระบบ UHF  

 
โทรทศัน์ภาคพื้นดินมีค่าใชจ่้ายในการลงทุนดา้นอุปกรณ์ในการแพร่ภาพค่อนขา้งมาก 

เน่ืองจากเป็นระบบเปิดซ่ึงใชค้ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในการส่งสัญญาณท่ีตอ้งกระจายออกเป็นวงกวา้ง จากเสา
ส่งสัญญาณผา่นอากาศไปยงับา้นเรือนของประชาชน โดยไม่ไดเ้ดินทางผา่นสายใด ๆ เหมือนในกรณีของ
เคเบิลทีวี สัญญาณท่ีส่งจึงร่ัวไหลและถูกคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าอ่ืนๆในชั้นบรรยากาศและส่ิงกีดขวางรบกวน
ไดง่้าย ดงันั้นหากตอ้งการจะแพร่ภาพในระยะไกลก็จะตอ้งมีเคร่ืองทวนขยายสัญญาณในหลายจุดทัว่
ประเทศหรือใชก้ารทวนสญัญาณท่ีรับมาจากสญัญาณดาวเทียมก็ได ้สถานีโทรทศัน์ ภาคพื้นดินในประเทศ
ไทยมีจ านวนสถานีทวนสญัญาณจากสัญญาณดาวเทียม ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3  จ านวนสถานีทวนสญัญาณของสถานีโทรทศัน์ภาคพื้นดินในประเทศไทย 
 

ช่ือสถานี 
จ านวนสถานีทวนสัญญาณ/สถานีเครือข่าย 

ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 ThaiPBS 
พ.ศ.2533 23 15 20 22 NA - 
พ.ศ.2536 32 24 28 32 NA - 
พ.ศ.2539 32 29 33 32 32 1 
พ.ศ.2542 32 30 35 32 32 37 
พ.ศ.2545 32 31 37 32 32 47 
ท่ีมา: สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3, 2545 
 

อยา่งไรก็ดี ส าหรับผูรั้บชมแลว้โทรทศัน์ภาคพื้นดินจะมีค่าใชจ่้ายในการรับสัญญาณท่ี
น้อยท่ีสุด โดยผูรั้บท่ีอยู่ในรัศมีคล่ืนสัญญาณซ่ึงมีเสาอากาศทัว่ไปก็สามารถรับชมการแพร่ภาพได ้
โทรทศัน์ภาค พื้นดินจึงสามารถแพร่ภาพเขา้ถึงครัวเรือนต่าง ๆ ไดม้ากท่ีสุด ในปัจจุบนัสถานีโทรทศัน์
ภาคพื้นดินในประเทศไทยสามารถส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นท่ีมากกว่าร้อยละ 85 ของประเทศไทย และ
ครอบคลุมประชากรมากกวา่ร้อยละ 95 ของประชากรไทยทั้งหมด  

 
ในส่วนดา้นรายไดน้ั้น สถานีโทรทศัน์ระบบฟรีทีวี (Free TV System) ซ่ึงเป็น

สถานีโทรทศัน์ภาคพื้นดินในประเทศไทยมีรายไดส่้วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 จากการขาย โฆษณา และ
มีรายไดอ่ื้นๆ ท่ีเหลือมาจากค่าเช่าเวลา ค่าลิขสิทธ์ิรายการ และรายไดจ้ากการลงทุน 
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3.1.2 โทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก / เคเบิลทีว ี 
 

เคเบิลทีวีเป็นระบบโทรทศัน์ท่ีใชก้ระจายสญัญาณผา่นใยแกว้น าแสง (Optic fibre) หรือ 
สายสัญญาณอ่ืนๆ เช่น สายโคแอก็เซียลไปยงัครัวเรือนของผูช้ม โดยรายการท่ีแพร่ภาพส่วนใหญ่ มกัจะมี
การเขา้รหัสสัญญาณไวเ้พื่อป้องกนัมิให้ผูท่ี้ไม่ใช่สมาชิกรับชมได ้ ผูท่ี้จะสามารถรับชมจึงตอ้งสมคัรเป็น
สมาชิกซ่ึงจะไดรั้บกล่องถอดรหัสสัญญาณ นอกจากแพร่ภาพผา่นสัญญาณแลว้ผูป้ระกอบการโทรทศัน์
แบบบอกรับสมาชิกยงัสามารถให้บริการไดโ้ดยผ่านดาวเทียม ซ่ึงท าให้ไม่ตอ้งเดินสายเขา้สู่ครัวเรือน
ทั้งหมด ในประเทศไทยมกัเรียกผูป้ระกอบการในกลุ่มน้ีว่า เคเบิลทีวีดว้ย แมไ้ม่ไดใ้ชส้ายเคเบิลในการ
ใหบ้ริการกต็าม  

 
ในการประกอบกิจการเคเบิลทีวี ผูใ้ห้บริการโดยเฉพาะผูใ้ห้บริการท่ีเลือกใช้ 

เทคโนโลยีใยแกว้น าแสงจะมีตน้ทุนคงท่ีในระดบัสูง เน่ืองจากตอ้งลงทุนดา้นโครงข่ายส่ือสัญญาณ ให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีมีสมาชิก โดยไม่สามารถสร้างสถานีทวนสัญญาณจ านวนน้อยไดอ้ย่างโทรทศัน์
ภาคพื้นดิน ตลอดจนตอ้งลงทุนในอุปกรณ์รับสัญญาณส าหรับสมาชิกและระบบการบริการลูกคา้  
นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยงัมีตน้ทุนก่ึงผนัแปรในระดบัท่ีสูง โดยเฉพาะตน้ทุนค่าลิขสิทธ์ิของรายการท่ี
น ามาออกอากาศ ผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีสมาชิกจ านวนมากจึงจะถึงจุดคุม้ทุน  

 
ขอ้ดีของเคเบิลทีวี คือ ภาพและเสียงคมชดัมากกว่าของโทรทศัน์ภาคพื้นดิน เน่ืองจาก

เป็นระบบปิดซ่ึงท าให้ไม่มีคล่ืนรบกวนโดยเฉพาะการแพร่ภาพผา่นใยแกว้น าแสง นอกจากน้ีเคเบิลทีวียงั
เป็นระบบท่ีสามารถใหบ้ริการการส่ือสารสองทาง (Interactive) คือสมาชิกสามารถส่งสัญญาณไปยงับริษทั
เคเบิลทีวีเช่นเดียวกบัท่ีผูใ้ห้บริการเคเบิลทีวีสามารถส่งสัญญาณมายงัสมาชิก ผูป้ระกอบการเคเบิลทีวีจึง
สามารถใหบ้ริการเสริมอ่ืนๆ ร่วมได ้เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศพัท ์และภาพยนตร์ตามสั่ง (Video 
on demand หรือ VOD)  

 
ในปัจจุบนัประเทศไทยมีผูใ้ห้บริการระดบัประเทศท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ คือ 

บริษทั ทรู วิชัน่ส์ เคเบ้ิล จ ากดั (“TRUE”) และบริษทั ซีทีเอช จ ากดั (มหาชน) (“CTH”) นอกจากน้ี ยงัมีผูใ้ห้
บริการเคเบิลทีวีทอ้งถ่ินในเขตภูมิภาค อีกกว่า 520 ราย ท าใหใ้นปัจจุบนัมีครัวเรือนไทยท่ีสามารถเขา้ถึง
บริการเคเบิลทีวีทั้งส้ินประมาณ 19% ของครัวเรือนทั้งประเทศ 

 
ผูป้ระกอบการเคเบิลทีวีมกัแพร่ภาพรายการโทรทศัน์โดยไม่ไดผ้ลิตรายการส่วนใหญ่

เอง แต่มกัซ้ือรายการต่างๆ จากต่างประเทศทั้งรายการสารคดี กีฬา ข่าว ภาพยนตร์ หรือ แฟชัน่ เป็นตน้ 
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3.1.3 โทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม  
 

โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมในท่ีน้ี หมายถึง โทรทศัน์ซ่ึงส่งสัญญาณผา่นดาวเทียมโดยไม่มี
การเขา้รหสัสัญญาณท าใหส้ามารถรับชมได้ หากผูรั้บชมมีจานรับสัญญาณดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ 
เช่น PSI, DynaSAT, InfoSAT, DTV  เป็นตน้ โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมยงัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการแพร่
ภาพในพื้นท่ีซ่ึงการส่งสญัญาณภาคพื้นดินไม่สามารถท าไดโ้ดยสะดวก และช่วยเพิ่มทางเลือกในการรับชม
รายการของผูช้มนอกจากน้ี ในปัจจุบนัยงัมีการน าโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมมาให้บริการโทรทศัน์แบบ
บอกรับสมาชิกอีกดว้ยดงัตวัอย่างของ ทรูวิชัน่ส์  อย่างไรก็ตามในการรับสัญญาณของโทรทศัน์ผ่าน 
ดาวเทียม ผูช้มตอ้งมีจานรับสญัญาณดาวเทียมติดตั้งอยูจึ่งสามารถจะรับชมได ้ 

 
ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีบริษทั ท่ีให้บริการส่งสัญญาณผา่นดาวเทียม 2 บริษทั คือ 

บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีสถานีภาคพื้นดินของตนเองและใหบ้ริการเช่าช่องสัญญาณ
ของดาวเทียมระหว่างประเทศดว้ย และบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมี ทั้งสถานีภาคพื้นดิน และ
ดาวเทียมกลุ่มไทยคมและดาวเทียมไอพีสตาร์เป็นของตนเอง  

 
การส่งสญัญาณโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม จะเร่ิมจากการส่งสัญญาณผา่นสถานีภาคพื้นดิน

ซ่ึงตอ้งใชจ้านส่งสัญญาณท่ีมีขนาดใหญ่ (มีเส้นผา่นศูนยก์ลางถึง 9-12 เมตร) ท่ีสามารถส่งสัญญาณไปสู่
ดาวเทียม (Uplink) ท่ีอยูห่่างไปประมาณ 35,786 กิโลเมตร ดาวเทียมท่ีรับสญัญาณจะถ่ายทอดสัญญาณกลบั
สู่โลก (Downlink) ในยา่นความถ่ี C-Band (ความถ่ี 4-8 กิกะเฮิร์ตซ) หรือ KU-Band (12-18 กิกะเฮิร์ตซ) ใน
การรับสญัญาณในยา่นความถ่ี C-Band นั้น จะตอ้งใชจ้านดาวเทียมท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางใหญ่กวา่และราคา
แพงกวา่ยา่นความถ่ี KU-Band ทั้งน้ีสญัญาณในยา่นความถ่ี C-Band อาจถูกรบกวนจากสัญญาณภาคพื้นดิน 
ในขณะท่ีสญัญาณในยา่นความถ่ี KU-Band อาจถูกรบกวนไดด้ว้ยละอองน ้าในอากาศ  

 
ค่าใชจ่้ายในการส่งสัญญาณของผูป้ระกอบการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมอยูท่ี่ประมาณ 1 

ลา้นเหรียญสหรัฐต่อทรานสปอนเดอร์ (Transponder) ต่อปี (ประมาณ 37-40 ลา้นบาทต่อปี) อยา่งไรก็ตาม 
การใชเ้ทคโนโลยบีีบอดัสัญญาณ (Signal Compression) จะท าใหส้ามารถแบ่งเช่าสัญญาณใหน้อ้ยกว่า  1 
ทรานสปอนเดอร์ท าใหเ้หลือค่าใชจ่้ายเพียงประมาณ 3-5 ลา้นบาท ต่อปี  

 
ค่าใชจ่้ายของผูรั้บชมโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมนั้น จะข้ึนกบัราคาของจานรับสัญญาณ

ดาวเทียมโดยในปัจจุบนัจานรับสัญญาณดาวเทียมมีราคาถูกลงมามากเหลือเพียงประมาณ  2,000-3,000  
บาท จากในระยะแรกอยูท่ี่ระดบัหลายหม่ืนบาท ท าให้สามารถเขา้ถึงผูท่ี้รับชมโทรทศัน์ไดเ้พิ่มข้ึนมาก มี
ครัวเรือนท่ีสามารถเขา้ถึงบริการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ทั้งส้ินประมาณ 49% ของครัวเรือนทั้งประเทศ 
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3.2 ธุรกจิต่างๆในกจิการโทรทศัน์  
 

แมว้่าช่องทางในการแพร่กระจายสัญญาณโทรทศัน์อาจมีหลายระบบดงัท่ีกล่าวมาก็ตาม แต่
ธุรกิจต่างๆ ในกิจการโทรทศัน์ในระบบต่างๆ ลว้นมีองคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบเหมือนกนัทั้งส้ินคือ 
การผลิตรายการ การรวบรวมรายการ การส่งสญัญาณ และ การกระจายสญัญาณ ดงัภาพท่ี 4  

 

 
 
 

 
ภาพที ่4  ธุรกิจต่างๆ ในกิจการโทรทศัน์ 
ท่ีมา: สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2550)  
 

3.2.1 การผลติรายการ 
 

โดยทัว่ไปรายการอาจผลิตโดยผูผ้ลิตรายการอิสระ หรือ ผลิตโดย สถานีโทรทศัน์เองก็
ได ้เช่น ในประเทศไทยผูผ้ลิตรายการละครหลงัข่าวหรือเกมส์โชวม์กัเป็นผูผ้ลิตรายการอิสระ ทั้งน้ีรายไดท่ี้
ผูผ้ลิตรายการอิสระไดรั้บอาจมาจากรูปแบบต่างๆ คือ เงินว่าจา้งจากสถานีโทรทศัน์ หรือค่ารายการท่ีไดรั้บ
จากการน ารายการไปเสนอขายสถานีโทรทศัน์  ค่าขายโฆษณาส าหรับช่วงเวลาท่ีรายการออกอากาศโดยใน
กรณีน้ีผูผ้ลิตรายการตอ้งซ้ือเวลาจากสถานีโทรทศัน์และมีความเส่ียงในการขายโฆษณา  และรายไดจ้ากทั้ง
เงินว่าจา้งและค่าขายโฆษณาผสมผสานกนั กล่าวคือ ผูผ้ลิตรายการจะไดค่้ารายการจากการขายรายการให้
สถานีโทรทศัน์ พร้อมกบัไดค่้าส่วนแบ่งของรายได ้จากโฆษณาดว้ย  

 
3.2.2 การรวบรวมรายการ 
 

การรวบรวมรายการเป็นการน ารายการต่างๆ ท่ีผลิตแลว้ ทั้งผลิตเองหรือจากผูผ้ลิต
รายการอิสระมาจดัท าเป็นผงัรายการจนเป็นช่องสถานีโทรทศัน์อย่างสมบูรณ์ ตวัอย่างของผูร้วบรวม
รายการ ไดแ้ก่ Discovery Channel หรือ National Geographic Channel เป็นตน้ ในกรณีของ Discovery 
Channel ผูร้วบรวมรายการจะว่าจา้งผูผ้ลิตรายการอิสระหลายรายให้ผลิตรายการ แลว้น ารายการต่างๆมา
จดัเป็นผงัรายการท่ีสมบูรณ์และหารายไดจ้ากการขายโฆษณา และค่าบอกรับเป็นสมาชิก (Subscription)  

 
 

ผู้ผลติ 
รายการ 

ผู้รวบรวม 

รายการ 

ผู้ส่ง 

สัญญาณ 

ผู้กระจาย 

สัญญาณ 
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3.2.3 การส่งสัญญาณ 
 

การส่งสัญญาณจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงท่ีห่างไกลออกไป มกัใชใ้นการส่งผ่าน
ดาวเทียมไปยงัสถานีทวนสญัญาณปลายทาง ผูใ้หบ้ริการในส่วนน้ีจึงมกัเป็นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 
ตวัอยา่งผูใ้ห้บริการส่งสัญญาณในประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงใหบ้ริการ
ช่องสัญญาณของดาวเทียมไทยคม โดยมีสถานียิงสัญญาณดาวเทียมเป็นของตนเอง และบริษทั กสท. 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีสถานีภาคพื้นดินของตนเองแต่ตอ้งใชด้าวเทียมของต่างประเทศ  

 

3.2.4 การกระจายสัญญาณ 
 

การแพร่ภาพเขา้สู่เคร่ืองรับโทรทศัน์ปลายทาง โดยอาจจะผ่านทวนสัญญาณตามจุด 
ต่าง ๆ หรือ ใชส้ายเคเบิลแพร่ภาพสู่ครัวเรือนของ ผูช้ม  
 

3.3 มูลค่าของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในประเทศไทย  
 

ส่ือโทรทศัน์ถือเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดในประเทศไทย มีอตัราการเขา้ถึงประชากร 
98% และเป็นแหล่งรวมงบประมาณจากการโฆษณามูลค่ามหาศาล มูลค่าโฆษณารวมของส่ือโทรทศัน์ในปี 
2555 จากขอ้มูลของ AGB Nielsen Media Research อยูท่ี่ 68,105 ลา้นบาท คิดเป็น 58% ของมูลค่าทั้งหมด
ในอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวม และมูลค่าโฆษณาก็มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ทุกปี แสดงดงัภาพท่ี 5 
และ ภาพท่ี 6 ตามล าดบั 
 

 
 

ภาพที ่5  สดัส่วนการใชจ่้ายโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ ปี 2555 
ท่ีมา:  AGB Nielsen Media Research, 2555 
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ภาพที ่6  มูลค่าการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ ปี พ.ศ. 2549-2555 
ท่ีมา: AGB Nielsen Media Research, 2555 
 
 ปัจจุบนัความนิยมของฟรีทีวีทั้ง 6 ช่อง สามารถจดัอนัดบัความนิยมคิดจากจ านวนผูช้มโดย
เรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ช่อง 7 (47%) ,ช่อง 3 (33%) ,ช่อง 9 (8%), ช่อง 5 (6%), Thai PBS (4%) และ ช่อง 11 
(1%) แสดงดงัภาพท่ี 7 
 

 

 

ภาพที ่7  ความนิยมของสถานีโทรทศัน์ (ฟรีทีวี) ทั้ง 6 ช่อง วดัจากจ านวนผูช้ม   
ท่ีมา: รายงานประจ าปี อสมท. ,ปี 2555 
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 จากขอ้มูลในรายงานประจ าปี อสมท.,ปี 2555 จะเห็นไดว้่าสัดส่วนผูช้มรวมกนัของช่อง 3 
และช่อง 7 รวมกนัไดม้ากถึงร้อยละ 80 ของอุตสาหกรรมทั้งหมด เหลือส่วนแบ่งใหฟ้รีทีวีช่องอ่ืนๆ เพียง
ร้อยละ 20 เท่านั้น อยา่งไรกต็ามถา้พิจารณาจาก “สัดส่วนรายได”้ แทนจ านวนผูช้มโดยตรงแลว้ ฟรีทีวีช่อง
อ่ืนๆ นอกจากช่อง 3 และช่อง 7 มีสัดส่วนรายไดม้ากกว่าส่วนแบ่งตลาดอยา่งมีนยัสาคญั โดยช่อง 7 มี
สดัส่วนรายไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงท่ีร้อยละ 31 ตามดว้ยช่อง 3 ท่ีร้อยละ 28 ในขณะท่ีช่อง 9 มีสัดส่วนรายไดสู้ง
ถึงร้อยละ 19 ใกลเ้คียงกบัช่อง 5 ท่ีมีสัดส่วนรายไดร้้อยละ 18 (ไม่นบั Thai PBS ท่ีไม่หารายไดจ้ากการ
โฆษณา) แสดงดงัภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพที ่8  สดัส่วนการตลาดของสถานีโทรทศัน์ (ฟรีทีวี) ทั้ง 6 ช่อง ปี 2555  
ท่ีมา: รายงานประจ าปี อสมท.,ปี 2555 
 

3.4 ปริมาณสินค้าในอุตสาหกรรมสถานีวทิยุโทรทศัน์ 
 

เน่ืองจากลกัษณะอุปสงคข์องสินคา้ในอุตสาหกรรมสถานีวิทยโุทรทศัน์ท่ีเป็นอุปสงคสื์บเน่ือง 
ท าให้สินคา้ในอุตสาหกรรมข้ึนอยูก่บัการก าหนดท่ีมาของอุปสงค ์ คือ หากก าหนดให้อุปสงคท่ี์ใชใ้นการ
พิจารณาคือความตอ้งการของผูรั้บชมรายการโทรทศัน์ (Need, ซ่ึงเป็นเพียงความตอ้งการท่ีมีผลโดยออ้มใน
การสนับสนุนให้เกิดการผลิตสินคา้ในอุตสาหกรรม) สินคา้ในอุตสาหกรรมก็คือ รายการโทรทศัน์ท่ี
ออกอากาศ แต่หากก าหนดให้อุปสงคท่ี์ใชใ้นการพิจารณา คือ ความตอ้งการของผูผ้ลิตสินคา้ท่ีให้การ
สนบัสนุนการด า เนินธุรกิจ (Effective Demand, ซ่ึงเป็นอุปสงคท่ี์แทจ้ริงในอุตสาหกรรม) สินคา้ใน
อุตสาหกรรมกคื็อ เวลาโฆษณาของสถานีโทรทศัน์นัน่เอง 
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ดงันั้นปริมาณสินคา้ในอุตสาหกรรมจึงไดแ้ก่  เวลาโฆษณาของสถานีโทรทศัน์ โดยพบว่า
อุตสาหกรรมฟรีทีวีเดิม มีเง่ือนไขในการผลิตสินคา้ตามประกาศกรมประชาสัมพนัธ์  “เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาส าหรับการโฆษณาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทศัน์” คือก าหนดใหส้ถานีวิทยโุทรทศัน์ท าการโฆษณาและบริการธุรกิจ ไดไ้ม่เกินชัว่โมงละ 12 นาที 
แต่เวลาในการออกอากาศใน 1 วนั มีคงท่ีเพียง 24 ชัว่โมง ท า ใหสิ้นคา้ในอุตสาหกรรมมีปริมาณจ านวน
จ ากดั คือ เพียง 288 นาที/วนั/สถานี (24 ชม./วนั x 12 นาที/ชม. = 288 นาที/วนั) 

 
ในกรณีของการส่งสญัญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลนั้น กสทช. ไดก้ าหนดใหส้ถานี

วิทยโุทรทศัน์ท าการโฆษณาและบริการธุรกิจ ไดสู้งสุดไม่เกินชัว่โมงละ 12 นาที แต่เฉล่ียทั้งวนัไม่เกิน
ชัว่โมงละ 10 นาที เวลาในการออกอากาศใน 1 วนั มีคงท่ีเพียง 24 ชัว่โมง ท าใหสิ้นคา้ในอุตสาหกรรมมี
ปริมาณจ านวนจ ากดั คือ  240 นาที/วนั/สถานี (24 ชม./วนั x 10  นาที/ชม. = 240 นาที/วนั)  

 
3.5 เรตติง้โทรทศัน์และการก าหนดราคาโฆษณา 

 
เรตต้ิงโทรทศัน์ หรือความนิยมของผูช้มในรายการโทรทศัน์ สามารถวดัและแสดงผลออกได้

เป็นตวัเลขเรียกว่า TVR หรือ Television Viewer Rating หมายถึงสัดส่วนจ านวนผูช้มท่ีรับชมรายการ
โทรทศัน์นั้นๆต่อจ านวนผูช้มโทรทศัน์ทั้งประเทศ   

 
ส าหรับเหตุผลท่ีตอ้งมีการส ารวจเรตต้ิงโทรทศัน์ เน่ืองจากอุตสาหกรรมโทรทศัน์ตอ้งการ

ทราบว่ารายการแต่ละรายการมีประชาชนกลุ่มใดบา้งท่ีดูรายการนั้นๆ มีจ านวนคนมากนอ้ยเพียงใดท่ีดู
โทรทศัน์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อน าไปก าหนดอตัราค่าโฆษณาและยอดเวลาเช่าโฆษณาในรายการ แต่
เน่ืองจากการส ารวจเรตต้ิงโทรทศัน์นั้นไม่สามารถตรวจวดัจ านวนคนดูโทรทศัน์จริงๆได ้เพราะเคร่ืองรับ
โทรทศัน์เป็นเคร่ืองท่ีรับสัญญาณแต่ไม่มีเคร่ืองส่งสัญญาณกลบั และจ านวนครัวเรือนท่ีรับชมโทรทศัน์มี
ปริมาณท่ีสูงมากประมาณ 22 ลา้นครัวเรือนทัว่ประเทศส าหรับประเทศไทย ดงันั้นจึงตอ้งใชห้ลกัสถิติเขา้
มาช่วยในการตรวจวดัให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ ซ่ึงการตรวจวดัทางสถิติน้ี
ไม่ไดต้รวจวดัคนทั้งหมดจริงๆ แต่เป็นการตรวจวดัเพียงคนบางกลุ่มท่ีใกลเ้คียงกบักลุ่มเป้าหมายเท่านั้น 

 
ส่ิงแรกท่ีจะมีการตรวจวดั คือ มีจ านวนบา้นจ านวนเท่าใดท่ีมีโทรทศัน์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งการนั้น

ตอ้งแยกย่อยออกเป็นแต่ละพื้นท่ีของประเทศ ส าหรับประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และ ภาคใต ้จากนั้นกต็อ้งแบ่งแต่ละพื้่นท่ีออกเป็น 
ในเขตเทศบาล และ นอกเขตเทศบาล เม่ือแบ่งแยกเช่นน้ี ก็ตอ้งแบ่งจงัหวดัออกเป็น จงัหวดัขนาดใหญ่ 
จงัหวดัขนาดกลาง และ จงัหวดัขนาดเล็ก และ แบ่งย่อยตามพื้นท่ีออกไปเร่ือยๆ จนถึงระดบัหมู่บา้น 
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นอกจากขอ้มูลของแต่ละพื้นท่ีแลว้ ยงัตอ้งเก็บขอ้มูลในแต่ละบา้นว่ามีจ านวนโทรทศัน์ก่ีเคร่ือง มีโทรทศัน์
ขาวด า หรือ สี ก่ีเคร่ือง มีจ านวนคนในบา้นก่ีคน แยกตามเพศชายหญิง เพื่อใหไ้ดภ้าพของความเป็นจริงท่ีมี
จ านวนประชากรใหไ้ดช้ดัเจนมากท่ีสุด ซ่ึงการท าทุกขั้นตอนเหล่าน้ีเราเรียกว่า "Establishment Survey" 
เม่ือไดภ้าพรวมของประชากรและครัวเรือนทัว่ประเทศแลว้ จึงก าหนดการจดัสรรจ านวนบา้นท่ีจะท าการ
ส ารวจในแต่ละพื้นท่ีให้มีความสอดคลอ้งกบัจ านวนบา้นทั้งหมด และ มีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงหรือเหมือน
บา้นทัว่ประเทศมากท่ีสุดก่อนท่ีจะท าการตรวจวดัใดๆข้ึน   

 
 บริษทัท่ีใหบ้ริการส ารวจเรตต้ิงโทรทศัน์ในประเทศไทยมีรายใหญ่ 2 ราย คือ บริษทั เอ.ซี.เนล
สัน จากประเทศเนเธอร์แลนด ์และบริษทัวิดีโอรีเสิร์ทจากประเทศญ่ีปุ่น อยา่งไรก็ตามผูซ้ื้อโฆษณาและเอ
เจนซ่ีโฆษณาส่วนใหญ่โดยเฉพาะบริษทัจากยโุรปและสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นผูใ้ชจ่้ายงบประมาณโฆษณาราย
ใหญ่ของประเทศไทย เช่น บ.ยนิูลีเวอร์ ยงัคงเลือกใชข้อ้มูลเรตต้ิงจาก บริษทั เอ.ซี.เนลสัน ซ่ึงเป็นผูน้ า
บริษทัวิจยัทางการตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยเหตุผลเร่ืองความเช่ือมัน่ในผลการส ารวจ เช่นเดียวกบัการ
ยอมรับจากบริษทัผูซ้ื้อส่ือโฆษณาต่างๆ ทัว่โลก 
 
 ส าหรับเคร่ืองมือวดัอตัราความนิยมรายการโทรทศัน์ท่ี บริษทั เอ.ซี.เนลสัน ใชง้านมีช่ือว่า
เคร่ือง People Meter หรือ PM ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีสามารถทราบไดว้่าใครเป็นผูเ้ปิดรับชมรายการนั้นบา้ง โดย
สมาชิกอาสาท่ีก าลงัรับชมจะตอ้งท าการกดปุ่มท่ีตวัเคร่ือง เพื่อแสดงว่าสถานะว่าตนเอง หรือบุคคลใดภายใน
บา้นก าลงัรับชมรายการนั้นๆ อยู ่ อีกทั้งเคร่ืองน้ียงัสามารถรายงานพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการดว้ยการ
ส่งสัญญาณทางสายโทรศพัทไ์ปยงัศูนยข์องบริษทัวิจยัแทนการบนัทึกดว้ยกระดาษ ซ่ึงวิธีการน้ีท าให้
เคร่ืองวดัสามารถรายงานผลการเก็บขอ้มูลไดท้นัทีท่ีแต่ละรายการจบว่ามีโทรทศัน์ก่ีเคร่ืองท่ีเปิดรับชม
รายการ ดงัแสดงในภาพท่ี 9 
 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพที ่9  เคร่ือง People Meter ท่ีใชใ้นการส ารวจเรตต้ิงโทรทศัน์ 
ท่ีมา: http://www.agbnielsen.net 
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ตารางที ่4  ผลการส ารวจเรตต้ิงของสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทยช่วงวนัท่ี 16/6/2014-22/06/2014 
 

Top 10 Programmes by weekly 

CH3 

Counter 2nd Description Date 
Day of 
week 

Start 
time 

End 
time 

Duration TVR ( r) 000s 

1 DAN DARA 22/6/2014 Sun 19:12 20:09 00:56:13 9.0 5884 

2 
FLASH NEWS 
19.00 

22/6/2014 Sun 19:11 19:12 00:01:03 8.8 5757 

3 
SANEHA 
SANYA 
KHAEN-2 

19/6/2014 Thu 20:39 22:55 02:15:26 8.4 5453 

4 
SANEHA 
SANYA 
KHAEN 

18/6/2014 Wed 20:31 22:47 02:15:38 7.9 5152 

5 
THAILANDS 
GOT TALENT 
SEA,4-2 

22/6/2014 Sun 18:17 19:11 00:54:33 7.7 5042 

6 
RAK NEE JHE 
JAD HAI 

21/6/2014 Sat 20:17 22:42 02:24:58 7.7 5033 

7 
STATE OF 
EMERGENCY.2 

19/6/2014 Thu 20:35 20:39 00:04:40 7.6 4940 

8 
RAK NEE JHE 
JAD HAI 

22/6/2014 Sun 20:23 22:46 02:22:18 7.4 4808 

9 
SISAN 
BANTERNG-2 

20/6/2014 Fri 20:57 21:05 00:07:58 7.1 4664 

10 
SANEHA 
SANYA 
KHAEN-1 

19/6/2014 Thu 20:33 20:35 00:01:15 7.1 4636 
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ตารางที ่4  (ต่อ) 

         
CH7 

Counter 2nd Description Date 
Day of 
week 

Start 
time 

End 
time 

Duration TVR 
( r) 

000s 

1 
KHOM 
PHAYABAT-2 

19/6/2014 Thu 20:39 22:54 02:15:16 15.9 10353 

2 
STATE OF 
EMERGENCY.2 

19/6/2014 Thu 20:34 20:39 00:04:55 12.7 8264 

3 
KHOM 
PHAYABAT-1 

19/6/2014 Thu 20:33 20:34 00:01:23 12.6 8236 

4 
KHOM 
PHAYABAT 

18/6/2014 Wed 20:38 22:51 02:12:37 12.2 7942 

5 
KHAO PARK 
KAM CHUANG TI 
2 

19/6/2014 Thu 20:07 20:33 00:25:44 11.5 7500 

6 
KHAO PARK 
KAM CHUANG TI 
2-2 

18/6/2014 Wed 20:26 20:38 00:11:47 11.1 7216 

7 
STATE OF 
EMERGENCY 

18/6/2014 Wed 20:22 20:26 00:04:36 10.9 7121 

8 
KHAO PARK 
KAM CHUANG TI 
2 

16/6/2014 Mon 20:09 20:33 00:24:06 10.2 6686 

9 
PEEK MONGKUT-
1 

16/6/2014 Mon 20:33 22:25 01:51:54 10.1 6590 

10 
KHAO PARK 
KAM CHUANG TI 
2 

21/6/2014 Sat 20:04 20:30 00:26:02 9.5 6219 

ท่ีมา: http://www.agbnielsen.net/news/news.asp?id=725&country=Thailand 
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การก าหนดราคาสินคา้ของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ จะก าหนดจากจ านวนผูช้มท่ีรับชมรายการ
โทรทศัน์ในช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงผูค้นภายในวงการสถานีโทรทศัน์เรียกว่า Cost per Rating Point (CPRP) 
นัน่เอง ดงันั้น ค่า CPRP จึงเปรียบไดก้บัราคาของสินคา้ท่ีแทจ้ริงท่ีผูบ้ริโภคประสบ ลกัษณะดงักล่าวท าให้
ราคาเวลาโฆษณามีการปรับเพิ่มข้ึนตลอดเวลาตามจ านวนประชากรท่ีรับชม อตัราค่าโฆษณาของ
สถานีโทรทศัน์ต่างๆ ในประเทศไทย และอตัราค่าโฆษณาของช่อง 8 ในปี 2556 (ตารางท่ี 5และ ตารางท่ี 6 
ตามล าดบั) 

 
ตารางที่ 5  อตัราค่าโฆษณาของสถานีโทรทศัน์ต่างๆ ในประเทศไทย 
 

ช่องสถานี 
Primetime(18:30-22:30 น.) 

(บาท/นาท)ี 
Non-primetime 

(บาท/นาท)ี 

CH3 480,000 

80,000-450,000 
CH5 480,000 

CH7 500,000 

CH9 350,000 

Cab/Sat 
channel 

10,000-20,000 3,000-10,000 

ท่ีมา: AGB Nielsen Media Research, ปี 2556 
 
ตารางที่ 6  อตัราค่าโฆษณาของทีวีดาวเทียมช่อง 8 ของ บริษทัฯ   
 

Content 
ปริมาณจ านวนนาททีี่โฆษณา/
จ านวนนาททีี่โฆษณาทั้งหมด 

 อตัราค่าโฆษณา (บาท/นาท)ี  

Package A 25%                             12,000  
Package B 50%                              7,000  
Package C 25%                              2,000  

 
ราคาเฉล่ีย                              7,000  

ท่ีมา: จากการสอบถามนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ , ปี 2556 
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3.6 การปรับตัวของผู้ประกอบการสถานีวทิยุโทรทศัน์ภาคพืน้ดิน(ฟรีทวี)ีในประเทศไทย 
 

การเปล่ียนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดินจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบ
ดิจิตอลตามประกาศ กสทช. จะมีการพิจารณายกเลิกการรับส่งสัญญาณโทรทศัน์ในระบบแอนะลอ็กในปี 
2558 ซ่ึงคาดวา่การยติุการออกอากาศในระบบแอนะลอ็กจะเกิดข้ึนภายใน 5 ปีจากน้ีไป หรือภายในปี 2561 
ดงันั้นผูป้ระกอบการสถานีโทรทศัน์รายเดิมท่ีตอ้งการท าธุรกิจสถานีโทรทศัน์ต่อไปจ าเป็นจะตอ้งเขา้
ประมูลใบอนุญาตช่องรายการท่ีจะออกอากาศโดยระบบดิจิตอลในคร้ังน้ี หากผูป้ระกอบการรายเดิมไม่เขา้
ร่วมประมูลในโครงการน้ี จะท าให้มีระยะเวลาการด าเนินธุรกิจโทรทศัน์ในระบบแอนะล็อกต่อไปถึงปี 
2561 เท่านั้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองในอนาคตได ้

 
บริษทัตอ้งอยู่ในธุรกิจเดิมคือ ผูป้ระกอบการทีวีดาวเทียม มีขอ้จ ากดัในการเพิ่มรายได้ใน

อนาคต(โดยการปรับข้ึนราคาค่าโฆษณา) เน่ืองจากมีฐานผูช้มนอ้ยกว่าโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล 
ดงันั้นจึงไม่สามารถสร้างโอกาสการเติบโตในธุรกิจทีวีดาวเทียมน้ีไดม้ากนกั อีกธุรกิจหน่ึงของบริษทัคือ
ธุรกิจเพลงก็มีแนวโนม้ของรายไดล้ดลงจากการท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป และธุรกิจโชว์
บิซท่ีมีรายไดค่้อนขา้งคงเดิม ดงันั้นหากบริษทัไม่สามารถประมูลใบอนุญาตน้ีไดจ้ะท าไดผ้ลประกอบการ
ของบริษัทในอนาคตอาจจะรักษาไวไ้ด้ในสภาพเดิม หรือมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั  

  
อยา่งไรก็ตามถา้บริษทัตอ้งการปรับเปล่ียนไปด าเนินธุรกิจสถานีโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลน้ี 

บริษทัต่างๆตอ้งเขา้ประมูลและช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นจ านวนท่ีสูงระดบัพนัลา้นบาท อีกทั้งยงั
ตอ้งมีการลงทุนซ้ือสินทรัพยใ์หม่พร้อมกบัพฒันาสินทรัพยเ์ดิม และบริษทัยงัมีค่าใชจ่้ายตดัจ่ายใบอนุญาต
เพิ่มสูงข้ึน บริษทัต่างๆ มีหนา้ท่ีตอ้งน าส่งค่าธรรมเนียมรายปีและน าส่งเงินรายปีเขา้กองทุนวิจยัและพฒันา
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะรวมกนัทั้งส้ินใน
อตัราร้อยละ 4 ของรายไดจ้ากการด าเนินกิจการโดยไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ซ่ึงในการออกอากาศในระบบแอ
นะลอ็กเดิมท่ีผา่นมาไม่เคยมีค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

 
ดงันั้นการลงทุนเพื่อให้ไดสิ้ทธ์ิและด าเนินธุรกิจในระบบดิจิตอลของผูป้ระเมินไดเ้ป็นการ

ลงทุนสูงมีผลกระทบต่อก าไรและสภาพคล่องของบริษทั นอกจากตน้ทุนสูงแลว้ในส่วนแบ่งตลาดการ
ออกอากาศทีวีดิจิตอลนั้น มีผูป้ระกอบการช่องทีวีดิจิตอลทั้งหมด 24 ช่องออกอากาศ โดยไดเ้ร่ิมด าเนินการ
ออกอากาศในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 ท าใหมี้คู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึนโดยในช่วงปีแรก
คาดว่างบประมาณโฆษณาในส่ือโทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กเดิมจะยงัมีการเติบโตไดอ้ยู ่เน่ืองจากยงัมีฐาน
ผูช้มเดิมประกอบกบัสญัญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบใหม่ยงัไม่สามารถครอบคลุมไดท้ัว่ประเทศท าให้



33 

ผูซ้ื้อส่ือโฆษณายงัตอ้งใชง้บโฆษณาในส่ือระบบแอนะลอ็กเดิมอยู ่ แต่เม่ือสัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอล
ครอบคลุมทัว่ทุกพื้นท่ีแลว้ ส่ือโทรทศัน์ระบบแอนะล็อกจะไดรั้บความนิยมจากผูซ้ื้อส่ือโฆษณาลดลง 
เน่ืองจากส่วนแบ่งผูช้มลดลงจากการท่ีมีผูป้ระกอบการสถานีโทรทัศน์เพิ่มมากข้ึนจาก 5 ราย ปรับเพิ่มข้ึน
เป็น 24 ราย หรือกล่าวไดว้่าสภาพตลาดมีการเปล่ียนแปลงจากตลาดผูข้ายนอ้ยรายเป็นตลาดท่ีแข่งขนักนั
มากข้ึน ส่งผลกระทบต่อรายไดค่้าโฆษณาท่ีแต่ละบริษทัจะไดรั้บกล่าวคือ งบประมาณในการโฆษณาใน
อุตสาหกรรมโทรทศัน์จะมีการกระจายตวัจากผูป้ระกอบการเดิมไปสู่ผูป้ระกอบการรายใหม่มากข้ึน การ
แข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการท่ีประมูลใบอนุญาตฯได ้ท าให้มีการแบ่งผูช้มออกเป็นส่วนๆ ในการรับชม
รายการโทรทศัน์ในช่วงเวลาเดียวกนัซ่ึงจะมีผลต่ออตัราค่าโฆษณาท่ีแตกต่างกนัระหว่างผูป้ระกอบการแต่
ละราย ดงันั้นผูป้ระกอบการเดิมจะตอ้งมีการปรับปรุงทางดา้นเน้ือหารายการให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อ
รักษาฐานผูช้มให้ยงัคงอยู่กบัช่องรายการไวไ้ด ้รวมถึงจะตอ้งควบคุมตน้ทุนการผลิตหรือการด าเนินงาน
ต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพชดเชยกบัรายไดท่ี้อาจไดรั้บลดลง เพื่อรักษาอตัราก าไรใหอ้ยูใ่นระดบัเดิมไวไ้ด ้

 
ถา้สมมติใหมี้ส่วนแบ่งเท่ากนั เดิม 5 ราย แต่ละรายไดส่้วนแบ่ง 20% หรือ 1/5 เม่ือมี 24 ราย 

แต่ละรายจะไดส่้วนแบ่งเฉล่ีย 1/24 รายหรือประมาณ 4% ดงันั้นถา้ฐานของผูช้มไม่ขยายตวั แต่ละบริษทัจะ
มีรายไดล้ดลง และจะแข่งขนัส่วนแบ่งในรายการของแต่ละช่องจะลดลง จ านวนนาทีท่ีขายของแต่ละช่อง
จะลดลง ตลาดจะตอ้งเติบโตสูงถา้หากตอ้งการใหแ้ต่ละรายคงรายไดไ้วสู้ง 

 
ในส่วนของบริษัท อาร์ เอส จ ากัด (มหาชน) หน่ึงในผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีประมูล

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลได้ จ  าเป็นตอ้งมีการปรับตวัเช่นกันโดย
จะตอ้งมุ่งเน้นการสร้างรายการท่ีมีคุณภาพให้สามารถดึงดูดผูช้มได ้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่วนแบ่งตลาดของ
อุตสาหกรรมโฆษณาทางโทรทศัน์ท่ีมีมูลค่าสูงมาก ทั้ งน้ีบริษทัจ าเป็นตอ้งควบคุมตน้ทุนการผลิตให้
เหมาะสมกับรายได้ท่ีได้รับด้วยเช่นกันเน่ืองจากในระยะแรกท่ีสัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลยงัไม่
ครอบคลุมทัว่ประเทศท าให้ผูซ้ื้อส่ือโฆษณายงัคงใชง้บโฆษณาในส่ือระบบแอนะล็อกเดิมอยู่ จึงมีรายได้
เขา้มาท่ีผูป้ระกอบการรายใหม่ยงัไม่มากนกั จึงตอ้งบริหารตน้ทุนการผลิตให้เหมาะสมกบัรายไดท่ี้บริษทั
ไดรั้บ  ทั้งน้ีเพื่อให้มีก าไรและสามารถแข่งขนัในธุรกิจน้ีได ้แต่เม่ือการส่งสัญญาณครอบคลุมทัว่ประเทศ
แลว้ หากบริษทัมีเน้ือหารายการท่ีดีสามารถสร้างฐานผูช้มไดเ้ป็นจ านวนมากจะท าให้สามารถแยง่ชิงส่วน
แบ่งตลาดจากผูป้ระกอบการเดิมได ้จะส่งผลให้รายได้และก าไรของบริษทัเติบโตอย่างมีนัยส าคญัใน
อนาคตได ้ 

 
ดงันั้นบริษทั อาร์ เอส จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งประเมินตน้ทุนเฉล่ียในการออกอากาศภายใต้

ขอ้สมมติต่างๆเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงออกอากาศ ซ่ึงท่ีคาดจากส่วนแบ่งของผูช้ม และยงัตอ้งประเมินความ
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คุม้ค่าของการลงทุนในการด าเนินธุรกิจโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลภายใตข้อ้สมมติและภาพจ าลอง
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อใชใ้นการวางแผนในการด าเนินธุรกิจต่อไป 
 

3.7 แหล่งเงินทุนในการประกอบกจิการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนภายในกิจการ และเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน เพื่อช าระค่าใบอนุญาตฯ และใชใ้นการประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ท าใหส้ามารถ
ค านวณตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียของบริษทั (Weighted Average Cost of Capital:WACC) ซ่ึงค านวณจาก
ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของตน้ทุนของหน้ี (Kd) และตน้ทุนของทุน (Ke) ของบริษทัฯ เพื่อใชเ้ป็นอตัราส่วนลด
ท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการฯ ไดด้งัน้ี 
 

WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 
 

 โดยท่ี 
 

Ke = ตน้ทุนของทุน หรืออตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการ 
 
Kd = ตน้ทุนของหน้ี หรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องบริษทั 
  
T = อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
 
E = ส่วนของผูถื้อหุน้รวม  
 
D = หน้้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย   

 
เม่ือผูศึ้กษาก าหนดให ้Ke มีค่าเท่ากบั 28 %, Kd มีค่าเท่ากบั 5.45%, T มีค่าเท่ากบั 20% และ

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 1.3 เท่า ตลอดอายโุครงการ 15 ปี จะสามารถ
ค านวณตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียของบริษทัได ้14.7% 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการลงทุนประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลของ
บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) หรือ ช่อง 8 จากขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดร้วบรวมและประมวลผลแลว้ไดน้ ามาใช้
ในกระบวนการวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการลงทุน โดยพิจารณาจากการใชว้ิธีคิดต่างๆ ดงัน้ี 
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ต้นทุนเฉลี่ยในการออกอากาศตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดภายใต้สถานการณ์
ต่างๆสามารถน ามาใช้ในการก าหนดอตัราค่าบริการในการโฆษณา 

 
 การวิเคราะห์ตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยในระยะยาว โดยใช้หลกัการตน้ทุนเพิ่มหน่วยสุดทา้ย มา
พิจารณาร่วมกนักบั ตน้ทุนส่วนท่ีเพิ่ม (Incremental Cost) อนัเน่ืองมาจากการขยายการลงทุน การค านวณ
จะใชว้ิธีการเฉล่ียตน้ทุนหน่วยสุดทา้ยในช่วงท่ีท าการศึกษา และอาศยัหลกัการหามูลค่าปัจจุบนั (Present 
Value) ของตน้ทุนและปริมาณท่ีเกิดข้ึนในอนาคตดว้ยการใชอ้ตัราส่วนลด (r) เป็นตวัปรับท่ีจะสะทอ้น
น ้ าหนักของมูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินลงทุน ระหว่างเวลาปัจจุบนักบัเวลาในอนาคต โดย AIC สามารถ
ค านวณไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 
  

AIC          =           

         

 
 
 จากขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัปี 2556 ประกอบกบัผูศึ้กษาไดก้ าหนดให้ตน้ทุนในการด าเนิน
ธุรกิจโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการผลิตมีค่าเป็นสัดส่วน 53% ของรายได ้และ
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเป็น 25% ของรายได ้(ณ ท่ีน้ี ก าหนดให้บริษทัมีรายไดจ้ากการขายเวลา
โฆษณา ซ่ึงสามารถขายเวลาโฆษณาได ้240 นาทีต่อวนั ราคาขายโฆษณา 25,000 บาทต่อนาที) หรือกล่าว
ไดว้่า บริษทัใชน้โยบายในการจดัสรรเงินลงทุนเพื่อผลิตรายการตามรายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บในอตัราร้อย
ละ 53 ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในอตัราร้อยละ 25 และให้มีสัดส่วนคงท่ีไปตลอดการ
ด าเนินงาน 15 ปี รวมกบัตน้ทุนส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากการลงทุนในใบอนุญาตฯ และตน้ทุนในการเช่าโครงข่าย
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เพื่อออกอากาศโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ท าใหส้ามารถหาตน้ทุนรวมของโครงการส่วนท่ีเพิ่มคิด
เป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ อตัราคิดลด 14.7% (ตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียของบริษทั) ไดด้งัตารางท่ี 7 
 
ตารางที่ 7  มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนส่วนท่ีเพิ่มจากการลงทุนในโครงการ ณ อตัราคิดลด r = 14.7 % 
 

ปีที ่
ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนส่วนทีเ่พิม่  

ICFt 

  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
OCt 

ต้นทุนรวม  
TC = 

ICFt+OCt 

Discount 
Factor 

r = 14.7% 
PVTC 

ต้นทุนขาย
และบริการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 

0 379 0 0 379 1.000 379 
1 357 1,161 556 2,074 0.872 1,808 
2 469 1,161 556 2,186 0.760 1,662 
3 469 1,161 556 2,186 0.663 1,449 
4 431 1,161 556 2,148 0.578 1,241 
5 431 1,161 556 2,148 0.504 1,082 
6 54 1,161 556 1,771 0.439 778 
7 54 1,161 556 1,771 0.383 678 
8 54 1,161 556 1,771 0.334 591 
9 54 1,161 556 1,771 0.291 515 
10 54 1,161 556 1,771 0.254 449 
11 54 1,161 556 1,771 0.221 392 
12 54 1,161 556 1,771 0.193 342 
13 54 1,161 556 1,771 0.168 298 
14 54 1,161 556 1,771 0.147 260 
15 54 1,161 556 1,771 0.128 226 
รวม 3,076 17,411 8,344 28,830     12,149 

ท่ีมา: งบการเงินบริษทัอาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ปี 2556 และจากการค านวณ 
 
 ในส่วนของผลผลิตของบริษทัฯ คือ เวลาในการออกอากาศทั้งหมด ค านวณไดจ้ากการเวลาในการ
ขายโฆษณาเฉล่ียชัว่โมงละ 10 นาที หรือปีละ 87,600 นาที คิดเป็นมูลค่าปัจจุบนัไดด้งัตารางท่ี 8  
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ตารางที่ 8  มูลค่าปัจจุบนัของผลผลิต ณ อตัราคิดลด r = 14.7 % 
 

ปีที่ จ านวนนาทีขายโฆษณา 
Discount Factor 

PVQ (นาที) 
r = 14.7% 

0   1.000 0 
1 87,600 0.872 76,373 
2 87,600 0.760 66,585 
3 87,600 0.663 58,052 
4 87,600 0.578 50,612 
5 87,600 0.504 44,125 
6 87,600 0.439 38,470 
7 87,600 0.383 33,540 
8 87,600 0.334 29,241 
9 87,600 0.291 25,494 
10 87,600 0.254 22,226 
11 87,600 0.221 19,378 
12 87,600 0.193 16,894 
13 87,600 0.168 14,729 
14 87,600 0.147 12,842 
15 87,600 0.128 11,196 

รวม 1,314,000     519,757 

ท่ีมา: จากการค านวณ    
 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ สามารถค านวณหาค่า AIC ไดด้งัน้ี 
 

AIC      =               PVTC/PVQ 
 

      =  12,149  ลา้นบาท / 519,757 นาที 
 

        =               23,374   บาท / นาที 
  
 จะเห็นไดว้่ามูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวมส่วนท่ีเพิ่มจากการลงทุนในโครงการ ณ อตัราคิดลด r = 
14.7 % มีค่าเท่ากบั 12,149 ลา้นบาท ในขณะท่ีมูลค่าปัจจุบนัของผลผลิต ณ อตัราคิดลด r = 14.7 % มีค่า
เท่ากบั 519,757 นาที ท าให้สามารถค านวณหาตน้ทุนเฉล่ียในการออกอากาศเฉพาะในช่วงท่ีโฆษณาหา
รายได ้มีค่าเท่ากบั 23,374 บาท/นาที ดงันั้นบริษทัควรตั้งราคาขายโฆษณาใหไ้ม่นอ้ยกวา่ราคาดงักล่าว  
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการส่วนที่เพิ่มขึ้นโดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนของ
โครงการระหว่างกรณ ีwithout project และ with project 
 

1. ผลตอบแทนของโครงการ กรณดี าเนินธุรกจิทวีดีาวเทียม 
 

กรณีท่ีบริษทัฯไม่สามารถประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลได ้และ
ด าเนินธุรกิจทีวีดาวเทียมต่อไปเช่นเดิม ในการศึกษาน้ีก าหนดใหร้ายไดข้องธุรกิจทีวีดาวเทียมมีค่าคงท่ี 480 
ลา้นบาทต่อปี ในส่วนของตน้ทุนในการผลิตมีค่าเป็นสัดส่วน 53% ของรายได ้และค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหาร 25% ของรายได ้โดยก าหนดให้ขอ้มูลรายไดแ้ละตน้ทุนต่างๆคงท่ีไปตลอด 15 ปี สามารถ
แสดงผลตอบแทนกรณีด าเนินธุรกิจทีวีดาวเทียม (without project) ไดด้งัตารางท่ี 9 

 
ตารางที่ 9  ผลตอบแทนของโครงการกรณีด าเนินธุรกิจทีวีดาวเทียม (without project) 
 

ปีที่ 
รายได้รวม

(TRt ) 

หัก ต้นทุนในการผลติ 
(ไม่รวมค่าเส่ือมราคา) 

หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

ผลตอบแทน กรณี without 
project  

BFt=TRt-OCt (OCt) 

0 -  -  -  -  
1 480 254 122 104 
2 480 254 122 104 
3 480 254 122 104 
4 480 254 122 104 
5 480 254 122 104 
6 480 254 122 104 
7 480 254 122 104 
8 480 254 122 104 
9 480 254 122 104 

10 480 254 122 104 
11 480 254 122 104 
12 480 254 122 104 
13 480 254 122 104 
14 480 254 122 104 
15 480 254 122 104 
รวม 7,200 3,809 1,833 1,558 

ท่ีมา: งบการเงินบริษทัอาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ปี 2556 และจากการค านวณ 
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2. ผลตอบแทนของโครงการ กรณดี าเนินธุรกจิโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
 

 กรณีท่ีบริษทัฯสามารถประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลไดแ้ละบริษทั
น า “ช่อง 8” ในระบบทีวีดาวเทียมมาออกอากาศในระบบโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ก าหนดให้
ตน้ทุนในการผลิตมีค่าเป็นสัดส่วน 53% ของรายได ้และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเป็น 25% ของ
รายได ้(ณ ท่ีน้ีก าหนดใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากการขายเวลาโฆษณา ซ่ึงสามารถขายเวลาโฆษณาได ้240 นาที
ต่อวนั ราคาขายโฆษณา 25,000 บาทต่อนาที) นอกจากน้ียงัหกัตน้ทุนค่าเสียโอกาสจากการยกเลิกธุรกิจทีวี
ดาวเทียมจ านวน 104 ลา้นบาท และเงินท่ีน าส่ง กสทช. ในอตัราร้อยละ 4 ของรายไดอ้อกไป  จะสามารถ
แสดงผลตอบแทนกรณีด าเนินธุรกิจโทรทศัน์ระบบดิจิตอล (with project) ไดด้งัตารางท่ี 10 

 

ตารางที่ 10  ผลตอบแทนของโครงการกรณีด าเนินธุรกิจโทรทศัน์ระบบดิจิตอล (with project) 
 

ปีที่ 
รายได้
รวม  

(TRt ) 

หัก ต้นทุนในการ
ผลติ(ไม่รวมค่า
เส่ือมราคา) 

หัก ค่าใช้จ่าย
ในการขาย
และบริหาร 

หักต้นทุนค่าเสีย
โอกาสจากธุรกจิ 

SAT TV เดมิ  
(OPt) 

หักเงนิน าส่ง 
กสทช. 4% ของ
รายได้รวม 
(0.04*TRt) 

ผลตอบแทน  
กรณี With 

project 
BFt=TRt-OCt-

OPt 
(OCt ) 

0  - - -  -  -  -  
1 2,190 1,161 556 104 88 369 
2 2,190 1,161 556 104 88 369 
3 2,190 1,161 556 104 88 369 
4 2,190 1,161 556 104 88 369 
5 2,190 1,161 556 104 88 369 
6 2,190 1,161 556 104 88 369 
7 2,190 1,161 556 104 88 369 
8 2,190 1,161 556 104 88 369 
9 2,190 1,161 556 104 88 369 

10 2,190 1,161 556 104 88 369 
11 2,190 1,161 556 104 88 369 
12 2,190 1,161 556 104 88 369 
13 2,190 1,161 556 104 88 369 
14 2,190 1,161 556 104 88 369 
15 2,190 1,161 556 104 88 369 

รวม 32,850 17,411 8,344 1,560 1,314 5,536 

ท่ีมา: งบการเงินบริษทัอาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ปี 2556 และจากการค านวณ 
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 จากขอ้มูลผลตอบแทน (BFt) และค่าใชจ่้ายในการลงทุน (ICFt ) ในตารางท่ี 7 และตารางท่ี 9 
ตามล าดบั สามารถสรุปข ้ อมูลผลตอบแทนและเงินลงทุนในโครงการธุรกิจโทรทศัน์ระบบดิจิตอล โดย
แสดงผลเป็นกราฟไดด้งัภาพท่ี 10  

 
ภาพที ่10  แสดงค่าผลตอบแทน (BFt) และค่าใชจ่้ายลงทุน (ICFt ) ตลอดอายโุครงการ 15 ปี 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
ส่วนที่ 3 กระแสเงินสดของการด าเนินธุรกจิโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ สามารถน าไปค านวณกระแสเงินสดของกิจการไดด้งัน้ี 
 

1. กระแสเงินสดไหลเข้า ค  านวณจากขอ้มูลไดแ้ก่ จ  านวนนาทีขายโฆษณาต่อปี และราคาขาย
โฆษณาต่อนาที 

   
2. กระแสเงินสดไหลออก ค  านวณจากขอ้มูลไดแ้ก่ เงินลงทุนในใบอนุญาตโครงการฯ เงินค่าเช่า

โครงข่ายโทรทศัน์ เงินลงทุนในการผลิตและค่าใชจ่้ายด าเนินงาน และเงินน าส่ง กสทช. ร้อยละ 4 ของ
รายไดร้วม 

 
3. กระแสเงินสดสุทธิ ค  านวณจากผลต่างระหวา่งกระแสเงินสดไหลเขา้-ออก
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ตารางที่ 11  กระแสเงินสดของการด าเนินธุรกิจโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
 

   ปีที ่0  ปีที ่1  ปีที ่2  ปีที ่3  ปีที ่4  ปีที ่5  ปีที ่6  ปีที ่7  ปีที ่8 …  ปีที ่14  ปีที ่15 

1.กระแสเงนิสดไหลเข้า 
         

 
  1.1 จ านวนนาทีขายโฆษณาต่อปี - 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 … 87,600 87,600 

1.2 ราคาโฆษณาต่อนาที (บาท) - 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 … 25,000 25,000 
1.3 รวม = (1.1)x(1.2)  (ลา้นบาท) - 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 … 2,190 2,190 

2.กระแสเงนิสดไหลออก 
         

 
  2.1 เงินลงทุนใบอนุญาตโครงการฯ 379 303 415 415 377 377 - - - - - - 

2.2 เงินค่าเช่าโครงข่ายโทรทศัน์ - 54 54 54 54 54 54 54 54 … 54 54 
2.3 เงินลงทุนในการผลิต  

            และค่าใชจ่้ายด าเนินงาน - 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 
 

… 1,717 1,717 
2.4 เงินน าส่ง กสทช. - 88 88 88 88 88 88 88 88 … 88 88 
2.5 รวมเงินสดไหลออก  

            =(2.1+2.2+2.3+2.4) 379 2,162 2,274 2,274 2,236 2,236 1,859 1,859 1,859 
 

… 1,859 1,859 

3. กระแสเงนิสดสุทธิ = (1.3)-(2.5)  
     (ล้านบาท) -379 28 -84 -84 -46 -46 331 331 331 

 
… 331 331 

4. กระแสเงนิสดสุทธิสะสม  
    (ล้านบาท) -379 -351 -434 -518 -563 -609 -277 54 386 

 
… 2,374 2,706 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนในธุรกจิ 
 

1. มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value of Benefit : NPVBF)  
 

มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ ซ่ึงในการศึกษาเลือกใชอ้ตัราคิดลดเท่ากบั 14.7 
% ตามตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียของบริษทั สามารถค านวณไดต้ามสูตรการค านวณแสดงดงัตารางท่ี12 ไดด้งัน้ี 

 

ตารางที่ 12  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการด าเนินธุรกิจโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
 

ปีที ่
 ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในธุรกจิ Digital 

TV BFt  

ค่าใช้จ่าย
ลงทุน 
ICFt 

Discount Factor 
PVBF PVICF NPVBF 

r = 14.7% 

0 0 379 1.000 0 379   
1 369 357 0.872 322 311   
2 369 469 0.760 281 356   
3 369 469 0.663 245 311   
4 369 431 0.578 213 249   
5 369 431 0.504 186 217   
6 369 54 0.439 162 24   
7 369 54 0.383 141 21   
8 369 54 0.334 123 18   
9 369 54 0.291 107 16   
10 369 54 0.254 94 14   
11 369 54 0.221 82 12   
12 369 54 0.193 71 10   
13 369 54 0.168 62 9   
14 369 54 0.147 54 8   
15 369 54 0.128 47 7   

รวม 5,537 3,076     2,190 1,962 228 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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                                             ณ อตัราคิดลด r เท่ากบั 14.7% 

                                                =           2,190 – 1,962 

          =           228    ลา้นบาท 
 
 จะเห็นไดว้า่มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนในโครงการ ณ อตัราคิดลด r 
= 14.7 %  มีค่าเท่ากบั 2,190 ลา้นบาท ในขณะท่ีมูลค่าการลงทุนของโครงการในบริษทัฯ และค่าใชจ่้าย
ลงทุนอ่ืนๆท่ีเพิ่มข้ึน ณ อตัราคิดลด r = 14.7 % มีค่าเท่ากบั 1,962 ลา้นบาท ท าใหส้ามารถค านวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ ไดเ้ท่ากบั 228 ลา้นบาท ดงันั้นบริษทัฯสมควรลงทุนใน
โครงการเน่ืองจากมีค่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทนสุทธิของโครงการมากกวา่ศูนย ์ 
 

2. อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) 
 

อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุน หมายถึงอตัราส่วนระหว่างผลรวมมูลค่าปัจจุบนัของ
ผลตอบแทน กบัผลรวมมูลค่าปัจจุบนัของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดอายุของโครงการ อตัราส่วนของ
ผลตอบแทนต่อตน้ทุนน้ีในทางธุรกิจเรียกวา่ดชันีผลก าไร ซ่ึงสามารถค านวณไดต้ามสูตรการค านวณดงัน้ี 

 
      ณ อตัราคิดลด  r เท่ากบั 14.7% 

 
               =           2,190 / 1,962 
 
               =           1.12 
 
 จะเห็นไดว้า่มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนในโครงการ ณ อตัราคิดลด r 
= 14.7 %  มีค่าเท่ากบั 2,190 ลา้นบาท ในขณะท่ีมูลค่าการลงทุนของโครงการในบริษทัฯ และค่าใชจ่้าย
ลงทุนอ่ืนๆท่ีเพิ่มข้ึน ณ อตัราคิดลด r = 14.7 % มีค่าเท่ากบั 1,962 ลา้นบาท ท าให้สามารถค านวณหา
อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุน ไดเ้ท่ากบั 1.12 ดงันั้นบริษทัฯสมควรลงทุนในโครงการเน่ืองจากมี
อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุนมากกวา่หน่ึง ซ่ึงผา่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
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3. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Financial Internal Rate of Return: FIRR) 
 

การค านวณหาอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการสามารถค านวณไดด้ว้ยวิธีการทดลองซ ้ า
แลว้ซ ้ าอีก เพื่อหาระดบัค่าของอตัราคิดลดจนท าให้มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของโครงการมีค่า
เท่ากบัศูนย ์ซ่ึงสามารถค านวณไดต้ามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

 
 
 จากการค านวณพบว่า เม่ือก าหนดให้อตัราคิดลดเท่ากบั 19.45% จะท าให้ PVBF มีค่าเท่ากบั 
PVICF หรือมีค่าเท่ากบัศูนยน์ั่นเอง จึงสรุปไดว้่า อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Financial 
Internal Rate of Return: FIRR) มีค่าเท่ากบั 19.45% ซ่ึงมากกว่าตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียของบริษทัฯท่ีมีค่า
เท่ากบั 14.7% ดงันั้นบริษทัฯสมควรลงทุนในโครงการฯ  
 

4. ระยะเวลาคนืทุนของโครงการ (Payback Period) 
 

จากขอ้มูลกระสเงินสดสุทธิจากการด าเนินธุรกิจฯ ในตารางท่ี 10 จะเห็นว่ากระแสเงินสดสุทธิ
สะสมเร่ิมเป็นบวกในปีท่ี 7 หรือกล่าวไดว้่าโครงการฯ มีระยะเวลาคืนทุนภายใน 7 ปี ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ
คร่ึงหน่ึงของอายโุครงการลงทุน 15 ปี 

 

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวตัวต่อการเปลีย่นแปลงของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 

  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวตวัต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดโดย
การเปล่ียนแปลงขอ้มูลรายไดข้องบริษทัในขณะท่ีก าหนดใหต้น้ทุนในการด าเนินงานคงท่ี ซ่ึงในส่วนของ
รายไดท่ี้เปล่ียนแปลงนั้นมีปัจจยัท่ีเกียวขอ้ง 2 อย่างไดแ้ก่ ราคาขายโฆษณา และจ านวนนาทีโฆษณาท่ี
บริษทัฯ สามารถขายไดต่้อวนั ซ่ึงมีการก าหนดออกไดเ้ป็นกรณีต่างๆ ดงัน้ี 
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1. กรณีเปลีย่นแปลงจ านวนนาทขีายโฆษณาที่ระดับต่างๆ และก าหนดราคาโฆษณาคงที่ 25,000 
บาท/นาท ี
 

เม่ือมีการปรับจ านวนนาทีขายโฆษณาท่ีระดบัต่างๆ ในช่วง 80-240 นาทีต่อวนั และก าหนด
ราคาขายโฆษณาคงท่ี 25,000 บาท/นาที สามารถค านวณค่า PVICF, PVBF, BCR, NPVBF และ FIRR ของ
โครงการ แสดงไดด้งัตารางท่ี 13  
 

ตารางที ่13  ผลการเปล่ียนแปลงจ านวนนาทีโฆษณาท่ีขายไดต่้อวนั ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนจากการ 
ลงทุน โดยก าหนดใหร้าคาขายโฆษณาคงท่ี 25,000 บาท/นาที    

 

จ านวนนาทโีฆษณาขายได้ 
(นาท/ีวนั) 

PVICF 
(ล้านบาท) 

PVBF 
(ล้านบาท) 

อตัราผลตอบแทน 

BCR 
NPVBF 

(ล้านบาท) 
FIRR 

80 1,962 319 0.16 (1,643) N/A 
120 1,962 787 0.40 (1,175) N/A 
160 1,962 1,255 0.64 (707) 0.76% 
200 1,962 1,723 0.88 (239) 9.94% 
240 1,962 2,190 1.12 228 19.45% 

ท่ีมา: จากการค านวณ  
 

จะเห็นไดว้า่เม่ือปรับจ านวนนาทีโฆษณาท่ีขายไดต่้อวนัลงทุกๆ 40 นาที จะท าให้มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิของผลตอบแทนสุทธิของโครงการลดลงเฉล่ียประมาณ 470 ลา้นบาท ในขณะท่ีอตัราส่วนของ
ผลตอบแทนต่อตน้ทุนลดลงเฉล่ียประมาณ 0.2 เท่า และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการจะลดลง
เฉล่ียประมาณ 9%  
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2. กรณีเปลี่ยนแปลงราคาขายโฆษณาที่ระดับต่างๆ และก าหนดจ านวนนาทีขายโฆษณาคงที่ 240 
นาท/ีวนั 
 
 เม่ือมีการปรับราคาขายโฆษณาท่ีระดบัต่างๆ ในช่วง 10,000-50,000 บาท/นาที และก าหนด
จ านวนนาทีขายโฆษณาคงท่ี 240 นาที/วนั สามารถค านวณค่า PVICF, PVBF, BCR, NPVBF และ FIRR 
ของโครงการ แสดงไดด้งัตารางท่ี 14  
 
ตารางที ่14  ผลการเปล่ียนแปลงราคาโฆษณาเฉล่ียในระดบัต่างๆ ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน เม่ือก าหนดจ านวนนาทีขายโฆษณาคงท่ี 240 นาที/วนั  
 

ราคาโฆษณา 
 (บาท/นาท)ี 

PVICF 
(ล้านบาท) 

PVBF 
(ล้านบาท) 

อตัราผลตอบแทน 

BCR 
NPVBF 

(ล้านบาท) 
FIRR 

10,000 1,962 506 0.26 (1,456) N/A 
15,000 1,962 1,068 0.54 (894) N/A 
20,000 1,962 1,629 0.83 (333) 8.11% 
25,000 1,962 2,190 1.12 228 19.45% 
30,000 1,962 2,752 1.40 790 32.75% 
35,000 1,962 3,313 1.69 1,351 49.38% 
40,000 1,962 3,874 1.97 1,912 69.71% 
45,000 1,962 4,436 2.26 2,474 92.82% 
50,000 1,962 4,997 2.55 3,035 117.42% 

ท่ีมา: จากการค านวณ    
 

จะเห็นไดว้่าเม่ือปรับราคาโฆษณาเฉล่ียลงทุกๆ 5,000 บาท จะท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการลดลงเฉล่ียประมาณ 560 ลา้นบาท ในขณะท่ีอตัราส่วนของผลตอบแทนต่อ
ตน้ทุนลดลงเฉล่ียประมาณ 0.3 เท่า และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการจะลดลงเฉล่ียประมาณ 18% 
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3. กรณีเปลีย่นแปลงราคาขายโฆษณาโดยก าหนดจ านวนนาทโีฆษณาที่ขายได้ในทางปฏิบัต ิ
 

 ตามสิทธิในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลท่ีบริษทัไดรั้บนั้น บริษทัสามารถ
ผลิตรายการเพื่ออกอากาศและขายเวลาโฆษณาไดต้ลอดทั้งวนัหรือ 24 ชัว่โมงต่อวนั แต่ในทางปฏิบติัแลว้ใน
ช่วงเวลา 00.00-06.00 น. เป็นช่วงเวลาพกัผอ่นของผูช้มส่วนใหญ่ของประเทศ ซ่ึงมีผูช้มรายการโทรทศัน์ใน
ช่วงเวลาดงักล่าวปริมาณนอ้ยมากหรือมีค่า Rating (ความนิยมในการรับชม) ต ่า ท าใหลู้กคา้ผูซ้ื้อเวลาโฆษณา
ไม่เลือกซ้ือเวลาโฆษณาในช่วงเวลาดงักล่าว ผูป้ระกอบการสถานีโทรทศัน์ต่างๆ จึงไม่สามารถขายเวลา
โฆษณาในช่วงเวลาน้ีแต่ยงัคงมีการออกอากาศตามปกติเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายใหก้บัลูกคา้ผูซ้ื้อโฆษณา
โดยท่ีบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการออกอากาศในช่วงเวลาน้ี จึงท าใหเ้วลาท่ีสามารถขายโฆษณาไดใ้นทางปฏิบติั
จะเหลือเพียง 18 ชัว่โมงต่อวนั หรือคิดเป็นเวลาในการขายโฆษณา 180 นาทีต่อวนั เท่านั้น 
  

 เม่ือมีการปรับราคาขายโฆษณาท่ีระดบัต่างๆ ในช่วง 10,000-50,000 บาท/นาที และก าหนด
จ านวนนาทีขายโฆษณาคงท่ี 180 นาที/วนั สามารถค านวณค่า PVICF, PVBF, BCR, NPVBF และ FIRR 
ของโครงการ แสดงไดด้งัตารางท่ี 15 
 

ตารางที่ 15   ผลการเปล่ียนแปลงราคาโฆษณาเฉล่ียในระดบัต่างๆ ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน และก าหนดจ านวนนาทีขายโฆษณาคงท่ี 180 นาที/วนั  

 

ราคาโฆษณา 
 (บาท/นาท)ี 

PVICF 
(ล้านบาท) 

PVBF 
(ล้านบาท) 

อตัราผลตอบแทน 

B/C 
NPVBF 

(ล้านบาท) 
FIRR 

10,000 1,962 226 0.12 (1,736) N/A 
15,000 1,962 647 0.33 (1,315) N/A 
20,000 1,962 1,068 0.54 (894) N/A 
25,000 1,962 1,489 0.76 (473) 5.38% 
30,000 1,962 1,910 0.97 (52) 13.64% 
35,000 1,962 2,331 1.19 369 22.53% 
40,000 1,962 2,752 1.40 790 32.75% 
45,000 1,962 3,173 1.62 1,211 44.86% 
50,000 1,962 3,594 1.83 1,632 59.12% 

ท่ีมา: จากการค านวณ    
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 จะเห็นไดว้่าเม่ือปรับราคาโฆษณาเฉล่ียลงทุกๆ 5,000 บาท จะท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการลดลงเฉล่ียประมาณ 420 ลา้นบาท ในขณะท่ีอตัราส่วนของผลตอบแทนต่อ
ตน้ทุนลดลงเฉล่ียประมาณ 0.2 เท่า และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการจะลดลงเฉล่ียประมาณ 11% 
 

4. กรณีเปลีย่นแปลงรายได้รวมจากการขายโฆษณาให้ลดลงในช่วง 5%-20% จากฐาน 
 
 เม่ือมีการปรับรายไดร้วมจากการขายโฆษณาให้ลดลงในช่วง 5%-20% โดยคิดเทียบกบัรายได้
รวมจากฐาน(บริษทัสามารถขายเวลาโฆษณาได ้240 นาทีต่อวนั ราคาขายโฆษณา 25,000 บาทต่อนาที) 
หรือมีรายไดร้วมปีละ 2,190 ลา้นบาท   สามารถค านวณค่า PVICF, PVBF, BCR, NPVBF และ FIRR ของ
โครงการ แสดงไดด้งัตารางท่ี 16 
 
ตารางที ่16   ผลการเปล่ียนแปลงรายไดร้วมจากการขายโฆษณาใหล้ดลงในช่วง 5%-20%จากฐาน 
 

กรณี  รายได้รวม 
(ล้านบาท) 

PVICF 
(ล้านบาท) 

PVBF 
(ล้านบาท) 

อตัราผลตอบแทน 

B/C 
NPVBF 

(ล้านบาท) 
FIRR 

ฐาน   2,190       1,962       2,190  1.12 228  19.45% 
ลดลง  5%   2,081       1,962       2,050  1.04 88  16.49% 
ลดลง  10%   1,971       1,962       1,910  0.97 (52) 13.64% 
ลดลง  15%   1,862       1,962       1,769  0.90 (193) 10.85% 
ลดลง  20%   1,752       1,962       1,629  0.83 (333) 8.11% 
ท่ีมา: จากการค านวณ    
 

จะเห็นไดว้า่เม่ือปรับรายไดร้วมจากการขายโฆษณาใหล้ดลงทุกๆ 5 จะท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ของผลตอบแทนสุทธิของโครงการลดลงเฉล่ียประมาณ 140 ล้านบาท ในขณะท่ีอตัราส่วนของ
ผลตอบแทนต่อตน้ทุนลดลงเฉล่ียประมาณ 0.1 เท่า และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการจะลดลง
เฉล่ียประมาณ 3% 



บทที ่5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
ในบทน้ีจะกล่าวถึงขอ้สรุปท่ีได้จากการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงิน เม่ือได้รับ

ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กรณีศึกษา บริษทั อาร์เอส จ ากดั 
(มหาชน) และขอ้จ ากดัในการศึกษารวมถึงขอ้เสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
สรุปผลการศึกษา 

 

ในการสรุปผลการศึกษานั้นจะสรุปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยในอนัดบัแรกจะกล่าวถึง 
วตัถุประสงค์ข้อที ่1 ท่ีไดศึ้กษาถึงโครงสร้างของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในประเทศไทย รายไดต้น้ทุน และ
ผลประกอบการของธุรกิจก่อนท่ีจะมีการปรับเป็นโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลในปี พ.ศ. 2557 

 
จากการศึกษาพบวา่  โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ระบบภาคพื้นดินแบบแอนะ ลอ็ก

ในประเทศไทย มีลกัษณะเป็นโครงสร้างตลาดแบบผูข้ายน้อยรายท่ีหน่วยงานรัฐ เช่น กองทพับก หรือ 
องคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) เปิดสัมปทานให้กบับริษทัเอกชนเพื่อด าเนินการส่วน
หน่ึง และหน่วยงานรัฐด าเนินการเองดว้ยส่วนหน่ึง ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บสัมปทานคล่ืนความถ่ีนั้น 
จะตอ้งเป็นผูผ้ลิตและรวบรวมรายการ รวมไปถึงการลงทุนก่อสร้างเสาส่งสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณ
วิทยโุทรทศัน์ไปยงัครัวเรือนผูรั้บชมโทรทศัน์ดว้ย ภายหลงัจากการจดัตั้ง กสทช. และมีการเปล่ียนผา่นการ
รับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินจากระบบแอนะลอ็กไปเป็นระบบดิจิตอล ไดมี้การเปล่ียนแปลงลกัษณะการเขา้
มาให้บริการของผูป้ระกอบการรายใหม่ โดยการเปิดให้ประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ แทน
การรับสัมปทานจากหน่วยงานรัฐ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีใหม่ระหว่างบริษทัผูผ้ลิตและรวบรวมช่อง
รายการ ออกจากผูใ้ห้บริการกระจายสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปยงัครัวเรือนผูรั้บชม นอกจากน้ีการ
เปล่ียนแปลงเป็นโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลนั้นยงัท าให้การใช้งานคล่ืนความถ่ีของประเทศมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท าให้ กสทช. สามารถเพิ่มจ านวนช่องรายการโทรทศัน์ท่ีมีอยูเ่ดิม 6 ช่อง ไปเป็น 
48 ช่อง โดยเป็นช่องรายการประเภทบริการสาธารณะและบริการชุมชนจ านวน 24 ช่อง ซ่ึงด าเนินการโดย
ใชง้บประมาณของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ  และประเภทช่องรายการทางธุรกิจจ านวน 24 ช่องท่ี
สามารถหารายไดจ้ากการขายเวลาโฆษณาได ้ส าหรับวงเงินงบประมาณโฆษณาในอุตสาหกรรมโทรทศัน์
ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปสู่ระบบดิจิตอลนั้นมีมูลค่าประมาณ  6 หม่ืนลา้นบาท โดยแบ่งสัดส่วนอยูใ่น
ช่อง 7 , 3, 9 , 5 และช่อง 11 ตามล าดบั ซ่ึงผูป้ระกอบการแต่ละรายมีก าไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจใน
ระดบัพนัลา้นบาท 



50 

ใน วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ท่ีศึกษาถึงผลกระทบจากการท าระบบโทรทศัน์แบบภาคพื้นดินระบบ
ดิจิตอลท่ีมีต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรทศัน์และธุรกิจบนัเทิง  

 
จากการศึกษาพบว่า การออกอากาศโทรทศัน์ระบบดิจิตอลนั้น ผูป้ระกอบการช่องรายการทั้ง 24 

ช่องธุรกิจ ไดเ้ร่ิมด าเนินการออกอากาศในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 ท าใหมี้คู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม
โฆษณาโทรทศัน์เพิ่มมากข้ึนโดยในช่วงแรกคาดว่างบประมาณโฆษณาในส่ือโทรทศัน์ระบบแอนะล็อก
เดิมจะยงัมีการเติบโตไดอ้ยู่ เน่ืองจากยงัมีฐานผูช้มเดิมประกอบกบัสัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบ
ใหม่ยงัไม่สามารถครอบคลุมไดท้ัว่ประเทศท าให้ผูซ้ื้อส่ือโฆษณายงัตอ้งใชง้บโฆษณาในส่ือระบบแอนะล็
อกเดิมอยู ่แต่เม่ือสัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลครอบคลุมทัว่ทุกพื้นท่ีแลว้ ส่ือโทรทศัน์ระบบแอนะลอ็ก
จะได้รับความนิยมจากผูซ้ื้อส่ือโฆษณาลดลง เน่ืองจากสัดส่วนผูช้มลดลงจากการท่ีมีผูป้ระกอบการ
สถานีโทรทศัน์เพิ่มมากข้ึนจาก 5 ราย ปรับเพิ่มข้ึนเป็น 24 ราย หรือกล่าวได้ว่าสภาพตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงจากตลาดผูข้ายนอ้ยรายเป็นตลาดท่ีแข่งขนักนัมากข้ึนส่งผลกระทบต่อรายไดค่้าโฆษณาท่ีแต่
ละบริษทัจะไดรั้บ การแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการท่ีประมูลใบอนุญาตฯได ้ท าให้มีการแบ่งผูช้ม
ออกเป็นส่วนๆ ในการรับชมรายการโทรทศัน์ในช่วงเวลาเดียวกนัซ่ึงจะมีผลต่ออตัราค่าโฆษณาท่ีแตกต่าง
กนัระหวา่งผูป้ระกอบการแต่ละราย  

 
ใน วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ท่ีศึกษาถึงตน้ทุน ผลตอบแทนทางการเงิน และจุดคุม้ทุนในการลงทุนท า

ธุรกิจโทรทศัน์แบบภาคพื้นดินระบบดิจิตอลส าหรับธุรกิจท่ีไดล้งทุนประมูล 
 
จากการศึกษาพบวา่ เม่ือตั้งสมมติฐานโดยอา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงินปี 2556 ก าหนดใหต้น้ทุนใน

การผลิตมีค่าเป็นสดัส่วน 53% ของรายได ้และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเป็น 25% ของรายได ้(ณ ท่ีน้ี
ก าหนดใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากการขายเวลาโฆษณาซ่ึงสามารถขายเวลาโฆษณาได ้240 นาทีต่อวนั ราคาขาย
โฆษณา 25,000 บาทต่อนาที) หรือกล่าวไดว้่า บริษทัใชน้โยบายในการจดัสรรเงินลงทุนเพื่อผลิตรายการ
ตามรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บในอตัราร้อยละ 53 ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในอตัราร้อยละ 25 
และให้มีสัดส่วนคงท่ีไปตลอดการด าเนินงาน 15 ปี รวมกับตน้ทุนส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากการลงทุนใน
ใบอนุญาตฯ และตน้ทุนในการเช่าโครงข่ายเพื่อออกอากาศโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ท าให้
สามารถหาตน้ทุนรวมของโครงการได ้28,830 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่าตน้ทุนรวมของการด าเนินธุรกิจ
โทรทศัน์ส่วนใหญ่อยูท่ี่ตน้ทุนในการผลิตและตน้ทุนในการด าเนินงาน ในขณะท่ีเงินลงทุนในใบอนุญาต
ประกอบกิจการเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยกว่ามากเพียง 3,076 ลา้นบาทเท่านั้น และเม่ือน าตน้ทุนรวมไปคิดเป็น
มูลค่าปัจจุบนั ณ อตัราคิดลด 14.7% (ตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียของบริษทั) ไดเ้ท่ากบั 12,149 ลา้นบาท 
สามารถน าไปค านวณ AIC โดยใชอ้ตัราคิดลด 14.7 % ไดเ้ท่ากบั 23,374 บาท/นาที หรือ บริษทัฯ ควรตั้ง
ราคาขายโฆษณาใหสู้งกวา่ราคาดงักล่าว 
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 ในส่วนของ การวิ เคราะห์ผลตอบแทนของโครงการส่วนท่ีเพิ่มข้ึนโดยการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนของโครงการระหว่างกรณี without project และ with project  พบว่า ผลตอบแทนของ
โครงการจากการด าเนินธุรกิจโทรทศัน์ระบบดิจิตอล คิดเป็นปีละ 369 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลา 15 ปี คิด
เป็นยอดรวม 5,536 ลา้นบาท ซ่ึงค านวณไดจ้ากสมมติฐานว่า บริษทัฯน า “ช่อง 8” ในระบบทีวีดาวเทียมมา
ออกอากาศในระบบโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล โดยมีตน้ทุนในการผลิตมีค่าเป็นสัดส่วน 53% ของ
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเป็น 25% ของรายได ้นอกจากน้ียงัหักตน้ทุนค่าเสียโอกาสจาก
การยกเลิกธุรกิจทีวีดาวเทียมจ านวน 104 ลา้นบาท และเงินท่ีน าส่ง กสทช. ในอตัราร้อยละ 4 ของรายได้
ออกไปดว้ย ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายลงทุนส่วนท่ีเพิ่มนั้น ช่วงปีท่ี 0 ถึงปีท่ี 5 มีค่าสูงเน่ืองจากเป็นการจ่ายค่า
ใบอนุญาตทั้งหมด 6 งวดรวมกบัค่าเช่าโครงข่ายฯ และตั้งแต่ปีท่ี 6 เป็นตน้ไปเป็นการจ่ายเฉพาะค่าเช่า
โครงข่ายฯ เพียงอย่างเดียว คิดเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่ายลงทุนส่วนท่ีเพิ่มทั้ งหมด 3,076 ล้านบาท   
สามารถน าไปวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการลงทุนในการลงทุนของธุรกิจ โดยพิจารณาถึง NPVBF , B/C 
และ FIRR ผลการศึกษาพบว่า ณ อตัราคิดลด 14.7 % มีค่า NPVBF เท่ากบั 228 ลา้นบาท และ B/C เท่ากบั 
1.12 เท่า  ในขณะท่ี FIRR มีค่าเท่ากบั 19.45% ดงันั้นบริษทัสมควรลงทุนในโครงการฯ เน่ืองจากมี
ผลตอบแทน NPVBF มากกวา่ศูนย ์และ B/C มากกว่า 1 อยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด และมี FIRR มากกว่าตน้ทุน
ทางการเงินถวัเฉล่ีย (WACC) ของบริษทัฯ ท่ีมีค่า 14.7% 
 
 ส าหรับความอ่อนไหวตวัต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการ ในกรณีท่ีบริษทัตั้งราคาขายโฆษณา
โดยเฉล่ียไวเ้ท่ากบั 25,000 บาท/นาที  และท าการปรับเปล่ียนจ านวนนาทีโฆษณาท่ีขายไดพ้บว่า   บริษทั
จ าเป็นตอ้งขายเวลาโฆษณาใหไ้ดป้ระมาณ 220 นาที/วนั จึงจะมีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน  และใน
กรณีท่ีก าหนดให้บริษทัสามารถขายเวลาโฆษณาไดท้ั้งหมด 240 นาที/วนั และท าการปรับเปล่ียนราคาขาย
โฆษณาพบวา่  บริษทัจ าเป็นตอ้งตั้งราคาขายโฆษณาประมาณ 23,000 บาท/นาที ข้ึนไปจึงจะมีผลตอบแทน
ท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน ส าหรับกรณีท่ีในทางปฏิบติัซ่ึงบริษทัสามารถก าหนดเวลาขายเวลาโฆษณาไดเ้พียง 
180 นาที/วนั บริษทัจ าเป็นตอ้งตั้งราคาขายโฆษณาประมาณ 35,000 บาท/นาที ข้ึนไป จึงจะมีผลตอบแทนท่ี
คุม้ค่าต่อการลงทุน และเม่ือท าการปรับเปล่ียนรายไดร้วมจากการขายโฆษณาให้ลดลงในช่วง 5%-20% 
โดยคิดเทียบกบัรายไดร้วมจากฐานปีละ 2,190 ลา้นบาท พบวา่ รายไดร้วมไม่ควรลดลงไปเกินกวา่ 10 % จึง
จะท าใหโ้ครงการยงัมีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน  
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ข้อจ ากดัในการศึกษา 
 

จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ขอ้จ ากดัดา้นขอ้มูลถือเป็นอุปสรรคท่ีส าคญั เน่ืองจากขอ้มูลบางอย่าง
ไม่ได้รับการเปิดเผยสู่สาธารณะทั้ งหมด เช่น ข้อมูลทางการเงินภายในของบริษัท ประกอบกับการ
คาดการณ์รายไดแ้ละตน้ทุนการด าเนินงานในอนาคตท าไดย้าก จึงท าให้การศึกษาในวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 
ศึกษาโดยก าหนดให้รายไดข้องธุรกิจอ่ืนๆ และตน้ทุนมีค่าคงท่ีไปตลอด 15 ปี เพื่อความสะดวกใน
การศึกษา ซ่ึงอาจจะก่อใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการวิเคราะห์ได ้

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ธุรกิจโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง  ดงันั้น กสทช.ควรเร่ง

ก าหนดมาตรฐานและด าเนินการออกใบอนุญาตส าหรับระบบการส ารวจความนิยมรายการ พร้อมทั้งให้
แรงจูงใจในการประกอบกิจการ เช่น การลดค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งใหก้บั กสทช. หรือการเล่ือนการจ่ายค่า
ประมูลใบอนุญาตออกไปในช่วงท่ีการเปล่ียนผา่นยงัไม่สมบูรณ์ 

 
2. การกระจายสัญญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลยงัไม่ครอบคลุมทัว่ประเทศ  ดงันั้น 

กสทช. ควรก ากับดูแลและเร่งรัดผูป้ระกอบการท่ีให้บริการโครงข่ายให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จตาม
แผนงานโดยเร็ว ทั้งน้ีเพราะมีผลต่อการเขา้ถึงครัวเรือนผูรั้บชมส่งผลต่อความนิยมในรายการ ซ่ึงเป็นปัจจยั
ในการก าหนดราคาขายโฆษณาท่ีเป็นรายไดห้ลกัของผูป้ระกอบการให้สามารถด าเนินธุรกิจไปไดโ้ดย
ตลอดระยะเวลาของใบอนุญาต 15 ปี 

 
3. การยุติโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบระบบแอนะล็อก จะตอ้งมีการด าเนินการหาขอ้สรุปให้ได้

โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการเหล่ือมล ้ าระหว่างผูป้ระกอบการใหม่และผูป้ระกอบการรายเก่าท่ีเขา้ประมูล
ใบอนุญาตโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลเช่นเดียวกนั และท าให้เกิดการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ซ่ึง
สนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพของรายการเกิดประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติโดยรวม 

 
4. กรณีท่ีบริษทัตั้งราคาขายโฆษณาเฉล่ียไวเ้ท่ากบั 25,000 บาท/นาที  บริษทัจ าเป็นตอ้งขายเวลา

โฆษณาให้ไดป้ระมาณ 220 นาที/วนั จึงจะมีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน  และในกรณีท่ีก าหนดให้
บริษทัสามารถขายเวลาโฆษณาไดท้ั้งหมด 240 นาที/วนั บริษทัจ าเป็นตอ้งตั้งราคาขายโฆษณาประมาณ 
23,000 บาท/นาที ข้ึนไปจึงจะมีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน แต่ส าหรับในทางปฏิบติับริษทัสามารถ
ก าหนดเวลาขายเวลาโฆษณาไดเ้พียง 180 นาที/วนั บริษทัจ าเป็นตอ้งตั้งราคาขายโฆษณาประมาณ 35,000 
บาท/นาที ข้ึนไป จึงจะมีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน 
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5. การศึกษาในคร้ังน้ีก าหนดให้ตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการมีค่าคงท่ีไปตลอดอายุ
โครงการ 15 ปี โดยอาศยัขอ้มูลจากงบการเงินในอดีต ท าให้อาจเกิดความคลาดเคล่ือนต่อการวิเคราะห์
ความคุม้ค่าในการลงทุนได ้ดงันั้นหากสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลและคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตได้
จะท าใหผ้ลการศึกษาท่ีไดมี้ความแม่นย  ามากข้ึน 

 
6. การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเนน้ท่ีกระแสเงินสดของกิจการจากตน้ทุนและผลตอบแทนส่วนท่ีเพิ่มข้ึน 

แต่ยงัไม่ไดค้รอบคลุมถึงเร่ืองค่าใชจ่้ายดา้นภาษี และตน้ทุนทางการเงินของกิจการ (ดอกเบ้ียจ่าย)อีกทั้งการ
ประเมินมูลค่าของกิจการในรูปของราคาหุน้สามญัในอนาคตดว้ย 
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การเปลีย่นผ่านสู่โทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบนัประเทศไทยมีการส่งสัญญาณโทรทศัน์แบบภาคพื้นดิน หรือ Terrestrial 
Broadcasting ระบบแอนะลอ็ก (Analog) โดยส่งคล่ืนความถ่ีผา่นอากาศ ไปยงัเสาหนวดกุง้หรือกา้งปลา
ตามท่ีอยูอ่าศยัของประชาชน ในกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ยคุ (Generation) 
คือ ยคุท่ี 1 ยคุโทรทศัน์ขาว-ด า (พ.ศ. 2490 – 2510) ยคุท่ี 2 ยคุโทรทศัน์สี (พ.ศ.2510 – 2555) และยคุท่ี 3 
คือ ยุคโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ซ่ึงในยุคกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล หรือ ยุคท่ี 3 น้ีไดมี้การเปล่ียน
โครงสร้างการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์ โดยจะมีการประกอบกิจการท่ีแยกออกจากกนั
ระหว่างผูผ้ลิตรายการ ผูใ้ห้บริการโทรทศัน์ (ช่องรายการ) ผูใ้ห้บริการโครงข่าย ผูใ้ห้บริการลูกคา้และส่ิง
อ านวยความสะดวกแตกต่างจากยคุท่ี 1 และ 2 ซ่ึงมีเพียงผูผ้ลิตรายการและผูแ้พร่เสียงแพร่ภาพไปยงัผูช้ม
ผา่นทางสถานีโทรทศัน์เท่านั้น ดงัแสดงตามภาพผนวกท่ี 1  
 

 
 

ภาพผนวกที่ 1  โครงสร้างการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์  
ท่ีมา: http://digital.nbtc.go.th 

 การส่งสัญญาณโทรทศัน์แบบภาคพื้นดินระบบแอนะล็อกของไทยทุกวนัน้ี มีการออกอากาศอยู่
เพียง 6 ช่องรายการ ไดแ้ก่ สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
(สทท./NBT) และสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส (TPBS) เน่ืองจากการส่งสัญญาณโทรทศัน์หน่ึงช่อง ตอ้งใช้
ช่วงคล่ืนกว้าง แต่หากใช้เทคโนโลยีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนั้ น จะมีการบีบอัดสัญญาณ (Digital 
Compression) ท าใหใ้น 1 ช่องความถ่ี (8 MHZ) ตามแบบแอนะลอ็กเดิม จะใชอ้อกอากาศไดถึ้ง 10-15 ช่อง
ในระบบดิจิตอลในความคมชดัปกติ นบัว่าเป็นการใชค้ล่ืนความถ่ีวิทยมุาอยา่งมีประสิทธิภาพข้ึนมาก เม่ือ
เทียบกบัระบบแอนะล็อก  อีกทั้งโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ยงัมีคุณภาพของสัญญาณท่ีดีข้ึน ภาพจะคมชดั
เสมอ อตัราการถูกรบกวนนอ้ย ไม่มีคล่ืนแทรก หรือการสะทอ้น รวมไปถึงการรับชมท่ีชดัเจนแมข้ณะอยู่
ในพาหนะเคล่ือนท่ีก็ตาม แต่กรณีท่ีเป็นจุดอบัสัญญาณจะไม่สามารถรับภาพใดๆ ไดเ้ลย ซ่ึงแตกต่างจาก
ระบบแอนะล็อก ท่ีจะเกิดภาพหิมะตกหรือภาพทับซ้อนในจุดท่ีสัญญาณอ่อน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
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ความส าคญัของโครงข่ายในกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ดังนั้น กสทช. จึงได้ผลกัดนัให้มีการขยาย
โครงข่ายใหค้รอบคลุมเพียงพอส าหรับการใหบ้ริการ เพื่อขจดัปัญหาการมีจุดอบัสญัญาณดงักล่าว 

 
มาตรฐานโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ประเทศไทยเลอืกใช้ 
 
ปัจจุบนัในโลกมีมาตรฐานเทคโนโลยีโทรทศัน์หลกัจ านวน 4 มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานต่างมี

ขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัไป การพิจารณาเลือกมาตรฐานเทคโนโลยโีทรทศัน์ระบบดิจิตอลของไทยใน
คร้ังน้ี กสทช.ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบและถ่ีถว้น ทั้งในประเด็นเชิงประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี เชิง
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ และในเร่ืองความสอดคลอ้งกบัประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน  กสทช. 
ไดพ้ิจารณาคดัเลือก มาตรฐาน DVB-T2 (Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting 
System) ใหเ้ป็นมาตรฐานส าหรับกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของประเทศไทย 

 
ระยะเวลาการเร่ิมโทรทศัน์ระบบดิจิตอลในประเทศไทย 
 
แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี พ.ศ. 2555 ไดก้ าหนดให้มีการเร่ิมตน้การรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทศัน์ในระบบดิจิตอลภายใน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ีใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 4 
เมษายน พ.ศ. 2555 และตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ ฉบบัท่ี 1 ซ่ึงมีกรอบการ
ด าเนินงานอยู่ในช่วงระหว่างปี 2555-2559 ยุทธศาสตร์การเปล่ียนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณ
วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ไดมี้การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน อาทิ ใหมี้
การเร่ิมรับส่งสญัญาณวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ภายใน 4 ปี มีมาตรการส่งเสริม
สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ภายใน 3 ปี มี
มาตรการส่งเสริมสนบัสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ในระบบดิจิตอลส าหรับผู ้
มีรายไดน้อ้ยภายใน 3 ปี และมีจ านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ท่ีสามารถรับสัญญาณวิทยกุระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ในระบบดิจิตอลไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี 
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กระบวนการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
 

 กระบวนการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงก่อนการ
เปล่ียนผา่น ช่วงเปล่ียนผา่น และช่วงหลงัการเปล่ียนผา่น สามารถสรุปไดด้งัภาพผนวกท่ี 2 

 

ภาพผนวกที่ 2  กระบวนการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ระบบดิจิตอล  
ท่ีมา: http://digital.nbtc.go.th 
 
 ทั้งน้ี กสทช. ไดก้ าหนดกรอบนโยบาย แนวทาง ในการเปล่ียนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล โดยไดป้ระกาศการเร่ิมการเปล่ียนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทศัน์
เป็นระบบดิจิตอลของประเทศไทยแก่สาธารณะไปแลว้เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2555 เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
และประชาชนทัว่ไปรับทราบถึงทิศทางและแนวทางการด าเนินการ เพื่อใหทุ้กฝ่ายไดเ้ตรียมความพร้อม 
 

การยุติการรับส่งสัญญาณวทิยุโทรทศัน์ในระบบแอนะลอ็ก  
 
ในปี พ.ศ. 2558  กสทช. จะเร่ิมพิจารณาจดัท าแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทศัน์ใน

ระบบแอนะลอ็ก (Analogue Switch-Off : ASO) พร้อมทั้งการใชป้ระโยชน์จากคล่ืนความถ่ีท่ีไดคื้นจากการ
ยติุระบบแอนะลอ็ก (Digital Dividend) โดยการพิจารณาจดัท าแผนการยติุฯ นั้น จะค านึงถึงความพร้อม
ของประชาชน ผูป้ระกอบกิจการ และประเทศโดยรวม รวมถึงกรอบระยะเวลาในการยติุของกลุ่มประเทศ
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สมาชิกอาเซียน ท่ีได้ก าหนดช่วงเวลายุติการออกอากาศโทรทศัน์ในระบบแอนะล็อก อยู่ภายในช่วง
ระหวา่งปี 2558-2563 

 
พืน้ทีแ่พร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ภาคพืน้ดินระบบดิจิตอล  
 
โครงข่ายโทรทศัน์ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ท่ีก าหนดวิธีการพิจารณา

อนุญาตและสิทธิหน้าท่ีของผูรั้บใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คล่ืนความถ่ี
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยตอ้งขยายโครงข่ายใหส้ามารถครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศนบัจากวนัท่ี
ไดรั้บใบอนุญาตอยา่งนอ้ย ดงัตารางผนวกท่ี 1 

 
ตารางผนวกที ่1  พื้นท่ีครอบคลุมการใหบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
 

ครอบคลุมครัวเรือน (ร้อยละ) ภายในระยะเวลา (ปี) 
50 1 
80 2 
90 3 
95 4 

ท่ีมา: http://digital.nbtc.go.th 
 

นอกจากน้ี ยงัตอ้งจดัให้มีการแพร่สัญญาณเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการในเขตเทศบาลเมืองข้ึนไปสามารถ
รับสัญญาณไดใ้นลกัษณะการรับสัญญาณแบบพกพาภายในอาคาร (Portable Indoor Reception) ดว้ย ใน
ส่วนการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์นั้น ท่ีประชุม กสท. คร้ังท่ี 23/2556 เม่ือวนัท่ี 
17 มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทศัน์ส าหรับ
การให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ ประเภทท่ีใช้คล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของกองทพับก 
บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) กรมประชาสัมพนัธ์ และองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) และอนุญาตให้หน่วยงานดงักล่าวไดรั้บใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ 
ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เป็นระยะเวลา 15 ปี 

 
ประโยชน์ของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 
การปรับเปล่ียนเขา้สู่ระบบโทรทศัน์ระบบดิจิตอล จะท าให้ประชาชนไดรั้บชมโทรทศัน์ด้วย

คุณภาพสัญญาณท่ีดีข้ึนทั้งในระบบ SD และ สามารถพฒันาให้แพร่ภาพไดใ้นระบบความคมชดัสูง HD 
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ปราศจากสัญญาณรบกวน อีกทั้งการมีจ านวนช่องท่ีมากข้ึน และบริการท่ีหลากหลาย จะเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกใหก้บัประชาชน จากท่ีมีเพียง 6 ช่อง เพิ่มมากข้ึนเป็น 48 ช่อง ซ่ึงจะสามารถตอบสนองกบัชีวิต
สงัคมสมยัใหม่ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเทคโนโลย ีและส่ือสงัคม (Social Media) มากข้ึนเร่ือยๆ 

 
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลยงัสามารถรองรับบริการมลัติมีเดียใหม่ๆ ประชาชนจะสามารถรับบริการท่ี

หลากหลายมากข้ึน เช่น บริการเสริมลกัษณะโตต้อบ (Interactive) เช่น VDO-on-Demand, ทีวีเคล่ือนท่ี 
(Mobile TV), Smart TV และ Internet TV เป็นตน้ ยิง่ไปกว่านั้น ประชาชนจะมีโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารไดม้ากข้ึน สะดวกรวดเร็วข้ึนจากบริการใหม่ๆ อาทิ Data broadcasting, Emergency warnings ฯลฯ 
นอกจากน้ี จากการท่ีมีช่องรายการใหม่ๆ เพิ่มข้ึน จะก่อใหเ้กิดการแข่งขนัสร้างรายการท่ีมีเน้ือหารายการท่ี
น่าสนใจ เป็นประโยชน์ เป็นรายการท่ีมีคุณภาพ น ามาซ่ึงการพฒันาคุณภาพชีวิต และสงัคมโดยรวมอีกดว้ย  

 
ในด้านเศรษฐกิจ การปรับเปล่ียนโทรทศัน์สู่ระบบดิจิตอล สามารถช่วยพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศไดโ้ดยตรง โดยจะน าไปสู่การลงทุนโครงข่ายระบบดิจิตอล การผลิตอุปกรณ์เคร่ืองรับ และการ
พฒันาอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เน้ือหารายการ (Content) และบริการแบบใหม่ๆ (Interactive 
services) น ามาซ่ึงการยอมรับจากต่างชาติ และความน่าสนใจในการลงทุนจากต่างประเทศนอกจากน้ี 
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลยงัช่วยในการประหยดัพลงังานของประเทศ เน่ืองจากเคร่ืองส่งและเคร่ืองรับ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลจะใชพ้ลงังานไฟฟ้านอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบัการส่งในระบบแอนะลอ็ก เดิม อีกทั้งยงั
เป็นการน าเอาทรัพยากรคล่ืนความถ่ีท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนดว้ย 

  
นโยบายของภาครัฐทีมี่ต่อประชาชนส าหรับการเปลีย่นผ่านสู่โทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
 

 เม่ือมีการเร่ิมใชก้ารส่งสัญญาณวิทยุโทรทศัน์ระบบดิจิตอลแลว้ ประชาชนสามารถรับรายการ
ต่างๆไดโ้ดยไม่ตอ้งท าการเปล่ียนโทรทศัน์ใหม่ เพียงใชก้ารติดตั้งกล่องรับสญัญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอล/
อุปกรณ์แปลงสัญญาณระบบดิจิตอล (Set-Top Box) เป็นอุปกรณ์เสริมเช่ือมต่อกบัโทรทศัน์ท่ีมีอยูเ่ดิมก็จะ
ท าให้สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทศัน์ระบบดิจิตอลได้ หรืออาจเปล่ียนไปใช้โทรทศัน์ท่ีสามารถรับ
สัญญาณวิทยโุทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบ DVB-T2 ในตวักไ็ด ้
 

กสทช. ได้มีแนวทางการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บบริการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอยา่งทัว่ถึง
ในรูปแบบการแจกจ่ายคูปองส่วนลดให้กับประชาชน โดยใช้เงินท่ีไดจ้ากการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อ
อนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ในการประกอบกิจการทางธุรกิจ 
และสนบัสนุนให้มีการแจกจ่ายให้กบัทุกครัวเรือนโดยเท่าเทียมกนั นอกจากน้ี เพื่อให้เกิดความคล่องตวั 
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ประชาชนสามารถเลือกใช้คูปองท่ีไดรั้บการแจกจ่ายเป็นส่วนลดในการจดัหาทั้งเคร่ืองรับโทรทศัน์ท่ี
สามารถรับสัญญาณระบบดิจิตอล และอุปกรณ์แปลงสัญญาณระบบดิจิตอลเพื่อให้เคร่ืองรับโทรทศัน์แอ
นะลอ็กเดิมสามารถรับสัญญาณได ้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การไดม้าและตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ของ 

บริษทั อาร์ เอส จ ากดั (มหาชน) 
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การได้มาและต้นทุนในการได้มาซ่ึงใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ของ บริษัท อาร์ เอส จ ากัด 
(มหาชน) 

 
การด าเนินการเพือ่ให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาต   
 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงใบอนุญาตฯ สามารถสรุปขั้นตอนได ้ ดงัน้ี 
 

14 สิงหาคม 2556  กสทช. ประกาศเกณฑใ์นการประมูลใบอนุญาตให ้ใช ้คล่ืนความถ่ี 
 
27 สิงหาคม 2556  กสทช. ออกหนงัสือเชิญชวนประมูลใบอนุญาตใหใ้ช ้คล่ืนความถ่ี 
 
12 กนัยายน 2556  RSTV  ซ้ือซองประกวดราคา และช าระค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตส าหรับการ

ประมูลคล่ืนความถ่ี เพื่อให้ บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภท บริการ
ทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ (“ทีวีดิจิตอล SD 
Variety”) จ านวน 1 ช่อง เป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 1 ลา้นบาท 

 
28 ตุลาคม 2556  RSTV ยืน่แบบค าขออนุญาตเพื่อเขา้ร่วมประมูล และวางหลกัประกนัการประมูล

เป็นเช็คธนาคาร มูลค่า 38 ลา้นบาท 
 
12 พฤศจิกายน 2556  ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2556 มีมติอนุมติัให้ RSTV ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยเขา้ร่วมประมูลใบอนุญาตใหใ้ช ้คล่ืนความถ่ี ส าหรับช่อง SD Variety 
จ านวน 1 ช่อง 

 
12 ธนัวาคม 2556  กสทช. ประกาศรายช่ือผู ้ มีสิทธิเขา้ประมูล และ RSTV เป็นผูมี้สิทธิในการ

ประมูลทีวีดิจิตอล ช่อง SD Variety ตามท่ียืน่ค  าขออนุญาตเพื่อเขา้ร่วมประมูล 
 
26 ธนัวาคม 2556  การประมูลคล่ืนความถ่ี โดย RSTV ชนะการประมูลช่อง SD Variety   

 เป็นอนัดบัท่ี 5 ดว้ยมูลค่าประมูล 2,265 ลา้นบาท 
  
10 มกราคม 2557  กสทช. ประกาศรับรองผลการประมูล (บริษ ัทฯ ได ้รับหนงัสือจาก กสทช. เม่ือ

วนัท่ี 13 มกราคม 2557) 
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16 มกราคม 2557  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2557 ได ้มี
มติให ้สตัยาบนัในมูลค่าการประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 

 
10 กมุภาพนัธ์ 2557  ช าระราคาค่าประมูลงวดแรกจ านวน 378.50 ลา้นบาท พร้อมวางหนงัสือค ้า

ประกนัในมูลค่าประมูลส่วนท่ีเหลือมูลค่า 1,886.50 ลา้นบาท 
   
10 กมุภาพนัธ์ 2557  RSTV ด าเนินการขอใช ้ บริการโครงข่ายโทรทศัน์ MUX กบัองคก์ารกระจาย

เสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (“สสท.” หรือ “ThaiPBS”) ซ่ึง
เป็นผูรั้บใบอนุญาตให้ บริการโครงข่ายโทรทศัน์ท่ีใช ้ ความถ่ีภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอลจาก กสทช. เป็นเวลา 15 ปี   

 
25 กมุภาพนัธ์ 2557 ด าเนินการยื่นค าขอใชค้ล่ืนความถ่ีต่อ กสท. ซ่ึงมีกระบวนการพิจารณาตาม

ประกาศท่ี 2 ประมาณ 90 – 150 วนั  
 
3   เมษายน 2557  บริษทัฯ เร่ิมทดลองออกอากาศในระบบทีวีดิจิตอล 
 
1 มิถุนายน 2557  บริษทัฯ เร่ิมท าธุรกิจทีวีดิจิตอลเชิงพาณิชย ์
 

สิทธิและหน้าทีข่อง RSTV ภายหลงัจากได้รับใบอนุญาตประกอบกจิการโทรทศัน์  
 
ตามหมวด 2 ของประกาศท่ี 1 เร่ืองสิทธิ และหนา้ท่ีของผูรั้บใบอนุญาต สามารถสรุปได ้

โดยสังเขปดงัน้ี (ในข้อนีค้ณะกรรมการ หมายถึง กสท. และใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ ) 

 
2.2.1 ตามขอ้ 14 (2) ของประกาศท่ี 1 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งประกอบกิจการดว้ยตนเอง จะมอบการ

บริหารจดัการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูมี้อ  านาจประกอบกิจการแทนมิได ้ หรือ
จะโอนสิทธิ ในใบอนุญาตไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ กบับุคคลอ่ืนอนัท าให้ มีผลกระทบต่อการ
ประกอบกิจการตามท่ีได ้ รับใบอนุญาตไม่ได ้ แต่อาจแบ่งเวลาใหผู้อ่ื้นเช่าเวลาด าเนินรายการบางช่วงเวลา
ได ้ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
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2.2.2 ตามขอ้ 14 (4) ของประกาศท่ี 1 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งเร่ิมด าเนินการเพื่อให ้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทศัน์ตามแผนการให้บริการหรือแผนการลงทุน  ภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได ้ รับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

 
2.2.3 ตามขอ้ 14 (5) ของประกาศท่ี 1 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งให้ บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 

ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการอนุญาต และหากประสงคจ์ะเลิกการให้ บริการก่อนวนัท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ
จะตอ้งแจง้เหตุแห่งการยกเลิกการให้บริการพร้อมทั้งก าหนดมาตรการเยียวยาผูใ้ช้ บริการ ให้
คณะกรรมการเห็นชอบล่วงหนา้ก่อนเลิกกิจการ 

 
2.2.4 ตามขอ้ 14 (6) ของประกาศท่ี 1 ผูรั้บใบอนุญาตจะพกัหรือหยดุการให้ บริการไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ 
 
2.2.5 ตามขอ้ 14 (8) ของประกาศท่ี 1 ผูรั้บใบอนุญาตจะออกอากาศรายการท่ีมิได้ ก าหนดไว ้ใน

ผงัรายการมิได ้ เวน้แต่จะไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงผงัรายการพร้อมดว้ยเหตุผลให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั หรือเป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น เหตุสุดวิสัย ท่ีอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ อาจออกอากาศแตกต่างจากผงัรายการตามท่ีได ้ รับความเห็นชอบจากพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีได ้หรือเป็นการด าเนินการตามค าสัง่ของทางราชการโดยแจง้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบทนัที ท่ี
สามารถกระท าได ้

 
2.2.6 ตามขอ้ 14 (10) ของประกาศท่ี 1 ผูรั้บใบอนุญาตมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการ

คดัเลือก จดัหา ก ากบัดูแลรายการเน้ือหารายการใดๆ รวมถึงการประกาศหรือการโฆษณาท่ีให้ บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของส่ือ 

 
2.2.7 ตามขอ้ 14 (16) และภาคผนวก ค ของประกาศท่ี 1 ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทศัน์ประเภทกิจการทางธุรกิจ ให ้ ด าเนินการหารายได ้ โดยการโฆษณา การบริการ
ธุรกิจ การจดัเกบ็ค่าสมาชิก หรือโดยวิธีอ่ืนใดได ้โดยกิจการท่ีใชค้ล่ืนความถ่ี ให ้หารายได ้จากการโฆษณา
และการบริ การธุรกิจไดไ้ม่เกินชัว่โมงละสิบสองนาทีคร่ึง โดยเม่ือรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจ
ตลอดทั้งวนัเฉล่ียแลว้ตอ้งไม่เกินชัว่โมงละสิบนาที และตอ้งมีผงัรายการและสัดส่วนรายการท่ีเป็นข่าวสาร
หรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสดัส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 

 
2.2.8 ตามขอ้ 14 (25) ของประกาศท่ี 1 กรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตจะควบรวมกิจการหรือเขา้ร่วมกนั

เป็นบริษทัคู่คา้กบัผูรั้บใบอนุญาตรายอ่ืน หรือมีการท าสัญญาใดท่ีให้ ผูรั้บใบอนุญาตอีกฝ่ายมีอ านาจ
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ควบคุมก ากบัดูแล หรือสั่งการ หรือกระท าการแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายท่ีเป็นผูรั้บใบอนุญาต หรือล่วงรู้ขอ้มูล
ทางการคา้ของผูรั้บใบอนุญาตอีกฝ่าย อนัมีลกัษณะท่ีเป็นหรืออาจเป็นการกีดขวางการแข่งขนัอย่างเป็น
ธรรมในตลาด จะตอ้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

 
2.2.9 ตามขอ้ 14 (26) ของประกาศท่ี 1 ผูรั้บใบอนุญาตจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการ

แข่งขนัทางการคา้ และจะตอ้งไม่กระท าการใดท่ีคณะกรรมการเห็นว่ามีวตัถุประสงค ์ หรือมีผลกระทบ 
หรืออาจมีผลกระทบต่อการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมอยา่งมีนยัส าคญั ส าหรับการให้บริการกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทศัน์ท่ีไดรั้บอนุญาต 

 
ตามหมวด 2 ของประกาศท่ี 2 เร่ืองสิทธิ และหนา้ท่ีของผูรั้บใบอนุญาต สามารถสรุปได ้

โดยสังเขปดงัน้ี (ในข้อนี ้ คณะกรรมการ หมายถึง กสท. และใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตให้ใช้คล่่ืน
ความถ่่ี) 

 
2.2.10 ตามขอ้ 14 (1) ของประกาศท่ี 2 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศท่ี 1 

ตลอดเวลาท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
 
2.2.11 ตามขอ้ 14 (2) ของประกาศท่ี 2 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามขอบเขตและเง่ือนไขการ

อนุญาตท่ี ก าหนดไวใ้นประกาศท่ี 1 
 
2.2.12 ตามขอ้ 14 (3) ของประกาศท่ี 2 ใบอนุญาตให้ ใช ้คล่ืนความถ่ีเป็นสิทธิ เฉพาะตวัของผู ้

ไดรั้บอนุญาต จะโอนสิทธิแก่กนัมิได ้
 
2.2.13 ตามขอ้ 14 (4) ของประกาศท่ี 2 กรณีท่ีผู ้ รับใบอนุญาตประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงไปใช ้

โครงข่ายโทรทศัน์อ่ืนในระบบดิจิตอล จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 

 
2.2.14 ตามขอ้ 14 (6) ของประกาศท่ี 2 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ

ก าหนดไวใ้นใบอนุญาตโดยเคร่งครัด 
 
2.2.15 ตามขอ้ 16 ของประกาศท่ี 2 ในกรณีท่ีใบอนุญาตส้ินอาย ุ หากผูรั้บใบอนุญาตดงักล่าวมี

ความประสงคจ์ะขอใช้ คล่ืนความถ่ีเพื่อการให้ บริการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลใหม่ ให้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในประกาศฉบบัน้ี 
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พืน้ทีค่รอบคลุมผู้ชมโทรทศัน์ที่เปลีย่นแปลงไปของช่อง 8 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
 
ในปัจจุบนัช่องโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมของบริษทัฯ (ช่อง 8) ซ่ึงสามารถรับชมผา่นเคเบิลทีวีไดด้ว้ย

นั้น มีพื้นท่ีครอบคลุมผูช้มโทรทศัน์ทัว่ประเทศไดร้้อยละ 68 ของผูช้มโทรทศัน์ทัว่ประเทศ (8%+49% 
+11%) ส่วนท่ีเหลือคือ ผูช้มโทรทศัน์ท่ีรับชมฟรีทีวีโดยใชเ้สารับสัญญาณภาคพื้นดิน หรือเสาอากาศ
กา้งปลา (Terrestrial Antenna) ร้อยละ 32 ของผูช้มโทรทศัน์ทัว่ประเทศ ท่ีไม่สามารถรับสัญญาณจากการ
ออกอากาศโทรทศัน์ระบบดาวเทียมได ้

 
การไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลน้ี 

จะท าใหบ้ริษทัฯ มีพื้นท่ีครอบคลุมผูช้มโทรทศัน์ท่ีรับชมฟรีทีวีโดยใชเ้สารับสัญญาณภาคพื้นดิน หรือเสา
อากาศกา้งปลา (Terrestrial Antenna) ร้อยละ 32 ท่ีบริษทัฯไม่เคยเขา้ถึงมาก่อนไดเ้น่ืองจากผูรั้บชมกลุ่มน้ี
จะตอ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบการรับชมไปเป็นโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลจากการยติุการส่งสัญญาณ
ระบบแอนะลอ็ก  นอกจากน้ีโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลนั้นจะยงัคงสามารถเขา้ถึงผูช้มโทรทศัน์
กลุ่มเดิม  ซ่ึงไดแ้ก่ ทรู วิชัน่ส์ โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม และเคเบิลทีวี  รวมกนัร้อยละ 68 ของผูช้มโทรทศัน์
ทัว่ประเทศ ตามกฎ Must Carry ของ กสทช. ดงัแสดงในภาพผนวกท่ี 3 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 3  พื้นท่ีครอบคลุมผูช้มโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลของ ช่อง 8 บริษทั อาร์เอส จ ากดั 
(มหาชน)  
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การประมูลทีวีดิจิตอลจะท าให้พื้นท่ีครอบคลุมผูช้มโทรทศัน์ทัว่ประเทศไทยเพิ่มข้ึน จากร้อยละ 
68 ในปัจจุบนัเป็นร้อยละ 100 ของผูช้มโทรทศัน์ทัว่ประเทศ ซ่ึงการท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมผูช้มโทรทศัน์เพิ่ม
มากข้ึนจะท าใหมี้โอกาสท่ีผูช้มโทรทศัน์จะรับชมช่องโทรทศัน์ของบริษทัฯ มากข้ึนดว้ยซ่ึงจ านวนผูรั้บชม
ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการก าหนดอตัราค่าโฆษณา ดงันั้นการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีครอบคลุมผูช้มโทรทศัน์
ดงักล่าว จะเป็นการเพิ่มอ านาจต่อรองของบริษทัฯ กบัเอเจนซ่ีโฆษณา (Media Agency) และผูซ้ื้อโฆษณา 
ซ่ึงบริษทัฯ คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากอตัราค่าโฆษณาท่ีสูงข้ึน และการใชป้ระโยชน์จากระยะเวลา
โฆษณาท่ีมีอยู ่(Advertising Time Utilization) ไดอ้ยา่งคุม้ค่ามากข้ึน 
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