สรุปเกณฑ์ การประมูลทีวดี จิ ิตอลธุรกิจของ กสทช.
NBTC Digital Business TV Auction Rules
อิสริ ยะ ไพรี พา่ ยฤทธิ์
กรกฎาคม 2556

คณะกรรมการ กสทช. ออก (ร่าง) ประกาศ “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลืน่ ความถี่เพื่อให้ บริ การโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริ การธุรกิจ” ซึง่ ถือเป็ นเอกสารชิ ้นสาคัญที่กาหนดแนวทางการประมูลทีวดี ิจิตอลสาหรับธุรกิจที่ กสทช.
ประกาศเอาไว้ วา่ จะจัดได้ ประมาณเดือนกันยายน 2556
อย่างไรก็ตาม ร่างประกาศของ กสทช. มีความซับซ้ อนสูง เนื่องจากรูปแบบการเขียนที่ใช้ ภาษาราชการ-กฎหมาย และรูปแบบ
เฉพาะตัวของกระบวนการประมูลเอง ทาให้ ผ้ สู นใจทัว่ ไปที่อยูน่ อกวงการด้ านการกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมอาจทาความ
เข้ าใจได้ ยาก ผู้เขียนจึงขอย่อยความและสรุปประเด็นสาคัญของร่างประกาศหลักเกณฑ์1 ดังนี ้

ภาพและตารางประกอบบางส่วนของบทความนี ้ นามาจากเอกสารนาเสนอของสานักงาน กสทช. ที่สรุป (ร่าง) ประกาศ “หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้ บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ” ในงานรับฟั งความเห็นวันที่ 27 มิถนุ ายน
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2556 http://bit.ly/nbtc-dtv-auction-slide

เอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมูล
กสทช. มีประกาศทีเ่ กี่ยวข้ องกับการคัดเลือกผู้ให้ บริ การทีวดี ิจิตอลทังหมด
้
4 ฉบับ โดยเรี ยงตามลาดับจาก “ภาพกว้ างที่สดุ ”
อย่างการอนุญาตผู้ให้ บริ การทีวีโดยทัว่ ไป แล้ วเจาะจงมาที่บริ การทีวีดิจิตอล (ไม่แยกประเภท) และสุดท้ ายอยูท่ ี่ประกาศ 2
ฉบับที่เกี่ยวข้ องกับการประมูลภาคธุรกิจโดยเฉพาะ




ประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ ใช้ คลืน่ ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรื อกิจการโทรทัศน์เพื่อ
ประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. 25562 – ภาพรวมของการประมูลทีวีธุรกิจโดยทัว่ ไป ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นทีวีดิจิตอล
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลืน่ ความถี่เพื่อให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริ หารทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. …3 – กล่าวถึงรายละเอียดของการประมูลทีวดี ิจิตอลธุรกิจ

ประกาศฉบับแรกนันกล่
้ าวถึงหลักการประมูลโดยทัว่ ไป เช่น ต้ องเสนอราคาครัง้ แรกในระยะเวลาทีก่ าหนด ต้ องเสนอราคาสูง
กว่ารอบก่อนหน้ า ต้ องลงนามรับรองราคาสุดท้ ายที่ตนเองเสนอ การคืนเงินหลักประกันการประมูลของสานักงาน เป็ นต้ น
ส่วนรายละเอียดในการประมูลแต่ละครัง้ เช่น จานวนใบอนุญาตที่ประมูล ราคาตังต้
้ น ราคาต่อรอบ รูปแบบของการประมูล จะ
อยูใ่ นประกาศฉบับที่สองยังซึง่ มีสถานะเป็ นร่างประกาศที่รอรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะต่อไป

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ ใช้ คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2556 http://bit.ly/nbtc-dtv-auction-1
3
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริ หาร
ทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. … http://bit.ly/nbtc-dtv-auction-2
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จานวนและประเภทของใบอนุญาตที่เปิ ดประมูล
กสท. เปิ ดประมูลใบอนุญาตทีวดี จิ ิตอลธุรกิจทังหมด
้
24 ใบ แยกเป็ น 4 หมวดหมู่ ได้ แก่





หมวดเด็ก เยาวชน และครอบครัว
จานวน 3 ใบ (ช่อง 13-15)4
หมวดข่ าวสารและสาระ
จานวน 7 ใบ (ช่อง 16-22)
หมวดทั่วไป (ความคมชัดปกติ)
จานวน 7 ใบ (ช่อง 23-29)
หมวดทั่วไป (ความคมชัดสูง)
จานวน 7 ใบ (ช่อง 30-36)

สาหรับนิยามด้ านเนื ้อหาของทีวีแต่ละหมวด
ทางคณะกรรมการ กสทช. จะออกหลักเกณฑ์
ด้ านผังรายการและเนื ้อหารายการอย่างละเอียดมาประกอบ

ใครบ้างที่มีสิทธิเข้าร่ วมการประมูล
คุณสมบัติโดยทัว่ ไปคือนิติบคุ คลสัญชาติไทย ซึง่ จะเป็ นบริ ษัทหรื อรัฐวิสาหกิจก็ได้ และต้ องมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (เช่น บริ ษัทสือ่ ) ไม่มีสภาพล้ มละลาย ไม่ถกู สัง่ พักใช้ ใบอนุญาต
ประเด็นหลักที่ กสทช. ให้ ความสนใจเป็ นพิเศษคือสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาต ซึง่ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้ องแสดงผู้ถือ
หุ้นย้ อนขึ ้นไปถึง 3 ลาดับ (ในกรณีถือหุ้นซ้ อนกันหลายบริ ษัท) บริ ษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต การถือหุ้นไขว้ กนั กับนิติบคุ คล
อื่นด้ วย เนื่องจาก กสทช. ให้ ความสาคัญกับความเกี่ยวโยงกันระหว่างกลุม่ ทุนต่างๆ ที่เข้ ามาร่วมประมูล นอกจากนี ้ กสทช. ยัง
กาหนดว่าผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยต้ องมีสทิ ธิการลงคะแนนไม่นดว่าผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยต้ องมีสทิ ธิการลงคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 ของคะแนนเสียงทังหมด
้
ผู้เข้ าร่วมประมูล 1 ราย สามารถยื่นประมูลได้ 1 ใบอนุญาตต่อหมวด และต้ องเลือกเพียงหมวดเดียวจากหมวดข่าว-สาระ หรื อ
หมวดทัว่ ไปความละเอียดสูง
ผู้เข้ าร่วมการประมูลจะต้ องวางเงินหลักประกันการประมูลจานวน 10% ของราคาประมูลขันต
้ ่าในแต่ละหมวด ซึง่ ทาง
สานักงาน กสทช. จะคืนเงินหลักประกันให้ หลังเสร็ จสิ ้นการประมูลแล้ ว
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ช่อง 1-12 ของทีวีดิจิตอลคือช่องทีวีบริการสาธารณะ ซึง่ ใช้ วิธีคดั เลือก ไม่ใช่การประมูล

กระบวนการการประมูล
ผู้เข้ าร่วมการประมูลจะต้ องยื่นแบบคาขออนุญาตพร้ อมเอกสารหลักฐานต่างๆ และวางหลักประกันการประมูล เพื่อให้
สานักงาน กสทช. ตรวจสอบคุณสมบัติขนต้
ั ้ นก่อนมีสทิ ธิเข้ าร่วมประมูล
ในวันประมูลจริง กสทช. จะแยกประมูลตามหมวดหมู่ ไม่ใช่การแยกตามใบอนุญาต (ในประกาศไม่ได้ ระบุชดั เจนว่าจะ
เรี ยงลาดับหมวดหมูอ่ ย่างไร ซึง่ อาจมีผลต่อผู้เข้ าร่วมการประมูลที่ยื่นประมูลหลายช่องในหลายหมวดหมู)่ โดยให้ เวลาในการ
ประมูลหมวดหมูล่ ะ 60 นาที
การเสนอราคาจะทาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดย กสทช. จะกาหนด “ราคาตังต้
้ น” ของใบอนุญาตให้ เท่ากับมูลค่าความถี่ใน
หมวดนันๆ
้ ซึง่ ได้ แก่





หมวดเด็ก เยาวชน และครอบครัว ราคาเริ่ มต้ น 140 ล้ านบาท
หมวดข่ าวสารและสาระ ราคาเริ่ มต้ น 220 ล้ านบาท
หมวดทั่วไป (ความคมชัดปกติ) ราคาเริ่ มต้ น 380 ล้ านบาท
หมวดทั่วไป (ความคมชัดสูง) ราคาเริ่ มต้ น 1,510 ล้ านบาท
ผู้เข้ าร่วมประมูลจะต้ องยื่นเสนอราคา
ครัง้ แรกภายใน 5 นาทีแรกของการ
ประมูล มิฉะนันจะถู
้ กตัดสิทธิ์ จากนัน้
จะเสนอราคาบ่อยเท่าไรก็ได้ ตลอด 60
นาทีของการประมูล
เมื่อครบระยะเวลาที่กาหนด ผู้เสนอ
ราคาสูงสุดเรี ยงตามลาดับจะเป็ นผู้ชนะ
การประมูลในหมวดนันๆ
้ ตามจานวน
ของใบอนุญาต (เช่น 3 อันดับแรกใน
หมวดเด็ก-เยาวชน หรื อ 7 อันดับแรก
ในหมวดอื่นๆ)

การเสนอราคาแต่ละครัง้ จะต้ องเพิ่มขึ ้นจากการเสนอราคาครัง้ ก่อน โดย กสทช. กาหนดเพดานของการเสนอราคาแต่ละครัง้ เพื่อ
ไม่ให้ เกิดสภาวะ “ราคากระโดด” จนทาให้ มลู ค่าของการประมูลสูงเกินไป (และผู้ประกอบการอาจมีปัญหาทางการเงินได้ ใน
ภายหลัง)5
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ในทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ เรียกสภาวะแบบนี ้ว่า winner’s curse หรือ “คาสาบของผู้ชนะการประมูล”

เพดานราคาที่เพิ่มในการเสนอราคาแต่ละครัง้ ต่างกันไปในแต่ละหมวด ดังนี ้





หมวดเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพิ่มราคาครัง้ ละ 1 ล้ านบาท
หมวดข่ าวสารและสาระ เพิ่มราคาครัง้ ละ 2 ล้ านบาท
หมวดทั่วไป (ความคมชัดปกติ) เพิ่มราคาครัง้ ละ 5 ล้ านบาท
หมวดทั่วไป (ความคมชัดสูง) เพิ่มราคาครัง้ ละ 10 ล้ านบาท

รูปแบบการประมูลลักษณะนี ้ทาให้ ผ้ ทู ี่ต้องการชนะการประมูลต้ องยื่นเสนอราคาอย่างต่อเนื่อง (ผู้ร่วมประมูลจะเห็นราคาล่าสุด
บนหน้ าจอของตัวเองอยูต่ ลอดเวลา) เพื่อ “เกาะกลุม่ ” ในกลุม่ ผู้ยนื่ ราคาสูงสุดตามจานวนใบอนุญาตให้ ได้ ตลอดเวลา
กรณีที่หมดเวลาแล้ วมีผ้ เู สนอราคาเท่ากัน จะใช้ วิธีจบั ฉลากจน
เหลือผู้ชนะเท่าจานวนใบอนุญาตในแต่ละหมวด

รู ปแบบการประมูลลักษณะนีท้ าให้ผู้ทีต่ ้องการชนะการประมูล
ต้องยืน่ เสนอราคาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ “เกาะกลุ่ม” ในกลุ่มผู้ยืน่
ราคาสูงสุดตามจานวนใบอนุญาตให้ได้ตลอดเวลา

จากนันผู
้ ้ ชนะในแต่ละหมวดจะมีสทิ ธิเลือกหมายเลขช่อง
ตามลาดับราคาที่เสนอ และขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือผู้ชนะทัง้ 24
ใบอนุญาตจะถูกเรี ยงตามลาดับราคาเสนอของทุกหมวดรวมกัน เพื่อให้ สทิ ธิเลือกบริ การโครงข่ายโทรทัศน์ที่จะใช้ งานอีกต่อ
หนึง่

ตารางสรุ ปประเด็นสาคัญของการประมูล
หมวดหมู่
เด็ก เยาวชน ครอบครั ว
ข่ าวสาร-สาระ
ทั่วไป
ทั่วไปคมชัดสูง

จานวนช่อง

เลขช่อง

ความละเอียด

3

13-15

SD

7

16-22

SD

7

23-29

SD

7

30-36

HD

ราคาตั้งต้น
140 ล้ าน
220 ล้ าน
380 ล้ าน
1,510 ล้ าน

เพิ่มราคาครั้งละ
1 ล้ าน
2 ล้ าน
5 ล้ าน
10 ล้ าน

ขั้นตอนหลังการประมูล
ผู้ชนะการประมูลจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามราคาที่เสนอประมูล โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ



ส่วนที่เท่ากับราคาขันต
้ า่ ในแต่ละหมวด แบ่งชาระ 4 งวด ภายใน 3 ปี แรกหลังได้ รับใบอนุญาต
ส่วนเกินจากราคาขันต
้ ่า แบ่งชาระ 6 งวด ภายใน 5 ปี แรกหลังได้ รับใบอนุญาต

เงินส่วนแรกจะถูกใช้ สนับสนุนคูปองเงินสดเพื่อให้ ประชาชนเปลีย่ นผ่านจากทีวีระบบแอนะล็อกไปเป็ นทีวีดจิ ิตอล ส่วนเงินก้ อน
หลังจะเข้ ากองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
(กทปส. หรื อที่นิยมเรี ยกกันว่า กองทุน กสทช.)

หลังการประมูล ผู้ชนะการประมูลต้ องชาระเงินงวดที่หนึง่ ของทังสองส่
้
วน และดาเนินการขอใช้ บริ การโครงข่ายโทรทัศน์จาก
ผู้รับใบอนุญาตโครงการข่ายทีวีดจิ ิตอล จากนัน้ กสทช. จะออกใบอนุญาตใช้ คลืน่ ความถี่-ใบอนุญาตประกอบกิจการทีวี
ดิจิตอลธุรกิจให้ อย่างเป็ นทางการต่อไป (ใบอนุญาตทังสองมี
้
อายุ 15 ปี )
เงื่อนไขในการประกอบกิจการของผู้ชนะการประมูลได้ แก่ ต้ องจัดกลไกรับเรื่ องร้ องเรี ยนที่มีประสิทธิภาพ จัดบริ การที่เหมาะสม
สาหรับคนพิการ คนสูงอายุ หรื อคนด้ อยโอกาส และมีระบบตรวจสอบเนื ้อหา-ผังรายการ ซึง่ คณะกรรมการ กสทช. จะประกาศ
รายละเอียดต่อไป

ประเด็นที่น่าจับตาของการประมูลทีวีดิจิตอลธุรกิจ
กระบวนการคัดเลือกผู้ชนะทีวดี ิจิตอลธุรกิจใช้ วธิ ีการ “ประมูล” ซึง่ เป็ นการเสนอราคาตามกลไกตลาด และสภาพการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลมี “อุปสงค์” สูงกว่า “อุปทาน” อยูแ่ ล้ ว (เพราะมีกลุม่ ทุนสือ่ ต้ องการเป็ นเจ้ าของสถานีทวี ีมาก เนื่องจาก
ปลดล็อคการผูกขาดในระบบแอนะล็อกเดิม) ทาให้ กระบวนการคัดเลือกค่อนข้ างโปร่งใส และมีการแข่งขันอย่างจริงจังมากกว่า
การประมูลคลืน่ 2100MHz ของ กสทช. ใน พ.ศ. 2555 ที่อปุ สงค์เท่ากับจานวนใบอนุญาตมาก
อย่างไรก็ตาม กระบวนการประมูลก็ยงั มีประเด็นที่นา่ สนใจและน่าจับตา ดังนี ้

ลาดับการประมูลหมวดใบอนุญาต
มีกลุม่ ทุนสือ่ ขนาดใหญ่หลายแห่งที่แสดงเจตนาต้ องการประมูลใบอนุญาตทีวดี ิจิตอลธุรกิจมากกว่า 1 หมวด และด้ วยสภาพ
การแข่งขันที่รุนแรงในตลาด (โดยเฉพาะหมวดทัว่ ไป ความละเอียดสูง ซึง่ น่าจะเป็ นหมวดที่มีการแข่งขันสูงที่สดุ ) ย่อมทาให้
กลุม่ ทุนสือ่ บางรายที่มีกาลังเงินไม่เยอะพอ อาจพลาดใบอนุญาตในกลุม่ ที่ต้องการได้
ดังนัน้ กสทช ควรระบุลาดับของหมวดหมูใ่ นการประมูล
ให้ ชดั เจน เพื่อให้ ภาคธุรกิจสามารถวางแผนล่วงหน้ าได้
ว่า ถ้ าพลาดการประมูลในหมวดลาดับต้ นๆ แล้ วจะ
สามารถแก้ เกมในหมวดหลังๆ ได้ อย่างไร ซึง่ มีผลอย่าง
มากต่อการทุม่ ลงเงินประมูลในขณะที่ประมูลด้ วย

กสทช ควรระบุลาดับของหมวดหมู่ในการประมูลให้ชดั เจน เพือ่ ให้ภาคธุรกิ จ
สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่า ถ้าพลาดการประมูลในหมวดลาดับต้นๆ แล้วจะ
สามารถแก้เกมในหมวดหลังๆ ได้อย่างไร

กระบวนการของการประมูลที่ “แข่งความเร็วการพิมพ์”
การจากัดเวลาประมูลที่ 60 นาทีและไม่ได้ แบ่งเป็ นรอบ (round) แบบเดียวกับการประมูล 3G 2100MHz ในปี 2555 ทาให้ ผ้ ู
ร่วมประมูลมีอิสระในการเสนอราคาว่าจะทิ ้งช่วงนานสักเท่าไรก็ได้
ผลลัพธ์ทางหนึง่ ที่เป็ นไปได้ ในกรณีที่อตั ราการแข่งขันในบางหมวดสูงมากๆ และผู้เข้ าร่วมประมูลเองมีงบประมาณทีใ่ ช้ ในการ
ประมูลอย่างเหลือเฟื อ เมื่อบวกกับกฎเกณฑ์ที่อนุญาตให้ เพิ่มจานวนเงินได้ จากัด ทาให้ อาจเกิดสถานการณ์ผ้ เู ข้ าร่วมประมูล
เสนอราคาตลอดเวลา (ตราบเท่าที่พิมพ์หรื อกดปุ่ มเสนอได้ ทนั ซึง่ ขึ ้นกับซอฟต์แวร์ ระบบการประมูลที่ใช้ งาน) และเมื่อมี

ผู้เข้ าร่วมประมูลรายใดรายหนึง่ เสนอราคาตลอดเวลา ก็จะบีบให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประมูลรายอื่นๆ ต้ องเสนอราคาสู้ตลอดเวลาเพื่อ
ไม่ให้ หลุดจาก “กลุม่ นา” ที่มีโอกาสชนะการประมูล
“การประมูลไม่ควรให้เป็ นการใช้ speed typing มาเป็ นแต้มต่อซึ่ งกันและกัน”
ความเห็นหลังการเข้าร่ วมประมูลทดสอบ
นายดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงิน บริ ษัท อาร์ เอส

นายดามพ์ นานา ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน บริ ษัท อาร์ เอส ซึง่ เป็ นหนึง่ ในผู้เข้ าร่วมประมูลทดสอบ (pre-mock auction)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ได้ แสดงความคิดเห็นของตนต่อระบบการประมูลทีวดี ิจิตอลทางทวิตเตอร์ สว่ นตัว @DarmRS ว่า
“กลายเป็ นเกมส์ speed typing โดยไม่ตงใจกั
ั ้ น”6 และ “การประมูลไม่ควรให้ เป็ นการใช้ speed typing มาเป็ นแต้ มต่อซึง่ กัน
และกัน” 7

การเปิ ดเผยผูถ้ ือหุน้
เจตนารมณ์ของ กสทช. เน้ นการตรวจสอบผลประโยชน์ทบั ซ้ อนหรื อความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้เข้ าร่วมประมูลเพื่อป้องกันการ
ฮัวประมู
้
ล อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ของ กสทช. ที่ระบุให้ เปิ ดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นถึง 3 ชันก็
้ ถกู ตังค
้ าถามว่ามีอานาจทางกฎหมาย
รองรับหรื อไม่ เพราะถ้ าพิจารณาเทียบกับอานาจตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551 ที่ไม่ได้ ให้ อานาจการตรวจสอบผู้ถือหุ้นไว้ หลายชันอย่
้ างชัดแจ้ ง และอาจถูกมองว่าเป็ นมาตรการที่เกินสมควรกว่า
เหตุ8

6
7
8

https://twitter.com/DarmRS/status/351543260457611264
https://twitter.com/DarmRS/status/351593927725420544

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล, ปั ญหาความชอบด้ วยกม.ของ(ร่าง)หลักเกณฑ์การประมูลดิจิตอลทีวีฯ, 4 กรกฎาคม 2556,

http://blogazine.in.th/blogs/phuttipong/post/4226

ประเมินท่าทีกลุ่มทุนสื่ อที่น่าจะเข้าร่ วมประมูลทีวีดิจิตอลธุรกิจ
เมื่อ กสทช. มีแผนการจัดสรรคลืน่ ทาทีวีภาคพื ้นระบบดิจิตอลใน พ.ศ. 2556 โดยกาหนดให้ ทวี ีธุรกิจต้ องใช้ วิธีการประมูล การ
ประเมินกลุม่ ทุนสือ่ ที่สนใจเข้ ามาประมูลทีวีดิจิตอลจึงควรประเมินจากฐานเดิมในการประกอบกิจการทีวีดาวเทียมเป็ นหลัก
เนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจทีใ่ กล้ เคียงกันมากทังในแง่
้
การผลิตเนื ้อหารายการและการหารายได้ อีกทังยั
้ งเป็ นกลุม่ ทุนขนาดใหญ่ที่
มีเม็ดเงินลงทุนสูง พร้ อมสู้ราคาประมูลได้ มากกว่ากลุม่ ทุนขนาดเล็ก
กลุม่ ทุนสือ่ ที่ทาทีวีดาวเทียมอยูแ่ ล้ วมีแรงจูงใจในการเข้ ามาประกอบธุรกิจทีวดี ิจิตอลเพิ่มเติม ในแง่ของการหารายได้ จาก
โฆษณาได้ มากขึ ้น (จากความเป็ น “ฟรี ทีวี” ของทีวดี ิจิตอลที่เหนือกว่าดาวเทียม) และแง่ของต้ นทุนที่ไม่ต้องลงทุนเพิม่ มากนัก
โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตรายการ มีเพียงแค่การลงทุนด้ านการประมูลคลืน่ และการวางโครงข่ายกระจายสัญญาณทีวี
ดิจิตอลเท่านัน้
รูปแบบของช่องทีวีดจิ ิตอลอาจไม่เหมือนกับช่องทีวีดาวเทียมไปเสีย
ทังหมด
้
ด้ วยเหตุผลด้ านกลุม่ ผู้ชมและกลไกการกากับดูแลของ กสทช.
แต่ก็มคี วามเป็ นไปได้ สงู ว่า กลุม่ ทุนสือ่ ที่ต้องการทาช่องทีวีดจิ ิตอล จะ
ดึงเนื ้อหาหรื อรายการจากทีวีดาวเทียมของตัวเองมาเผยแพร่ในทีวี
ดิจิตอลนัน่ เอง (เช่น อาจรวมรายการจากทีวดี าวเทียม 2-3 ช่องทีม่ ีอยู่
ในมือ มาฉายยังทีวดี ิจิตอลช่องเดียวที่ประมูลได้ เป็ นต้ น)

การประเมิ นกลุ่มทุนสื อ่ ที ส่ นใจเข้ามาประมูลที วีดิจิตอลจึ งควร
ประเมิ นจากฐานเดิ มในการประกอบกิจการทีวีดาวเทียมเป็ น
หลัก เนือ่ งจากมี รูปแบบธุรกิ จที ใ่ กล้เคียงกันมากทัง้ ในแง่การ
ผลิ ตเนือ้ หารายการและการหารายได้

กลุม่ ทุนขนาดใหญ่ที่แนวโน้ มหรือแสดงเจตนาจะร่วมประมูลทีวดี จิ ิตอล มีดงั นี ้

แกรมมี่
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทสือ่ ขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เติบโตมา
จากธุรกิจเพลง แต่ภายหลังก็ขยายตัวมายังธุรกิจสือ่ อื่นๆ เช่น ทีวี วิทยุ นิตยสาร อีเวนต์ และทีวดี าวเทียม
ปั จจุบนั แกรมมี่มีทีวดี าวเทียมที่เผยแพร่ทวั่ ไปถึง 10 ช่อง ได้ แก่ Fan TV (เพลงลูกทุง่ ), Bang
Channel (เพลงวัยรุ่ น), Green Channel (เพลงร่ วมสมัย), Acts Channel (ละคร วาไรตี ้ บันเทิง),
Play Channel (เพลง ภาพยนตร์ ), สาระแน (วาไรตี ้), JKN (เพลงเกาหลี-ญี่ปน)
ุ่ , GMM One (ละคร
วาไรตี ้), GMM Music (เพลง) และ O Shopping (ขายสินค้ า)9
นอกจากนี ้แกรมมี่ยงั มีช่องดาวเทียมที่ดไู ด้ เฉพาะในระบบจาน GMMZ ของตัวเองอีกจานวนหนึง่ โดยเน้ นที่เนื ้อหารายการจาก
ต่างประเทศ เช่น ละครซีรีส์ หรื อ กีฬา เป็ นต้ น

9

ช่องแกรมมี่ ดาวเทียมและเคเบิล, http://www.gmmchannel.com/program, เข้ าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2556

ธุรกิจทีวดี าวเทียมของแกรมมี่ (จัดหมวดเป็ น “ธุรกิจบรอดแคสติ ้ง” ตามชื่อเรี ยกภายในบริ ษัท) มีสดั ส่วนรายได้ คดิ เป็ น 18%
ของรายได้ ทงหมดบริ
ั้
ษัทในปี พ.ศ. 2555 หรื อประมาณ 2,116 ล้ านบาท10 (ไม่รวมรายได้ จากการผลิตรายการให้ ระบบฟรี ทีว)ี
สาหรับแผนการเรื่ องทีวีดจิ ิตอล แกรมมี่แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าจะเข้ าร่วมประมูลทังช่
้ องความคมชัดสูง (HD) และช่อง
มาตรฐาน (SD) ได้ แก่ ช่องเด็ก ช่องรายการข่าว และช่องวาไรตี ้ทัว่ ไป 11 12
กลุม่ แกรมมีม่ ีสายสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดกี บั พรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะตัวของไพบูลย์ ดารงชัยธรรม ผู้ร่วมก่อตังและประธาน
้
กรรมการบริษัท กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึง่ เมื่อ พ.ศ. 2547 เคยมีขา่ วว่าทังสองฝ่
้
ายมีแผนร่วมกันซื ้อหุ้น
สโมสรฟุตบอลลิเวอร์ พลู แต่สดุ ท้ ายแผนการล้ มเลิกไป

อาร์เอส
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทสือ่ ขนาดใหญ่ที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีประวัติและความเป็ นมา
คล้ ายกับกลุม่ แกรมมี่ นัน่ คือเติบโตจากธุรกิจเพลงแล้ วขยายตัวมายังสือ่ ประเภทอื่นๆ ในภายหลัง
ปั จจุบนั อาร์ เอสมีธุรกิจทีวีดาวเทียมของตัวเอง โดยมีช่องรายการจานวน 6 ช่อง ได้ แก่ SUN Channel (ข่าว บันเทิง กีฬา),
สบายดีทีวี (เพลงลูกทุง่ -เพื่อชีวิต), You Channel (เพลง), ช่อง 8 (วาไรตี ้ ละคร บันเทิง), Star Max (วาไรตี ้ ดารา นักแสดง)
และ RS Sport LaLiga (กีฬา) นอกจากนี ้ยังมีระบบจานดาวเทียม Sun Box ในลักษณะเดียวกับ GMMZ ของแกรมมี่
อาร์ เอสมองว่าการทาธุรกิจทีวีดาวเทียมเป็ นช่องทางโฆษณาแบบผ่าน
สือ่ (above the line) ที่ราคาถูกกว่าฟรี ทีวี และน่าจะเป็ นช่องทางดึง
รายได้ จากฟรี ทีวี 6 ช่องทีม่ ีราคาโฆษณาแพง และโฆษณาแบบไม่ผา่ น
สือ่ (below the line) เช่น กิจกรรมการตลาด กลับเข้ ามาสูท่ ีวีดาวเทียมได้ มากขึ ้นในอนาคต
ใน พ.ศ. 2555 ธุรกิจสือ่ ของอาร์ เอสทารายได้ รวม 1,193 ล้ านบาท (นับรวมรายการฟรี ทีวี วิทยุ ดาวเทียม) ถือเป็ นรายได้ หลัก
ของกลุม่ อาร์ เอสในปัจจุบนั (สัดส่วนรายได้ 41.5% ของรายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท)13
สายสัมพันธ์ของอาร์ เอสกับกลุม่ การเมืองไม่ชดั เจนเท่ากลุม่ แกรมมี่ ส่วนรายการทีวีของอาร์ เอสส่วนใหญ่ฉายทางช่อง 5 ส่วน
ท่าทีของอาร์ เอสในการประมูลทีวีดิจิตอลนัน้ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ และกรรมการ บริ ษัท
อาร์ เอส คาดว่าจะเข้ าประมูล 1-2 ช่อง โดยจะเป็ นช่องทัว่ ไป14
รายงานประจาปี 2555 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน), หน้ า 52
11
ไพบูลย์ ดารงชัยธรรม, รายงานประจาปี 2555 บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน), หน้ า 18
12
ในรายงานประจาปี ของแกรมมี่แสดงความต้ องการประมูลทีวีดิจิตอลทังหมด
้
4 ช่องใน 4 หมวด แต่กฎเกณฑ์ลา่ สุดของ กสทช. ระบุใน
ภายหลังให้ ประมูลได้ สงู สุด 3 หมวด โดยต้ องเลือกระหว่างข่าวกับ HD หมวดใดหมวดหนึ่ง
13
รายงานประจาปี 2555, บริษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน), หน้ า 119
14
คมชัดลึก, 'อาร์ เอส'ชิงทีวีดิจิทลั 2ช่องลัน่ รายได้ ปีนี ้โต40%, 14 มีนาคม 2556, http://bit.ly/kcl-rs-tv-auction
10

เนชัน่
กลุม่ เนชัน่ เป็ นธุรกิจสือ่ รายใหญ่อกี รายของประเทศไทย มีจดุ กาเนิดมาจากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ The Nation และ
ขยายกิจการเป็ นสิง่ พิมพ์ประเภทอื่นๆ รวมถึงรายการโทรทัศน์ วิทยุ สือ่ อนไลน์ และสถาบันการศึกษาในเวลาต่อมา
ปั จจุบนั ธุรกิจในเครื อเนชัน่ ที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์นนแยกออกเป็
ั้
น 3 บริ ษัท ได้ แก่






บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) หรือ NMG อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นบริ ษัทแม่
ที่เน้ นธุรกิจสิง่ พิมพ์ธุรกิจ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) หรือ NINE อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ MAI
เน้ นธุรกิจด้ านหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค (การศึกษา นิยาย วรรณกรรม การบริ หารจัดการ ศาสนา) โดยมีบริ ษัทแม่เนชัน่
มัลติมีเดียกรุ๊ป ถือหุ้นประมาณเกือบ 80%
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ NBC อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ MAI เน้ นธุรกิจ
ด้ านโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว โดยมีบริ ษัทแม่เนชัน่ มัลติมเี ดียกรุ๊ป ถือหุ้นประมาณ 60%

กลุม่ เนชัน่ เป็ นผู้บกุ เบิกสถานีขา่ วทางทีวดี าวเทียมเป็ นรายแรกๆ ในประเทศไทย ปั จจุบนั มีทวี ีดาวเทียมเผยแพร่ผา่ นทีวี
ดาวเทียมทังระบบ
้
C-Band และ KU-Band รวมถึงเคเบิลทีวีทงหมด
ั้
5 ช่องคือ


Nation Channel, คมชัดลึกทีวี, กรุ งเทพธุรกิจทีวี (ข่าว)



Kid Zone (เด็ก)



Rama Channel (สุขภาพ ร่ วมทุนกับโรงพยาบาลรามาธิบดี)

กลุม่ เนชัน่ ประกาศร่วมประมูลทีวดี ิจิตอลทุกประเภท ทังช่
้ องข่าวทีเ่ ชี่ยวชาญ
ช่องทัว่ ไป และช่องเด็ก โดยเตรี ยมเงินลงทุนไว้ ราว 2,000 ล้ านบาท15
สายสัมพันธ์ทางการเมืองของกลุม่ เนชัน่ จะไม่เป็ นมิตรกับขัวของพรรคเพื
้
่อไทย-คนเสื ้อแดงมากนัก โดยกรณีขดั แย้ งที่ชดั เจนคือ
การปิ ดล้ อมอาคารสานักงานของเนชัน่ ที่ยา่ นบางนา เมื่อเดือนมีนาคม 2549 โดยกลุม่ คาราวานคนจนและกลุม่ นปช. เพื่อ
ประท้ วงเนื ้อหาในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกของกลุม่ เนชัน่ 16

สยามสปอร์ต-สยามอินเตอร์
กลุม่ ธุรกิจในเครื อสยามสปอร์ ต-สยามอินเตอร์ ก่อตังเมื
้ ่อปี 2516 โดยนายระวิ โหลทอง หัวหน้ าข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่
เห็นโอกาสด้ านสือ่ กีฬา ทังในฝั
้ ่งของหนังสือพิมพ์และนิตยสาร โดยเริ่ มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี
2533 โดยใช้ ชื่อ บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) (ตัวอักษรย่อ SPORT ทุนจดทะเบียนประมาณ 400 ล้ านบาท)

15
16

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เครือเนชัน่ ระดมทุน2พันล้ านบุกทีวีดิจิทลั , 18 กุมภาพันธ์ 2556, http://bit.ly/XSh8a5
คมชัดลึก, จาคุก 2 ปี แกนนาม็อบฯ ปิ ดล้ อมตึกเนชัน่ , 30 พฤศจิกายน 2552, http://bit.ly/kcl-nation-tower

ปั จจุบนั มีหนังสือพิมพ์รายวันทังหมด
้
8 หัว นิตยสารมากกว่า 20 หัว ครอบคลุมเนื ้อหาด้ านกีฬาและบันเทิง ครองส่วนแบ่ง
ตลาดสิง่ พิมพ์กีฬาในประเทศไทยกว่า 90% ส่วนธุรกิจทีวดี าวเทียมนันมี
้ ช่องดาวเทียมของตัวเอง 3 ช่องคือ สยามกีฬาทีวี,
ฟุตบอลสยามทีวี, สตาร์ ซ็อคเกอร์ ทีวี ดาเนินการโดยบริ ษัทลูก บริษัทสยามสปอร์ ตเทเลวิชนั่ จากัด17
กลุม่ สยามสปอร์ ตยังเปิ ดบริ ษัทสิง่ พิมพ์ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกีฬาโดยตรง ได้ แก่ หนังสือ
การ์ ตนู นิตยสารด้ านไลฟ์ สไตล์ พ็อคเก็ตบุ๊ก นิยายแปล ในชื่อ บริษัท สยามอินเตอร์
มัลติมีเดีย จากัด (มหาชน) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ
พ.ศ. 2548 (ใช้ ตวั อักษรย่อ SMM ทุนจดทะเบียน 300 ล้ านบาท) ภายหลังบริ ษัท
สยามอินเตอร์ มลั ติมเี ดีย ยังขยายกิจการไปยังธุรกิจร้ านหนังสือ วิทยุ และทีวีดาวเทียม
ด้ วย โดยประกอบกิจการทีวีดาวเทียม 1 ช่องคือ SMMTV เน้ นข่าวกีฬาและวาไรตี18
้
ในภาพรวมแล้ วธุรกิจหลักของกลุม่ สยามสปอร์ ต-สยามอินเตอร์ ยงั อยูท่ ี่สงิ่ พิมพ์เป็ นหลัก แต่ด้วยรายได้ ที่รวมกันทังสองบริ
้
ษัท
มากกว่า 3,000 ล้ านบาทในปี 255519 ถือว่ากลุม่ สยามสปอร์ ต-สยามอินเตอร์ เป็ นกลุม่ ทุนสือ่ รายใหญ่ของประเทศไทยกลุม่
หนึง่ และมีอานาจเหนือตลาดอย่างมากในกลุม่ ธุรกิจสือ่ ด้ านกีฬา จึงน่าจะมีโอกาสสูงที่กลุม่ สยามสปอร์ ต -สยามอินเตอร์ อาจ
ยื่นประมูลช่องทีวีดจิ ิตอล เพื่อขยายเนื ้อหาด้ านกีฬาของตัวเองจากช่องทีวีดาวเทียมมาสูท่ ีวดี ิจิตอลด้ วย

ทรู วิชนั่ ส์
ทรูวิชนั่ ส์เป็ นผู้ให้ บริ การทีวีดาวเทียม-เคเบิลทีวีแบบบอกรับสมาชิกรายเดือนทีเ่ ก่าแก่ที่สดุ ของประเทศไทย ปั จจุบนั เป็ นบริ ษัท
ลูกของบริ ษัททรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) บริ ษัทยักษ์ ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ (เครื อเจริ ญโภค
ภัณฑ์ถือหุ้นในทรู คอร์ ปอเรชัน่ บริ ษัทแม่ของกลุม่ ทรูในสัดส่วน 64.26%)
การประกอบธุรกิจในปี 2555 มีลกู ค้ ารวม 2 ล้ านราย แบ่งเป็ นลูกค้ าแบบเสียค่าสมาชิกราย
เดือน 743,000 ราย และส่วนที่เหลือเป็ นลูกค้ าระบบดูฟรี โดยเสียค่าจานแรกเข้ า20
ธุรกิจทีวดี าวเทียมและเคเบิลทีวที ี่กาลังได้ รับความนิยมนันเป็
้ นคูแ่ ข่งโดยตรงกับบริ การของท
รูวิชนั่ ส์ในฐานะทีวีทางเลือกนอกจากระบบฟรี ทวี ี อย่างไรก็ตาม ทรูวิชนั่ ส์เองก็ผลิตรายการ
ของตัวเองด้ วย เช่น สถานีขา่ ว TNN, ช่องดนตรี True Music, Majung และ Academy
Fantasia, ช่องสารคดี True Explore และ True Plook Panya, ช่องบันเทิง True Inside และ True X-Zyte เป็ นต้ น

ข้ อมูลจากแบบ 56-1 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2555 ของ บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลจากแบบ 56-1 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2555 ของ บริ ษัท สยามอินเตอร์ มลั ติมีเดีย จากัด (มหาชน)
19
ใช้ ข้อมูลจากผลประกอบการปี 2555 ที่ทงสองบริ
ั้
ษัทยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20
รายงานประจาปี 2555, บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), หน้ า 21,
17
18

http://true.listedcompany.com/misc/AR/20130318-TRUE-AR2012-TH.pdf

ที่ผา่ นมา True แบ่งช่องที่ผลิตรายการเองบางช่องมาฉายในระบบเคเบิลทีวีหรื อดาวเทียมของคูแ่ ข่งด้ วย เช่น ช่องข่าว TNN24
ที่เน้ นข่าวเศรษฐกิจและการเมือง ที่ฉายผ่านดาวเทียมระบบ C-Band และ KU-Band ด้ วย
คาดว่าทรูวิชนั่ ส์นา่ จะต่อยอดจากฐานการผลิตรายการของตัวเอง โดยเข้ าร่วมประมูลช่องข่าวอย่างน้ อย 1 ช่อง และใช้ เนื ้อหา
จาก TNN24 เป็ นหลัก บวกกับเนื ้อหาจากช่องรายการอื่นๆ ทีใ่ ช้ ทีมผลิตภายในด้ วย

กันตนา
บริ ษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทผลิตรายการทีวเี ก่าแก่ของประเทศไทย ก่อตังในปี
้
2494 โดยตระกูลกัลย์จาฤก
ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 850 ล้ านบาท มีบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมทุนทังหมด
้
23 บริ ษัท ประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
ภาพยนตร์ โฆษณา ให้ เช่าอุปกรณ์ผลิตโทรทัศน์ และมีสถาบันการศึกษาด้ านการผลิตรายการโทรทัศน์ของตัวเอง
กลุม่ กันตนาถือเป็ นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รายใหญ่ของประเทศไทย โดยปี 2555 ผลิตละคร
หลังข่าวให้ ช่อง 7 จานวน 4 เรื่ องต่อปี และมีรายการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ละครรวม 12 รายการฉายทาง
ช่อง 5, 7, 9
กลุม่ กันตนามีธุรกิจทีวีดาวเทียมและช่องทางเคเบิลทีวีอยูแ่ ล้ ว โดยมีช่องรายการทังหมด
้
5 ช่อง ได้ แก่ Farm Channel
(เกษตร), Miracle Channel (ความเชื่อและไสยศาสตร์ ), M Channel (ภาพยนตร์ ), Food Planet (อาหารและท่องเที่ยว),
สถานีเชิญยิ ้ม (ตลก) โดยกรณีของ M Channel นันร่
้ วมทุนกับกลุม่ เมเจอร์ ผู้ประกอบการด้ านภาพยนตร์ รายใหญ่ที่สดุ ของ
ประเทศไทยในสัดส่วน 50:5021
ในรายงานประจาปี 2555 ของกันตนาไม่ได้ ระบุชดั เจนถึงแผนการประมูลทีวีดิจิตอล แต่บริ ษัทก็บอกว่าจะขยายธุรกิจส่วน
Digital Broadcasting ในปี 2556 เพื่อความพร้ อมของการขยายตัวเพื่อออกอากาศโทรทัศน์ดิจิตอลด้ วย คาดว่ากันตนาจะ
เข้ าประมูลช่องทัว่ ไปอย่างน้ อย 1 ช่อง

เวิร์คพอยท์
บริ ษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทสือ่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ธุรกิจหลักคือรับจ้ างผลิตรายการทีวีให้ กบั ระบบฟรี ทีวี โดยปี 2555 เวิร์คพอยท์มี
รายการทีวีมาถึง 18 รายการ ออกอากาศในฟรี ทีวีทงั ้ 6 ช่อง (ส่วนใหญ่ออกอากาศช่อง 3, 5, 9)
เวิร์คพอยท์เริ่ มเข้ าสูธ่ ุรกิจทีวดี าวเทียมใน พ.ศ. 2554 โดยมีช่องรายการสองช่องคือ Workpoint TV และ “ช่อง 6 รอบรู้ดสู นุก”
มีรูปแบบการดาเนินธุรกิจโดยผลิตรายการที่ไม่ซ ้ากับฟรี ทีวี แต่ใช้ ทีมงานผู้ผลิต พิธีกร และดารา กลุม่ ใกล้ เคียงกัน นอกจากนี ้ยัง
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รายงานประจาปี 2555, บริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน), หน้ า 25,

http://www.kantana.com/2012/upload/annual/18_03_13_15_54_42-pdf.pdf

ซื ้อรายการจากต่างประเทศ และร่วมมือกับกลุม่ ทุนสือ่ อื่นๆ เข้ ามาผลิตรายการในช่องของเวิร์คพอยท์ด้วย เช่น ร่วมมือกับกลุม่
มติชนในการผลิตรายการข่าว (มติชนทีว)ี และร่วมมือกับกลุม่ อะเดย์ ผลิตรายการวาไรตี -้ บันเทิง เป็ นต้ น22
นายปั ญญา นิรันดร์ กลุ ผู้ก่อตังและประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ได้ แถลง
ข่าวในประเด็นด้ านการประมูลทีวีดิจิตอลว่าต้ องการ 2 ช่องคือ ช่องเด็ก และช่องทัว่ ไป23

วอยซ์ทีวี
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมวอยซ์ทวี ี (Voice TV) เป็ นสถานีขา่ วทีเ่ น้ นกระบวนการผลิตรายการระดับมืออาชีพ กลุม่ ผู้ทางาน
บางส่วนเป็ นบุคลากรของสถานี ITV เดิม ปั จจุบนั เผยแพร่สญ
ั ญาณผ่านจานดาวเทียมทัง้ C-Band และ KU Band เช่น DTV,
GMMZ, Sunbox, PSI, True Visions รวมถึงผ่านระบบเคเบิ ้ลทีวี อินเทอร์ เน็ต และยังนารายการบางส่วนไปฉายในทีวีบน
รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้าใต้ ดิน MRT และทีวีตามลิฟต์อาคารสานักงานด้ วย24
บริ ษัท วอยซ์ทวี ี จากัดมีทนุ จดทะเบียน 800 ล้ านบาท โดยมีสายสัมพันธ์กบั
ตระกูลชินวัตรอย่างแนบแน่น นัน่ คือมีนายพานทองแท้ ชินวัตร และพินทองทา
ชินวัตร บุตรชายและบุตรสาวของ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็ น
ผู้ถือหุ้นและผู้บริ หารสถานี อย่างไรก็ตาม วอยซ์ทวี ีถกู วางตัวให้ จบั ตลาดคนเมืองที่มีรายได้ สงู ต่างไปจากสถานีทีวดี าวเทียม
Asia Update ของกลุม
่ คนเสื ้อแดง ที่เน้ นตลาดผู้ชมต่างจังหวัด ทาให้ เนื ้อหาของวอยซ์ทีวมี ีสว่ นทีเ่ ป็ นการเมืองไม่มากเท่ากับ
Asia Update

วอยซ์ทวี ีนนประกาศตั
ั้
วชัดว่าจะเข้ าร่วมประมูลใบอนุญาตทีวดี ิจิตอล25 คาดว่าจะยื่นประมูลช่องข่าวอย่างน้ อย 1 ช่อง

สปริ งนิวส์
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสปริ งนิวส์ (Springnews TV) เป็ นสถานีขา่ วของบริ ษัท สปริ งนิวส์ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด ก่อตังโดยอดี
้
ตเจ้ าของและผู้บริ หารของบริ ษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ ซึง่ ผลิตรายการ
โทรทัศน์ให้ ช่อง 7 เป็ นหลัก เนื ้อหารายการเน้ นข่าวสารเหตุการณ์ โดยแพร่ภาพทังผ่
้ านดาวเทียม
ระบบ C-Band และ KU-Band

รายงานประจาปี 2555, บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
คมชัดลึก, 'ปั ญญา'เดินหน้ าลุยทีวีดจิ ิตอล, 18 มีนาคม 2556, http://bit.ly/kcl-workpoint-dtv
24
Voice TV, 3 ปี VOICE TV “สถานีขา่ วปลุกความคิด” ครองความนิยมรายการข่าวอันดับหนึ่งถึง 3 ช่วงเวลา ทุนจดทะเบียนถึง 800 ล้ าน
บาท พร้ อมขยายงานแบบ Multiplatform และรุกประมูลโทรทัศน์ดิจิตอล,
22
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http://www.voicetv.co.th/file/pressrelease/thirdyear/3YearVoiceTV-press-release.pdf
25
Voice TV, วอยซ์ ทีวี จัดงานประกาศความพร้ อมลุยทีวีดิจิทลั , 5 มีนาคม 2556,
http://news.voicetv.co.th/thailand/64680.html

สปริ งนิวส์มีทนุ จดทะเบียน 200 ล้ านบาท โครงสร้ างการถือหุ้นของสปริ งนิวส์นนเป็
ั ้ นบริ ษัทลูกของ บริ ษัท โซลูชนั่ คอนเนอร์
1998 จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษัทซอฟต์แวร์ และระบบไอทีในตลาดหลักทรัพย์ MAI
ในช่วงต้ นปี 2556 นายโฆสิต สุวนิ ิจจิต เจ้ าของและประธานของสปริ งนิวส์ ได้ ลาออกมาสมัครตาแหน่งผู้วา่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยไม่สงั กัดพรรคการเมือง แต่ไม่ได้ รับการเลือกตัง้
นายศุทธิชยั บุนนาค ประธานกรรมการ บริ ษัท สปริ งนิวส์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เคยให้ สมั ภาษณ์วา่ บริ ษัทแม่ โซลูชนั่ คอนเนอร์
สนใจเข้ าประมูลทีวดี ิจิตอลช่องข่าว 1 ช่อง26

ไทยรัฐ-ซีทีเอช
ไทยรัฐเป็ นหนังสือพิมพ์รายวันหัวสีรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย ก่อตังเมื
้ ่อปี 2502 โดยนายกาพล วัชรพล ปั จจุบนั บริ หาร
กิจการโดยบริ ษัท วัชรพล จากัด และเป็ นธุรกิจที่ถือหุ้นโดยตระกูลวัชรพล ไม่ได้ ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระยะหลังไทยรัฐเริ่มขยายตัวออกมาทาสือ่ แขนงอื่นๆ โดยมีนายวัชร วัชรพล ทายาทรุ่นที่สามเป็ นแกนนา ภายใต้ บริ ษัทลูก เท
รนด์ วีจี 3 ซึง่ ก่อตังในปี
้
2551 เน้ นธุรกิจดิจิทลั และเตรี ยมพร้ อมสาหรับสือ่ โทรทัศน์
ในปี 2555 นายวัชร วัชรพล ประกาศลงทุนในบริ ษัทเคเบิล ไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (ซีที
เอช) ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีรายใหญ่ของประเทศไทยที่มีนายวิชยั ทองแตง เศรษฐี ห้ นุ
รายใหญ่ของไทยเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุม่ ซีทีเอชชนะการประมูลฟุตบอลพรี เมียร์ ลกี
อังกฤษเหนือกลุม่ ทรูที่เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์เดิม และเป็ นเนื ้อหาทางโทรทัศน์ชิ ้นสาคัญที่ซี
ทีเอชจะบุกสูอ่ ตุ สาหกรรมโทรทัศน์ด้วยระบบเคเบิลทีวขี องตัวเอง
ไทยรัฐเองมีแผนจะทาช่อง “ไทยรัฐทีวี” ฉายทางซีทีเอชด้ วย โดยกาลังอยูใ่ นช่วงเตรี ยมพร้ อมด้ านกาลังคนและอุปกรณ์ และ
น่าจะเปิ ดทาการในปี 2556
นายวัชร วัชรพล ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2555 ว่ากาลังศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเข้ าร่วมประมูลทีวีดิจิตอลของ กสทช.
ด้ วย27 คาดว่าไทยรัฐ-ซีทีเอช น่าจะเข้ าร่วมประมูลทีวดี ิจิตอล 1-2 ช่อง
นายวิชยั ทองแตง ผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานกรรมการของซีทีเอช เคยเป็ นทนายความของ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี และยังเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุม่ โรงพยาบาลกรุงเทพซึง่ เป็ นเจ้ าของเครื อโรงพยาบาลเอกชนด้ วย
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ASTV ผู้จดั การออนไลน์, สปริ งนิวส์ดงึ “สมเกียรติ อ่อนวิมล” เตรี ยมพันล้ านลุยดิจิตอลช่องข่าว, 15 มีนาคม 2556,

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000031854
27
ไทยรัฐ, ไทยรัฐพร้ อมแล้ ว รุกสูธ่ ุรกิจโทรทัศน์, 30 ธันวาคม 2555, http://www.thairath.co.th/content/newspaper/316861

เดลินิวส์
เดลินิวส์เป็ นหนังสือพิมพ์รายวันหัวสีรายใหญ่ของประเทศไทย มีสว่ นแบ่งตลาดหนังสือพิมพ์หวั สีเป็ นอันดับสองรองจากไทยรัฐ
ก่อตังเมื
้ ่อปี 2507 โดยนายแสง เหตระกูล ปั จจุบนั บริ หารโดยบริษัท บริ ษัท สีพ่ ระยาการพิมพ์ จากัด และยังเป็ นธุรกิจที่ถือหุ้น
โดยตระกูลเหตระกูลในรูปแบบกงสี ไม่ได้ ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด28
เดลินิวส์เริ่ มขยายธุรกิจทีวีดาวเทียมโดยเปิ ดช่องข่าว เดลินวิ ส์ทีวี เมื่อเดือนมกราคม 2555
เผยแพร่สญ
ั ญาณผ่านดาวเทียมระบบ C-Band, KU-Band และเคเบิลทีวี
เดลินิวส์ไม่ได้ แสดงท่าทีชดั เจนว่าสนใจเข้ าร่วมประมูลทีวีดิจิตอล แต่ก็มคี วามเป็ นไปได้ ที่จะ
เข้ าประมูลช่องข่าว 1 ช่อง

อมริ นทร์
บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทด้ านสือ่ นิตยสารและสิง่ พิมพ์ที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ปั จจุบนั มีนติ ยสารดาเนินการ 13 ฉบับทังรายปั
้
กษ์ และรายเดือน ส่วนใหญ่เน้ นเนื ้อหากลุม่ ผู้หญิง ครอบครัว ไลฟ์
สไตล์ สุขภาพ ธรรมะ นอกจากนี ้ยังมีธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ หนังสือเล่ม และอีเวนต์
อมริ นทร์ มีธุรกิจด้ านทีวีผา่ นการผลิตรายการทางฟรี ทีวีให้ ช่อง 7 จานวน 2 รายการ
และเริ่ มธุรกิจช่องดาวเทียมของตัวเองในชื่อ Amarin Activ TV เน้ นเนื ้อหาด้ าน
สุขภาพและไลฟ์ สไตล์ โดยเปิ ดดาเนินการอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม
2556 ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทลูกชื่อ บริ ษัทอมริ นทร์ เทเลวิชน
ั่ จากัด29
นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จดั การใหญ่ของอมริ นทร์ ให้ สมั ภาษณ์ถงึ แผนการประมูลทีวีดิจิตอลว่าสนใจเข้ า
ร่วมประมูลช่องทัว่ ไป (วาไรตี ้) จานวนหนึง่ ช่อง โดยเตรี ยมงบประมาณไว้ ราว 1,000 ล้ านบาท30
กลุม่ อมริ นทร์ มีความใกล้ ชิดกับพระราชสานัก โดยเป็ นผู้จดั พิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์เกือบทุกเล่มของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั และพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆ รวมถึงเปิ ดธุรกิจร้ านหนังสือ “นายอินทร์ ” ซึง่ เป็ นชื่อพระราชทานจากพระราชนิพนธ์
เรื่ อง “นายอินทร์ ผ้ ปู ิ ดทองหลังพระ” ด้ วย31
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สุปราณี คงนิรันดรสุข, "เหตระกูล" ชื่อแห่งตานาน "เดลินิวส์", ผู้จดั การรายสัปดาห์ , มกราคม 2539,

http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=5362
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รายงานประจาปี 2555, บริษัท อมริ นทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด (มหาชน), หน้ า 21,
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อินทัช
บริ ษัท ชินคอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) หรื อที่ใช้ ชื่อในทางการตลาดว่า “อินทัช” ยักษ์ ใหญ่ของธุรกิจโทรคมนาคมของไทย
แสดงท่าทีชดั เจนว่าต้ องการเข้ าประมูลทีวีดิจิตอลจานวน 2 ช่องรายการ คือ ช่องทัว่ ไปและช่องเด็ก โดยเตรี ยมเงินลงทุนไว้
ประมาณ 2,000 ล้ านบาท32
ชินคอร์ เปอเรชัน่ ก่อตังโดย
้ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก่อนจะขายหุ้นทังหมดของครอบครั
้
วให้ กบั กลุม่ เทมาเส็ก
โฮลดิ ้งส์ ของประเทศสิงคโปร์ ช่วงต้ นปี 2549 และเป็ นปั จจัยหนึง่ ของความไม่สงบทาง
การเมืองในประเทศไทยนับตังแต่
้ ปี 2549 เป็ นต้ นมา
ปั จจุบนั ถือว่าอินทัชไม่มีความเกี่ยวข้ องใดๆ ในทางนิตินยั กับตระกูลชินวัตรแล้ ว โดยผู้บริ หารระดับสูงส่วนใหญ่เป็ นผู้บริ หารคน
ไทยเดิม ผสมกับผู้บริ หารจากสิงคโปร์ ที่แต่งตังโดยกลุ
้
ม่ เทมาเส็ก

โมโน
กลุม่ โมโนกรุ๊ป ก่อตังเมื
้ ่อปี 2542 โดยพิชญ์ โพธารามิก บุตรชายของนายอดิศยั โพธารามิก เจ้ าของบริ ษัทโทรคมนาคม จัสมิน
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงแบรนด์ 3BB และโทรศัพท์ TT&T ปั จจุบนั เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ MAI โดยเริ่ มซื ้อขายหุ้นในเดือนมิถนุ ายน 2556
กลุม่ โมโนมีธุรกิจหลักทีเ่ ป็ นที่ร้ ูจกั คือเว็บไซต์ Mthai.com แต่ก็มีธรุ กิจอื่นๆ เช่น บริ การสารสนเทศผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS
และ IVR) และสิง่ พิมพ์ด้านบันเทิง-ดาราด้ วย
กลุม่ โมโนขยายธุรกิจมายังทีวดี าวเทียมโดยมีช่อง Zaa Network ฉายทางระบบ C-Band และ KUBand เน้ นเนื ้อหาบันเทิง โดยประกาศชัดว่าจะเข้ าประมูลทีวด
ี ิจิตอลด้ วยงบลงทุนประมาณ 1
พันล้ านบาท33
นายอดิศยั โพธารามิก ผู้ก่อตังกลุ
้ ม่ จัสมินเคยดารงตาแหน่งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลทักษิ ณ ระหว่าง พ.ศ. 2544-2548 และเป็ นหนึง่ ในกรรมการบริ หารพรรคไทยรักไทยที่ถกู โทษ
แบนทางการเมือง
ในทางธุรกิจกลุม่ จัสมินไม่ได้ ถือหุ้นในโมโน แต่เป็ นตัวนายพิชญ์ โพธารามิกแทนที่มีห้ นุ ในทังสองบริ
้
ษัท กรณีของกลุม่ จัสมินนัน้
มีความสัมพันธ์เป็ นพันธมิตรธุรกิจกับกลุม่ อินทัช และเคยมีขา่ วว่าอินทัชจะซื ้อหุ้นในกลุม่ จัสมินด้ วย
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