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คณะกรรมการ กสทช. ออก (ร่าง) ประกาศ “หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประมลูคลืน่ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ใน

ระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ” ซึง่ถือเป็นเอกสารชิน้ส าคญัที่ก าหนดแนวทางการประมลูทีวดีิจิตอลส าหรับธุรกิจที่ กสทช. 

ประกาศเอาไว้วา่จะจดัได้ประมาณเดือนกนัยายน 2556 

อยา่งไรก็ตาม ร่างประกาศของ กสทช. มีความซบัซ้อนสงู เนื่องจากรูปแบบการเขียนที่ใช้ภาษาราชการ-กฎหมาย และรูปแบบ

เฉพาะตวัของกระบวนการประมลูเอง ท าให้ผู้สนใจทัว่ไปท่ีอยูน่อกวงการด้านการก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมอาจท าความ

เข้าใจได้ยาก ผู้ เขยีนจงึขอยอ่ยความและสรุปประเด็นส าคญัของร่างประกาศหลกัเกณฑ์1 ดงันี ้

  

                                                           
1 ภาพและตารางประกอบบางสว่นของบทความนี ้น ามาจากเอกสารน าเสนอของส านกังาน กสทช. ท่ีสรุป (ร่าง) ประกาศ “หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการประมลูคลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ” ในงานรับฟังความเห็นวนัท่ี 27 มิถนุายน 
2556 http://bit.ly/nbtc-dtv-auction-slide  
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เอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมูล 

กสทช. มีประกาศทีเ่ก่ียวข้องกบัการคดัเลอืกผู้ให้บริการทีวดีิจิตอลทัง้หมด 4 ฉบบั โดยเรียงตามล าดบัจาก “ภาพกว้างที่สดุ” 

อยา่งการอนญุาตผู้ให้บริการทีวีโดยทัว่ไป แล้วเจาะจงมาที่บริการทีวีดิจิตอล (ไมแ่ยกประเภท) และสดุท้ายอยูท่ี่ประกาศ 2 

ฉบบัท่ีเก่ียวข้องกบัการประมลูภาคธุรกิจโดยเฉพาะ 

 ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลอืกให้ใช้คลืน่ความถ่ีในกิจการกระจายเสยีงหรือกิจการโทรทศัน์เพื่อ

ประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. 25562 – ภาพรวมของการประมลูทีวีธุรกิจโดยทัว่ไป ไมจ่ าเป็นต้องเป็นทีวีดิจิตอล 

 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประมลูคลืน่ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบ

ดิจิตอล ประเภทบริหารทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. …3 – กลา่วถึงรายละเอียดของการประมลูทีวดีิจิตอลธุรกิจ 

ประกาศฉบบัแรกนัน้กลา่วถึงหลกัการประมลูโดยทัว่ไป เช่น ต้องเสนอราคาครัง้แรกในระยะเวลาทีก่ าหนด ต้องเสนอราคาสงู

กวา่รอบก่อนหน้า ต้องลงนามรับรองราคาสดุท้ายที่ตนเองเสนอ การคืนเงินหลกัประกนัการประมลูของส านกังาน เป็นต้น 

สว่นรายละเอยีดในการประมลูแตล่ะครัง้ เช่น จ านวนใบอนญุาตที่ประมลู ราคาตัง้ต้น ราคาตอ่รอบ รูปแบบของการประมลู จะ

อยูใ่นประกาศฉบบัท่ีสองยงัซึง่มสีถานะเป็นร่างประกาศที่รอรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะตอ่ไป  

 

                                                           
2 ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกให้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์เพื่อประกอบกิจการทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2556 http://bit.ly/nbtc-dtv-auction-1  
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จ านวนและประเภทของใบอนุญาตท่ีเปิดประมูล 

กสท. เปิดประมลูใบอนญุาตทีวดีจิิตอลธุรกิจทัง้หมด 24 ใบ แยกเป็น 4 หมวดหมู ่ได้แก ่

 หมวดเดก็ เยาวชน และครอบครัว 
จ านวน 3 ใบ (ช่อง 13-15)4 

 หมวดข่าวสารและสาระ  
จ านวน 7 ใบ (ช่อง 16-22) 

 หมวดทั่วไป (ความคมชดัปกต)ิ 

จ านวน 7 ใบ (ช่อง 23-29) 

 หมวดทั่วไป (ความคมชดัสูง) 
จ านวน 7 ใบ (ช่อง 30-36) 

ส าหรับนิยามด้านเนือ้หาของทีวีแตล่ะหมวด 

ทางคณะกรรมการ กสทช. จะออกหลกัเกณฑ์

ด้านผงัรายการและเนือ้หารายการอยา่งละเอียดมาประกอบ 

ใครบา้งท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประมูล 

คณุสมบตัิโดยทัว่ไปคือนิติบคุคลสญัชาติไทย ซึง่จะเป็นบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจก็ได้ และต้องมวีตัถปุระสงค์หลกัเพื่อประกอบ

กิจการโทรทศัน์ (เช่น บริษัทสือ่) ไม่มีสภาพล้มละลาย ไมถ่กูสัง่พกัใช้ใบอนญุาต 

ประเด็นหลกัที่ กสทช. ให้ความสนใจเป็นพิเศษคือสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนญุาต ซึง่ผู้ขอรับใบอนญุาตต้องแสดงผู้ ถือ

หุ้นย้อนขึน้ไปถึง 3 ล าดบั (ในกรณีถือหุ้นซ้อนกนัหลายบริษัท) บริษัทยอ่ยของผู้ขอรับใบอนญุาต การถือหุ้นไขว้กนักบันิติบคุคล

อื่นด้วย เนื่องจาก กสทช. ให้ความส าคญักบัความเก่ียวโยงกนัระหวา่งกลุม่ทนุตา่งๆ ท่ีเข้ามาร่วมประมลู นอกจากนี ้กสทช. ยงั

ก าหนดวา่ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยต้องมีสทิธิการลงคะแนนไมน่ดวา่ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยต้องมีสทิธิการลงคะแนนไมน้่อยกวา่ 3 ใน 

4 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด 

ผู้ เข้าร่วมประมลู 1 ราย สามารถยื่นประมลูได้ 1 ใบอนญุาตตอ่หมวด และต้องเลอืกเพียงหมวดเดยีวจากหมวดขา่ว-สาระ หรือ 

หมวดทัว่ไปความละเอยีดสงู 

ผู้ เข้าร่วมการประมลูจะต้องวางเงินหลกัประกนัการประมลูจ านวน 10% ของราคาประมลูขัน้ต ่าในแตล่ะหมวด ซึง่ทาง

ส านกังาน กสทช. จะคืนเงินหลกัประกนัให้หลงัเสร็จสิน้การประมลูแล้ว 

                                                           
4 ช่อง 1-12 ของทีวีดิจิตอลคือช่องทีวีบริการสาธารณะ ซึง่ใช้วิธีคดัเลือก ไมใ่ช่การประมลู 



กระบวนการการประมูล 

ผู้ เข้าร่วมการประมลูจะต้องยื่นแบบค าขออนญุาตพร้อมเอกสารหลกัฐานตา่งๆ และวางหลกัประกนัการประมลู เพื่อให้

ส านกังาน กสทช. ตรวจสอบคณุสมบตัิขัน้ต้นก่อนมีสทิธิเข้าร่วมประมลู 

ในวนัประมลูจริง กสทช. จะแยกประมลูตามหมวดหมู ่ไมใ่ช่การแยกตามใบอนญุาต (ในประกาศไมไ่ด้ระบชุดัเจนวา่จะ

เรียงล าดบัหมวดหมูอ่ยา่งไร ซึง่อาจมีผลตอ่ผู้ เข้าร่วมการประมลูที่ยื่นประมลูหลายช่องในหลายหมวดหมู)่ โดยให้เวลาในการ

ประมลูหมวดหมูล่ะ 60 นาที 

การเสนอราคาจะท าผา่นระบบคอมพิวเตอร์ โดย กสทช. จะก าหนด “ราคาตัง้ต้น” ของใบอนญุาตให้เทา่กบัมลูคา่ความถ่ีใน

หมวดนัน้ๆ ซึง่ได้แก ่

 หมวดเดก็ เยาวชน และครอบครัว ราคาเร่ิมต้น 140 ล้านบาท 

 หมวดข่าวสารและสาระ ราคาเร่ิมต้น 220 ล้านบาท 

 หมวดทั่วไป (ความคมชดัปกต)ิ ราคาเร่ิมต้น 380 ล้านบาท 

 หมวดทั่วไป (ความคมชดัสูง) ราคาเร่ิมต้น 1,510 ล้านบาท 

ผู้ เข้าร่วมประมลูจะต้องยื่นเสนอราคา

ครัง้แรกภายใน 5 นาทีแรกของการ

ประมลู มิฉะนัน้จะถกูตดัสทิธ์ิ จากนัน้

จะเสนอราคาบอ่ยเทา่ไรก็ได้ตลอด 60 

นาทีของการประมลู  

เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ เสนอ

ราคาสงูสดุเรียงตามล าดบัจะเป็นผู้ชนะ

การประมลูในหมวดนัน้ๆ ตามจ านวน

ของใบอนญุาต (เช่น 3 อนัดบัแรกใน

หมวดเด็ก-เยาวชน หรือ 7 อนัดบัแรก

ในหมวดอื่นๆ) 

การเสนอราคาแตล่ะครัง้จะต้องเพิ่มขึน้จากการเสนอราคาครัง้ก่อน โดย กสทช. ก าหนดเพดานของการเสนอราคาแตล่ะครัง้เพื่อ

ไมใ่ห้เกิดสภาวะ “ราคากระโดด” จนท าให้มลูคา่ของการประมลูสงูเกินไป (และผู้ประกอบการอาจมปัีญหาทางการเงินได้ใน

ภายหลงั)5 

                                                           
5 ในทางวิชาการเศรษฐศาสตร์เรียกสภาวะแบบนีว้า่ winner’s curse หรือ “ค าสาบของผู้ชนะการประมลู” 



เพดานราคาที่เพิ่มในการเสนอราคาแตล่ะครัง้ ตา่งกนัไปในแตล่ะหมวด ดงันี ้

 หมวดเดก็ เยาวชน และครอบครัว เพิ่มราคาครัง้ละ 1 ล้านบาท 

 หมวดข่าวสารและสาระ เพิ่มราคาครัง้ละ 2 ล้านบาท 

 หมวดทั่วไป (ความคมชดัปกต)ิ เพิ่มราคาครัง้ละ 5 ล้านบาท 

 หมวดทั่วไป (ความคมชดัสูง) เพิ่มราคาครัง้ละ 10 ล้านบาท 

รูปแบบการประมลูลกัษณะนีท้ าให้ผู้ที่ต้องการชนะการประมลูต้องยื่นเสนอราคาอยา่งตอ่เนื่อง (ผู้ ร่วมประมลูจะเห็นราคาลา่สดุ

บนหน้าจอของตวัเองอยูต่ลอดเวลา) เพื่อ “เกาะกลุม่” ในกลุม่ผู้ยืน่ราคาสงูสดุตามจ านวนใบอนญุาตให้ได้ตลอดเวลา 

กรณีที่หมดเวลาแล้วมีผู้ เสนอราคาเทา่กนั จะใช้วิธีจบัฉลากจน

เหลอืผู้ชนะเทา่จ านวนใบอนญุาตในแตล่ะหมวด 

จากนัน้ผู้ชนะในแตล่ะหมวดจะมีสทิธิเลอืกหมายเลขช่อง

ตามล าดบัราคาที่เสนอ และขัน้ตอนสดุท้ายคือผู้ชนะทัง้ 24 

ใบอนญุาตจะถกูเรียงตามล าดบัราคาเสนอของทกุหมวดรวมกนั เพื่อให้สทิธิเลอืกบริการโครงขา่ยโทรทัศน์ที่จะใช้งานอีกตอ่

หนึง่ 

ตารางสรุปประเดน็ส าคญัของการประมูล 

หมวดหมู่ จ านวนช่อง เลขช่อง ความละเอียด ราคาตั้งตน้ เพ่ิมราคาคร้ังละ 
เดก็ เยาวชน ครอบครัว 3 13-15 SD 140 ล้าน 1 ล้าน 

ข่าวสาร-สาระ 7 16-22 SD 220 ล้าน 2 ล้าน 

ท่ัวไป 7 23-29 SD 380 ล้าน 5 ล้าน 

ท่ัวไปคมชัดสูง 7 30-36 HD 1,510 ล้าน 10 ล้าน 

ขั้นตอนหลงัการประมูล 

ผู้ชนะการประมลูจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตามราคาที่เสนอประมลู โดยแบง่เป็น 2 สว่นคือ 

 สว่นท่ีเทา่กบัราคาขัน้ต า่ในแตล่ะหมวด แบง่ช าระ 4 งวด ภายใน 3 ปีแรกหลงัได้รับใบอนญุาต 

 สว่นเกินจากราคาขัน้ต ่า แบง่ช าระ 6 งวด ภายใน 5 ปีแรกหลงัได้รับใบอนญุาต 

เงินสว่นแรกจะถกูใช้สนบัสนนุคปูองเงินสดเพื่อให้ประชาชนเปลีย่นผา่นจากทีวีระบบแอนะลอ็กไปเป็นทีวีดจิิตอล สว่นเงินก้อน

หลงัจะเข้ากองทนุวจิยัและพฒันากิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชน์สาธารณะ 

(กทปส. หรือที่นิยมเรียกกนัวา่ กองทนุ กสทช.) 

รูปแบบการประมูลลกัษณะนีท้ าใหผู้้ทีต่้องการชนะการประมูล

ต้องยืน่เสนอราคาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ “เกาะกลุ่ม” ในกลุ่มผู้ยืน่

ราคาสูงสดุตามจ านวนใบอนญุาตให้ได้ตลอดเวลา 



หลงัการประมลู ผู้ชนะการประมลูต้องช าระเงินงวดที่หนึง่ของทัง้สองสว่น และด าเนินการขอใช้บริการโครงขา่ยโทรทศัน์จาก

ผู้ รับใบอนญุาตโครงการขา่ยทวีีดจิิตอล จากนัน้ กสทช. จะออกใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี-ใบอนญุาตประกอบกิจการทีวี

ดิจิตอลธุรกิจให้อยา่งเป็นทางการตอ่ไป (ใบอนญุาตทัง้สองมีอาย ุ15 ปี) 

เง่ือนไขในการประกอบกิจการของผู้ชนะการประมลูได้แก่ ต้องจดักลไกรับเร่ืองร้องเรียนที่มีประสทิธิภาพ จดับริการท่ีเหมาะสม

ส าหรับคนพิการ คนสงูอาย ุหรือคนด้อยโอกาส และมีระบบตรวจสอบเนือ้หา-ผงัรายการ ซึง่คณะกรรมการ กสทช. จะประกาศ

รายละเอียดตอ่ไป 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตาของการประมูลทีวีดิจิตอลธุรกิจ 

กระบวนการคดัเลอืกผู้ชนะทีวดีิจิตอลธุรกิจใช้วธีิการ “ประมลู” ซึง่เป็นการเสนอราคาตามกลไกตลาด และสภาพการแขง่ขนัใน

อตุสาหกรรมทวีีดิจิตอลมี “อปุสงค์” สงูกวา่ “อปุทาน” อยูแ่ล้ว (เพราะมีกลุม่ทนุสือ่ต้องการเป็นเจ้าของสถานีทีวีมาก เนื่องจาก

ปลดลอ็คการผกูขาดในระบบแอนะลอ็กเดิม) ท าให้กระบวนการคดัเลอืกคอ่นข้างโปร่งใส และมีการแขง่ขนัอยา่งจริงจงัมากกวา่

การประมลูคลืน่ 2100MHz ของ กสทช. ใน พ.ศ. 2555 ที่อปุสงค์เทา่กบัจ านวนใบอนญุาตมาก 

อยา่งไรก็ตาม กระบวนการประมลูก็ยงัมีประเด็นที่นา่สนใจและนา่จบัตา ดงันี ้

ล าดบัการประมลูหมวดใบอนุญาต 

มีกลุม่ทนุสือ่ขนาดใหญ่หลายแหง่ที่แสดงเจตนาต้องการประมลูใบอนญุาตทีวดีิจิตอลธุรกิจมากกวา่ 1 หมวด และด้วยสภาพ

การแขง่ขนัท่ีรุนแรงในตลาด (โดยเฉพาะหมวดทัว่ไป ความละเอยีดสงู ซึง่นา่จะเป็นหมวดที่มีการแขง่ขนัสูงที่สดุ) ยอ่มท าให้

กลุม่ทนุสือ่บางรายที่มีก าลงัเงินไมเ่ยอะพอ อาจพลาดใบอนญุาตในกลุม่ที่ต้องการได้ 

ดงันัน้ กสทช ควรระบลุ าดบัของหมวดหมูใ่นการประมลู

ให้ชดัเจน เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถวางแผนลว่งหน้าได้

วา่ ถ้าพลาดการประมลูในหมวดล าดบัต้นๆ แล้วจะ

สามารถแก้เกมในหมวดหลงัๆ ได้อยา่งไร ซึง่มีผลอยา่ง

มากตอ่การทุม่ลงเงินประมลูในขณะที่ประมลูด้วย 

กระบวนการของการประมลูท่ี “แข่งความเร็วการพิมพ”์ 
การจ ากดัเวลาประมลูที่ 60 นาทีและไมไ่ด้แบง่เป็นรอบ (round) แบบเดียวกบัการประมลู 3G 2100MHz ในปี 2555 ท าให้ผู้

ร่วมประมลูมีอิสระในการเสนอราคาวา่จะทิง้ชว่งนานสกัเทา่ไรก็ได้ 

ผลลพัธ์ทางหนึง่ที่เป็นไปได้ในกรณีที่อตัราการแขง่ขนัในบางหมวดสงูมากๆ และผู้ เข้าร่วมประมลูเองมีงบประมาณทีใ่ช้ในการ

ประมลูอยา่งเหลอืเฟือ เมื่อบวกกบักฎเกณฑ์ที่อนญุาตให้เพิ่มจ านวนเงินได้จ ากดั ท าให้อาจเกิดสถานการณ์ผู้ เข้าร่วมประมูล

เสนอราคาตลอดเวลา (ตราบเทา่ที่พิมพ์หรือกดปุ่ มเสนอได้ทนั ซึง่ขึน้กบัซอฟต์แวร์ระบบการประมลูที่ใช้งาน) และเมื่อมี

กสทช ควรระบลุ าดบัของหมวดหมู่ในการประมูลให้ชดัเจน เพือ่ให้ภาคธุรกิจ

สามารถวางแผนล่วงหนา้ไดว่้า ถ้าพลาดการประมูลในหมวดล าดบัต้นๆ แลว้จะ

สามารถแก้เกมในหมวดหลงัๆ ได้อย่างไร 



ผู้ เข้าร่วมประมลูรายใดรายหนึง่เสนอราคาตลอดเวลา ก็จะบีบให้ผู้ เข้าร่วมประมลูรายอื่นๆ ต้องเสนอราคาสู้ตลอดเวลาเพื่อ

ไมใ่ห้หลดุจาก “กลุม่น า” ที่มีโอกาสชนะการประมลู 

นายดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส ซึง่เป็นหนึง่ในผู้ เข้าร่วมประมลูทดสอบ (pre-mock auction) 

เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ได้แสดงความคิดเห็นของตนตอ่ระบบการประมลูทีวดีิจิตอลทางทวิตเตอร์สว่นตวั @DarmRS วา่ 

“กลายเป็นเกมส์ speed typing โดยไมต่ัง้ใจกนั”6 และ “การประมลูไมค่วรให้เป็นการใช้ speed typing มาเป็นแต้มตอ่ซึง่กนั

และกนั” 7 

การเปิดเผยผูถื้อหุน้ 

เจตนารมณ์ของ กสทช. เน้นการตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือความเช่ือมโยงกนัระหวา่งผู้ เข้าร่วมประมลูเพื่อปอ้งกนัการ

ฮัว้ประมลู อยา่งไรก็ตาม กฎเกณฑ์ของ กสทช. ท่ีระบใุห้เปิดเผยรายช่ือผู้ ถือหุ้นถงึ 3 ชัน้ก็ถกูตัง้ค าถามวา่มีอ านาจทางกฎหมาย

รองรับหรือไม ่เพราะถ้าพิจารณาเทียบกบัอ านาจตาม พระราชบญัญตัิการประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ 

พ.ศ. 2551 ที่ไมไ่ด้ให้อ านาจการตรวจสอบผู้ ถือหุ้นไว้หลายชัน้อยา่งชดัแจ้ง และอาจถกูมองวา่เป็นมาตรการท่ีเกินสมควรกวา่

เหตุ8 

  

                                                           
6 https://twitter.com/DarmRS/status/351543260457611264  
7 https://twitter.com/DarmRS/status/351593927725420544  
8 พฒิุพงศ์ พงศ์เอนกกลุ, ปัญหาความชอบด้วยกม.ของ(ร่าง)หลกัเกณฑ์การประมลูดิจิตอลทีวีฯ, 4 กรกฎาคม 2556, 

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

“การประมูลไม่ควรใหเ้ป็นการใช ้speed typing มาเป็นแตม้ต่อซ่ึงกนัและกนั” 

ความเห็นหลงัการเข้าร่วมประมูลทดสอบ 

นายดามพ์ นานา ประธานเจ้าหนา้ทีฝ่่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส 

https://twitter.com/DarmRS/status/351543260457611264
https://twitter.com/DarmRS/status/351593927725420544
http://blogazine.in.th/blogs/phuttipong/post/4226


ประเมินท่าทีกลุ่มทุนส่ือท่ีน่าจะเขา้ร่วมประมูลทีวีดิจิตอลธุรกิจ 

เมื่อ กสทช. มีแผนการจดัสรรคลืน่ท าทีวีภาคพืน้ระบบดิจิตอลใน พ.ศ. 2556 โดยก าหนดให้ทวีีธุรกิจต้องใช้วิธีการประมลู การ

ประเมินกลุม่ทนุสือ่ที่สนใจเข้ามาประมลูทีวีดิจิตอลจึงควรประเมินจากฐานเดิมในการประกอบกิจการทีวีดาวเทียมเป็นหลกั 

เนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจทีใ่กล้เคยีงกนัมากทัง้ในแง่การผลติเนือ้หารายการและการหารายได้ อีกทัง้ยงัเป็นกลุม่ทนุขนาดใหญ่ที่

มีเม็ดเงินลงทนุสงู พร้อมสู้ราคาประมลูได้มากกวา่กลุม่ทนุขนาดเลก็ 

กลุม่ทนุสือ่ที่ท าทีวีดาวเทียมอยูแ่ล้วมีแรงจงูใจในการเข้ามาประกอบธุรกิจทีวดีิจิตอลเพิ่มเติม ในแง่ของการหารายได้จาก

โฆษณาได้มากขึน้ (จากความเป็น “ฟรีทีวี” ของทีวดีิจิตอลท่ีเหนือกวา่ดาวเทยีม) และแง่ของต้นทนุที่ไมต้่องลงทนุเพิม่มากนกั 

โดยเฉพาะในสว่นของการผลติรายการ มเีพียงแคก่ารลงทนุด้านการประมลูคลืน่และการวางโครงขา่ยกระจายสญัญาณทีวี

ดิจิตอลเทา่นัน้ 

รูปแบบของช่องทวีีดจิิตอลอาจไมเ่หมือนกบัช่องทวีีดาวเทียมไปเสยี

ทัง้หมด ด้วยเหตผุลด้านกลุม่ผู้ชมและกลไกการก ากบัดแูลของ กสทช. 

แตก็่มคีวามเป็นไปได้สงูวา่ กลุม่ทนุสือ่ที่ต้องการท าช่องทีวีดจิิตอล จะ

ดงึเนือ้หาหรือรายการจากทวีีดาวเทียมของตวัเองมาเผยแพร่ในทีวี

ดิจิตอลนัน่เอง (เช่น อาจรวมรายการจากทีวดีาวเทยีม 2-3 ช่องทีม่ีอยู่

ในมือ มาฉายยงัทีวดีิจิตอลช่องเดียวที่ประมลูได้ เป็นต้น) 

กลุม่ทนุขนาดใหญ่ที่แนวโน้มหรือแสดงเจตนาจะร่วมประมลูทีวดีจิิตอล มีดงันี ้

แกรมม่ี 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทสือ่ขนาดใหญ่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เติบโตมา

จากธุรกิจเพลง แตภ่ายหลงัก็ขยายตวัมายงัธุรกิจสือ่อื่นๆ เช่น ทีว ีวิทย ุนิตยสาร อีเวนต์ และทีวดีาวเทียม 

ปัจจบุนั แกรมมี่มีทีวดีาวเทียมที่เผยแพร่ทัว่ไปถึง 10 ช่อง ได้แก่ Fan TV (เพลงลกูทุง่), Bang 

Channel (เพลงวยัรุ่น), Green Channel (เพลงร่วมสมยั), Acts Channel (ละคร วาไรตี ้บนัเทิง), 

Play Channel (เพลง ภาพยนตร์), สาระแน (วาไรตี)้, JKN (เพลงเกาหล-ีญ่ีปุ่ น), GMM One (ละคร 

วาไรตี)้, GMM Music (เพลง) และ O Shopping (ขายสนิค้า)9 

นอกจากนีแ้กรมมี่ยงัมีช่องดาวเทียมที่ดไูด้เฉพาะในระบบจาน GMMZ ของตวัเองอีกจ านวนหนึง่ โดยเน้นท่ีเนือ้หารายการจาก

ตา่งประเทศ เช่น ละครซีรีส์ หรือ กีฬา เป็นต้น 

                                                           
9 ช่องแกรมมี่ ดาวเทียมและเคเบิล, http://www.gmmchannel.com/program, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2556 

การประเมินกลุ่มทนุสือ่ทีส่นใจเข้ามาประมูลทีวีดิจิตอลจึงควร

ประเมินจากฐานเดิมในการประกอบกิจการทีวีดาวเทียมเป็น

หลกั เนือ่งจากมีรูปแบบธุรกิจทีใ่กล้เคียงกนัมากทัง้ในแง่การ

ผลิตเนือ้หารายการและการหารายได้ 



ธุรกิจทีวดีาวเทียมของแกรมมี่ (จดัหมวดเป็น “ธุรกิจบรอดแคสติง้” ตามช่ือเรียกภายในบริษัท) มีสดัสว่นรายได้คดิเป็น 18% 

ของรายได้ทัง้หมดบริษัทในปี พ.ศ. 2555 หรือประมาณ 2,116 ล้านบาท10 (ไมร่วมรายได้จากการผลติรายการให้ระบบฟรีทีว)ี 

ส าหรับแผนการเร่ืองทวีีดจิิตอล แกรมมี่แสดงทา่ทีอยา่งชดัเจนวา่จะเข้าร่วมประมลูทัง้ช่องความคมชดัสงู (HD) และช่อง

มาตรฐาน (SD) ได้แก่ ช่องเด็ก ชอ่งรายการขา่ว และช่องวาไรตีท้ัว่ไป 11 12 

กลุม่แกรมมีม่ีสายสมัพนัธ์ทางการเมืองที่ดกีบัพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะตวัของไพบลูย์ ด ารงชยัธรรม ผู้ ร่วมก่อตัง้และประธาน

กรรมการบริษัท กบั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึง่เมื่อ พ.ศ. 2547 เคยมีขา่ววา่ทัง้สองฝ่ายมีแผนร่วมกนัซือ้หุ้น

สโมสรฟตุบอลลเิวอร์พลู แตส่ดุท้ายแผนการล้มเลกิไป 

อาร์เอส 

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทสือ่ขนาดใหญ่ที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีประวตัิและความเป็นมา

คล้ายกบักลุม่แกรมมี่ นัน่คือเติบโตจากธุรกิจเพลงแล้วขยายตวัมายงัสือ่ประเภทอื่นๆ ในภายหลงั 

ปัจจบุนั อาร์เอสมธีุรกิจทวีีดาวเทียมของตวัเอง โดยมีช่องรายการจ านวน 6 ช่อง ได้แก่ SUN Channel (ขา่ว บนัเทิง กีฬา), 

สบายดีทีวี (เพลงลกูทุง่-เพื่อชีวิต), You Channel (เพลง), ช่อง 8 (วาไรตี ้ละคร บนัเทงิ), Star Max (วาไรตี ้ดารา นกัแสดง) 

และ RS Sport LaLiga (กีฬา) นอกจากนีย้งัมีระบบจานดาวเทยีม Sun Box ในลกัษณะเดยีวกบั GMMZ ของแกรมมี ่

อาร์เอสมองวา่การท าธุรกิจทีวีดาวเทียมเป็นช่องทางโฆษณาแบบผา่น

สือ่ (above the line) ที่ราคาถกูกวา่ฟรีทีวี และนา่จะเป็นช่องทางดงึ

รายได้จากฟรีทีวี 6 ช่องทีม่ีราคาโฆษณาแพง และโฆษณาแบบไมผ่า่น

สือ่ (below the line) เช่น กิจกรรมการตลาด กลบัเข้ามาสูท่ีวีดาวเทียมได้มากขึน้ในอนาคต 

ใน พ.ศ. 2555 ธุรกิจสือ่ของอาร์เอสท ารายได้รวม 1,193 ล้านบาท (นบัรวมรายการฟรีทีวี วิทย ุดาวเทียม) ถือเป็นรายได้หลกั

ของกลุม่อาร์เอสในปัจจบุนั (สดัสว่นรายได้ 41.5% ของรายได้ทัง้หมดของบริษัท)13 

สายสมัพนัธ์ของอาร์เอสกบักลุม่การเมืองไมช่ดัเจนเทา่กลุม่แกรมมี่ สว่นรายการทีวีของอาร์เอสสว่นใหญ่ฉายทางช่อง 5 สว่น

ทา่ทีของอาร์เอสในการประมลูทวีีดิจิตอลนัน้ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ และกรรมการ บริษัท 

อาร์เอส คาดวา่จะเข้าประมลู 1-2 ช่อง โดยจะเป็นช่องทัว่ไป14  

                                                           
10 รายงานประจ าปี 2555 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน), หน้า 52 

11 ไพบลูย์ ด ารงชยัธรรม, รายงานประจ าปี 2555 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน), หน้า 18 

12 ในรายงานประจ าปีของแกรมมี่แสดงความต้องการประมลูทีวีดิจิตอลทัง้หมด 4 ช่องใน 4 หมวด แตก่ฎเกณฑ์ลา่สดุของ กสทช. ระบใุน
ภายหลงัให้ประมลูได้สงูสดุ 3 หมวด โดยต้องเลือกระหวา่งขา่วกบั HD หมวดใดหมวดหนึ่ง 
13 รายงานประจ าปี 2555, บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน), หน้า 119 

14 คมชดัลกึ, 'อาร์เอส'ชิงทีวีดิจิทลั2ช่องลัน่รายได้ปีนีโ้ต40%, 14 มีนาคม 2556, http://bit.ly/kcl-rs-tv-auction  

http://bit.ly/kcl-rs-tv-auction


เนชัน่ 

กลุม่เนชัน่เป็นธุรกิจสือ่รายใหญ่อกีรายของประเทศไทย มจีดุก าเนดิมาจากหนงัสอืพิมพ์รายวนัภาษาองักฤษ The Nation และ

ขยายกิจการเป็นสิง่พมิพ์ประเภทอื่นๆ รวมถึงรายการโทรทศัน์ วิทย ุสือ่อนไลน์ และสถาบนัการศกึษาในเวลาตอ่มา 

ปัจจบุนัธุรกิจในเครือเนชัน่ท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์นัน้แยกออกเป็น 3 บริษัท ได้แก่  

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ NMG อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นบริษัทแม่

ที่เน้นธุรกิจสิง่พมิพ์ธุรกิจ โดยเฉพาะหนงัสอืพิมพ์ 

 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดเูทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) หรือ NINE อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ MAI 

เน้นธุรกิจด้านหนงัสอืพ็อคเก็ตบุ๊ค (การศกึษา นิยาย วรรณกรรม การบริหารจดัการ ศาสนา) โดยมบีริษัทแมเ่นชัน่

มลัติมีเดียกรุ๊ป ถือหุ้นประมาณเกือบ 80% 

 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หรือ NBC อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ MAI เน้นธุรกิจ

ด้านโทรทศัน์เพียงอยา่งเดียว โดยมีบริษัทแมเ่นชัน่มลัติมเีดียกรุ๊ป ถือหุ้นประมาณ 60% 

กลุม่เนชัน่เป็นผู้บกุเบิกสถานีขา่วทางทีวดีาวเทยีมเป็นรายแรกๆ ในประเทศไทย ปัจจบุนัมีทวีีดาวเทียมเผยแพร่ผา่นทีวี

ดาวเทียมทัง้ระบบ C-Band และ KU-Band รวมถึงเคเบิลทีวีทัง้หมด 5 ช่องคือ  

 Nation Channel, คมชดัลกึทีวี, กรุงเทพธุรกิจทีวี (ขา่ว) 

 Kid Zone (เด็ก) 

 Rama Channel (สขุภาพ ร่วมทนุกบัโรงพยาบาลรามาธิบด)ี 

กลุม่เนชัน่ประกาศร่วมประมลูทวีดีิจิตอลทกุประเภท ทัง้ช่องขา่วทีเ่ช่ียวชาญ 

ช่องทัว่ไป และช่องเดก็ โดยเตรียมเงินลงทนุไว้ราว 2,000 ล้านบาท15 

สายสมัพนัธ์ทางการเมืองของกลุม่เนชัน่จะไมเ่ป็นมติรกบัขัว้ของพรรคเพื่อไทย-คนเสือ้แดงมากนกั โดยกรณีขดัแย้งที่ชดัเจนคือ

การปิดล้อมอาคารส านกังานของเนชัน่ท่ียา่นบางนา เมื่อเดือนมีนาคม 2549 โดยกลุม่คาราวานคนจนและกลุม่ นปช. เพื่อ

ประท้วงเนือ้หาในหนงัสอืพิมพ์คมชดัลกึของกลุม่เนชัน่16 

สยามสปอร์ต-สยามอินเตอร์ 

กลุม่ธุรกิจในเครือสยามสปอร์ต-สยามอินเตอร์ ก่อตัง้เมื่อปี 2516 โดยนายระวิ โหลทอง หวัหน้าขา่วของหนงัสอืพิมพ์ไทยรัฐที่

เห็นโอกาสด้านสือ่กีฬา ทัง้ในฝ่ังของหนงัสอืพิมพ์และนิตยสาร โดยเร่ิมจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อปี 

2533 โดยใช้ช่ือ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) (ตวัอกัษรยอ่ SPORT ทนุจดทะเบยีนประมาณ 400 ล้านบาท) 

                                                           
15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เครือเนชัน่ระดมทนุ2พนัล้านบกุทีวีดิจิทลั, 18 กมุภาพนัธ์ 2556, http://bit.ly/XSh8a5 

16 คมชดัลกึ, จ าคกุ 2 ปี แกนน ามอ็บฯ ปิดล้อมตกึเนชัน่, 30 พฤศจิกายน 2552, http://bit.ly/kcl-nation-tower  

http://bit.ly/kcl-nation-tower


ปัจจบุนัมีหนงัสอืพมิพ์รายวนัทัง้หมด 8 หวั นิตยสารมากกวา่ 20 หวั ครอบคลมุเนือ้หาด้านกีฬาและบนัเทิง ครองสว่นแบง่

ตลาดสิง่พมิพ์กีฬาในประเทศไทยกวา่ 90% สว่นธุรกิจทีวดีาวเทียมนัน้มีช่องดาวเทยีมของตวัเอง 3 ช่องคือ สยามกีฬาทวีี, 

ฟตุบอลสยามทีวี, สตาร์ซ็อคเกอร์ทีวี ด าเนินการโดยบริษัทลกู บริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชัน่ จ ากดั17 

กลุม่สยามสปอร์ตยงัเปิดบริษัทสิง่พิมพ์ที่ไมเ่ก่ียวข้องกบักีฬาโดยตรง ได้แก่ หนงัสอื

การ์ตนู นิตยสารด้านไลฟ์สไตล์ พ็อคเก็ตบุ๊ก นิยายแปล ในช่ือ บริษัท สยามอินเตอร์

มลัติมีเดีย จ ากดั (มหาชน) และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อ 

พ.ศ. 2548 (ใช้ตวัอกัษรยอ่ SMM ทนุจดทะเบียน 300 ล้านบาท) ภายหลงับริษัท

สยามอินเตอร์มลัติมเีดยี ยงัขยายกิจการไปยงัธุรกิจร้านหนงัสอื วิทย ุและทีวีดาวเทยีม

ด้วย โดยประกอบกิจการทีวีดาวเทียม 1 ช่องคอื SMMTV เน้นขา่วกีฬาและวาไรตี ้18 

ในภาพรวมแล้วธุรกิจหลกัของกลุม่สยามสปอร์ต-สยามอินเตอร์ยงัอยูท่ี่สิง่พิมพ์เป็นหลกั แตด้่วยรายได้ที่รวมกนัทัง้สองบริษัท

มากกวา่ 3,000 ล้านบาทในปี 255519 ถือวา่กลุม่สยามสปอร์ต-สยามอินเตอร์เป็นกลุม่ทนุสือ่รายใหญ่ของประเทศไทยกลุม่

หนึง่ และมีอ านาจเหนือตลาดอยา่งมากในกลุม่ธุรกิจสือ่ด้านกีฬา จึงนา่จะมีโอกาสสงูที่กลุม่สยามสปอร์ต-สยามอินเตอร์อาจ

ยื่นประมลูช่องทวีีดจิิตอล เพื่อขยายเนือ้หาด้านกีฬาของตวัเองจากช่องทวีีดาวเทียมมาสูท่ีวดีิจิตอลด้วย 

ทรูวิชัน่ส์ 

ทรูวิชัน่ส์เป็นผู้ให้บริการทีวีดาวเทียม-เคเบิลทีวีแบบบอกรับสมาชิกรายเดือนทีเ่กา่แก่ที่สดุของประเทศไทย ปัจจบุนัเป็นบริษัท

ลกูของบริษัททรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษัทยกัษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของเครือเจริญโภคภณัฑ์ (เครือเจริญโภค

ภณัฑ์ถือหุ้นในทรู คอร์ปอเรชัน่ บริษัทแมข่องกลุม่ทรูในสดัสว่น 64.26%)  

การประกอบธุรกิจในปี 2555 มลีกูค้ารวม 2 ล้านราย แบง่เป็นลกูค้าแบบเสยีคา่สมาชิกราย

เดือน 743,000 ราย และสว่นท่ีเหลอืเป็นลกูค้าระบบดฟูรีโดยเสยีคา่จานแรกเข้า20 

ธุรกิจทีวดีาวเทียมและเคเบิลทีวทีี่ก าลงัได้รับความนิยมนัน้เป็นคูแ่ขง่โดยตรงกบับริการของท

รูวิชัน่ส์ในฐานะทีวีทางเลอืกนอกจากระบบฟรีทวีี อยา่งไรก็ตาม ทรูวิชัน่ส์เองก็ผลติรายการ

ของตวัเองด้วย เช่น สถานีขา่ว TNN, ช่องดนตรี True Music, Majung และ Academy 

Fantasia, ช่องสารคดี True Explore และ True Plook Panya, ช่องบนัเทิง True Inside และ True X-Zyte เป็นต้น 

                                                           
17 ข้อมลูจากแบบ 56-1 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2555 ของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
18 ข้อมลูจากแบบ 56-1 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2555 ของ บริษัท สยามอินเตอร์มลัติมีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
19 ใช้ข้อมลูจากผลประกอบการปี 2555 ท่ีทัง้สองบริษัทย่ืนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

20 รายงานประจ าปี 2555, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน), หน้า 21, 

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

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


ที่ผา่นมา True แบง่ช่องที่ผลติรายการเองบางช่องมาฉายในระบบเคเบิลทีวีหรือดาวเทียมของคูแ่ขง่ด้วย เช่น ช่องขา่ว TNN24 

ที่เน้นขา่วเศรษฐกิจและการเมือง ท่ีฉายผา่นดาวเทยีมระบบ C-Band และ KU-Band ด้วย 

คาดวา่ทรูวิชัน่ส์นา่จะตอ่ยอดจากฐานการผลติรายการของตวัเอง โดยเข้าร่วมประมลูช่องขา่วอยา่งน้อย 1 ช่อง และใช้เนือ้หา

จาก TNN24 เป็นหลกั บวกกบัเนือ้หาจากช่องรายการอื่นๆ ท่ีใช้ทีมผลติภายในด้วย 

กนัตนา 
บริษัท กนัตนา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทผลติรายการทีวเีกา่แก่ของประเทศไทย ก่อตัง้ในปี 2494 โดยตระกลูกลัย์จาฤก  

ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบยีน 850 ล้านบาท มีบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทนุทัง้หมด 23 บริษัท ประกอบธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์ 

ภาพยนตร์ โฆษณา ให้เช่าอปุกรณ์ผลติโทรทศัน์ และมีสถาบนัการศกึษาด้านการผลติรายการโทรทศัน์ของตวัเอง 

กลุม่กนัตนาถือเป็นผู้ผลติรายการโทรทศัน์รายใหญ่ของประเทศไทย โดยปี 2555 ผลติละคร

หลงัขา่วให้ช่อง 7 จ านวน 4 เร่ืองตอ่ปี และมีรายการอื่นๆ ท่ีไมใ่ช่ละครรวม 12 รายการฉายทาง

ช่อง 5, 7, 9 

กลุม่กนัตนามีธุรกิจทีวีดาวเทียมและช่องทางเคเบิลทีวีอยูแ่ล้ว โดยมีช่องรายการทัง้หมด 5 ช่อง ได้แก่ Farm Channel 

(เกษตร), Miracle Channel (ความเช่ือและไสยศาสตร์), M Channel (ภาพยนตร์), Food Planet (อาหารและทอ่งเที่ยว), 

สถานีเชิญยิม้ (ตลก) โดยกรณีของ M Channel นัน้ร่วมทนุกบักลุม่เมเจอร์ ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์รายใหญ่ที่สดุของ

ประเทศไทยในสดัสว่น 50:5021 

ในรายงานประจ าปี 2555 ของกนัตนาไมไ่ด้ระบชุดัเจนถึงแผนการประมลูทีวีดิจิตอล แตบ่ริษัทก็บอกวา่จะขยายธุรกิจสว่น 

Digital Broadcasting ในปี 2556 เพื่อความพร้อมของการขยายตวัเพื่อออกอากาศโทรทศัน์ดิจิตอลด้วย คาดวา่กนัตนาจะ

เข้าประมลูช่องทัว่ไปอยา่งน้อย 1 ช่อง 

เวิร์คพอยท ์

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทสือ่ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัคือรับจ้างผลติรายการทีวีให้กบัระบบฟรีทีว ีโดยปี 2555 เวิร์คพอยท์มี

รายการทีวีมาถงึ 18 รายการ ออกอากาศในฟรีทีวีทัง้ 6 ช่อง (สว่นใหญ่ออกอากาศช่อง 3, 5, 9) 

เวิร์คพอยท์เร่ิมเข้าสูธุ่รกิจทีวดีาวเทียมใน พ.ศ. 2554 โดยมีช่องรายการสองช่องคือ Workpoint TV และ “ช่อง 6 รอบรู้ดสูนกุ” 

มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจโดยผลติรายการท่ีไมซ่ า้กบัฟรีทีวี แตใ่ช้ทีมงานผู้ผลติ พิธีกร และดารา กลุม่ใกล้เคียงกนั นอกจากนีย้ัง

                                                           
21 รายงานประจ าปี 2555, บริษัท กนัตนา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน), หน้า 25, 

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

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


ซือ้รายการจากตา่งประเทศ และร่วมมือกบักลุม่ทนุสือ่อื่นๆ เข้ามาผลติรายการในช่องของเวิร์คพอยท์ด้วย เช่น ร่วมมือกบักลุม่

มติชนในการผลติรายการขา่ว (มติชนทีว)ี และร่วมมือกบักลุม่อะเดย์ ผลติรายการวาไรตี-้บนัเทิง เป็นต้น22 

นายปัญญา นิรันดร์กลุ ผู้ก่อตัง้และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ได้แถลง

ขา่วในประเด็นด้านการประมลูทวีีดิจิตอลวา่ต้องการ 2 ช่องคือ ชอ่งเดก็ และช่องทัว่ไป23 

วอยซ์ทีว ี

สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมวอยซ์ทวี ี(Voice TV) เป็นสถานีขา่วทีเ่น้นกระบวนการผลติรายการระดบัมืออาชีพ กลุม่ผู้ท างาน

บางสว่นเป็นบคุลากรของสถานี ITV เดิม ปัจจบุนัเผยแพร่สญัญาณผา่นจานดาวเทียมทัง้ C-Band และ KU Band เช่น DTV, 

GMMZ, Sunbox, PSI, True Visions รวมถงึผา่นระบบเคเบิล้ทวีี อินเทอร์เน็ต และยงัน ารายการบางสว่นไปฉายในทีวีบน

รถไฟฟา้ BTS, รถไฟฟา้ใต้ดิน MRT และทีวีตามลฟิต์อาคารส านกังานด้วย24 

บริษัท วอยซ์ทวี ีจ ากดัมีทนุจดทะเบียน 800 ล้านบาท โดยมีสายสมัพนัธ์กบั

ตระกลูชินวตัรอยา่งแนบแนน่ นัน่คือมีนายพานทองแท้  ชินวตัร และพินทองทา 

ชินวตัร บตุรชายและบตุรสาวของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีเป็น

ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารสถานี อยา่งไรก็ตาม วอยซ์ทวีีถกูวางตวัให้จบัตลาดคนเมืองที่มีรายได้สงู ตา่งไปจากสถานีทีวดีาวเทียม 

Asia Update ของกลุม่คนเสือ้แดง ท่ีเน้นตลาดผู้ชมตา่งจงัหวดั ท าให้เนือ้หาของวอยซ์ทีวมีีสว่นท่ีเป็นการเมืองไมม่ากเทา่กบั 
Asia Update 

วอยซ์ทวีีนัน้ประกาศตวัชดัวา่จะเข้าร่วมประมลูใบอนญุาตทีวดีิจิตอล25 คาดวา่จะยื่นประมลูช่องขา่วอยา่งน้อย 1 ช่อง 

สปริงนิวส์ 
สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมสปริงนิวส์ (Springnews TV) เป็นสถานขีา่วของบริษัท สปริงนิวส์ คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั ก่อตัง้โดยอดีตเจ้าของและผู้บริหารของบริษัท มเีดยี ออฟ มีเดียส์ ซึง่ผลติรายการ

โทรทศัน์ให้ช่อง 7 เป็นหลกั เนือ้หารายการเน้นขา่วสารเหตกุารณ์ โดยแพร่ภาพทัง้ผา่นดาวเทยีม

ระบบ C-Band และ KU-Band 

                                                           
22 รายงานประจ าปี 2555, บริษัท เวิร์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
23 คมชดัลกึ, 'ปัญญา'เดินหน้าลยุทีวีดิจิตอล, 18 มีนาคม 2556, http://bit.ly/kcl-workpoint-dtv  

24 Voice TV, 3 ปี VOICE TV “สถานีขา่วปลกุความคิด” ครองความนิยมรายการขา่วอนัดบัหนึ่งถึง 3 ช่วงเวลา ทนุจดทะเบียนถึง 800 ล้าน
บาท พร้อมขยายงานแบบ Multiplatform และรุกประมลูโทรทศัน์ดิจิตอล, 

http://www.voicetv.co.th/file/pressrelease/thirdyear/3YearVoiceTV-press-release.pdf  
25 Voice TV, วอยซ์ ทีวี จดังานประกาศความพร้อมลยุทีวีดิจิทลั, 5 มีนาคม 2556, 

http://news.voicetv.co.th/thailand/64680.html  

http://bit.ly/kcl-workpoint-dtv
http://www.voicetv.co.th/file/pressrelease/thirdyear/3YearVoiceTV-press-release.pdf
http://news.voicetv.co.th/thailand/64680.html


สปริงนิวส์มีทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท โครงสร้างการถือหุ้นของสปริงนิวส์นัน้เป็นบริษัทลกูของ บริษัท โซลชูัน่ คอนเนอร์ 

1998 จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์และระบบไอทีในตลาดหลกัทรัพย์ MAI 

ในช่วงต้นปี 2556 นายโฆสติ สวุนิิจจิต เจ้าของและประธานของสปริงนิวส์ ได้ลาออกมาสมคัรต าแหนง่ผู้วา่ราชการ

กรุงเทพมหานคร โดยไมส่งักดัพรรคการเมือง แตไ่มไ่ด้รับการเลอืกตัง้ 

นายศทุธิชยั บนุนาค ประธานกรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เคยให้สมัภาษณ์วา่บริษัทแม ่โซลชูัน่ คอนเนอร์ 

สนใจเข้าประมลูทีวดีิจิตอลช่องขา่ว 1 ช่อง26 

ไทยรัฐ-ซีทีเอช 

ไทยรัฐเป็นหนงัสอืพิมพ์รายวนัหวัสรีายใหญ่ที่สดุของประเทศไทย ก่อตัง้เมื่อปี 2502 โดยนายก าพล วชัรพล ปัจจบุนับริหาร

กิจการโดยบริษัท วชัรพล จ ากดั และเป็นธุรกิจที่ถือหุ้นโดยตระกลูวชัรพล ไมไ่ด้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ระยะหลงัไทยรัฐเร่ิมขยายตวัออกมาท าสือ่แขนงอื่นๆ โดยมีนายวชัร วชัรพล ทายาทรุ่นท่ีสามเป็นแกนน า ภายใต้บริษัทลกู เท

รนด์ วีจี 3 ซึง่ก่อตัง้ในปี 2551 เน้นธุรกิจดิจิทลัและเตรียมพร้อมส าหรับสือ่โทรทศัน์ 

ในปี 2555 นายวชัร วชัรพล ประกาศลงทนุในบริษัทเคเบิล ไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (ซีที

เอช) ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีรายใหญ่ของประเทศไทยที่มีนายวิชยั ทองแตง เศรษฐีหุ้น

รายใหญ่ของไทยเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุม่ซีทีเอชชนะการประมลูฟตุบอลพรีเมียร์ลกี

องักฤษเหนือกลุม่ทรูท่ีเป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิเดิม และเป็นเนือ้หาทางโทรทศัน์ชิน้ส าคญัท่ีซี

ทีเอชจะบกุสูอ่ตุสาหกรรมโทรทศัน์ด้วยระบบเคเบิลทีวขีองตวัเอง 

ไทยรัฐเองมีแผนจะท าช่อง “ไทยรัฐทีวี” ฉายทางซีทีเอชด้วย โดยก าลงัอยูใ่นชว่งเตรียมพร้อมด้านก าลงัคนและอปุกรณ์ และ

นา่จะเปิดท าการในปี 2556 

นายวชัร วชัรพล ประกาศเมื่อเดอืนธนัวาคม 2555 วา่ก าลงัศกึษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมประมลูทีวีดิจิตอลของ กสทช. 

ด้วย27 คาดวา่ไทยรัฐ-ซีทีเอช นา่จะเข้าร่วมประมลูทีวดีิจิตอล 1-2 ชอ่ง 

นายวชิยั ทองแตง ผู้ ถือหุ้นใหญ่และประธานกรรมการของซีทีเอช เคยเป็นทนายความของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีต

นายกรัฐมนตรี และยงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของกลุม่โรงพยาบาลกรุงเทพซึง่เป็นเจ้าของเครือโรงพยาบาลเอกชนด้วย 

                                                           
26 ASTV ผู้จดัการออนไลน์, สปริงนิวส์ดงึ “สมเกียรติ ออ่นวิมล” เตรียมพนัล้านลยุดิจิตอลช่องขา่ว, 15 มีนาคม 2556, 

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000031854 
27 ไทยรัฐ, ไทยรัฐพร้อมแล้ว รุกสูธุ่รกิจโทรทศัน์, 30 ธนัวาคม 2555, http://www.thairath.co.th/content/newspaper/316861   

http://www.thairath.co.th/content/newspaper/316861


เดลินิวส์ 

เดลนิิวส์เป็นหนงัสอืพมิพ์รายวนัหวัสรีายใหญ่ของประเทศไทย มีสว่นแบง่ตลาดหนงัสอืพิมพ์หวัสเีป็นอนัดบัสองรองจากไทยรัฐ 

ก่อตัง้เมื่อปี 2507 โดยนายแสง เหตระกลู ปัจจบุนับริหารโดยบริษัท บริษัท สีพ่ระยาการพิมพ์ จ ากดั และยงัเป็นธุรกิจที่ถือหุ้น

โดยตระกลูเหตระกลูในรูปแบบกงส ีไมไ่ด้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แตอ่ยา่งใด28 

เดลนิิวส์เร่ิมขยายธุรกิจทีวีดาวเทยีมโดยเปิดช่องขา่ว เดลนิวิส์ทีวี เมื่อเดือนมกราคม 2555 

เผยแพร่สญัญาณผา่นดาวเทียมระบบ C-Band, KU-Band และเคเบิลทีว ี

เดลนิิวส์ไมไ่ด้แสดงทา่ทีชดัเจนวา่สนใจเข้าร่วมประมลูทวีีดิจิตอล แตก็่มคีวามเป็นไปได้ที่จะ

เข้าประมลูช่องขา่ว 1 ช่อง 

อมรินทร์ 

บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทด้านสือ่นิตยสารและสิง่พิมพ์ที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย ปัจจบุนัมีนติยสารด าเนินการ 13 ฉบบัทัง้รายปักษ์และรายเดือน สว่นใหญ่เน้นเนือ้หากลุม่ผู้หญิง ครอบครัว ไลฟ์

สไตล์ สขุภาพ ธรรมะ นอกจากนีย้งัมีธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ หนงัสอืเลม่ และอีเวนต์ 

อมรินทร์มีธุรกิจด้านทีวีผา่นการผลติรายการทางฟรีทีวีให้ช่อง 7 จ านวน 2 รายการ 

และเร่ิมธุรกิจช่องดาวเทียมของตวัเองในช่ือ Amarin Activ TV เน้นเนือ้หาด้าน

สขุภาพและไลฟ์สไตล์ โดยเปิดด าเนินการอยา่งเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 

2556 ภายใต้การบริหารของบริษัทลกูช่ือ บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั29 

นางระริน อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ของอมรินทร์ ให้สมัภาษณ์ถงึแผนการประมลูทีวีดิจิตอลวา่สนใจเข้า

ร่วมประมลูช่องทัว่ไป (วาไรตี)้ จ านวนหนึง่ช่อง โดยเตรียมงบประมาณไว้ราว 1,000 ล้านบาท30 

กลุม่อมรินทร์มีความใกล้ชิดกบัพระราชส านกั โดยเป็นผู้จดัพมิพ์หนงัสอืพระราชนิพนธ์เกือบทกุเลม่ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่วั และพระบรมวงศานวุงศ์อื่นๆ รวมถึงเปิดธุรกิจร้านหนงัสอื “นายอินทร์” ซึง่เป็นช่ือพระราชทานจากพระราชนิพนธ์

เร่ือง “นายอินทร์ผู้ ปิดทองหลงัพระ” ด้วย31 

                                                           
28 สปุราณี คงนิรันดรสขุ, "เหตระกลู" ช่ือแห่งต านาน "เดลินิวส์", ผู้จดัการรายสปัดาห์, มกราคม 2539, 

http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=5362 
29 รายงานประจ าปี 2555, บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), หน้า 21, 

http://www.amarin.co.th/ir/contents/AnnualReport/annualreport2012_th.pdf 
30 The Nation, Amarin prepares for digital broadcasts, 16 February 2013, 
http://www.nationmultimedia.com/business/Amarin-prepares-for-digital-broadcasts-30200127.html 
31 รายงานประจ าปี 2555, บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), หน้า 22 

http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=5362
http://www.amarin.co.th/ir/contents/AnnualReport/annualreport2012_th.pdf
http://www.nationmultimedia.com/business/Amarin-prepares-for-digital-broadcasts-30200127.html


อินทชั 

บริษัท ชินคอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือที่ใช้ช่ือในทางการตลาดวา่ “อินทชั” ยกัษ์ใหญ่ของธุรกิจโทรคมนาคมของไทย 

แสดงทา่ทชีดัเจนวา่ต้องการเข้าประมลูทีวีดิจิตอลจ านวน 2 ช่องรายการ คือ ช่องทัว่ไปและช่องเด็ก โดยเตรียมเงินลงทนุไว้

ประมาณ 2,000 ล้านบาท32 

ชินคอร์เปอเรชัน่ ก่อตัง้โดย พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ก่อนจะขายหุ้นทัง้หมดของครอบครัวให้กบักลุม่เทมาเสก็ 

โฮลดิง้ส์ ของประเทศสงิคโปร์ ช่วงต้นปี 2549 และเป็นปัจจยัหนึง่ของความไมส่งบทาง

การเมืองในประเทศไทยนบัตัง้แตปี่ 2549 เป็นต้นมา 

ปัจจบุนัถือวา่อินทชัไมม่ีความเก่ียวข้องใดๆ ในทางนิตินยักบัตระกลูชินวตัรแล้ว โดยผู้บริหารระดบัสงูสว่นใหญ่เป็นผู้บริหารคน

ไทยเดิม ผสมกบัผู้บริหารจากสงิคโปร์ที่แตง่ตัง้โดยกลุม่เทมาเสก็ 

โมโน 

กลุม่โมโนกรุ๊ป ก่อตัง้เมื่อปี 2542 โดยพิชญ์ โพธารามิก บตุรชายของนายอดิศยั โพธารามกิ เจ้าของบริษัทโทรคมนาคม  จสัมิน 

อินเตอร์เนชัน่แนล ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูแบรนด์ 3BB และโทรศพัท์ TT&T ปัจจบุนัเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ MAI โดยเร่ิมซือ้ขายหุ้นในเดือนมิถนุายน 2556 

กลุม่โมโนมีธุรกิจหลกัทีเ่ป็นท่ีรู้จกัคือเว็บไซต์ Mthai.com แตก็่มีธรุกิจอื่นๆ เช่น บริการสารสนเทศผา่นโทรศพัท์มือถือ (SMS 

และ IVR) และสิง่พิมพ์ด้านบนัเทงิ-ดาราด้วย 

กลุม่โมโนขยายธุรกิจมายงัทีวดีาวเทียมโดยมชี่อง Zaa Network ฉายทางระบบ C-Band และ KU-

Band เน้นเนือ้หาบนัเทิง โดยประกาศชดัวา่จะเข้าประมลูทีวดีิจิตอลด้วยงบลงทนุประมาณ 1 

พนัล้านบาท33 

นายอดศิยั โพธารามิก ผู้ก่อตัง้กลุม่จสัมินเคยด ารงต าแหนง่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงศกึษาธิการในรัฐบาลทกัษิณ ระหวา่ง พ.ศ. 2544-2548 และเป็นหนึง่ในกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถกูโทษ

แบนทางการเมือง 

ในทางธุรกิจกลุม่จสัมินไมไ่ด้ถือหุ้นในโมโน แตเ่ป็นตวันายพชิญ์ โพธารามกิแทนท่ีมีหุ้นในทัง้สองบริษัท กรณีของกลุม่จสัมินนัน้

มีความสมัพนัธ์เป็นพนัธมิตรธุรกิจกบักลุม่อินทชั และเคยมีขา่ววา่อินทชัจะซือ้หุ้นในกลุม่จสัมินด้วย 

                                                           
32 ไทยรัฐออนไลน์, “อนิทชั” ตนุเสบียงจ่อลยุทีวีดิจิตอล, 27 มีนาคม 2556, http://www.thairath.co.th/content/eco/335061  
33 ฐานเศรษฐกิจ, 'โพธารามิก'ระดมทนุประมลู'ทีวีดิจิตอล', 5 เมษายน 2556,  

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177776 

http://www.thairath.co.th/content/eco/335061
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177776:2013-04-05-14-04-12&catid=104:-financial-&Itemid=443

