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ข. รายไดของกลุมบริษัทแยกตามบริษัท
ป 2544

(มกราคม-ธันวาคม)
(หมายเหต ุ1)

ป 2544
(พฤศจิกายน-ธันวาคม)

(หมายเหต ุ2)
บริษัท

รอยละ
การถือหุน
ของบริษัท

บาท รอยละ บาท รอยละ
1. บริษัท ทีว ีฟอรัม จํ ากัด 99.93 172,351,881 48.38 24,745,295 33.43
2. บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร เรดิโอ จํ ากัด 99.99 67,404,911 18.92 5,462,927 7.38
3. บริษัท ดรีม มีเดยี จํ ากัด 99.93 88,212,937 24.76 3,362,323 4.54
4. บริษัท บลิส เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด 99.93 50,020,939 14.04 4,703,109 6.35
5. บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส จํ ากัด (มหาชน) - 43,921 0.06
รวมรายได 377,990,668 106.11 38,317,575 51.76
หัก   รายการระหวางกัน (21,780,545) (6.11) (1,080,800) (1.46)
บวก คาความนิยมติดลบรับรูเปนรายได - 36,793,884 49.70
รายไดรวม 356,210,123 100.00 74,030,659 100.00
หมายเหต ุ 1) ตัวเลขจากงบกํ าไรขาดทุนรวม 4 บริษัทยอย ทีฝ่ายบริหารจัดท ําโดยน ํางบก ําไรขาดทุนของบริษัทยอยป 2544 ที่ผาน

การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
2) ตัวเลขจากงบกํ าไรขาดทุนรวม (Consolidated Financial Statement) ของบริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส จํ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย สํ าหรับระยะเวลาตั้งแตวันที ่5 พ.ย. 2544 ถึง 31 ธ.ค. 2544 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผู
สอบบัญชีแลว

2.4 เปาหมายการด ําเนินธุรกิจ
ธุรกิจบริการดานบนัเทงิเปนธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมกีารแขงขันในดานรูปแบบการนํ า

เสนอท่ีหลากหลาย โดยมีพฤติกรรมของผูบริโภคและแนวทางการตลาดของลูกคาเปนปจจัยในการก ําหนดทิศทาง 
ดั ง น้ันเป าหมายของบริษัทคือ ตองการเปนผูนํ า ในการนํ าเสนอรูปแบบของรายการท่ีมีความแตกตาง  
(Differentiate) และเปนนวัตกรรมใหมๆ (Innovation) และมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล (Standardization) รวมทั้ง
มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองในทุกๆ กลุมธุรกิจท่ีบริษัทดํ าเนินการอยู โดยบริษัทมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจใหครอบ
คลุมการใหบริการอยางครบวงจรตั้งแต การเปนผูผลิตรายการ การเปนเจาของลิขสิทธิ ์ การบริหารท้ังดานการตลาด
และส่ือโฆษณาในส่ือทุกประเภท โดยเฉพาะสื่อที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายตางๆ 
ไดอยางเหมาะสม

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายงานธุรกิจ

3.1 สายงานธรุกจิสือ่บันเทิงทางโทรทัศน
บริษัท ทีว ีฟอรัม จํ ากัด (“ทีวีฟอรัม”)

ก) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ทีวฟีอรัม ประกอบธุรกิจการแพรภาพรายการขาว สาระและบันเทิงตางๆ ผานทางสถานีโทรทัศนชอง 3 

ชอง 5 ชอง 9  และ ชอง 11  ซึ่งสามารถจ ําแนกประเภทรายการโทรทัศนท่ีนํ าเสนอเปน 4 กลุม ดังนี้
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กลุมที ่1 รายการกีฬา
ทีวฟีอรัม เปนผูดํ าเนินการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลจากตางประเทศทีเ่ปนที่นิยมตลอดทั้งฤดูกาลแขง

ขัน ไดแก การแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกจากประเทศอังกฤษ และการแขงขันฟุตบอลบุนเดสลีกาจากประเทศ
เยอรมนั ทางสถานีโทรทัศนชอง 9 ขององคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) และถายทอดเทปบันทึก
ภาพสรุปชวงสํ าคัญ (Highlight) การแขงขันกีฬาตางๆ เชน รายการ “ไฮไลทฟุตบอลพรีเมียรลีก” และ “ไฮไลท
ฟุตบอลบุนเดสลีกา” ทางสถานีโทรทัศนชอง 11 กรมประชาสัมพันธ โดยท ําการซ้ือลิขสิทธ์ิการถายทอดสดและเทป
บันทึกภาพรายการแขงขันฟตุบอลดงักลาวแตเพียงผูเดียวทางสถานีโทรทัศนตลอดฤดูกาลแขงขัน จากน้ันไดทํ าการ
หาผูสนับสนุน (Sponsor) เขามาสนับสนุนรายการ และทํ าการขายโฆษณาในรายการ  (รายละเอียดเรื่องลิขสิทธิ์
โปรดดูในขอ 5 เร่ืองสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย)

นอกจากนั้นแลว ทีวีฟอรัม ยงัไดท ําการซื้อลิขสทิธิ์รายการแขงขันกีฬาประเภทอื่นๆ ซึง่เปนการแขงขันแบบ
คร้ังคราวที่ไมใชแบบฤดูกาล เชน การแขงขันกอลฟ การแขงขันวอลเลยบอลชายหาดชิงแชมปโลก การแขงขันกีฬา
รายการพิเศษ ฯลฯ ซึ่งบริษัทไดสิทธิ์เปนผูถายทอดการแขงขันเหลานั้นแตเพียงผูเดียว โดยบริษทัจะดํ าเนินการติดตอ
เชาเวลาจากสถานีโทรทัศนชองที่บริษัทตองการออกรายการ หรือรวมผลิตกับทางสถานีโทรทัศน โดยบริษัทดํ าเนิน
การจัดหารายการกีฬา หาผูสนับสนุนรายการ (Sponsor) เขามาสนับสนุนรายการ และทํ าการขายโฆษณาในราย
การ หลังจากน้ันทํ าการแพรภาพออกอากาศทางโทรทัศนตอไป

รายการกีฬาของ ทีวีฟอรัม
ช่ือรายการ รูปแบบรายการ วัน-เวลา

ในการออกอากาศ
ชวงฤดูกาล ทางสถานี

โทรทัศน
Be on Hot Kick ถายทอดสดการแขงขัน

ฟุตบอลพรีเมียรลีก
จากประเทศอังกฤษ

วันเสาร
เวลา 21.00-23.00 น.

สิงหาคม 2001-
พฤษภาคม 2004

ชอง 9

Be on Hot Kick ถายทอดสดการแขงขัน
ฟุตบอลบุนเดสลีกา
จากประเทศเยอรมันนี

วันอาทิตย
เวลา 22.30-00.30 น.

สิงหาคม 2001-
พฤษภาคม 2004

ชอง 9

11 High Light
ฟุตบอลพรีเมียรลีก

น ําเสนอเทปบันทึกสรุปการ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก
ของประเทศอังกฤษ ของ
ฤดูกาล 2001-2004
และขาวกีฬา

วันพุธ
เวลา 22.00-22.30 น.

ตลอดท้ังป ชอง 11

11 High Light
ฟุตบอลบุนเดสลีกา

น ําเสนอเทปบันทึกสรุปการ
แขงขันฟุตบอลบุนเดสลีกา
ของประเทศเยอรมันนี ของ
ฤดูกาล 2001-2004
และขาวกีฬา

วันพฤหัสบดี
เวลา 22.00-22.30 น.

ตลอดท้ังป ชอง 11

รายการ บี อี ซี สปอรต น ําเสนอเทปบันทึกสรุปการ
แขงขันฟุตบอลในประเทศ
และตางประเทศ

วันเสาร
เวลา 16.15-17.15 น.

ตลอดท้ังป ชอง 3
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ช่ือรายการ รูปแบบรายการ วัน-เวลา
ในการออกอากาศ

ชวงฤดูกาล ทางสถานี
โทรทัศน

รายการถายทอดสด เชน
เทนนิสหญิงวอลโว
วอลเลยบอลชายหาด
World Golf Championship

การถายทอดสดรายการกีฬา
ที่เปนที่นิยมจากตางประเทศ
และในประเทศ

ตามวันที่มี
การแขงขัน

ตลอดท้ังป ชอง 3,
ชอง 9

กลุมที ่2 รายการขาว สถานการณในประเทศ เศรษฐกิจและธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ และรายการ
สนทนาสด
ทีวีฟอรัม ดํ าเนินการผลิตรายการขาว สถานการณในประเทศ เศรษฐกิจและธุรกิจภาคภาษาอังกฤษเปน

รายแรกทางสถานีโทรทัศน และรับจางบริหารการตลาดและส่ือโฆษณาใหกับรายการขาวและรายการสนทนาสด
เกีย่วกับเศรษฐกิจ ซึ่งทํ าการแพรภาพออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน ชอง 5 ชอง 9 และ ชอง 11

รายการขาวภาษาอังกฤษ ขาวเศรษฐกิจและธุรกิจ และรายการสนทนาสด
ช่ือรายการ รูปแบบรายการ วันและเวลา

ในการออกอากาศ
ทางสถานี
โทรทัศน

Newsline รายการขาวภาคภาษาอังกฤษ นํ าเสนอขาว
ความเคลื่อนไหวของสถานการณตาง ๆ ในประเทศ
และตางประเทศ  สารคดีพิเศษและเรื่องนารู

วันจันทร-ศุกร
เวลา 21.30-22.00 น.

ชอง 11

Thailand Today รายการขาวภาคภาษาอังกฤษ นํ าเสนอขาว
ความเคลื่อนไหวของสถานการณตาง ๆ ในประเทศ
และตางประเทศ  สรุปขาวเดนรอบโลก สัมภาษณสด
นกัวิเคราะห และผูเชี่ยวชาญทางดานเศรษฐกิจ
ความเคลื่อนไหวของการซื้อขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยฯ อตัราแลกเปลี่ยน และราคานํ้ ามัน เปนตน

วันจันทร-ศุกร
เวลา 6.00-6.30 น.

ชอง 9

กรองสถานการณ รายการสนทนาสด นํ าเสนอสถานการณที่เปนที่
นาสนใจในขณะนั้น โดยเปนการสนทนาผูที่มีสวนเกี่ยว
ของในเร่ืองน้ัน และเปดโอกาสใหประชาชน
โทรศัพทเขามาแสดงความคิดเห็นหรือค ําถาม โดยใน
ระหวางการสนทนาจะมีการเสนอภาพประกอบ เร่ือง
ราวใหนาสนใจและติดตามเพื่อเพิ่มความนาสนใจของ
รายการใหมากขึ้น

วันจันทร-ศุกร
เวลา 20.30-21.30 น.

ชอง 11

ขาว 9 เศรษฐกิจ รายการสนทนาสด โดยเชิญผูบริหารระดับสูงซึ่ง
เก่ียวของกับ SME ทัง้ภาครัฐบาลและเอกชน และ
ผูประกอบการรวมสนทนาสด เพ่ือสนองนโยบาย
และเปนสื่อกลางในการน ําเสนอขาวสาร และ
ความเคลื่อนไหวทาง SME

วันจันทร-ศุกร
เวลา 09.30-10.00 น.

ชอง 9

รายการเสริมปญญากับ
ดร.วิป

รายการสนทนาสดทางเศรษฐกิจ ทุกวันพุธ
เวลา 17.30-18.00 น.

ชอง 5
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กลุมท่ี 3 รายการบันเทิง
รายการดนตรี
ทีวีฟอรัม เปนผูบริหารการตลาดและส่ือโฆษณาใหกับรายการ “ซี สแควร”

รายการดนตรีทางโทรทัศน
ช่ือรายการ รูปแบบรายการ วัน-เวลา

ในการออกอากาศ
ทางสถานี
โทรทัศน

ซี สแควร รายการการแสดงคอนเสิรตทางโทรทัศน โดยเชิญ
ศลิปนผูมีชื่อเสียงในประเทศและตางประเทศมาเปด
การแสดง

วันอาทิตย
เวลา 16.30-17.30 น.

ชอง 9

กลุมที ่4 รายการพิเศษ
ทีวีฟอรัม ไดสิทธิในการถายทอดสดและเทปบันทึกภาพรายการตางๆ จากการด ําเนินกิจกรรมพเิศษของ

บริษัท ไลฟ โปรเจ็ค จํ ากัด และบริษัทอ่ืน โดยเมือ่บริษทัในกลุมดังกลาวจัดกิจกรรมพิเศษ เชน งานประเพณีทองถิ่น 
การจดัการแสดงดนตรี การแขงขันกีฬา ก็จะมอบสิทธิ์ในการถายทอดสด หรือการถายทอดเทปทางสถานีโทรทัศน ให
แก ทีวีฟอรัม เปนผูดํ าเนินการเชาเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศน

ข) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
การประกอบธุรกิจส่ือบันเทิงทางโทรทัศนดํ าเนินการโดย ทีวีฟอรัม ซึง่มลัีกษณะการจัดหารายการโทรทัศน

ท่ีจะนํ ามาแพรภาพออกอากาศ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. ทีวฟีอรัม ดํ าเนินการผลิตเอง คอื รายการโทรทัศนท่ี ทีวีฟอรัม ดํ าเนินการผลิตรายการเอง เริ่มตนจาก

การวางแผนการผลิตรายการท่ีตองการออกอากาศ รวมถึงท ําการสรางแนวคิดและรูปแบบของรายการ และประมาณ
การคาใชจายท่ีใชในการผลิต จากนั้นท ําการติดตอซื้อลิขสิทธิ์รายการตางๆ  และนํ ามาผลิตและตัดตอรายการ โดย
ทํ าการเชาชวงเวลาจากสถานีโทรทัศนใหเหมาะสมกับการนํ าเสนอรายการตางๆ แลวจึงทํ าการแพรภาพออกทาง
อากาศทางสถานีโทรทัศนตอไป รายการโทรทัศนท่ีบริษัทดํ าเนินการผลิต ไดแก รายการถายทอดสดและเทปบันทึก
ภาพการแขงขันกีฬาและรายการพิเศษอ่ืนๆ ท่ีไดรับสิทธ์ิจาก ไลฟโปรเจ็คและบริษัทตางๆ ในการแพรภาพทางโทร
ทัศน โดยมีรายไดจากผูสนับสนุนรายการและการขายเวลาโฆษณา

2. ทีวฟีอรัม จางบริษัทอื่นด ําเนินการผลิต คอื รายการโทรทัศนท่ี ทีวีฟอรัม จางบริษัทอื่นใหผลิตรายการ
โทรทัศนข้ึนตามรูปแบบท่ีกํ าหนดเพ่ือลดตนทุนในการผลิตรายการ โดย ทีวีฟอรัม ทํ าการเชาชวงเวลาจากสถานีโทร
ทัศนใหเหมาะสมกับการนํ ารายการมาแพรภาพออกอากาศ รายการโทรทัศนที่บริษัทจางบริษัทอื่นด ําเนินการผลิต 
ไดแก รายการ “Thailand Today” โดยมีรายไดจากผูสนับสนุนรายการและการขายเวลาโฆษณา

3. ทีวฟีอรัม เปนผูบริหารการตลาดและส่ือโฆษณา คอื รายการโทรทัศนตางๆ ท่ี ทีวีฟอรัม ไดเขารวมวาง
แผนการตลาดกับเจาของรายการในการวางแผนการตลาดและทํ าการขายเวลาโฆษณาให รายการดังกลาว ไดแก  
รายการ “Newsline” “เสริมปญญากับ ดร.วิป” “กรองสถานการณ” และ “รายการขาว 9 เศรษฐกิจ” โดยไดรับรายได
จากผูสนับสนุนรายการและการขายเวลาโฆษณา โดยแบงรายไดใหเจาของรายการตามขอตกลงที่ท ําขึ้นกับเจาของ
รายการแตละราย
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ค) การตลาดและภาวะการแขงขัน
การตลาด

นโยบายการตลาดและกลยุทธทางการตลาด
กลยุทธทางการตลาด
•  กลยุทธดานคุณภาพของรายการ
ทีวีฟอรัม เนนการนํ าเสนอรายการที่มีความแตกตางจากคูแขงขัน (Differentiate) และเปนที่นิยมของผู

บริโภคท่ีเปนผูชมเปนหลัก (Substantial) รวมถงึความหลากหลายในการนํ าเสนอรายการ  เพื่อใหครอบคลุมถึงผู
บริโภคทุกเพศ ทุกวัย โดยน ําเสนอรายการที่ตรงกับความนยิมและกลุมผูชมตามเปาหมายนั้น ๆ นอกจากนี้แลวยังมี
การปรบัปรุงรายการทางโทรทัศนใหเปนที่นิยมในชวงเวลานั้น ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการตลาดดังกลาว

•  กลยทุธดานการใหบริการที่สนับสนุนเกื้อกูลการดํ าเนินงานซึ่งกันและกัน
เน่ืองจากกลุมบริษทัมกีารด ําเนินงานในส่ือบันเทิงหลายประเภท ท้ังทางโทรทัศน ทางวิทย ุ รวมถึงกจิกรรม

สงเสริมการตลาด ทํ าใหสามารถใหตอบสนองความตองการของผูใชบริการโฆษณาใหมากขึ้นครอบคลุมความ
ตองการของลูกคาไดครบวงจร รวมทั้งสามารถลดตนทุนของลูกคาผูใชบริการได

•  กลยุทธการท ํางานเชิงรุกกับลูกคา
ทีวีฟอรัม ไดมกีารจดัทํ าผังรายการทางโทรทัศนลวงหนา โดยน ําผังรายการดังกลาวไปน ําเสนอใหกับลูกคา 

เพ่ือลดความเสี่ยงในการผลิต และนํ าเสนอรายการตาง ๆ และทํ าใหลูกคาผูใชบริการสามารถ ไดประโยชนสูงสุดใน
การใชบริการในงบประมาณที่ลูกคาตองการ

•  กลยุทธดานการตลาดดานราคาแบบเหมารวม
เพ่ือเปนการสรางรายไดที่แนนอน เน่ืองจากปจจบุนัการซื้อโฆษณาของลูกคาจะซื้อเปนรายป หรือราย 6 

เดอืน ทัง้นีข้ึน้อยูกับความนิยมของรายการนั้น หรือลูกคาอาจเซ็นสัญญาซื้อโฆษณาในงบประมาณจํ านวนหนึ่งเปน
รายป ซึ่ง ทีวีฟอรัม จะใหสิทธพิิเศษ แกลูกคารายนั้นในการเลือกลงโฆษณาในรายการของกลุมไดกอน

ดงันั้นอัตราการโฆษณาบนส่ือของบริษัท เชน 1 ชั่วโมง ก ําหนดใหโฆษณาได 12 นาที ทีวีฟอรัม จะให
บริการแกลูกคาเต็มเวลาเนื่องจากมีการตกลงกันลวงหนาเปนราย 6 เดือนหรือเปนรายป

การจํ าหนายและชองทางการจ ําหนาย
ทีวีฟอรัม บริหารการตลาดและส่ือโฆษณาผานทีมงานฝายขายโดยท ําการตดิตอกับบริษัทตวัแทนโฆษณา 

(Agency) และเจาของสินคาหรือผลิตภัณฑโดยตรง
นอกจากน้ีบริษัทมีนโยบายในการจายคานายหนาใหแกผูท่ีหาลูกคาใหบริษัท โดยจะควบคุมการจายคา

นายหนาดงักลาวภายหลังที่เก็บเงินจากลูกคาไดเรียบรอยแลว

ลกัษณะลูกคา
ทีวีฟอรัม ด ําเนินการดานส่ือทางโทรทัศน มีรายไดจากการบริหารการตลาดและส่ือโฆษณา ซึ่งขึน้อยูกับ

ความนิยมของรายการจากผูชมรายการเปนหลัก ดงันั้น ทีวีฟอรัม จงึแบงลักษณะของลูกคาเปน 2 กลุม คอื กลุมผูชม
เปาหมาย และลูกคาเปาหมาย
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1. กลุมผูชมเปาหมาย
จ ําแนกผูชมเปาหมายตามลักษณะรายการ ดังนี้
กลุมรายการกีฬา

•  บคุคลทกุประเภทที่มีความชื่นชอบในรายการกีฬา
•  อายุระหวาง 15 ปข้ึนไป ท่ีมคีวามช่ืนชอบในรายการกีฬา
•  ฐานะปานกลาง รายไดตอครัวเรือน 20,000 ข้ึนไป ในเขตกรุงเทพฯ
•  รายไดตอครัวเรือนไมตํ ่ากวา 10,000 บาทตอเดือนในเขตตัวเมืองตางจังหวัด
•  การศึกษาระดับ ปวช. ข้ึนไป

กลุมรายการขาวสถานการณในประเทศ ขาวเศรษฐกิจและธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษและรายการ
สนทนาเกีย่วกบัเศรษฐกจิ

•  นักศกึษา นกัธรุกจิ และผูสนใจการประกอบธุรกิจ SMEs เจาของกิจการและชาวตางชาติที่อาศัย
อยูในประเทศไทย

•  อายุระหวาง 15 ปข้ึนไป
•  ฐานะปานกลาง รายไดตอครัวเรือน 20,000 ข้ึนไป ในเขตกรุงเทพฯ
•  การศกึษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป

กลุมรายการบนัเทิง
•  วยัรุน  และนักศึกษา และผูชื่นชอบในรายการเพลง
•  อายุระหวาง 15 ปข้ึนไป
•  ฐานะปานกลาง รายไดตอครัวเรือน 20,000 ข้ึนไป ในกรุงเทพฯ
•  รายไดตอครัวเรือนไมตํ ่ากวา 10,000 บาทตอเดือน
•  การศึกษาระดับมัธยม ข้ึนไป

2. กลุมลูกคาเปาหมาย
บริษทัแบงกลุมลูกคาเปาหมายออกเปน 2 กลุมดังนี้
บริษทัตวัแทนโฆษณา (Agency) คือ บริษทัท่ีทํ าการจัดซื้อเวลาโฆษณาใหกับลูกคาของตนเอง รวมถึง

การรับจางบริหารงานโฆษณาใหกับลูกคาท่ีเปนเจาของสินคา ในปจจุบันบริษัทตัวแทนโฆษณามีเปนจํ านวนมาก
 ทีวีฟอรัม ไมมีการเซ็นสัญญาผูกขาดกับบริษัทตัวแทนโฆษณารายใดรายหนึ่งเปนระยะยาวและไมมีความสัมพันธ
โดยตรงกับลูกคาท่ีเปนตัวแทนโฆษณารายใด

ลกูคาที่เปนเจาของสินคา คือการที่ ทีวีฟอรัม ใหบริการทางดานโฆษณาแกลูกคาที่เปนเจาของสินคาโดย
ตรง โดยไมผานตัวแทนโฆษณา โดยมีการจัดจํ าหนายใหแกลูกคาประเภทน้ีเปนสัญญาไมเกินระยะเวลา 1 ป 
ทีวีฟอรัม ไมมคีวามสัมพันธโดยตรงกับลูกคาที่เปนเจาของสินคาโดยตรงรายใด ในอนาคต ทีวีฟอรัม มนีโยบายที่จะ
เพ่ิมสัดสวนการใหบริการแกลูกคาที่เปนเจาของสินคาใหมากขึ้น เนื่องจากลูกคากลุมนี้บรษิทัจะเขาไปรวมวางแผน
การตลาดใหกับสินคา และเปนลูกคาท่ีทํ าการลงโฆษณาตลอดทั้งปสูงกวาลูกคาที่เปนบริษัทตัวแทนโฆษณา

ปจจุบันมีสัดสวนลูกคาระหวางบริษทัตัวแทนโฆษณาและลูกคาท่ีเปนเจาของสินคาคิดเปนรอยละ 41 และ 
59 ตามลํ าดบั  ทีวฟีอรัม ไมมีการพึ่งพิงลูกคาบริษัทใดเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวมของกลุมบริษัท
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ภาวะการแขงขัน
ในป 2544 มีการใชจายในการโฆษณารวมทั้งส้ินประมาณ 52,998.2 ลานบาท และในป 2543 ซึ่งมีการใช

จายการโฆษณาจ ํานวน 51,065.2 ลานบาท คิดเปนจ ํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.8 ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา
ของแตละส่ือ จากการแบงสัดสวนการตลาด ส่ือโฆษณาทางโทรทัศนมีสวนแบงการตลาดมากที่สุดถึงรอยละ 60 รอง
ลงมาเปนส่ือโฆษณาทางหนังสือพิมพ และวิทย ุในสัดสวนรอยละ 21 และรอยละ 10 ตามลํ าดับ

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงมูลคาการใชจายโฆษณารวมทุกสื่อ               หนวย : ลานบาท
คาใชจายโฆษณาใน
สื่อประเภทตาง ๆ

ม.ค.-ธ.ค.
2543

สดัสวน
รอยละ

ม.ค.-ธ.ค.
2544

สดัสวน
รอยละ

เปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึน(ลดลง) รอยละ

โทรทัศน
วิทยุ
หนังสือพิมพ
นิตยสาร
โรงภาพยนตร
ปายโฆษณา
Transit

30,472.3
5,059.6
10,888.6
2,709.1

325.2
1,255.2

355.2

62.0
9.6
18.0
5.9
0.7
2.7
1.1

32,878.9
5,090.6
9,557.9
3,106.4

367.8
1,442.4

554.2

60
10
21
5
1
2
1

8
1

(12)
15
13
15
56

รวมคาใชจายโฆษณารวม 51,065.2 100 52,998.2 100 3.8
ที่มา : ACNeilsen
จากตารางขางตนจะเห็นวาคาใชจายโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศนในป 2544 มีการใชจายเพิ่มขึ้นจากป 

2543 โดยการใชงบโฆษณาทางโทรทัศนในป 2544 จํ านวน 32,878.9 ลานบาท ในขณะที่ป 2543 มีการใชงบ
โฆษณาทางโทรทัศนจ ํานวน 30,472.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,407 ลานบาท คดิเปนอัตราการเติบโตรอยละ 8 ซึ่งม ี
สาเหตุจากการใชงบโฆษณาทางสื่อโทรทัศนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอตัราคาโฆษณาเพ่ิมขึ้นดวย

แนวโนมธุรกิจโฆษณาทางโทรทัศนในป 2545 มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้นประมาณรอยละ 5-102 ซึ่งสูง
กวาอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่มีแนวโนมขยายตัวประมาณรอยละ 2 ถึง 3 ตอป ทีวีฟอรัม จึงไดเตรียม
แผนรองรบัความตองการของผูชมรายการ และลูกคาที่ใชบริการใหมากขึ้น เพ่ือใหรายการของทีวีฟอรัมไดรับความ
นยิมจากผูชมรายการอยางตอเนื่อง

การแขงขัน
การแขงขันในธุรกิจส่ือโฆษณาทางโทรทัศนเปนการแขงขันแบบเสรี ผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการได

ตามความตองการของตน ทํ าใหบริษัทที่ท ํารายการทางโทรทัศนเกิดการแขงขันกันมากขึ้น แขงขันการด ําเนินงานให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางสูงสุด และครบวงจรมากขึ้น โดยการที่จะประสบความสํ าเร็จใน
ธรุกจิตองมีองคประกอบดังนี้

องคประกอบท่ีจะทํ าใหบริษัทที่ท ําธุรกิจรายการทางโทรทัศน ประสบความสํ าเร็จ
•  มบีคุลากรท่ีมคีณุภาพ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเปนอยางสูงจ ํานวนมาก มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
•  รายการตองมคีวามคิดสรางสรรค สามารถเขาถึงผูชมเปาหมายไดมาก

                                                          
2 ท่ีมา : ฝายวิเคราะหบริษัทหลักทรัพยแอดคินซัน จํ ากัด (มหาชน)
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•  สามารถใหบริการไดอยางครบวงจร มีส่ือโฆษณาอ่ืนสนับสนุน มีการบริหารส่ือโฆษณาอยางมีประ
สิทธภิาพสูงสุด โดยเขาถึงผูชมรายการไดมากตรงตามวัตถุประสงคของลูกคาที่ใชบริการ

คูแขงขัน
ผูประกอบกจิการส่ือบันเทิงทางโทรทัศน ปจจุบันมีเปนจํ านวนมาก แตยังไมมีผูประกอบการรายใดที่ด ําเนิน

ธรุกจิเหมอืนกบับริษทั ทีวีฟอรัม จํ ากัด โดยตรง อยางไรก็ตามอาจจ ําแนกผูประกอบการตามลักษณะรายการทาง 
โทรทัศน ไดดังนี้คือ

ผูผลติรายการกีฬา และบริหารการตลาดบริหารสื่อโฆษณาทางการตลาดทางโทรทัศน
1. บริษทั ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) (โทรทัศนแบบบอกรับสมาชกิ)
2. บริษทั สยามสปอรต ซินดิเคท จํ ากัด (มหาชน)
3. ผูผลิตรายการกีฬาท่ัวไป

ผูผลติรายการขาว สถานการณในประเทศ เศรษฐกิจและธุรกิจ ภาษาอังกฤษ และสนทนาสดและ
บริหารการตลาดบริหารส่ือโฆษณาทางการตลาด
บริษทั ยไูนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) (โทรทัศนแบบบอกรับสมาชกิ)

ผูผลิตรายการบันเทิง (รายการดนตรีทางโทรทัศน) และบริหารการตลาดบริหารส่ือโฆษณาทาง
การตลาดทางโทรทศัน
ผูผลิตรายการบันเทิงตางๆ ทางสถานีโทรทัศนชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 และ ITV

สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
ทีวีฟอรัม มศีกัยภาพที่ดีในดานการใหบริการเนือ่งจากไดรับการสนบัสนุนทางดานสื่อตางๆ จากกลุมบริษัท 

เชน ส่ือวิทย ุอินเตอรเน็ต การน ําเสนอขอมูลในรูปขอความความส้ัน(short message) และ ออดิโอเท็กซ เปนตน   ทํ า
ใหลูกคาไดรับบริการครอบคลุมทุกสื่อกวาคูแขงขันรายอื่น นอกจากนี้แลว ทีวฟีอรัม เปนผูบริหารการตลาดและส่ือ
โฆษณาในรายการหลายประเภทเชน รายการกีฬา รายการขาว และรายการบันเทิง เปนที่ยอมรับกันในวงการการจัด
รายการทางโทรทัศน สงผลใหสามารถเพิ่มสัดสวนลูกคาที่ใชบริการอยางตอเนื่อง

3.2 สายงานธรุกจิสือ่บันเทิงทางวิทยุ
บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอร เรดิโอ จํ ากัด (“ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ”)

ก) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอประกอบธุรกิจส่ือบันเทิงทางวิทยุ โดยเปนการใหความบันเทิงดานเสียงเพลงทาง

วิทยุคลืน่ความถี่ในระบบ เอฟ.เอ็ม. โดยมีรูปแบบการด ําเนินธุรกิจ ดังนี้

1) ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ ผลิตรายการวิทย ุ“คล่ืนคนดนตรี” ทางคลื่น FM 94.0 MHz โดยท ําการออก
อากาศในวนัจันทร-วันศุกร เวลา 21.00-24.00 น. และทํ าการบริหารการตลาดและส่ือโฆษณา  ซึง่เปนการนํ าเสนอ
เพลงไทยทั้งยุคเกาและใหม  เพลงจากบันทึกการแสดงสดในหองสง และการนํ าเสนอเทปบันทึกแสดงคอนเสิรตตาม
สถานที่ตางๆ
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2) ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ บริหารการตลาดและบริหารส่ือโฆษณาใหกับรายการวิทย ุ  “ลูกทุง เอฟ.
เอ็ม. 95” ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุคล่ืน เอฟ.เอ็ม 95.0 MHz ซึง่เปนรายการเพลงลูกทุงรายแรกที่ออกอากาศ 24 
ชัว่โมงบนคลื่นวิทย ุเอฟ.เอ็ม. ที่ไดรับความนิยมสูงสุด 4 ปซอนตัง้แตป 2540 ถึง 2544 จากการสํ ารวจของบริษัท AC 
Neilsen และรายการ ”SOFT 107 FM” ทางสถานีวทิยุคลื่น เอฟ.เอ็ม. 107.0 MHz นํ าเสนอเพลงสากลและเพลง
คลาสสิคภาษาอังกฤษ (รายละเอียดเรื่องสัญญาบริหารการตลาดและสื่อโฆษณา โปรดดูขอ 5 เร่ืองสินทรัพยของ
บริษัทและบริษัทยอย)      ซึง่มลัีกษณะการใหบริการดังนี้

รายการลกูทุง เอฟ.เอ็ม. 95.0 MHZ
ช่ือรายการ รูปแบบรายการ วัน-เวลา

ในการออกอากาศ
สถานท่ี

ลูกทุง เอฟ.เอ็ม นํ าเสนอรายการเพลงไทย
ลูกทุง ออกอากาศทาง
คลื่นวิทย ุF.M. 95.0 MHz.

วันจันทร-วันอาทิตย
ตลอด 24 ช่ัวโมง

ในประเทศไทย

และอินเตอรเน็ต ผานทาง
เว็ปไซต www.luktungfm.com
โดยมีชวงดํ าเนินรายการเปน
ภาษาอังกฤษทุกวันเสาร
เวลา 22.00-23.00 น.

เพลงสากลและเพลงคลาสสิคภาคภาษาอังกฤษ
ช่ือรายการ รูปแบบรายการ วัน-เวลา

ในการออกอากาศ
ทางสถานี
วิทยุ

SOFT 107 FM น ําเสนอเพลงสากล และเพลงคลาสสิคภาคภาษา
อังกฤษ ออกทางคลื่นวิทย ุ107.0 MHz

วันจันทร-วันอาทิตย
24 ช่ัวโมง

คลื่น FM
107.0 MHz

3) การสรางกิจกรรมตอเน่ืองจากรายการวิทยุท่ี ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ บริหารการตลาดและส่ือ
โฆษณา

ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ ยังมีชองทางสรางรายไดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการบริหารการตลาดและส่ือ
โฆษณา โดยอาศัยการจดักิจกรรมตางๆ ทีจ่ดัขึ้นทั้งในสถานีวิทยุและนอกสถานีวิทย ุ ของรายการลูกทุง เอฟ.เอ็ม. 
95.0 และรายการ SOFT 107 FM

กจิกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มจากคลื่นวิทย ุFM 95.0 MHz
ช่ือรายการ รูปแบบรายการ วัน-เวลา สถานท่ีจัดงาน

ดาวรุงลูกทุง เอฟ.เอ็ม การจัดการประกวดรองเพลงลูกทุงส ําหรับเยาวชน
อาย ุ5-15 ป และท ําการแจกทุนการศึกษา
ทุนละ 1,000 บาท จํ านวน 4 ทุน ทุกเดือน

ทุกวันอาทิตยแรก
ของเดือน

สถานีวิทยุลูกทุง
เอฟ.เอ็ม
95.0 MHz

สะพานไมไผสเปเชียล การคัดเลือกผลงานของศิลปนรายใหมโดยไมจํ ากัด
คายเพลงใหเปดการแสดงและออกอากาศ

ทุกวันอาทิตย
ท่ีสองของเดือน

สถานีวิทยุลูกทุง
เอฟ.เอ็ม
95.0 MHz
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ช่ือรายการ รูปแบบรายการ วัน-เวลา สถานท่ีจัดงาน

อาทิตยลูกทุง เปนการน ําเสนอการแสดงโดยมีรูปแบบการแสดงเปน
พิเศษไมซ้ํ าแบบใคร โดยเชิญศิลปนลูกทุง  และผูจัด
รายการรวมแสดง

ทุกวันอาทิตย
ท่ีสามของเดือน

ศาลาเฉลิมกรุง

ซูเปอรอีสาน การแสดงสดของศิลปนลูกทุงหมอล ําพื้นบาน ทุกวันอาทิตย
ที่สี่ของเดือน

สถานีวิทยุลูกทุง
เอฟ.เอ็ม
95.0 MHz

มาลัยทอง การมอบรางวลัใหแกบุคคล
ในวงการลูกทุงที่มีผลงานดีเดน

ประมาณเดือน
มกราคมของทุกป

แลวแตความ
เหมาะสม

มหกรรมลูกทุงไทย การแสดงรวมกันของศิลปนลูกทุง ประมาณเดือน
สิงหาคมของทุกป

แลวแตความ
เหมาะสม

ไหวพระ 9 วัด การจัดกิจกรรมเดินทางนมัสการพระตามวัดที่มี
ช่ือเสียง เปนที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชน

ประมาณเดือน
มกราคมของทุกป

 แลวแตความ
เหมาะสม

มนตรักแมกลอง การจัดกิจกรรมเดินทางพักผอนนอกสถานที่ใหแก
ผูฟงรายการของบริษัท

แลวแตความ
เหมาะสม

 แลวแตความ
เหมาะสม

เงาเสียงลูกทุง การจัดงานประกวดรองเพลงลูกทุง เพื่อคนหาศิลปน
ผูมีความสามารถ

ทุกเดือนพฤศจิกายน
และเดือนธันวาคม
ของทุกป

แลวแตความ
เหมาะสม

กจิกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มจากคลืน่วทิย ุFM 107.0 MHz
ช่ือรายการ รูปแบบรายการ สถานท่ีจัดงาน

การแสดงคอนเสิรต
ของ วง Bond

การจัดการแสดงคอนเสิรตสด ของศิลปนวง Bond จากตางประเทศ ให
กับผูฟงรายการ SOFT 107.0 MHz รวมกับคาย Universal จาก
ประเทศอเมริกา

ราน Brew House
ถนนสุขุมวิท

The Young’s once การจัดการน ําเสนองานเพลงของ Cliff s Richard ที่เปนศิลปนจากตาง
ประเทศ โดยการจํ าหนายบัตรเขาชมรายการ และท ําการบันทึกเทป
ออก รายการ SOFT 107.0 MHz

ราน Imageries
ถนนสุขุมวิท

SOFT 107 การจัดการแสดงคอนเสิรตสด โดยนํ าเสนอคอนเสิรตเพลงลาติน
โดยการจ ําหนายบัตรเขาชมรายการ

ราน Mameba
ถนนหลังสวน

HALLOWEEN + LOY
KRATHONG

การเปดเพลงดังจากหนังผีฝรั่งที่เปนที่นิยม และเพลงเกี่ยวกับ
พระจันทร ทางคลื่น FM 107.0 MHz  และใหผูฟงโทรเขามา
หรือสง e-mail ใหคะแนน และใหรางวัลแกผูรับฟง

สถานีวิทยุลูกทุง
เอฟ.เอ็ม 95.0 MHz

จากการที่ ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ เปนผูบริหารการตลาดและส่ือโฆษณารายการลูกทุง ใหแก คล่ืน FM. 
95.0 MHz ท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับหน่ึงของเมืองไทยนับต้ังแตป 2541 เปนตนมา ทํ าใหบริษทัมงคลภาพยนตร 
จ ํากัด ซึ่งเปนบริษัทผลิตภาพยนตไทยชัน้นํ าของประเทศ ตดิตอให ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ ทํ าหนาท่ีประสานงาน
ในเร่ืองการจัดหาศิลปนนักรองลูกทุง เพ่ือรวมการแสดงในภาพยนตรเรื่อง “มนตเพลงลูกทุง เอฟ.เอ็ม.” ซึง่ไดรับความ
นยิมอยางสูง
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ข) การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ในการจดัหาผลิตภัณฑและบริการเพื่อการจ ําหนายของส่ือโฆษณาทางวทิย ุสามารถจํ าแนกตามแหลงที่มา

ของรายการได 3 ประเภทคือ
•  รายการเพลงวิทยุที่บริษัทผลิตเอง
สํ าหรับการออกอากาศรายการเพลงทางสถานีวิทย ุ มีขั้นตอนการผลิตเริ่มจากการกํ าหนดผังงานการ

ผลิต การสรางแนวคิดและรูปแบบรายการโดยทีมงานวางแผนการผลิต และกํ าหนดงบประมาณการผลิต และคัด
เลือกพิธกีรผูจดัรายการเปนผูมีความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงในวงการเพลง ทํ าการจัดรายการ และทํ าการบริหารส่ือ
โฆษณาใหแกลูกคาเปาหมาย หลังจากนั้นจึงน ําไปออกอากาศทางวิทยุตอไป โดยมรีายไดจากผูสนับสนุนรายการ
และการขายเวลาโฆษณา

•  รายการที่บริษัทดํ าเนินบริการการตลาดและสื่อโฆษณา
สํ าหรับรายการท่ี ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ ด ําเนินการบริหารการตลาดและส่ือโฆษณา โดยเริ่มตน

จากการตดิตอประสานงานกับผูจัดรายการคลื่นวิทยุดังกลาว และทํ าการติดตอลูกคาเปาหมายเพื่อทํ าการขายเวลา
โฆษณาและหาผูสนับสนุนรายการ (Sponsor) ใหกับคล่ืนวิทยุท่ี ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ ไดเปนผูบริหารการตลาด
และส่ือโฆษณา ไดแก รายการวิทยุทางรายการ “ลูกทุง เอฟ.เอ็ม 95.0” ทางคล่ืนวทิยุ 95.0 MHz และรายการ 
“SOFT 107 FM” ทางคลื่นวิทย ุFM 107.0 MHz โดยจะไดรับสวนแบงรายไดจากเจาของรายการในสัดสวนประมาณ
รอยละ 15 ของรายไดจากผูสนับสนุนรายการและการขายเวลาโฆษณา

•  การสรางมูลคาเพิ่มจากรายการวิทยุที่บริษัทดํ าเนินการ
สํ าหรับการสรางมูลคาเพิ่มจากรายการที่ ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ เปนผูบริหารการตลาดและส่ือโฆษณา

ให จะมขีัน้ตอนการผลิตโดยเริ่มตนจากการก ําหนดแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยทีมงานจะทํ าวางแผนการ
จัดกิจกรรม กํ าหนดงบประมาณ ทํ าการคัดเลือกผูจัดรายการเปนผูมีชื่อเสียงในวงการเพลง หลังจากนั้นจึงหาผู
สนับสนุนรายการ (Sponsor) หรือจ ําหนายบัตรใหแกผูเขาชมกจิกรรมตอไป โดยจะไดรับรายไดแบบเหมาจายจาก
เจาของการจัดกิจกรรมนั้นๆ

ค) การตลาดและภาวะการแขงขัน
การตลาด
นโยบายการตลาด
ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ ด ําเนินธุรกิจบนัเทิงทางสื่อวทิยดุวยการน ําเสนอรายการทีม่ีคุณภาพ มีประโยชน

ตอผูฟง และลูกคา ที่ผานมานับตั้งแตป 2541 รายการวิทยุท่ีบริษัทบริหารการตลาดและส่ือโฆษณาไดรับความนิยม
เปนอนัดบัหนึ่งตลอดมาจนถึงปปจจุบัน ในป 2545 และบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาการเปนผูน ําของรายการวิทยุที่ได
รบัความนิยมสูงสุดตอไป ซึง่บริษทัไดทํ าการปรับปรุงรายการอยูตลอดเวลาใหบรรลุถึงเปาหมายดังกลาว ซึ่งบริษัทมี
กลยุทธตาง ๆ ดังนี้

กลยุทธทางการตลาด
ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ กํ าหนดกลยุทธทางการตลาดสํ าหรับธุรกิจส่ือบันเทิงทางวิทยุเหมือนกับส่ือ

บันเทิงทางโทรทัศน
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ลกัษณะลูกคา
ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ มีรายไดจากการขายโฆษณาในรายการวิทย ุ ซึ่งอตัราคาโฆษณาในรายการวิทยุ 

ขึน้อยูกบัความนิยมของรายการ ดังนั้น บริษัทจึงไดแบงลักษณะของลูกคาเปน 2 ลักษณะคือ กลุมผูฟงเปาหมาย 
และลูกคาเปาหมาย ดงันี้

1.  กลุมผูฟงเปาหมาย
กลุมผูฟงรายการคลื่น FM 94.0 MHz โดยใชช่ือรายการ  “คลื่นคนดนตรี” เปนการนํ าเสนอรายการ

เพลงไทยท้ังยคุเกา และยุคใหม รวมถึงการแสดงสดในหองสง และการนํ าเสนอเทปบันทึกการแสดงคอนเสิรต ตาม
สถานที่ตาง ๆ ซึง่มีลักษณะดังนี้

•  อายุระหวาง 20 ปข้ึนไป  ท่ีมคีวามช่ืนชอบในรายการเพลงไทย
•  ในทุกระดับของรายได
•  การศึกษาระดับ ปวช. ข้ึนไป

กลุมผูฟงรายการคล่ืน FM 95.0 MHz โดยใชช่ือรายการ “ลูกทุง เอฟ.เอ็ม ”
 เปนการนํ าเสนอรายการเพลงไทยลูกทุง ทุกยุค ทุกสมัย

•  อายุระหวาง 20 ปข้ึนไป  ทีม่คีวามชื่นชอบในรายการเพลงลูกทุง
•  ทุกสายงานอาชพี เชน ขาราชการ เจาของกิจการ แมบาน ลูกจาง
•  ในทุกระดับของรายได
•  การศึกษาระดับ ปวช. ข้ึนไป

กลุมผูฟงรายการคล่ืน FM 107.0 MHz โดยใชชื่อรายการ “SOFT 107 FM” เปนการนํ าเสนอรายการ
เพลงสากลและเพลงคลาสสิกภาษาอังกฤษ

•  อายุระหวาง 20 ปข้ึนไป
•  นักศกึษา นักธรุกิจ และชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทยในเขตกรุงเทพฯ
•  รายไดตอครัวเรือน 20,000 บาทข้ึนไป
•  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.  กลุมลูกคาเปาหมาย
ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ แบงลูกคากลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุม เหมือนกับธุรกิจส่ือบันเทิงทางโทรทัศน

ซึ่งปจจุบันมีสัดสวนลูกคาระหวางบริษัทตัวแทนโฆษณาและลูกคาที่เปนเจาของสินคาคิดเปนรอยละ 65 และ 35 
ตามลํ าดับ

ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ ไมมกีารพึง่พิงลูกคาบริษัทใดเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวมของกลุมบริษัท
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ภาวะการแขงขัน
ภาวะการใชจายในธรุกจิส่ือบันเทิงทางวิทย ุจากการสํ ารวจของ ACNeilsen (ตารางท่ี 1 ตารางแสดงมูลคา

ใชจายโฆษณารวมทุกส่ือ) พบวาคาใชจายโฆษณาทางวิทยุในป 2544 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1 เมื่อ
เทียบกับป 2543 โดยแนวโนมการขยายตัวสูงขึ้นใกลเคียงกับภาวะการเจริญเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ ที่มีอตัราการ
ขยายตัวประมาณรอยละ 2-33

และจากการสํ ารวจกลุมผูฟงรายการวิทยุในประเทศไทย ของ AC Neilsen (Thailand) Limited พบวาราย
การลูกทุง เอฟ.เอ็ม.  เปนรายการที่ไดรับความนิยมสูงสุด 4 ปติดตอกัน ตั้งแตป 2541 ถึง-2544 จากกลุมผูฟงราย
การวิทยุที่มีอาย ุ20 ปข้ึนไป

การแขงขัน
การแขงขนัในธรุกิจส่ือโฆษณาทางวิทยุเปนการแขงขันในระดับปานกลาง มีวิทยุในระบบเอฟ.เอ็ม กวา 200 

สถานี กระจายอยูท่ัวประเทศ ซึ่งในเขตกรุงเทพประมาณ 40 สถานี โดยสถานีวิทยุทั้งหมดเปนของรัฐบาล ผูประกอบ
การตองทํ าสัญญาการจัดการบริหารการตลาดกับสถานี ซึ่งปจจุบันตลาดเปนของผูประกอบการสามารถเขาทํ า
สัญญาบริหารการตลาดได

ถึงแมตลาดจะเปนของผูประกอบการในการประมูลก็ตาม แตการที่จะผลิตรายการใหเปนที่นิยมตรงตาม
ความตองการของผูบริโภคเปนเร่ืองยาก ปจจุบันมีคล่ืนวิทยุท่ีเปนท่ีไดรับนิยมจํ านวนไมมากนัก

การเขาประมลูเวลาจัดรายการวิทยุในระบบเอฟ.เอ็ม. เพื่อด ําเนินรายการวิทยุโดยวิธีเชาแบบเหมาเวลาทั้ง
หมดกํ าลังเขามาแทนที่การเชาเวลาแบบเปนชวงๆ ในแตละวันเพื่อด ําเนินรายการวิทย ุ เนื่องจากการเชาเวลาแบบ
เหมาจะทํ าใหวทิยุสถานีนั้นมีลักษณะเหมือนกันตลอดเวลา ผูฟงสามารถเลือกฟงรายการใดก็ได โดยไมตองเปล่ียน
สถานีรายการแบบเหมาจึงไดรับความนิยมสูงขึ้น ประกอบกับผูดํ าเนินรายการวิทยุแบบเหมาจะตองมีความพรอม
ทางดานการเงิน และความสามารถในการผลิตรายการ ทํ าใหผูจัดรายการที่ซื้อเวลาบางชวงไมสามารถแขงขันได 
และจะคอยๆ ถูกแทนท่ีในท่ีสุด ขณะน้ีมีผูดํ าเนินรายการวิทยุโดยเหมาเวลาจากสถานีวิทยุเพียงไมกี่ราย เชน กลุม
บริษทั แกรมมี่ (เอ-ไทม มีเดีย และบริษัท เรดิโอ คอนเซ็ป จํ ากัด) กลุม ยูแอนดไอ และกลุม บีเอ็นที ถึงแมวาธุรกิจ
วิทยุ มีการเติบโตที่สูง แตการแขงขันดานการประมูลยังไมรุนแรงมากนัก เนื่องจากประเทศไทยมีสถานีวิทยุเปน
จ ํานวนมาก และมีคูแขงขันนอยราย โดยมีกลุมใหญๆ ท่ีจดัรายการวทิยแุบบเหมาเวลาจํ านวนนอยกวาสิบรายใน
ประเทศ ประกอบกับแตละกลุมจะมีผูฟงแตกตางกันไป เชน รายการภาษาอังกฤษ ขาว สนทนา จราจร กีฬา เพลง
สากล เพลงลูกทุงเปนตน โดยการท่ีจะประสบความสํ าเร็จในธุรกิจตองมีองคประกอบดังนี้

องคประกอบท่ีจะทํ าใหบริษัทที่ท ําธุรกิจรายการทางวิทยุประสบความสํ าเร็จ
•  มบีคุคลากรท่ีมคีณุภาพ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจรายการวิทยุเปนอยางสูงจ ํานวนมาก มีทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ

•  รายการตองมคีวามคิดสรางสรรค มีภาพพจนรายการที่ด ี สามารถยืดหยุนไดตามความตองการของ
ลกูคาผูใชบริการ

•  สามารถใหบริการไดอยางครบวงจร มีส่ือโฆษณาอ่ืนสนับสนุน มีการบริหารส่ือโฆษณาไดอยางมี
ประสิทธภิาพสูงสุด โดยเขาถึงผูฟงไดมากตรงตามวัตถุประสงคของลูกคาที่ใชบริการ

                                                          
3 ท่ีมา : ฝายวิเคราะหบริษัทหลักทรัพยแอดคินซัน จํ ากัด (มหาชน)
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ผูประกอบกจิการส่ือบันเทิงทางวิทยุ ปจจุบันมีผูประกอบการจ ํานวนมาก แตมีผูประกอบการที่ด ําเนินธุรกิจ
เหมอืนกบั ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ มีเพียง 1 ราย อยางไรก็ตามอาจจ ําแนกผูประกอบการตามลักษณะรายการ
ทางวิทยุไดดังนี้คือ รายการ “ลูกทุงเวทีไทย” ของบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย จํ ากัด (มหาชน)

3.3 สายงานธุรกจิกิจกรรมสงเสริมการตลาด (Event Marketing)
การประกอบธุรกิจกิจกรรมสงเสริมการตลาดของบริษัทแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้

สวนที ่1 ธรุกจิการจัดการแสดงดนตรี และกจิกรรมพิเศษ (Music and Event Marketing)

บริษัท ไลฟโปรเจ็ค จํ ากัด (“ไลฟโปรเจ็ค”)

ก) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ไลฟโปรเจ็ค ด ําเนินธุรกิจการจัดการแสดงคอนเสิรตและกิจกรรมพิเศษ (Music and Event Marketing)

โดยเปนผูจัดคอนเสิรตของศิลปนไทยและตางชาติ และจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) รวมกบับริษัทเจาของ
ผลิตภัณฑหรือองคกรตางๆ ทีต่องการจัดกจิกรรมสงเสริมการตลาดดวยการแสดงดนตรี กีฬา ฯลฯ โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ท่ีผานมาไลฟโปรเจ็ค มีกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่สํ าคัญ ไดแก การจัดงานครบรอบ 36 ป 
สยามสแควร การแขงขันกีฬาวอลเลยบอล 4 ชาติ การจัดดนตร ี”เดนิชมวังฟงเพลง” เปนตน

ข) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
การจดัหาผลิตภัณฑหรือบริการของไลฟโปรเจ็คแบงออกเปน 2 สวนตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

สวนท่ี 1 การจดัคอนเสิรตของศิลปนไทยและศิลปนตางชาติ
การจัดคอนเสิรตของศิลปนไทยและตางประเทศ เร่ิมตนจากการท่ี ไลฟโปรเจ็คจะเปนผูก ําหนดแนวคดิ 

(Concept) ของคอนเสิรตท่ีตองการ เพื่อคัดเลือกตัวศิลปนที่เหมาะสมกับแนวคิดดังกลาว แลวจึงท ําการติดตอกับ
ศิลปนคนดังกลาววามีตองการที่จะแสดงคอนเสิรตตามรูปแบบที่ไลฟโปรเจ็คก ําหนดหรือไม เมื่อทํ าการตกลงแลวก็
จะด ําเนินการติดตอสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับปริมาณผูฟง และเร่ิมทํ าการสงเสริมการขายใหกับการแสดงคอนเสิรตผาน
ส่ือตางๆ ท้ังท่ีเปนส่ือของกลุมบริษัทและส่ืออ่ืนๆ

ซึง่รายไดจากการจัดการแสดงคอนเสิรตแบงออกเปน 2 สวน คือ รายไดจากการขายบัตรเขาชมและจากผู
สนับสุนนรายการ (Spornsor) ซึง่การก ําหนดราคาบัตรเขาชมคอนเสิรตขึ้นอยูกับปจจัยหลักที่สํ าคัญๆ คือ คาจาง
ศลิปน คาเชาสถานท่ี คาเชาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ เนื่องจากอัตราคาจางศิลปนแตละรายมีอัตราคาจางที่แตก
ตางกนัมากและยงัตองพิจารณาถึงความนิยมของผูฟง สงผลใหการกํ าหนดราคาขายบัตรเขาชมการแสดงคอนเสิรต
ในแตละครั้งมีราคาที่แตกตางกันออกไป

สวนท่ี 2 การบริหารกิจกรรมสงเสริมการตลาด
การบริหารกจิกรรมสงเสริมการตลาด เริ่มตนจากการที่กลุมบริษัทเปนที่รูจักกันดีในธุรกิจการจัดกิจกรรมสง

เสริมการตลาดดานดนตรีและกีฬา ดังนั้นเมื่อเจาของธุรกิจหรือผลิตภัณฑตางๆ มีความประสงคที่จะจัดกิจกรรมสง
เสรมิการตลาดท่ีมคีวามเกี่ยวของกับดนตรีและกีฬาก็จะทํ าการติดตอมายัง ไลฟโปรเจ็ค เพื่อใหเขาไปรับฟงแผนงาน
การจัดกิจกรรมและงบประมาณที่ตองการใช หลังจากนั้น ไลฟโปรเจ็ค ก็จะจัดท ําโครงงานและรูปแบบการจัดกิจ
กรรมและคาใชจายเพื่อนํ าเสนอตอบริษัทพิจารณาตอไป
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รายไดของการจดักจิกรรมสงเสริมการตลาดมาจากคาจางคาจางบริหารกิจกรรม ที่ไดรับจากเจาของธุรกิจ
หรือผลิตภัณฑตางๆ หรือผูสนับสนุนรายการซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของงานและของจํ านวนผูเขารวมกิจกรรมที่ทางเจา
ของผลิตภัณฑเปนผูกํ าหนด

ค) การตลาดและสภาวะการแขงขัน

การตลาด

 นโยบายการตลาดและกลยุทธการแขงขัน

•  น ําเสนอรูปแบบการจัดแสดงคอนเสิรตรูปแบบที่แปลกใหม

กลยุทธการแขงขันของ ไลฟโปรเจ็ค เนนนํ าเสนอรูปแบบการจัดแสดงคอนเสิรตรูปแบบท่ีแปลกใหมแตก
ตางจากการจัดคอนเสิรตของผูประกอบการรายอื่นๆ เชน การจดัการแสดงคอนเสิรตของศิลปนที่ไดรับความนิยมใน
อดตี และจดัการแสดงคอนเสิรตในสถานที่ส ําคัญตางๆ ที่ไมเคยมีใครจัดการแสดงมากอน เชน การจัดการแสดง
คอนเสิรตในสวนสาธารณะและสถานท่ีสํ าคัญทางประวัติศาสตรในจังหวัดตางๆ ซึง่การจัดคอนเสิรตที่ผานมาไดรับ
การตอบรบัจากผูเขาชมเปนอยางดี ซึ่งทีมงานบุคคลากรของ ไลฟโปรเจ็ค มีความสามารถและประสบการณเปนที่
ยอมรับในวงการวทิยแุละการจัดคอนเสิรตมากวา 10ป ซึ่งมผีลงานการจดัการแสดงคอนเสิรตที่มคีุณภาพและที่ยอม
รับจํ านวนมาก

•  ใชประโยชนจากการเกิด Synergy ของกลุมบริษัท

นอกจากน้ัน ไลฟโปรเจ็ค ยังใชประโยชนจากการเกิด Synergy ของกลุมบริษัทที่เกิดจากความช ํานาญดาน
การจัดแสดงดนตรีและขอมูลดานการกีฬา เมื่อนํ ามาประยุกตเขากับการความช ํานาญดานการบริหารตลาด และ
การใชประโยชนของสื่อและรายการตางๆ ที่กลุมบริษัทมีอยู ทํ าให ไลฟโปรเจ็ค สามารถนํ าเสนอการจัดกจิกรรมสง
เสริมการตลาดทีม่คีวามแปลกใหมและมีคุณภาพเปนรับการยอมรับจากเจาของผลิตภัณฑและองคกรตางๆ ใหเปนผู
จดักจิกรรมการตลาดอยางตอเนื่อง

ลกัษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย

ไลฟโปรเจ็ค ไดก ําหนดลักษณะลูกคา ดังนี้

กลุมลูกคาเปาหมาย

เจาของสินคาและผลิตภัณฑตางๆ หรือองคกรภาครัฐและเอกชน ที่ตองการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด
ใหกับผลิตภัณฑของตนเพ่ือสรางยอดขายหรือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผลิตภัณฑของตนใหเปนท่ีรูจักของผูบริโภค 
เพ่ิมเติมจากการโฆษณาผานส่ือท่ัวๆ ไป โดยเจาของสินคาอาจจะเปนผูกํ าหนดรูปแบบของกิจกรรมแลววาจางให 
ไลฟโปรเจ็ค ใหเปนผูด ําเนินการ หรือขอใหไลฟโปรเจ็คเปนผูเสนอโครงการการจัดกิจกรรมให เชน รวมกับการทอง
เท่ียวแหงประเทศไทยจัดคอนเสิรต “เดนิชมวังฟงเพลง” เพ่ือเปนการโปรโมทการทองเท่ียวภายในประเทศ และรับจาง
เจาของโครงการสวนลุมไนทบารซารใหเขาในการวางแผนการตลาด ในเดือนเมษายน 2545 ไลฟโปรเจ็คไดเขาไป
ด ําเนนิการบริการการตลาดและจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดใหกับ สวนลุมไนทบารซาร ถนนวทิยุ ซึ่งเปนแหลงชอป
ป งแหงใหมใจกลางกรุงเทพฯ แตยังไมเปนท่ีรู จักของประชาชนท่ัวไป ดังน้ันทางผูบริหาร สวนลุมไนท 
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บารซาร ไดทํ าการวาจางไลฟโปรเจ็ค เขาไปบริหารการตลาดและจัดกิจกรรมเพื่อสรางให สวนลุมไนทบารซาร เปนท่ี
สถานทีช่อปปงทีม่ีชื่อเสียงและมีผูคนรูจักและเขามาซื้อสินคาและบริการจากรานคาตางๆ ที่เปดด ําเนินการ เปนตน

กลุมผูชมเปาหมาย

ลักษณะกลุมผูเขาชมการจัดการแสดงคอนเสิรตของไลฟโปรเจ็คมีดังนี้
•  ขาราชการ นักธุรกิจ และชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทย
•  อายุระหวาง 25 ปข้ึนไป
•  ฐานะปานกลางถึงสูง รายไดตอครัวเรือน 40,000 ข้ึนไป ในกรุงเทพฯ
•  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ไลฟโปรเจค็ก ําหนดกลุมผูชมเปาหมาย โดยเนนไปท่ีกลุมชนผูมีกํ าลังซื้อซึ่งเปนวัยทํ างาน เนื่องจากวาเปน
กลุมที่มีความสามารถในการซื้อบัตรเขาชมการแสดงที่สูงและมีรูปแบบการฟงดนตรีที่ไมเปนลักษณะแฟชั่น ซึ่งแตก
ตางจากกลุมผูชมที่เปนวัยรุนที่มีความตองการที่หลากหลาย

สัดสวนลูกคาของบริษัทแยกตามกลุมลูกคากลุมเจาของสินคาและผลิตภัณฑตางๆ และจากบัตรเขาชมการ
แสดงคอนเสิรต ในป 2544 คิดเปนสัดสวนรอยละ 85 และ 15 ตามลํ าดับ

ไลฟโปรเจ็คไมมกีารพ่ึงพิงลูกคาบริษัทใดเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวมของกลุมบริษัท

การแขงขัน

ธุรกจิการจดักจิกรรมสงเสริมการตลาด ทั้งดานบันเทิง และเหตุการณมีผูประกอบการรายใหญที่มีชื่อเสียง
นอยราย และไมมีผูดํ าเนินธุรกิจรายใดประกอบธุรกิจเหมือนไลฟโปรเจ็คเน่ืองจากรูปแบบการนํ าเสนอที่แปลกใหมไม
เหมือนใคร ดังน้ันจึงไมมีคูแขงทางธุรกิจโดยตรงมีเพียงแตผูประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแตมีกลยุทธการตลาดที่
แตกตาง ซึ่งสามารถจ ําแนกจากลักษณะธุรกิจไดดังนี้

กิจกรรม ผูประกอบการ

1. การจัดการแสดงคอนเสิรต

- คอนเสิรตศิลปนจากตางประเทศ •  บริษัท บีอีซี เทโร จํ ากัด

- คอนเสิรตศิลปนในประเทศ •  บริษัท จี.เอ็ม.เอ็ม. แกรมม่ีจํ ากัด(มหาชน)

•  บริษัท อารเอส โปรโมช่ัน (1992) จํ ากัด (มหาชน)

•  ผูจัดคอนเสิรตรายยอยอื่นๆ

2. การจัดกิจกรรมพิเศษ •  บริษัท เจเอสแอล จํ ากัด
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สวนที ่2 ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิดานการแสดงคอนเสิรตและเพลง ด ําเนินการโดย

บริษัท ดรีมมีเดยี จํ ากัด  (“ดรีมมีเดยี”)

ก) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
กอนการจัดตั้งบริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) ดรีมมีเดีย ประกอบธุรกิจในดานการจัด

การแสดงคอนเสิรตรวมกับคายเพลงตางๆ ใหกบั บริษัท ทราฟฟก คอรนเนอร เรดิโอ จํ ากัด และคายเพลงของตาง
ประเทศ เชน บริษัท วอรเนอร มิวสิก จ ํากัด บริษัท อี เอ็ม ไอ จ ํากัด  รวมถงึการจัดคอนเสิรตรวมกับศิลปนตางๆ โดย
ท่ีผานมา ดรีมมีเดีย ไดจัดกจิกรรมสงเสริมการตลาดดานดนตรีและเพลงที่สํ าคัญ ไดแก คอนเสิรต “3 ต ํานานเพลง
เพ่ือชีวิต” “100 Piper Contest” ครั้งที่ 1-3  “AIS Family on Tour” คร้ังที่ 1-5 และคอนเสิรต “วนัพิเศษกับผูชาย
ธรรมดา สุรชยั จันทิมาธร” เปนตน

จากการท่ีผลงานของกลุมบริษัทเปนท่ียอมรับมากขึ้น ทํ าใหกลุมบริษัทมีการขยายงานในดานการจัด
คอนเสิรตและกิจกรรมสงเสริมการตลาดเพ่ิมข้ึนเปนลํ าดับ ผูบริหารจึงเห็นวาลิขสิทธิ์ที่กลุมบริษัทมีในการบันทึกภาพ
และเสียงในการแสดงคอนเสิรตหรือกิจกรรมการตลาดน้ันๆ นาจะนํ ามาสรางมูลคาเพิ่มไดอีก เชน การขายลิขสิทธิ์ให
กบัผูประกอบธุรกิจผลิต เทป ซีด ีหรือวีดีโอซีด ีรวมทั้งการถายทอดสดทางโทรทัศน เปนตน
 ดงัน้ัน ในปจจุบันหลังจากการจัดตั้งกลุมบริษัท จึงไดก ําหนดให ดรีมมีเดีย เปลี่ยนมาเปนผูด ําเนินธุรกิจใน
การบริหารลิขสิทธ์ิงานดนตรีท่ีกลุมบริษัทไดผลิตข้ึน และนํ าไปสรางมูลคาเพิ่มในรูปแบบตางๆ ใหแกบริษัทตอไป

ข) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
การจดัหาผลิตภัณฑท่ีจะนํ ามาจัดทํ าเปนลิขสิทธิ์ที่ดรีมมีเดียเปนผูบริหาร โดยเริ่มตนจากการน ําเทปบันทึก

ภาพและเสียงการแสดงคอนเสิรตท่ีกลุมบริษัทเปนผูจัดมาทํ าการตัดตอภาพและทํ าการปรับแตงเสียงเพื่อใหไดคุณ
ภาพท่ีดแีละนํ าลงบันทึกเทปตนฉบับ เพื่อจ ําหนายลิขสิทธ์ิใหกับผูประกอบการผลิตเทป ซีด ีหรือวีดีโอซีด ีตอไป จาก
การท่ีบริษทัเปนผูบริหารลิขสิทธ์ิท่ีเกิดจากผลงานของกลุมบริษัททํ าใหไมมีปญหาดานการจัดหาผลิตภัณฑ

ค) การตลาดและสภาวะการแขงขัน
การตลาด
นโยบายการตลาดและกลยุทธการแขงขัน

•  น ําเสนองานงานการแสดงคอนเสิรตที่มีคุณภาพในการผลิต

ดรีมมเีดยี เนนการน ําเสนอการแสดงคอนเสิรตท่ีมีคุณภาพในการผลิตท้ังระบบการบันทึกภาพและเสียงได
มาตรฐานระดับสากลเทียบเทาการแสดงคอนเสิรตจากตางประเทศ การแสดงคอนเสิรตท่ีกลุมบริษัทผลิตขึ้นมีรูป
แบบการนํ าเสนอที่แปลกใหมและคุณภาพสามารถนํ าไปสรางมูลคาเพิ่มได  ดังนั้นบริษัทจึงใหความสํ าคัญกับระบบ
การบันทึกภาพและเสียงท่ีไดมาตรฐาน โดยการจัดแสดงคอนเสิรตของกลุมบริษัทจะใชวิศวกรผูควบคุมดานการ
บันทึกเสียง (Sound Engineer) จากตางประเทศท่ีมีประสบการณผานการบันทึกเสียงคอนเสิรตระดับนานาชาติ รวม
ท้ังใชอุปกรณการบันทึกภาพและเสียงท่ีมีคุณภาพสูง สามารถบันทึกรายละเอียดดานภาพและเสียงของการแสดงสด
ไดอยางมคีุณภาพเพื่อสามารถนํ าไปผลิตเปน เทป ซีด ี หรือ วีดีโอซีด ี ที่มีคุณภาพควรคาแกการซื้อไปสะสมของผู
บริโภค
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ลกัษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลกูคาของดรีมมีเดีย คือ กลุมบริษัทผูผลิตเทป ซีด ีและวีดีโอซีด ีตางๆ ท่ีตองการซ้ือลิขสิทธ์ิเพ่ือนํ าไปผลิต

และจดัจ ําหนายใหแกประชาชนทั่วไปซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมาย
ดรีมมเีดยี ไมมีการพึ่งพิงลูกคาบริษัทใดเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวมของกลุมบริษัท

การจํ าหนายและชองทางการจัดจ ําหนาย
บริษัทจะทํ าการจ ําหนายลิขสิทธิ์เพลงหรือการแสดงตางๆ ใหผูท่ีสนใจนํ าลิขสิทธ์ิท่ีบริษัทดูแลอยูไปทํ าการ

ผลิต เทป ซดี ี หรือ วีดีโอซีด ี ออกจ ําหนาย โดยการขายลิขสิทธิ์ใหแกผูที่สนใจเปนลักษณะการเหมาจายตอลิขสิทธิ์
โดยมกี ําหนดระยะเวลาประมาณ 3-5 ป โดยก ําหนดราคาแตกตางกันไปตามความนิยมของตัวศิลปน  ซึ่งลดปญหา 
จากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์

การแขงขัน
เน่ืองจาก ดรีมมีเดีย ประกอบธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิการแสดงคอนเสิรตตางๆ ที่กลุมบริษัทไดจัดขึ้นเองไม

ไดไปทํ าการประมูลลิขสิทธ์ิการแสดงคอนเสิรตท่ีผูอ่ืนเปนผูจัด ดงัน้ัน จงึไมเกิดปญหาดานการแขงขันดานการประมูล
สิขสิทธิ์กับบริษัทอ่ืนๆ แตการแขงขันจะเกิดในลักษณะทางออม จากการท่ีศิลปนท่ีบริษัทเปนผูจัดคอนเสิรตน้ันไป 
แสดงคอนเสิรตใหกับผูประกอบการรายอ่ืนดวย แตอยางไรก็ตามก็จะมีความแตกตางในรูปแบบและคุณภาพของ
ภาพและเสียงของการนํ าเสนอ ทํ าใหเห็นไดวาการแขงขันในดานการบริหารลิขสิทธิ์ของดรีมมีเดียอยูในระดับตํ่ า

3.4 ธุรกิจส่ือใหม (New Media)
เน่ืองจากกลุมบริษัทเล็งเห็นวาส่ือประเภทโทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทเคล่ือนท่ี และอินเตอรเน็ต มีแนวโนม

การขยายตัวของผูใชสูงขึ้นท้ังน้ีเปนเพราะราคาอุปกรณและอัตราคาใชบริการท่ีถูกลง รวมท้ังมกีารพัฒนาทาง
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึนทํ าใหเกดิบริการใหมๆ  ที่ตอบสนองความตองการของผูใชมากขึ้น

กลุมบริษัทจึงไดขยายการด ําเนินธุรกิจการใหขอมูลขาวสารและบันเทิงไปยังสื่อใหมนี ้ โดยผานบริษัทยอย
ของบริษัท คือ บริษัท บลิส เอ็นเตอรเทนเมนต จํ ากัด ซึ่งด ําเนินธรุกิจเปนผูผลิตขอมูล (Content Provider) ใหแกผูให
บริการขอมลูผานระบบเครือขายตางๆ (Network Provider) และบริษัท 108 1900 ออดิโอเท็กซ จํ ากัด ซึ่งด ําเนิน
ธรุกจิเปนผูใหบริการขอมูลดวยเสียงผานโครงขายขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (Network Provider) โดย
รายละเอียดของการด ําเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัท มีดงันี้

บริษัท บลสิ เอน็เตอรเทนเมนต จํ ากัด (“บลิสเอ็นเตอรเทนเมนต”)
บลิสเอ็นเตอรเทนเมนต ด ําเนินธุรกิจเปนผูผลิตขอมูล (Content Provider) ทั้งขาวสาร สาระและความ

บันเทิง ในรูปแบบเสียง ภาพ และขอความ (Voice and Non-voice) แกผูบริโภคผานส่ือประเภทโทรศัพทพ้ืนฐาน 
โทรศัพทเคล่ือนท่ี  และอินเตอรเน็ต

บลิสเอ็นเตอรเทนเมนต เร่ิมดํ าเนินการใหบริการขอมูลในป 2542 โดยเริ่มจากการใหขอมูลการแขงขัน
ฟุตบอล  ท้ังน้ีเพ่ือท่ีจะสํ ารวจความเห็นและพฤติกรรมของผูชมการถายทอดสดฟุตบอลเทานั้น แตผลท่ีไดคือมีผูชม
การแขงขันไดใหความสนใจใชบริการเปนจํ านวนมาก ทํ าใหกลุมบริษัทเห็นวาธุรกิจใหบริการขอมูลนี้มีโอกาสที่จะ
เตบิโตไดอีกมาก จึงดํ าเนินธุรกิจน้ีอยางจริงจังในปลายป 2543 ดวยการผลิตขอมูลและเน้ือหาสาระใหกับผูใหบริการ
ขอมูลดวยเสียงทางโทรศัพท (Audiotex) จากนั้นมาบริษัทไดพัฒนาขอมูลและเนื้อหาสาระใหมีความหลากหลาย
มากขึ้นจนถึงปจจุบัน
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นอกจากน้ันบลิสเอ็นเตอรเทนเมนตยังบริหารการตลาดใหกับหนังสือพิมพบันเทิง “มายาแชนแนล” ซึ่งเปน
หนังสือพิมพบันเทิงท่ีเนนคุณภาพและรูปแบบการนํ าเสนอท่ีแปลกใหม ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูอานเปนอยางดี

ก) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บลิสเอ็นเตอรเทนเมนต ใหบริการโดยการผลิตขอมูลตางๆ  ดงันี้
•  การผลิตขอมูลประเภทเสียงทางโทรศัพท (Audiotex) ใหแกผูใหบริการขอมูลผานระบบเครือขายตางๆ 

(Network Provider) โดยผูใชบริการสามารถโทรศัพทเพื่อเขามารับฟงขอมูลตางๆ ตามหมายเลข
โทรศัพทที่ผูใหบริการเครือขายตางๆ ก ําหนด เชน
- ขอมูลเกี่ยวกับกีฬาตางๆ
- ขอมูลการสมัครงาน
- ขอมูลการประกวดรองเพลง
- ขอมูลการทํ านายโหราศาสตร
- การทายปญหา

•  เปนผูผลิตเน้ือหาสาระใหกับ เวปไซด ตางๆ เชน
- www.luktungfm.com  เปนเว็บไซตซึ่งสรางขึ้นเพ่ือสนับสนุนรายการลูกทุง เอฟ.เอ็ม
- www.carimpress.com เปนเวบ็ไซตซึ่งสรางขึ้นเพื่อเปนสื่อกลางสํ าหรับผูมีรถยนต
- www.mayachannel.co.th เปนเวบ็ไซตเก่ียวกบัแวดวงบันเทิงเพ่ือสนับสนุนหนังสือพิมพบันเทิง
มายาแชนแนล

- www.mobilecoconut.com เปนเว็บไซตเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ ของโทรศัพท
เคล่ือนท่ี

•  ผลิตขอมูลใหกับเวปไซด www.hotleague.com ซึง่เปนเปนเว็บไซตของ บลิสเอ็นเตอรเทนเมนต โดย
เปนเวปไซดที่เสนอเนือ้หาสาระเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลตางๆ

•  เปนผูผลิตขอมูลในรูปขอความส้ัน (Short Message) เปนการนํ าเสนอขอมูลผานระบบโทรศัพท
เคล่ือนท่ีในระบบตางๆ โดยมีบริการดังนี้
- การตอบปญหาเกี่ยวกับฟุตบอล
- การสงขอมูลคูการแขงขัน วิเคราะหการแขงขัน
- อนัดบัเพลงจากสถานีตางๆ
- รับสงกราฟฟคและเสียงเพลงเรียกเขา

ขอมูลหรือบริการตางๆ ขางตน ทํ าให บลิสเอ็นเตอรเทนเมนต มีรายไดในรูปแบบตางๆ เชน รายไดจากคา
สมาชิกท่ีใชบริการเวปไซดของบลิสเอ็นเตอรเทนเมนต รายไดจากการผลิตเนื้อหาสาระใหกับเวปไซดตางๆ รายได
จากสวนแบงคาบริการขอมูลในรูปขอความสั้น (Short Message) จากเจาของระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี และรายได
จากสวนแบงคาบริการระบบออดิโอเท็กซ (Audiotex) จากเจาของ Network ตางๆ
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ข) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
เน่ืองจากกลุมบริษทัมีบุคลากรที่มีความพรอมทั้งดานทมีขาว โปรแกรมเมอร และครีเอทีฟ ในการสรางสรร

เนือ้หาสาระตางๆ ท้ังดานกฬีาและบันเทิงตางๆ อยูแลว ดังนั้น บลิสเอ็นเตอรเทนเมนตจึงเพียงแตทํ าการคัดเลือก
เน้ือหาท่ีไดรับความนิยมไปทํ าการผลิตเพื่อนํ าเสนอตอลูกคาตอไป

ค) การตลาดและสภาวะการแขงขัน
การตลาด
กลยุทธการแขงขัน
1. ผลิตขอมูลทีม่คีณุภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมกลุมเปาหมายใหมากที่สุด โดยเนนการผลิต

เน้ือหาท่ีมีคุณภาพ  โดยบริษัทมีการจัดแบงทีมงานที่ทํ างานสรางสรรคผลงาน  ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ
ของแตละทีมงาน ซึ่งสามารถสรางผลงานที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุกเพศทุกวัย

2. เนนการประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ ที่กลุมบริษัทมีอยูเพื่อใหเขาถึงผูใชบริการและเปนที่รูจักกันอยางรวด
เร็ว เชน รายการโทรทัศนและวิทยุ รวมทั้งหนังสือพิมพ และ อนิเตอรเน็ตเวบ็ไซต  ซึ่งเปนสื่อของกลุมบริษัท เชน ราย
การถายทอดสดฟุตบอลพรีเมียรลีกและบุนเดสลีกา รายการวิทยุลูกทุงเอฟ.เอ็ม. และเว็บไซต www.hotleague.com
เปนตน

ลกัษณะลูกคา
บลิสเอ็นเตอรเทนเมนต แบงกลุมลูกคาออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1. กลุมลูกคาท่ัวไป ไดแก ผูใหบริการออดิโอเท็กซตางๆ ท่ีตองการขอมูลเน้ือหาสาระท่ีบริษัทไดผลิตข้ึน

เพ่ือใชใหบรกิารแกลูกคาของตน และบริษัทผูประกอบการโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีตองการใหบริการขอความส้ัน (Short 
message) แกลูกคา

2. บริษทัในกลุม ไดแก บริษัท 108 1900 ออดิโอเท็กซ จํ ากัด ซึ่งเปนเจาของระะบบเครือขายผูใหบริการ
ออดโิอเทก็ซรายหนึ่งซึ่งไดรับสัมปทานจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนเวลา 15 ป

บลิสเอ็นเตอรเทนเมนตไมมกีารพ่ึงพิงลูกคาบริษัทใดเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวมของกลุมบริษัท

การจํ าหนายและชองทางการจัดจ ําหนาย
บลิสเอ็นเตอรเทนเมนต จะทํ าการจ ําหนายขอมูลท่ีผลิตใหกับลูกคาท้ัง 2 กลุม ตามความตองการของลูกคา

โดยมรีายไดจากการจํ าหนายขอมูลท่ีบริษัทผลิตข้ึน ดังนี้
1. ไดรับแบงสวนแบงรายไดในอัตรารอยละ 50 ของรายไดจากการใชบริการบริการออดิโอเท็กซ ท่ีผู
ประกอบการออดิโอเท็กซตางๆ ไดรับจากองคการโทรศัพท

2. ไดรับแบงสวนแบงรายไดจากผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่ตางๆ ในอัตรารอยละ 50 ของรายไดจาก
การใชบริการของผูใชบริการขอความสั้น ตามที่ไดรับชํ าระจริงหลังหักภาษีมูลคาเพิ่มแลว

การแขงขนั
ภาพรวมของธุรกิจการใหบริการขอมูล (Content Provider) ในป 2544 ท่ีผานมา มีมูลคาตลาดรวมเพิ่มขึ้น 

ทัง้นี้เนื่องจากจ ํานวนผูใชโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคล่ือนท่ี และผูใชบริการอินเตอรเน็ต ที่มจี ํานวนเพิ่มขึ้นอยางมาก 
ดงัน้ันจึงทํ าใหตลาดโดยรวมของการใหบริการขอมูล (Content Provider) ยงัมีโอกาสที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอ
เนื่องอกีมาก ซึง่ปจจุบันผูประกอบธุรกิจใหบริการขอมูลรายใหญทางออดิโอเท็กซ ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ บลิสเอ็น
เตอรเทนเมนต มเีพียงรายเดยีวคือ บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคต จํ ากัด (มหาชน)
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บริษทั 108 1900 ออดิโอเท็กซ จํ ากัด (“108 1900 ออดิโอเท็กซ”)

ก) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษทั 108 1900 ออดิโอเท็กซ จํ ากัด จดัตั้งในป 2544 เพื่อประกอบธุรกิจการเปนผูใหบริการขอมูล ขาว

สาร สาระและความบันเทิง ดวยเสียง (Voice) ใหแกบริษทั ไทยเทเลวอยซ จํ ากัด ซึ่งเปนผูใหบริการขอมูลดวยเสียง 
(Audiotex) ผานระบบโทรศัพทพ้ืนฐาน และโทรศัพทเคล่ือนท่ี รายหนึ่ง

แตปจจุบัน 108 1900 ออดิโอเท็กซ ไดหยดุการใหบริการขอมูลตางๆ แก บริษัท ไทยเทเลวอยซ จํ ากัด แลว
ตัง้แตที่ไดรับสัมปทานจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยใหเปนผูใหบริการขอมูลดวยเสียง (Audiotex) ผานโครง
ขายโทรศัพทขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยท่ัวประเทศ เปนระยะเวลา 15 ป ซึ่งเชาวงจรโทรศัพทหมายเลข
พเิศษและวงจรเชื่อมโยงความเร็วสูง 2 เมกะบิต/วินาที (Mbps.) จ ํานวน 360 วงจร ซึ่งผูใชบริการสามารถเลือกรับฟง
ขอมลูตางๆ ไดตามความตองการดวยบริการผานโทรศัพทหมายเลข 1900-444-200 ถงึ 1900-444 -599 จํ านวน 
400 เลขหมาย

108 1900 ออดิโอเท็กซ  ไดก ําหนดรูปแบบของบริการขอมูลท่ีใหบริการของบริษัทในป 2545 ออกเปน  
4 รายการ ดังนี้

1. รายการท่ัวไปท่ีไดรับความนิยม (General Program) เชน การทํ านายดวงชะตา การเลนเกมสตางๆ
2. รายการท่ีใหบริการตามวาระและเทศกาลท่ีสํ าคญัตางๆ (Seasonal Program)
3. รายการพิเศษ (Special Events)เชน การจองตั๋วการแสดงตางๆ และการทายผลการแขงขันฟุตบอล
4. บตัรช ําระเงินลวงหนา (Prepaid card) เปนบริการขอมูล ในรูปแบบท่ีผูใชบริการซ้ือบัตรชํ าระเงินลวง
หนาโดยท่ีไมตองโทรผานหมายเลข 1900-xxx-xxx แตโทรเขาไปรับฟงขอมูลไดจากหมายเลขอ่ืนท่ี 
108 1900 ออดโิอเท็กซ ก ําหนดข้ึน ซึ่งสามารถรับฟงขอมูลไดเทากับมูลคาของบัตรที่ซื้อ ดังนั้นจึงไม
ตองแบงรายไดใหกับองคการโทรศัพท ซึ่ง 108 1900 ออดโิอเท็กซ คาดวาบริการขอมูลดวยบัตรช ําระ
เงินลวงหนาไดรบัความนิยมอยางสูงเนื่องจากมีคาใชบริการที่ถูกกวา

ปจจัยทีมี่ผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํ ากัดในการประกอบธุรกิจ
เน่ืองจากการประกอบธุรกิจออดิโอเท็กซ จะตองไดรับสัมปทานจากองคการโทรศัพทฯ ดังนั้นขอจํ ากัดที่

สํ าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทคือ ตองปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับองคการโทรศัพทฯ อยางเครงครัด (สาระ
สํ าคัญของสัมปทานสรุปไวในหัวขอท่ี 5 เร่ืองสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย)

ข) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
108 1900 ออดโิอเท็กซ จะด ําเนินการคัดสรรเนื้อหาสาระที่นาสนใจแลวจึงท ําการตดิตอเพือ่ขอซื้อขอมูล

เหลาน้ันจากผูผลิตขอมูล (Content Provider) ตางๆ รวมทั้งจากบริษัท บลิสเอ็นเตอรเทนเมนต จ ํากัด ซึ่งเปนบริษัท 
Content Provider ในกลุม ดังน้ันนอกจากจะทํ าใหบริษัทไมประสบปญหาการพึ่งพิงผูผลิตขอมูลรายใดรายหนึ่งแลว
ยงัสามารถนํ าเสนอขอมูลใหมๆ  ที่นาสนใจจากแหลงตางๆ ใหเปนที่นาสนใจของผูใชบริการไดอยางเพียงพออีกดวย

กลุมลูกคาเปาหมาย
108 1900 ออดิโอเท็กซ  ไดแบง และกํ าหนดกลุมลูกคาเปาหมายไวเปน 2 กลุมหลักไดแก:
กลุมลูกคาหลัก (Primary Target) คือกลุมวัยรุน นักเรียน และนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 13-23 ป ซึ่งพัก

อาศยัอยูทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด
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กลุมลูกคารอง (Secondary Target Market) คือกลุมผูใหญที่เปนแมบาน คนทํ างาน ขาราชการ นักธุรกิจ
ผูมกีารศกึษา ผูสูงอาย ุและผูที่มีความชอบในการเสี่ยงโชคเพื่อแลกรับของรางวัล

ปจจบัุนอตัราคาใชบริการออดิโอเท็กซ จํ าแนกออกตามประเภทบริการซ่ึงอยูระหวางนาทีละ 3 ถึง 9 บาท
108 1900 ออดิโอเท็กซ  ไมมกีารพึง่พงิลูกคาบริษัทใดเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวมของกลุมบริษัท

ค) การตลาดและสภาวะการแขงขัน

การตลาด
กลยุทธการตลาด
108 1900 ออดโิอเท็กซ จะเนนกลยุทธการท ําการตลาดใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่ตองการ โดยจะใชความ

ไดเปรียบ และประโยชนจากสื่อตางๆ ของกลุมบริษัท ไดแก ส่ือโทรทัศน และวิทย ุเชน รายการกีฬา รายการขาว ราย
การเพลง เปนตน เพ่ือทํ าการโปรโมทใหผูไดรูจักบริการตางๆ ของ 108 1900 ออดิโอเท็กซ มากขึน้ ซึ่งทํ าใหเกิดความ
ไดเปรียบตอคูแขงอื่นๆ ท่ีไมมีส่ือครบถวน เนื่องจากจะทํ าใหมีตนทุนท่ีต่ํ ากวา ซึ่ง 108 1900 ออดิโอเท็กซ คาดวาในป
2545 น้ี จะสามารถขยายฐานการตลาดไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง จากการใชสื่อที่มีอยูเพือ่ท ําการเปดการตลาด
เชงิรุกเขาสูทุกพ้ืนท่ีของประเทศพรอมๆกัน โดยเฉพาะพื้นที่ตางจังหวัด ซึ่งผูใหบริการรายอื่นยังไมมีกลยุทธที่ชัดเจน
ในการทํ าการตลาด

การแขงขัน
ปจจุบันผูประกอบธุรกิจการใหบริการขอมูลดวยเสียง (“ออดิโอเท็กซ”) ในประเทศไทยมีจํ านวนทั้งสิ้น 6 

บริษัท ดังนี้
บริษัท หมายเลข จ ํานวนคู

สาย
(Ports)

หมายเหตุ

1. บริษัท อินโฟเทล คอมมิวนิเคชั่น
2. บริษัท สามารถอินโฟมีเดีย จํ ากัด
3. บริษัท ไทยออดิโอเท็กซ เซอรวิส จํ ากัด
4. บริษัท ไทยเทเลวอยซ จํ ากัด
5. บริษัท ทีเอโฟนคลับ จํ ากัด
6. บริษทั 108 1900 ออดิโอเท็กซ จํ ากัด

1900-999-xxx
1900-1900-xx
1900-333-xxx
1900-555-xxx
900-9009-x
1900-444-2xx

360
480
240
120
300
360

ใหบริการเฉพาะ โทรศัพทพ้ืนฐาน

แนวโนมการแขงขันของธุรกิจออดิโอเท็กซในป 2545
แนวโนมทางการตลาดและการแขงขนัในป 2545 น้ัน คาดวาการแขงขันทวีความรุนแรงมากขึ้น เน่ืองจาก

บริษทัผูใหบริการแตละรายมีการวางแผนท่ีจะเพ่ิมจํ านวนบริการใหมีความหลากหลาย และนาสนใจ ในการใช
บริการมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียงัมีการขยายในสวนของระบบและหมายเลขเพ่ือการรองรับการใชบริการอีกดวย และ
ท่ีสํ าคญัในป 2545 น้ีทางรัฐบาลจะเร่ิมโครงการแปรรูปองคการโทรศัพท ซึ่งสงผลใหมีการเปดเสรีทางโครงการโทร
คมนาคมตางๆ รวมทั้งบริการออดิโอเท็กซ ฉะนั้นผูใหบริการที่ปจจุบันมีเพียง 6 ราย อาจจะเพิ่มจ ํานวนขึ้นไดอีก
เน่ืองจากมีหลายบริษัทที่มีความตองการอยางชัดเจนทีจ่ะเขามาขอมีสวนแบงทางการตลาดในบริการนี้ดวย
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แนวโนมอีกประการหนึ่งของตลาดที่นาสนใจคือการใหบริการขอมูลแบบขอความ (Non-Voice Service)
โดยเปนการรวมกนัทํ าการตลาดระหวางผูใหบริการออดิโอเท็กซและผูใหบริการเคลื่อนที่ตางๆ ในรูปแบบของการ
อาศยัเทคโนโลยขีองการสงขอความสั้น (Short Message Service-SMS) และ General Package Radio Service
หรือ GPRS ซึ่งผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถใชบริการ 1900-xxx-xxx เพื่อขอขอมูลตางๆ และบริการเสริมบน
โทรศพัทเคลือ่นที่อาทิเชน เสียงเรียกเขา รูปภาพบนหนาจอ การตอบ-รับขอความอัตโนมัติ การฝากขอความ และ
จดหมายอีเล็กโทรนิกส โดยที่ทางบริษัทจะจับมือรวมกับผูใหบริการรายใหญ เชน DTAC, AIS, TA ORANGE และ
เครือขาย CDMA ในอนาคต  ซึง่แมผูบรกิารรายใหญเหลานี้จะมีการใหบริการดานนี้เหมือนกับบริษัท แตเปดกวาง
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหมีความหลากหลายในเนื้อหาสาระมากขึ้น   นอกจากนั้นทางบริษัทตางๆ
ยงัหาพันธมิตรผูผลิตเนือ้หาตางๆ ท่ีทํ า Ringing Tone และ Logo และผูเปน Application & Software Developer
เพ่ือท่ีสามารถแขงกับคูแขงปจจุบันได และทํ าใหพรอมท่ีจะตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วไดมีประ
สิทธิภาพ

จากการประมาณการภาวะธุรกิจออดโิอเท็กซของ 108 1900 ออดิโอเท็กซ พบวา มูลคารวมของการใช
บริการออดิโอเท็กซในป 2544 มีมูลคาประมาณ 1,000 ถงึ 1,200 ลานบาท นอกจากนี้ องคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทยไดประมาณการวาธุรกิจออดิโอเท็กซ จะยงัคงมอัีตราการขยายตัวของธุรกิจที่สูงอยางตอเนื่อง และมีความเปนไป
ไดที่อัตราการขยายตัวของธรุกอิอดโิอเท็กซสามรถขยายตัวถึงรอยละ 200 ในป 2545

ผนวกกับการวิเคราะหจ ํานวนผูใชบริการโทรศัพท และบริการออดิโอเท็กซ ในป 2544 และประมาณการ
การขยายตัวของผูใชบริการโทรศัพทในป 2545 ทํ าใหเห็นวาป 2545 จะเร่ิมเปนปของการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ
ออดิโอเท็กซ ของเมอืงไทย เน่ืองจากวาจะมีการขยายตัวของการใชงานโทรศัพทมากขึ้น ท้ังโทรศัพทพ้ืนฐานซ่ึงมแีนว
โนมท่ีจะเตบิโตตอเน่ืองจากปจจุบัน 1.75 ลานรายเปนกวา 2 ลานรายในป 2002 โทรศัพทพ้ืนฐานแบบพกพาใชนอก
สถานท่ี (PCT) ซึ่งจะโตสูงสุดถึงรอยละ 20 ซ่ึงท้ังโทรศัพทพ้ืนฐานและโทรศัพทเคล่ือนท่ีปจจุบันน้ีมีจํ านวนผูใชรวม
ราว 12 ลานราย โดยมีขอมูลจ ํานวนเลขหมายของโทรศัพทพ้ืนฐานและโทรศัพทเคล่ือนท่ีในปจจุบัน เปนดังนี้

จํ านวนโทรศัพทพืน้ฐานและโทรศัพทเคลื่อนที ่ณ 30 พฤศจิกายน 2544
บริษัท จํ านวน (ลานเลขหมาย)

บริษัท เทเลคอมเอเชีย จํ ากัด 1.75
บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด เทเลคอมมิวนิเคชั่น จํ ากัด 1.20
บริษทั โทเทิ่ลแอ็คเซสคอมมิวนิเคชั่น จํ ากัด (มหาชน) 2.41
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 3.13
บริษัท แอ็ดวานสอินโฟรเซอรวิส จํ ากัด (มหาชน) 4.41

ที่มา: บริษทั 108 1900 ออดิโอเท็กซ จํ ากัด
จากจ ํานวนผูใชโทรศัพทพ้ืนฐานและโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีอัตราการขยายตัวท่ีสูง ทํ าให 108 1900 ออดิโอ

เท็กซ เชือ่วามูลคาการใชบริการออดิโอเท็กซจะเพิม่สูงขึ้นเปนกวาปละ 2,000 ลานบาท ซึ่งสามารถเห็นถึงการเจริญ
เตบิโตของตลาดอยางชัดเจนขึ้น
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คาดการณวาป 2545 ยังเปนปที่ทุกๆ ธรุกจิในดานโทรคมนาคมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ธุรกิจโทรคมแบบไรสายการแขงขนัในตลาดจะสูงขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ
ตาง ๆ เชน

- ความตืน่ตัวและการรับรูเขาใจ ในการใชงานระบบ ออดิโอเท็กซ สํ าหรับภาคธุรกิจตางๆ
- กระแสจากการแขงขันกีฬาฟุตบอลโลกท่ีจะเกิดขึ้นในป 2545 (คาดวาจะมีผูที ่ เขามารวมสนุกในการ
ทายผลประมาณ 7-8 หมื่นครั้งตอหนึง่เกมสการแขงขัน และจะมีคนโทรใชบริการฯตลอดทั้งวันกอน
การแขงขัน 24 ชั่วโมง

- อตัราการเจรญิเติบโตของเลขหมายโทรศัพทพื้นฐาน (Fixed line) ซึ่งรวมถึงโทรศัพทจากองคการ
โทรศัพทฯ บริษทั เทเลคอมเอเซีย จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีที แอนด ที จ ํากดั(มหาชน) (รวมทั้งใน
รูปแบบของโทรศัพทพนฐานแบบพกพา PCT) และอัตราการเจริญเติบโตของเลขหมายโทรศัพท
เคล่ือนท่ี ที่จะมีเพิ่มขึ้นอีกหลายเทาตัว รวมถงึการมีผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพ่ิมข้ึนอีก 1 ราย คือ
TA Orange ทํ าใหเกิดการแขงขันดานการตลาดอยางรุนแรงกบัผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทีม่ีอยูใน
ปจจุบัน เชน AIS หรือ DTAC

- การเปล่ียนแปลงในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ไมวาจะเปนทางดาน
Internet หรือ โทรศัพทเคล่ือนท่ี เชน การ download รูปภาพเคล่ือนไหว การ Load Ringing Tone
การสง Short Message (SMS) รวมไปถึงการสง E-mail และ File เสียง ผานระบบออดิโอเท็กซ

จากโอกาสและการเปล่ียนแปลงของผูบริโภคท่ีกลาวมาขางตนน้ัน 108 1900 ออดิโอเท็กซ ไดเตรียมแผน
งานรองรับการผลิตบริการออดโิอเท็กซ ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อรองรับกับความตองการของผูบริโภค และเพื่อเพิ่มยอด
การใชบริการใหมากขึ้น โดยจะท ําการติดตอบริษัท และพันธมิตรทางการคาตางๆ เพื่อใหเขารวมท ําการตลาดผาน
ระบบออดิโอเท็กซ ท้ังน้ีคาดวาโครงการอาทิเชน การรวมมือกับผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพ่ือนํ าเสนอบริการในรูป
แบบใหมๆ  หรือการรวมมือกับผูไดรับสัมปทานการจัดกิจกรรมในมหกรรมฟุตบอลโลก จะสามารถทํ ารายไดใหกับ
ทางบริษัทเพิ่มขึ้น

3.5 ผลกระทบสิ่งแวดลอม
        ไมมี

4. การวิจัยและพัฒนา
     ไมมี


