บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเปนมา
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เดิมชื่อ บริษัท เอ-ไทม มีเดีย จํากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ 2532 เพื่อดําเนินธุรกิจดานสื่อวิทยุโดยเปนผูผลิตรายการวิทยุ บริษัทฯ เปนบริษัทยอยของบริษัท จีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่) ซึ่งประกอบธุรกิจดานบันเทิงและสันทนาการ ในชวงที่ผานมาไม
มีการเปลีย่ นแปลงผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั ฯ แตอยางใด
บริษัทฯ มีการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและโครงสรางกลุม บริษทั ดังนี้
ป 2532

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอ-ไทม มีเดีย จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนและชําระแลว 1 ลานบาท
เพือ่ ผลิตรายการทางสถานีวทิ ยุ โดยมีจเี อ็มเอ็ม แกรมมี่ เปนผูถ อื หุน รายใหญ

ป 2534

บริษัทฯ ไดดาํ เนินการเพิม่ ทุนเปน 26 ลานบาท เพื่อขยายธุรกิจ โดยการเชาสถานี F.M. 106.5 เพื่อ
ผลิตรายการวิทยุตลอด 24 ชัว่ โมง ในรูปแบบเดียวกัน ภายใตชอ่ื Green Wave

ป 2535

บริษัทฯ ไดทาํ สัญญาเชาสถานีเพื่อผลิตรายการเพิม่ อีก 1 สถานีคือ F.M. 91.5 ชือ่ รายการ Hot Wave

ป 2536

บริษัทฯ ประมูลคลื่นของกรมประชาสัมพันธได และไดขยายเครือขายถายทอดรายการไปยังสถานี
สวนภูมภิ าค 7 จังหวัด คือ F.M. 93.5 ชือ่ รายการ Radio Vote Satellite

ป 2537

บริษัทฯ ไดทาํ สัญญาเชาสถานีเพือ่ ผลิตรายการเพิ่มอีก 1 สถานีคือ F.M. 88.0 ชื่อรายการ Radio No
Problem

ป 2544

บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาสถานีเพื่อผลิตรายการเพิ่มอีก 1 สถานีคือ F.M. 89.0 ชื่อรายการ Bangkok
Radio ทําใหบริษัทฯ เปนผูผลิตรายการวิทยุรวม 5 สถานี ทีค่ รอบคลุมทุกกลุม เปาหมาย

ป 2545

บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในธุรกิจสือ่ วิทยุ สือ่ โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ เพิม่ เติม เพือ่ ใหเปนธุรกิจสือ่ ทีค่ รบ
วงจร โดยการเขาซื้อ 8 บริษัท ตามมูลคายุตธิ รรม โดยใชประมาณการมูลคาทางบัญชี ที่ประเมินโดย
บริษัทหลักทรัพย ไอบี จํากัด ประกอบดวย
บริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บจ. มาสเตอรแพลน
บจ. แกรมมี่ เทเลวิชั่น
บจ. ทีนทอลก
บจ. แมส มอนิเตอร
บจ. เลมอนกราส โปรดักชัน่ ส
บจ. อิมเมจ พับลิชชิ่ง
บจ. เรดิโอ คอนเซ็ป
บจ. เอ็กแซ็กท
รวมเงินลงทุน

มูลคา (บาท)
11,635,415
8,923,732
12,705,555
14,185,795
21,345,360
31,171,000
43,104,707
81,401,186
224,472,750

ประมาณการ
มูลคาทางบัญชี ณ วันที่
31 สิงหาคม 2545
31 สิงหาคม 2545
31 สิงหาคม 2545
31 สิงหาคม 2545
31 สิงหาคม 2545
31 สิงหาคม 2545
1 พฤศจิกายน 2545
20 พฤศจิกายน 2545

ซื้อจาก
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
บจ.แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮาส
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บริษัทฯ ไดดาํ เนินการเปลีย่ นชือ่ เปน บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิม 100 บาทตอหุนเปน 1 บาทตอหุน และเพิ่มทุนโดย
เสนอขายหุน ใหแกผถู อื หุน เดิมจํานวน 130 ลานบาท
บริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเปนมหาชน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2545 ดวยทุนจด
ทะเบียน 200 ลานบาท
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัทฯมีบริษัทยอยทั้งหมด 8 บริษัท และมีนโยบายแบงการดําเนินงานของกลุมบริษัทตามประเภทของสื่อ โดย
สามารถแบงออกเปน 3 กลุมธุรกิจหลัก คือ
1. ธุรกิจวิทยุ
2. ธุรกิจโทรทัศน และ
3. ธุรกิจสิ่งพิมพ

โครงสรางการถือครองหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ่ บริษัท เอ-ไทม มีเดีย จํากัด)

ธุรกิจสื่อวิทยุ

ธุรกิจสื่อโทรทัศน

100 %
บริษัท เรดิโอ คอน เซ็ป จํากัด
100 %
บริษัท มาสเตอรแพลน จํากัด

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ

100 %
บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จํากัด

70 %
บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จํากัด

100 %
บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด*
100 %
บริษัท ทีนทอลก จํากัด
70 %
บริษัท แมส มอนิเตอร จํากัด
100 %
บริษัท เลมอนกราส โปรดักชั่น จํากัด

หมายเหตุ :
ขอมูลของผูถ อื หุน ใหญรายอืน่ ประกอบดวย :
1. บจ. แมสมอนิเตอร คือคุณพิไลวรรณ บุญลน ถือหุน 30%
2. บจ. อิมเมจพับลิชชิง่ คือคุณคํารณ ปราโมช ณ อยุธยา ถือหุน 30%
* หุนของ บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด จะถูกโอนจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน
2545 (ตามมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2545)
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดการประกอบธุรกิจของแตละกลุม ธุรกิจมีดงั นี้
ธุรกิจวิทยุ
การประกอบธุรกิจดานวิทยุ มีบริษัทฯและบริษัทยอยเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบดังนี้


บริษัทฯ ซึง่ มีทนุ ชําระแลว 156 ลานบาท เปนผูเขารวมประมูลเวลาและดําเนินการผลิตรายการวิทยุ คลืน่
F.M. 106.5 Green Wave, คลืน่ F.M. 91.5 Hot Wave และ คลื่น F.M. 89.0 Bangkok Radio



บริษัท เรดิโอ คอนเซ็ป จํากัด ซึ่งมีทนุ ชําระแลว 20 ลานบาท เปนผูเ ชาสิทธิเวลาจัดรายการตอทัง้ หมดจาก
บริษัท มาสเตอรแพลน จํากัด เพื่อผลิตและดําเนินรายการวิทยุ คลื่น F.M. 93.5 Radio Vote Satellite และ
คลืน่ F.M. 88 Radio No Problem



บริษัท มาสเตอรแพลน จํากัด ซึ่งมีทนุ ชําระแลว 1 ลานบาท เปนผูดําเนินการเขารวมประมูลเวลาจัดรายการ
วิทยุในระบบเอฟเอ็ม จากสถานีวิทยุตางๆ และใหเชาชวงสถานีวิทยุ

ธุรกิจโทรทัศน
การประกอบธุรกิจดานโทรทัศน มีบริษทั ยอยดําเนินการและรับผิดชอบเพือ่ ผลิตรายการโทรทัศนประเภทตางๆ เพือ่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนแบบพื้นฐาน หรือ ฟรีทีวไี ดแกชอ ง 3, 5, 7, 9 และ ไอทีวี ซึง่ แตละรายการจะมี
รูปแบบที่แตกตางกันออกไป ตามความถนัดของทีมงานฝายผลิตกลุมธุรกิจโทรทัศนแตละทีม โดยผูดําเนินการและ
รับผิดชอบประกอบดวย บริษัทตางๆ ดังนี้


บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จํากัด ซึง่ มีทนุ ชําระแลว 5 ลานบาท ดําเนินการบริหารการตลาด หาชองทางการ
จัดจําหนาย และดําเนินการผลิตรายการเพลงและสาระบันเทิงเพื่อออกอากาศทางสือ่ โทรทัศน



บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด ซึง่ มีทนุ ชําระแลว 60 ลานบาท อํานวยการผลิตรายการประเภทละครและเกมสโชว
และรับจางผลิตละคร



บริษัท ทีนทอลก จํากัด ซึง่ มีทนุ ชําระแลว 5 ลานบาท อํานวยการผลิตรายการวาไรตีว้ ยั รุน และรับจางผลิต
รายการ



บริษัท แมส มอนิเตอร จํากัด ซึง่ มีทนุ ชําระแลว 10 ลานบาท อํานวยการผลิตและรับจางผลิตรายการวาไรตี้
เกมสโชว



บริษัท เลมอนกราส โปรดักชัน่ ส จํากัด ซึ่งมีทุนชําระแลว 20 ลานบาท อํานวยการผลิตและรับจางผลิต
รายการ (ปจจุบัน ไดหยุดการดําเนินงานชั่วคราว และบริษัทอยูในระหวางการศึกษาถึงแผนงานใหมเพื่อการ
ดําเนินงานในอนาคต)

ธุรกิจสิ่งพิมพ
การประกอบธุรกิจดานสิ่งพิมพ มีบริษัทยอยเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบดังนี้


บริษัท อิมเมจ พับลิชชิง่ จํากัด ซึง่ มีทนุ ชําระแลว 10 ลานบาท เปนผูรับผิดชอบดูแลการผลิตและจัด
จําหนายนิตยสารแฟชัน่ รายเดือน ชือ่ อิมเมจ (Image) และหนังสือเลม (Pocket Book) ซึง่ ไดรบั ความนิยมใน
กลุม วัยรุน และวัยทํางาน
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2.3 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท
ดําเนินการโดย

งบตรวจสอบ
ถือหุน
2542
รอยละ ลานบาท รอยละ

1 ธุรกิจวิทยุ
รายไดจากการขาย
จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
เรดิโอ คอนเซ็ป
มาสเตอรแพลน
รายไดจากการขาย (รวม)
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอน่ื
รวมรายไดวิทยุ
2 ธุรกิจโทรทัศน
รายไดจากการขาย
เอ็กแซ็กท
แกรมมี่ เทเลวิชั่น
แมส มอนิเตอร
ทีน ทอลก
เลมอนกราส
รายไดจากการขาย (รวม)
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอน่ื
รวมรายไดโทรทัศน
3. ธุรกิจสิง่ พิมพ
รายไดจากการขาย
อิมเมจ พับลิชชิ่ง
รายไดจากการขาย (รวม)
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอน่ื
รวมรายไดสง่ิ พิมพ
รวมรายไดทง้ั สิน้

2543
ลานบาท รอยละ

2544
ลานบาท รอยละ

งบสอบทาน

งบเสมือนปรับโครงสราง

ม.ค.-มิ.ย. 2545
ลานบาท รอยละ

ถือหุน ก.ค.2544-มิ.ย.2545
รอยละ ลานบาท รอย
ละ

0
0

264.89
264.89
2.94
23.18
291.02

91.02
91.02
1.01
7.97
100.00

399.33
399.33
4.58
34.52
438.43

91.08
91.08
1.04
7.87
100.00

482.53
482.53
4.82
27.89
515.23

93.65
93.65
0.94
5.41
100.00

334.72
334.72
8.50
343.21

97.52
97.52
2.48
100.00

100
100

601.64
316.12
917.76
6.24
12.69
936.69

38.39
20.17
58.56
0.40
0.81
59.77

0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

100
100
70
100
100

335.13
71.83
63.53
42.01
0.03
512.53
1.44
9.35
523.32

21.39
4.58
4.05
2.68
0.00
32.71
0.09
0.60
33.39

0

291.02

100.00

438.43

100.00

515.23

100.00

343.21

100.00

70

100.98
6.44
100.98
6.44
0.10
0.01
5.98
0.38
107.07
6.83
1,567.08 100.00

หมายเหตุ : บริษัทฯ เขาลงทุนเพิ่มในกลุมธุรกิจวิทยุ กลุมธุรกิจโทรทัศน และกลุมธุรกิจสิ่งพิมพ ในเดือนสิงหาคม และ พฤศจิกายน
ป 2545 ดังนัน้ ขอมูลโครงสรางรายไดในป 2542-2544 และ 6 เดือนของป 2545 จึงเปนขอมูลของบริษัทฯ เทานัน้
จากงบการเงินรวมป 2544 ของ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ รายไดหลักของ ธุรกิจวิทยุ ธุรกิจโทรทัศน และธุรกิจสิ่งพิมพ มี
รายไดหลักรวมกันเทากับรอยละ 27.60 ของรายไดรวมของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
รายไดหลักของกลุมธุรกิจวิทยุ
รายไดหลักของกลุม ธุรกิจวิทยุมาจากการขายโฆษณา ซึ่งจะมีหลายลักษณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

รายไดจากการขายโฆษณาสนับสนุนรูปแบบหลักของรายการ (Master Package) เทากับรอยละ 30 ของ
รายไดจากสือ่ วิทยุ

2.

รายไดจากการขายโฆษณาที่ผลิตงานตามความตองการของลูกคา (Extra Package) เทากับรอยละ 38 ของ
รายไดจากสือ่ วิทยุ โดยรายการจะผลิตชิน้ งานตามโจทยทล่ี กู คากําหนด เชนรูปแบบเกมสที่เกี่ยวเนื่องกับสินคา
เปนตน
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3.

รายไดจากการขายสปอตโฆษณา (Loose Spot) เทากับรอยละ 32 ของรายไดจากสื่อวิทยุ โดยผูจัดรายการจะ
เปดสปอตโฆษณาในตัวสินคาหรือบริการของลูกคาออกอากาศ โดยแตละสถานีวิทยุสามารถโฆษณาไดไมเกิน
ชัว่ โมงละ 12 นาที แตเมือ่ รวมเวลาโฆษณาตลอดทัง้ วันเฉลีย่ แลวตองไมเกิน ชั่วโมงละ 10 นาที ซึ่งเปนไปตาม
ประกาศของกรมประชาสัมพันธ โดยมีการกําหนดรูปแบบการขายและเงื่อนไขการกําหนดราคาแตกตางกัน
ออกไปตามชวงเวลาและตามสถานีทม่ี กี ารออกอากาศ

รายไดหลักของกลุมธุรกิจโทรทัศน
รายไดหลักของกลุม ธุรกิจโทรทัศนประกอบดวย
1.

รายไดจ ากการขายโฆษณา (Loose Spot) เทากับรอยละ 85 ของรายไดจากสื่อโทรทัศน โดยกรม
ประชาสัมพันธ จํากัดใหแตละสถานีโทรทัศนสามารถโฆษณาไดไมเกินชั่วโมงละ 12 นาที 30 วินาที แตเมื่อ
รวมเวลาโฆษณาตลอดทั้ ง วั น เฉลี่ ย แล ว ต อ งไม เ กิ น ชั่ ว โมงละ 10 นาที ซึ่ ง เป น ไปตามข อ กํ า หนดของ
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
ทั้งนี้รายไดของกลุมบริษัทจากการขายโฆษณา ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่ตกลงกับสถานีโทรทัศน เชน ในบางกรณี
บริษัท สามารถนําเวลาที่สามารถโฆษณาในชวงที่รายการออกอากาศไปขายไดทั้งหมด โดยชําระคาเชาเวลา
ใหแกเจาของสถานี หรือ เปนการแบงรายไดและไมตองเสียคาเชาเวลา โดยบริษัทและเจาของสถานีจะตกลง
กันในการแบงสัดสวนเวลาหรือจํานวนนาทีทแ่ี ตละฝายสามารถนําไปขายโฆษณาได

2.

รายไดจากคาลิขสิทธิข์ องเพลงประกอบละคร เทากับรอยละ 6 ของรายไดจากสือ่ โทรทัศน

3.

รายไดจากการจัดละครเวที เทากับรอยละ 8 ของรายไดจากสือ่ โทรทัศน

โครงสรางรายไดขา งตน อาจมีการเปลีย่ นแปลงบาง เนื่องจาก กลุมบริษัทมีการรับจางผลิตรายการโทรทัศน ซึ่งรายได
ของการรับจางผลิตรายการโทรทัศนจะอยูในรูปแบบของการเหมาจายตอรายการหรือคิดตามจํานวนตอนที่ผลิต
รายไดหลักของกลุมธุรกิจสิ่งพิมพประกอบดวย
1.

รายไดจากการขายโฆษณา ในนิตยสารอิมเมจ และนิตยสารอิมเมจฉบับพิเศษ BEAUTY & HEALTH ซึ่งเทากับ
รอยละ 55 ของรายไดจากสื่อสิ่งพิมพ

2.

รายไดจากการจําหนายหนังสือ คือ นิตยสารอิมเมจ นิตยสารอิมเมจฉบับพิเศษ และหนังสือเลม (Pocket
Book) ตางๆ ซึง่ เทากับรอยละ 38 ของรายไดจากสื่อสิ่งพิมพ

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
กลุมบริษัทมีเปาหมายการดําเนินธุรกิจของ 3 ธุรกิจหลัก คือมีรายไดรวมเติบโตไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป โดยมี
รายละเอียดของแตละธุรกิจดังนี้
ธุรกิจวิทยุ
กลุม บริษทั มีเปาหมายในการเพิม่ สวนแบงการตลาดทัง้ ในสวนของจํานวนผูฟ ง รายการทางสถานีวิทยุ และในสวนของ
รายไดคาโฆษณา โดยเนนความโดดเดนในเรื่องความชัดเจนของรูปแบบและเนื้อหาของแตละรายการที่ตรงกับกลุม
ผูฟงของแตละสถานี และสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันกับผูฟง ซึ่งจะทําใหกลุมบริษัทสามารถรักษาฐานกลุมผูฟง
เดิมและเพิ่มกลุมผูฟงรายใหมๆ ทั้งนี้จํานวนผูฟงที่สูงและความชัดเจนของกลุมผูฟงของแตละสถานี จะทําใหอัตรา
การโฆษณาและจํานวนนาทีทข่ี ายไดของแตละสถานีสงู ขึน้
ธุรกิจโทรทัศน
กลุมบริษัทมีเปาหมายในการเพิ่มจํานวนผูชมรายการทางสถานีโทรทัศน และในสวนของรายได โดยเนนการเพิ่ม
จํานวนรายการที่ออกอากาศทางสถานี คุณภาพของรายการ และรูปแบบของรายการที่เหมาะกับกลุมผูชมในแตละ
ชวงเวลาทีอ่ อกอากาศ
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ธุรกิจสิ่งพิมพ
กลุมบริษัทเนนการขยายกลุมลูกคาโดยเพิ่มผลิตภัณฑใหม เชน หนังสือเลม ทั้งในสวนของเรื่องที่เขียนขึ้นมาใหม
และในสวนของงานแปลจากหนัง สือที่ไดรับความนิยมจากตางประเทศ โดยเนนเนื้อหาของเรื่องที่มีความทันสมัย
คุณภาพของผูเ ขียน และคุณภาพของผูแปล นอกเหนือจากการรักษาฐานลูกคากลุม เดิม

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
การประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทแบงออกเปน 3 ธุรกิจ ตามประเภทของสื่อ ไดแก ธุรกิจวิทยุ ธุรกิจโทรทัศน และธุรกิจ
สิ่งพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ธุรกิจวิทยุ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ผลิตภัณฑหลักของธุรกิจวิทยุ คือการผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผานสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยการเขารวม
ประมูลเวลาจัดรายการวิทยุในระบบเอฟเอ็มจากสถานีวทิ ยุตา งๆ เพื่อนํามาประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย ซึ่งปจจุบันมี
รายการวิทยุของกลุม บริษทั ทัง้ สิน้ 5 รายการ แตละรายการมีลกั ษณะเฉพาะทีต่ า งกันดังนี้
สถานีวิทยุ
วัน / เวลาออกอากาศ/
ลักษณะรายการ
กลุม เปาหมาย
รัศมีครอบคลุม
F.M. 88.0 MHz.
Radio No Problem

ทุกวัน 05:00 -02:00 น รายการวิทยุท่ีเปดทัง้ เพลง
(21 ชัว่ โมง ตอวัน) /
ไทย และ เพลงสากล
กรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี

F.M. 89.0 MHz.
Bangkok Radio

ทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง / รายการวิทยุของคนกรุงเทพฯ กลุม คนทํางานในเขตกรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี โดยเฉพาะ เปดเพลงไทยและ และปริมณฑลทัง้ ชายและหญิง
สากลในแนว Easy Listening อายุระหวาง 25 ป ถึง 35 ป

F.M. 91.5 MHz.
Hot Wave

ทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง / รายการวิทยุยอดนิยมของ
วัยรุน และคนรุน ใหมทช่ี อบ
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
ความทันสมัย
อยุธยา สระบุรี

F.M. 93.5 MHz.
ทุกวัน 05:00 -02:00 น
Radio Vote Satellite (21 ชัว่ โมง ตอวัน) /
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เพชรบุรี เชียงใหม
เชียงราย พิษณุโลก
อุดรธานี นครราชสีมา
และสงขลา
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คลืน่ บันเทิงของคนทัง้
ประเทศเปนรายการวิทยุท่ี
อากาศดวยระบบดาวเทียม
ทันสมัย ไปยังหัวเมืองใหญใน
ทุกภาค

วัยรุนทั้งชายและหญิงอายุ 18 ป
ขึ้นไป /กลุม คนทํางานหนุม สาว
หรือผูใหญทม่ี ีความทันสมัย

วัยรุนทั้งชายและหญิง อายุ
ระหวาง 12 ป ถึง 25 ป

วัยรุน คนทํางาน ผูใหญ/ ผูชอบ
ความทันสมัย การแสดงออก
ติดตามการเคลื่อนไหว (Trend)
ในแวดวงบันเทิงตางๆ/กลุม คน
บันเทิงทุกสาขาทัง้ ดารา ศิลปน
นักรอง คนทํางานเบือ้ งหลัง
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