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ธุรกิจสิ่งพิมพ 

กลุมบริษัทเนนการขยายกลุมลูกคาโดยเพิ่มผลิตภัณฑใหม เชน หนังสือเลม ท้ังในสวนของเร่ืองท่ีเขียนข้ึนมาใหม 
และในสวนของงานแปลจากหนังสือท่ีไดรับความนิยมจากตางประเทศ โดยเนนเน้ือหาของเร่ืองท่ีมีความทันสมัย 
คุณภาพของผูเขียน และคุณภาพของผูแปล นอกเหนอืจากการรักษาฐานลูกคากลุมเดิม  

 
3. การประกอบธรุกิจของแตละสายผลติภัณฑ 

การประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทแบงออกเปน 3 ธุรกิจ ตามประเภทของสื่อ ไดแก ธุรกิจวิทยุ ธุรกิจโทรทัศน และธุรกิจ
สิ่งพิมพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ธุรกิจวิทยุ 

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ผลิตภัณฑหลักของธุรกิจวิทยุ คือการผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผานสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยการเขารวม
ประมูลเวลาจัดรายการวิทยุในระบบเอฟเอ็มจากสถานีวิทยุตางๆ เพื่อนํามาประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย ซึ่งปจจุบันมี
รายการวิทยุของกลุมบริษัทท้ังส้ิน 5 รายการ แตละรายการมีลักษณะเฉพาะท่ีตางกันดังน้ี 

สถานีวิทย ุ วัน / เวลาออกอากาศ/    
รัศมีครอบคลุม 

ลักษณะรายการ กลุมเปาหมาย 

F.M. 88.0 MHz. 
Radio No Problem 

ทุกวัน 05:00 -02:00 น 
(21 ช่ัวโมง ตอวัน) /
กรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี

 รายการวิทยุท่ีเปดท้ังเพลง
ไทย และ เพลงสากล  

วัยรุนทั้งชายและหญิงอายุ 18 ป
ขึ้นไป /กลุมคนทํางานหนุมสาว
หรือผูใหญท่ีมีความทันสมัย 

 

F.M. 89.0 MHz. 
Bangkok Radio 

ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง / 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี

รายการวิทยุของคนกรุงเทพฯ 
โดยเฉพาะ เปดเพลงไทยและ 
สากลในแนว Easy Listening 

กลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลท้ังชายและหญิง 
อายุระหวาง 25 ป ถึง 35 ป  

F.M. 91.5 MHz.  
Hot Wave 

ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง / 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล 
อยุธยา สระบุรี 
 

รายการวิทยุยอดนิยมของ
วัยรุน และคนรุนใหมท่ีชอบ
ความทันสมัย  

 
 

วัยรุนทั้งชายและหญิง อายุ
ระหวาง 12 ป ถึง 25 ป 

 

F.M. 93.5 MHz.  
Radio Vote Satellite 

 

ทุกวัน 05:00 -02:00 น 
(21 ช่ัวโมง ตอวัน) / 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี เชียงใหม 
เชียงราย พิษณุโลก 
อุดรธานี นครราชสีมา 
และสงขลา 

คล่ืนบันเทิงของคนท้ัง
ประเทศเปนรายการวิทยุท่ี 
อากาศดวยระบบดาวเทียม
ทันสมัย ไปยังหัวเมืองใหญใน
ทุกภาค 

วัยรุน คนทํางาน ผูใหญ/ ผูชอบ
ความทันสมัย การแสดงออก 
ติดตามการเคลื่อนไหว (Trend) 
ในแวดวงบันเทิงตางๆ/กลุมคน
บันเทิงทุกสาขาท้ังดารา ศิลปน 
นักรอง คนทํางานเบือ้งหลัง 
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สถานีวิทย ุ วัน / เวลาออกอากาศ/    
รัศมีครอบคลุม 

ลักษณะรายการ กลุมเปาหมาย 

F.M. 106.5 MHz. 
Green Wave 

ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง / 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
 
 

รายการวิทยุยอดนิยมของ
คนทํางาน 

กลุมคนทํางานท้ังชายและหญิง
อายุ 25 ปขึ้นไป  

 

รายละเอียดรูปแบบรายการของแตละสถานีวิทยุ 

สถานีวิทยุ : F.M. 88.0 MHz. (Radio No Problem) กรมประชาสัมพันธ 

Radio No Problem เปนรายการวิทยุที่เปนศูนยรวมของคําถามและคําตอบในทุกเร่ืองราวที่มีสาระ โดยเปดโอกาสให
ผูฟงไดฝากคําถามในสิ่งท่ีสนใจใครรูไดทุกเร่ือง และทางรายการจะทําหนาท่ีคนหาคําตอบจากผูท่ีรูจริงมาตอบให 
นอกจากนี้ Radio No Problem ยังเปนรายการวิทยุท่ีเปดท้ังเพลงไทยและเพลงสากลท่ีเปนท่ีนิยม ซึ่งดําเนินรายการ
โดยนักจัดรายการชื่อดังที่มีความสามารถในการจัดรายการที่ถูกใจกลุมเปาหมาย โดยจากรูปแบบของรายการที่เปน
เอกลักษณ จึงทําใหไดรับความนิยมจากผูฟงท่ีเปนคนรุนใหมและมีความใฝรูอยางแทจริง และไดรับความนิยมติด
อันดับ 1 ใน 5 ของรายการวิทยุยอดนยิมของการสาํรวจของบริษทัฯ และบริษัทสาํรวจท่ีเปนอิสระ 

สถานีวิทยุ : F.M. 89.0 MHz. (Bangkok Radio) สถานวีทิยุยานเกราะ 

เปนรายการวิทยุคล่ืนใหมลาสุดของกลุมบริษัทท่ีนําเสนอเพลงแนว Easy listening ท้ังไทยและสากล ใหมและเกา 
โดยมีรูปแบบรายการท่ีสามารถตอบสนองความตองการของคนเมือง คนรุนใหมวัยทํางาน ไมวาจะเปนขาว 
เหตุการณปจจุบัน กิจกรรมพักผอน การดูแลคุณภาพชีวิต งานอดิเรก แฟชั่น และทุกเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับคนเมือง
ดวยรูปแบบการนําเสนอท่ีทันสมัยตามสไตลชีวิตเมือง เพ่ือให Bangkok Radio เปน Sound of the City อยางแทจริง  

สถานีวิทยุ  : F.M. 91.5 MHz. (Hot Wave) สถานวีทิยุยานเกราะ 

Hot Wave คือรายการวิทยุท่ีรวบรวมเร่ืองราวทันสมัย สําหรับวัยรุนโดยเฉพาะ อีกท้ังยังเปนแหลงรวมเพลงไทยท่ี
กําลังเปนท่ีนิยมและใหมลาสุดฟงไดกอนใครจากทุกคายเพลง เนนบรรยากาศของรายการดวยความคึกคักและ
สนุกสนานเปนกันเองกับผูฟง ดําเนินรายการโดยนักจัดรายการอารมณดีท่ีมีเอกลักษณในการจัดรายการใหตรงใจ
วัยรุน และไดแสดงออกในสิ่งท่ีเปนประโยชนรวมกันอยางไมมีพิษภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมทางดนตรี ปจจุบัน 
Hot Wave เปนรายการวิทยุยอดนิยมท่ีสุดของวัยรุนจากการสํารวจของบริษัทฯ และบริษัทสาํรวจท่ีเปนอิสระ 

สถานีวิทยุ : F.M. 93.5 MHz. (Radio Vote Satellite) กรมประชาสัมพันธ 

เปนรูปแบบรายการวิทยุบันเทิงที่ติดตามรายงานขาวคราวความเคล่ือนไหวในแวดวงบันเทิงท้ังไทยและตางประเทศ
อยางใกลชิด ท้ังยังเปดโอกาสใหผูฟงไดรวมแสดงความคิดเห็นในเร่ืองราว   ของวงการบันเทิงและเร่ืองราวอ่ืนๆ ท่ี
กําลังไดรับความสนใจของคนท้ังประเทศดวยทีมนักจัดรายการท่ีเปนคนบันเทิง จึงทําให Radio Vote Satellite เปน
รายการวิทยุยอดนิยมของคนท้ังประเทศจากการสํารวจของบริษัทฯ และบริษัทสํารวจที่เปนอิสระ นอกจากนี้ Radio 
Vote Satellite ยังเปนรายการวิทยุรายการเดียวท่ีออกอากาศดวยระบบดาวเทียมครอบคลุมพื้นที่ใน 6 จังหวัดใหญ 
ไดแก F.M. 98.0 MHz.  สวท. เชียงใหม / F.M. 95.75 MHz.  สวท. เชียงราย / F.M. 94.25 MHz.  สวท. พิษณุโลก 
/ F.M. 93.75 MHz.  สวท. อุดรธานี / F.M. 106.25 MHz. สวท.  นครราชสีมา และ F.M. 90.5 MHz. สวท. สงขลา 
ซ่ึงคิดเปนรอยละ 80 ของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ัวประเทศ 
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สถานีวิทยุ : F.M. 106.5 MHz. (Green Wave) กรมไปรษณียโทรเลข 

Green Wave คือรายการวิทยุรายการเดียวที่ทําหนาที่ของคล่ืนสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด โดยนําเสนอ
เนื้อหาและความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมท่ีเปนประโยชนใหแกผูฟง เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับผูฟง ในการเห็นคุณคาของ
ส่ิงแวดลอมและรูจักรักษาและปรับปรุงส่ิงแวดลอมใหดีข้ึน เปนการสอดแทรกสาระลงไปในรายการอยางกลมกลืน 

นอกจากนี้ Green Wave ยังนําเสนอเพลงไทยในแนว Easy Listening ท่ีเลือกสรรแลว ซึ่งดําเนินรายการโดยนักจัด
รายการที่มีคุณภาพ โดยเนนความสอดคลองกลมกลืนของอารมณการฟงดวยรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณอยางชัดเจน 
Green Wave จึงเปนรายการวิทยุยอดนิยมติดอันดับ 1 ใน 5 ของรายการวิทยุยอดนิยมของการสํารวจของบริษัทฯ 
และบริษัทสาํรวจท่ีเปนอิสระ 

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาด 

กลยุทธในการแขงขัน 

∏ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีรูปแบบการจัดรายการที่โดดเดน 

เนื่องจากธุรกิจวิทยุในปจจุบันมีการแขงขันคอนขางสูง การเลือกซื้อโฆษณาของลูกคาจะพิจารณาจาก
รายการวิทยุท่ีไดรับความนยิมและมีคุณภาพเปนสําคัญ ดังนั้นทางกลุมธุรกิจวิทยุจึงไดตระหนักและให
ความสําคัญในการผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ โดยการกําหนดรูปแบบ  รายการที่ชัดเจน การปรับปรุง
รายการอยางตอเนื่องไมวาจะเปนในดานเนื้อหาสาระและความบันเทิง การนําเสนอรูปแบบรายการที่
แปลกใหม การกําหนดกลุมเปาหมายของผูฟงที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย รวมทั้งการ
ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีใหลํ้าหนาทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหรายการมีคุณภาพและเปนท่ีนิยมใน
กลุมผูฟงใหมากที่สุด  

∏ ทีมงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

ทีมงานและบุคลากรสําหรับกลุมธุรกิจวิทยุของบริษัทฯ เปนมืออาชีพท่ีมีประสบการณในวงการวิทยุ
อยางตอเนื่องและยาวนาน มีผลงานและภาพพจนท่ีดีเสมอมา โดยเฉพาะนักจัดรายการท่ีมี
ความสามารถในการตอบโต (Interact) ตอผูฟง ซึ่งเปนสวนสําคัญหนึ่งในการติดตามรับฟงของผูฟง
ตลอดเวลา และความสามารถในการจัดรายการที่ทันสมัย โดยรายการวิทยุท้ัง 5 คล่ืนของบริษัทฯ
ไดรับความนิยมติดอันดับตนๆ ของการจัดอันดับสถานีวิทยุท่ีมีผูฟงมากท่ีสุดของทุกการสํารวจมาโดย
ตลอด  

∏ มีนโยบายดานการตลาดที่ยืดหยุนและสรางสรรค 

ดานราคา 

กลุมธุรกิจวิทยุไดใชกลยุทธทางการตลาดในดานราคาแบบเหมารวม (Package) ซึ่งขอบเขตของการ
ใหบริการโฆษณาจะครอบคลุมหมดท้ัง 5 สถานีวิทยุของกลุมธุรกิจวิทยุ ในราคาที่คุมคาและประหยัด
กวาการซื้อโฆษณาเพียงสถานีเดียว นอกจากนี้กลุมธุรกิจวิทยุไดเล็งเห็นถึงการขายในระยะยาวจึงคง
ราคาขายอัตราคาโฆษณาประเภท Loose Spot ไวที่ราคาเดิมแตไดปรับราคาแบบเหมารวมลง  เพื่อจูง
ใจใหลูกคาซื้อโฆษณาเพื่อใหไดรับสวนลดมากข้ึน รวมท้ังการใหสวนลดสําหรับลูกคาท่ีมีการเซ็น
สัญญาในระยะยาว เพือ่ความตอเนือ่งในการบริหารงบประมาณ 
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ดานการใหบริการกับลูกคา 

กลุมธุรกิจวิทยุไดใหความสําคัญกับการใหบริการท่ีดีเลิศแกลูกคาของกลุมบริษัท โดยมีการจัดอบรม
ใหแกพนักงานของกลุมบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจในงานดานสื่อ โดย
เฉพาะงานดานวิทยุและพรอมท่ีจะใหบริการกับลูกคาในทุกรูปแบบไมวาจะเปนกอนการขาย (ชวย
ลูกคาเลือกสินคาใหเหมาะกับ Concept คล่ืน) ระหวางการขาย (ติดตามผลระหวางออกอากาศใหกับ
ลูกคา) หรือหลังการขาย (สรุปและประเมินผลตอบรับท่ีไดจากกลุมเปาหมายใหกับลูกคา) 

ดานกิจกรรมสงเสริมการขาย 

กลุมธุรกิจวิทยุจะมุงเนนการทํากิจกรรมรวมกันระหวางทางรายการและผูฟง มีการจัดกิจกรรมนอก
สถานท่ีในหลายรูปแบบไมวาจะเปนการทองเท่ียวตางจังหวัด การชุมนุมแขงรถยนตทางไกล (Rally) 
การจดัคอนเสิรต การชมภาพยนตร และการประกวดตางๆ ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาและเพ่ือผลักดันการขายอัตราคาโฆษณา  (Loose Spot) ในรายการวิทยุ 

∏ วิทยุบนอินเตอรเน็ต 

เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการรับฟง กลุมธุรกิจวิทยุไดนําเอาความบันเทิงดานเสียงเพลงมาผนวก
กับเทคโนโลยีในปจจุบัน และถายทอดผานระบบ บรอดแบรนด เซอรวิส หรือ Internet ทําใหกลุม
ธุรกิจวิทยุสามารถนําเสนอความบันเทิงดานเสียงเพลงผานทางอินเตอรเน็ตท่ีสามารถเขาถึงไดทุกท่ี 
ในทุกมุมโลกท่ีมีการใชงานเปนแหงแรกของเมืองไทย โดยเปดบริการเต็มรูปแบบภายใตชื่อ 
www.atimemedia.com ซึ่งถือเปนการสรางสัมพันธภาพใหมระหวางผูจัดรายการและผูฟงซึ่งสามารถ
รับฟงไดท่ัวโลก อันจะชวยลดขอจํากัดของเขตพ้ืนท่ีกระจายเสียงท่ีไมสามารถรับคล่ืนความถ่ีได หรือใน
ตางประเทศดวยการกระจายเสียงท่ีไมมีขีดจาํกัดดานพรมแดน 

ลักษณะลูกคา 

กลุมผูฟงเปาหมาย 

กลุมผูฟงเปาหมายของแตละสถานีจะชัดเจนตามรูปแบบของรายการ ซ่ึงสามารถสรุปได 5 กลุมดังนี้ 

1) F.M. 88.0 MHz. Radio No Problem : วัยรุนทั้งชายและหญิงอายุ 18 ปขึ้นไป /กลุมคนทํางานหนุม
สาวหรือผูใหญท่ีมีความทันสมัย 

2) F.M. 89.0 MHz. Bangkok Radio : กลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท้ังชายและหญิง อายุ
ระหวาง 25 ป ถึง 35 ป 

3) F.M. 91.5 MHz. Hot Wave : วัยรุนท้ังชายและหญิง อายุระหวาง 12 ป ถึง 25 ป 

4) F.M. 93.5 MHz. Radio Vote Satellite : วัยรุน คนทํางาน ผูใหญ/ ผูชอบความทันสมัย การแสดงออก 
ติดตามการเคล่ือนไหว (Trend) ในแวดวงบันเทิงตางๆ/กลุมคนบันเทิงทุกสาขาทั้งดารา ศิลปน นักรอง 
คนทํางานเบือ้งหลัง 

5) F.M. 106.5 MHz. Green Wave : กลุมคนทํางานท้ังชายและหญิงอายุ 25 ปขึ้นไป 
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กลุมลูกคาเปาหมาย 

รายไดของธุรกิจวิทยุมาจากการขายโฆษณาเปนสวนใหญ และลักษณะลูกคาของธุรกิจสื่อวิทยุ สามารถ
จําแนกได 2 ประเภท ดังนี ้

1) กลุมลูกคาที่เปนบริษัทโฆษณา (Agency) บริษัทโฆษณาจะซื้อเวลาโฆษณาจากผูผลิตรายการ และจะ
เปนผูเสนอการจัดสรรและวางแผนการใชส่ือโฆษณาของลูกคาผูเปนเจาของสินคา   

2) ลูกคาโดยตรง (Direct Customer)  เปนกลุมลูกคาผูประกอบการในธุรกิจตางๆ ที่ซื้อเวลาโฆษณาจาก
ผูผลิตรายการโดยตรง 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

ชองทางการจําหนายของกลุมธุรกิจสื่อวิทยุจะเปนลักษณะของการผานบริษัทโฆษณาประมาณรอยละ 70 
ของยอดขาย และขายตรงใหกับลูกคาประมาณรอยละ 30 ของยอดขาย  

สัดสวนการขายใหแกลูกคารายใหญ 10 รายแรกตอรายไดในชวง 3 ปที่ผานมา 

หนวย : รอยละ 

 2542 2543 2544 6 เดือน 2545
รายไดรวมกันของลูกคา 10 รายแรก  
(บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน))

40.48
 

44.52
 

45.29 53.75

รายไดรวมกันของลูกคา 10 รายแรก  
(บริษัท เรดิโอ คอนเซ็ป จํากัด) 

45.13 49.39 50.14 53.10

ในระยะ 3 ปท่ีผานมากลุมธุรกิจสื่อวิทยุไมมีสัดสวนการขายใหแกลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 
ของรายไดรวมของปน้ันๆ 

3.2.2 สภาพการแขงขัน 

ปจจุบันมีสถานีวิทยุทั่วประเทศทั้งหมด 487 สถานี โดยกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร จํานวน 75 สถานี 
แบงเปนสถานีที่จัดรายการวิทยุภาค FM 40 สถานี (แหลงขอมูลจากกรมประชาสัมพันธ) โดยเจาของสถานี
วิทยุจะเปนหนวยงานของรัฐบาลทั้งหมด ดังนัน้ผูประกอบการจะตองทําสัญญาเชาเวลาจากทางเจาของสถานี
เพื่อจัดรายการ ซึง่เจาของสถานีจะใหเชาเวลาโดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนท่ีจายใหกับสถานี รูปแบบ
ของรายการที่จะนําเสนอ และฐานะทางการเงินของผูผลิตรายการ โดยในปจจุบันจะใหเชาเวลาเพื่อจัด
รายการไดท้ังวัน ตางกับในอดีตท่ีใหเชาเวลาเปนชวงๆ ทําใหเม่ือหมดชวงเวลาเชาน้ันๆ ลักษณะของรายการ
ก็จะเปลี่ยนไป  การเชาเวลาทั้งวันตามที่เปนในปจจุบัน สงผลใหผูฟงไมสับสนในรูปแบบของรายการ และทํา
ใหผูผลิตรายการมีรายไดจากการโฆษณาท่ีแนนอน และม่ันคงข้ึน  

ในการผลิตรายการทางวิทยุ ผูผลิตรายการตองมีความพรอมในดานเงนิทุน ประสบการณ และความชํานาญ 
พรอมท้ังมีบุคลากรที่มีความสามารถอยางเพียงพอ การแขงขันระหวางผูผลิตรายการวิทยุจะเนนการแขงขัน
ในดานลักษณะของรายการ รูปแบบของรายการท่ีชัดเจน คุณภาพของรายการ การรักษากลุมผูฟงเดิม 
พรอมกับการสรางกลุมผูฟงใหมๆ และพยายามแบงกลุมผูฟงใหชัดเจน เพ่ือใหรายการเปนท่ีตองการของ
ลูกคาในการโฆษณา อยางไรก็ตาม รายการใดท่ีไดรับความนิยมและมีกลุมผูฟงของตนเอง จะมีผูผลิต
รายการรายอื่นเขามาแขงขันเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาด ท้ังน้ีลูกคาท่ีเปนบริษัทโฆษณาจะเลือกซ้ือโฆษณาโดย
พิจารณาจากรายการท่ีไดรับความนยิมและมี Rating สูงและอยูในชวง Prime Time เปนหลัก 
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คูแขงของบริษัท 

รายการวิทยุที่มีกลุมเปาหมายใกลเคียงกับรายการของกลุมบริษัท มีดังนี ้
กลุมเปาหมาย รายการวิทยุของ 

กลุมบริษัท 
รายการวิทยุของ 
คูแขง 

วัยรุนทั้งชายและหญิงอายุ 18 ปขึ้นไป /กลุม
คนทํางานหนุมสาวหรือผูใหญท่ีมีความทันสมัย 

F.M. 88.0 MHz. 
Radio No Problem 

F.M. 102.5 MHz. Get FM
F.M. 88.5 MHz.  
Z Pop We Like 

กลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท้ัง
ชายและหญิง อายุระหวาง 25 ป ถึง 35 ป 

F.M. 89.0 MHz. 
Bangkok Radio 

F.M. 98.0 MHz.  
Cool FM 

วัยรุนท้ังชายและหญงิ อายุระหวาง 12 ป ถึง 25 ป F.M. 91.5 MHz.  
Hot Wave 

F.M. 104.5 MHz.  
Fat Radio 

วัยรุน คนทํางาน ผูใหญ/ ผูชอบความทันสมัย 
การแสดงออก ติดตามการเคล่ือนไหว (Trend) 
ในแวดวงบันเทิงตางๆ/กลุมคนบันเทิงทุกสาขา
ท้ังดารา ศิลปน นักรอง คนทํางานเบือ้งหลัง 

F.M. 93.5 MHz.  
Radio Vote Satellite 

ไมมี 

กลุมคนทํางานทั้งชายและหญิงอาย ุ25 ปขึ้นไป F.M. 106.5 MHz.  
Green Wave 

F.M. 103.5 MHz.  
Modern Love 

อันดับความนิยมของรายการวิทยุที่ดําเนินการโดยกลุมบริษัททั้ง 5 สถานี มีจํานวนผูฟงรวมกันประมาณรอย
ละ 56.1 จากการสํารวจกลุมผูฟงอาย ุ 18-34 ป จํานวน 2,624,000 คน ซึ่งสํารวจโดย TAPSCAN ใน
เดือนกันยายน 2545  

ลําดับ สถานีวิทย ุ รายการวิทยุ ดําเนินการผลิตโดย จํานวนผูฟง รอยละ
1 F.M. 106.5 MHz.  Green Wave กลุมบริษัท 563,000 21.5
2 F.M. 91.5 MHz.  Hot Wave กลุมบริษัท 433,500 16.5
3 F.M. 89.0 MHz.  Bangkok Radio กลุมบริษัท 174,400 6.6
4 F.M. 98.0 MHz.  Cool FM คูแขง 155,300 5.9
5 F.M. 93.5 MHz.  Radio Vote Satellite กลุมบริษัท 152,300 5.8
6 F.M. 88.0 MHz.  Radio No Problem กลุมบริษัท 149,900 5.7
7 F.M. 99.0 MHz. Sport Radio คูแขง 135,000 5.1
8 F.M. 103.5 MHz.  Modern Love คูแขง 133,600 5.1
9 F.M. 95.0 MHz. ลูกทุง FM คูแขง 103,700 4.0
10 F.M. 98.5 MHz.  Bright & Beautiful คูแขง 101,500 3.9
แหลงขอมูล : TAPSCAN 

สวนแบงการตลาด 
ในการคํานวณมูลคาโดยรวมของธุรกิจสื่อโฆษณาทางวิทยุ จะเปนการคํานวณจากนาทีโฆษณาในแตละชวง
คูณดวยอัตราคาโฆษณาในชวงน้ันๆ หากแตการนําอัตราคาโฆษณามาใชในการคํานวณนั้นเปนมูลคาท่ีไมได
มีการปรับลดราคาขาย สงผลใหมูลคาตลาดท่ีไดมานั้นสูงเกินจริง ในขณะท่ีความเปนจริงในปจจุบัน การลด
ราคาหรือใหสวนลดเพือ่จูงใจใหกลุมผูประกอบการใชบริการ เปนกลยุทธที่สําคัญในการวางแผนการขายของ
ผูประกอบการธุรกิจสื่อ แตกระนั้นก็ตามวิธีการคํานวณกอนหักสวนลดเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในปจจุบันท่ีสามารถ
นํามาเปรียบเทียบสวนแบงการตลาดได โดยจากผลการศึกษาของบริษัท เอซีนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด 
(ACNielsen (Thailand) Ltd.) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 สามารถคิดเปนสัดสวนการครองสวนแบง
การตลาดสําหรับส่ือวิทยุของกลุมบริษัทไดประมาณรอยละ 32 ของมูลคาโฆษณาของส่ือวิทยุท่ัวประเทศ 
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ตลาดโฆษณาของสื่อวิทยุ 

จากการศึกษาของบริษัท เอซีนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ภาพรวมของการใชงบโฆษณาผานส่ือทุกประเภท
สําหรับคร่ึงปแรกของป 2545 เทียบกับคร่ึงปแรกของป 2544 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจาก 25,991 ลานบาท เปน 
28,973 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 11 โดยสวนหนึ่งเปนผลมาจากการปรับราคาของสื่อประเภทตางๆ 
แมวาสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอยูในภาวะฟนตัว การจัดสรรงบประมาณการสงเสริมการขายของ
ผูประกอบการ มีการกําหนดกลยุทธการตลาดท่ีเจาะกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนมากข้ึน การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดกลายเปนการตลาดแนวใหมในการกระตุนยอดขาย อยางไรก็ตาม การโฆษณาประชาสัมพันธ ยังคง
เปนส่ิงสําคัญของแผนงานดานการตลาดและกลยุทธในการแขงขันสําหรับสนิคาท่ีมีกลุมเปาหมายท่ีเปนผูบริโภค  

การศึกษาของบริษัท เอซีนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ยังไดเปรียบเทียบตัวเลขการใชงบโฆษณาผานสื่อ
ประเภทตางๆ พบวางบโฆษณาของสือ่วิทยุ มีสวนแบงการตลาดอยูประมาณรอยละ 10 โดยสื่อโทรทัศนเปน
สื่อท่ีไดรับความนิยมสูงสุด มีสวนแบงการตลาดอยูประมาณรอยละ 61 รองลงมาเปนสื่อทางดาน
หนังสือพิมพรอยละ 18 สือ่นิตยสารรอยละ 6 สื่อกลางแจงและอื่นๆ รอยละ 4 และสื่อโรงภาพยนตร รอยละ 
1 และเม่ือเปรียบเทียบคร่ึงปแรกของป 2545 เทียบกับคร่ึงปแรกของป 2544 งบโฆษณาวิทยุเพิ่มข้ึนจาก 
2,499 ลานบาทเปน 2,850 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 14  

สัดสวนคาใชจายโฆษณาในส่ือตางๆ (ม.ค.-มิ.ย. 2545) 

มูลคาคาใชจายโฆษณาทุกส่ือ (ม.ค.-มิ.ย. 45) เทากับ 28,973 ลานบาท 

โทรทัศน
61%

วิทยุ
10%

นิตยสาร
6%

กลางแจง
และอืน่ๆ

4%

โรงภาพยนต
1%

หนังสอืพิมพ
18%
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โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสาร กลางแจงและอืน่ๆ โรงภาพยนต
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มูลคาคาใชจายโฆษณาในส่ือวิทยุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาการปรับตัวเพิ่มข้ึนของธุรกิจสื่อวิทยุ เปนอัตราการเพิ่มข้ึนแตเพียงเล็กนอย 
สงผลใหอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสื่อ อาทิ บริษัทเอเยนซี่โฆษณาตองประสบกับภาวะการแขงขันท่ี
สูง จากงบประมาณของลูกคาท่ีถูกจํากัดลงทําใหตองแขงขันกันดวยฝมือ การสรางสรรคผลงานท่ีเนน
คุณภาพมากข้ึน และท่ีสําคัญตองสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดวย 

ในสวนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนผูประกอบการท่ีผลิตรายการผานสื่อตองมุงเนนผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ
เชนกัน เพราะอํานาจการซื้อเปนของลูกคา ทําใหพฤติกรรมการเลือกซื้อของ ลูกคาจะเลือกเฉพาะรายการที่
ติดอันดับยอดนิยมเปนอันดับตนๆ ของการจดัสรรงบประมาณเสมอ นอกเหนือไปจากพิจารณาเงื่อนไขราคา
ประกอบการตัดสินใจซ้ือเปนปจจัยรอง จากปจจัยดังกลาว ทําใหการเขาสูธุรกิจสื่อของผูประกอบการรายใหม
เปนสิ่งที่กระทําไดยากในปจจุปน 

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ภาวะการแขงขันของธุรกิจสื่อวิทยุถือไดวามีความเกี่ยวของโดยตรงกับภาวะธุรกิจโฆษณา ซึ่งแนวโนมธุรกิจ
โฆษณาในอนาคต นาจะทรงตัวหรือปรับตัวข้ึนเล็กนอย เนื่องมาจากลูกคาระมัดระวังการใชงบโฆษณามาก
ข้ึน ขณะท่ีผูบริโภคมีการจับจายใชสอยนอยลง ทําใหเกิดความไมคลองตัวทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม 
ภายใตงบประมาณท่ีจํากัดของลูกคาในยุคท่ีธุรกิจตางๆ   มีการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน ผูประกอบการผาน
ส่ือวิทยุท่ีสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคของตน ยังคงเปนสิ่งจําเปนท่ีหลีกเล่ียงไมได  นอกจากนี้ผูประกอบการ
ตองเนนคุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการเปนหลัก รวมท้ังกลยุทธตางๆ เพื่อครองสวนแบงทาง
การตลาดใหมากท่ีสุด เพ่ือความอยูรอดในระยะยาว 

นอกจากนี้ อัตราการเติบโตของสื่อวิทยุยังคงไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยต้ังแตป 2540 
และคาดวาในอนาคต ผูประกอบการรายใหญท่ีมีศักยภาพเทานั้นท่ียังคงเหลืออยู นอกจากนี้ ภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 (มาตรา 39,40,41) ที่มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดสรรทรัพยากรคล่ืนวิทยอุยางเสมอภาคและเปดเสรีมากข้ึน จะเปนโอกาสใหผูผลิตรายการที่มีความพรอม
ในดานบุคลากร ประสบการณ และเงินทุนสามารถเปนเจาของสถานีไดงายข้ึน ทําใหลดความเสี่ยงจากการ
เรียกคืนรายการจากเจาของสถานี ในขณะเดียวกันผูผลิตรายการที่ไมไดเปนเจาของสถานีก็จะมีภาระคาเชา
เวลาออกอากาศเพื่อการแบงรายไดใหเจาของสถานีลดลง  ทําใหตนทุนการประกอบธุรกิจลดลงและผูผลิต
รายการมีอํานาจตอรองมากข้ึน 
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

องคประกอบสําคญัในการผลิตรายการวทิยุคือ 

1) ผูดําเนินรายการหรือผูเปดเพลง (Disc Jockey) และบุคลากร 

ผูดําเนินรายการ และบุคลากรของบริษัทฯ สวนใหญเปนพนักงานประจําของบริษัทฯซึ่งไดรับ
คาตอบแทนเปนเงินเดือน และคาจางรายชั่วโมง ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอย
ในกลุมธุรกิจวิทยุ มีผูดําเนินรายการ 35 คน บุคลากรฝายการผลิต 110 คน ผูดําเนินรายการ และ
บุคลากรของบริษัทฯสวนใหญจะอยูกับบริษัทฯมาเปนระยะเวลานาน และกลุมบริษัทไดใหความสําคัญ
ของการอบรมและพัฒนาบคุลากรเปนอยางมาก 

2) Studio Network ซึ่งประกอบดวย หองจัดรายการ 6  หอง / หอง Production 3 หอง /หอง Sound 
Booth 3 หอง / หอง Library 1 หอง / หอง Transfer 1 หอง / หอง Storage 1 หอง / หอง Machine  
Room 1 หอง / หองผูชมดนตรี จํานวน 20 ท่ีนั่ง 1 หอง และหองแสดงดนตรี 1 หอง นอกจากนี้กลุม
บริษัทยังมีระบบจัดการ Computer Automation System โดยเพลงท้ังหมดจะถูกบันทึกเก็บไวเปน File 
Computer  สวนกลาง เพื่อใหผูดําเนินรายการจากทุกคล่ืนสามารถดําเนินรายการไดสะดวกยิ่งข้ึน 
อุปกรณและเคร่ืองมือดังกลาว ต้ังอยูท่ีสํานักงานใหญของบริษัทฯ ซึ่งใชสําหรับเตรียมการเพื่อกระจาย
เสียงออกอากาศ สําหรับ 5 สถานีวิทยุของกลุมธุรกิจส่ือวิทยุ 

ตนทุนการผลิต 

ในสวนของตนทุนการผลิตของกลุมบริษัทฯ คาใชจายหลักคือ คาเชาเวลา ซึ่งทางกลุมบริษัทฯไดทําสัญญา
เชาเวลาสถานีวิทยุกับ กรมประชาสัมพันธ สถานีวิทยุยานเกราะ และกรมไปรษณียโทรเลข คาใชจายอ่ืนๆ 
คือ คาใชจายในการจัดกิจกรรม คาผูดําเนินรายการ ซึ่งบริษัทฯจายในรูปของเงินเดือน คาจางรายช่ัวโมง 

3.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ไมมี 

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

ไมมี  

ธุรกิจโทรทัศน 

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ผลิตภัณฑหลักของกลุมธุรกิจโทรทัศน คือการผลิตและรับจางผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
ดังตอไปน้ี 

สถานี ผูประกอบการ ใบอนุญาต 
ชอง 3 บจ. บางกอก เอ็นเตอรเทนเมนต ไดรับสัมปทาน 
ชอง 5 กองทัพบก เจาของสถาน ี
ชอง 7 บจ. กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ ไดรับสัมปทาน 
ชอง 9 องคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย เจาของสถาน ี
ชอง ไอทีวี บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) ไดรับสัมปทาน 
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ณ วันท่ี 30 กันยายน 2545 กลุมบริษัทมีรายการโทรทัศนท้ังส้ิน 24 รายการ โดยสามารถแบงประเภทของรายการ
โทรทัศนได ดังนี ้

ประเภทรายการ ช่ือรายการ สถานีโทรทัศน วัน / เวลาออกอากาศ ดําเนินการผลิต 
รายการเพลง แบบวาโลกเบ้ียว   ชอง 5 พุธ 13.30 -13.55 น. ทีนทอลก          
 หอ 5 ดาว ชอง 5 อังคาร 24.30 – 01.00 น. แกรมม่ีเทเลวิช่ัน
 EOTODAY.TV ชอง 5 จันทร 24.30 – 01.00 น. แกรมม่ีเทเลวิช่ัน
 Teen Center ชอง 7 อังคาร 11.55 – 12.50 น. แกรมม่ีเทเลวิช่ัน
 แมลงมัน   ชอง 7 อังคาร 24.20 – 01.15 น. แกรมม่ีเทเลวิช่ัน
 เพลงติดดาว   ชอง 7 พุธ 12.50 - 13.20 น. แกรมม่ีเทเลวิช่ัน
 เกมฮอตเพลงฮิต   ชอง 7 พฤหัสบดี 11.55–12.50 น. แกรมม่ีเทเลวิช่ัน
 Music Chart Show ชอง 7 ศุกร 23.45 –24.45 น. แกรมม่ีเทเลวิช่ัน
 ฮัลโหล วันหยุด ชอง 7 วันหยุดนักขัตฤกษ 11.00-12.00 น. แกรมม่ีเทเลวิช่ัน
 ไมคติดปก ชอง 9 จันทร 14.00 – 15.00 น. แกรมม่ีเทเลวิช่ัน
 แบง แบง แบง ชอง 9 อังคาร 23.45 – 24.45 น. แกรมม่ีเทเลวิช่ัน
 เฮฮาคาราโอเกะ ชอง ไอทีวี จันทร 10.05-11.00 น. แกรมม่ีเทเลวิช่ัน
ละคร ละครหลังขาว  ชอง 5 เสาร-อาทิตย 20.40-21.45 น. เอ็กแซ็กท 
 เฮง เฮง เฮง ชอง 7 เสาร 11.30-12.15 น. เอ็กแซ็กท 
เกมสโชว 4 ตอ 4 Family Game ชอง 3 เสาร-อาทิตย 17.15-17.45 น. เอ็กแซ็กท 
 เกมวัดดวง ชอง 5 จันทร 23.05 - 24.00 น. แกรมม่ีเทเลวิช่ัน
 เกมหยุดเวลา ชอง 5 เสาร 19.00 - 20.00 น. เอ็กแซ็กท 
 Small Talk ชอง 5 อาทิตย19.00 - 20.00 น. ทีนทอลก 
 เกมโซน * ชอง 9 เสาร 12.30 -13.30 น. แมส มอนิเตอร 
สาระบันเทิง ชวนช่ืนร่ืนสราญ ชอง 3 วันหยุดราชการ 10.00 -11.00 น. แมส มอนิเตอร 
 Wake Club ชอง 5 อาทิตย 09.00 -09.50 น. ทีนทอลก 
 ยาคูซา ชอง 5 อาทิตย10.00 -10.50 น. ทีนทอลก 
 กา เม โชว ชอง 9 เสาร 11.30-12.30 น. แกรมม่ีเทเลวิช่ัน
 ตัวปวน ชอง 5 วันหยุดนักขัตฤกษ 14.00-15.00 น. เอ็กแซ็กท 

* ไดรับรางวัล Best Game / Quiz Show จาก TV Asian Award ป 2001 

ประเภทรายการโทรทัศนของกลุมบริษัท 

ละคร (2)
8%

เกมสโชว (5)
21%

สาระบันเทิง (5)
21%

รายการ
เพลง (12)

50%
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รายละเอียดรูปแบบของแตละรายการ 

1. รายการเพลง 
เปนรายการโทรทัศนท่ีมีการนําเสนอในรูปแบบของมิวสิควีดีโอหรือภาพคอนเสิรต ของศิลปนมากมาย
หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงคในการโฆษณาประชาสัมพันธผลงานของกลุมบริษัทท่ีมีการผลิตผลงานออกมา
ในขณะน้ันใหเปนท่ีรูจัก เปนการแนะนําเพลงและศิลปน นอกเหนือจากการไดรับฟงผานสื่อประเภทอ่ืน ดังนั้น
รายการเพลงในรูปแบบของมิวสิควิดีโอหรือภาพคอนเสิรต     จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการนําเสนอให
ผูบริโภคไดทราบกอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ันๆ ของกลุมบริษัท  

2. ละครโทรทัศน 
เปนรายการโทรทัศนท่ีกลุมธุรกิจโทรทัศนมีความถนัดในดานการผลิตและมีการนําเสนอผลงานใหกับทาง
สถานีโทรทัศนอยางตอเนื่อง โดยในชวงท่ีผานมารายการประเภทละครของกลุมธุรกิจโทรทัศนท่ีมีการผลิต
ออกอากาศ ไดรับการตอบรับจากผูชมติดอันดับแนวหนาเสมอมา 

3. รายการเกมสโชว 
เปนรายการโทรทัศนท่ีไดรับความนิยมจากผูชมเปนอยางดีในปจจุบัน เนื่องจากรูปแบบการดําเนินรายการที่
สนุกสนาน มีสาระและความบันเทิงครบครัน และเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปเขารวมการแขงขันกับทาง
รายการ โดยผูชมยังไดรับความรูท่ีเปนประโยชนจากการชมรายการประเภทควิซโชวในประเด็นคําถามตางๆ ท่ี
ไดรับการเลือกสรรมาอยางดี หรือจะเปนการนําเสนอในรูปแบบของเกมโชวท่ีมีเอกลักษณ  สนุกสนาน เราใจ 
มีจุดขายอยูที่ศิลปนที่ถูกเชิญมารวมกับทางรายการ ทําใหรายการของกลุมบริษัทเปนรายการท่ีไดรับความ
นิยม ครองใจผูชมมาโดยตลอด  

4. รายการสาระบันเทิง 
เปนรายการท่ีมีกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนแนนอน  มีการนําเสนอในแงของความบันเทิง รายงานกระแสความ
นิยมและเร่ืองราวความคิด เปนกระจกสะทอนความคิดเห็นของวัยรุนไทยในสังคมปจจุบัน ท่ีมีการสอดแทรก 
เน้ือหา สาระ ใหกับกลุมเปาหมาย   

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาด 

กลยุทธในการแขงขัน 

 ผลิตผลงานที่มีคุณภาพมีสาระและความบันเทิงครบครัน 

นโยบายดานการตลาดของกลุมธุรกิจโทรทัศนจะยึดการพัฒนารูปแบบรายการอยางตอเนื่อง ในการ
นําเสนอรายการรูปแบบใหมท่ีมีสาระและมีคุณคาตอประชาชน โดยการกําหนดกลุมเปาหมายของผูชม
ท่ีชัดเจน มีรายการท่ีใหความบันเทิงหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนรายการวาไรตี้ท่ีเนนสาระและความ
บันเทิง ละคร หรือ เกมสโชว เปนตน โดยแตละบริษัทจะสามารถผลิตรายการโทรทัศนไดหลาย
ประเภทตามความถนดั ความสามารถ และความชํานาญของทีมงานผลิต เพื่อใหไดรายการโทรทัศนที่
มีคุณภาพ นอกจากนี้กลุมบริษัทยังใชกลยุทธในการสรางความตอเนื่องในฐานลูกคา โดยใหผูชม
รายการมีสวนรวมในรายการโดยใหมีการโทรเขามาตอบคําถามชิงรางวัล 
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 ผลิตรายการใหเขาถึงกลุมผูชมเปาหมาย 

ในการผลิตรายการใหมๆ  กลุมบริษัทจะมีการวิเคราะห กลุมผูชมเปาหมาย รูปแบบรายการของสถานี
อ่ืนท่ีแพรภาพในเวลาเดียวกัน  เพื่อนํามาประเมินถึงจุดเดนของรายการที่จะสามารถดึงดูดจํานวนผูชม
ไดมากกวา นอกจากนี้กลุมบริษัทยังนําขอมูลจากการสํารวจเรตต้ิง มาประเมินรูปแบบของรายการท่ี
เปนความตองการของผูชม และเพ่ือพัฒนารายการใหเขาถึงผูชมกลุมเปาหมายมากข้ึน  

 ทีมงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

ทีมงานและบุคลากรสําหรับกลุมธุรกิจโทรทัศน เปนทีมงานและบุคลากรท่ีเปนมืออาชีพในวงการ
โทรทัศนดวยประสบการณท่ียาวนาน ซึ่งเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหผลงานท่ีออกสูสายตาประชาชนมาก
ดวยคุณภาพและสาระ โดยรายการโทรทัศนของบริษัทฯสวนใหญมีเรตต้ิงและจํานวนผูชมในปริมาณท่ี
นาพอใจ นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดใชเครือขายของบริษัทฯในเครือตางๆ ในการจัดหาศิลปนหรือ
นักแสดง เพ่ือใหเกิดมูลคาโดยรวมสําหรับทุกสวนงาน  

 กลยุทธทางดานราคา 

กลุมธุรกิจโทรทัศนไดเนนใชกลยุทธทางการตลาดในดานราคาแบบเหมารวม (Package) ซึ่งขอบเขต
ของการใหบริการโฆษณาจะครอบคลุมหลายสื่อในหลายรูปแบบซึ่งจะกระจายไปหลายรายการแลวแต
ความตองการของลูกคา ในราคาท่ีคุมคาและประหยัดกวาการโฆษณาแบบเพียงรายการเดียว 
นอกเหนือจากการซื้อโฆษณา กลุมธุรกิจโทรทัศนยังโฆษณาผลิตภัณฑของลูกคาในรายการโทรทัศน
ตางๆ ของบริษัทฯ โดยการนําผลิตภัณฑของลูกคาไปเปนสวนประกอบหนึ่งในฉากของรายการ
โทรทัศนดวย 

ลักษณะลูกคา 

กลุมผูชมเปาหมาย 

กลุมผูชมเปาหมายสามารถแบงไดตามรูปแบบของรายการ และเจาะจงเฉพาะตามลักษณะเฉพาะของแตละ
รายการ โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

1) รายการเพลง : วัยรุนชายและหญิง อายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป / นักเรียน นักศึกษา ชายและหญิง / 
แมบาน 

2) ละครโทรทัศน และ รายการเกมสโชว : สําหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย 
3) รายการสาระบันเทิง : วัยรุนชายหญิงท่ัวประเทศ อายุระหวาง 12 ป ถึง 19 ป 

กลุมลูกคาเปาหมาย 

ลักษณะลูกคาของธุรกิจส่ือโทรทัศน สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท ดังนี ้

1) กลุมลูกคาท่ีเปนบริษัทโฆษณา (Agency) บริษัทโฆษณาจะซื้อเวลาโฆษณาจากผูผลิตรายการ และจะ
เปนผูเสนอการจัดสรรและวางแผนการใชส่ือโฆษณาของลูกคาผูเปนเจาของสินคา  

2) ลูกคาโดยตรง (Direct Customer)  เปนกลุมลูกคาผูประกอบการในธุรกิจตางๆ ที่ซื้อเวลาโฆษณาจาก
ผูผลิตรายการโดยตรง 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

ชองทางการจําหนายของกลุมธุรกิจสื่อโทรทัศนจะเปนลักษณะของการผานบริษัทโฆษณาประมาณรอยละ 
70 ของยอดขาย และขายตรงใหกับลูกคาประมาณรอยละ 30 ของยอดขาย  
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สัดสวนการขายใหแกลูกคารายใหญ 10 รายแรกตอรายไดในชวง 3 ปที่ผานมา 

หนวย : รอยละ 

 2542 2543 2544 6 เดือน 
2545 

รายไดรวมกันของลูกคา 10 รายแรก  51.56 47.92 42.08 48.62

ในระยะ 3 ปท่ีผานมากลุมธุรกิจสื่อโทรทัศนไมมีสัดสวนการขายใหแกลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 
30 ของรายไดรวมของกลุมธุรกิจส่ือโทรทัศน 

3.2.2 สภาพการแขงขัน 

การแขงขันภายในอุตสาหกรรมโทรทัศนจัดวามีการแขงขันกนัคอนขางสูง ปจจุบันมีสถานีโทรทัศนที่ใหบริการ
แกผูชมท่ัวประเทศโดยไมคิดมูลคา หรือสถานีโทรทัศนแบบพ้ืนฐาน หรือ ฟรีทีวี รวม 6 สถานีไดแก ชอง 3, 
5, 7, 9, 11 และไอทีวี ทั้งนี้ผูผลิตรายการจะตองทําสัญญาเชาเวลาจากทางเจาของสถานี เพื่อผลิตรายการ
และหารายไดจากการขายโฆษณาสนิคาและบริการตางๆ หรือผลิตรายการและขายใหแกทางสถานี โดย
ไดรับรายไดจากการขายรายการนั้นๆ ยกเวนชอง 11 ท่ีไมมีการขายโฆษณา ในการเชาเวลาเพื่อผลิต
รายการหรือการขายรายการ ทางเจาของสถานีจะพิจารณาจากรายการท่ีนําเสนอ คุณภาพ โอกาสท่ีจะสราง
ความนิยม ซึง่จะมีผลตอการจัดอันดับ Rating และความตองการโฆษณาของสินคาและบริการ ที่มากกวา
รายการอ่ืนๆ หรือสถานีอ่ืนๆ  

ในการผลิตรายการทางโทรทัศน ผูผลิตรายการตองมีความพรอมในดานเงินทุน ประสบการณ ความชํานาญ 
บุคลากร และความสัมพันธกับเจาของสถานีซึ่งประกอบดวยบริษัทเอกชน และหนวยงานของรัฐบาล การ
แขงขันจะรุนแรงมากในชวงของรายการท่ีแพรภาพหลังขาวภาคคํ่า และกอนขาว (ชวง Prime Time) ซึ่ง
รายการสวนใหญจะเปนประเภทละคร   

สําหรับคูแขงขันในธุรกิจส่ือโทรทัศน ปจจุบัน มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและรับจางผลิตรายการโทรทัศน
ประเภทตางๆ มากราย ท่ีมีรูปแบบการผลิตรายการท่ีใกลเคียงกัน ประกอบดวยบริษัทยอยของทางเจาของ
สถานีท่ีเปนเอกชน หรือผูผลิตรายการอิสระ เชน บริษัท ยูมา 99 จํากัด บริษัท บรอดคาสไทย เทเลวิช่ัน 
จํากัด บริษัท เมคเกอรกรุป จํากัด บริษัท ทีวีซีน จํากัด บริษัท ฮูแอนดฮู จํากัด บริษัท ทูอินวัน จํากัด บริษัท 
รีไมน โปรดั๊กชั่น จํากัด และ บริษัท เวิรกพอยท จํากัด ผูผลิตรายการอิสระบางรายจะดําเนินการผลิต
รายการใหแกสถานีใดสถานีหน่ึงเทาน้ัน แตมีนอยรายรวมท้ังกลุมบริษัท ที่สามารถผลิตรายการใหแกสถานี
ทุกชอง  

สวนแบงการตลาดและจํานวนคูแขงขัน 

ในการคํานวณมูลคาโดยรวมของธุรกจิสือ่โฆษณาทางโทรทัศน จะเปนการคํานวณจากนาทีโฆษณาในแตละ
ชวงคูณดวยอัตราคาโฆษณาในชวงน้ันๆ โดยใชมูลคาท่ีไมไดมีการปรับลดราคาขาย สงผลใหมูลคาตลาดท่ี
ไดมานัน้สูงเกินจริงอยางไรก็ตามวิธกีารคํานวณกอนหักสวนลดถือเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถนํามาเปรียบเทียบ 
สวนแบงการตลาดได โดยจากผลการศึกษาของบริษัท เอซีนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2545 กลุมบริษัทมีสวนแบงการตลาดสําหรับส่ือโทรทัศนประมาณรอยละ 3 
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ตลาดโฆษณาของสื่อโทรทัศน 

จากการศึกษาของบริษัท เอซีนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ไดเปรียบเทียบตัวเลขการใชงบโฆษณาผานสื่อ
ประเภทตางๆ พบวาส่ือโทรทัศนเปนส่ือท่ีไดรับความนิยมสูงสุด โดยมีสวนแบงการตลาดอยูประมาณรอยละ 
61 และเม่ือเปรียบเทียบคร่ึงปแรกของป 2545 เทียบกับคร่ึงปแรกของป 2544 งบโฆษณาสื่อโทรทัศน
เพิ่มข้ึนจาก 16,436 ลานบาทเปน 17,928 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 9  ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบอัตรา
การเติบโตของสือ่โทรทัศนกับอัตราการเติบโตของสื่อทุกประเภท จะพบวาสื่อโทรทัศนจะมีจํานวนงบโฆษณา
เพิ่มขึ้นที่สูงกวา แตมีอัตราการเติบโตท่ีนอยกวา ท้ังนี้เนื่องจากสื่อโทรทัศนมีมูลคาท่ีใหญกวามาก ทําใหการ
เปรียบเทียบอัตราการเติบโตระหวางสือ่ทําไดยาก  

มูลคาคาโฆษณาในส่ือโทรทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
ส่ือโทรทัศนเปนส่ือท่ีไดรับความนิยมสูงสุดต้ังแตในอดีต และแนวโนมเชนน้ีตอไปในอนาคต เนื่องจากเปนสื่อ
ท่ีสามารถสื่อความหมาย แพรภาพไดเขาใจงาย และเจาะกลุมเปาหมายไดท่ัวถึง ดังนั้นจึงเปนสื่อท่ีมีงบ
โฆษณาสูงสุดและสงผลใหเปนส่ือท่ีมีการแขงขันเพ่ือแยงชิงสวนแบงตลาดมากท่ีสุด นอกจากนี้สถานีโทรทัศน
ที่มีในปจจุบัน มีเพียง 3 สถานี คือชอง 3 ชอง 7 และไอทีวี  ท่ีดําเนินการโดยเอกชน และมีสวนแบงตลาดสูง
มากเม่ือเทียบกับสถานีโทรทัศนของหนวยงานรัฐบาล ดังนั้นผูผลิตรายการจึงตองเนนคุณภาพ ความแปลก
ใหมของรายการ รูปแบบท่ีเหมาะสมกับผูชมสวนใหญ เพื่อนําเสนอและใหรายการที่ผลิตสามารถแพรภาพใน
สถานีท่ีมีสวนแบงการตลาดสูง  

อยางไรก็ตาม จากการที่มีชองวางสําหรับเครือขายรายใหมในระบบยูเอชเอฟ อีกหน่ึงเครือขายซึ่งข้ึนอยูกับ
นโยบายขององคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ท่ีกําลังอยูในระหวางการจัดต้ังวาจะออกใบอนุญาตใหมเม่ือไร และมี
เง่ือนไขอยางไร ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯท่ีมีศักยภาพ และเงินทุนเพียงพอ มีโอกาสท่ีจะเปนเจาของสถานี และเม่ือ
เกิดสถานีชองใหม จะทําใหเกดิความตองการรายการโทรทัศน (Program) ประเภทตางๆ เพิ่มมากข้ึน สงผล
ใหธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศนมีแนวโนมการเติบโตท่ีสูงในอนาคต 

นอกจากนี้บริษัทฯผูผลิตรายการที่เปนเจาของลิขสิทธิ์ละครสามารถนํารายการที่เคยแพรภาพทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนไปจําหนายตอใหแกผูประกอบการอ่ืนๆได เชน ผูประกอบการเคเบิ้ลทีวี ซึ่งเปนโอกาสท่ี
บริษัทฯผูผลิตรายการจะมีรายไดจากการขายละครเพ่ิมมากข้ึน 
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

องคประกอบสําคญัในการผลิตรายการโทรทัศน 

1) นักแสดง พิธีกรและบุคลากรฝายการผลิต 

บริษัทฯจะคัดเลือกและวาจาง นักแสดง หรือ พิธีกร ท่ีมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับละครเร่ืองนั้นๆ หรือ
รายการนั้นๆ ท้ังนี้กลุมบริษัทฯจะมีขอไดเปรียบ ในกรณีท่ี นักแสดง หรือ พิธีกร เปนบุคลากรของ จี
เอ็มเอ็ม แกรมม่ี ซึ่งเปนบริษัทใหญ เนือ่งจากจะทําใหสามารถติดตอ ประสานงาน และขอความรวมมือ
ไดงายกวา อยางไรก็ตามกลุมบริษัทฯจะจายคาตอบแทนโดยตรงใหกับ นักแสดง หรือ พิธีกร ตาม
ราคาตลาด ไมไดรับสวนลดแตอยางไร ในสวนของบุคลากร สวนใหญจะเปนพนักงานประจําของ
บริษัทฯซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน ปจจุบันกลุมบริษัทฯมีบุคลากรฝายการผลิต 171 คน 
บุคลากรของบริษัทฯสวนใหญจะอยูกับบริษัทฯมาเปนระยะเวลานาน และกลุมบริษัทไดใหความสําคัญ
ของการอบรมและพัฒนาบคุลากรเปนอยางมาก 

2) สถานท่ีใชในการถายทําและอุปกรณท่ีใชในการผลิต 

ในการผลิตละคร และรายการ ซ่ึงจะมีการถายทํานอกสถานท่ีเปนหลัก และมีบางรายการที่ทําการผลิต
ในสถานที ่ดังนั้นกลุมบริษัทจะเชาสถานท่ีในการถายทําจากบุคคลภายนอก เนื่องจากการลงทุนสราง
สตูดิโอ ตองใชเงินลงทุนท่ีสูงและไมคุมทุน โดยปกติแลวจะมีเพียงเจาของสถานีเทานั้นท่ีจะสรางสตูดิโอ 
ซึ่งสวนใหญสําหรับการผลิตขาว ท้ังนี้กลุมบริษัทจะเชาอุปกรณท่ีใชในการผลิตรายการ เชน 
กลองโทรทัศน คอมพิวเตอรสําหรับตัดตอภาพและเสียง จาก จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี โดยจายคาเชาตาม
ราคาตลาด 

ตนทุนการผลิต 

ในสวนของตนทุนการผลิตของกลุมบริษัท คาใชจายหลักคือ คาเชาเวลา คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ใชในการ
ถายทําและอุปกรณท่ีใชในการผลิต คานักแสดง และคาพิธีกร 

3.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ไมมี 

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

ไมมี  

ผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดการประกอบธุรกิจ 
จากการท่ีกลุมบริษัทไมมีสถานีวิทยุและโทรทัศนเปนของตนเอง จึงจําเปนตองเชาเวลาสถานีจากท้ังหนวยงานเอกชน
และรัฐบาล ซึ่งทําใหมีขอจํากัดในการขยายธุรกิจทางดานสื่อและความตอเนื่องของการตออายุสัมปทาน อยางไรก็
ตาม จากกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 วาดวยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และ
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมท่ีคาดวาจะแลวเสร็จในเร็ววัน โดยปจจุบันอยู
ในระหวางการคัดเลือกคณะกรรมการดังกลาว ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหเอกชนหรือผูประกอบการมีโอกาสเปน
เจาของสถานีมากข้ึน ดังนั้นดวยความพรอมทางดานประสบการณ บุคลากร และเงินทุน กลุมบริษัทจึงม่ันใจใน
โอกาสสําหรับการเปนเจาของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนในอนาคต เพื่อการขยายธุรกิจทางดานสื่อตอไป 
นอกจากนี ้จากแนวโนมท่ีความตองการรายการโทรทัศนประเภทตางๆ จะเพิ่มสูงข้ึนจากการมีสถานีชองใหม จึงทํา
ใหเกิดประโยชนตอกลุมบริษัท ในฐานะท่ีเปนผูผลิตรายการโทรทัศนท่ีไดรับความนิยมและมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับแก
ประชาชนท่ัวไป 
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ธุรกิจสิ่งพิมพ 

ผลิตภัณฑหลักของกลุมธุรกิจสิ่งพิมพ คือ นิตยสารอิมเมจ (วางแผง 1 เลมตอเดือน) นิตยสารอิมเมจฉบับพิเศษ 
Beauty & Health (วางแผน 2 เลมตอป) และหนังสือเลม หรือ Pocket Book ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2545 สามารถ
แบงเปนหมวดหมูไดดังน้ี 

สิ่งพิมพ / รูปแบบ ชื่อสิ่งพิมพ 
นิตยสาร √ นิตยสารอิมเมจ √ นิตยสารอิมเมจฉบับพิเศษ Beauty & Health
หนังสือเลม   
ปรัชญารวมสมัย √ คือความเรียบงายภายใน  

√ ปกปริศนา  
√ สายไปเสียแลว 

ปกิณกะ √ รวยดวยไอเดีย   
√ วันวารของเรา   
√ หัดข่ีมากับ ชัญญา ศรีเฟองฟุง  

√ ดวยรักและพัลวัน  
√ คืนพเิศษคนพิเศษ  
√ ลุงต้ัวปาดาพาชิม 

โปสการด บุกเพื่อการกุศล √ เร่ืองวาว   
√ ของฝากจากฟากฟา  

√ สักเลมกอนนอน  
√ สัก 

วรรณกรรมแปลรวมสมัย √ เซก็ซ แอนด เดอะ ซิต้ี   
√ หญิงสาวกับตางหูมุก   
√ คําสารภาพของสาวนักชอปฯ 
√ ไดอาร่ี ของบริดเจ็ท โจนส   

√ ไดอาร่ีเลม 2 ของบริดเจ็ท โจนส  
√ ความลับของเด็กสาว  
√ เร่ืองท่ีไมเคยเลา (ความลับของเด็กสาว 2)

วรรณกรรมญี่ปุนแปลรวม
สมัย : Japanese Book 

√ Kirakira เปนประกาย  
√ คิทเชน  

√ ริง คําสาปมรณะ  
√ แผนอําพราง 

ทองเท่ียว เดินทาง √ เดินทางกับความรัก  √ หัวใจติดแสตมป 
คอลัมนิสตรวมสมัย √ Foolstop  

√ เพลินกบัพลอย   
√ 21st Century Woman  
√ ปลาฉลามฟนหลอ  
√ คิดแบบอ๊ัต  

√ My life as a dog   
√ D-type  
√ Modernism  
√ Fortune Cookies 

ความงามและสุขภาพ √ แตงหนาสวยดวยตนเอง   
√ แตงหนาสวยสําหรับผูหญิงทํางาน 

√ ดูแลผิวสวยดวยตัวเอง  
√ ออกกําลังอยางไรใหเหมาะกบัรูปราง 

รายละเอียดรูปแบบของสิ่งพิมพ 

1. นิตยสาร 
นิตยสารอิมเมจเปนนิตยสารแฟชั่น ท่ีโดดเดนดวยภาพแฟช่ัน รวมถึงเนื้อหาท่ีเขมขน รวมสมัย ประกอบดวย
ขาวสารและขอมูลท่ีนาสนใจ ท้ังในดานสังคม ศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร เพลง หนังสือ คอลัมนท่ีเอ้ือประโยชน
ตอสงัคม การสัมภาษณแนะนําบุคคลที่นาสนใจในทุกสาขาอาชีพ สารคดี รายงานพิเศษท้ังในและตางประเทศ 
แนะนําขาวสารและสินคาเกี่ยวกับความงาม แฟชั่น บทความเชิงทัศนะ จากนักเขียนรับเชิญจากวงการตางๆ 
เชนนักธุรกิจ นักโฆษณา นักดนตรี แพทย นักวิชาการ และมีบทความเกี่ยวกับการทองเท่ียวท้ังในและ
ตางประเทศ สวนนิตยสารอิมเมจฉบับพิเศษ Beauty & Health จะมุงเนนความเขมขนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพในสภาวะปจจุบัน เสริมดวยภาพและแฟช่ันท่ีนาสนใจ เนนใหเกิดความแตกตางจากนิตยสาร
ท่ัวไป  
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2. หนังสือเลม 

หนังสือเลมของธุรกิจสิ่งพิมพ จะประกอบดวย เร่ืองแปล รวมขอเขียนของคอลัมนิสตรุนใหม และคูมือความงาม 
ในการผลิต ธุรกิจสิ่งพิมพจะเนนการสรางเนื้อหาข้ึนมาใหม การคัดสรรตนฉบับจากตางประเทศในแนวใหม 
เพ่ือสรางความโดดเดนจากคูแขง  

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาด 

กลยุทธในการแขงขัน 

√ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีความนาสนใจ 

นิตยสารจะมีจุดเดนท่ีชัดเจน คือมีหนาปกและแฟชั่นท่ีนาสนใจ และเปนท่ีดึงดูด โดยการนํานางแบบ
ช้ันนําของเมืองไทย มานําเสนอในรูปแบบท่ีทันสมัย แตกตางจากนิตยสารแฟชั่นเลมอื่นๆ นอกจากนี้
ยังมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย เชนคอลัมนสัมภาษณ คอลัมนทองเท่ียว และไมจํากัดวาเปนนิตยสารสําหรับ
ผูหญิงเทาน้ัน แตเปนนิตยสารสําหรับทุกเพศ (Unisex) มีรูปเลมท่ีสวยงาม พิมพ 4 สี และขนาดพิเศษ
กวาเลมอ่ืน ทําใหภาพโฆษณาดูสวยงามกวาเลมอ่ืนๆ ในสวนของหนังสือเลม จะเนนการสราง
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ โดดเดน เนื้อหาท่ีทันยุค อยูในสมัยนิยม ไมเนนการออกหัวหนังสือจํานวน
หลายเลมมาก แตเนนใหหนังสือแตละหัวหนังสอืมีคุณภาพ และมียอดขายท่ีสูง 

√ กลยุทธทางดานการสงเสริมการขาย 

สําหรับลูกคาท่ีซ้ือโฆษณา ธุรกิจสิ่งพิมพจะใหสิทธิพิเศษสําหรับลูกคาท่ีมียอดซื้อสูงพอสมควร เชน ให
คิวถายแฟช่ัน สําหรับลูกคาท่ีซ้ือโฆษณาตลอดท้ังป หรือใหสิทธิลูกคาในการนําสินคาใหมๆ มาลง
โฆษณาเสริมไดตามความเหมาะสม หรือใหตําแหนงหนาโฆษณาท่ีดีข้ึน (Upgrade) และมีการโฆษณา 
และประชาสัมพันธสินคาในคอลัมนตางๆ ตามความเหมาะสม  

√ กลยุทธทางดานราคา 

สําหรับลูกคาท่ีซื้อโฆษณา ธุรกิจสิ่งพิมพมีนโยบายการปรับราคาท่ียืดหยุนสําหรับลูกคาเดิม เชน ให
สิทธิลูกคาในการซื้อหนาโฆษณาในนิตยสารฉบับพิเศษ ท่ีราคาพิเศษ สําหรับลูกคาที่มีการลงโฆษณา
ในนิตยสารปกติหลายคร้ัง  หรือใหสวนลดแกลูกคาท่ีซ้ือโฆษณาในนิตยสารปกติตลอดท้ังป  

สําหรับลูกคาท่ีซ้ือนิตยสาร จะมีการแลกแจกแถมเฉพาะในกรณีท่ีไดรับสปอนเซอรจากทางลูกคา โดย
เลือกเฉพาะสินคาท่ีเหมาะสมเปนการอภินันทนาการแกผูอาน สวนหนังสือเลม ธุรกิจสิ่งพิมพจะ
หลีกเล่ียง การลด แลก แจก แถม เพราะจะเปนวิธีการที่ไมไดผลในระยะยาว ซึ่งทําลายภาพพจนของ
บริษัท และสงผลใหกําไรลดลง ท้ังนี้จะดําเนินการดังกลาวเฉพาะในชวงงานสัปดาหหนังสือและ
มหกรรมหนงัสือเทานัน้  

ลักษณะลูกคา 

กลุมผูอานเปาหมาย 

กลุมผูอานเปาหมายสามารถแบงไดตามประเภทของส่ิงพิมพ ประกอบดวย 

√ นิตยสาร : ไมจํากัดเพศหรืออายุของกลุมผูอาน ประกอบดวย บุคคลหลายสาขาอาชีพ เชน นักเรียน 
นักศึกษา นักโฆษณา ผูคนในวงการแฟชั่น และวงสังคม แพทย นักพัฒนา บรรณาธิการ นักการเมือง 
และคนทํางานโดยทั่วไป เปนตน 

√ หนังสือเลม : ชาย/หญิง อายุ 20-40 ป ทันสมัย การศึกษาข้ันตํ่าปริญญาตรี  
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กลุมลูกคาและชองทางการจัดจําหนายส่ิงพิมพ 

ในสวนของนติยสาร  

√ ในเขตกรุงเทพมหานคร จะขายใหแกแผงรานหนังสือชั้นนํา โดยเฉพาะในยานธุรกิจซึ่งมีลักษณะซื้อ
ขายขาด ไมมีการรับคืน โดยจายคาตอบแทนการขาย เปนรอยละของราคาหนาปก  

√ ในตางจังหวัด จะขายใหแกตัวแทนจัดจําหนายคือ บริษัท ธนบรรณ จํากัด โดยบริษัทจะรับคืนสินคา
บางสวน  

√ ขายใหแกสมาชิก โดยการจดัสงทางไปรษณีย โดยลูกคาติดตอกับกลุมบริษัทโดยตรง 

√ การจดัจําหนายผานผูคาปลีก หรือแผงรานคายอย ซ่ึงจะติดตอรับสินคากับกลุมบริษัทโดยตรง 

√ การจดัจําหนายผานทางโทรศัพท หรือทาง Internet  

การจัดจําหนายนิตยสารเกือบท้ังหมดจะเปนการขายตรงใหแกตัวแทนจัดจําหนาย ซ่ึงคิดเปนรอยละ
ประมาณ 99 ของยอดขายนิตยสาร 

ในสวนของหนังสือเลม 

√ ขายตรงใหแกตัวแทนจัดจําหนาย 2 ราย คือ บริษัท งานดี จํากัด และ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งแบงตามประเภทของหนังสือเลม และตัวแทนจัดจําหนายท้ัง 2 ราย จะขายตอใหแกราน
หนังสือชั้นนํา โดยตัวแทนจัดจําหนายจะไดรับคาตอบแทนการขาย เปนรอยละของราคาหนาปก ตาม
จํานวนเลมท่ีขายได   

√ การจดัจําหนายผานทางไปรษณยี โดยลูกคาติดตอกับธุรกิจส่ิงพิมพโดยตรง 

√ การจดัจําหนายเอง ในงานสัปดาหหนังสือ 

การจดัจําหนายหนังสือเลมเกือบท้ังหมดจะเปนการขายตรงใหแกตัวแทนจัดจาํหนาย ซึ่งคิดเปนรอยละ
ประมาณ 99 ของยอดขายหนังสือเลม 

สัดสวนการจัดจําหนายส่ิงพิมพแบงตามพ้ืนท่ีขาย  

พ้ืนท่ีขาย นิตยสาร(รอยละ) หนังสือเลม (รอยละ) 
เขตกรุงเทพมหานคร 77 70 
ตางจังหวัด 23 30 
กลุมลูกคาซ้ือโฆษณาในนิตยสาร 

1) กลุมลูกคาที่เปนบริษัทโฆษณา (Agency) บริษัทโฆษณาจะซื้อเนื้อท่ีโฆษณาจากเจาของหนังสือ และ
จะเปนผูเสนอการจัดสรรและวางแผนการใชส่ือโฆษณาของลูกคาผูเปนเจาของสินคา   

2) ลูกคาโดยตรง (Direct Customer)  เปนกลุมลูกคาท่ีเปนเจาของสินคาท่ีมีความสนใจท่ีจะลงโฆษณา
ในนิตยสาร 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

ชองทางการจําหนายของกลุมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพจะเปนลักษณะของการขายใหแกบริษัทโฆษณาประมาณรอย
ละ 57 ของยอดขาย และขายตรงใหกับลูกคาประมาณรอยละ 43 ของยอดขายโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ 
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3.2.2 สภาพการแขงขัน 

สื่อสิ่งพิมพมีการแขงขันอยูในระดับปานกลาง โดยความนิยมในการโฆษณาในนิตยสารแฟชั่น คือสินคา
ประเภทเคร่ืองสําอาง น้ําหอม เสื้อผา เคร่ืองแตงกาย และของใชสวนตัว ปจจุบัน นิตยสารแฟชั่นจะมี 2 
ประเภท คือนิตยสารรายเดือน เชน อิมเมจ, CLEO, ELLE, COSMOPOLITAN สวนประเภทที่ 2 คือ นิตยสาร
รายปกษ (2 เลมตอเดือน) เชน ดิฉัน พลอยแกมเพชร แพรว เปรียว ผูหญิง และ LIPS หรืออาจจัดแบงเปน
หัวหนังสือภายในประเทศและท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิมาจากตางประเทศก็ได 

สําหรับหนังสือเลม ผูประกอบการของหนังสือเลมสามารถแบงออกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญไดแก กลุม
อมรินทร ซึ่งครอบคลุมตลาดสวนใหญ และแบงเปนสํานักพิมพตางๆ ตามประเภทหนังสือท่ีชัดเจน เชน 
สํานักพิมพอมรินทร สํานักพิมพแพรวสุดสัปดาห สํานักพิมพแพรวเอนเตอรเทน สํานักพิมพคลีนิคบานและ
สวน สํานักพิมพครัวบานและสวน สํานักพิมพอรุณ สํานักพิมพ NG  กลุมมติชน และกลุมดอกหญา สวน
สํานักพิมพอิมเมจจะเปนสํานักพิมพขนาดกลางท่ีมีความชัดเจนในการประกอบธุรกิจ และมุงเนนตลาดท่ีมี
โอกาสและยังไมมีสํานักพิมพใดครองตลาดอยู สวนสํานักพิมพขนาดกลางและขนาดเล็กอ่ืนจะมีอีกจํานวน
มาก และเม่ือสํานักพิมพอิมเมจสามารถสรางกลุมผูอาน และประสบความสําเร็จในการเจาะตลาดใหมๆ 
สํานักพิมพขนาดกลางและขนาดเล็กจะพยามเขามาแยงชิงสวนแบงตลาด อยางไรก็ตามจากการท่ีทาง
สํานักพิมพอิมเมจ มีประสบการณและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการไดรับการยอมรับจากผูอานสูง การเขามา
ชิงสวนแบงตลาดของคูแขงจึงทําไดไมงาย นอกจากนี้สํานักพิมพขนาดกลางและขนาดเล็กสวนใหญจะมี
ปญหาดานบุคลากร เงินทุน ความตอเน่ืองในการดําเนินงาน และขาดทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

ตลาดโฆษณาของสื่อสิ่งพิมพ 

จากการศึกษาของบริษัท เอซีนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ไดเปรียบเทียบตัวเลขการใชงบโฆษณาผานสื่อ
ประเภทตางๆ พบวาสื่อทางนิตยสารมีสวนแบงการตลาดอยูประมาณรอยละ 6 และเม่ือเปรียบเทียบคร่ึงป
แรกของป 2545 เทียบกับคร่ึงปแรกของป 2544 งบโฆษณาสื่อทางนิตยสารเพิ่มข้ึนจาก 1,431 ลานบาท
เปน 1,610 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 13 โดยความนิยมในการใชสื่อทางนิตยสารมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
และสินคาที่ลงโฆษณามีไดหลากหลายประเภทเชนเครื่องสําอาง น้ําหอม เสื้อผา เคร่ืองแตงกาย ผลิตภัณฑ
ผม อาหาร เคร่ืองด่ืม ยา อาหารเสริม เคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณสํานักงาน สื่อสาร ธนาคาร โรงแรม บาน 
และรถยนต  

แผนภาพแสดงมูลคาคาโฆษณาในส่ือ 
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แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ธุรกิจสิ่งพิมพคาดวาความตองการของนิตยสารและหนังสือเลมมีแนวโนมท่ีสูงข้ึน เนื่องจากประชาชนมี
การศึกษาสูงขึ้น ใหความสําคัญตอการอานมากข้ึน มีวิถีชีวิตท่ีแตกตางจากในอดีต และสนใจศึกษาสิ่งรอบตัว 
และคาดวาเจาของสินคา และบริษัทโฆษณา จะสนใจซื้อโฆษณาในนิตยสารมากข้ึนเชนกัน ในสวนของผูผลิต
นิตยสารจะเนนการปรับเนื้อหาและปกของนิตยสารรวมท้ังการแจกของพรีเม่ียม เพื่อดึงดูดลูกคากลุมใหม 
และรักษาลูกคากลุมเดิม แตคาดวาจะมีนิตยสารของตางประเทศเขามาแยงชิงสวนแบงตลาด ในสวนของ
หนังสือเลม ธุรกิจสิ่งพิมพคาดวาจะมีผูประกอบการรายใหมผลิตหนังสือเลมออกมาตามความตองการของ
ตลาด อยางไรก็ตามสํานักพิมพอิมเมจเชื่อวาจะรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหมได เนื่องจากอยูในตลาด
ท่ีมีความเช่ียวชาญ และไดรับการยอมรับจากผูอาน มีประสบการณสูง มีบุคลากร และมีเงินทุนท่ีพรอม 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

องคประกอบสําคัญในการผลิตนิตยสารและหนังสือเลม 

1) เน้ือเร่ือง (Content) 

ในการผลิตนติยสาร ฝายกองบรรณาธกิารจะเปนผูรับผิดชอบ  

โดยบรรณาธิการบริหาร จะเปนผูใหนโยบายโดยรวมในการจัดทําเนื้อหาของนิตยสาร สวนรอง
บรรณาธิการบริหาร จะเปนผูควบคุมการผลิตและใหตนฉบับเสร็จตรงเวลา รวมท้ังติดตอนักเขียน
พิเศษ (คอลัมนิสต) ใหสงตนฉบับและรูปภาพประกอบตามกําหนด และกองบรรณาธิการทุกคนจะมี
สวนรวมในการคิดรายละเอียดเน้ือหาภายในฉบับ  

ในการผลิตหนังสือเลมจะมีวัตถุดิบหรือตนฉบับมาจาก 3 แหลงคือ 

√ การแปลจากหนังสือตางประเทศ โดยจายคาลิขสิทธิ์ใหแกผูเขียน และจายคาแปลใหแกผูแปล 
ตามราคาท่ีตกลงกนั และตามจํานวนหนงัสือท่ีขายได 

√ การรวบรวมตนฉบับจากนิตยสารหรือหนังสือพิมพ และจายคาลิขสิทธิ์ใหแกนักเขียน ตามราคา
ที่ตกลงกัน และตามจํานวนหนงัสือท่ีขายได 

√ การสรางเนื้อหาข้ึนมาใหม สวนใหญจะเปนหนังสือคูมือ เชนคู มือความงาม มีการจาย
คาตอบแทนใหแกผูใหเน้ือหา และผูเขียน รูปแบบผลตอบแทนมีหลายแบบ เชน จายตามราคาที่
ตกลงกัน และตามจํานวนหนงัสือท่ีขายได  

2) บุคลากร นักแปล 
บุคลากรจะเปนพนักงานประจํา ในสวนท่ีเกี่ยวกับการผลิตนิตยสารจะประกอบดวย ฝายกอง
บรรณาธกิารซึง่มีจํานวน 8 คน ฝายศิลปกรรม 3 คน ฝายภาพ 5 คน ฝายคอมพิวเตอร Graphic 2 คน 
และฝายผลิต 2 คน นอกจากน้ีจะมีการจางชางภาพมืออาชีพในการถายภาพแฟช่ันในบางกรณี และจาง
นางแบบจากภายนอก 

ในสวนท่ีเกี่ยวกับการผลิตหนังสือเลมจะประกอบดวยพนักงานประจํา คือฝายกองบรรณาธิการซึ่งมี
จํานวน 4 คน ฝายพิสูจนอักษร 1 คน และฝายผลิต 1 คน นอกจากนี้บริษัทฯจะวาจางนักแปลท่ีมีความ
ถนัดในการแปลหนังสือตามแนวท่ีถนัด และมีการจางนักแปลหนาใหมท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหหนังสือมี
คุณภาพและมีความโดดเดนจากหนังสือเลมของคูแขง สําหรับการผลิตหนังสือท่ีมีการสรางเนื้อหาใหม 
บริษัทจะคัดเลือกผูท่ีมีความชํานาญ และมีช่ือเสียงในดานตาง ๆ มาเปนผูใหเน้ือหา  

 


