บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
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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สถานีวิทยุ
F.M. 106.5 MHz.
Green Wave

วัน / เวลาออกอากาศ/
รัศมีครอบคลุม

ลักษณะรายการ

ทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง / รายการวิทยุยอดนิยมของ
คนทํางาน
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ

กลุม เปาหมาย
กลุม คนทํางานทัง้ ชายและหญิง
อายุ 25 ปขึ้นไป

รายละเอียดรูปแบบรายการของแตละสถานีวทิ ยุ
สถานีวิทยุ : F.M. 88.0 MHz. (Radio No Problem) กรมประชาสัมพันธ
Radio No Problem เปนรายการวิทยุที่เปนศูนยรวมของคําถามและคําตอบในทุกเรื่องราวที่มีสาระ โดยเปดโอกาสให
ผูฟงไดฝากคําถามในสิ่งที่สนใจใครรูไดทุกเรื่อง และทางรายการจะทําหนาที่คนหาคําตอบจากผูที่รูจริงมาตอบให
นอกจากนี้ Radio No Problem ยังเปนรายการวิทยุที่เปดทั้งเพลงไทยและเพลงสากลที่เปนที่นิยม ซึ่งดําเนินรายการ
โดยนักจัดรายการชื่อดังที่มีความสามารถในการจัดรายการที่ถูกใจกลุมเปาหมาย โดยจากรูปแบบของรายการที่เปน
เอกลักษณ จึงทําใหไดรับความนิยมจากผูฟงที่เปนคนรุนใหมและมีความใฝรูอยางแทจริง และไดรับความนิยมติด
อันดับ 1 ใน 5 ของรายการวิทยุยอดนิยมของการสํารวจของบริษทั ฯ และบริษัทสํารวจทีเ่ ปนอิสระ
สถานีวิทยุ : F.M. 89.0 MHz. (Bangkok Radio) สถานีวทิ ยุยานเกราะ
เปนรายการวิทยุคลื่นใหมลาสุดของกลุมบริษัทที่นําเสนอเพลงแนว Easy listening ทั้งไทยและสากล ใหมและเกา
โดยมีรูปแบบรายการที่สามารถตอบสนองความตองการของคนเมือง คนรุนใหมวัยทํางาน ไมวาจะเปนขาว
เหตุการณปจจุบัน กิจกรรมพักผอน การดูแลคุณภาพชีวิต งานอดิเรก แฟชั่น และทุกเรื่องราวที่เกี่ยวของกับคนเมือง
ดวยรูปแบบการนําเสนอทีท่ นั สมัยตามสไตลชวี ติ เมือง เพือ่ ให Bangkok Radio เปน Sound of the City อยางแทจริง
สถานีวิทยุ : F.M. 91.5 MHz. (Hot Wave) สถานีวทิ ยุยานเกราะ
Hot Wave คือรายการวิทยุที่รวบรวมเรื่องราวทันสมัย สําหรับวัยรุนโดยเฉพาะ อีกทั้งยังเปนแหลงรวมเพลงไทยที่
กําลังเปนที่นิยมและใหมลาสุดฟงไดกอนใครจากทุกคายเพลง เนนบรรยากาศของรายการดวยความคึกคักและ
สนุกสนานเปนกันเองกับผูฟง ดําเนินรายการโดยนักจัดรายการอารมณดีที่มีเอกลักษณในการจัดรายการใหตรงใจ
วัยรุน และไดแสดงออกในสิ่งที่เปนประโยชนรวมกันอยางไมมีพิษภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมทางดนตรี ปจจุบัน
Hot Wave เปนรายการวิทยุยอดนิยมทีส่ ดุ ของวัยรุน จากการสํารวจของบริษทั ฯ และบริษัทสํารวจทีเ่ ปนอิสระ
สถานีวิทยุ : F.M. 93.5 MHz. (Radio Vote Satellite) กรมประชาสัมพันธ
เปนรูปแบบรายการวิทยุบันเทิงที่ติดตามรายงานขาวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงทั้งไทยและตางประเทศ
อยางใกลชิด ทั้งยังเปดโอกาสใหผูฟงไดรวมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราว ของวงการบันเทิงและเรื่องราวอื่นๆ ที่
กําลังไดรับความสนใจของคนทั้งประเทศดวยทีมนักจัดรายการที่เปนคนบันเทิง จึงทําให Radio Vote Satellite เปน
รายการวิทยุยอดนิยมของคนทั้งประเทศจากการสํารวจของบริษัทฯ และบริษัทสํารวจที่เปนอิสระ นอกจากนี้ Radio
Vote Satellite ยังเปนรายการวิทยุรายการเดียวที่ออกอากาศดวยระบบดาวเทียมครอบคลุมพื้นที่ใน 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
ซึง่ คิดเปนรอยละ 80 ของพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจทัว่ ประเทศ

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

หนา 10

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
สถานีวิทยุ : F.M. 106.5 MHz. (Green Wave) กรมไปรษณียโทรเลข
Green Wave คือรายการวิทยุรายการเดียวที่ทําหนาที่ของคลื่นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด โดยนําเสนอ
เนื้อหาและความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เปนประโยชนใหแกผูฟง เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับผูฟง ในการเห็นคุณคาของ
สิง่ แวดลอมและรูจ กั รักษาและปรับปรุงสิง่ แวดลอมใหดขี น้ึ เปนการสอดแทรกสาระลงไปในรายการอยางกลมกลืน
นอกจากนี้ Green Wave ยังนําเสนอเพลงไทยในแนว Easy Listening ที่เลือกสรรแลว ซึ่งดําเนินรายการโดยนักจัด
รายการที่มีคุณภาพ โดยเนนความสอดคลองกลมกลืนของอารมณการฟงดวยรูปแบบที่เปนเอกลักษณอยางชัดเจน
Green Wave จึงเปนรายการวิทยุยอดนิยมติดอันดับ 1 ใน 5 ของรายการวิทยุยอดนิยมของการสํารวจของบริษัทฯ
และบริษัทสํารวจทีเ่ ปนอิสระ
3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาด
กลยุทธในการแขงขัน

∏

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีรูปแบบการจัดรายการที่โดดเดน
เนื่องจากธุรกิจวิทยุในปจจุบันมีการแขงขันคอนขางสูง การเลือกซื้อโฆษณาของลูกคาจะพิจารณาจาก
รายการวิทยุทไ่ี ดรบั ความนิยมและมีคณ
ุ ภาพเปนสําคัญ ดังนั้นทางกลุมธุรกิจวิทยุจึงไดตระหนักและให
ความสําคัญในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ โดยการกําหนดรูปแบบ รายการที่ชัดเจน การปรับปรุง
รายการอยางตอเนื่องไมวาจะเปนในดานเนื้อหาสาระและความบันเทิง การนําเสนอรูปแบบรายการที่
แปลกใหม การกําหนดกลุมเปาหมายของผูฟงที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย รวมทั้งการ
ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีใหล้ําหนาทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหรายการมีคุณภาพและเปนที่นิยมใน
กลุมผูฟงใหมากที่สุด

∏

ทีมงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ทีมงานและบุคลากรสําหรับกลุมธุรกิจวิทยุของบริษัทฯ เปนมืออาชีพที่มีประสบการณในวงการวิทยุ
อยา งต อเนื่ องและยาวนาน มีผ ลงานและภาพพจนที่ดี เสมอมา โดยเฉพาะนัก จัด รายการที่ มี
ความสามารถในการตอบโต (Interact) ตอผูฟง ซึ่งเปนสวนสําคัญหนึ่งในการติดตามรับฟงของผูฟง
ตลอดเวลา และความสามารถในการจัดรายการที่ทันสมัย โดยรายการวิทยุทั้ง 5 คลื่นของบริษัทฯ
ไดรบั ความนิยมติดอันดับตนๆ ของการจัดอันดับสถานีวิทยุที่มีผูฟงมากที่สุดของทุกการสํารวจมาโดย
ตลอด

∏

มีนโยบายดานการตลาดที่ยืดหยุนและสรางสรรค
ดานราคา
กลุมธุรกิจวิทยุไดใชกลยุทธทางการตลาดในดานราคาแบบเหมารวม (Package) ซึ่งขอบเขตของการ
ใหบริการโฆษณาจะครอบคลุมหมดทั้ง 5 สถานีวิทยุของกลุมธุรกิจวิทยุ ในราคาที่คุมคาและประหยัด
กวาการซื้อโฆษณาเพียงสถานีเดียว นอกจากนี้กลุมธุรกิจวิทยุไดเล็งเห็นถึงการขายในระยะยาวจึงคง
ราคาขายอัตราคาโฆษณาประเภท Loose Spot ไวที่ราคาเดิมแตไดปรับราคาแบบเหมารวมลง เพื่อจูง
ใจใหลูกคาซื้อโฆษณาเพื่อใหไดรับสวนลดมากขึ้น รวมทั้ง การใหสวนลดสําหรับลูก คาที่มีก ารเซ็น
สัญญาในระยะยาว เพือ่ ความตอเนือ่ งในการบริหารงบประมาณ
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ดานการใหบริการกับลูกคา
กลุมธุรกิจวิทยุไดใหความสําคัญกับการใหบริการที่ดีเลิศแกลูกคาของกลุมบริษัท โดยมีการจัดอบรม
ใหแกพนักงานของกลุมบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจในงานดานสื่อ โดย
เฉพาะงานดานวิทยุและพรอมที่จะใหบริการกับลูกคาในทุกรูปแบบไมวาจะเปนกอนการขาย (ชวย
ลูกคาเลือกสินคาใหเหมาะกับ Concept คลื่น) ระหวางการขาย (ติดตามผลระหวางออกอากาศใหกับ
ลูกคา) หรือหลังการขาย (สรุปและประเมินผลตอบรับทีไ่ ดจากกลุม เปาหมายใหกบั ลูกคา)
ดานกิจกรรมสงเสริมการขาย
กลุมธุรกิจวิทยุจะมุงเนนการทํากิจกรรมรวมกันระหวางทางรายการและผูฟง มีการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ในหลายรูปแบบไมวาจะเปนการทองเที่ยวตางจังหวัด การชุมนุมแขงรถยนตทางไกล (Rally)
การจัดคอนเสิรต การชมภาพยนตร และการประกวดตางๆ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาและเพือ่ ผลักดันการขายอัตราคาโฆษณา (Loose Spot) ในรายการวิทยุ
∏

วิทยุบนอินเตอรเน็ต
เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการรับฟง กลุมธุรกิจวิทยุไดนําเอาความบันเทิงดานเสียงเพลงมาผนวก
กับเทคโนโลยีในปจจุบัน และถายทอดผานระบบ บรอดแบรนด เซอรวิส หรือ Internet ทําใหกลุม
ธุรกิจวิทยุสามารถนําเสนอความบันเทิงดานเสียงเพลงผานทางอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถึงไดทุกที่
ในทุ ก มุ ม โลกที่ มี ก ารใช ง านเป น แห ง แรกของเมื อ งไทย โดยเป ด บริ ก ารเต็ ม รู ป แบบภายใต ชื่ อ
www.atimemedia.com ซึ่งถือเปนการสรางสัมพันธภาพใหมระหวางผูจัดรายการและผูฟงซึ่งสามารถ
รับฟงไดทว่ั โลก อันจะชวยลดขอจํากัดของเขตพืน้ ทีก่ ระจายเสียงที่ไมสามารถรับคลื่นความถี่ได หรือใน
ตางประเทศดวยการกระจายเสียงทีไ่ มมขี ดี จํากัดดานพรมแดน

ลักษณะลูกคา
กลุมผูฟงเปาหมาย
กลุม ผูฟ ง เปาหมายของแตละสถานีจะชัดเจนตามรูปแบบของรายการ ซึง่ สามารถสรุปได 5 กลุมดังนี้
1) F.M. 88.0 MHz. Radio No Problem : วัยรุนทั้งชายและหญิงอายุ 18 ปขึ้นไป /กลุมคนทํางานหนุม
สาวหรือผูใ หญทม่ี คี วามทันสมัย
2) F.M. 89.0 MHz. Bangkok Radio : กลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้งชายและหญิง อายุ
ระหวาง 25 ป ถึง 35 ป
3) F.M. 91.5 MHz. Hot Wave : วัยรุน ทัง้ ชายและหญิง อายุระหวาง 12 ป ถึง 25 ป
4) F.M. 93.5 MHz. Radio Vote Satellite : วัยรุน คนทํางาน ผูใหญ/ ผูชอบความทันสมัย การแสดงออก
ติดตามการเคลือ่ นไหว (Trend) ในแวดวงบันเทิงตางๆ/กลุมคนบันเทิงทุกสาขาทั้งดารา ศิลปน นักรอง
คนทํางานเบือ้ งหลัง
5) F.M. 106.5 MHz. Green Wave : กลุม คนทํางานทัง้ ชายและหญิงอายุ 25 ปขึ้นไป
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
กลุมลูกคาเปาหมาย
รายไดของธุรกิจวิทยุมาจากการขายโฆษณาเปนสวนใหญ และลักษณะลูกคาของธุรกิจสื่อวิทยุ สามารถ
จําแนกได 2 ประเภท ดังนี้
1) กลุมลูกคาที่เปนบริษัทโฆษณา (Agency) บริษัทโฆษณาจะซื้อเวลาโฆษณาจากผูผลิตรายการ และจะ
เปนผูเ สนอการจัดสรรและวางแผนการใชสอ่ื โฆษณาของลูกคาผูเ ปนเจาของสินคา
2) ลูกคาโดยตรง (Direct Customer) เปนกลุม ลูกคาผูป ระกอบการในธุรกิจตางๆ ที่ซื้อเวลาโฆษณาจาก
ผูผ ลิตรายการโดยตรง
การจําหนายและชองทางการจําหนาย
ชองทางการจําหนายของกลุมธุรกิจสื่อวิทยุจะเปนลักษณะของการผานบริษัทโฆษณาประมาณรอยละ 70
ของยอดขาย และขายตรงใหกับลูกคาประมาณรอยละ 30 ของยอดขาย
สัดสวนการขายใหแกลูกคารายใหญ 10 รายแรกตอรายไดในชวง 3 ปที่ผานมา
หนวย : รอยละ
2542

2543

2544

6 เดือน 2545

รายไดรวมกันของลูกคา 10 รายแรก
40.48
44.52
45.29
53.75
(บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน))
รายไดรวมกันของลูกคา 10 รายแรก
45.13
49.39
50.14
53.10
(บริษัท เรดิโอ คอนเซ็ป จํากัด)
ในระยะ 3 ปที่ผานมากลุมธุรกิจสื่อวิทยุไมมีสัดสวนการขายใหแกลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30
ของรายไดรวมของปนน้ั ๆ
3.2.2 สภาพการแขงขัน
ปจจุบันมีสถานีวิทยุทั่วประเทศทั้งหมด 487 สถานี โดยกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร จํานวน 75 สถานี
แบงเปนสถานีที่จัดรายการวิทยุภาค FM 40 สถานี (แหลงขอมูลจากกรมประชาสัมพันธ) โดยเจาของสถานี
วิทยุจะเปนหนวยงานของรัฐบาลทั้งหมด ดังนัน้ ผูป ระกอบการจะตองทําสัญญาเชาเวลาจากทางเจาของสถานี
เพื่อจัดรายการ ซึง่ เจาของสถานีจะใหเชาเวลาโดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนทีจ่ า ยใหกับสถานี รูปแบบ
ของรายการที่จะนําเสนอ และฐานะทางการเงินของผูผ ลิตรายการ โดยในปจจุบันจะใหเชาเวลาเพื่อจัด
รายการไดทง้ั วัน ตางกับในอดีตที่ใหเชาเวลาเปนชวงๆ ทําใหเมื่อหมดชวงเวลาเชานัน้ ๆ ลักษณะของรายการ
ก็จะเปลี่ยนไป การเชาเวลาทั้งวันตามที่เปนในปจจุบัน สงผลใหผูฟงไมสับสนในรูปแบบของรายการ และทํา
ใหผผู ลิตรายการมีรายไดจากการโฆษณาทีแ่ นนอน และมัน่ คงขึน้
ในการผลิตรายการทางวิทยุ ผูผ ลิตรายการตองมีความพรอมในดานเงินทุน ประสบการณ และความชํานาญ
พรอมทั้งมีบุคลากรที่มีความสามารถอยางเพียงพอ การแขงขันระหวางผูผลิตรายการวิทยุจะเนนการแขงขัน
ในดานลักษณะของรายการ รูปแบบของรายการที่ชดั เจน คุณภาพของรายการ การรักษากลุมผูฟงเดิม
พรอมกับการสรางกลุมผูฟงใหมๆ และพยายามแบงกลุมผูฟงใหชัดเจน เพือ่ ใหรายการเปนที่ตอ งการของ
ลูกคาในการโฆษณา อยางไรก็ตาม รายการใดทีไ่ ดรบั ความนิยมและมีกลุมผูฟ ง ของตนเอง จะมีผูผลิต
รายการรายอื่นเขามาแขงขันเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาด ทัง้ นีล้ กู คาทีเ่ ปนบริษทั โฆษณาจะเลือกซื้อโฆษณาโดย
พิจารณาจากรายการทีไ่ ดรบั ความนิยมและมี Rating สูงและอยูใ นชวง Prime Time เปนหลัก
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คูแขงของบริษัท
รายการวิทยุที่มีกลุมเปาหมายใกลเคียงกับรายการของกลุมบริษัท มีดงั นี้
กลุม เปาหมาย
รายการวิทยุของ
กลุมบริษัท
วัยรุนทั้งชายและหญิงอายุ 18 ปขึ้นไป /กลุม
F.M. 88.0 MHz.
คนทํางานหนุม สาวหรือผูใ หญทม่ี ีความทันสมัย Radio No Problem

รายการวิทยุของ
คูแ ขง
F.M. 102.5 MHz. Get FM
F.M. 88.5 MHz.
Z Pop We Like
F.M. 98.0 MHz.
Cool FM
F.M. 104.5 MHz.
Fat Radio
ไมมี

กลุม คนทํางานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลทัง้ F.M. 89.0 MHz.
ชายและหญิง อายุระหวาง 25 ป ถึง 35 ป
Bangkok Radio
วัยรุน ทั้งชายและหญิง อายุระหวาง 12 ป ถึง 25 ป F.M. 91.5 MHz.
Hot Wave
วัยรุน คนทํางาน ผูใหญ/ ผูช อบความทันสมัย
F.M. 93.5 MHz.
การแสดงออก ติดตามการเคลื่อนไหว (Trend) Radio Vote Satellite
ในแวดวงบันเทิงตางๆ/กลุมคนบันเทิงทุกสาขา
ทัง้ ดารา ศิลปน นักรอง คนทํางานเบือ้ งหลัง
กลุมคนทํางานทั้งชายและหญิงอายุ 25 ปขึ้นไป F.M. 106.5 MHz.
F.M. 103.5 MHz.
Green Wave
Modern Love
อันดับความนิยมของรายการวิทยุที่ดําเนินการโดยกลุมบริษัททั้ง 5 สถานี มีจํานวนผูฟงรวมกันประมาณรอย
ละ 56.1 จากการสํารวจกลุมผูฟงอายุ 18-34 ป จํานวน 2,624,000 คน ซึ่งสํารวจโดย TAPSCAN ใน
เดือนกันยายน 2545
ลําดับ สถานีวิทยุ
1
F.M. 106.5 MHz.
2
F.M. 91.5 MHz.
3
F.M. 89.0 MHz.
4
F.M. 98.0 MHz.
5
F.M. 93.5 MHz.
6
F.M. 88.0 MHz.
7
F.M. 99.0 MHz.
8
F.M. 103.5 MHz.
9
F.M. 95.0 MHz.
10 F.M. 98.5 MHz.
แหลงขอมูล : TAPSCAN

รายการวิทยุ
Green Wave
Hot Wave
Bangkok Radio
Cool FM
Radio Vote Satellite
Radio No Problem
Sport Radio
Modern Love
ลูกทุง FM
Bright & Beautiful

ดําเนินการผลิตโดย
กลุมบริษัท
กลุมบริษัท
กลุมบริษัท
คูแ ขง
กลุมบริษัท
กลุมบริษัท
คูแ ขง
คูแ ขง
คูแ ขง
คูแ ขง

จํานวนผูฟง รอยละ
563,000 21.5
433,500 16.5
174,400
6.6
155,300
5.9
152,300
5.8
149,900
5.7
135,000
5.1
133,600
5.1
103,700
4.0
101,500
3.9

สวนแบงการตลาด
ในการคํานวณมูลคาโดยรวมของธุรกิจสื่อโฆษณาทางวิทยุ จะเปนการคํานวณจากนาทีโฆษณาในแตละชวง
คูณดวยอัตราคาโฆษณาในชวงนัน้ ๆ หากแตการนําอัตราคาโฆษณามาใชในการคํานวณนั้นเปนมูลคาที่ไมได
มีการปรับลดราคาขาย สงผลใหมูลคาตลาดที่ไดมานั้นสูงเกินจริง ในขณะที่ความเปนจริงในปจจุบัน การลด
ราคาหรือใหสวนลดเพือ่ จูงใจใหกลุม ผูป ระกอบการใชบริการ เปนกลยุทธที่สําคัญในการวางแผนการขายของ
ผูประกอบการธุรกิจสื่อ แตกระนั้นก็ตามวิธีการคํานวณกอนหักสวนลดเปนวิธีที่ดีที่สุดในปจจุบันที่สามารถ
นํามาเปรียบเทียบสวนแบงการตลาดได โดยจากผลการศึกษาของบริษัท เอซีนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด
(ACNielsen (Thailand) Ltd.) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 สามารถคิดเปนสัดสวนการครองสวนแบง
การตลาดสําหรับสือ่ วิทยุของกลุม บริษทั ไดประมาณรอยละ 32 ของมูลคาโฆษณาของสือ่ วิทยุทว่ั ประเทศ
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ตลาดโฆษณาของสื่อวิทยุ
จากการศึกษาของบริษัท เอซีนลี เส็น (ประเทศไทย) จํากัด ภาพรวมของการใชงบโฆษณาผานสื่อทุกประเภท
สําหรับครึ่งปแรกของป 2545 เทียบกับครึ่งปแรกของป 2544 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 25,991 ลานบาท เปน
28,973 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11 โดยสวนหนึ่งเปนผลมาจากการปรับราคาของสื่อประเภทตางๆ
แมวาสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอยูในภาวะฟนตัว การจัดสรรงบประมาณการสงเสริมการขายของ
ผูป ระกอบการ มีการกําหนดกลยุทธการตลาดทีเ่ จาะกลุม เปาหมายที่ชัดเจนมากขึ้น การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดกลายเปนการตลาดแนวใหมในการกระตุนยอดขาย อยางไรก็ตาม การโฆษณาประชาสัมพันธ ยังคง
เปนสิง่ สําคัญของแผนงานดานการตลาดและกลยุทธในการแขงขันสําหรับสินคาทีม่ กี ลุม เปาหมายทีเ่ ปนผูบ ริโภค
การศึกษาของบริษัท เอซีนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ยังไดเปรียบเทียบตัวเลขการใชงบโฆษณาผานสื่อ
ประเภทตางๆ พบวางบโฆษณาของสือ่ วิทยุ มีสวนแบงการตลาดอยูประมาณรอยละ 10 โดยสื่อโทรทัศนเปน
สื่อที่ไดรับ ความนิยมสูง สุด มีสวนแบง การตลาดอยูป ระมาณรอยละ 61 รองลงมาเปน สื่อทางดาน
หนังสือพิมพรอ ยละ 18 สือ่ นิตยสารรอยละ 6 สื่อกลางแจงและอื่นๆ รอยละ 4 และสื่อโรงภาพยนตร รอยละ
1 และเมื่อเปรียบเทียบครึ่งปแรกของป 2545 เทียบกับครึ่งปแรกของป 2544 งบโฆษณาวิทยุเพิ่มขึ้นจาก
2,499 ลานบาทเปน 2,850 ลานบาท หรือเพิม่ ขึน้ รอยละ 14
สัดสวนคาใชจา ยโฆษณาในสือ่ ตางๆ (ม.ค.-มิ.ย. 2545)

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

นิตยสาร
6%

วิทยุ
10%

กลางแจง
และอืน่ ๆ โรงภาพยนต
1%
4%

โทรทัศน
61%

หนังสือพิ มพ
18%

มูลคาคาใชจา ยโฆษณาในสือ่ ตางๆ

คาใชจายโฆษณา
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โทรทัศน
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หนังสือพิมพ

วิทยุ

นิตยสาร

กลางแจงและอืน่ ๆ

โรงภาพยนต
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มูลคาคาใชจา ยโฆษณาในสือ่ วิทยุ

คาใชจายโฆษณา (ลานบาท)
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จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาการปรับตัวเพิ่มขึ้นของธุรกิจสื่อวิทยุ เปนอัตราการเพิ่มขึ้นแตเพียงเล็กนอย
สงผลใหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสื่อ อาทิ บริษัทเอเยนซี่โฆษณาตองประสบกับภาวะการแขงขันที่
สูง จากงบประมาณของลูกคาที่ถูกจํากัดลงทําใหตองแขงขันกันดวยฝมือ การสรางสรรคผลงานที่เนน
คุณภาพมากขึน้ และทีส่ าํ คัญตองสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดว ย
ในสวนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนผูประกอบการที่ผลิตรายการผานสื่อตองมุงเนนผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
เชนกัน เพราะอํานาจการซื้อเปนของลูกคา ทําใหพฤติกรรมการเลือกซื้อของ ลูกคาจะเลือกเฉพาะรายการที่
ติดอันดับยอดนิยมเปนอันดับตนๆ ของการจัดสรรงบประมาณเสมอ นอกเหนือไปจากพิจารณาเงื่อนไขราคา
ประกอบการตัดสินใจซือ้ เปนปจจัยรอง จากปจจัยดังกลาว ทําใหการเขาสูธุรกิจสื่อของผูประกอบการรายใหม
เปนสิ่งที่กระทําไดยากในปจจุปน
แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะการแขงขันของธุรกิจสื่อวิทยุถือไดวามีความเกี่ยวของโดยตรงกับภาวะธุรกิจโฆษณา ซึ่งแนวโนมธุรกิจ
โฆษณาในอนาคต นาจะทรงตัวหรือปรับตัวขึ้นเล็กนอย เนื่องมาจากลูกคาระมัดระวังการใชงบโฆษณามาก
ขึ้น ขณะที่ผูบริโภคมีการจับจายใชสอยนอยลง ทําใหเกิดความไมคลองตัวทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม
ภายใตงบประมาณที่จํากัดของลูกคาในยุคที่ธุรกิจตางๆ มีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ผูประกอบการผาน
สือ่ วิทยุทส่ี ามารถเขาถึงกลุม ผูบ ริโภคของตน ยังคงเปนสิ่งจําเปนที่หลีกเลี่ยงไมได นอกจากนี้ผูประกอบการ
ตองเนนคุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการเปนหลัก รวมทั้งกลยุทธตางๆ เพื่อครองสวนแบงทาง
การตลาดใหมากทีส่ ดุ เพือ่ ความอยูร อดในระยะยาว
นอกจากนี้ อัตราการเติบโตของสื่อวิทยุยังคงไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยตั้งแตป 2540
และคาดว า ในอนาคต ผู ป ระกอบการรายใหญ ที่ มี ศั ก ยภาพเท า นั้ น ที่ ยั ง คงเหลื อ อยู นอกจากนี้ ภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 (มาตรา 39,40,41) ที่มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดสรรทรัพยากรคลืน่ วิทยุอยางเสมอภาคและเปดเสรีมากขึ้น จะเปนโอกาสใหผูผลิตรายการที่มีความพรอม
ในดานบุคลากร ประสบการณ และเงินทุนสามารถเปนเจาของสถานีไดงายขึ้น ทําใหลดความเสี่ยงจากการ
เรียกคืนรายการจากเจาของสถานี ในขณะเดียวกันผูผลิตรายการที่ไมไดเปนเจาของสถานีก็จะมีภาระคาเชา
เวลาออกอากาศเพื่อการแบงรายไดใหเจาของสถานีลดลง ทําใหตนทุนการประกอบธุรกิจลดลงและผูผลิต
รายการมีอาํ นาจตอรองมากขึน้
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
3.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
องคประกอบสําคัญในการผลิตรายการวิทยุคือ
1) ผูด าํ เนินรายการหรือผูเ ปดเพลง (Disc Jockey) และบุคลากร
ผู ดํ า เนิ น รายการ และบุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ ส ว นใหญ เ ป น พนั ก งานประจํ า ของบริ ษั ท ฯซึ่ ง ได รั บ
คาตอบแทนเปนเงินเดือน และคาจางรายชั่วโมง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอย
ในกลุมธุรกิจวิทยุ มีผูดําเนินรายการ 35 คน บุคลากรฝายการผลิต 110 คน ผูดําเนินรายการ และ
บุคลากรของบริษัทฯสวนใหญจะอยูกับบริษัทฯมาเปนระยะเวลานาน และกลุมบริษัทไดใหความสําคัญ
ของการอบรมและพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก
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 / หองผูช มดนตรี จํานวน 20 ที่น่ัง 1 หอง และหองแสดงดนตรี 1 หอง นอกจากนี้กลุม
บริษัทยังมีระบบจัดการ Computer Automation System โดยเพลงทั้งหมดจะถูกบันทึกเก็บไวเปน File
Computer สวนกลาง เพื่อใหผูดําเนินรายการจากทุกคลื่นสามารถดําเนินรายการไดสะดวกยิ่งขึ้น
อุปกรณและเครือ่ งมือดังกลาว ตั้งอยูที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ ซึ่งใชสําหรับเตรียมการเพื่อกระจาย
เสียงออกอากาศ สําหรับ 5 สถานีวทิ ยุของกลุม ธุรกิจสือ่ วิทยุ
ตนทุนการผลิต
ในสวนของตนทุนการผลิตของกลุมบริษัทฯ คาใชจา ยหลักคือ คาเชาเวลา ซึ่งทางกลุมบริษัทฯไดทําสัญญา
เชาเวลาสถานีวิทยุกบั กรมประชาสัมพันธ สถานีวิทยุยานเกราะ และกรมไปรษณียโทรเลข คาใชจายอืน่ ๆ
คือ คาใชจายในการจัดกิจกรรม คาผูด ําเนินรายการ ซึ่งบริษัทฯจายในรูปของเงินเดือน คาจางรายชั่วโมง
3.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ไมมี
3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ไมมี
ธุรกิจโทรทัศน
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ผลิตภัณฑหลักของกลุมธุรกิจโทรทัศน คือการผลิตและรับจางผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
ดังตอไปนี้
สถานี
ชอง 3
ชอง 5
ชอง 7
ชอง 9
ชอง ไอทีวี
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ผูป ระกอบการ
บจ. บางกอก เอ็นเตอรเทนเมนต
กองทัพบก
บจ. กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ
องคการสือ่ สารมวลชนแหงประเทศไทย
บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)

ใบอนุญาต
ไดรบั สัมปทาน
เจาของสถานี
ไดรบั สัมปทาน
เจาของสถานี
ไดรบั สัมปทาน
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 กลุม บริษทั มีรายการโทรทัศนทง้ั สิน้ 24 รายการ โดยสามารถแบงประเภทของรายการ
โทรทัศนได ดังนี้
ประเภทรายการ
รายการเพลง

ชือ่ รายการ
สถานีโทรทัศน วัน / เวลาออกอากาศ
แบบวาโลกเบีย้ ว
ชอง 5
พุธ 13.30 -13.55 น.
หอ 5 ดาว
ชอง 5
อังคาร 24.30 – 01.00 น.
EOTODAY.TV
ชอง 5
จันทร 24.30 – 01.00 น.
Teen Center
ชอง 7
อังคาร 11.55 – 12.50 น.
แมลงมัน
ชอง 7
อังคาร 24.20 – 01.15 น.
เพลงติดดาว
ชอง 7
พุธ 12.50 - 13.20 น.
เกมฮอตเพลงฮิต
ชอง 7
พฤหัสบดี 11.55–12.50 น.
Music Chart Show
ชอง 7
ศุกร 23.45 –24.45 น.
ฮัลโหล วันหยุด
ชอง 7
วันหยุดนักขัตฤกษ 11.00-12.00 น.
ไมคตดิ ปก
ชอง 9
จันทร 14.00 – 15.00 น.
แบง แบง แบง
ชอง 9
อังคาร 23.45 – 24.45 น.
เฮฮาคาราโอเกะ
ชอง ไอทีวี
จันทร 10.05-11.00 น.
ละคร
ละครหลังขาว
ชอง 5
เสาร-อาทิตย 20.40-21.45 น.
เฮง เฮง เฮง
ชอง 7
เสาร 11.30-12.15 น.
เกมสโชว
4 ตอ 4 Family Game ชอง 3
เสาร-อาทิตย 17.15-17.45 น.
เกมวัดดวง
ชอง 5
จันทร 23.05 - 24.00 น.
เกมหยุดเวลา
ชอง 5
เสาร 19.00 - 20.00 น.
Small Talk
ชอง 5
อาทิตย19.00 - 20.00 น.
เกมโซน *
ชอง 9
เสาร 12.30 -13.30 น.
สาระบันเทิง
ชวนชืน่ รืน่ สราญ
ชอง 3
วันหยุดราชการ 10.00 -11.00 น.
Wake Club
ชอง 5
อาทิตย 09.00 -09.50 น.
ยาคูซา
ชอง 5
อาทิตย10.00 -10.50 น.
กา เม โชว
ชอง 9
เสาร 11.30-12.30 น.
ตัวปวน
ชอง 5
วันหยุดนักขัตฤกษ 14.00-15.00 น.
* ไดรบั รางวัล Best Game / Quiz Show จาก TV Asian Award ป 2001

ดําเนินการผลิต
ทีนทอลก
แกรมมีเ่ ทเลวิชน่ั
แกรมมีเ่ ทเลวิชน่ั
แกรมมีเ่ ทเลวิชน่ั
แกรมมีเ่ ทเลวิชน่ั
แกรมมีเ่ ทเลวิชน่ั
แกรมมีเ่ ทเลวิชน่ั
แกรมมีเ่ ทเลวิชน่ั
แกรมมีเ่ ทเลวิชน่ั
แกรมมีเ่ ทเลวิชน่ั
แกรมมีเ่ ทเลวิชน่ั
แกรมมีเ่ ทเลวิชน่ั
เอ็กแซ็กท
เอ็กแซ็กท
เอ็กแซ็กท
แกรมมีเ่ ทเลวิชน่ั
เอ็กแซ็กท
ทีนทอลก
แมส มอนิเตอร
แมส มอนิเตอร
ทีนทอลก
ทีนทอลก
แกรมมีเ่ ทเลวิชน่ั
เอ็กแซ็กท

ประเภทรายการโทรทัศนของกลุมบริษัท
รายการ
เพลง (12)
50%

สาระบันเทิง (5)
21%

เกมสโชว (5)
21%
ละคร (2)
8%
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รายละเอียดรูปแบบของแตละรายการ

1. รายการเพลง
เปนรายการโทรทัศนที่มีการนําเสนอในรูปแบบของมิวสิควีดีโอหรือภาพคอนเสิรต ของศิลปนมากมาย
หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงคในการโฆษณาประชาสัมพันธผลงานของกลุมบริษัทที่มีการผลิตผลงานออกมา
ในขณะนัน้ ใหเปนทีร่ จู กั เปนการแนะนําเพลงและศิลปน นอกเหนือจากการไดรับฟงผานสื่อประเภทอื่น ดังนั้น
รายการเพลงในรูปแบบของมิวสิควิดีโอหรือภาพคอนเสิรต
จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการนําเสนอให
ผูบ ริโภคไดทราบกอนทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑนน้ั ๆ ของกลุมบริษัท
2. ละครโทรทัศน
เปนรายการโทรทัศนที่กลุมธุรกิจโทรทัศนมีความถนัดในดานการผลิตและมีการนําเสนอผลงานใหกับทาง
สถานีโทรทัศนอยางตอเนื่อง โดยในชวงที่ผานมารายการประเภทละครของกลุมธุรกิจโทรทัศนที่มีการผลิต
ออกอากาศ ไดรบั การตอบรับจากผูช มติดอันดับแนวหนาเสมอมา
3. รายการเกมสโชว
เปนรายการโทรทัศนที่ไดรับความนิยมจากผูชมเปนอยางดีในปจจุบัน เนื่องจากรูปแบบการดําเนินรายการที่
สนุกสนาน มีสาระและความบันเทิงครบครัน และเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปเขารวมการแขงขันกับทาง
รายการ โดยผูช มยังไดรบั ความรูท เ่ี ปนประโยชนจากการชมรายการประเภทควิซโชวในประเด็นคําถามตางๆ ที่
ไดรับการเลือกสรรมาอยางดี หรือจะเปนการนําเสนอในรูปแบบของเกมโชวที่มีเอกลักษณ สนุกสนาน เราใจ
มีจุดขายอยูที่ศิลปนที่ถูกเชิญมารวมกับทางรายการ ทําใหรายการของกลุมบริษัทเปนรายการที่ไดรับความ
นิยม ครองใจผูช มมาโดยตลอด
4. รายการสาระบันเทิง
เปนรายการที่มีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนแนนอน มีการนําเสนอในแงของความบันเทิง รายงานกระแสความ
นิยมและเรื่องราวความคิด เปนกระจกสะทอนความคิดเห็นของวัยรุนไทยในสังคมปจจุบัน ที่มีการสอดแทรก
เนือ้ หา สาระ ใหกบั กลุม เปาหมาย
3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาด
กลยุทธในการแขงขัน



ผลิตผลงานที่มีคุณภาพมีสาระและความบันเทิงครบครัน
นโยบายดานการตลาดของกลุมธุรกิจโทรทัศนจะยึดการพัฒนารูปแบบรายการอยางตอเนื่อง ในการ
นําเสนอรายการรูปแบบใหมทม่ี สี าระและมีคณ
ุ คาตอประชาชน โดยการกําหนดกลุมเปาหมายของผูชม
ที่ชัดเจน มีรายการที่ใหความบันเทิงหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนรายการวาไรตี้ที่เนนสาระและความ
บันเทิง ละคร หรือ เกมสโชว เปนตน โดยแตละบริษัทจะสามารถผลิตรายการโทรทัศนไดหลาย
ประเภทตามความถนัด ความสามารถ และความชํานาญของทีมงานผลิต เพื่อใหไดรายการโทรทัศนที่
มีคุณภาพ นอกจากนี้กลุมบริษัทยังใชกลยุทธในการสรางความตอเนื่องในฐานลูกคา โดยใหผูชม
รายการมีสว นรวมในรายการโดยใหมกี ารโทรเขามาตอบคําถามชิงรางวัล
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ผลิตรายการใหเขาถึงกลุมผูชมเปาหมาย
ในการผลิตรายการใหมๆ กลุมบริษัทจะมีการวิเคราะห กลุมผูชมเปาหมาย รูปแบบรายการของสถานี
อืน่ ทีแ่ พรภาพในเวลาเดียวกัน เพื่อนํามาประเมินถึงจุดเดนของรายการที่จะสามารถดึงดูดจํานวนผูชม
ไดมากกวา นอกจากนี้กลุมบริษัทยังนําขอมูลจากการสํารวจเรตติ้ง มาประเมินรูปแบบของรายการที่
เปนความตองการของผูช ม และเพือ่ พัฒนารายการใหเขาถึงผูช มกลุม เปาหมายมากขึน้



ทีมงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ทีมงานและบุคลากรสําหรับกลุมธุรกิจโทรทัศน เปนทีมงานและบุคลากรที่เปนมืออาชีพในวงการ
โทรทัศนดว ยประสบการณทย่ี าวนาน ซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะทําใหผลงานที่ออกสูสายตาประชาชนมาก
ดวยคุณภาพและสาระ โดยรายการโทรทัศนของบริษัทฯสวนใหญมีเรตติ้งและจํานวนผูชมในปริมาณที่
นาพอใจ นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดใชเครือขายของบริษัทฯในเครือตางๆ ในการจัดหาศิลปนหรือ
นักแสดง เพือ่ ใหเกิดมูลคาโดยรวมสําหรับทุกสวนงาน



กลยุทธทางดานราคา
กลุมธุรกิจโทรทัศนไดเนนใชกลยุทธทางการตลาดในดานราคาแบบเหมารวม (Package) ซึ่งขอบเขต
ของการใหบริการโฆษณาจะครอบคลุมหลายสื่อในหลายรูปแบบซึ่งจะกระจายไปหลายรายการแลวแต
ความต องการของลู ก ค า ในราคาที่ คุ มค าและประหยั ดกว า การโฆษณาแบบเพี ย งรายการเดี ย ว
นอกเหนือจากการซื้อโฆษณา กลุมธุรกิจโทรทัศนยังโฆษณาผลิตภัณฑของลูกคาในรายการโทรทัศน
ตางๆ ของบริษัทฯ โดยการนําผลิตภัณฑของลูก คาไปเปนสวนประกอบหนึ่ง ในฉากของรายการ
โทรทัศนดว ย

ลักษณะลูกคา
กลุมผูชมเปาหมาย
กลุมผูชมเปาหมายสามารถแบงไดตามรูปแบบของรายการ และเจาะจงเฉพาะตามลักษณะเฉพาะของแตละ
รายการ โดยสามารถสรุปไดดงั นี้
1) รายการเพลง : วัยรุนชายและหญิง อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป / นักเรียน นักศึกษา ชายและหญิง /
แมบา น
2) ละครโทรทัศน และ รายการเกมสโชว : สําหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย
3) รายการสาระบันเทิง : วัยรุน ชายหญิงทัว่ ประเทศ อายุระหวาง 12 ป ถึง 19 ป
กลุมลูกคาเปาหมาย
ลักษณะลูกคาของธุรกิจสือ่ โทรทัศน สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) กลุมลูกคาที่เปนบริษัทโฆษณา (Agency) บริษัทโฆษณาจะซื้อเวลาโฆษณาจากผูผลิตรายการ และจะ
เปนผูเ สนอการจัดสรรและวางแผนการใชสอ่ื โฆษณาของลูกคาผูเ ปนเจาของสินคา
2) ลูกคาโดยตรง (Direct Customer) เปนกลุมลูกคาผูประกอบการในธุรกิจตางๆ ที่ซื้อเวลาโฆษณาจาก
ผูผ ลิตรายการโดยตรง
การจําหนายและชองทางการจําหนาย
ชองทางการจําหนายของกลุมธุรกิจสื่อโทรทัศนจะเปนลักษณะของการผานบริษัทโฆษณาประมาณรอยละ
70 ของยอดขาย และขายตรงใหกับลูกคาประมาณรอยละ 30 ของยอดขาย
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สัดสวนการขายใหแกลกู คารายใหญ 10 รายแรกตอรายไดในชวง 3 ปที่ผานมา
หนวย : รอยละ
2542
รายไดรวมกันของลูกคา 10 รายแรก

51.56

2543
47.92

2544
42.08

6 เดือน
2545
48.62

ในระยะ 3 ปที่ผานมากลุมธุรกิจสื่อโทรทัศนไมมีสัดสวนการขายใหแกลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ
30 ของรายไดรวมของกลุม ธุรกิจสือ่ โทรทัศน
3.2.2 สภาพการแขงขัน
การแขงขันภายในอุตสาหกรรมโทรทัศนจดั วามีการแขงขันกันคอนขางสูง ปจจุบันมีสถานีโทรทัศนที่ใหบริการ
แกผชู มทัว่ ประเทศโดยไมคิดมูลคา หรือสถานีโทรทัศนแบบพืน้ ฐาน หรือ ฟรีทวี ี รวม 6 สถานีไดแก ชอง 3,
5, 7, 9, 11 และไอทีวี ทั้งนี้ผูผลิตรายการจะตองทําสัญญาเชาเวลาจากทางเจาของสถานี เพื่อผลิตรายการ
และหารายไดจากการขายโฆษณาสินคาและบริการตางๆ หรือผลิตรายการและขายใหแกทางสถานี โดย
ไดรบั รายไดจากการขายรายการนั้นๆ ยกเวนชอง 11 ทีไ่ มมกี ารขายโฆษณา ในการเชาเวลาเพื่อผลิต
รายการหรือการขายรายการ ทางเจาของสถานีจะพิจารณาจากรายการที่นําเสนอ คุณภาพ โอกาสทีจ่ ะสราง
ความนิยม ซึง่ จะมีผลตอการจัดอันดับ Rating และความตองการโฆษณาของสินคาและบริการ ที่มากกวา
รายการอืน่ ๆ หรือสถานีอน่ื ๆ
ในการผลิตรายการทางโทรทัศน ผูผ ลิตรายการตองมีความพรอมในดานเงินทุน ประสบการณ ความชํานาญ
บุคลากร และความสัมพันธกับเจาของสถานีซึ่งประกอบดวยบริษัทเอกชน และหนวยงานของรัฐบาล การ
แขงขันจะรุนแรงมากในชวงของรายการทีแ่ พรภาพหลังขาวภาคค่ํา และกอนขาว (ชวง Prime Time) ซึ่ง
รายการสวนใหญจะเปนประเภทละคร
สําหรับคูแ ขงขันในธุรกิจสือ่ โทรทัศน ปจจุบัน มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและรับจางผลิตรายการโทรทัศน
ประเภทตางๆ มากราย ทีม่ ีรปู แบบการผลิตรายการที่ใกลเคียงกัน ประกอบดวยบริษทั ยอยของทางเจาของ
สถานีทเ่ี ปนเอกชน หรือผูผ ลิตรายการอิสระ เชน บริษัท ยูมา 99 จํากัด บริษัท บรอดคาสไทย เทเลวิชน่ั
จํากัด บริษัท เมคเกอรกรุป จํากัด บริษัท ทีวซี นี จํากัด บริษัท ฮูแอนดฮู จํากัด บริษัท ทูอนิ วัน จํากัด บริษัท
รีไมน โปรดั๊กชั่น จํากัด และ บริษัท เวิรก พอยท จํากัด ผูผ ลิตรายการอิสระบางรายจะดําเนินการผลิต
รายการใหแกสถานีใดสถานีหนึง่ เทานัน้ แตมนี อ ยรายรวมทัง้ กลุม บริษทั ที่สามารถผลิตรายการใหแกสถานี
ทุกชอง
สวนแบงการตลาดและจํานวนคูแขงขัน
ในการคํานวณมูลคาโดยรวมของธุรกิจสือ่ โฆษณาทางโทรทัศน จะเปนการคํานวณจากนาทีโฆษณาในแตละ
ชวงคูณดวยอัตราคาโฆษณาในชวงนัน้ ๆ โดยใชมูลคาทีไ่ มไดมกี ารปรับลดราคาขาย สงผลใหมลู คาตลาดที่
ไดมานัน้ สูงเกินจริงอยางไรก็ตามวิธกี ารคํานวณกอนหักสวนลดถือเปนวิธที ่ีดที ส่ี ุดทีส่ ามารถนํามาเปรียบเทียบ
สวนแบงการตลาดได โดยจากผลการศึกษาของบริษัท เอซีนลี เส็น (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2545 กลุม บริษทั มีสว นแบงการตลาดสําหรับสือ่ โทรทัศนประมาณรอยละ 3

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

หนา 21
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ตลาดโฆษณาของสื่อโทรทัศน
จากการศึกษาของบริษัท เอซีนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ไดเปรียบเทียบตัวเลขการใชงบโฆษณาผานสื่อ
ประเภทตางๆ พบวาสือ่ โทรทัศนเปนสือ่ ที่ไดรับความนิยมสูงสุด โดยมีสวนแบงการตลาดอยูประมาณรอยละ
61 และเมื่อเปรียบเทียบครึ่งปแรกของป 2545 เทียบกับครึ่งปแรกของป 2544 งบโฆษณาสื่อโทรทัศน
เพิ่มขึ้นจาก 16,436 ลานบาทเปน 17,928 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบอัตรา
การเติบโตของสือ่ โทรทัศนกับอัตราการเติบโตของสื่อทุกประเภท จะพบวาสื่อโทรทัศนจะมีจํานวนงบโฆษณา
เพิ่มขึ้นที่สูงกวา แตมอี ตั ราการเติบโตที่นอยกวา ทั้งนี้เนื่องจากสื่อโทรทัศนมีมูลคาที่ใหญกวามาก ทําใหการ
เปรียบเทียบอัตราการเติบโตระหวางสือ่ ทําไดยาก
มูลคาคาโฆษณาในสือ่ โทรทัศน

คาใชจายโฆษณา (ลานบาท)
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ป

ทีม่ า : บริษัท เอซีนลี เส็น (ประเทศไทย) จํากัด
แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
สือ่ โทรทัศนเปนสือ่ ทีไ่ ดรบั ความนิยมสูงสุดตัง้ แตในอดีต และแนวโนมเชนนีต้ อ ไปในอนาคต เนื่องจากเปนสื่อ
ที่สามารถสื่อความหมาย แพรภาพไดเขาใจงาย และเจาะกลุมเปาหมายไดทั่วถึง ดังนั้นจึง เปนสื่อที่มีงบ
โฆษณาสูงสุดและสงผลใหเปนสือ่ ทีม่ กี ารแขงขันเพือ่ แยงชิงสวนแบงตลาดมากทีส่ ดุ นอกจากนี้สถานีโทรทัศน
ที่มีในปจจุบัน มีเพียง 3 สถานี คือชอง 3 ชอง 7 และไอทีวี ทีด่ าํ เนินการโดยเอกชน และมีสวนแบงตลาดสูง
มากเมื่อเทียบกับสถานีโทรทัศนของหนวยงานรัฐบาล ดังนั้นผูผลิตรายการจึงตองเนนคุณภาพ ความแปลก
ใหมของรายการ รูปแบบทีเ่ หมาะสมกับผูช มสวนใหญ เพื่อนําเสนอและใหรายการที่ผลิตสามารถแพรภาพใน
สถานีทม่ี สี ว นแบงการตลาดสูง
อยางไรก็ตาม จากการที่มีชองวางสําหรับเครือขายรายใหมในระบบยูเอชเอฟ อีกหนึ่งเครือขายซึ่งขึ้นอยูกับ
นโยบายขององคกรจัดสรรคลื่นความถี่ที่กําลังอยูในระหวางการจัดตั้งวาจะออกใบอนุญาตใหมเมื่อไร และมี
เงือ่ นไขอยางไร ซึง่ จะทําใหบริษทั ฯทีม่ ศี กั ยภาพ และเงินทุนเพียงพอ มีโอกาสที่จะเปนเจาของสถานี และเมื่อ
เกิดสถานีชอ งใหม จะทําใหเกิดความตองการรายการโทรทัศน (Program) ประเภทตางๆ เพิ่มมากขึ้น สงผล
ใหธรุ กิจการผลิตรายการโทรทัศนมแี นวโนมการเติบโตทีส่ งู ในอนาคต
นอกจากนี้บริษัทฯผูผลิตรายการที่เปนเจาของลิขสิทธิ์ละครสามารถนํารายการที่เคยแพรภาพทางสถานีวิทยุ
โทรทั ศ น ไ ปจํ า หน า ยต อ ให แ ก ผู ป ระกอบการอื่ น ๆได เช น ผู ป ระกอบการเคเบิ้ ล ที วี ซึ่ ง เป น โอกาสที่
บริษทั ฯผูผ ลิตรายการจะมีรายไดจากการขายละครเพิม่ มากขึน้
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
3.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
องคประกอบสําคัญในการผลิตรายการโทรทัศน
1) นักแสดง พิธีกรและบุคลากรฝายการผลิต
บริษัทฯจะคัดเลือกและวาจาง นักแสดง หรือ พิธีกร ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับละครเรื่องนั้นๆ หรือ
รายการนั้นๆ ทั้งนี้กลุมบริษัทฯจะมีขอไดเปรียบ ในกรณีที่ นักแสดง หรือ พิธีกร เปนบุคลากรของ จี
เอ็มเอ็ม แกรมมี่ ซึ่งเปนบริษัทใหญ เนือ่ งจากจะทําใหสามารถติดตอ ประสานงาน และขอความรวมมือ
ไดงายกวา อยางไรก็ตามกลุมบริษัทฯจะจายคาตอบแทนโดยตรงใหกับ นักแสดง หรือ พิธีกร ตาม
ราคาตลาด ไมไ ดรับสวนลดแตอ ยางไร ในสวนของบุคลากร สว นใหญจ ะเปนพนั ก งานประจําของ
บริษัทฯซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน ปจจุบันกลุมบริษัทฯมีบุคลากรฝายการผลิต 171 คน
บุคลากรของบริษัทฯสวนใหญจะอยูกับบริษัทฯมาเปนระยะเวลานาน และกลุมบริษัทไดใหความสําคัญ
ของการอบรมและพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก
2) สถานทีใ่ ชในการถายทําและอุปกรณทใ่ี ชในการผลิต
ในการผลิตละคร และรายการ ซึง่ จะมีการถายทํานอกสถานทีเ่ ปนหลัก และมีบางรายการที่ทําการผลิต
ในสถานที่ ดังนั้นกลุมบริษัทจะเชาสถานที่ในการถายทําจากบุคคลภายนอก เนื่องจากการลงทุนสราง
สตูดโิ อ ตองใชเงินลงทุนทีส่ งู และไมคมุ ทุน โดยปกติแลวจะมีเพียงเจาของสถานีเทานั้นที่จะสรางสตูดิโอ
ซึ่ ง ส ว นใหญ สํ า หรั บ การผลิ ต ข า ว ทั้ ง นี้ ก ลุ ม บริ ษั ท จะเช า อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต รายการ เช น
กลองโทรทัศน คอมพิวเตอรสําหรับตัดตอภาพและเสียง จาก จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ โดยจายคาเชาตาม
ราคาตลาด
ตนทุนการผลิต
ในสวนของตนทุนการผลิตของกลุมบริษัท คาใชจายหลักคือ คาเชาเวลา คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ใชในการ
ถายทําและอุปกรณทใ่ี ชในการผลิต คานักแสดง และคาพิธีกร
3.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ไมมี
3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ไมมี
ผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดการประกอบธุรกิจ
จากการทีก่ ลุม บริษทั ไมมสี ถานีวทิ ยุและโทรทัศนเปนของตนเอง จึงจําเปนตองเชาเวลาสถานีจากทั้งหนวยงานเอกชน
และรัฐบาล ซึ่งทําใหมีขอจํากัดในการขยายธุรกิจทางดานสื่อและความตอเนื่องของการตออายุสัมปทาน อยางไรก็
ตาม จากกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 วาดวยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมที่คาดวาจะแลวเสร็จในเร็ววัน โดยปจจุบันอยู
ในระหวางการคัดเลือกคณะกรรมการดังกลาว ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหเอกชนหรือผูประกอบการมีโอกาสเปน
เจาของสถานีมากขึ้น ดังนั้นดวยความพรอมทางดานประสบการณ บุคลากร และเงินทุน กลุมบริษัทจึงมั่นใจใน
โอกาสสําหรับการเปนเจาของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนในอนาคต เพื่อการขยายธุรกิจ ทางดานสื่อตอไป
นอกจากนี้ จากแนวโนมที่ความตองการรายการโทรทัศนประเภทตางๆ จะเพิ่มสูงขึ้นจากการมีสถานีชองใหม จึงทํา
ใหเกิดประโยชนตอ กลุม บริษทั ในฐานะทีเ่ ปนผูผ ลิตรายการโทรทัศนทไ่ี ดรบั ความนิยมและมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับแก
ประชาชนทัว่ ไป
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ธุรกิจสิ่งพิมพ
ผลิตภัณฑหลักของกลุมธุรกิจสิ่งพิมพ คือ นิตยสารอิมเมจ (วางแผง 1 เลมตอเดือน) นิตยสารอิมเมจฉบับพิเศษ
Beauty & Health (วางแผน 2 เลมตอป) และหนังสือเลม หรือ Pocket Book ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2545 สามารถ
แบงเปนหมวดหมูไ ดดงั นี้
สิ่งพิมพ / รูปแบบ
นิตยสาร
หนังสือเลม
ปรัชญารวมสมัย

ชื่อสิ่งพิมพ
√

√

นิตยสารอิมเมจ

คือความเรียบงายภายใน
ปกปริศนา
ปกิณกะ
√ รวยดวยไอเดีย
√ วันวารของเรา
√ หัดขี่มา
 กับ ชัญญา ศรีเฟองฟุง
โปสการด บุกเพื่อการกุศล √ เรื่องวาว
√ ของฝากจากฟากฟา
วรรณกรรมแปลรวมสมัย √ เซ็กซ แอนด เดอะ ซิตี้
√ หญิงสาวกับตางหูมก
ุ
√ คําสารภาพของสาวนักชอปฯ
√ ไดอารี่ ของบริดเจ็ท โจนส
วรรณกรรมญี่ปุนแปลรวม √ Kirakira เปนประกาย
สมัย : Japanese Book
√ คิทเชน
ทองเทีย่ ว เดินทาง
√ เดินทางกับความรัก
คอลัมนิสตรว มสมัย
√ Foolstop
√ เพลินกับพลอย
st
√ 21 Century Woman
√ ปลาฉลามฟนหลอ
√ คิดแบบอั๊ต
ความงามและสุขภาพ
√ แตงหนาสวยดวยตนเอง
√ แตงหนาสวยสําหรับผูหญิงทํางาน
รายละเอียดรูปแบบของสิ่งพิมพ

√

นิตยสารอิมเมจฉบับพิเศษ Beauty & Health

√

สายไปเสียแลว

√

ดวยรักและพัลวัน
คืนพิเศษคนพิเศษ
ลุงตัว้ ปาดาพาชิม
สักเลมกอนนอน
สัก
ไดอารี่เลม 2 ของบริดเจ็ท โจนส
ความลับของเด็กสาว
เรื่องทีไ่ มเคยเลา (ความลับของเด็กสาว 2)

√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√

ริง คําสาปมรณะ
แผนอําพราง
หัวใจติดแสตมป
My life as a dog
D-type
Modernism
Fortune Cookies
ดูแลผิวสวยดวยตัวเอง
ออกกําลังอยางไรใหเหมาะกับรูปราง

1. นิตยสาร
นิตยสารอิมเมจเปนนิตยสารแฟชั่น ที่โดดเดนดวยภาพแฟชั่น รวมถึงเนื้อหาที่เขมขน รวมสมัย ประกอบดวย
ขาวสารและขอมูลที่นาสนใจ ทั้งในดานสังคม ศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร เพลง หนังสือ คอลัมนที่เอื้อประโยชน
ตอสังคม การสัมภาษณแนะนําบุคคลที่นาสนใจในทุกสาขาอาชีพ สารคดี รายงานพิเศษทั้งในและตางประเทศ
แนะนําขาวสารและสินคาเกี่ยวกับความงาม แฟชั่น บทความเชิงทัศนะ จากนักเขียนรับเชิญจากวงการตางๆ
เช น นั ก ธุ ร กิ จ นั ก โฆษณา นั ก ดนตรี แพทย นั ก วิ ช าการ และมี บ ทความเกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วทั้ ง ในและ
ตางประเทศ สวนนิตยสารอิมเมจฉบับพิเศษ Beauty & Health จะมุงเนนความเขมขนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพในสภาวะปจ จุบัน เสริมดวยภาพและแฟชั่นที่นาสนใจ เนนใหเกิดความแตกตางจากนิตยสาร
ทัว่ ไป
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2. หนังสือเลม
หนังสือเลมของธุรกิจสิ่งพิมพ จะประกอบดวย เรือ่ งแปล รวมขอเขียนของคอลัมนิสตรุนใหม และคูมือความงาม
ในการผลิต ธุรกิจสิ่งพิมพจะเนนการสรางเนื้อหาขึ้นมาใหม การคัดสรรตนฉบับจากตางประเทศในแนวใหม
เพือ่ สรางความโดดเดนจากคูแ ขง
3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาด
กลยุทธในการแขงขัน

√

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีความนาสนใจ
นิตยสารจะมีจุดเดนที่ชัดเจน คือมีหนาปกและแฟชั่นที่นาสนใจ และเปนที่ดึงดูด โดยการนํานางแบบ
ชั้นนําของเมืองไทย มานําเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย แตกตางจากนิตยสารแฟชั่นเลมอื่นๆ นอกจากนี้
ยังมีเนือ้ หาทีห่ ลากหลาย เชนคอลัมนสมั ภาษณ คอลัมนทอ งเที่ยว และไมจํากัดวาเปนนิตยสารสําหรับ
ผูห ญิงเทานัน้ แตเปนนิตยสารสําหรับทุกเพศ (Unisex) มีรปู เลมทีส่ วยงาม พิมพ 4 สี และขนาดพิเศษ
กว า เล ม อื่ น ทํ า ให ภ าพโฆษณาดู ส วยงามกว า เล ม อื่ น ๆ ในส ว นของหนั ง สื อ เล ม จะเน น การสร า ง
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ โดดเดน เนื้อหาที่ทันยุค อยูในสมัยนิยม ไมเนนการออกหัวหนังสือจํานวน
หลายเลมมาก แตเนนใหหนังสือแตละหัวหนังสือมีคณ
ุ ภาพ และมียอดขายทีส่ งู

√

กลยุทธทางดานการสงเสริมการขาย
สําหรับลูกคาทีซ่ อ้ื โฆษณา ธุรกิจสิ่งพิมพจะใหสิทธิพิเศษสําหรับลูกคาที่มียอดซื้อสูงพอสมควร เชน ให
คิวถายแฟชั่น สําหรับลูกคาที่ซ้ือโฆษณาตลอดทั้ง ป หรือใหสิทธิลูกคาในการนําสินคาใหมๆ มาลง
โฆษณาเสริมไดตามความเหมาะสม หรือใหตําแหนงหนาโฆษณาที่ดีขึ้น (Upgrade) และมีการโฆษณา
และประชาสัมพันธสนิ คาในคอลัมนตา งๆ ตามความเหมาะสม

√

กลยุทธทางดานราคา
สําหรับลูกคาที่ซื้อโฆษณา ธุรกิจสิ่งพิมพมีนโยบายการปรับราคาที่ยืดหยุนสําหรับลูกคาเดิม เชน ให
สิทธิลูกคาในการซื้อหนาโฆษณาในนิตยสารฉบับพิเศษ ที่ราคาพิเศษ สําหรับลูกคาที่มีการลงโฆษณา
ในนิตยสารปกติหลายครัง้ หรือใหสว นลดแกลกู คาทีซ่ อ้ื โฆษณาในนิตยสารปกติตลอดทัง้ ป
สําหรับลูกคาทีซ่ อ้ื นิตยสาร จะมีการแลกแจกแถมเฉพาะในกรณีที่ไดรับสปอนเซอรจากทางลูกคา โดย
เลือกเฉพาะสินค าที่เหมาะสมเปน การอภินันทนาการแก ผูอาน สวนหนัง สื อเลม ธุรกิ จ สิ่ง พิ มพจ ะ
หลีกเลี่ยง การลด แลก แจก แถม เพราะจะเปนวิธีการที่ไมไดผลในระยะยาว ซึ่งทําลายภาพพจนของ
บริ ษัท และสง ผลใหกํ า ไรลดลง ทั้ ง นี้ จ ะดํ าเนิ นการดั ง กล าวเฉพาะในช วงงานสั ป ดาห ห นัง สื อและ
มหกรรมหนังสือเทานัน้

ลักษณะลูกคา
กลุม ผูอ า นเปาหมาย
กลุม ผูอ า นเปาหมายสามารถแบงไดตามประเภทของสิง่ พิมพ 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 การศึกษาขัน้ ต่าํ ปริญญาตรี
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
กลุม ลูกคาและชองทางการจัดจําหนายสิง่ พิมพ
ในสวนของนิตยสาร
√

ในเขตกรุงเทพมหานคร จะขายใหแกแผงรานหนังสือชั้นนํา โดยเฉพาะในยานธุรกิจซึ่งมีลักษณะซื้อ
ขายขาด ไมมกี ารรับคืน โดยจายคาตอบแทนการขาย เปนรอยละของราคาหนาปก

√

ในตางจังหวัด จะขายใหแกตัวแทนจัดจําหนายคือ บริษัท ธนบรรณ จํากัด โดยบริษัทจะรับคืนสินคา
บางสวน

√

ขายใหแกสมาชิก โดยการจัดสงทางไปรษณีย โดยลูกคาติดตอกับกลุม บริษทั โดยตรง

√

การจัดจําหนายผานผูค า ปลีก หรือแผงรานคายอย ซึง่ จะติดตอรับสินคากับกลุม บริษทั โดยตรง

√

การจัดจําหนายผานทางโทรศัพท หรือทาง Internet

การจัดจําหนายนิตยสารเกือบทัง้ หมดจะเปนการขายตรงใหแกตัวแทนจัดจําหนาย ซึง่ คิดเปนรอยละ
ประมาณ 99 ของยอดขายนิตยสาร
ในสวนของหนังสือเลม
√

ขายตรงใหแกตัวแทนจัดจําหนาย 2 ราย คือ บริษัท งานดี จํากัด และ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
(มหาชน) ซึ่งแบงตามประเภทของหนังสือเลม และตัวแทนจัดจําหนายทั้ง 2 ราย จะขายตอใหแกราน
หนังสือชั้นนํา โดยตัวแทนจัดจําหนายจะไดรับคาตอบแทนการขาย เปนรอยละของราคาหนาปก ตาม
จํานวนเลมทีข่ ายได

√

การจัดจําหนายผานทางไปรษณีย โดยลูกคาติดตอกับธุรกิจสิง่ พิมพโดยตรง

√

การจัดจําหนายเอง ในงานสัปดาหหนังสือ

การจัดจําหนายหนังสือเลมเกือบทั้งหมดจะเปนการขายตรงใหแกตัวแทนจัดจําหนาย
ประมาณ 99 ของยอดขายหนังสือเลม

ซึ่งคิดเปนรอยละ

สัดสวนการจัดจําหนายสิง่ พิมพแบงตามพืน้ ทีข่ าย
พืน้ ทีข่ าย
เขตกรุงเทพมหานคร
ตางจังหวัด
กลุม ลูกคาซือ้ โฆษณาในนิตยสาร

นิตยสาร(รอยละ)
77
23

หนังสือเลม (รอยละ)
70
30

1) กลุมลูกคาที่เปนบริษัทโฆษณา (Agency) บริษัทโฆษณาจะซื้อเนื้อที่โฆษณาจากเจาของหนังสือ และ
จะเปนผูเ สนอการจัดสรรและวางแผนการใชสอ่ื โฆษณาของลูกคาผูเ ปนเจาของสินคา
2) ลูกคาโดยตรง (Direct Customer) เปนกลุมลูกคาที่เปนเจาของสินคาที่มีความสนใจที่จะลงโฆษณา
ในนิตยสาร
การจําหนายและชองทางการจําหนาย

ชองทางการจําหนายของกลุมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพจะเปนลักษณะของการขายใหแกบริษัทโฆษณาประมาณรอย
ละ 57 ของยอดขาย และขายตรงใหกับลูกคาประมาณรอยละ 43 ของยอดขายโฆษณาสือ่ สิง่ พิมพ
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
3.2.2 สภาพการแขงขัน
สื่อสิ่งพิมพมีก ารแขงขันอยูในระดับปานกลาง โดยความนิยมในการโฆษณาในนิตยสารแฟชั่น คือสินคา
ประเภทเครื่องสําอาง น้ําหอม เสื้อผา เครื่องแตงกาย และของใชสวนตัว ปจ จุบัน 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
หัวหนังสือภายในประเทศและทีซ่ อ้ื ลิขสิทธิม์ าจากตางประเทศก็ได
สําหรับหนังสือเลม ผูประกอบการของหนังสือเลมสามารถแบงออกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญไดแก กลุม
อมรินทร ซึ่ง ครอบคลุมตลาดสวนใหญ และแบง เปนสํานักพิมพตางๆ ตามประเภทหนังสือที่ชัดเจน เชน
สํานักพิมพอมรินทร สํานักพิมพแพรวสุดสัปดาห สํานักพิมพแพรวเอนเตอรเทน สํานักพิมพคลีนิคบานและ
สวน สํานัก พิมพครัวบานและสวน สํานักพิมพอรุณ สํานักพิมพ NG กลุมมติชน และกลุมดอกหญา สวน
สํานักพิมพอิมเมจจะเปนสํานักพิมพขนาดกลางที่มีความชัดเจนในการประกอบธุรกิจ และมุงเนนตลาดที่มี
โอกาสและยังไมมีสํานักพิมพใดครองตลาดอยู สวนสํานักพิมพขนาดกลางและขนาดเล็กอื่นจะมีอีกจํานวน
มาก และเมื่อสํานัก พิมพอิมเมจสามารถสรางกลุมผูอาน และประสบความสําเร็จในการเจาะตลาดใหมๆ
สํานักพิ มพขนาดกลางและขนาดเล็ ก จะพยามเขามาแย ง ชิงสวนแบงตลาด อยางไรก็ตามจากการที่ทาง
สํานักพิมพอิมเมจ มีประสบการณและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการไดรับการยอมรับจากผูอานสูง การเขามา
ชิงสวนแบงตลาดของคูแขงจึงทําไดไมงาย นอกจากนี้สํานักพิมพขนาดกลางและขนาดเล็กสวนใหญจะมี
ปญหาดานบุคลากร เงินทุน ความตอเนือ่ งในการดําเนินงาน และขาดทิศทางการดําเนินงานทีช่ ดั เจน
ตลาดโฆษณาของสื่อสิ่งพิมพ
จากการศึกษาของบริษัท เอซีนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ไดเปรียบเทียบตัวเลขการใชงบโฆษณาผานสื่อ
ประเภทตางๆ พบวาสื่อทางนิตยสารมีสวนแบงการตลาดอยูประมาณรอยละ 6 และเมื่อเปรียบเทียบครึ่งป
แรกของป 2545 เทียบกับครึ่งปแรกของป 2544 งบโฆษณาสื่อทางนิตยสารเพิ่มขึ้นจาก 1,431 ลานบาท
เปน 1,610 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13 โดยความนิยมในการใชสื่อทางนิตยสารมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
และสินคาที่ลงโฆษณามีไดหลากหลายประเภทเชนเครื่องสําอาง น้ําหอม เสื้อผา เครื่องแตงกาย ผลิตภัณฑ
ผม อาหาร เครื่องดื่ม ยา อาหารเสริม เครื่องใชไฟฟา อุปกรณสํานักงาน สื่อสาร ธนาคาร โรงแรม บาน
และรถยนต
แผนภาพแสดงมูลคาคาโฆษณาในสือ่

คาใชจายโฆษณา (ลานบาท)
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ทีม่ า : บริษัท เอซีนลี เส็น (ประเทศไทย) จํากัด
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ธุรกิจสิ่ง พิมพคาดวาความตองการของนิตยสารและหนังสือเลมมีแนวโนมที่สูงขึ้น เนื่องจากประชาชนมี
การศึกษาสูงขึ้น ใหความสําคัญตอการอานมากขึน้ มีวถิ ชี วี ติ ทีแ่ ตกตางจากในอดีต และสนใจศึกษาสิ่งรอบตัว
และคาดวาเจาของสินคา และบริษัทโฆษณา จะสนใจซื้อโฆษณาในนิตยสารมากขึ้นเชนกัน ในสวนของผูผลิต
นิตยสารจะเนนการปรับเนื้อหาและปกของนิตยสารรวมทั้งการแจกของพรีเมี่ยม เพื่อดึงดูดลูกคากลุมใหม
และรักษาลูกคากลุมเดิม แตคาดวาจะมีนิตยสารของตางประเทศเขามาแยงชิงสวนแบงตลาด ในสวนของ
หนังสือเลม ธุรกิจสิ่งพิมพคาดวาจะมีผูประกอบการรายใหมผลิตหนังสือเลมออกมาตามความตองการของ
ตลาด อยางไรก็ตามสํานักพิมพอิมเมจเชื่อวาจะรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหมได เนื่องจากอยูในตลาด
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และไดรบั การยอมรับจากผูอ า น มีประสบการณสูง มีบคุ ลากร และมีเงินทุนทีพ่ รอม
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
3.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
องคประกอบสําคัญในการผลิตนิตยสารและหนังสือเลม
1) เนือ้ เรือ่ ง (Content)
ในการผลิตนิตยสาร ฝายกองบรรณาธิการจะเปนผูร บั ผิดชอบ
โดยบรรณาธิ ก ารบริ ห าร จะเป น ผู ใ ห น โยบายโดยรวมในการจั ด ทํ า เนื้ อ หาของนิ ต ยสาร ส ว นรอง
บรรณาธิก ารบริหาร จะเปนผูควบคุมการผลิตและใหตนฉบับเสร็จตรงเวลา รวมทั้งติดตอนัก เขียน
พิเศษ (คอลัมนิสต) ใหสงตนฉบับและรูปภาพประกอบตามกําหนด และกองบรรณาธิการทุกคนจะมี
สวนรวมในการคิดรายละเอียดเนือ้ หาภายในฉบับ
ในการผลิตหนังสือเลมจะมีวตั ถุดบิ หรือตนฉบับมาจาก 3 แหลงคือ
√

การแปลจากหนังสือตางประเทศ โดยจายคาลิขสิทธิ์ใหแกผูเขียน และจายคาแปลใหแกผูแปล
ตามราคาทีต่ กลงกัน และตามจํานวนหนังสือทีข่ ายได

√

การรวบรวมตนฉบับจากนิตยสารหรือหนังสือพิมพ และจายคาลิขสิทธิ์ใหแกนักเขียน ตามราคา
ที่ตกลงกัน และตามจํานวนหนังสือทีข่ ายได

√

การสร า งเนื้ อ หาขึ้ น มาใหม ส ว นใหญ จ ะเป น หนั ง สื อ คู มื อ เช น คู มื อ ความงาม มี ก ารจ า ย
คาตอบแทนใหแกผใู หเนือ้ หา และผูเ ขียน รูปแบบผลตอบแทนมีหลายแบบ เชน จายตามราคาที่
ตกลงกัน และตามจํานวนหนังสือทีข่ ายได

2) บุคลากร นักแปล
บุ ค ลากรจะเป น พนั ก งานประจํ า ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การผลิ ต นิ ต ยสารจะประกอบด ว ย ฝ า ยกอง
บรรณาธิการซึง่ มีจํานวน 8 คน ฝายศิลปกรรม 3 คน ฝายภาพ 5 คน ฝายคอมพิวเตอร Graphic 2 คน
และฝายผลิต 2 คน นอกจากนีจ้ ะมีการจางชางภาพมืออาชีพในการถายภาพแฟชัน่ ในบางกรณี และจาง
นางแบบจากภายนอก
ในสวนที่เกี่ยวกับการผลิตหนังสือเลมจะประกอบดวยพนักงานประจํา คือฝายกองบรรณาธิการซึ่ง มี
จํานวน 4 คน ฝายพิสูจนอักษร 1 คน และฝายผลิต 1 คน นอกจากนี้บริษัทฯจะวาจางนักแปลที่มีความ
ถนัดในการแปลหนังสือตามแนวที่ถนัด และมีการจางนัก แปลหนาใหมที่มีคุณภาพ เพื่อใหหนังสือมี
คุณภาพและมีความโดดเดนจากหนังสือเลมของคูแขง สําหรับการผลิตหนังสือที่มีการสรางเนื้อหาใหม
บริษทั จะคัดเลือกผูท ม่ี คี วามชํานาญ และมีชอ่ื เสียงในดานตาง ๆ มาเปนผูใ หเนือ้ หา

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

หนา 28

