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3. การประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจบันเทิงหลักของกลุมประกอบดวย ธุรกิจเพลง ธุรกิจส่ือ (โทรทัศน วิทยุ และสิ่งพิมพประเภทนิตยสาร) และ
ธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน ซ่ึงลวนเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคความเกี่ยวเนื่องกันทางธุรกิจ  

3.1 ธุรกจิเพลง 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 5 ประการในการประกอบธุรกิจเพลงของกลุมอาร เอส มีดังนี้ 

1) การวางโครงสรางการประกอบธุรกิจเพลง (Business Model) ในลกัษณะครบวงจร ทุกขั้นตอนของงาน
ดําเนินการภายใตบริษัทฯในกลุมดังกลาวขางตน กลุมอาร เอส เปนคายเพลงที่มีศิลปนจํานวนมากทําใหสามารถผลิตผลงานได
หลากแนวและมีงานออกสูตลาดอยางตอเนื่อง การทํางานเพลงจะดําเนิน การโดยคณะทํางาน (Music Committee) ท่ีมาจาก 4 
ทีมงานไดแกทีมงานสรรหา คัดเลือกและพัฒนาศิลปน ทีมงานผลติเพลง ทีมงานสรางสรรค และทีมงานจัดจําหนายทําใหผล
งานท่ีออกมาผานการ กร่ันกรอง มีคุณภาพตรงกบัความตองการและกระแสความนยิมของตลาด  

2) การวางนโยบายการผลิตผลงานคณุภาพในจํานวนท่ีเหมาะสม เนนใหความสําคัญกับการดูแลสินคาเม่ือออกสู
ตลาดอยางใกลชิด ทําใหการลงทุนผลิตผลงานแตละชุดมียอดขายในระดับที่นาพอใจ  

3) การใชประโยชนจากสือ่โทรทัศน สื่อวิทยุ และส่ืออินเตอรเนทของกลุมฯ เพือ่งานประชาสัมพนัธผลงานของกลุม 

4) การมีระบบการจัดจําหนายทีม่ปีระสิทธิภาพ สามารถกระจายสินคาถึงผูบริโภคไดอยางทั่วถึงและการจัดระบบ
การบริหารสินคาคงคลงัใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

5) การบริหารจัดการลขิสิทธ์ิงานเพลงท่ีมีอยูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพสรางรายไดเพิ่มเติมตอกิจการ 

การประกอบธุรกิจเพลง มีรายไดหลักจาก 6 แหลงดังนี ้

1) รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงทั้งงานชุดใหมและชุดรวมฮิตในรูปแบบตางๆไดแกเทป ซีดี วีซีดี และดวีีดี 

2) รายไดจากคาโฆษณา 

3) รายไดจากการผลิตกิจกรรมโปรโมทรวมกับบริษัทเจาของสินคา 

4) รายไดจากการขายบัตรและคาสนับสนุน(Sponsor) งานแสดงคอนเสิรต 

5) รายไดจากการรับงานโชวตัว งานโฆษณาสินคา (Presenter) ของศิลปนนักรองในสังกัด 

6) รายไดจากการบริหารจัดเก็บคาลิขสทิธ์ิงานเพลง 

3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

งานเพลงของคายอาร เอส ประกอบดวยงานเพลงไทยสากลและงานเพลงไทยลกูทุง และบริษัทฯยังมีการทําตลาด
เพลงสากลใหกับคายเพลงตางประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1.1 องคประกอบการผลิตงานเพลง 

 ทีมงานสรรหา คัดเลือก และพัฒนาศิลปน (Pre-Production Unit) 

 อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทฯโดยทีมงานท่ีมากดวยประสบการณ ขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกและพัฒนา
ศิลปนมคีวามสําคัญตอการผลิตผลงานในข้ันตอๆไปเปนอยางมาก เนื่องจากเปนขั้นตอนของการเฟนหาบุคลากรที่จะเปนศิลปน
คุณภาพตอไป และการมีศิลปนหนาใหมเพ่ิมข้ึนทําใหบริษัทฯเพ่ิมโอกาสในการสรางงานเพ่ิมมากข้ึนทั้งงานเพลง งานละคร งาน
โฆษณา และภาพยนตร 
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  ทีมงานผลติเพลง (Music Production Unit) 

ปจจุบันบริษัทฯแยกทีมงานผลิตเพลง (Music Production Unit) ในสังกัดออกเปน 7 ทีม ทุกทีมลวนประกอบดวย 
โปรดิวเซอร ครีเอทีฟ นักแตงเพลง ทํานอง ผูเรียบเรียงเสียงประสาน ท่ีมีความเชี่ยวชาญและมปีระสบการณในวงการเพลงเปน
ระยะเวลานานและสามารถผลิตงานเพลงที่มีคุณภาพไดหลากหลายทุกแนวเพลง ทีมงานผลติเพลงจะทําหนาท่ีผลิตงานเพลง
ออกมาในรูปของมาสเตอร เพื่อสงตอไปยังโรงงาน เค. มาสเตอร ซึ่งเปนบริษัทยอย เพื่อผลิตสินคาออกมาในรูปของเทป ซีดี วี
ซีดี และดวีีดี เพื่อสงขายถึงผูบริโภคผานระบบผูคาสงผูคาปลีกและรานคาประเภท Modern Tradeตอไป 

ทีมงานสรางสรรค (Music Promoter) 

ทีมงานสรางสรรคหรือ Promoter รับหนาท่ีดูแลงานดานการตลาดสรางความนิยมในสินคาใหกับสินคางานเพลงแต
ละชุด ดูแลการกระจายสนิคา ติดตามความเคลื่อนไหวของยอดขายและรวบรวมผลตอบรับจากผูบริโภค ปรับเปลี่ยนแผนงาน
การตลาดใหทันตอเหตุการณ การดําเนินกลยุทธการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพจะสงผลตอยอดขาย อายุของสินคาในตลาดและ
ความนิยมในตัวศิลปนเปนอยางมาก ปจจุบันทีมงานสรางสรรคดําเนินงานโดย 3 บริษัท ไดแก บริษัท รักษเสียง จํากัด บริษัท 
เรด เซลเลอร จํากัด และบริษัท ร็อก สกิน จํากดั 

ศิลปนนกัรองในสงักัด (Artist /Singer) 

ปจจุบันบริษัทฯมีศิลปนนักรองในสังกัดรวมประมาณ 200 คน ประกอบดวยศิลปนเดี่ยวและศิลปนกลุม ซ่ึงสามารถ
ผลิตงานเพลงในแนวที่หลากหลายตางกัน ตัวอยางศิลปนบางสวนในคายอาร เอส ไดแก  

ศิลปน ศิลปนเดี่ยว ศิลปนกลุม 
ชาย ดัง-พันกร Ford-สบชัย เจมส-เรืองศักดิ์ โดม-ปกรณ 

ลัม แมทธิว ดีน อู-ธรรณพณธร อารม-ศิริโรจน  
โจ-ธณรัฐ ทัช ณ ตะก่ัวทุง อนัน อันวา จอนนี่ อันวา 

D2B MOTIF JIWA บาซู A CAPPELLA 7  
ลิฟท-ออย  Out  ปลื้ม หิน-เหล็ก-ไฟ   

หญิง ปาน-ธนพร Fourth-นฤมล กรพินธ  
แนนซ่ี-นันทพร ออน-ลักขณา Diana Rand 
เอิรน-จิรวรรณ โมเม-นภัสสร  

GIRLY BIRLY  
PINK 

นอกจากนี้ยังมีศิลปนเพลงไทยลูกทุงที่ไดรับความนิยมจากผูฟงตัวอยางเชน สันติ ดวงสวาง เอกชัย ศรีวิชัย ไพจิตร 
อักษรณรงค แดน ศรีวิชัย เจ๊ียบ เบญจพร สนธิ สมมาตร น้ําออย ธรรมลังกา แมน มอเตอรไซด 

ศิลปนและงานเพลงที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรกในป 2545 ไดแก D2B, ปาน True Story, ดัง Fire, วัยรายเฟรชชี่ 
และอนัน Earth Shake โดยมียอดขายคิดเปนรอยละ 9.85, 9.82, 2.87, 2.72 และ 2.58 ของยอดจําหนายสินคารวมท้ังป 
ตามลําดับ  

3.1.1.2  งานรวมฮิต  

 เปนอีกชองทางหนึ่งของการหารายไดจากลิขสิทธิ์งานเพลงที่ไดออกอัลบั้ม แลวนํากลับมารวมฮิตใหมเฉพาะเพลงที่ได 
รับความนิยมจากผูฟง ผูซ้ือบางกลุมนิยมซ้ืออัลบั้มใหมและเมื่อมีการนําเพลงที่ชอบมาทาํรวมฮติอีกคร้ังทําใหสามารถตอบสนอง
พฤติกรรมของผูซื้อบางกลุมที่นิยมฟงเฉพาะชุดรวมฮิตและเลือกซ้ือเก็บไวเปนของสะสม(Collection) ทําใหผลงานรวมฮิตมีตลาด
รองรับและมีแนวโนมที่จะไดรับความนิยมและมียอดขายเพิ่มขึ้น 

3.1.1.3 งานคอนเสริ์ตและงานโชวตัวของศิลปน 

 หลงัจากการออกผลงานเพลงแตละชุดทีมงานโปรโมทจะมีการวางแผนคอนเสริตเพื่อกระตุนยอดขาย และเปนอกีหน่ึง
กิจกรรมรวมระหวางศิลปนนักรอง วงดนตรีกับผูฟงที่ใหการสนับสนุนผลงานชุดนั้นๆ งานคอนเสริตจะมีทั้งที่เปนฟรีคอนเสริต
และประเภทขายบัตรเขาชมนอกจากน้ีบริษัทฯยังมีรายไดเสริมจากการโชวตัวศิลปนตามงานตางๆอีกดวย 
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 Music Marketing เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทฯใหบริการกับบริษัทเจาของสินคา ในการจัดกิจกรรมตางๆรวมกับ
ศิลปน เชนการจัดคอนเสิรต เลนเกมส จัดทองเที่ยวตางจังหวัด เปนตน โดยมีเปาหมายการโฆษณาประชาสัมพันธสินคากับ
กลุมลกูคาเปาหมาย  

3.1.1.4  งานจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลงจากรานคาราโอเกะ 

เปนชองทางใหมในป 2545 ที่บริษัทคายเพลงเจาของลิขสิทธิ์งานเพลง สามารถหารายไดเสริมจากงานของตนเอง 
โดยผานบริษัทตัวแทนจัดเก็บ ซ่ึงบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัดในสังกัดของอาร เอส เปนบริษัทหนึ่งในวงการเพลงที่รับ
บริหารจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ใหแกเจาของลิขสิทธิ์งานเพลงทุกรายที่ประสงคจะวาจางบริษัทใหดาํเนินการแทน โดยบริษัทจะไดรับ
คาตอบแทนเปนสวนแบงจากรายไดคาลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บได ปจจุบันนอกจากการดูแลบริหารจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลงของคายอาร 
เอสเปนหลักซ่ึงมีจํานวนประมาณ 6,000 เพลง บริษัทไดรับบริหารจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ใหกับนอกคายอีกรวมประมาณ 30,000 
เพลง 

3.1.1.5  งานจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในรูปแบบอื่น 

เชน การใหบริการดาวนโหลดเสียงเรียกเขาโทรศัพทเปนทํานองเพลงตางๆหรือท่ีเรียกวา ริงโทน (Ring tone) เปนอีก
ชองทางหนึ่งของการหารายไดเสริมของเจาของลิขสิทธิ์ทํานองเพลง (Content provider) ปจจุบันบริษัทฯเปดใหบริการดาวน
โหลดริงโทนทางเว็ปไซตของบริษัทฯ www.mobiclub.net และเว็ปไซตอื่นซึ่งเปนการทําธุรกิจรวมกับเจาของเว็ปไซต ผูใหบริการ
ดาวนโหลด (Content Aggregator) โดยบริษัทฯมีสวนแบงรายไดจากการดาวนโหลดทํานองเพลงในแตละคร้ัง ซ่ึงโอกาสทางการ
คาของธุรกิจเพลงมีแนวโนมท่ีจะพัฒนารูปแบบและชองทางเพ่ิมข้ึนตามการพัฒนาของเทคโนโลยี 

3.1.1.6  งานเพลงสากล 

นอกจากงานเพลงที่ผลิตโดยคายเองแลว บริษัทฯยังเปนตัวแทนจําหนายและโปรโมทตลาดงานเพลงใหแกคายเพลง
ตางประเทศ เชนกับ Unlimited Group Co., Ltd. คายเพลงรายใหญในญี่ปุน ตัวอยางศิลปนวงGLAY วงLucifer ศิลปนวัยรุนดงั
ของญ่ีปุน ท่ีบริษัททําการตลาดแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทจะไดรับผลตอบแทนในรูปของสวนแบงรายได แมวา
รายไดจะมีจํานวนไมมากนัก แตนบัวาเปนกาวแรกของบริษัทในการดําเนินกลยุทธออกสูตลาดสากลโดยผานประสบการณการ
ทํางานกับบริษัทและศิลปนตางประเทศ ทําใหบริษัทฯไดเรียนรูการทําธุรกิจระดับสากล ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการบริหารธุรกิจ
ของบริษัทฯตอไป 

3.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.1.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด  

 1) กลยุทธการนําเสนองานคุณภาพ 

 คายเพลงอาร เอส ใหความสําคัญกับคุณภาพสินคาเปนอันดับหนึ่งทั้งคุณภาพศิลปนและคุณภาพงานเพลง ใน
การสรางศิลปนคุณภาพน้ัน บริษัทฯมีขบวนการสรรหาคัดเลือกและพัฒนาศิลปนในขั้นตนที่มีประสิทธิภาพและมีนโยบายการ
พัฒนาความสามารถของศลิปนอยางสมํ่าเสมอ ในการผลิตงานเพลงบริษัทฯมีทีมงานเพลงแยกเปน 7 ทีม ทุกทีมลวนเปน
บุคลากรผูมีประสบการณในวงการเพลงนานกวา 10-20 ป เขาใจตลาดเพลงไทยเปนอยางดี ผลงานท่ีผลติออกมาจากหลายทีม
ตามความถนัดทําใหงานเพลงมีความหลากหลายสามารถตอบสนองรสนิยมผูฟงไดหลายกลุม   

 2) กลยุทธชองทางการจําหนายท่ีท่ัวถึง  

 ชองทางการจําหนายสินคาผานระบบการคาสงและคาปลีกในปจจุบัน สามารถกระจายสินคาไดอยางท่ัวถึง 
ประกอบกับนโยบายการผลิตสินคาใหใกลเคียงจํานวนที่คาดวาจะขายได ทําใหการบริหารคลังสนิคาของบริษทัมีประสิทธิภาพ 
จํานวนสินคาลาสมัยในสตอคอยูในระดับต่ํา 
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ข. ลักษณะลกูคาและชองทางการจําหนาย 

 แตกตางตามประเภทสินคาและบริการดงัน้ี 

 1)    ผลงานเพลงในรูปของเทป ซีดี วีซีดีและดีวีดี 

 บริษัทฯจําแนกลูกคาเพลงออกเปน 3 กลุมหลักๆคอื กลุมผูฟงเพลง กลุมผูคาสงและผูคาปลีกเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี
และกลุมลูกคาผูสนับสนุน (Sponsor)   

กลุมท่ี 1  ผูฟงเพลง  

สามารถจําแนกกลุมผูฟงออกเปน 3 กลุม ไดแก 

∏ กลุมผูฟงวัยเด็ก (Pre-teen)  นักเรียน อายุต่ํากวา 15 ป   

∏ กลุมผูฟงวัยรุน (Teen) นักเรียน นักศึกษา อายุระหวาง 16-22 ป   

∏ กลุมผูฟงวัยผูใหญ (Adult) คนทํางาน อายุสูงกวา 22 ป 

กลุมท่ี 2  ผูคาสงและผูคาปลีก 

 ปจจุบันระบบการขายและกระจายสินคาของบริษัท เค. มาสเตอร จํากัด เปนดังนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กลุมท่ี 3  ลูกคาผูสนับสนุน (Sponsor)  

∏ บริษัทโฆษณา (Agency)  

∏ บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer)  

โดยสวนใหญรอยละ 70 ของยอดขายโฆษณาจะผานทางบริษัทโฆษณา และมีบางสวนประมาณรอยละ 30 เปน
การจัดกิจกรรมโปรโมทรวมกับบริษัทเจาของสินคา ตัวอยางสินคาใหการสนับสนุนลวนเปนสินคาที่มีBrandเปนที่นิยมเชน 

บจ. เค มาสเตอร
โรงงานผลิต
เทป ซีดี วีซีดี 

บจ. เค มาสเตอร
โรงงานผลติ
เทป ซีดี วีซีดี 

Dealer Modern Trade

รานเทปทั่วไป
ในเขตกทม.

รานเทปทั่วไป
ในเขตตางจังหวัด

รานคาทันสมัย
(Modern Shop)

Super Store

รานคาสะดวกซ้ือ 
(G&C Store)

เชน ราน GMS / LION / Cherry
D-Network / CD Warehouse 

เชน LOTUS / CARREFOUR / BIG C

เชน ราน 7-11 / JIFFY / SELECT
STAR MART

บจ. เค มาสเตอร
โรงงานผลิต
เทป ซีดี วีซีดี 

บจ. เค มาสเตอร
โรงงานผลติ
เทป ซีดี วีซีดี 

Dealer Modern Trade

รานเทปทั่วไป
ในเขตกทม.

รานเทปทั่วไป
ในเขตตางจังหวัด

รานคาทันสมัย
(Modern Shop)

Super Store

รานคาสะดวกซ้ือ 
(G&C Store)

เชน ราน GMS / LION / Cherry
D-Network / CD Warehouse 

เชน LOTUS / CARREFOUR / BIG C

เชน ราน 7-11 / JIFFY / SELECT
STAR MART
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เครื่องดื่ม PEPSI โทรศัพท ORANGE เคร่ืองเสียงเคร่ืองใชไฟฟา SONY และ PANASONIC ขนมขบเคี้ยวฮานามิ โทรศพัทมือถือ
ระบบ GSM, GSM 1800, DTAC และสินคาวัยรุนเชน 12 PLUS และ LIP ICE COLOR เปนตน 

2) ลิขสิทธิ์งานเพลงและภาพศิลปน 

 บริษัทฯจําแนกลูกคาลิขสิทธิ์งานเพลงและภาพศิลปน ออกเปน 2 กลุมคอื กลุมแรกเปนกลุมที่ไดสิทธ์ิในการ
ทําซ้ําเชนผูประกอบการ website ผูใหบริการ ดาวนโหลดเสียงเรียกเขาโทรศัพทมือถือ ปจจุบันบริษัทฯมีลูกคากลุมนี้รวม 8 ราย 
กลุมที่สองเปนกลุมที่ไดสิทธิ์ในการเผยแพรไดแกรานคาราโอเกะท่ัวไปท่ีเปนสมาชิก จํานวนรวมท้ังส้ินประมาณ 20,000 ราน  

3.1.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ก. มูลคาตลาดเพลงไทยและแนวโนมการเติบโต 

บริษัทฯประมาณวามูลคาตลาดเพลงไทยในป 2545 ท่ีผานมาอยูท่ีประมาณ 4,500 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 
2544 ซ่ึงมีมูลคา 4,200 ลานบาท หรือคิดเปนอตัราการเติบโตรอยละ 7 และคาดการณวาแนวโนมตลาดเพลงจะเติบโต
ตอเนื่องในป 2546 ดวยอัตราประมาณรอยละ 10 ดวยเหตุผลสนับสนุนสวนหนึ่งจากการท่ีแตละคายเพลงเพิ่มจํานวนผลงาน
เพลงออกสูตลาดมากขึ้น ผูซ้ือมีโอกาสเลือกสินคาท่ีหลากหลายแนวเพลงและศิลปน และดวยผลการรณรงคเร่ืองการซ้ือสินคา
ถูกกฎหมายซ่ึงเปนการรวมมือกันของทุกคายเพลง ศิลปนและภาครัฐบาล กระตุนและยํ้าเตือนใหผูบริโภคหันมาสนับสนุนซ้ือ
สินคาท่ีมีลิขสิทธิกั์นมากข้ึน ประกอบกับสนิคาละเมิดลขิสิทธ์ิมีความลาํบากในการขายและกระจายสินคามากข้ึน เนื่องจาก
ภาครัฐดําเนินมาตรการปราบปรามและจับกุมจริงจังและเขมงวดมากขึ้นทุกปจจัย ลวนสงผลอันดีตอการเติบโตของมูลคาตลาด
เพลงไทย และสงผลดีตอผูประกอบการในทางตรง  

 
 

 
 

 

 

 

 

ที่มา : ตัวเลขมูลคาตลาดในชวงป2541-2543 เปนตัวเลขจากผลการศึกษาของบริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากดั  

ข. ผูประกอบการ 

ในตลาดเพลงไทยมผูีประกอบการรายใหญ 2 คายคือคายเพลงอาร เอส คายคูแขงรายใหญและรายอิสระ 
(Indie) 

ค. แนวโนมภาวะการแขงขัน 

ภาวะการแขงขันในธุรกิจเพลงไทยในประเทศ ยังคงเปนการแขงขันในดานผลิตภัณฑและการทําการตลาดสง 
เสริมการขาย มากกวาการแขงขันดานราคา แตละคายมีแนวโนมที่จะนําเสนอผลงานที่หลากหลายแนวเพลงมากข้ึน แขงขันกัน
ที่คุณภาพงานเปนหลัก  

กราฟแสดงมูลคาตลาดเพลง

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

-40%
-30%

-20%
-10%
0%
10%

20%
30%

มูลคาตลาด (ลานบาท)  4,000  5,000  4,000  4,200  4,500  4,950 

อัตราการเตบิโต (%) -33% 25% -20% 5% 7% 10%

2541 2542 2543 2544 2545 2546
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3.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.1.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

ในดานการจัดหาศิลปน บริษัทฯมีขบวนการในสรรหา คัดเลือก และพัฒนาศิลปน อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ ดวย
การทํางานของทีมงานสรรหาของบริษัทฯลวนมีประสบการณในงานอยางย่ิง ทําใหบริษัทฯมีศกัยภาพดานการผลิตศิลปนอยาง
ตอเนื่อง  

ในดานการจัดซ้ือวัตถุดิบเชน สายเทป ตลับเทป เม็ดพลาสติกสําหรับผลิตแผนซีดี วีซีดีและดีวีดี ลวนเปนวัตถุดิบที่หา
ซ้ือไดในประเทศ บริษัทฯไมเคยประสบเหตุการณการขาดแคลนวัตถุดิบดังกลาว 

ในดานการผลิตสินคาออกสูตลาด บริษัทฯมีบริษัท เค. มาสเตอร จํากัด บริษัทยอยในกลุมฯ เปนโรงงานผลิตสินคา 
และดาํเนินการบริหารการกระจายสนิคาประสานงานชองทางการจําหนาย (ดังแสดงในขอ 3.1.2.1 ข.) และมีนโยบายท่ีจะให 
บริการรับจางผลิตใหแกคายเพลงอื่นอีกดวย โรงงานแหงใหมตั้งอยูเลขที่ 9/9 หมู 1 ต.บานฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี บนเนื้อที่ 
5.4 ไร พ้ืนท่ีใชสอยรวม 5,012 ตารางเมตร ประกอบดวยเคร่ืองจักรในการผลิตและบันทึกเทป ซีดี วีซีดี ท่ีทันสมัยดัง
รายละเอียดในตารางแสดงกําลงัการผลิตของป 2545 และป 2546 และสําหรับเครื่องจักรผลิตดีวีดีนั้น บริษัทมีแผนที่จะนํา
เครื่องจักรเขามาในปลายป 2546 เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดดีวีดี มูลคาเคร่ืองจักรนาจะอยูที่ประมาณ 55 ลานบาท ดวยกําลังการ
ผลติเต็มที่ 1.8 ลานชิ้นตอป 

กําลังการผลิต(หนวย) จํานวนชั่วโมงผลิต
ตอวัน 

ป 2545   ป 2546 

กําลังการผลิตเต็มท่ี  24 ช่ัวโมง 22,500,000 31,860,000 
 เทป  15,000,000 15,000,000 
 อัตราการเพิม่ข้ึน (รอยละ)  0.00 
 ซีดี /วีซีดี  7,500,000 16,860,0002) 
 อัตราการเพิม่ข้ึน (รอยละ)  124.80 
ปริมาณการผลิตจริง   
 เทป 8 ชั่วโมง 5,000,000 NA. 
 อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ)  33.33 NA. 
 ซีดี /วีซีดี1) 12 ชั่วโมง 3,500,000 NA. 
 อัตราการใชกาํลังการผลิต (รอยละ)  46.67 NA. 

หมายเหตุ 1) สําหรับการผลิตซีดี/วีซีดีในป 2545 น้ันบริษัทมีการจางโรงงานภายนอกผลิตอีกจํานวน 3 ลานช้ิน ท้ังน้ีดวยขอจํากัดของเวลา
ประกอบการ เน่ืองจากโรงงานแหงเดิมต้ังอยูในซอยลาดพราว 15 ซึ่งเปนเขตชุมชน ทําใหโรงงานไมสามารถเดินเครื่องจักรไดเต็ม 24 
ช่ัวโมง 

 2) โรงงานแหงใหมไดเริม่ดําเนินการผลิตจริงในวันท่ี 18 มีนาคม 2546 บริษัทฯคาดวาอัตราการใชกําลังการผลิตของเคร่ืองผลิตซดีี/วี
ซีดี ในป 2546 จะอยูท่ีระดับรอยละ 70 ของกําลังการผลติเตม็ท่ี 

การบริหารสินคาคงคลงั 
บริษทัฯใหความสําคญักับการบริหารสนิคาคงคลังเพ่ือการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯจึงไดวางระบบ

การสั่งผลิตสินคาที่คอนขางรัดกุม ยอดสั่งผลิตจะถูกกําหนดเปนงวดๆ เพื่อใหสามารถคาดการณความตองการของตลาดได
ใกลเคียง ประกอบกับโรงงานมีประสิทธภิาพในการผลิตสนิคาท่ีรวดเร็ว ทําใหการดําเนนินโยบายการผลิตควบคูไปกบันโยบาย
การตลาดเปนไปอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  

3.1.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-ไมมี- 
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3.2 ธุรกจิส่ือ 

เนือ่งดวยกลุมอาร เอส ตระหนักดีวาการมีสื่อของตนเองจะทําใหการดําเนินธุรกิจเพลงของกลุมฯมีความคลองตัว มี
ชองทางการเผยแพรโฆษณาสินคาและประชาสัมพันธองคกร อกีทั้งยังเปนการสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินธุรกิจบันเทิง
ครบวงจรของกลุมฯอกีดวย หลังจากการประกอบธุรกิจเพลงมีความม่ันคง กลุมอาร เอส ไดขยายธุรกิจเขาสูธรุกิจสือ่ ดวยการ
ประสานประโยชนของการมีทรัพยากรภายในองคกรท่ีพรอม ทั้งในดานของการมีศิลปนในสังกัด มีทีมงานผลิต และมีเงินทุน 
การขยายเขาสูธุรกิจส่ือเร่ิมจากส่ือโทรทัศน สือ่วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ ตามลําดับ  

 การประกอบธุรกิจส่ือจะมีรายไดหลักจาก 3 แหลงไดแก 

1. การขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศน 

2. การขายเวลาโฆษณาในรายการวิทยุ  

3. การขายโฆษณาในหนาหนังสือ 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจสื่อแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 

 สื่อโทรทัศน 

3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

 ลักษณะบริการคือการขายเวลาโฆษณาในรายการของกลุมอาร เอส ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองตางๆไดแก 
ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 และสถานีไอทีวี ประเภทรายการท่ีออกอากาศในปจจุบันประกอบดวย 4 ประเภท รวมท้ังส้ิน 32 
รายการไดแก ละคร รายการเกมสโชว รายการเด็ก รวม 7 รายการและรายการเพลง 25 รายการ  

3.2.1.1 ละคร เกมสโชว และรายการเด็ก 

ดําเนินงานโดย 2 บริษัทยอยในกลุมคือบริษัท ชาโดว เอนเตอรเทนเมนท จํากัดและบริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท
จํากัด โดยทํา time-sharing กับสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และเชาเวลาจากชอง 5 ซ่ึงเปนวันและเวลาออกอากาศที่ไดรับใน
วันหยุดเสารและอาทิตย ชวงเชา ชวงบายและชวงเย็น (Prime Time) กอนขาวภาคค่าํดังแสดงในตาราง ประเมินวาเปนเวลาท่ี
คอนขางดีมีผูชมโทรทัศนในชวงเวลาดังกลาวจํานวนมาก  

ประเภท
รายการ 

สถานี 
โทรทัศน 

วันออกอากาศ ชวงเวลาออกอากาศ ชื่อเรื่อง / ช่ือรายการ 
ท่ีออกอากาศ เดือน        

มี.ค. 2546 
ละคร ชอง 3 เสาร  10.45 – 11.30 น.  หนึ่งฤทัย 
 ชอง 3 อาทิตย 10.45 – 11.30 น.  หนึ่งฤทัย 
 ชอง 3 เสาร  17.40 – 18.40 น.  อลวนคนไรสม 
 ชอง 3 อาทิตย 17.40 – 18.40 น.  อลวนคนไรสม 
เกมสโชว ชอง 3 เสาร 13.30 – 14.30 น. เวลาทาเซียน 
 ชอง 5 อาทิตย 12.05 – 12.55 น. บัดด้ีทาดวล 
รายการเด็ก ชอง 3 อาทิตย 07.00 – 07.40 น. ซูเพ่ือนรกัสัตวโลก 

หมายเหตุ รายการดังแสดงขางตน ดําเนินการผลิตโดยบริษัทยอยในกลุมธุรกิจผลิตของบริษัทฯ   

รูปแบบละครที่คัดสรรเพื่อออกอากาศใน 2 ชวงเวลาคือชวงเชาและชวงเย็นกอนขาว จะมีรูปแบบของละครท่ีสอด 
คลองกบักลุมผูชมเปาหมายในแตละชวงเวลา จากการวิเคราะหของฝายผูจัดละครพอจะประเมินไดวาละครชวงเชาควรเปนละคร
แนววัยรุนสําหรับผูชมกลุมวัยรุน นักเรียนและนักศึกษา ในขณะที่ละครชวงเย็นควรเปนละครแนวดรามาเนื่องจากฐานผูชมละคร
ชวงเย็นเปนกลุมครอบครัวทุกเพศทุกวัย ปจจุบันความนิยมละครของคายอาร เอส มีเร็ตติ้งอยูในอันดบัตนๆ ทําใหเวลาโฆษณา
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สามารถขายไดครบทุกชวงเวลาและมีราคาอตัราคาโฆษณาตอนาทีในเกณฑที่นาพอใจ และในป 2545 ที่ผานมามีละครออก 
อากาศในชวงเวลาดังกลาวรวมทั้งสิ้น 10 เร่ือง 

รูปแบบรายการเกมสโชวจะเนนความสนุกสนานเปนเปาหมายสําคัญ เนือ่งจากกลุมผูชมเปาหมายมีความหลากหลาย 
ทําใหแตละรายการมีรูปแบบการนําเสนอท่ีตางกัน เชน “รายการเวลาทาเซียน” เปนรายการประเภท Quiz Show ที่เปดโอกาส
ใหผูชมทางบานเขารวมแขงขันในรายการ ผูชมไดรับท้ังสาระความรูและความสนุกสนาน “รายการบัดด้ีทาดวล” เปนรายการ
ทายใจของคูหูศิลปนที่เชิญมารวมรายการ ซ่ึงจะตางกับรายการเด็กท่ีมีความชดัเจนของกลุมผูชมเปาหมายวัยเด็กในระดับ
ประถมศึกษา ทําใหสามารถกําหนดรูปแบบรายการไดอยางชดัเจน เชน “รายการซูเพือ่นรักสัตวโลก” ท่ีมีรูปแบบรายการเนน
ความสนกุสนานแทรกสาระความรูสําหรับเด็ก 

3.2.1.2 รายการเพลง 

ดําเนินงานโดยบริษัทฯ และมีวัตถุประสงคของรายการคือเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเพลงและศลิปนของคาย
เพลงอาร เอสทางโทรทัศน ใหผูชมผูฟงไดรูจักผลงานของศลิปนแตละชุดผานทางมิวสิควีดีโอและเทปการแสดงคอนเสิรตของ
ศิลปน โดยรายการเพลงของบริษัทฯจะออกอากาศทุกวันจันทร-วันอาทิตย ทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ ปจจุบันมีรายการเพลง
รวมท้ังสิน้ 25 รายการ ดังแสดงในตาราง 

วัน
ออกอากาศ 

เวลา 
ออกอากาศ 

ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 ไอทวี ี ดําเนนิการผลิตโดย 
บริษัทยอยในกลุม 

จันทร 11.00-12.00 น.   มหัศจรรยไทยแลนด  บจ. ฟลมเซิรฟ 
 11.55-12.55 น.  เพลงทะลุจอ   บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
 12.35-13.29 น. บันเทิงมื้อเท่ียง    บจ. อาร สยาม 
 24.00-01.00 น.   ยูฮูทีม  บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
 00.15-01.15 น.  ลูกทุงเขยาจอ   บจ. อาร สยาม 
อังคาร 11.00-12.00 น.   มหัศจรรยไทยแลนด  บจ. ฟลมเซิรฟ 
 12.35-13.29 น. โลกสวยวันอังคาร    บจ. อะลาดิน เฮาส 
 14.00-15.00 น.   จอซน  บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
 23.10-00.04 น. มิวสิค มารท    บจ.  พี.โอ.วี. 
พุธ 15.05-16.00 น.    ชมรมชมทุง บจ. อาร สยาม 
 16.30-17.00 น.   ผูใหญบานดาํด ี  บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
 00.15-01.15 น.  ปอป เรคคอรด   บจ.  พี.โอ.วี. 
 01.10-01.35 น. ลูกทุงมหาสนุก    บจ. อาร สยาม 

พฤหัสบด ี
 

12.50-13.20 น.  คลืน่ลูกใหม   บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น

 15.00-15.30 น.   ยังสตรีท  บจ. นาคาเซยี 
 23.45-00.45 น.  MIX CLUB   บจ. ฟลมเซิรฟ 
ศุกร 12.35-13.29 น. TV RELAX    บจ. อะลาดิน เฮาส 
 15.00-15.30 น.   องศา 9  บจ. อะลาดิน เฮาส 
 23.20-00.10 น. นา นา นา โชว    บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
 24.00-01.00 น.   วัยมันสพันธคาราโอเกะ  บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
เสาร 14.30-15.30 น.   มายา ทีว ี  บจ. ฟลมเซิรฟ 
 16.50-18.00 น. SATURDAY 

SHOW 
   บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น

อาทิตย 10.05-11.00 น.    MUSICA บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
 15.30-16.30 น.   9 SOCIETY  บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
 23.30-00.10 น. HOT AND COOL    บจ.  พี.โอ.วี. 

 หมายเหตุ รายการ ณ เดือนกุมภาพันธ 2546 
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3.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด  

 1) กลยุทธการกําหนด Positioning ของรายการ  

  การออกแบบรายการแตละรายการและการเลือกบทละคร ทีมงานธุรกิจส่ือโทรทัศนจะทําการศึกษาและกําหนด
กลุมผูชมเปาหมายไวอยางชดัเจน ทําใหการออกแบบรายการมีกรอบการทํางานท่ีชัดเจน ดังเชนที่กลาวขางตนการผลิตละคร
ชวงเชาจะเนนท่ีผูชมกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเปนกลุมที่มีการตอบรับตอสื่อคอนขางเร็ว ดังนั้นข้ันตอนการคัดเลือก
นักแสดงควรเปนศิลปนที่กําลังไดรับความนิยมในขณะนั้น และบทละครควรมีเนือ้หาใกลเคยีงประสบการณของกลุมวัยรุนท้ังน้ี
เพือ่ใหผูชมสามารถเขาถึงและช่ืนชอบในละครเร่ืองน้ันๆ สงผลใหละครมีเร็ตติ้งในอันดับที่ดี ทําใหสามารถขายเวลาโฆษณาได
ในอัตราที่ดีและขายไดครบทุกนาที 

 2) กลยุทธการนําเสนอรายการท่ีมีคุณภาพ  

  ตอเน่ืองจากการกลยุทธการกําหนด Positioning ของรายการกําหนดกลุมผูชมเปาหมายท่ีชัดเจน การออกแบบ
และผลิตรายการใหมีคุณภาพน้ัน ทีมงานฯจะพจิารณากระแสความนิยมพฤตกิรรมของผูชมรวมถึงผังรายการในเวลาใกลเคียง
และผงัรายการของสถานีอ่ืนท่ีออกอากาศในเวลาเดียวกัน เปนสวนประกอบในการออกแบบและผลิตรายการคุณภาพใหไดรบั
ความนิยม ปจจุบันการผลิตรายการมีความหลากหลายเนื่องดวยทีมงานจากกลุมธุรกิจผลิตซึ่งมีทั้งสิ้น 7 บริษัท แตละทีมงานมี
ประสบการณในวงการท่ียาวนานและมีความชํานาญท่ีหลากหลาย ทําใหการผลิตรายการและละครของคายฯออกมาอยางมี
คุณภาพและมีผลตอบรับที่ดี รายการมีเร็ตติ้งในอันดับตนๆ 

 3) กลยุทธการการกําหนดรูปแบบการขายเวลาโฆษณา  

  การขายเวลาโฆษณาในรายการประเภทละคร เกมสโชว ที่ดําเนินงานโดยบริษัท ชาโดว เอนเตอรเทนเมนท 
จํากัดและบริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัดนั้น จะใชลักษณะการขายแบบ Loose Spot โฆษณาในแตละรายการเปนหลัก 
และมีกลยุทธเสริมดวยการขายโฆษณาประเภท Tie-in สินคารวมในละครหรือรายการ สวนการขายเวลาโฆษณาในรายการ
เพลงจะเปนลักษณะการขายแบบ Package ซ่ึงบริษัทฯจะจัดโฆษณาสินคาลงในหลายรายการ 

 4)  กลยุทธการสรางความสัมพันธท่ีดกัีบพันธมิตรธุรกจิ 

  พันธมิตรธุรกิจหลักของธุรกิจสื่อโทรทัศนไดแก สถานีโทรทัศน และกลุมลูกคาโฆษณา บริษัทฯใหความสําคญั
กับการสรางและรักษาความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจหลักทั้งสอง เนื่องดวยสถานีโทรทัศนเปนทั้งผูใหเชาเวลาออกอากาศ
รายการและเปนลูกคาวาจางผลิตละครใหแกสถานีฯ ความสัมพันธท่ีดปีระกอบกบัความชํานาญในการผลิตงานท่ีมีคุณภาพมีผล
ทําใหโอกาสการทางการคาของบริษัทฯมีเพ่ิมมากข้ึน สําหรับลกูคาโฆษณามีสวนสําคญัในการสนับสนุนการคาของบริษัทฯ 
ความรวมมือของลูกคาโฆษณามีสวนอยางมากตอการเติบโตของกิจการ 

ข. ลักษณะลกูคาและชองทางการจําหนาย 

 1)    กลุมลูกคาโฆษณา 

∏ บริษัทโฆษณา (Agency)  

∏ บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer) 

การขายเวลาโฆษณาของกลุมอาร เอส ผาน Agency และDirect Customer ในสัดสวนรอยละ 90 และ 10 ของ
ยอดขายโฆษณาสื่อโทรทัศนรวม   
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2) กลุมผูชมเปาหมาย 

กลุมผูชมเปาหมายจะแยกออกตามประเภทรายการและชวงเวลาออกอากาศ ดังเชน 

ละคร กลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา และกลุมครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย 
เกมสโชว กลุมครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย 
รายการเด็ก กลุมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

3.2.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ก. มูลคาตลาดโฆษณาของสื่อโทรทัศนและการเติบโต  

จากขอมูลของบริษัท เอซี นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด มูลคาโฆษณาผานสื่อโทรทัศนในป 2545 เทากับ   
37,339 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนาซ่ึงมีมูลคาเทากับ 32,879 ลานบาท ในอัตรารอยละ 13.56 และเปนส่ือโฆษณาท่ี
ไดรับความนิยมและไดรับจัดสรรงบโฆษณาสูงสุดเมื่อเทียบกับสื่อประเภทอื่นๆ โดยมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 61 ของมูลคาตลาด
โฆษณารวมซึ่งมีมูลคาเทากับ 61,211 ลานบาท  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

ข. ผูประกอบการ 

ผูประกอบการในธุรกิจสื่อโทรทัศนปจจุบัน ลวนมีความสามารถในการผลิตรายการเทาเทียมกัน คายผูผลติโดย
สวนใหญจะมีดาราในสังกดัของตนเอง ตางกันที่จํานวนมากหรือนอย และระดับความนิยมของดาราแสดงนําแตละคน คาย
ผูผลติรายการ ละคร ท่ีมีผลงานออกอากาศสมํ่าเสมอไดแก คายอาร เอส คายจี เอ็ม เอ็ม คายกันตนา คาย เจ เอส แอล คาย
เวิรก พอยท และคายบอรน เปนตน แตละคายตางเรงพัฒนาและแข็งขันกันในเชิงคุณภาพรายการเปนสําคัญ 

การแขงขนัในธุรกิจส่ือโทรทัศนจะพิจารณาจากคุณภาพรายการตอรายการโดยเปรียบเทียบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รายการท่ีมีกลุมผูชมเปาหมายกลุมเดยีวกันหรือเปนรายการท่ีออกอากาศในเวลาเดียวกันในแตละสถานี ทําใหลูกคาโฆษณา
ตองพิจารณาวาจะเลอืกหรือจัดสรรงบโฆษณาลงในรายการใดบาง 

ค. แนวโนมภาวะการแขงขัน 

เน่ืองดวยการพิจารณาจัดสรรงบโฆษณาลงรายการโทรทัศน ลูกคาโฆษณาจะดูที่ความนิยมหรือเร็ตติ้งของ
รายการเปนประเด็นสําคัญ รายการโทรทัศนใดที่มีเร็ตติ้งสูงแสดงวามีผูนิยมชมรายการจํานวนมาก นอกจากเร็ตติ้งรายการ 
กลุมผูชมเปาหมายของรายการตองตรงกับกลุมลกูคาเปาหมายของสินคาท่ีจะโฆษณาดวย จากขอพิจารณา 2 ประเด็นหลักดัง 
กลาว ทําใหรูปแบบการแขงขันออกมาในลกัษณะการคดิและพัฒนารูปแบบรายการใหออกมามีคุณภาพและตรงกับรสนิยมของ
ผูชม เพื่อผลักดันใหรายการมีเร็ตติ้งในอันดับที่ดี  

มูลคาโฆษณา
มกราคม - ธันวาคม 2545 = 61,211 ลานบาท
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3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.2.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

ในการผลิตรายการและละครโทรทัศน ของคายอาร เอส โดยสวนใหญเปนการบริหารทรัพยากรที่มีอยูในบริษัทฯและ
บริษัทยอย ทั้งในดานของบุคลากรไดแก ดารานักแสดง ผูดาํเนินรายการ (พิธีกร) ในสังกัดของบริษัทฯและทีมงานผลิตรายการ 
ผลิตละคร ซ่ึงเปนบุคลากรของ 5 บริษัทยอย และในดานของเครื่องมือและอุปกรณ ไดแก สตูดิโอ (โรงถายทํา) กลอง อุปกรณ
ในการถายทํา หองตัดตอภาพและเสียง เปนการเชาจากบริษัท อาร.เอส. สตดูิโอ จํากัด อีกบริษัทยอยหนึ่งในกลุมฯ 

3.2.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

-ไมมี- 
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 ส่ือวิทยุ 

3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

การขยายเขาสูธรุกิจสือ่วิทยุของกลุมอาร เอสแตแรกเร่ิม มีวัตถปุระสงคเพือ่ใชเปนชองทางในการโฆษณาและเผยแพร
ผลงานเพลงของกลุมฯเทานั้น ทําใหในชวงแรกสถานีวิทยุท่ีมีอยูจํานวน 2 สถานีไดแก คลื่น F.M. 88.5 MHz. และคลื่น F.M. 
98.0 MHz. เปดเพลงของศลิปนในสังกัดอาร เอสเปนสวนใหญ มิไดเนนการหารายไดจากการขายเวลาโฆษณา  

สถานีวิทยุ F.M. 88.5 MHz. 
Z Pop We like 

 

F.M. 98.0 MHz. 
Cool Experience 

 
ผูใหสัมปทานคลื่นวิทยุ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สถานีวิทยุกองพลท่ี 1 

รักษาพระองค 
วันและเวลาออกอากาศ 24 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 
สัญญาณสงคลืน่วิทยุครอบคลุมพ้ืนท่ี กรุงเทพฯและปริมณฑล กรุงเทพฯและปริมณฑล 
คอนเซ็ปรายการ คลืน่ซาสทุกความเคลือ่นไหว คลื่นเพลงฟงของคนฟงเพลง 
กลุมผูฟงเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา 

อายุ 10-18 ป 
นักศึกษา คนทํางาน 
อายุ 18-35 ป 

ตอมาในป 2543 บริษัทไดปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินธุรกิจสถานีวิทยุอยางชัดเจน ดวยการตั้งบริษัท สกาย-ไฮ 
เน็ตเวิรค จํากัดวางนโยบายใหสถานวิีทยุของบริษัทประกอบกิจการวิทยุเชิงพาณิชยเตม็รูปแบบ หมายถึงสถานีวิทยุมีความเปน
อิสระในการเปดเพลงของทุกคายเพลงที่มีในตลาด เรงสรางความนิยมใหแกสถานีและดําเนินการบริหารสถานีวิทยุในเชิงธุรกิจ 
โดยการขายเวลาโฆษณาในแตละชวงเวลาออกอากาศ ในปจจุบันสถานีมีฐานผูฟงที่คอนขางชัดเจนและมีความนิยมในการรับฟง
รายการของสถานีเพิ่มขึ้นเปนลําดับ สงผลใหลูกคาบริษัทโฆษณาและบริษัทเจาของสินคามีความเชื่อมั่นในการดําเนินกิจการ
และความนิยมของสถานีและเร่ิมจัดสรรงบโฆษณาใหกับสถานีเพ่ิมมากข้ึน  

รูปแบบของรายการวิทยุ 

สถานีวิทยุ : F.M. 88.5 MHz. (Z Pop, We Like) สถานีวิทยุทหารเรือ 

Z Pop, We Like รายการวิทยุท่ีเต็มไปดวยความสนุกสนานและเปนกันเอง เปนท่ีรูจักและชืน่ชอบของผูฟงในกลุมวัยรุน
มัธยมมาเปนเวลานาน ดวยรูปแบบการนําเสนอท่ี “ซาส” ไมเหมือนใครและกาวไปกับยุคสมัยอยางไมหยุดนิ่ง ในคอนเซ็ป 
“คลื่นซาสทุกความเคลื่อนไหว” ดําเนินรายการโดยนักจัดรายการวิทยุหนุม-สาวรุนใหมท่ีมีความสนุกสนาน เปนตัวของตัวเอง
สูง มีรสนิยมดี ทันสมัย ทําใหผูจัดรายการสามารถเขาถึงกลุมผูฟงวัยรุนมัธยมไดเปนอยางดี 
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F.M. 88.5 MHz.  “Z Pop, We Like" 

จันทร-ศุกร ดีเจ เสาร-อาทิตย ดีเจ 
08.00-11.00 น. กัญดา ศรีธรรมูปถัมภ 08.00-11.30 น. ปภัสสวรรณ ยอดเณร  

   DIDI ANWAR, REAL SHINJITSU 
11.00-14.00 น. อนุวัฒน อํานาจเรืองไกร 11.30-15.30 น. กฤษณพงศ สุธาศิลพรมแพร  
14.00-16.00 น. ธเนศ เหลืองวรชาติกุล 15.30-19.00 น. แคทรียา นิภามณี 

16.00-19.00 น. ปรวรรณ วานิชชา เสาร 20.30-00.00 น.  วีรวร พิกุลผล, ภัทรา ลําเจียก 

20.30-24.00 น. ทศพร แตงเหลือง อาทิตย 20.30-00.00 น. ธเนศ เหลืองวรชาติกุล 
    อนุวฒัน อํานาจเรืองไกร, ปาจรีย ณ นคร

00.00-03.00 น. ปยเกียรติ บุญเรือง 0.00-03.00 น. วิภาดา เรืองทวีคูณ 

 03.00-05.30 น. วีรวร พิกุลผล 03.00-05.30 น. ประพัทธ โพธิ์วัง 

กิจกรรมที่นําเสนอนั้นเนนความแปลกใหม โดนใจกลุมวัยรุนท่ีอยูในวัยสนกุสนาน ชอบความทาทาย โดยรายการจะ
เนนความเปนกันเอง ทําใหผูฟงที่เปนวัยรุนกลาที่จะแสดงออก กลาที่จะเสนอความคิดเห็นและรวมสนุกกับกิจกรรมพิเศษที่โดด
เดนในรายการที่กลุมวัยรุนไมยอมพลาด    

Z Pop, We Like ไดวางรูปแบบของรายการไวอยางชัดเจนโดยเนนกลุมผูฟงที่เปนวัยรุนมัธยม ซ่ึงสวนใหญจะช่ืนชอบ
ผลงานและศิลปนของอาร เอส ซ่ึงถือเปนจุดเดนของรายการที่ผูฟงจะไดรับฟงผลงานเพลงใหมลาสุดลวงหนากวาทุกคลื่นบน
หนาปดวิทยุ รวมถึงเวิอรชั่นเฉพาะกิจที่จะมีมานําเสนอสูผูฟงแบบไมเหมือนใคร อีกครั้งยังขยายกลุมผูฟงใหกวางข้ึนดวย และ
เปนรายการวิทยุที่เปดทั้งเพลงไทยและสากลจากทุกคายเพลง โดยเนนเพลงใหมทันสมัยที่กําลังเปนที่ชื่นชอบ ทําใหคลื่นนี้ไดรับ
ความนิยมเปนคลื่น Pop ในการสํารวจของ Tapscan จากคล่ืนวิทยุบนหนาปด 35 คลื่น ในกรุงเทพฯและปริมณฑล (เดือน
ตุลาคม 2545) และไดรับความนิยมเปนอันดับ 2 ในกลุมรายการวิทยุวัยรุน Pre-Teen (10-18) ป 

สถานีวิทยุ : F.M. 98.0 MHz. (Cool F.M.) สถานีวิทยุพล 1 กองทพับก 

Cool F.M. เปนคลื่นใหมของคนฟงเพลงที่นําเสนอเพลงฟงสบายทุกยุคทุกสมัยทั้งเพลงไทยและสากลจากทุกคายเพลง 
เนือ่งจากคอนเซปของรายการไดถูกวางใหเปน “คลื่นเพลงฟงของคนฟงเพลง” ที่สามารถใหผูฟงไดฟงเพลงที่ตอเนื่องฟงได
มากกวาใครบนหนาปดวิทยุ Cool F.M. จึงไดรับการตอบรับคอนขางสูงจากกลุมผูฟงที่เปนวัยรุนและกลุ มคนทํางาน อีกท้ัง
รูปแบบรายการที่ชัดเจนสามารถตอบสนองผูฟงที่มีการดําเนินชีวิตอยางมีรสนิยม ดําเนินรายการโดยนักจัดรายการวิทยุมือ
อาชีพที่อารมณดีมีสไตลการฟงเพลงแบบ Easy Listening 

F.M. 98.0 MHz.    "Cool F.M." 
จันทร-ศุกร ดีเจ เสาร-อาทิตย ดีเจ 

08.00-11.00 น. เกรียงไกร ธิยานันท 08.00-11.00 น. เฉลิมศักดิ์ อังศุพันธุ 
11.00-15.00 น. รังรอง วัณณรถ 11.00-15.00 น. สุขธีกรณ โรมา 
15.00-18.00 น. ฉัตรชัย เจริญชุษณะ 15.00-18.00 น. อุไรรัตน วิตตานนท 
20.30-24.00 น. บุรินทร เหมทัต 20.30-24.00 น. กนกพร วงศวิเศษไพบูลย 
00.00-03.00 น. ศรบัีงอร ทีนํ้าคํา 00.00-03.00 น. พรชัย ฉันตวิเศษลักษณ 
03.00-06.00 น. ประเสริฐ ตันติกขะวีระ 03.00-06.00 น. นนทนีย คงนิยม 

นอกจากรูปแบบรายการเปนที่ยอมรับแลว รูปแบบกจิกรรมในรายการซ่ึงนําเสนอในคอนเซ็ป “Cool Experience” โดย
เปนศูนยกลางของผูฟงในการแลกเปลี่ยนประสบการณที่ดีในการดําเนินชีวิตอยางมีรสนิยม รวมทั้งเปนการเปดกวางในการ
แลกเปลีย่นมุมมองของกลุมคนทํางาน ดวยเหตุนี้ Cool F.M. จึงเปนรายการวิทยุยอดนยิมจากการสํารวจความนิยมบนหนาปด 
35 คลื่นของ Tapscan และไดรับความนิยมเปนอนัดับ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2545) ในหมูรายการวิทยุคล่ืน Easy Listening 
ของกลุมคนทํางาน (18-35 ป) 
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3.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

 1) กลยุทธนโยบายราคา 

การเปนสถานีใหมกลยุทธดานราคา เปนกลยุทธท่ีจําเปนและไดผลในการสรางฐานลูกคาโฆษณา การดาํเนนิ
กลยุทธดานราคาจะเปนลักษณะของการขายแบบแพคเกจคอืการขายเวลา loose spot รวมกับการจัดActivity In Program และ
Event Marketing 

บริษัทโฆษณาและบริษัทเจาของสินคา ใหโอกาสทดลองซ้ือเวลาโฆษณากับสถานี บริษัทยอมรับวากลยุทธการ
ขายเวลาโฆษณาในลักษณะแพ็คเกจรวมกับกิจกรรมอื่นๆ มีผลตอการสงเสริมการขายอยางเปนรูปธรรม และคุมคาตอการลงทนุ 
ตัวอยางเชนโครงการ Red Bull Extra Ordinary DJ Grandprix, Z Close to ….One-2-Call, Travogen Cool on Trip เปนตน 

จากการทดลองใชโฆษณาและการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายสินคา ตั้งแตป 2543-2545 ท่ีผานมา ทําใหผู
โฆษณาไมวาจะเปนบริษัทโฆษณาหรือบริษัทเจาของสินคาตัดสินใจจัดสรรงบโฆษณามาใหกับบริษัทในรูปแบบแพ็คเกจยาว
ตอเนื่องตลอดป และจัดสรรงบโฆษณามากขึ้นเร่ือยๆ ในขณะท่ีผูโฆษณารายใหมก็เร่ิมมีความเช่ือม่ันในศักยภาพและความ
คุมคาของเม็ดเงินที่ลงทุน บริษัทจึงสามารถขยายฐานลูกคาไดมากขึ้นเปนลําดับและสงผลตอรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชดั 

 2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 

นอกเหนือจากการขายเวลาโฆษณาอยางเดยีวแลว บริษัทยังมีการเพิ่มมูลคาของสินคาโดยมีกิจกรรมสงเสริมการขายที่
ทํารวมกันระหวางรายการและผูฟงเชน การเลนเกมในรายการ นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษที่จัดรวมกับบริษัทเจาของ
สินคาหรือหนวยงานราชการ เชน การทองเที่ยวตางจังหวัดกับททท. การเผยแพรวัฒนธรรมของเยาวชนไทยในตางประเทศ การ
จัดคอนเสิรต และการประกวดตางๆ ซึ่งทางบริษัทเองจะเนนกิจกรรมท่ีมีคุณภาพที่สามารถใหสาระและบันเทิงกับผูรวมกิจกรรม
และในขณะเดยีวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลูกคาไดอยางมปีระสิทธิภาพ รวมถงึการประชาสัมพันธรายการ
วิทยุของบริษัทใหเปนที่ยอมรับและรูจักอยางแพรหลาย 

 3) กลยุทธการใหบริการวางแผนโฆษณา 

บุคคลากรของบริษัทเปนผูที่อยูในสายงานวิทยุมาเปนเวลานาน มีความรูและความเขาใจในธุรกิจส่ือวิทยุเปนอยางดี 
สามารถใหคําปรึกษากับลูกคาในการวางแผนการบริหารสื่อใหมีคุณภาพมากท่ีสุด และการเลือกซื้อเวลาหรือแพคเกจโฆษณาที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงคของลูกคาและกลุมผูฟงรายการ นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีทีมที่สรางสรรคกิจกรรมพิเศษเฉพาะเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคากับการขายสินคาทุกรูปแบบ 

ข. ลักษณะลกูคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

1)    กลุมลูกคาเปาหมาย 

√ บริษัทโฆษณา (Agency)  

√ บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer) 

2) กลุมผูฟงเปาหมาย 

88.5 MHz. Z Pop, We Like  : กลุมนักเรียนและนักศึกษาวัยรุนทั้งชายและหญิงอายุระหวาง 10-18 ป  

98.0 MHz. Cool F.M.  : กลุมนักศึกษาและคนทํางานทั้งชายและหญิงอายุระหวาง 18-35 ป  
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ค. ชองทางการจําหนาย 

การขายเวลาของธุรกิจสื่อวิทยุจะขายใหบริษัทโฆษณาคิดเปนรอยละ 70 และขายโดยตรงใหบริษัทเจาของสินคา
คิดเปนรอยละ 30 ของยอดขายท้ังหมด 

3.2.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ก. มูลคาตลาดโฆษณาของสื่อวิทยุและการเติบโต  

จากขอมูลของบริษัท เอซี นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด มูลคาโฆษณาผานส่ือวิทยุในป 2545 เทากับ 6,180 
ลานบาท เติบโตจากปกอนหนาซ่ึงมีมูลคาเทากับ 5,136 ลานบาท ในอัตรารอยละ 20.33 และมีสัดสวนรอยละ 10 ของมูลคา
ตลาดโฆษณาซึ่งมีมูลคาเทากับ 61,211 ลานบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. ผูประกอบการ 

ผูประกอบการสถานีวิทยุที่ดําเนินรายการเพลงไทยสากลเปนหลัก และมีกลุมผูฟงเปาหมายใกลเคียงกันมีอยู 7 
รายการดังแสดงในตาราง สถานะของบริษัทในปจจุบันจัดอยูในอันดับ 3 รองจากผูนําตลาด มีสวนแบงตลาดรอยละ 2 และมี
อัตราการเตบิโตจากปกอนหนารอยละ 26 ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับระยะเวลาของการดําเนินงานเพียงชวง 3 ป กับจํานวนคลื่นที่
มีอยู 2 คลื่น สวนแบงดังกลาวจึงเปนอัตราการเติบโตในระดับที่นาพอใจ 

สถานีวทิย ุ วัยรุน 
10-18 ป 

นักศึกษา 
15-25 ป 

วัยทํางาน 
18-35ป 

ผูใหญ 
25-45 ป 

F.M.88.0 Radio No Problem  คูแขง   
F.M. 88.5 Z Pop, We Like สกาย-ไฮ เนต็เวริค    
F.M. 89.0 New 89 FM.   คูแขง  
F.M. 91.5  Hot Wave คูแขง    
F.M. 93.5 Radio Vote  คูแขง   
F.M. 98.0 Cool F.M.   สกาย-ไฮ เนต็เวริค  
F.M. 103.5 Modern Love   คูแขง  
F.M. 104.5 Fat Radio  คูแขง   
F.M. 106.5 Green Wave   คูแขง คูแขง 

ค. แนวโนมภาวะการแขงขัน 

การแขงขันของธุรกิจสื่อวิทยุนาจะเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึนเนื่องจากงบประมาณโฆษณาท่ีมีจํากัด ทําใหลูกคาจะ
เลือกซื้อเวลาโฆษณาจากรายการวิทยุที่ไดรับความนิยมสูงเปนปจจัยหลัก แตในขณะเดียวกันดานกลยุทธดานราคานั้นก็มีความ 

มูลคาโฆษณา
มกราคม - ธันวาคม 2545 = 61,211 ลานบาท

โทรทัศน, 61%

หนังสือพิมพ, 
18%

วิทยุ, 10%

นิตยสาร, 6%
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มูลคาโฆษณาเปรียบเทียบ
มกราคม - ธันวาคม 2545
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สําคัญตอการตัดสินใจสื่อโฆษณาสูงเนื่องดวยจะทําใหลูกคาสามารถไดเวลาโฆษณามากขึ้นหรือ ไดรูปแบบโฆษณาท่ีหลากหลาย
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับกลยุทธการขายของแตละบริษัทที่จะจูงใจใหลูกคาใหเห็นวาคุมคากับเงินที่ใชไป  

3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

ก. นักจัดรายการวิทยุ (ดีเจ) และบคุลากรฝายผลติและสรางสรรค 

ปจจุบันบริษัทมีจํานวนนักจัดรายการวิทยุทั้งหมด 24 คนและทีมงานสรางสรรคอีกจํานวน 22 คน นักจัด
รายการมีสวนสําคัญในการสรางความนิยมใหแกสถานี ตองเปนบุคคลที่มีความสามารถในการโตตอบกับผูฟงและมีความรู
เกี่ยวกับเพลงเปนอยางดี และดาํเนินรายการตามรูปแบบของรายการท่ีวางไว ประกอบกับการวางรูปแบบของรายการใหสอด 
คลองกบัรสนิยมของกลุมฟงเปาหมายและเสริมดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนือ่ง 

ข. หองสงสัญญาน  

การจัดรายการในปที่ผานมาบริษัทเชาหองจัดรายการจากเจาของสถานี และในป 2546 บริษัทไดลงทุนสราง
หองจัดรายการ หองสงสญัญาณวิทยุ ซึ่งจะเปนหองสงสัญญานระบบ Digital สมบูรณแบบแหงแรกในเมืองไทย ที่สํานักงานใหญ
ของกลุมอาร เอส ณ อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 และมีแผนที่จะเปดดําเนินการไดในเดือนกรกฎาคม 2546 พรอมดวยอุปกรณ
เคร่ืองมือท่ีทันสมัย บริษัทเชือ่ม่ันวาจะทําใหการผลติรายการและการกระจายเสียงมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ซ่ึงจะสงผลทําให
สามารถเพิม่จํานวนผูฟงรายการไดมากข้ึน  

หองสงสัญญาณวิทยุ (Digital Studio) ประกอบดวย 

√ หอง Studio ON-AIR จํานวน 4 หอง ดําเนินรายการโดยนําsoftwareและhardwareท่ีทันสมัยเขามาชวย
จัดการเลอืกสรรเพลง ควบคมุการเลนเพลงตามรูปแบบรายการท่ีกําหนด เพิ่มสีสันและความคลองตัว 
สรางความนาสนใจของรายการและcontentตางๆ   

√ หอง Studio Production จํานวน 2 หอง เปน Studio ที่ออกอากาศในระบบ Digital ผลติชิ้นงานดวย
คุณภาพมาตรฐานและมีลูกเลนตางๆสรางสีสันและเพ่ิมความนาสนใจนาติดตามรายการ 

√ หอง Library จํานวน 1 หอง เพื่อเก็บรวบรวมและจัดระบบของเพลงตามรูปแบบรายการ 

√ หอง Transfer Room จํานวน 1 หอง ทําหนาท่ีLoadขอมูลเพลง Jingle และ Spot ตางๆเพื่อเขาสูServer
กลาง สําหรับดีเจดึงไปใชในแตละโปรแกรม 

√ หอง Traffic Control มีหนาที่ควบคุมระบบการออกอากาศ และคุณภาพเสียงดวยระบบ Digital เพื่อสง
สัญญานไปยังสถานีแมขายของแตละคลื่น 

√ หอง Master Control Room หองควบคุมการทํางานของดีเจและควบคุมระบบ Spot และ Billing สามารถ
ตรวจสอบและรายงานผลการออกอากาศของ Spot โฆษณาในรายการของลูกคาไดวินาทีตอวินาที ชวย
สรางความมั่นใจใหกับลูกคาในการลงโฆษณาไดเปนอยางดี  

3.2.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-ไมมี- 
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ส่ือส่ิงพิมพ 

 ธุรกิจสิ่งพิมพเปนธุรกิจใหมของกลุมอาร เอส ที่ไดเร่ิมตนเมื่อตนป 2546 ดวยนิตยสาร “FRONT” เลมแรกเปดตัวและ
ออกจําหนายในเดือนกุมภาพันธ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท โพเอมา จํากัด บริษัทยอยของกลุมฯ 

 บริษัทฯมีประสบการณในการผลติหนังสือช่ือ “RS Star Club” เปาหมายของหนังสือเพื่อการประชาสัมพันธผลงาน
และศิลปนของคาย และเปนชองการสื่อสารจัดกิจกรรมกับลูกคา ผลตอบรับหนังสือดีมากลูกคาไดรับขาวสารจากคายโดยตรง 
ทําใหฐานลูกคาเพลงมีกลุมชัดเจน 

 ทีมงานผูจัดทํานติยสาร “FRONT” เปนทีมงานใหมที่ประกอบดวยเปนบุคลากรมืออาชีพในวงการสิ่งพิมพในประเทศท่ี
ผานประสบการณการทํานติยสารช้ันนําและมีความเขาใจในการจัดทํานิตยสารคุณภาพเปนอยางดี นอกจากน้ีไดเชิญผูท่ีมี
ชื่อเสียงในวงการเขารวมงานออกแบบเนื้อหาและคอลัมนประจําในนิตยสาร  

3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

 นิตยสาร “FRONT” เปนนิตยสารผูหญิงชั้นแนวหนา วางแผงรายเดือน มีเนื้อหาที่โดดเดนนําเสนอไลฟสไตลของผูหญิง
ทันสมัยในทุกๆดาน ทั้งเร่ืองแฟชั่น การดแูลความงาม เรื่องสังคม ตลอดจนถึงความสัมพันธกับผูคนรอบตัว   

3.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

1) กลยุทธเนนจุดขายของนิตยสารที่ชัดเจน 

เปนกลยุทธหลักและสําคัญ ดวยการวางคอนเซ็ปตของนิตยสาร “FRONT” ใหเปนนิตยสารเพื่อผูหญิงชั้นแนว
หนาอยางชัดเจน เดนทั้งรูปเลมและเนื้อหาที่รวมเอาจุดเดนของรูปแบบวิธีการนําเสนอของนิตยสารตางประเทศ มาผสมผสาน
กับเนื้อหาที่ใกลตัว และตรงใจกลุมผูหญิงอยากรู นํามาถายทอดดวยสํานวนภาษาเฉพาะตัวที่เปนกันเองใหความรูสึกเสมือนเปน
เพื่อนผูอาน 

2) กลยุทธการประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย 

 ในการขายโฆษณาในนิตยสารน้ัน เนื่องจากเปนนิตยสารออกใหม บริษัทฯใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ
เปนอยางมาก และเนื่องดวยเปนกิจการของกลุมอาร เอส ซ่ึงมีฐานลูกคาโฆษณาที่แข็งแกรงอยูแลว ท้ังโฆษณาในการราย
โทรทัศนและบนปกเทป ทําใหประชาสัมพันธถึงลูกคาโฆษณาเปนไปอยางทั่วถึงในระยะเวลาอันรวดเร็ว สวนการขายพ้ืนท่ี
โฆษณาจะอยูยอดขายหนังสือ ซึ่งนิตยสารคงตองใชระยะเวลาสักระยะหนึ่งในการสรางฐานผูซ้ือและผูอาน บริษัทฯคาดวาจะมี
ยอดขายประมาณ 80,000 ตอฉบบัในระยะเวลา 6 เดือน 

ข. ลักษณะลกูคาเปาหมายและชองทางการจําหนาย 

 1)    กลุมผูซ้ือผูอานเปาหมาย (Buyer or Consumer) 

ผูหญิง อายุตั้งแต 20-45 ป มีฐานะและรายไดในระดับบน ซึ่งเปนกลุมลกูคาที่มีฐานการบริโภคและอาน
นิตยสารผูหญิงจํานวนสูง และมีอํานาจในการซ้ือสูงดวย  

ผูอานสามารถหาซ้ือนิตยสารไดจาก 2 วิธีคือเปนสมาชิกประจํา คาดวาจะมีจํานวนสมาชิกภายในปแรก
ประมาณ 5,000 ราย และสามารถซ้ือไดจากแผงหนังสือท่ัวไป โดยผานระบบตัวแทนจําหนาย 
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 2) ตัวแทนจําหนาย 

นิตยสาร “FRONT” จัดจําหนายท่ัวประเทศ ผานบริษัทตัวแทนจําหนายชั้นนํา เพื่อใหมั่นใจวาลูกคาจะ
สามารถหาซื้อนิตยสารไดจากทุกแผงโดยสะดวก สัดสวนการจําหนายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จะประมาณรอยละ 70 
และที่เหลืออีกรอยละ 30 จะกระจายออกสูตางจังหวัด 

 3) ลูกคาโฆษณา ไดแก 

√ บริษัทโฆษณา (Agency)  

√ บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer) 

การขายโฆษณาในนิตยสารของบริษัทจะเปนการขายผานบริษัทโฆษณาในสัดสวนรอยละ 60 และขายตรง
บริษัทเจาสินคาในสัดสวนรอยละ 40 

3.2.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ก. มูลคาตลาดโฆษณาของสื่อนิตยสารและแนวโนมการเติบโต 

จากขอมูลของบริษัท เอซี นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด มูลคาโฆษณาผานสื่อนิตยสารในป 2545 เทากับ 
3,628 ลานบาท เติบโตจากปกอนหนาซึ่งมีมูลคาเทากับ 3,111 ลานบาท ในอัตรารอยละ 16.62 และมีสัดสวนรอยละ 6 ของ
มูลคาตลาดโฆษณาซ่ึงมีมูลคาเทากับ 61,211 ลานบาท ประเภทสนิคาท่ีใหความนิยมลงโฆษณาในนิตยสารไดแก 
เครื่องสําอาง เสื้อผา โทรศัพทมือถือ รถยนต และรานอาหาร ซ่ึงลวนเปนสินคาของคนทันสมัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตลาดสิ่งพิมพประเภทนิตยสารมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง ทกุปจะมีหนังสือใหมเปดตัวเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต

ละรายจะมีจุดขายและกลุมผูอานเปาหมายของตนเอง ทําใหผูประกอบการรายเดิมตองพัฒนาคุณภาพของงานและพยายาม
รักษาฐานลูกคาผูซื้อผูอานของตนไวใหไดดวยการนําเสนอเนื้อหาและปรับเปลี่ยนรูปแบบใหทันกับตลาด และอาจหมายถึงการมี
กิจกรรมในเลมรวมกบัผูอานประเภทชงิรางวัล มีของแถมของแจกเปนตน 

ข. ผูประกอบการและสวนแบงตลาด 

ผูประกอบการนิตยสารมีจํานวนมากรายในปจจุบันประกอบดวยรายใหญที่มีหนังสือในสังกัดจํานวนมากและมี
โรงพิมพเปนของตนเองและรายอิสระ   

ค. แนวโนมภาวะการแขงขัน 

 เนื่องจากนิตยสารแตละฉบับจะมีกลุมลูกคาของตนเองคอนขางชัดเจน เชนนิตยสารแฟช่ันผูหญิง นิตยสาร
ผูชาย และสามารถแบงตลาดออกไดเปน ตลาดบน ตลาดกลาง ตลาดลาง เนื่องดวยนิตยสาร “FRONT” ของกลุมอาร เอส เปน
นิตยสารแฟชั่นผูหญิงตลาดบน นิตยสารท่ีมีประเภทและกลุมผูอานกลุมเดยีวกัน มีเพียง 12 ราย การแขงขันอยูในระดับปาน

มูลคาโฆษณา
มกราคม - ธันวาคม 2545 = 61,211 ลานบาท
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กลาง ดวยศักยภาพของกลุมอาร เอส และความแข็งแกรงของสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุที่มี บริษทัฯคาดวาจะสามารถสรางฐาน
ลูกคานิตยสาร “FRONT”ไดในเวลารวดเร็ว 

3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.2.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

ในการผลิตส่ิงพิมพประเภทนิตยสารแฟชัน่รายเดอืนน้ัน ประกอบดวยหนวยงานผูรับผิดชอบใน 2 ขั้นตอนหลักคอื 
ข้ันตอนการจัดหาคัดเลือกเนื้อหาหรือ Content เพื่อจัดเรียงลงในเลม และขั้นตอนการพิมพเปนรูปเลม สําหรับข้ันตอนการจัดหา
คัดเลอืกcontent นั้น บจ.โพเอมา มีทีมงานท่ีมีความชํานาญจากการทํานิตยสารชัน้นําตางๆทําการคัดสรรเร่ืองและหาประเด็น 
รวมทั้งการคัดเลือกนักเขียนที่มีชื่อ ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพเฉพาะดาน รวมเขียนคอลมันภายในเลมอีกดวย 

สวนขั้นตอนการพิมพจะเปนการสงงานใหโรงพิมพภายนอกรับเหมาจัดการ โดยผานการเสนอราคาจางเหมาคดิรวม
ตนทุนคากระดาษและคาจางพมิพงาน 

3.2.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-ไมมี- 
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    3.3 ธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน 
ปจจัยแหงความสําเร็จในการประกอบธุรกิจผลติภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศนของกลุมอาร เอส มาจาก

ความพรอมในทุกดานไดแก 

1) ดานบุคลากรทีมงานผลิตจํานวนมากท่ีสามารถผลิตงานคุณภาพและตรงตามรสนิยมตลาด เสริมดวยทีมงาน
ขายทีมี่ประสบการณสูง 

2) ดานฐานเงินทุนที่แข็งแรงสามารถผลิตงานไดราบรื่นและตอเนื่อง 

3) ดานสื่อของกลุมฯท่ีพรอมทั้งสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุ ทําใหการทําตลาดภาพยนตร ละครมีประสิทธิภาพ 

4) ดานความสัมพันธที่ดีกับสื่อภายนอกและกับเจาของสถานีโทรทัศน เจาของโรงภาพยนตรและสายหนัง 

 การประกอบธุรกิจภาพยนตรมีรายไดหลักจาก 4 ชองทาง สามารถเรียงลําดับการขายไดดังนี้ 

1) รายไดจากการขายสายหนังตางจังหวัด 

2) รายไดจากการขายสิทธ์ิใหแกตลาดHome Entertainment ไดแก วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี เคเบลิทีวีและฟรีทีวี 

3) รายไดจากสวนแบงโดยประมาณรอยละ 50 จากการฉายในโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

4) รายไดจากการขายสิทธ์ิในตลาดตางประเทศ 

3.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.3.1.1 งานผลิตภาพยนตร (Production) 

โครงสรางการประกอบธุรกิจภาพยนตรของกลุมอาร เอส ปจจุบันไดรับการประเมินวาเปนโครงสรางธุรกจิ(Business 
Model) ที่สมบูรณรูปแบบหนึ่งคือเปนโครงสรางที่ประกอบดวยทีมงานผลิตภาพยนตรจํานวนมากถึง 8 ทีมจาก 8 บริษัท ทําให
สามารถผลิตงานภาพยนตรไดหลายเร่ืองหลากเนื้อหาในแตละป และมีทีมงานขายที่มีประสบการณการขายงานภาพยนตรทั้ง
ตลาดในประเทศและตางประเทศ ทําใหการดําเนินธุรกิจภาพยนตรสามารถสรางรายไดใหแกกลุมฯอยางเปนนัยสําคัญ 

การประกอบธุรกิจภาพยนตรมีลกัษณะเดนของธุรกิจ พอสรุปได 4 ประการดังนี้ 

1. ตนทุนการสรางและคาใชจายในการโปรโมทภาพยนตรแตละเร่ืองไมเทากัน จะแปรผันตามประเภทและขนาด
ของภาพยนตร โดยเฉลี่ยอยูที่ระดับเรื่องละ 30-50 ลานบาท  

2. ตนทุนสวนใหญประมาณรอยละ  60-70 เปนคาใชจายในการถายทําซ่ึงใชเวลาประมาณ 3-4 เดือน  

3. การขายงานภาพยนตร จะเร่ิมจากการขาย Pre-Sale คือการขายสิทธ์ิใหแกสายหนังตางจังหวัด การขายสิทธิ์
ในราคาเหมาเพือ่ทําวีดีโอ วีซีดี ดีวีดี และการขายสิทธ์ิในการแพรภาพทางเคเบิลทีวี และสถานีโทรทัศนฟรีทีวี 
รวมเรียกวาตลาด “Home Entertainment” ดวยชองทางการขายPre-Saleดังกลาวภาพยนตรเร่ืองที่สามารถ
ขายไดราคาสูงจะมีโอกาสทํารายไดคุมกับตนทุนการสรางกอนที่จะเขาฉายในโรงภาพยนตร ทําใหการ
ประเมินระดบักําไรจะเกิดหลังจากการขายผานชองทางโรงภาพยนตร 

4. รายไดจากการเขาฉายในโรงภาพยนตรในระบบสวนแบง(Sharing) จากคาบัตรเขาชมภาพยนตรในเขตกทม.
และปริมณฑลปจจุบันอัตราสวนแบงอยูที่รอยละ 50  

กลุมอาร เอส มีเปาหมายในการเปนผูนําในธุรกิจภาพยนตร โดยมีแผนที่จะผลิตภาพยนตรปละประมาณ  10 เรื่อง 
ดวยความพรอมในทุกดานทั้งเงินทุน นักแสดง และทีมงานผลิตท่ีมีความชํานาญในการผลิตงานภาพยนตรและประสบการณใน
การประเมินตลาดภาพยนตร เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผลงานภาพยนตรของกลุมฯไดรับความนิยมตลอดมา 
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ก. ข้ันตอนงานภาพยนตร 

 การผลิตแตละเร่ืองนั้น จะใชเวลาในการลงทุนสรางรวมประมาณ 8-10 เดือน ประกอบดวยชวงแรกประมาณ 
3-4 เดือน เปนขั้นตอนของการเตรียมงานเร่ิมตั้งแตการคัดเลือก พัฒนาบท และเขียนบทภาพยนตร เมื่อบทเรียบรอย ข้ันตอน
ตอไปเปนการคัดเลอืกนักแสดง เตรียมคิวถายทํา และวางแผนดานสถานท่ีและอุปกรณการถายทําทัง้หมด เม่ือทุกอยางพรอมจะ
เร่ิมเปดกลองทันทีและใชระยะเวลาโดยประมาณ 3-4 เดือนจนงานถายทําแลวเสร็จ จากนั้นเปนขั้นตอนในหองตดัตอ ซ่ึงใช
เวลาโดยประมาณ 2 เดือน กอนจะกําหนดวันเขาฉายในโรงภาพยนตร บริษทัฯจะวางแผนการตลาดสินคาโดยการทําโฆษณา
ประชาสัมพันธลวงหนาประมาณ 2 เดือนเพื่อใหลูกคาผูชมรับทราบขาวสาร  

ข. ประสบการณและผลงานภาพยนตรที่ผานมา  

ผลงานการสรางภาพยนตรท่ีผานมาจากปจจุบัน–อดีตมีจํานวน 16 เรื่องดังนี้ 

เร่ืองท่ี ช่ือเร่ืองภาพยนตร ดาราแสดงนํา ผูกาํกับภาพยนตร 
16 พันธุร็อคหนายน เทพ โพธิ์งาม / เอ-อนนัต บุนนาค 

โปง-หิน เหล็ก ไฟ /ทูน หิรัญทรัพย 
พิสุทธ์ิ แพรแสงเอ่ียม 

15 ตะลุมพุก  ฉัตรชัย เปลงพานิช / ธัน ธนากร ปติ จตุรภัทร 
14 ผีสามบาท  พีท ทองเจือ / พิมพศิริ พิมพศรี พิสุทธ์ิ แพรแสงเอ่ียม/ 

ออกไซด แปง ชุน 
13 ๙ พระคุมครอง อนนั อันวา ธีระธร สิริพันธวราภรณ 
12 มือปน/ โลก/พระ/จัน  เตา-สมชาย /เทพ โพธิ์งาม /หม่ํา จกม็ก 

เทง เถิดเทงิ / ถ่ัวและ เชิญย้ิม 
ยุทธเลิศ สิปปภาค 

11 โคลนนิง่..คนก็อปปคน อําพล ลําพูน / สิริยากร พุกกะเวส ปติ จตุรภัทร 
10 แตก 4 รัก โลภ โกรธ เลว หนุม-ศรราม /เตา-สมชาย /นุก-สุทธิ

ดา 
องอาจ สิงหลําพอง 

9 ปาฎิหารย..โอม+สมหวัง ลิฟท-สุพจน / ออย-ธนา กิตติกร เลยีวศิริกุล 
8 ฝนติดไฟหัวใจติดดิน หนุม-ศรราม / นิ้ง-กุลสตรี องอาจ สิงหลําพอง 
7 18-80 เพ่ือนซ้ีไมมีซ้ัว ออย-ธนา/ อนันต บุนนาค/ โบว-

ปรารถนา 
กิตติกร เลยีวศิริกุล 

6 ลองจุน...ขอหมอนใบนัน้ที่เธอฝนยาม
หนนุ 

เตา-สมชาย / ตุกตา-อุบลวรรณ กมล ศรสีวัสด์ิ 

5 เจนนี่...กลางวันครับกลางคืนคะ ลิฟท-สุพจน / โบว-ปรารถนา ธีระวัฒน รุจินธรรม/ 
ดุลยสิทธ์ิ นิยมกุล 

4 เด็กระเบิดยืดแลวยึด ตะ-ฌานิศ / นุก-สุทธิดา คมสัน ศรีสวัสด์ิ 
3 เกิดอีกทีตองมีเธอ ทัช ณ ตะกั่วทุง / นิ้ง-กุลสตรี ปรชัญา ปนแกว 
2 โลกทั้งใบใหนายคนเดียว เตา-สมชาย / นุก-สุทธิดา ราเชนทร ลิ้มตระกูล 
1 รองตะ แลบ็แปล็บ ทัช ณ ตะกั่วทุง / นิ้ง-กุลสตรี ปรชัญา ปนแกว 

3.3.1.2  ตัวแทนจําหนายภาพยนตร (Sale and Distribution) 

ดําเนินการโดยบริษทั อาร เอส ฟลมแอนดดิสทริบิวชั่น จํากดั ซ่ึงเปนบริษัทยอยในกลุมฯ โดยมีหนาท่ีจัดจําหนาย
ภาพยนตรใหกับกลุมอาร เอส เปนหลักและรับเปนตัวแทนจําหนายใหกับผูผลิตภาพยนตรคายอื่นๆทั้งรายใหญและรายอิสระ  

ชองทางการจําหนายภาพยนตรในปจจุบันมีดวยกนั 4 ชองทางคอื โรงภาพยนตร สายหนังตางจังหวัด  ตลาด Home 
Entertainment (วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี เคเบิลทีวี และฟรีทีวี) รวมถึงการขายตางประเทศเปนชองทางใหมท่ีมีแนวโนมจะขยายตวัเพ่ิม
มากข้ึน โดยผานตลาดภาพยนตรใหญระดับโลกซ่ึงจัดขึ้นปละ 3 คร้ังไดแก ตลาด AFM (สหรัฐอเมริกา) ในเดือนกุมภาพันธ 
ตลาด CANNES (ฝรั่งเศส) ในเดือนพฤษภาคมและตลาด MIFED (อิตาลี) ในเดือนพฤศจิกายน ประสบการณในการขายงาน



               บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากดั (มหาชน)  สวนที ่2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลกัทรัพย 

 

 
 สวนท่ี 2 หนา 35 
 
 

 

ตางประเทศท่ีผานมา ทําใหมีความม่ันใจวาภาพยนตรไทยมีโอกาสและมีกระแสตอบรับจากตลาดตางประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
แนวของภาพยนตรและคุณภาพงานซึ่งเปนประเด็นที่ผูซื้อพิจารณา 

3.3.1.3 งานรับจางผลิต (Production House) 

 ปจจุบันกลุมอาร เอส ไดรับความไววางใจจากสถานีโทรทัศน 3 สถานีไดแก ชอง 3 ชอง 7 และสถานีไอทีวี ใหทําการ
ผลิตละครสงสถานีเพื่อออกอากาศในชวงเวลา Prime time ไดแกละครกอนขาว และละครหลังขาวภาคค่าํ โดยมีรายไดเปน
คาจางผลิตละครในลักษณะเหมาจายตอเรื่อง จํานวนละครที่รับจางผลิตใหสถานีและออกอากาศเฉพาะในป 2545 ท่ีผานมา
รวมท้ังสิน้ 10 เร่ือง ไดแก 

สถานี 
โทรทัศน 

ช่ือเร่ือง ชวงเดือนที่
ออกอากาศ 

ดาราแสดงนํา ดําเนินการผลติโดย
บริษัทยอยในกลุมฯ

ชอง 3 ผูกองยอดรักยอดรักผูกอง มีค. – เมย. หนุม-ศรราม /ต๊ิก-กัญญารัตน บริษัทฯ 
 สวัสดีคุณนาย กย. – ตค. พล ตันฑเสถียร / เอะ-ศศิกานต บจ. เรด ดรามา 
 มาดามย่ีหบุ พย. – ธค. แซม-ยุรนันท / นิ้ง-กุลสตรี บจ. เรด ดรามา 
 ศึกรบ-ศึกรกั ธค. – กพ. เตา-สมชาย / ทราย เจริญปุระ บจ. ชาโดว เอนเตอร

เทนเมนท 
ชอง 7 หัวใจเถื่อน กพ.  เจมส-เรืองศักด / เอะ-ศศิกานต บริษัทฯ 
 กระตุกหนวดเสือ มีค. – เมย. อนนัต บุนนาค /พิมพศิริ พิมพศรี บจ. อาวอง 
 แสงดาวฝงทะเล กย. – ตค. ทัช ณ ตะกั่วทุง / นิ้ง-กุลสตรี บริษัทฯ 
 จารชนยอดรัก ธค. เจมส-เรืองศักด /อั้ม-พัชราภา บจ. อาวอง 
 ไฟส้ินเช้ือ ธค. ออย-ธนา /พิมพศิริ พิมพศรี บจ. อาวอง 
สถานีไอทีว ี บานสีขาวกับดาวดวงเดิม พย. – ธค. จอนนี่ อันวา/ริว-อาทิตย/ อั้ม-ฐนิชา บจ. อะลาดิน เฮาส 

 นอกจากงานรับจางผลิตละคร กลุมอาร เอส ไดเร่ิมผลิตงานภาพยนตรโฆษณาตั้งแตปลายป 2545ที่ผานมา ตัวอยาง
ผลงานโฆษณาที่แพรภาพออกอากาศไดแก โฆษณารังนก “เบซซ ” โฆษณาKFC ชุดกินขาวนอกบาน โฆษณาสมุดหนาเหลือง 
“Yellow Pages” และโฆษณาหนังสือพิมพ “คม ชัด ลกึ” เปนตน 

3.3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.3.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด 

1) กลยุทธการนําเสนอผลงานคณุภาพและตรงตามรสนิยมของตลาด 

 ในการผลิตงานภาพยนตร งานละครและรายการโทรทัศน กลุมอาร เอส ใหความสําคัญกับทุกข้ันตอนของการ
ผลิต เร่ิมจากทีมงานทําการศึกษาประเมินเหตุการณสภาพตลาดและรสนิยมของตลาดผูชมในขณะน้ัน และเมื่อไดโครงเร่ืองที่
เหมาะสมจะเปนขัน้ตอนการเขียนบท กําหนดตัวนักแสดงและกระบวนการถายทํา การตัดตอและการบันทึกเสียงดวยความ
พิถีพิถันทําใหผลงานที่ออกมามีคณุภาพและตรงกับความนิยมของผูชม  

2) กลยุทธความตอเนื่อง 

 ดวยประสบการณในธุรกิจอันยาวนานกวา 25 ป ทําใหกลุมอาร เอสตระหนักดีวา ความตอเนื่องเปนกลยุทธท่ี
สําคญัท่ีจะทําใหเกิดความม่ันใจและความไววางใจ จากบริษัทคูคาอันไดแกเจาของสถานีโทรทัศน เจาของโรงภาพยนตร 
ผูประกอบการสายหนัง Home Entertainment และจากผูชม นอกจากน้ีการทําธุรกิจท่ีตอเนือ่งทําใหกลุมอาร เอส สามารถขยาย
การลงทุนในสวนที่เกี่ยวเนื่องไดอยางตอเนื่อง เชนการเพ่ิมจํานวนทีมงานผลติ การลงทุนในอุปกรณถายทําที่ทันสมัย และการ
ทําการตลาดท่ีตอเนื่อง 



               บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากดั (มหาชน)  สวนที ่2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลกัทรัพย 

 

 
 สวนท่ี 2 หนา 36 
 
 

 

3) กลยุทธการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาใชเพ่ือพัฒนางาน 

 เชนการนําระบบถายทําใหมลาสุดระบบดิจิตอลมาใชในการถายทําภาพยนตรเปนครั้งแรกและเปนรายแรกใน
ประเทศไทย ชวยพัฒนาคุณภาพงานใหสูงข้ึนในขณะท่ีประหยัดตนทุนการถายทํา และลดตนทุนคาฟลมซ่ึงเปนวิธีการถายทํา
แบบเดิม 

 ข. ลักษณะลกูคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

 1)    กลุมลูกคาภาพยนตร 

  ลูกคาหลักไดแก โรงภาพยนตร สายหนังตางจังหวัด สถานีโทรทัศนประเภทฟรี ทีวี เคเบิลทีวี  

 2)    กลุมลูกคาวาจางผลิตรายการ ละคร 

ปจจุบันไดแก สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และสถานีโทรทัศนไอทีวี 

ค. ชองทางการจําหนาย 

 1)    ชองทางการจําหนายภาพยนตร 

 ดังอธิบายในขอ 3.3.1.2 

 2) ชองทางการเสนองานรับจางผลิตละคร 

 เปนการทํางานตอเนื่องกับสถานีโทรทัศนฯหลังจากไดรับความไววางในในการผลิตงานคุณภาพและทัน 
เวลาสงงานตามท่ีสถานีฯกําหนด 

3.3.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ก. มูลคาตลาดภาพยนตรและแนวโนมการเติบโต 

มูลคาตลาดภาพยนตร1ในป 2545 ท่ีผานมามีมูลคาประมาณ 3,400 ลานบาท เติบโตในอตัรารอยละ 15.25 
จากป 2544 ซึ่งมีมูลคาตลาดประมาณ 2,950 ลานบาท โดยเปนสวนของภาพยนตรไทยรอยละ 24 หรือมูลคาประมาณ 820 
ลานบาท จากจํานวนภาพยนตรไทยที่เขาฉายในโรงภาพยนตรในป 2545 รวมท้ังส้ิน 25 เร่ือง เปรียบเทียบกับป 2544 ท่ีมี
จํานวนเพียง 15 เร่ืองและมีภาพยนตรไทยเร่ืองที่สรางรายไดสูงสุดในประวิตศาสตรภาพยนตรไทยคือเรื่อง“สุริโยทัย”เขาฉาย
ในปนั้นดวย ทําใหมูลคาตลาดภาพยนตรไทยป 2544 สูงเปนพิเศษถึงประมาณ 1,000 ลานบาท  

ในป 2546 บริษัทฯ คาดการณวามูลคาตลาดภาพยนตรนาจะอยูที่ประมาณ 3,900 ลานบาท เติบโตจากป
2545 ในอัตรารอยละ 15 โดยสัดสวนของภาพยนตรไทยอยูในระดับที่รอยละ 28 หรือมีมูลคาประมาณ 1,100 ลานบาท จาก
จํานวนภาพยนตรไทยท่ีวางกําหนดการรอเขาฉายในป 2546 น้ีจํานวนประมาณ 40 เร่ือง  

                                                   
1 สัดสวนของโรงภาพยนตรในเขตกรงุเทพและปริมณฑลและเปนระบบSharing คิดเปนรอยละ 80 
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กราฟแสดงมูลคาตลาดภาพยนตร
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   ที่มา : บริษัทฯ และบริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตร 

ข. ผูประกอบการภาพยนตร 

ผูประกอบการภาพยนตรไทยรายใหญท่ีมีผลงานสรางอยางตอเนื่องในปจจุบันมีจํานวน 6 รายหลักไดแก  กลุม 
สหมงคลฟลม กลุมอาร เอส ไฟวสตาร ฟลมบางกอก ไท-เอ็นเตอรเทนเมนทและ จี เอ็ม เอ็ม พิคเจอร และเม่ือพิจารณาจาก
จํานวนภาพยนตรไทยท่ีวางกําหนดการรอเขาฉายในป2546 จํานวนประมาณ 40 เร่ือง เปนงานของกลุมอาร เอส จํานวน 10 
เร่ือง  

ค. แนวโนมภาวะการแขงขัน 

บริษัทฯประเมินภาวะการแขงขันของธุรกิจภาพยนตรในป 2546 นาจะเปนไปในแนวทางที่ทุกกลุมผูผลิตคิด
งานใหมๆและยังคงเนนการผลิตงานที่มีคุณภาพ  รวมทั้งการขยายชองทางการจําหนายออกสูตลาดตางประเทศมากข้ึน  

3.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.3.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

 ดวยโครงสรางธุรกิจภาพยนตรที่วางไวของกลุมอาร เอส ทําใหการประกอบธุรกิจภาพยนตรดําเนนิไปอยางมีศักยภาพ 
กลุมอาร เอส การสรางภาพยนตรดําเนินการโดยทีมงานของบริษทัยอยของกลุม และไดรับการสนับสนุนดานเคร่ืองมือและ
อุปกรณในการถายทําจากบริษทั อาร.เอส. สตูดิโอ จํากัด ทําใหแผนงานการผลิตภาพยนตรของกลุมดาํเนินไปอยางราบรื่น 

 ในดานการสรรหานักแสดงนัน้ บริษัทมีนโยบายการสรรหาท่ีเปนอสิระ สามารถวางตวันักแสดงจากนอกสังกัดอาร 
เอสได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของCharacterของนักแสดงกับบทภาพยนตรแตละเรื่อง สําหรับการสรรหาผูกาํกับ
ภาพยนตรที่ผานมานอกจากการรวมงานกับผูกํากับภาพยนตรมืออาชีพทีมี่ช่ือเสยีง กลุมอาร เอสไดผลติผูกาํกับใหมจาก
บุคลากรภายในทีมี่แนวคิดสรางสรรคเพ่ือเสนองานภาพยนตรท่ีมีรูปแบบใหมๆไมซํ้าแนวตลาดเดิม ทําใหงานภาพยนตรของ
กลุมอาร เอสเปนที่นาติดตามของผูชมภาพยนตรตลอดมา และเนื่องดวยการดําเนินแผนงานผลิตภาพยนตรที่ตอเนื่องทําให
บุคลากรดานตางๆ อันไดแก ผูเขียนบทภาพยนตร ผูกํากับภาพยนตร นักแสดง และทีมงานผลิตใหความสําคัญติดตามและ
สนใจเขารวมงานกับกลุมฯอยางตอเนื่อง 

3.3.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-ไมมี- 


