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การประกอบธุรกิจ

ธุรกิจบันเทิงหลักของกลุมประกอบดวย ธุรกิจเพลง ธุรกิจสือ่ (โทรทัศน วิทยุ และสิ่งพิมพประเภทนิตยสาร) และ
ธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน ซึ่งลวนเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคความเกี่ยวเนื่องกันทางธุรกิจ
3.1

ธุรกิจเพลง
ปจจัยแหงความสําเร็จ 5 ประการในการประกอบธุรกิจเพลงของกลุม อาร เอส มีดังนี้

1) การวางโครงสรางการประกอบธุรกิจเพลง (Business Model) ในลักษณะครบวงจร ทุกขั้นตอนของงาน
ดําเนินการภายใตบริษัทฯในกลุมดังกลาวขางตน กลุมอาร เอส เปนคายเพลงที่มีศิลปนจํานวนมากทําใหสามารถผลิตผลงานได
หลากแนวและมีงานออกสูตลาดอยางตอเนื่อง การทํางานเพลงจะดําเนิน การโดยคณะทํางาน (Music Committee) ทีม่ าจาก 4
ทีมงานไดแกทมี งานสรรหา คัดเลือกและพัฒนาศิลปน ทีมงานผลิตเพลง ทีมงานสรางสรรค และทีมงานจัดจําหนายทําใหผล
งานทีอ่ อกมาผานการ กรั่นกรอง มีคุณภาพตรงกับความตองการและกระแสความนิยมของตลาด
2) การวางนโยบายการผลิตผลงานคุณภาพในจํานวนทีเ่ หมาะสม เนนใหความสําคัญกับการดูแลสินคาเมื่อออกสู
ตลาดอยางใกลชิด ทําใหการลงทุนผลิตผลงานแตละชุดมียอดขายในระดับที่นาพอใจ
3)

การใชประโยชนจากสือ่ โทรทัศน สื่อวิทยุ และสือ่ อินเตอรเนทของกลุม ฯ เพือ่ งานประชาสัมพันธผลงานของกลุม

4) การมีระบบการจัดจําหนายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถกระจายสินคาถึงผูบริโภคไดอยางทั่วถึงและการจัดระบบ
การบริหารสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม
5)

การบริหารจัดการลิขสิทธิง์ านเพลงทีม่ อี ยูอ ยางเปนระบบและมีประสิ ทธิภาพสรางรายไดเพิ่มเติมตอกิจการ

การประกอบธุรกิจเพลง มีรายไดหลักจาก 6 แหลงดังนี้
1)

รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงทั้งงานชุดใหมและชุดรวมฮิตในรูปแบบตางๆไดแกเทป ซีดี วีซีดี และดีวดี ี

2)

รายไดจากคาโฆษณา

3)

รายไดจากการผลิตกิจกรรมโปรโมทรวมกับบริษัทเจาของสินคา

4)

รายไดจากการขายบัตรและคาสนับสนุน(Sponsor) งานแสดงคอนเสิรต

5)

รายไดจากการรับงานโชวตัว งานโฆษณาสินคา (Presenter) ของศิลปนนักรองในสังกัด

6)

รายไดจากการบริหารจัดเก็บคาลิขสิทธิง์ านเพลง

3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
งานเพลงของคายอาร เอส ประกอบดวยงานเพลงไทยสากลและงานเพลงไทยลูกทุง และบริษัทฯยังมีการทําตลาด
เพลงสากลใหกับคายเพลงตางประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
3.1.1.1 องคประกอบการผลิตงานเพลง
ทีมงานสรรหา คัดเลือก และพัฒนาศิลปน (Pre-Production Unit)
อยูภ ายใตการดําเนินงานของบริษัทฯโดยทีมงานทีม่ ากดวยประสบการณ ขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกและพัฒนา
ศิลปนมีความสําคัญตอการผลิตผลงานในขั้นตอๆไปเปนอยางมาก เนื่องจากเปนขั้นตอนของการเฟนหาบุคลากรที่จะเปนศิลปน
คุณภาพตอไป และการมีศิลปนหนาใหมเพิม่ ขึน้ ทําใหบริษทั ฯเพิม่ โอกาสในการสรางงานเพิ่มมากขึ้นทั้งงานเพลง งานละคร งาน
โฆษณา และภาพยนตร
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ทีมงานผลิตเพลง (Music Production Unit)
ปจจุบันบริษัทฯแยกทีมงานผลิตเพลง (Music Production Unit) ในสังกัดออกเปน 7 ทีม ทุกทีมลวนประกอบดวย
โปรดิวเซอร ครีเอทีฟ นักแตงเพลง ทํานอง ผูเ รียบเรียงเสียงประสาน ทีม่ คี วามเชี่ยวชาญและมีประสบการณในวงการเพลงเปน
ระยะเวลานานและสามารถผลิตงานเพลงที่มีคุณภาพไดหลากหลายทุกแนวเพลง ทีมงานผลิตเพลงจะทําหนาทีผ่ ลิตงานเพลง
ออกมาในรูปของมาสเตอร เพื่อสงตอไปยังโรงงาน เค. มาสเตอร ซึ่งเปนบริษัทยอย เพื่อผลิตสินคาออกมาในรูปของเทป ซีดี วี
ซีดี และดีวดี ี เพื่อสงขายถึงผูบริโภคผานระบบผูคาสงผูคาปลีกและรานคาประเภท Modern Tradeตอไป
ทีมงานสรางสรรค (Music Promoter)
ทีมงานสรางสรรคหรือ Promoter รับหนาทีด่ ูแลงานดานการตลาดสรางความนิยมในสินคาใหกบั สินคางานเพลงแต
ละชุด ดูแลการกระจายสินคา ติดตามความเคลื่อนไหวของยอดขายและรวบรวมผลตอบรับจากผูบริโภค ปรับเปลี่ยนแผนงาน
การตลาดใหทนั ตอเหตุการณ การดําเนินกลยุทธการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะสงผลตอยอดขาย อายุของสินคาในตลาดและ
ความนิยมในตัวศิลปนเปนอยางมาก ปจจุบันทีมงานสรางสรรคดําเนินงานโดย 3 บริษัท ไดแก บริษัท รักษเสียง จํากัด บริษัท
เรด เซลเลอร จํากัด และบริษัท ร็อก สกิน จํากัด
ศิลปนนักรองในสังกัด (Artist /Singer)
ปจจุบันบริษัทฯมีศิลปนนักรองในสังกัดรวมประมาณ 200 คน ประกอบดวยศิลปนเดี่ยวและศิลปนกลุม ซึง่ สามารถ
ผลิตงานเพลงในแนวที่หลากหลายตางกัน ตัวอยางศิลปนบางสวนในคายอาร เอส ไดแก
ศิลปน
ชาย

หญิง

ศิลปนเดี่ยว
ดัง-พันกร Ford-สบชัย เจมส-เรืองศักดิ์ โดม-ปกรณ
ลัม แมทธิว ดีน อู-ธรรณพณธร อารม-ศิริโรจน
โจ-ธณรัฐ ทัช ณ ตะกัว่ ทุง อนัน อันวา จอนนี่ อันวา
ปาน-ธนพร Fourth-นฤมล กรพินธ
แนนซี่-นันทพร ออน-ลักขณา Diana Rand
เอิรน-จิรวรรณ โมเม-นภัสสร

ศิลปนกลุม
D2B MOTIF JIWA บาซู A CAPPELLA 7
ลิฟท-ออย Out ปลื้ม หิน-เหล็ก-ไฟ
GIRLY BIRLY
PINK

นอกจากนี้ยังมีศิลปนเพลงไทยลูกทุงที่ไดรับความนิยมจากผูฟงตัว อยางเชน สันติ ดวงสวาง เอกชัย ศรีวชิ ัย ไพจิตร
อักษรณรงค แดน ศรีวชิ ัย เจี๊ยบ 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 ของยอดจําหนายสินคารวมทัง้ ป
ตามลําดับ
3.1.1.2 งานรวมฮิต
เปนอีกชองทางหนึ่งของการหารายไดจากลิขสิทธิ์งานเพลงที่ไดออกอัลบั้ม แลวนํากลับมารวมฮิตใหมเฉพาะเพลงที่ได
รับความนิยมจากผูฟง ผูซื้อบางกลุมนิยมซื้ออัลบั้มใหมและเมื่อมีการนําเพลงที่ชอบมาทํารวมฮิตอีกครัง้ ทําใหสามารถตอบสนอง
พฤติกรรมของผูซื้อบางกลุมที่นิยมฟงเฉพาะชุดรวมฮิตและเลือกซื้อเก็บไวเปนของสะสม(Collection) ทําใหผลงานรวมฮิตมีตลาด
รองรับและมีแนวโนมที่จะไดรับความนิยมและมียอดขายเพิ่มขึ้น
3.1.1.3 งานคอนเสริ์ตและงานโชวตัวของศิลปน
หลังจากการออกผลงานเพลงแตละชุดทีมงานโปรโมทจะมีการวางแผนคอนเสริต เพื่อกระตุนยอดขาย และเปนอีกหนึง่
กิจกรรมรวมระหวางศิลปนนักรอง วงดนตรีกับผูฟงที่ใหการสนับสนุนผลงานชุดนั้นๆ งานคอนเสริตจะมีทั้งที่เปนฟรีคอนเสริต
และประเภทขายบัตรเขาชมนอกจากนีบ้ ริษทั ฯยังมีรายไดเสริมจากการโชวตัวศิลปนตามงานตางๆอีกดวย
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Music Marketing เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทฯใหบริการกับบริษัทเจาของสินคา ในการจัดกิจกรรมตางๆรวมกับ
ศิลปน เชนการจัดคอนเสิรต เลนเกมส จัดทองเที่ยวตางจังหวัด เปนตน โดยมีเปาหมายการโฆษณาประชาสัมพันธสินคากับ
กลุมลูกคาเปาหมาย
3.1.1.4 งานจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลงจากรานคาราโอเกะ
เปนชองทางใหมในป 2545 ที่บริษัทคายเพลงเจาของลิขสิทธิ์งานเพลง สามารถหารายไดเสริมจากงานของตนเอง
โดยผานบริษัทตัวแทนจัดเก็บ ซึ่งบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัดในสังกัดของอาร เอส เปนบริษัทหนึ่งในวงการเพลงที่รับ
บริหารจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ใหแกเจาของลิขสิทธิ์งานเพลงทุกรายที่ประสงคจะวาจางบริษทั ใหดาํ เนินการแทน โดยบริษัทจะไดรับ
คาตอบแทนเปนสวนแบงจากรายไดคาลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บได ปจจุบันนอกจากการดูแลบริหารจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลงของคายอาร
เอสเปนหลักซึ่งมีจํานวนประมาณ 6,000 เพลง บริษัทไดรับบริหารจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ใหกับนอกคายอีกรวมประมาณ 30,000
เพลง
3.1.1.5 งานจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในรูปแบบอื่น
เชน การใหบริการดาวนโหลดเสียงเรียกเขาโทรศัพทเปนทํานองเพลงตางๆหรือทีเ่ รียกวา ริงโทน (Ring tone) เปนอีก
ชองทางหนึ่งของการหารายไดเสริมของเจาของลิขสิทธิ์ทํานองเพลง (Content provider) ปจจุบันบริษัทฯเปดใหบริการดาวน
โหลดริงโทนทางเว็ปไซตของบริษัทฯ www.mobiclub.net และเว็ปไซตอื่นซึ่งเปนการทําธุรกิจรวมกับเจาของเว็ปไซต ผูใ หบริการ
ดาวนโหลด (Content Aggregator) โดยบริษัทฯมีสวนแบงรายไดจากการดาวนโหลดทํานองเพลงในแตละครัง้ ซึ่งโอกาสทางการ
คาของธุรกิจเพลงมีแนวโนมที่จะพัฒนารูปแบบและชองทางเพิ่มขึน้ ตามการพัฒนาของเทคโนโลยี
3.1.1.6 งานเพลงสากล
นอกจากงานเพลงที่ผลิตโดยคายเองแลว บริษัทฯยังเปนตัวแทนจําหนายและโปรโมทตลาดงานเพลงใหแกคายเพลง
ตางประเทศ เชนกับ Unlimited Group Co., Ltd. คายเพลงรายใหญในญี่ปุน ตัวอยางศิลปนวงGLAY วงLucifer ศิลปนวัยรุนดัง
ของญี่ปุน ทีบ่ ริษัททําการตลาดแตเพียงผูเ ดียวในประเทศไทย โดยบริษัทจะไดรับผลตอบแทนในรูปของสวนแบงรายได แมวา
รายไดจะมีจาํ นวนไมมากนัก แตนบั วาเปนกาวแรกของบริษัทในการดําเนินกลยุทธออกสูต ลาดสากลโดยผานประสบการณการ
ทํางานกับบริษัทและศิลปนตางประเทศ ทําใหบริษัทฯไดเรียนรูการทําธุรกิจระดับสากล ซึง่ จะเปนประโยชนตอ การบริหารธุรกิจ
ของบริษัทฯตอไป
3.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.1.2.1 การตลาด
ก.

กลยุทธการตลาด

1) กลยุทธการนําเสนองานคุณภาพ
คายเพลงอาร เอส ใหความสําคัญกับคุณภาพสินคาเปนอันดับหนึ่งทั้งคุณภาพศิลปนและคุณภาพงานเพลง ใน
การสรางศิลปนคุณภาพนัน้ บริษัทฯมีขบวนการสรรหาคัดเลือกและพัฒนาศิลปนในขั้นตนที่มีประสิทธิภาพและมีนโยบายการ
พัฒนาความสามารถของศิลปนอยางสม่าํ เสมอ ในการผลิตงานเพลงบริษัทฯมีทีมงานเพลงแยกเปน 7 ทีม ทุกทีมลวนเปน
บุคลากรผูมีประสบการณในวงการเพลงนานกวา 10-20 ป เขาใจตลาดเพลงไทยเปนอยางดี ผลงานที่ผลิตออกมาจากหลายทีม
ตามความถนัดทําใหงานเพลงมีความหลากหลายสามารถตอบสนองรสนิยมผูฟง ไดหลายกลุม
2) กลยุทธชองทางการจําหนายที่ทว่ั ถึง
ชองทางการจําหนายสินคาผานระบบการคาสงและคาปลีกในปจจุบัน
สามารถกระจายสินคาไดอยางทั่วถึง
ประกอบกับนโยบายการผลิตสินคาใหใกลเคียงจํานวนที่คาดวาจะขายได ทําใหการบริหารคลังสินคาของบริษทั มีประสิทธิภาพ
จํานวนสินคาลาสมัยในสตอคอยูในระดับต่ํา
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ลักษณะลูกคาและชองทางการจําหนาย
แตกตางตามประเภทสินคาและบริการดังนี้
1) ผลงานเพลงในรูปของเทป ซีดี วีซีดีและดีวดี ี

บริษัทฯจําแนกลูกคาเพลงออกเปน 3 กลุมหลักๆคือ กลุมผูฟง เพลง กลุมผูคาสงและผูคาปลีกเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี
และกลุมลูกคาผูสนับสนุน (Sponsor)
กลุม ที่ 1 ผูฟงเพลง
สามารถจําแนกกลุม ผูฟ ง ออกเปน 3 กลุม ไดแก
∏ กลุมผูฟงวัยเด็ก (Pre-teen) นักเรียน อายุต่ํากวา 15 ป
∏ กลุม ผูฟ ง วัยรุน (Teen) นักเรียน นักศึกษา อายุระหวาง 16-22 ป
∏ กลุม ผูฟ ง วัยผูใ หญ (Adult) คนทํางาน อายุสูงกวา 22 ป
กลุม ที่ 2 ผูคาสงและผูคาปลีก
ปจจุบันระบบการขายและกระจายสินคาของบริษัท เค. มาสเตอร จํากัด เปนดังนี้
บจ.เคเคมาสเตอร
มาสเตอร
บจ.
โรงงานผลิ
โรงงานผลิตต
เทปซีซีดดี วีี วีซซีดีดี ี
เทป

Dealer

Modern Trade

รานคาทันสมัย
(Modern Shop)
รานเทปทั่วไป
ในเขตกทม.

รานเทปทั่วไป
ในเขตตางจังหวัด

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

Super Store

เชน LOTUS / CARREFOUR / BIG C

รานคาสะดวกซื้อ
(G&C Store)

เชน ราน 7-11 / JIFFY / SELECT
STAR MART

กลุม ที่ 3 ลูกคาผูสนับสนุน (Sponsor)
∏ บริษัทโฆษณา (Agency)
∏ บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer)
โดยสวนใหญรอยละ 70 ของยอดขายโฆษณาจะผานทางบริษัทโฆษณา และมีบางสวนประมาณรอยละ 30 เปน
การจัดกิจกรรมโปรโมทรวมกับบริษัทเจาของสินคา
ตัวอยางสินคาใหการสนับสนุนลวนเปนสินคาที่มีBrandเปนที่นิยมเชน
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เครื่องดื่ม PEPSI โทรศัพท ORANGE เครื่องเสียงเครื่องใชไฟฟา SONY และ PANASONIC ขนมขบเคี้ยวฮานามิ โทรศัพทมอื ถือ
ระบบ GSM, GSM 1800, DTAC และสินคาวัยรุน เชน 12 PLUS และ LIP ICE COLOR เปนตน
2) ลิขสิทธิ์งานเพลงและภาพศิลปน
บริษัทฯจําแนกลูกคาลิขสิทธิ์งานเพลงและภาพศิลปน ออกเปน 2 กลุมคือ กลุมแรกเปนกลุมที่ไดสิทธิ์ในการ
ทําซ้ําเชนผูประกอบการ website ผูใ หบริการ ดาวนโหลดเสียงเรียกเขาโทรศัพทมอื ถือ ปจจุบันบริษัทฯมีลูกคากลุมนี้รวม 8 ราย
กลุมที่สองเปนกลุมที่ไดสิทธิ์ในการเผยแพรไดแกรานคาราโอเกะทั่วไปทีเ่ ปนสมาชิก จํานวนรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 20,000 ราน
3.1.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก.

มูลคาตลาดเพลงไทยและแนวโนมการเติบโต

บริษัทฯประมาณวามูลคาตลาดเพลงไทยในป 2545 ทีผ่ า นมาอยูท่ีประมาณ 4,500 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2544 ซึง่ มีมลู คา 4,200 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 7 และคาดการณวาแนวโนมตลาดเพลงจะเติบโต
ตอเนื่องในป 2546 ดวยอัตราประมาณรอยละ 10 ดวยเหตุผลสนับสนุนสวนหนึ่งจากการที่แตละคายเพลงเพิ่มจํานวนผลงาน
เพลงออกสูต ลาดมากขึ้น ผูซ อ้ื มีโอกาสเลือกสินคาทีห่ ลากหลายแนวเพลงและศิลปน และดวยผลการรณรงคเรือ่ งการซือ้ สินคา
ถูกกฎหมายซึ่งเปนการรวมมือกันของทุกคายเพลง ศิลปนและภาครัฐบาล กระตุนและย้ําเตือนใหผูบริโภคหันมาสนับสนุนซื้อ
สินคาทีม่ ลี ขิ สิทธิก์ นั มากขึน้ ประกอบกับสินคาละเมิดลิขสิทธิม์ คี วามลําบากในการขายและกระจายสินคามากขึน้ เนื่องจาก
ภาครัฐดําเนินมาตรการปราบปรามและจับกุมจริงจังและเขมงวดมากขึ้นทุ กปจจัย ลวนสงผลอันดีตอ การเติบโตของมูลคาตลาด
เพลงไทย และสงผลดีตอ ผูป ระกอบการในทางตรง
กราฟแสดงมูลคาตลาดเพลง
6,000

30%

5,000

20%
10%

4,000

0%

3,000

-10%

2,000

-20%

1,000
-

-30%
2541

2542

2543

2544

2545

2546

มูลคาตลาด (ลานบาท)

4,000

5,000

4,000

4,200

4,500

4,950

อัตราการเติบโต (%)

-33%

25%

-20%

5%

7%

10%

-40%

ที่มา : ตัวเลขมูลคาตลาดในชวงป2541-2543 เปนตัวเลขจากผลการศึกษาของบริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด

ข.

ผูประกอบการ
ในตลาดเพลงไทยมีผปู ระกอบการรายใหญ 2 คายคือคายเพลงอาร เอส คายคูแ ขงรายใหญและรายอิสระ

(Indie)
ค.

แนวโนมภาวะการแขงขัน

ภาวะการแขงขันในธุรกิจเพลงไทยในประเทศ ยังคงเปนการแขงขันในดานผลิตภัณฑและการทําการตลาดสง
เสริมการขาย มากกวาการแขงขันดานราคา แตละคายมีแนวโนมที่จะนําเสนอผลงานที่หลากหลายแนวเพลงมากขึ้น แขงขันกัน
ที่คุณภาพงานเปนหลัก

สวนที่ 2 หนา 18

บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

3.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
3.1.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
ในดานการจัดหาศิลปน บริษัทฯมีขบวนการในสรรหา คัดเลือก และพัฒนาศิลปน อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ ดวย
การทํางานของทีมงานสรรหาของบริษัทฯลวนมีประสบการณในงานอยางยิง่ ทําใหบริษทั ฯมีศกั ยภาพดานการผลิตศิลปนอยาง
ตอเนื่อง
ในดานการจัดซื้อวัตถุดิบเชน สายเทป ตลับเทป เม็ดพลาสติกสําหรับผลิตแผนซีดี วีซีดีและดีวีดี ลวนเปนวัตถุดิบที่หา
ซื้อไดในประเทศ บริษัทฯไมเคยประสบเหตุการณการขาดแคลนวัตถุดิบดังกลาว
ในดานการผลิตสินคาออกสูต ลาด บริษัทฯมีบริษัท เค. มาสเตอร จํากัด บริษัทยอยในกลุมฯ เปนโรงงานผลิตสินคา
และดําเนินการบริหารการกระจายสินคาประสานงานชองทางการจําหนาย (ดังแสดงในขอ 3.1.2.1 ข.) และมีนโยบายที่จะให
บริการรับจางผลิตใหแกคายเพลงอื่นอีกดวย โรงงานแหงใหมตั้งอยูเลขที่ 9/9 หมู 1 ต.บานฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี บนเนื้อที่
5.4 ไร พืน้ ทีใ่ ชสอยรวม 5,012 ตารางเมตร ประกอบดวยเครื่องจักรในการผลิตและบันทึกเทป ซีดี วีซีดี ทีท่ นั สมัยดัง
รายละเอียดในตารางแสดงกําลังการผลิตของป 2545 และป 2546 และสําหรับเครื่องจักรผลิตดีวีดีนั้น บริษัทมีแผนที่จะนํา
เครื่องจักรเขามาในปลายป 2546 เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดดีวีดี มูลคาเครื่องจักรนาจะอยูที่ประมาณ 55 ลานบาท ดวยกําลังการ
ผลิตเต็มที่ 1.8 ลานชิ้นตอป
กําลังการผลิต(หนวย)
กําลังการผลิตเต็มที่
เทป
อัตราการเพิม่ ขึน้ (รอยละ)
ซีดี /วีซดี ี
อัตราการเพิม่ ขึน้ (รอยละ)
ปริมาณการผลิตจริง
เทป
อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ)
ซีดี /วีซดี ี1)
อัตราการใชกาํ ลังการผลิต (รอยละ)
หมายเหตุ

จํานวนชั่วโมงผลิต
ตอวัน
24 ชั่วโมง

ป 2545

ป 2546

22,500,000
15,000,000

31,860,000
15,000,000
0.00
16,860,0002)
124.80

7,500,000

8 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง

5,000,000
33.33
3,500,000
46.67

NA.
NA.
NA.
NA.

1) สําหรับการผลิตซีดี/วีซดี ีในป 2545 นัน้ บริษัทมีการจางโรงงานภายนอกผลิตอีกจํานวน 3 ลานชิ้น ทัง้ นีด้ ว ยขอจํากัดของเวลา
ประกอบการ เนื่องจากโรงงานแหงเดิมตั้งอยูในซอยลาดพราว 15 ซึ่งเปนเขตชุมชน ทําใหโรงงานไมสามารถเดินเครื่องจักรไดเต็ม 24
ชัว่ โมง
2) โรงงานแหงใหมไดเริม่ ดําเนินการผลิตจริงในวันที่ 18 มีนาคม 2546 บริษัทฯคาดวาอัตราการใชกาํ ลังการผลิตของเครือ่ งผลิตซีดี/วี
ซีดี ในป 2546 จะอยูทร่ี ะดับรอยละ 70 ของกําลังการผลิตเต็มที่

การบริหารสินคาคงคลัง
บริษทั ฯใหความสําคัญกับการบริหารสินคาคงคลังเพือ่ การบริหารตนทุ นอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯจึงไดวางระบบ
การสั่งผลิตสินคาที่คอ นขางรัดกุม ยอดสั่งผลิตจะถูกกําหนดเปนงวดๆ เพื่อใหสามารถคาดการณความตองการของตลาดได
ใกลเคียง ประกอบกับโรงงานมีประสิทธิภาพในการผลิตสินคาทีร่ วดเร็ว ทําใหการดําเนินนโยบายการผลิตควบคูไ ปกับนโยบาย
การตลาดเปนไปอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
3.1.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี-
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ธุรกิจสือ่

เนือ่ งดวยกลุม อาร เอส ตระหนักดีวาการมีสื่อของตนเองจะทําใหการดําเนินธุรกิจเพลงของกลุมฯมีความคลองตัว มี
ชองทางการเผยแพรโฆษณาสินคาและประชาสัมพันธองคกร อีกทั้งยังเปนการสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินธุรกิจบันเทิง
ครบวงจรของกลุมฯอีกดวย หลังจากการประกอบธุรกิจเพลงมีความมั่นคง กลุม อาร เอส ไดขยายธุรกิจเขาสูธ รุ กิจสือ่ ดวยการ
ประสานประโยชนของการมีทรัพยากรภายในองคกรทีพ่ รอม ทั้งในดานของการมีศิลปนในสังกัด มีทมี งานผลิต และมีเงินทุน
การขยายเขาสูธ ุรกิจสือ่ เริ่มจากสือ่ โทรทัศน สือ่ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ ตามลําดับ
การประกอบธุรกิจสือ่ จะมีรายไดหลักจาก 3 แหลงไดแก
1. การขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศน
2. การขายเวลาโฆษณาในรายการวิทยุ
3. การขายโฆษณาในหนาหนังสือ
ลักษณะการประกอบธุรกิจสื่อแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
สื่อโทรทัศน
3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ลักษณะบริการคือการขายเวลาโฆษณาในรายการของกลุมอาร เอส ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองตางๆไดแก
ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 และสถานีไอทีวี ประเภทรายการที่ออกอากาศในปจจุบันประกอบดวย 4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 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 ซึ่งเปนวันและเวลาออกอากาศที่ไดรับใน
วันหยุดเสารและอาทิตย ชวงเชา ชวงบายและชวงเย็น (Prime Time) กอนขาวภาคค่าํ ดังแสดงในตาราง ประเมินวาเปนเวลาที่
คอนขางดีมีผูชมโทรทัศนในชวงเวลาดังกลาวจํานวนมาก
ประเภท
รายการ
ละคร

เกมสโชว
รายการเด็ก

สถานี
โทรทัศน
ชอง 3
ชอง 3
ชอง 3
ชอง 3
ชอง 3
ชอง 5
ชอง 3

วันออกอากาศ

เสาร
อาทิตย
เสาร
อาทิตย
เสาร
อาทิตย
อาทิตย

ชวงเวลาออกอากาศ

10.45 – 11.30 น.
10.45 – 11.30 น.
17.40 – 18.40 น.
17.40 – 18.40 น.
13.30 – 14.30 น.
12.05 – 12.55 น.
07.00 – 07.40 น.

ชื่อเรื่อง / ชือ่ รายการ
ที่ออกอากาศ เดือน
มี.ค. 2546
หนึ่งฤทัย
หนึ่งฤทัย
อลวนคนไรสม
อลวนคนไรสม
เวลาทาเซียน
บัดดีท้ า ดวล
ซูเพือ่ นรักสัตวโลก

หมายเหตุ รายการดังแสดงขางตน ดําเนินการผลิตโดยบริษัทยอยในกลุมธุรกิจผลิตของบริษัทฯ

รูปแบบละครที่คัดสรรเพื่อออกอากาศใน 2 ชวงเวลาคือชวงเชาและชวงเย็นกอนขาว จะมีรปู แบบของละครทีส่ อด
คลองกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละชวงเวลา จากการวิเคราะหของฝายผูจัดละครพอจะประเมินไดวาละครชวงเชาควรเปนละคร
แนววัยรุน สําหรับผูช มกลุม วัยรุน นักเรียนและนักศึกษา ในขณะที่ละครชวงเย็นควรเปนละครแนวดรามาเนื่องจากฐานผูชมละคร
ชวงเย็นเปนกลุมครอบครัวทุกเพศทุกวัย ปจจุบันความนิยมละครของคายอาร เอส มีเร็ตติ้งอยูในอันดับตนๆ ทําใหเวลาโฆษณา
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สามารถขายไดครบทุกชวงเวลาและมีราคาอัตราคาโฆษณาตอนาทีในเกณฑท ี่นาพอใจ และในป 2545 ที่ผานมามีละครออก
อากาศในชวงเวลาดังกลาวรวมทั้งสิ้น 10 เรื่อง
รูปแบบรายการเกมสโชวจะเนนความสนุกสนานเปนเปาหมายสําคัญ เนือ่ งจากกลุม ผูช มเปาหมายมีความหลากหลาย
ทําใหแตละรายการมีรปู แบบการนําเสนอทีต่ า งกัน เชน “รายการเวลาทาเซียน” เปนรายการประเภท Quiz Show ที่เปดโอกาส
ใหผูชมทางบานเขารวมแขงขันในรายการ ผูช มไดรบั ทัง้ สาระความรูและความสนุกสนาน “รายการบัดดี้ทาดวล” เปนรายการ
ทายใจของคูหูศิลปนที่เชิญมารวมรายการ
ซึง่ จะตางกับรายการเด็กทีม่ คี วามชัดเจนของกลุม ผูช มเปาหมายวัยเด็กในระดับ
ประถมศึกษา ทําใหสามารถกําหนดรูปแบบรายการไดอยางชัดเจน เชน “รายการซูเพือ่ นรักสัตวโลก” ทีม่ รี ปู แบบรายการเนน
ความสนุกสนานแทรกสาระความรูส าํ หรับเด็ก
3.2.1.2 รายการเพลง
ดําเนินงานโดยบริษัทฯ และมีวัตถุประสงคของรายการคือเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเพลงและศิลปนของคาย
เพลงอาร เอสทางโทรทัศน ใหผูชมผูฟงไดรูจักผลงานของศิลปนแตละชุดผานทางมิวสิควีดีโ อและเทปการแสดงคอนเสิรตของ
ศิลปน โดยรายการเพลงของบริษัทฯจะออกอากาศทุกวันจันทร -วันอาทิตย ทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ ปจจุบันมีรายการเพลง
รวมทัง้ สิน้ 25 รายการ ดังแสดงในตาราง
วัน
เวลา
ออกอากาศ
ออกอากาศ
จันทร
11.00-12.00 น.
11.55-12.55 น.
12.35-13.29 น.
24.00-01.00 น.
00.15-01.15 น.
อังคาร
11.00-12.00 น.
12.35-13.29 น.
14.00-15.00 น.
23.10-00.04 น.
พุธ
15.05-16.00 น.
16.30-17.00 น.
00.15-01.15 น.
01.10-01.35 น.
พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

อาทิตย

หมายเหตุ

ชอง 5

10.05-11.00 น.
15.30-16.30 น.
23.30-00.10 น.

ชอง 9

ไอทีวี

มหัศจรรยไทยแลนด
เพลงทะลุจอ
บันเทิงมื้อเที่ยง
ยูฮูทีม
ลูกทุงเขยาจอ
มหัศจรรยไทยแลนด
โลกสวยวันอังคาร
จอซน
มิวสิค มารท
ชมรมชมทุง
ผูใ หญบา นดําดี
ปอป เรคคอรด
ลูกทุงมหาสนุก

12.50-13.20 น.
15.00-15.30 น.
23.45-00.45 น.
12.35-13.29 น.
15.00-15.30 น.
23.20-00.10 น.
24.00-01.00 น.
14.30-15.30 น.
16.50-18.00 น.

ชอง 7

คลืน่ ลูกใหม

ดําเนินการผลิตโดย
บริษทั ยอยในกลุม
บจ. ฟลมเซิรฟ
บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
บจ. อาร สยาม
บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
บจ. อาร สยาม
บจ. ฟลมเซิรฟ
บจ. อะลาดิน เฮาส
บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
บจ. พี.โอ.วี.
บจ. อาร สยาม
บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
บจ. พี.โอ.วี.
บจ. อาร สยาม
บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น

ยังสตรีท

บจ. นาคาเซีย
บจ. ฟลมเซิรฟ
บจ. อะลาดิน เฮาส
บจ. อะลาดิน เฮาส
บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
บจ. ฟลมเซิรฟ
บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น

MIX CLUB
TV RELAX
องศา 9
นา นา นา โชว
วัยมันสพันธคาราโอเกะ
มายา ทีวี
SATURDAY
SHOW
MUSICA
9 SOCIETY
HOT AND COOL

รายการ ณ เดือนกุมภาพันธ 2546
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3.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.2.1 การตลาด
ก.

กลยุทธการตลาด

1) กลยุทธการกําหนด Positioning ของรายการ
การออกแบบรายการแตละรายการและการเลือกบทละคร ทีมงานธุรกิจสือ่ โทรทัศนจะทําการศึกษาและกําหนด
กลุม ผูช มเปาหมายไวอยางชัดเจน ทําใหการออกแบบรายการมีกรอบการทํางานที่ชัดเจน ดังเชนที่กลาวขางตนการผลิตละคร
ชวงเชาจะเนนทีผ่ ชู มกลุม วัยรุน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเปนกลุมที่มีการตอบรับตอสื่อคอนขางเร็ว ดังนั้นขั้นตอนการคัดเลือก
นักแสดงควรเปนศิลปนที่กําลังไดรบั ความนิยมในขณะนั้น และบทละครควรมีเนือ้ หาใกลเคียงประสบการณของกลุม วัยรุน ทัง้ นี้
เพือ่ ใหผชู มสามารถเขาถึงและชืน่ ชอบในละครเรือ่ งนัน้ ๆ สงผลใหละครมีเร็ตติ้งในอันดับที่ดี ทําใหสามารถขายเวลาโฆษณาได
ในอัตราที่ดีและขายไดครบทุกนาที
2) กลยุทธการนําเสนอรายการทีม่ คี ุณภาพ
ตอเนือ่ งจากการกลยุทธการกําหนด Positioning ของรายการกําหนดกลุม ผูช มเปาหมายที่ชดั เจน การออกแบบ
และผลิตรายการใหมคี ุณภาพนัน้
ทีมงานฯจะพิจารณากระแสความนิยมพฤติกรรมของผูช มรวมถึงผังรายการในเวลาใกลเคียง
และผังรายการของสถานีอน่ื ทีอ่ อกอากาศในเวลาเดียวกัน เปนสวนประกอบในการออกแบบและผลิตรายการคุณภาพใหไดรบั
ความนิยม ปจจุบันการผลิตรายการมีความหลากหลายเนื่องดวยทีมงานจากกลุมธุรกิจผลิตซึ่งมีทั้งสิ้น 7 บริษัท แตละทีมงานมี
ประสบการณในวงการที่ยาวนานและมีความชํานาญทีห่ ลากหลาย
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 ซึ่งบริษัทฯจะจัดโฆษณาสินคาลงในหลายรายการ
4)

กลยุทธการสรางความสัมพันธท่ีดกี บั พันธมิตรธุรกิจ

พันธมิตรธุรกิจหลักของธุรกิจสื่อโทรทัศนไดแก สถานีโทรทัศน และกลุมลูกคาโฆษณา บริษทั ฯใหความสําคัญ
กับการสรางและรักษาความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจหลักทั้งสอง เนื่องดวยสถานีโทรทัศนเปนทั้งผูใหเชาเวลาออกอากาศ
รายการและเปนลูกคาวาจางผลิตละครใหแกสถานีฯ ความสัมพันธท่ีดปี ระกอบกับความชํานาญในการผลิตงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพมีผล
ทําใหโอกาสการทางการคาของบริษทั ฯมีเพิม่ มากขึน้
สําหรับลูกคาโฆษณามีสว นสําคัญในการสนับสนุนการคาของบริษัทฯ
ความรวมมือของลูกคาโฆษณามีสวนอยางมากตอการเติบโตของกิจการ
ข.

ลักษณะลูกคาและชองทางการจําหนาย
1) กลุมลูกคาโฆษณา
∏

บริษัทโฆษณา (Agency)

∏

บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer)

การขายเวลาโฆษณาของกลุม อาร เอส ผาน Agency และDirect Customer ในสัดสวนรอยละ 90 และ 10 ของ
ยอดขายโฆษณาสื่อโทรทัศนรวม
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2) กลุม ผูช มเปาหมาย
กลุม ผูช มเปาหมายจะแยกออกตามประเภทรายการและชวงเวลาออกอากาศ ดังเชน
กลุม วัยรุน นักเรียน นักศึกษา และกลุมครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย
กลุมครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย
กลุมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ละคร
เกมสโชว
รายการเด็ก
3.2.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก.

มูลคาตลาดโฆษณาของสื่อโทรทัศนและการเติบโต

จากขอมูลของบริษัท เอซี นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด มูลคาโฆษณาผานสื่อโทรทัศนในป 2545 เทากับ
37,339 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปกอ นหนาซึง่ มีมลู คาเทากับ 32,879 ลานบาท ในอัตรารอยละ 13.56 และเปนสือ่ โฆษณาที่
ไดรับความนิยมและไดรับจัดสรรงบโฆษณาสูงสุดเมื่อเทียบกับสื่อประเภทอื่นๆ โดยมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 61 ของมูลคาตลาด
โฆษณารวมซึ่งมีมูลคาเทากับ 61,211 ลานบาท
มูลคาโฆษณา
มกราคม - ธันวาคม 2545 = 61,211 ลานบาท

มูลคาโฆษณาเปรี ยบเทียบ
มกราคม - ธัน วาคม 2545

สื่อกลางแจง, 3%

วิทยุ, 10%

60,000

อื่นๆ, 1%
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โทรทัศน, 61%

รวมทุกสื่อ

สื่อโทรทัศ น
2544

ข.

2545

ผูประกอบการ

ผูประกอบการในธุรกิจสื่อโทรทัศนปจจุบัน ลวนมีความสามารถในการผลิตรายการเทาเทียมกัน คายผูผลิตโดย
สวนใหญจะมีดาราในสังกัดของตนเอง ตางกันที่จํานวนมากหรือนอย และระดับความนิยมของดาราแสดงนําแตละคน คาย
ผูผ ลิตรายการ ละคร ทีม่ ผี ลงานออกอากาศสม่าํ เสมอไดแก คายอาร เอส คายจี เอ็ม เอ็ม คายกันตนา คาย เจ เอส แอล คาย
เวิรก พอยท และคายบอรน เปนตน แตละคายตางเรงพัฒนาและแข็งขันกันในเชิงคุณภาพรายการเปนสําคัญ
การแขงขันในธุรกิจสือ่ โทรทัศนจะพิจารณาจากคุณภาพรายการตอรายการโดยเปรียบเทียบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รายการที่มกี ลุม ผูช มเปาหมายกลุม เดียวกันหรือเปนรายการทีอ่ อกอากาศในเวลาเดียวกันในแตละสถานี ทําใหลูกคาโฆษณา
ตองพิจารณาวาจะเลือกหรือจัดสรรงบโฆษณาลงในรายการใดบาง
ค.

แนวโนมภาวะการแขงขัน

เนือ่ งดวยการพิจารณาจัดสรรงบโฆษณาลงรายการโทรทัศน
ลูกคาโฆษณาจะดูที่ความนิยมหรือเร็ตติ้งของ
รายการเปนประเด็นสําคัญ รายการโทรทัศนใดที่มีเร็ตติ้งสูงแสดงวามีผูนิยมชมรายการจํานวนมาก นอกจากเร็ตติ้งรายการ
กลุมผูชมเปาหมายของรายการตองตรงกับกลุมลูกคาเปาหมายของสินคาทีจ่ ะโฆษณาดวย จากขอพิจารณา 2 ประเด็นหลักดัง
กลาว ทําใหรปู แบบการแขงขันออกมาในลักษณะการคิดและพัฒนารูปแบบรายการใหออกมามีคุณภาพและตรงกับรสนิยมของ
ผูช ม เพื่อผลักดันใหรายการมีเร็ตติ้งในอันดับที่ดี
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3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
3.2.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
ในการผลิตรายการและละครโทรทัศน ของคายอาร เอส โดยสวนใหญเปนการบริหารทรัพยากรที่มีอยูในบริษัทฯและ
บริษัทยอย ทั้งในดานของบุคลากรไดแก ดารานักแสดง ผูด าํ เนินรายการ (พิธีกร) ในสังกัดของบริษัทฯและทีมงานผลิตรายการ
ผลิตละคร ซึ่งเปนบุคลากรของ 5 บริษัทยอย และในดานของเครื่องมือและอุปกรณ ไดแก สตูดิโอ (โรงถายทํา) กลอง อุปกรณ
ในการถายทํา หองตัดตอภาพและเสียง เปนการเชาจากบริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จํากัด อีกบริษัทยอยหนึ่งในกลุมฯ
3.2.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี-
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สือ่ วิทยุ
3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
การขยายเขาสูธ รุ กิจสือ่ วิทยุของกลุม อาร เอสแตแรกเริ่ม มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใชเปนชองทางในการโฆษณาและเผยแพร
ผลงานเพลงของกลุมฯเทานั้น ทําใหในชวงแรกสถานีวิทยุทม่ี อี ยูจํานวน 2 สถานีไดแก คลื่น F.M. 88.5 MHz. และคลื่น F.M.
98.0 MHz. เปดเพลงของศิลปนในสังกัดอาร เอสเปนสวนใหญ มิไดเนนการหารายไดจากการขายเวลาโฆษณา
F.M. 88.5 MHz.
Z Pop We like

F.M. 98.0 MHz.
Cool Experience

ผูใหสัมปทานคลื่นวิทยุ

สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ

วันและเวลาออกอากาศ
สัญญาณสงคลืน่ วิทยุครอบคลุมพืน้ ที่
คอนเซ็ปรายการ
กลุมผูฟงเปาหมาย

24 ชัว่ โมง
กรุงเทพฯและปริมณฑล
คลืน่ ซาสทกุ ความเคลือ่ นไหว
นักเรียน นักศึกษา
อายุ 10-18 ป

สถานีวิทยุกองพลที่ 1
รักษาพระองค
24 ชัว่ โมง
กรุงเทพฯและปริมณฑล
คลื่นเพลงฟงของคนฟงเพลง
นักศึกษา คนทํางาน
อายุ 18-35 ป

สถานีวิทยุ

ตอมาในป 2543 บริษัทไดปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินธุรกิจสถานีวิทยุอยางชัดเจน ดวยการตั้งบริษัท สกาย-ไฮ
เน็ตเวิรค จํากัดวางนโยบายใหสถานีวิทยุของบริษัทประกอบกิจการวิทยุเชิงพาณิช ยเต็มรูปแบบ หมายถึงสถานีวทิ ยุมคี วามเปน
อิสระในการเปดเพลงของทุกคายเพลงที่มีในตลาด เรงสรางความนิยมใหแกสถานีและดําเนินการบริหารสถานีวิทยุในเชิง ธุรกิจ
โดยการขายเวลาโฆษณาในแตละชวงเวลาออกอากาศ ในปจจุบันสถานีมีฐานผูฟงที่คอนขางชัดเจนและมีความนิยมในการรับฟง
รายการของสถานีเพิ่มขึ้นเปนลําดับ สงผลใหลูกคาบริษัทโฆษณาและบริษัทเจาของสินคามีความเชื่อมั่นในการดําเนินกิจการ
และความนิยมของสถานีและเริ่มจัดสรรงบโฆษณาใหกับสถานีเพิม่ มากขึน้
รูปแบบของรายการวิทยุ
สถานีวิทยุ : F.M. 88.5 MHz. (Z Pop, We Like) สถานีวิทยุทหารเรือ
Z Pop, We Like รายการวิทยุที่เต็มไปดวยความสนุกสนานและเปนกันเอง เปนทีร่ จู กั และชืน่ ชอบของผูฟ ง ในกลุม วัยรุน
มัธยมมาเปนเวลานาน ดวยรูปแบบการนําเสนอที่ “ซาส” ไมเหมือนใครและกาวไปกับยุคสมัยอยางไมหยุดนิ่ง ในคอนเซ็ป
“คลื่นซาสทุกความเคลื่อนไหว” ดําเนินรายการโดยนักจัดรายการวิทยุหนุม -สาวรุน ใหมทม่ี คี วามสนุกสนาน 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.

อนุวฒ
ั น อํานาจเรืองไกร

11.30-15.30 น.

14.00-16.00 น.

ธเนศ เหลืองวรชาติกุล

15.30-19.00 น.

กฤษณพงศ สุธาศิลพรมแพร
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.

00.00-03.00 น.

ปยเกียรติ บุญเรือง

0.00-03.00 น.

ธเนศ เหลืองวรชาติกุล
อนุวฒ
ั น อํานาจเรืองไกร, ปาจรีย ณ นคร
วิภาดา เรืองทวีคูณ

03.00-05.30 น.

วีรวร พิกุลผล

03.00-05.30 น.

ประพัทธ โพธิ์วัง

กิจกรรมที่นําเสนอนั้นเนนความแปลกใหม โดนใจกลุม วัยรุน ทีอ่ ยูใ นวัยสนุกสนาน ชอบความทาทาย โดยรายการจะ
เนนความเปนกันเอง ทําใหผูฟงที่เปนวัยรุนกลาที่จะแสดงออก กลาที่จะเสนอความคิดเห็นและรวมสนุกกับกิจกรรมพิเศษที่โดด
เดนในรายการที่กลุมวัยรุนไมยอมพลาด
Z Pop, We Like ไดวางรูปแบบของรายการไวอยางชัดเจนโดยเนนกลุมผูฟงที่เปนวัยรุน มัธยม ซึง่ สวนใหญจะชืน่ ชอบ
ผลงานและศิลปนของอาร เอส ซึ่งถือเปนจุดเดนของรายการที่ผูฟงจะไดรับฟงผลงานเพลงใหมลา สุดลวงหนากวาทุกคลื่นบน
หนาปดวิทยุ รวมถึงเวิอรชั่นเฉพาะกิจที่จะมีมานําเสนอสูผูฟงแบบไมเหมือนใคร อีกครั้งยังขยายกลุมผูฟงใหกวางขึ้นดวย และ
เปนรายการวิทยุที่เปดทั้งเพลงไทยและสากลจากทุกคายเพลง โดยเนนเพลงใหมทันสมัยที่กําลังเปนที่ชื่นชอบ ทําใหคลื่นนี้ไดรับ
ความนิยมเปนคลื่น Pop ในการสํารวจของ Tapscan จากคลืน่ วิทยุบนหนาปด 35 คลื่น ในกรุงเทพฯและปริมณฑล (เดือน
ตุลาคม 2545) และไดรับความนิยมเปนอันดับ 2 ในกลุม รายการวิทยุวัยรุน Pre-Teen (10-18) ป
สถานีวิทยุ : F.M. 98.0 MHz. (Cool F.M.) สถานีวิทยุพล 1 กองทัพบก
Cool F.M. เปนคลื่นใหมของคนฟงเพลงที่นําเสนอเพลงฟงสบายทุกยุคทุกสมัยทั้งเพลงไทยและสากลจากทุกคายเพลง
เนือ่ งจากคอนเซปของรายการไดถูกวางใหเปน “คลื่นเพลงฟงของคนฟงเพลง” ที่สามารถใหผูฟงไดฟงเพลงที่ตอ เนื่องฟงได
มากกวาใครบนหนาปดวิทยุ Cool F.M. จึงไดรบั การตอบรับคอนขางสูงจากกลุมผูฟงที่เปนวัยรุนและกลุ ม คนทํางาน อีกทัง้
รูปแบบรายการที่ชัดเจนสามารถตอบสนองผูฟงที่มีการดําเนินชีวิตอยางมีรสนิยม
ดําเนินรายการโดยนักจัดรายการวิทยุมอื
อาชีพที่อารมณดีมีสไตลการฟงเพลงแบบ Easy Listening
F.M. 98.0 MHz. "Cool F.M."
จันทร-ศุกร

ดีเจ

เสาร-อาทิตย

ดีเจ

08.00-11.00 น.
11.00-15.00 น.
15.00-18.00 น.
20.30-24.00 น.
00.00-03.00 น.
03.00-06.00 น.

เกรียงไกร ธิยานันท
รังรอง วัณณรถ
ฉัตรชัย เจริญชุษณะ
บุรนิ ทร เหมทัต
ศรีบงั อร ทีนาํ้ คํา
ประเสริฐ ตันติกขะวีระ

08.00-11.00 น.
11.00-15.00 น.
15.00-18.00 น.
20.30-24.00 น.
00.00-03.00 น.
03.00-06.00 น.

เฉลิมศักดิ์ อังศุพันธุ
สุขธีกรณ โรมา
อุไรรัตน วิตตานนท
กนกพร วงศวิเศษไพบูลย
พรชัย ฉันตวิเศษลักษณ
นนทนีย คงนิยม

นอกจากรูปแบบรายการเปนที่ยอมรับแลว รูปแบบกิจกรรมในรายการซึง่ นําเสนอในคอนเซ็ป “Cool Experience” โดย
เปนศูนยกลางของผูฟงในการแลกเปลี่ยนประสบการณที่ดีในการดําเนิ นชีวติ อยางมีรสนิยม
รวมทั้งเปนการเปดกวางในการ
แลกเปลีย่ นมุมมองของกลุม คนทํางาน ดวยเหตุนี้ Cool F.M. จึงเปนรายการวิทยุยอดนิยมจากการสํารวจความนิยมบนหนาปด
35 คลื่นของ Tapscan และไดรับความนิยมเปนอันดับ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2545) ในหมูร ายการวิทยุคลืน่ Easy Listening
ของกลุมคนทํางาน (18-35 ป)
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การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.2.2.1 การตลาด
ก.

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน

1) กลยุทธนโยบายราคา
การเปนสถานีใหมกลยุทธดา นราคา เปนกลยุทธที่จาํ เปนและไดผลในการสรางฐานลูกคาโฆษณา การดําเนิน
กลยุทธดานราคาจะเปนลักษณะของการขายแบบแพคเกจคือการขายเวลา loose spot รวมกับการจัดActivity In Program และ
Event Marketing
บริษัทโฆษณาและบริษัทเจาของสินคา ใหโอกาสทดลองซื้อเวลาโฆษณากับสถานี บริษทั ยอมรับวากลยุทธการ
ขายเวลาโฆษณาในลักษณะแพ็คเกจรวมกับกิจกรรมอื่นๆ มีผลตอการสงเสริมการขายอยางเปนรูปธรรม และคุมคาตอการลงทุน
ตัวอยางเชนโครงการ Red Bull Extra Ordinary DJ Grandprix, Z Close to ….One-2-Call, Travogen Cool on Trip เปนตน
จากการทดลองใชโฆษณาและการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายสินคา ตั้งแตป 2543-2545 ทีผ่ า นมา ทําใหผู
โฆษณาไมวาจะเปนบริษัทโฆษณาหรือบริษัทเจาของสินคาตัดสินใจจัดสรรงบโฆษณามาใหกับบริษัทในรูปแบบแพ็คเกจยาว
ตอเนื่องตลอดป และจัดสรรงบโฆษณามากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ผโู ฆษณารายใหมก็เริม่ มีความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพและความ
คุมคาของเม็ดเงินที่ลงทุน บริษัทจึงสามารถขยายฐานลูกคาไดมากขึ้นเปนลําดับและสงผลตอรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชดั
2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
นอกเหนือจากการขายเวลาโฆษณาอยางเดียวแลว บริษัทยังมีการเพิ่มมูลคาของสินคาโดยมีกิจกรรมสงเสริมการขายที่
ทํารวมกันระหวางรายการและผูฟ งเชน การเลนเกมในรายการ นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษที่จัดรวมกับบริษัทเจาของ
สินคาหรือหนวยงานราชการ เชน การทองเที่ยวตางจังหวัดกับททท. การเผยแพรวัฒนธรรมของเยาวชนไทยในตางประเทศ การ
จัดคอนเสิรต และการประกวดตางๆ ซึ่งทางบริษัทเองจะเนนกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถใหสาระและบันเทิงกับผูร ว มกิจกรรม
และในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประชาสัมพันธรายการ
วิทยุของบริษัทใหเปนที่ยอมรับและรูจักอยางแพรหลาย
3) กลยุทธการใหบริการวางแผนโฆษณา
บุคคลากรของบริษัทเปนผูที่อยูในสายงานวิทยุมาเปนเวลานาน มีความรูและความเขาใจในธุรกิจสือ่ วิทยุเปนอยางดี
สามารถใหคําปรึกษากับลูกคาในการวางแผนการบริหารสื่อใหมีคุณภาพมากทีส่ ดุ และการเลือกซื้อเวลาหรือแพคเกจโฆษณาที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงคของลูกคาและกลุมผูฟงรายการ นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีทีมที่สรางสรรคกิจกรรมพิเศษเฉพาะเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคากับการขายสินคาทุกรูปแบบ
ข.

ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย

1) กลุมลูกคาเปาหมาย
√

บริษัทโฆษณา (Agency)

√

บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer)

2) กลุม ผูฟ ง เปาหมาย
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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ชองทางการจําหนาย

การขายเวลาของธุรกิจสื่อวิทยุจะขายใหบริษัทโฆษณาคิดเปนรอยละ 70 และขายโดยตรงใหบริษัทเจาของสินคา
คิดเปนรอยละ 30 ของยอดขายทั้งหมด
3.2.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก.

มูลคาตลาดโฆษณาของสื่อวิทยุและการเติบโต

จากขอมูลของบริษัท เอซี นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด มูลคาโฆษณาผานสือ่ วิทยุในป 2545 เทากับ 6,180
ลานบาท เติบโตจากปกอนหนาซึ่งมีมูลคาเทากับ 5,136 ลานบาท ในอัตรารอยละ 20.33 และมีสดั สวนรอยละ 10 ของมูลคา
ตลาดโฆษณาซึ่งมีมูลคาเทากับ 61,211 ลานบาท
มูลคาโฆษณา
มกราคม - ธันวาคม 2545 = 61,211 ลานบาท

มูลคาโฆษณาเปรี ยบเทียบ
มกราคม - ธัน วาคม 2545

สื่อกลางแจง, 3%

วิทยุ, 10%

60,000

อื่นๆ, 1%

มูลคาโฆษณา (ลานบาท)

นิตยสาร, 6%

70,000

โรงภาพยนตร,
1%
โทรทัศน
หนังสือพิมพ
วิทยุ
นิตยสาร
สื่อกลางแจง
โรงภาพยนตร
อื่นๆ

หนังสือพิมพ,
18%

61,211
53,053

50,000
40,000
30,000
20,000
6,180

10,000

5,136

0

โทรทัศน, 61%

รวมทุกสื่อ

วิทยุ
2544

ข.

2545

ผูประกอบการ

ผูประกอบการสถานีวิทยุที่ดําเนินรายการเพลงไทยสากลเปนหลัก และมีกลุมผูฟงเปาหมายใกลเคียงกันมีอยู 7
รายการดังแสดงในตาราง สถานะของบริษัทในปจจุบันจัดอยูในอันดับ 3 รองจากผูนําตลาด มีสว นแบงตลาดรอยละ 2 และมี
อัตราการเติบโตจากปกอ นหนารอยละ 26 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับระยะเวลาของการดําเนินงานเพียงชวง 3 ป กับจํานวนคลื่นที่
มีอยู 2 คลื่น สวนแบงดังกลาวจึงเปนอัตราการเติบโตในระดับที่นาพอใจ
สถานีวทิ ยุ

วัยรุน

10-18 ป
F.M.88.0 Radio No Problem
F.M. 88.5 Z Pop, We Like
F.M. 89.0 New 89 FM.
F.M. 91.5 Hot Wave
F.M. 93.5 Radio Vote
F.M. 98.0 Cool F.M.
F.M. 103.5 Modern Love
F.M. 104.5 Fat Radio
F.M. 106.5 Green Wave

ค.

นักศึกษา
15-25 ป
คูแ ขง

วัยทํางาน
18-35ป

ผูใ หญ
25-45 ป

สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค
คูแ ขง
คูแ ขง
คูแ ขง
สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค
คูแ ขง
คูแ ขง
คูแ ขง

คูแ ขง

แนวโนมภาวะการแขงขัน

การแขงขันของธุรกิจสื่อวิทยุนาจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากงบประมาณโฆษณาที่มีจํากัด ทําใหลูกคาจะ
เลือกซื้อเวลาโฆษณาจากรายการวิทยุที่ไดรับความนิยมสูงเปนปจจัยหลัก แตในขณะเดียวกันดานกลยุทธดานราคานั้นก็มีความ
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สําคัญตอการตัดสินใจสื่อโฆษณาสูงเนื่องดวยจะทําใหลูกคาสามารถไดเวลาโฆษณามากขึ้นหรือ ไดรปู แบบโฆษณาทีห่ ลากหลาย
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกลยุทธการขายของแตละบริษัทที่จะจูงใจใหลูกคาใหเห็นวาคุมคากับเงินที่ใชไป
3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ก.

นักจัดรายการวิทยุ (ดีเจ) และบุคลากรฝายผลิตและสรางสรรค

ปจจุบันบริษัทมีจํานวนนักจัดรายการวิทยุทั้งหมด 24 คนและทีมงานสรางสรรคอกี จํานวน 22 คน นักจัด
รายการมีสวนสําคัญในการสรางความนิยมใหแกสถานี
ตองเปนบุคคลที่มีความสามารถในการโตตอบกับผูฟง และมีความรู
เกี่ยวกับเพลงเปนอยางดี และดําเนินรายการตามรูปแบบของรายการที่วางไว ประกอบกับการวางรูปแบบของรายการใหสอด
คลองกับรสนิยมของกลุมฟงเปาหมายและเสริมดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนือ่ ง
ข.

หองสงสัญญาน

การจัดรายการในปที่ผานมาบริษัทเชาหองจัดรายการจากเจาของสถานี และในป 2546 บริษทั ไดลงทุนสราง
หองจัดรายการ หองสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งจะเปนหองสงสัญญานระบบ Digital สมบูรณแบบแหงแรกในเมืองไทย ที่สํานักงานใหญ
ของกลุมอาร เอส ณ อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 และมีแผนที่จะเปดดําเนินการไดในเดือนกรกฎาคม 2546 พรอมดวยอุปกรณ
เครือ่ งมือทีท่ นั สมัย บริษัทเชือ่ มัน่ วาจะทําใหการผลิตรายการและการกระจายเสียงมีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลทําให
สามารถเพิม่ จํานวนผูฟ ง รายการไดมากขึน้
หองสงสัญญาณวิทยุ (Digital Studio) ประกอบดวย
√ หอง Studio ON-AIR จํานวน 4 หอง ดําเนินรายการโดยนําsoftwareและhardwareทีท่ นั สมัยเขามาชวย
จัดการเลือกสรรเพลง ควบคุมการเลนเพลงตามรูปแบบรายการที่กาํ หนด เพิ่มสีสันและความคลองตัว
สรางความนาสนใจของรายการและcontentตางๆ
√ หอง Studio Production จํานวน 2 หอง เปน Studio ที่ออกอากาศในระบบ Digital ผลิตชิ้นงานดวย
คุณภาพมาตรฐานและมีลูกเลนตางๆสรางสีสันและเพิ่มความนาสนใจนาติดตามรายการ
√ หอง Library จํานวน 1 หอง เพื่อเก็บรวบรวมและจัดระบบของเพลงตามรูปแบบรายการ
√ หอง Transfer Room จํานวน 1 หอง ทําหนาที่Loadขอมูลเพลง 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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สือ่ สิง่ พิมพ
ธุรกิจสิ่งพิมพเปนธุรกิจใหมของกลุม อาร เอส ที่ไดเริ่มตนเมื่อตนป 2546 ดวยนิตยสาร “FRONT” เลมแรกเปดตัวและ
ออกจําหนายในเดือนกุมภาพันธ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท โพเอมา จํากัด บริษัทยอยของกลุมฯ
บริษทั ฯมีประสบการณในการผลิตหนังสือชือ่ “RS Star Club” เปาหมายของหนังสือเพื่อการประชาสัมพันธผลงาน
และศิลปนของคาย และเปนชองการสื่อสารจัดกิจกรรมกับลูกคา ผลตอบรับหนังสือดีมากลูกคาไดรับขาวสารจากคายโดยตรง
ทําใหฐานลูกคาเพลงมีกลุมชัดเจน
ทีมงานผูจ ดั ทํานิตยสาร “FRONT” เปนทีมงานใหมที่ประกอบดวยเปนบุคลากรมืออาชีพในวงการสิ่งพิมพใ นประเทศที่
ผานประสบการณการทํานิตยสารชัน้ นําและมีความเขาใจในการจัดทํานิต ยสารคุณภาพเปนอยางดี
นอกจากนีไ้ ดเชิญผูท ม่ี ี
ชื่อเสียงในวงการเขารวมงานออกแบบเนื้อหาและคอลัมนประจําในนิตยสาร
3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
นิตยสาร “FRONT” เปนนิตยสารผูหญิงชั้นแนวหนา วางแผงรายเดือน มีเนื้อหาที่โดดเดนนําเสนอไลฟสไตลของผูหญิง
ทันสมัยในทุกๆดาน ทั้งเรื่องแฟชั่น การดูแลความงาม เรื่องสังคม ตลอดจนถึงความสัมพันธกับผูคนรอบตัว
3.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.2.1 การตลาด
ก.

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน

1) กลยุทธเนนจุดขายของนิตยสารที่ชัดเจน
เปนกลยุทธหลักและสําคัญ ดวยการวางคอนเซ็ปตของนิตยสาร “FRONT” ใหเปนนิตยสารเพื่อผูหญิงชั้นแนว
หนาอยางชัดเจน เดนทั้งรูปเลมและเนื้อหาที่รวมเอาจุดเดนของรูปแบบวิธีการนําเสนอของนิตยสารตางประเทศ มาผสมผสาน
กับเนื้อหาที่ใกลตัว และตรงใจกลุม ผูหญิงอยากรู นํามาถายทอดดวยสํานวนภาษาเฉพาะตัวที่เปนกันเองใหความรูสึกเสมือนเปน
เพื่อนผูอาน
2) กลยุทธการประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย
ในการขายโฆษณาในนิตยสารนัน้ เนื่องจากเปนนิตยสารออกใหม บริษทั ฯใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ
เปนอยางมาก และเนื่องดวยเปนกิจการของกลุมอาร เอส ซึ่งมีฐานลูกคาโฆษณาที่แข็งแกรงอยูแลว ทัง้ โฆษณาในการราย
โทรทัศนและบนปกเทป ทําใหประชาสัมพันธถึงลูกคาโฆษณาเปนไปอยางทั่วถึงในระยะเวลาอั นรวดเร็ว สวนการขายพืน้ ที่
โฆษณาจะอยูยอดขายหนังสือ ซึ่งนิตยสารคงตองใชระยะเวลาสักระยะหนึ่งในการสรางฐานผูซื้อและผูอา น บริษทั ฯคาดวาจะมี
ยอดขายประมาณ 80,000 ตอฉบับในระยะเวลา 6 เดือน
ข.

ลักษณะลูกคาเปาหมายและชองทางการจําหนาย
1) กลุมผูซื้อผูอานเปาหมาย (Buyer or Consumer)

ผูห ญิง อายุตั้งแต 20-45 ป มีฐานะและรายไดในระดับบน ซึ่งเปนกลุมลูกคาที่มีฐานการบริโภคและอาน
นิตยสารผูหญิงจํานวนสูง และมีอาํ นาจในการซือ้ สูงดวย
ผูอ า นสามารถหาซือ้ นิตยสารไดจาก 2 วิธคี ือเปนสมาชิกประจํา คาดวาจะมีจํานวนสมาชิกภายในปแรก
ประมาณ 5,000 ราย และสามารถซือ้ ไดจากแผงหนังสือทัว่ ไป โดยผานระบบตัวแทนจําหนาย

สวนที่ 2 หนา 30

บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

2) ตัวแทนจําหนาย
นิตยสาร “FRONT” จัดจําหนายทั่วประเทศ ผานบริษัทตัวแทนจําหนายชั้นนํา เพื่อใหมั่นใจวาลูกคาจะ
สามารถหาซื้อนิตยสารไดจากทุกแผงโดยสะดวก สัดสวนการจําหนายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จะประมาณรอยละ 70
และที่เหลืออีกรอยละ 30 จะกระจายออกสูตางจังหวัด
3) ลูกคาโฆษณา ไดแก
√

บริษัทโฆษณา (Agency)

√

บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer)

การขายโฆษณาในนิตยสารของบริษัทจะเปนการขายผานบริษัทโฆษณาในสัดส วนรอยละ 60 และขายตรง
บริษัทเจาสินคาในสัดสวนรอยละ 40
3.2.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก.

มูลคาตลาดโฆษณาของสื่อนิตยสารและแนวโนมการเติบโต

จากขอมูลของบริษัท เอซี นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด มูลคาโฆษณาผานสื่อนิตยสารในป 2545 เทากับ
3,628 ลานบาท เติบโตจากปกอ นหนาซึ่งมีมูลคาเทากับ 3,111 ลานบาท ในอัตรารอยละ 16.62 และมีสัดสวนรอยละ 6 ของ
มูลคาตลาดโฆษณาซึ่งมีมูลคาเทากับ 61,211 ลานบาท ประเภทสินคาทีใ่ หความนิยมลงโฆษณาในนิตยสารไดแก
เครื่องสําอาง เสื้อผา โทรศัพทมือถือ รถยนต และรานอาหาร ซึ่งลวนเปนสินคาของคนทันสมัย
มูลคาโฆษณา
มกราคม - ธันวาคม 2545 = 61,211 ลานบาท

มูลคาโฆษณาเปรี ยบเทียบ
มกราคม - ธัน วาคม 2545

สื่อกลางแจง, 3%

วิทยุ, 10%

60,000

อื่นๆ, 1%
โทรทัศน
หนังสือพิมพ
วิทยุ
นิตยสาร
สื่อกลางแจง
โรงภาพยนตร
อื่นๆ

หนังสือ พิมพ,
18%

มูลคาโฆษณา (ลานบาท)

นิตยสาร, 6%

70,000

โรงภาพยนตร,
1%

61,211
53,053

50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

3,111 3,628

0

โทรทัศน, 61%

รวมทุกสื่อ

นิ ตยสาร
2544

2545

ตลาดสิ่งพิมพประเภทนิตยสารมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง ทุกปจะมีหนังสือใหมเปดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต
ละรายจะมีจุดขายและกลุมผูอานเปาหมายของตนเอง
ทําใหผูประกอบการรายเดิมตองพัฒนาคุณภาพของงานและพยายาม
รักษาฐานลูกคาผูซื้อผูอานของตนไวใหไดดวยการนําเสนอเนื้อหาและปรับเปลี่ยนรูปแบบใหทันกับตลาด และอาจหมายถึงการมี
กิจกรรมในเลมรวมกับผูอ า นประเภทชิงรางวัล มีของแถมของแจกเปนตน
ข.

ผูประกอบการและสวนแบงตลาด

ผูประกอบการนิตยสารมีจํานวนมากรายในปจจุบันประกอบดวยรายใหญที่ มีหนังสือในสังกัดจํานวนมากและมี
โรงพิมพเปนของตนเองและรายอิสระ
ค.

แนวโนมภาวะการแขงขัน

เนื่องจากนิตยสารแตละฉบับจะมีกลุมลูกคาของตนเองคอนขางชัดเจน เชนนิตยสารแฟชัน่ ผูห ญิง นิตยสาร
ผูช าย และสามารถแบงตลาดออกไดเปน ตลาดบน ตลาดกลาง ตลาดลาง เนื่องดวยนิตยสาร “FRONT” ของกลุมอาร เอส เปน
นิตยสารแฟชั่นผูหญิงตลาดบน นิตยสารทีม่ ปี ระเภทและกลุม ผูอ า นกลุม เดียวกัน มีเพียง 12 ราย การแขงขันอยูในระดับปาน
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กลาง ดวยศักยภาพของกลุมอาร เอส และความแข็งแกรงของสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุที่มี บริษทั ฯคาดวาจะสามารถสรางฐาน
ลูกคานิตยสาร “FRONT”ไดในเวลารวดเร็ว
3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
3.2.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
ในการผลิตสิง่ พิมพประเภทนิตยสารแฟชัน่ รายเดือนนัน้ ประกอบดวยหนวยงานผูรับผิดชอบใน 2 ขั้นตอนหลักคือ
ขั้นตอนการจัดหาคัดเลือกเนื้อหาหรือ Content เพื่อจัดเรียงลงในเลม และขั้นตอนการพิมพเปนรูปเลม สําหรับขัน้ ตอนการจัดหา
คัดเลือกcontent นั้น บจ.โพเอมา มีทมี งานทีม่ คี วามชํานาญจากการทํานิตยสารชัน้ นําตางๆทําการคัดสรรเรื่องและหาประเด็น
รวมทั้งการคัดเลือกนักเขียนที่มีชื่อ ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพเฉพาะดาน รวมเขียนคอลัมนภายในเลมอีกดวย
สวนขั้นตอนการพิมพจะเปนการสงงานใหโรงพิมพภายนอกรับเหมาจัดการ โดยผานการเสนอราคาจางเหมาคิดรวม
ตนทุนคากระดาษและคาจางพิมพงาน
3.2.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี-
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3.3 ธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน
ปจจัยแหงความสําเร็จในการประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศนของกลุมอาร เอส มาจาก
ความพรอมในทุกดานไดแก
1)

ดานบุคลากรทีมงานผลิตจํานวนมากทีส่ ามารถผลิตงานคุณภาพและตรงตามรสนิยมตลาด เสริมดวยทีมงาน
ขายทีม่ ปี ระสบการณสงู

2)

ดานฐานเงินทุนที่แข็งแรงสามารถผลิตงานไดราบรื่นและตอเนื่อง

3)

ดานสื่อของกลุมฯที่พรอมทั้งสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุ ทําใหการทําตลาดภาพยนตร ละครมีประสิทธิภาพ

4)

ดานความสัมพันธที่ดีกับสื่อภายนอกและกับเจาของสถานีโทรทัศน เจาของโรงภาพยนตรและสายหนัง

การประกอบธุรกิจภาพยนตรมีรายไดหลักจาก 4 ชองทาง สามารถเรียงลําดับการขายไดดังนี้
1)

รายไดจากการขายสายหนังตางจังหวัด

2)

รายไดจากการขายสิทธิใ์ หแกตลาดHome Entertainment ไดแก วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี เคเบิลทีวีและฟรีทีวี

3)

รายไดจากสวนแบงโดยประมาณรอยละ 50 จากการฉายในโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

4)

รายไดจากการขายสิทธิใ์ นตลาดตางประเทศ

3.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
3.3.1.1 งานผลิตภาพยนตร (Production)
โครงสรางการประกอบธุรกิจภาพยนตรของกลุม อาร เอส ปจจุบนั ไดรบั การประเมินวาเปนโครงสรางธุรกิจ(Business
Model) ที่สมบูรณรูปแบบหนึ่งคือเปนโครงสรางที่ประกอบดวยทีมงานผลิตภาพยนตรจํานวนมากถึง 8 ทีมจาก 8 บริษัท ทําให
สามารถผลิตงานภาพยนตรไดหลายเรื่องหลากเนื้อหาในแตละป และมีทีมงานขายที่มีประสบการณการขายงานภาพยนตรทั้ง
ตลาดในประเทศและตางประเทศ ทําใหการดําเนินธุรกิจภาพยนตรสามารถสรางรายไดใหแกกลุม ฯอยา งเปนนัยสําคัญ
การประกอบธุรกิจภาพยนตรมลี กั ษณะเดนของธุรกิจ พอสรุปได 4 ประการดังนี้
1.

ตนทุนการสรางและคาใชจายในการโปรโมทภาพยนตรแตละเรื่องไมเท ากัน จะแปรผันตามประเภทและขนาด
ของภาพยนตร โดยเฉลี่ยอยูที่ระดับเรื่องละ 30-50 ลานบาท

2.

ตนทุนสวนใหญประมาณรอยละ 60-70 เปนคาใชจา ยในการถายทําซึง่ ใชเวลาประมาณ 3-4 เดือน

3.

การขายงานภาพยนตร จะเริม่ จากการขาย Pre-Sale คือการขายสิทธิ์ใหแกสายหนังตางจังหวัด การขายสิทธิ์
ในราคาเหมาเพือ่ ทําวีดโี อ วีซดี ี ดีวีดี และการขายสิทธิใ์ นการแพรภาพทางเคเบิลทีวี และสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
รวมเรียกวาตลาด “Home Entertainment” ดวยชองทางการขายPre-Saleดังกลาวภาพยนตรเรื่องที่สามารถ
ขายไดราคาสูงจะมีโอกาสทํารายไดคุมกับตนทุนการสรางกอนที่จะเขาฉายในโรงภาพยนตร
ทําใหการ
ประเมินระดับกําไรจะเกิดหลังจากการขายผานชองทางโรงภาพยนตร

4.

รายไดจากการเขาฉายในโรงภาพยนตรในระบบสวนแบง (Sharing) จากคาบัตรเขาชมภาพยนตรในเขตกทม.
และปริมณฑลปจจุบันอัตราสวนแบงอยูที่รอยละ 50

กลุมอาร เอส มีเปาหมายในการเปนผูนําในธุรกิจภาพยนตร โดยมีแผนที่จะผลิตภาพยนตรปละประมาณ 10 เรื่อง
ดวยความพรอมในทุกดานทั้งเงินทุน นักแสดง และทีมงานผลิตทีม่ ีความชํานาญในการผลิตงานภาพยนตรและประสบการณใน
การประเมินตลาดภาพยนตร เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผลงานภาพยนตรของกลุมฯไดรับความนิยมตลอดมา
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ขั้นตอนงานภาพยนตร

การผลิตแตละเรื่องนั้น จะใชเวลาในการลงทุนสรางรวมประมาณ 8-10 เดือน ประกอบดวยชวงแรกประมาณ
3-4 เดือน เปนขั้นตอนของการเตรียมงานเริ่มตั้งแตการคัดเลือก พัฒนาบท และเขียนบทภาพยนตร เมื่อบทเรียบรอย ขั้นตอน
ตอไปเปนการคัดเลือกนักแสดง เตรียมคิวถายทํา และวางแผนดานสถานที่และอุปกรณการถายทําทัง้ หมด เมือ่ ทุกอยางพรอมจะ
เริ่มเปดกลองทันทีและใชระยะเวลาโดยประมาณ 3-4 เดือนจนงานถายทําแลวเสร็จ จากนั้นเปนขั้นตอนในหองตัดตอ ซึ่งใช
เวลาโดยประมาณ 2 เดือน กอนจะกําหนดวันเขาฉายในโรงภาพยนตร บริษทั ฯจะวางแผนการตลาดสินคาโดยการทําโฆษณา
ประชาสัมพันธลวงหนาประมาณ 2 เดือนเพื่อใหลูกคาผูชมรับทราบขาวสาร
ข.

ประสบการณและผลงานภาพยนตรที่ผานมา
ผลงานการสรางภาพยนตรทผ่ี านมาจากปจจุบนั –อดีตมีจํานวน 16 เรื่องดังนี้

เรือ่ งที่
16

ชือ่ เรือ่ งภาพยนตร
พันธุร็อคหนายน

15
14

ตะลุมพุก
ผีสามบาท

13
12

๙ พระคุมครอง
มือปน/ โลก/พระ/จัน

11
10

โคลนนิง่ ..คนก็อปปคน
แตก 4 รัก โลภ โกรธ เลว

9
8
7

ปาฎิหารย..โอม+สมหวัง
ฝนติดไฟหัวใจติดดิน
18-80 เพื่อนซี้ไมมีซั้ว

6
5

ลองจุน ...ขอหมอนใบนัน้ ที่เธอฝนยาม
หนุน
เจนนี่...กลางวันครับกลางคืนคะ

4
3
2
1

เด็กระเบิดยืดแลวยึด
เกิดอีกทีตองมีเธอ
โลกทั้งใบใหนายคนเดียว
รองตะ แล็บแปล็บ

ดาราแสดงนํา
เทพ โพธิ์งาม / เอ-อนันต บุนนาค
โปง-หิน เหล็ก ไฟ /ทูน หิรัญทรัพย
ฉัตรชัย เปลงพานิช / ธัน ธนากร
พีท ทองเจือ / พิมพศริ ิ พิมพศรี

ผูก าํ กับภาพยนตร
พิสุทธิ์ แพรแสงเอีย่ ม

ลิฟท-สุพจน / โบว-ปรารถนา

ธีระวัฒน รุจินธรรม/
ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล
คมสัน ศรีสวัสดิ์
ปรัชญา ปน แกว
ราเชนทร ลิ้มตระกูล
ปรัชญา ปน แกว

ปติ จตุรภัทร
พิสุทธิ์ แพรแสงเอีย่ ม/
ออกไซด แปง ชุน
อนัน อันวา
ธีระธร สิริพันธวราภรณ
เตา-สมชาย /เทพ โพธิ์งาม /หม่ํา จกม็ก ยุทธเลิศ สิปปภาค
เทง เถิดเทิง / ถั่วและ เชิญยิม้
ปติ จตุรภัทร
อําพล ลําพูน / สิริยากร พุกกะเวส
องอาจ สิงหลาํ พอง
หนุม -ศรราม /เตา-สมชาย /นุก-สุทธิ
ดา
กิตติกร เลียวศิรกิ ลุ
ลิฟท-สุพจน / ออย-ธนา
องอาจ สิงหลาํ พอง
หนุม -ศรราม / นิ้ง-กุลสตรี
กิตติกร เลียวศิรกิ ลุ
ออย-ธนา/ อนันต บุนนาค/ โบวปรารถนา
กมล ศรีสวัสดิ์
เตา-สมชาย / ตุก ตา-อุบลวรรณ

ตะ-ฌานิศ / นุก-สุทธิดา
ทัช ณ ตะกั่วทุง / นิ้ง-กุลสตรี
เตา-สมชาย / นุก-สุทธิดา
ทัช ณ ตะกั่วทุง / นิ้ง-กุลสตรี

3.3.1.2 ตัวแทนจําหนายภาพยนตร (Sale and Distribution)
ดําเนินการโดยบริษทั อาร เอส ฟลมแอนดดิสทริบิวชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยในกลุมฯ โดยมีหนาที่จดั จําหนาย
ภาพยนตรใหกบั กลุม อาร เอส เปนหลักและรับเปนตัวแทนจําหนายใหกับผูผลิตภาพยนตรคายอื่นๆทั้งรายใหญและรายอิสระ
ชองทางการจําหนายภาพยนตรในปจจุบนั มีดวยกัน 4 ชองทางคือ โรงภาพยนตร สายหนังตางจังหวัด ตลาด Home
Entertainment (วีดีโอ วีซดี ี ดีวีดี เคเบิลทีวี และฟรีทีวี) รวมถึงการขายตางประเทศเปนชองทางใหมท่ีมแี นวโนมจะขยายตัวเพิม่
มากขึน้ โดยผานตลาดภาพยนตรใหญระดับโลกซึ่งจัดขึ้นปละ 3 ครั้งไดแก ตลาด AFM (สหรัฐอเมริกา) ในเดือนกุมภาพันธ
ตลาด CANNES (ฝรั่งเศส) ในเดือนพฤษภาคมและตลาด MIFED (อิตาลี) ในเดือนพฤศจิกายน ประสบการณในการขายงาน
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ตางประเทศทีผ่ า นมา ทําใหมคี วามมัน่ ใจวาภาพยนตรไทยมีโอกาสและมีกระแสตอบรับจากตลาดตางประเทศ 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 ทีผ่ า นมา
รวมทัง้ สิน้ 10 เรื่อง ไดแก
สถานี
โทรทัศน
ชอง 3

ชอง 7

สถานีไอทีวี

ชือ่ เรือ่ ง
ผูกองยอดรักยอดรักผูกอง
สวัสดีคณ
ุ นาย
มาดามยีห่ บุ
ศึกรบ-ศึกรัก

ชวงเดือนที่
ออกอากาศ
มีค. – เมย.
กย. – ตค.
พย. – ธค.
ธค. – กพ.

ดาราแสดงนํา
หนุม -ศรราม /ติก๊ -กัญญารัตน
พล ตันฑเสถียร / เอะ-ศศิกานต
แซม-ยุรนันท / นิ้ง-กุลสตรี
เตา-สมชาย / ทราย เจริญปุระ

หัวใจเถื่อน
กระตุกหนวดเสือ
แสงดาวฝงทะเล
จารชนยอดรัก
ไฟสิน้ เชือ้
บานสีขาวกับดาวดวงเดิม

กพ.
มีค. – เมย.
กย. – ตค.
ธค.
ธค.
พย. – ธค.

เจมส-เรืองศักด / เอะ-ศศิกานต
อนันต บุนนาค /พิมพศิริ พิมพศรี
ทัช ณ ตะกั่วทุง / นิ้ง-กุลสตรี
เจมส-เรืองศักด /อั้ม-พัชราภา
ออย-ธนา /พิมพศิริ พิมพศรี
จอนนี่ อันวา/ริว-อาทิตย/ อั้ม-ฐนิชา

ดําเนินการผลิตโดย
บริษทั ยอยในกลุม ฯ
บริษัทฯ
บจ. เรด ดรามา
บจ. เรด ดรามา
บจ. ชาโดว เอนเตอร
เทนเมนท
บริษัทฯ
บจ. อาวอง
บริษัทฯ
บจ. อาวอง
บจ. อาวอง
บจ. อะลาดิน เฮาส

นอกจากงานรับจางผลิตละคร กลุม อาร เอส ไดเริ่มผลิตงานภาพยนตรโฆษณาตั้งแตปลายป 2545ที่ผา นมา ตัวอยาง
ผลงานโฆษณาที่แพรภาพออกอากาศไดแก โฆษณารังนก “เบซซ ” โฆษณาKFC ชุดกินขาวนอกบาน โฆษณาสมุดหนาเหลือง
“Yellow Pages” และโฆษณาหนังสือพิมพ “คม ชัด ลึก” เปนตน
3.3.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.3.2.1 การตลาด
ก.

กลยุทธการตลาด

1) กลยุทธการนําเสนอผลงานคุณภาพและตรงตามรสนิยมของตลาด
ในการผลิตงานภาพยนตร งานละครและรายการโทรทัศน กลุมอาร เอส ใหความสําคัญกับทุกขั้นตอนของการ
ผลิต เริ่มจากทีมงานทําการศึกษาประเมินเหตุการณสภาพตลาดและรสนิยมของตลาดผูช มในขณะนัน้ และเมื่อไดโครงเรื่องที่
เหมาะสมจะเปนขัน้ ตอนการเขียนบท กําหนดตัวนักแสดงและกระบวนการถายทํา การตัดตอและการบันทึกเสียงดวยความ
พิถีพิถันทําใหผลงานที่ออกมามีคณ
ุ ภาพและตรงกับความนิยมของผูชม
2) กลยุทธความตอเนื่อง
ดวยประสบการณในธุรกิจอันยาวนานกวา 25 ป ทําใหกลุม อาร เอสตระหนักดีวา ความตอเนื่องเปนกลยุทธที่
สําคัญที่จะทําใหเกิดความมัน่ ใจและความไววางใจ จากบริษัทคูคาอันไดแกเจาของสถานีโทรทัศน เจาของโรงภาพยนตร
ผูประกอบการสายหนัง Home Entertainment และจากผูช ม นอกจากนีก้ ารทําธุรกิจทีต่ อ เนือ่ งทําใหกลุม อาร เอส สามารถขยาย
การลงทุนในสวนที่เกี่ยวเนื่องไดอยางตอเนื่อง เชนการเพิม่ จํานวนทีมงานผลิต การลงทุนในอุปกรณถายทําที่ทันสมัย และการ
ทําการตลาดที่ตอเนื่อง
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3) กลยุทธการนําเทคโนโลยีทนั สมัยมาใชเพือ่ พัฒนางาน
เชนการนําระบบถายทําใหมลาสุดระบบดิจิตอลมาใชในการถายทําภาพยนตรเปนครั้งแรกและเปนรายแรกใน
ประเทศไทย ชวยพัฒนาคุณภาพงานใหสงู ขึน้ ในขณะทีป่ ระหยัดตนทุนการถายทํา และลดตนทุนคาฟลมซึ่งเปนวิธีการถายทํา
แบบเดิม
ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
1) กลุมลูกคาภาพยนตร
ลูกคาหลักไดแก โรงภาพยนตร สายหนังตางจังหวัด สถานีโทรทัศนประเภทฟรี ทีวี เคเบิลทีวี
2) กลุมลูกคาวาจางผลิตรายการ ละคร
ปจจุบันไดแก สถานีโทรทัศนไทยทีวสี ี ชอง 3 สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และสถานีโทรทัศนไอทีวี
ค.

ชองทางการจําหนาย
1) ชองทางการจําหนายภาพยนตร
ดังอธิบายในขอ 3.3.1.2
2) ชองทางการเสนองานรับจางผลิตละคร

เปนการทํางานตอเนื่องกับสถานีโทรทัศนฯหลังจากไดรับความไววางในในการผลิตงานคุณภาพและทัน
เวลาสงงานตามทีส่ ถานีฯกําหนด
3.3.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก.

มูลคาตลาดภาพยนตรและแนวโนมการเติบโต

มูลคาตลาดภาพยนตร1ในป 2545 ทีผ่ า นมามีมลู คาประมาณ 3,400 ลานบาท เติบโตในอัตรารอยละ 15.25
จากป 2544 ซึ่งมีมูลคาตลาดประมาณ 2,950 ลานบาท โดยเปนสวนของภาพยนตรไทยรอยละ 24 หรือมูลคาประมาณ 820
ลานบาท จากจํานวนภาพยนตรไทยที่เขาฉายในโรงภาพยนตรในป 2545 รวมทัง้ สิน้ 25 เรื่อง เปรียบเทียบกับป 2544 ทีม่ ี
จํานวนเพียง 15 เรื่องและมีภาพยนตรไทยเรื่องที่สรางรายไดสูงสุดในประวิตศาสตรภาพยนตรไทยคือเรื่อง“สุรโิ ยทัย”เขาฉาย
ในปนั้นดวย ทําใหมลู คาตลาดภาพยนตรไทยป 2544 สูงเปนพิเศษถึงประมาณ 1,000 ลานบาท
ในป 2546 บริษัทฯ คาดการณวามูลคาตลาดภาพยนตรนาจะอยูที่ประมาณ 3,900 ลานบาท เติบโตจากป
2545 ในอัตรารอยละ 15 โดยสัดสวนของภาพยนตรไทยอยูในระดับที่รอยละ 28 หรือมีมลู คาประมาณ 1,100 ลานบาท จาก
จํานวนภาพยนตรไทยที่วางกําหนดการรอเขาฉายในป 2546 นีจ้ าํ นวนประมาณ 40 เรื่อง

1

สัดสวนของโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและเปนระบบSharing คิดเปนรอยละ 80
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กราฟแสดงมูลคาตลาดภาพยนตร
4,500

3,900

หนวย: ลานบาท

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000

3,400
28%

2,950
24%
34%

1,500
1,000

72%
66%

76%

500
-

2544

2545

ภาพยนตรไทย

1,000

820

2546F
1,100

ภาพยนตรตางประเทศ

1,950

2,580

2,800

ที่มา : บริษัทฯ และบริษทั ตัวแทนจําหนายภาพยนตร

ข.

ผูป ระกอบการภาพยนตร

ผูประกอบการภาพยนตรไทยรายใหญที่มีผลงานสรางอยางตอเนื่องในป จจุบนั มีจํานวน 6 รายหลักไดแก กลุม
สหมงคลฟลม กลุมอาร เอส ไฟวสตาร ฟลมบางกอก ไท-เอ็นเตอรเทนเมนทและ จี เอ็ม เอ็ม พิคเจอร และเมือ่ พิจารณาจาก
จํานวนภาพยนตรไทยที่วางกําหนดการรอเขาฉายในป2546 จํานวนประมาณ 40 เรื่อง เปนงานของกลุมอาร เอส จํานวน 10
เรื่อง
ค.

แนวโนมภาวะการแขงขัน

บริษัทฯประเมินภาวะการแขงขันของธุรกิจภาพยนตรในป 2546 นาจะเปนไปในแนวทางที่ทุกกลุมผูผลิตคิด
งานใหมๆและยังคงเนนการผลิตงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งการขยายชองทางการจําหนายออกสูตลาดตางประเทศมากขึ้น
3.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
3.3.3.1 การจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
ดวยโครงสรางธุรกิจภาพยนตรที่วางไวของกลุมอาร เอส ทําใหการประกอบธุรกิจภาพยนตรดาํ เนินไปอยางมีศกั ยภาพ
กลุม อาร เอส การสรางภาพยนตรดําเนินการโดยทีมงานของบริษทั ยอยของกลุม และไดรับการสนับสนุนดานเครื่องมือและ
อุปกรณในการถายทําจากบริษทั อาร.เอส. สตูดิโอ จํากัด ทําใหแผนงานการผลิตภาพยนตรของกลุมดําเนินไปอยางราบรื่น
ในดานการสรรหานักแสดงนัน้ บริษทั มีนโยบายการสรรหาทีเ่ ปนอิสระ สามารถวางตัวนักแสดงจากนอกสังกัดอาร
เอสได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของCharacterของนักแสดงกับบทภาพยนตรแตละเรื่อง
สําหรับการสรรหาผูก าํ กับ
ภาพยนตรที่ผานมานอกจากการรวมงานกับผูกํากับภาพยนตรมืออาชีพทีม่ ชี อ่ื เสียง กลุม อาร เอสไดผลิตผูก าํ กับใหมจาก
บุคลากรภายในทีม่ ีแนวคิดสรางสรรคเพือ่ เสนองานภาพยนตรท่ีมรี ปู แบบใหมๆไมซ้ําแนวตลาดเดิม ทําใหงานภาพยนตรของ
กลุม อาร เอสเปนที่นาติดตามของผูชมภาพยนตรตลอดมา และเนื่องดวยการดําเนินแผนงานผลิตภาพยนตรที่ตอเนื่องทําให
บุคลากรดานตางๆ อันไดแก ผูเ ขียนบทภาพยนตร ผูกํากับภาพยนตร นักแสดง และทีมงานผลิตใหความสําคัญติดตามและ
สนใจเขารวมงานกับกลุมฯอยางตอเนื่อง
3.3.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี-
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