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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและผลิตขอมูลขาวสาร (Content Provider) เพื่อเผยแพรผานสื่อประเภทตางๆ
อันไดแก สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อรูปแบบใหม บริษัทฯ จึงแบงลักษณะการประกอบธุรกิจเปน 3 กลุม ใหสอดคลองกับ
ประเภทของธุรกิจ คือ ธุรกิจสื่อโทรทัศน ธุรกิจสื่อวิทยุ และธุรกิจสื่อรูปแบบใหม
3.1 ธุรกิจสื่อโทรทัศน
บริษัทฯ เปนผูจัดหาและผลิตรายการโทรทัศนประเภทขาวและสาระความรูในรูปแบบตางๆ เพื่อแพรภาพผาน
สถานีโทรทัศนฟรีทีวีชองตางๆ และโทรทัศนประเภทบอกรับสมาชิก เชน เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ไดนําทรัพยากร อาทิเชน ขอมูลขาวและภาพขาว คุณภาพบุคลากรทีมขาว มาตอยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องตางๆ ซึ่ง
ธุรกิจจัดหาและผลิตขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรผานสื่อโทรทัศนที่บริษัทฯ ดําเนินการ ณ ปจจุบัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
1.) สถานีขาว Nation Channel
บริษัทฯ กอตั้งสถานีขาว 24 ชั่วโมงแหงแรกของประเทศ ภายใตชื่อ Nation Channel ในป 2543 โดย
บริษัทฯ เปนผูบริหารงาน รวมทั้งเปนผูดําเนินการผลิตและจัดหารายการ ขายเวลาโฆษณา ใหเชาเวลาออกอากาศ และ
แพรภาพรายการโทรทัศนของสถานีขาว Nation Channel ผานชองทางตางๆ ไดแก สถานีโทรทัศนไททีวี ชอง1 เคเบิลทีวี
ทองถิ่น ชอง 28 ทีวีดาวเทียม เว็บไซต และโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยมีรายไดหลักจากการขายเวลาโฆษณา รับจางผลิต
รายการ ผลิตสารคดีสั้น และคาเชาเวลา
1.1) ผังรายการและสัดสวนรายการ
จากแนวคิดของบริษัทฯ ที่กําหนดตําแหนงทางการตลาดใหสถานีขาว Nation Channel เปนสถานี
ขาว 24 ชั่วโมง เนนเสนอรายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับขาวและสาระความรู บริษัทฯ จึงไดกําหนดผังรายการหลักประจําปที่ใช
ออกอากาศใหสอดรับกับแนวคิดของสถานี โดยผังรายการหลักประจําป 2552 จะมีสัดสวนรายการขาวและสนทนาขาว รอย
ละ 60 รายการเศรษฐกิจ การเงิน และธุรกิจ รอยละ 20 และรายการวาไรตี้ ไลฟสไตล รอยละ 20 เชนเดียวกับสัดสวนรายการ
ในผังรายการของป 2551
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนําผังรายการของสถานีโทรทัศนชองอื่นๆ และผลการศึกษาหรือผลสํารวจ
ทางสถิติในเรื่องพฤติกรรม ความตองการและจํานวนผูชมรายการโทรทัศนในแตละชวงเวลา ที่จัดทําโดย AGB Nielsen มาใช
วิเคราะหประกอบในการจัดทําผังรายการ ควบคูกับการทําสํารวจความนิยมของผูชมตอรายการโทรทัศนของบริษัทฯ เพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนารายการใหสอดรับกับความตองการของกลุมผูชมเปาหมายของสถานี และแขงขันกับผูประกอบการ
รายอื่นๆ ในธุรกิจได ทั้งนี้ คณะผูบริหารของบริษัทฯ จะตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการออกอากาศตามผังรายการ
อยางตอเนื่อง และจะมีการพิจารณาผังรายการทุก 6 เดือน
สถานีขาว Nation Channel แพรภาพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง โดยรายการในแตละชวงเวลาจะมี
ความหลากหลายทั้งดานเนื้อหา เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ความเปนอยู สุขภาพ และรูปแบบการ
นําเสนอ เชน การอธิบายความ การวิเคราะห เจาะลึกที่มาที่ไป และการพยากรณเหตุการณ รวมถึง มุงเนนนําเสนอขอมูล
ขาวสารบนพื้นฐานขอมูลที่ถูกตอง เปนกลาง และทันเหตุการณ เพื่อใหประชาชนไดรับความรู สามารถเตรียมรับเหตุการณที่
อาจจะเกิดขึ้น และเนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณความเชี่ยวชาญในการผลิตรายการประเภทขาวสาระ
ความรูที่เกี่ยวของกับขาว อีกทั้ง มีความพรอมดานเครื่องมืออุปกรณเพียงพอที่จะรองรับการผลิตรายการดวยตนเอง สงผลให
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ณ เดือนมกราคม 2552 บริษัทฯ มีสัดสวนรายการที่ผลิตเองรอยละ 64 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด ขณะที่มีสัดสวนรายการ
ที่ใหผูผลิตภายนอกเชาเวลา รอยละ 27 และรายการที่บริษัทฯ รวมผลิตกับผูผลิตภายนอก รอยละ 9
ทั้งนี้ ประเภทของรายการที่บริษัทฯ รวมผลิตกับผูผลิตภายนอก และรายการของผูเชาเวลา สวน
ใหญจะเปนรายการสาระความรู ในรูปแบบวาไรตี้ไลฟสไตลที่นาํ เสนอสาระความรูเฉพาะดาน เชน กลยุทธการบริหารจัดการ
ดานธุรกิจ ความรูเกี่ยวกับรถยนต การกอสรางและตกแตงบาน การทองเที่ยว เปนตน โดยหลักเกณฑการคัดเลือกผูผลิต
อิสระเพื่อมารวมผลิตรายการหรือใหเชาเวลานั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบรายการกับ
ผังรายการและนโยบายของสถานีขา ว Nation Channel ควบคูกับความเชี่ยวชาญและผลงานของผูผลิตในอดีต ที่ผานมา
อยางไรก็ตาม ถึงแมจะไดมีการจัดวางผังรายการตามรายละเอียดที่กลาวมาในเบื้องตน แตในกรณี
เกิดเหตุการณสําคัญๆ ที่จําเปนตองมีการนําเสนอขาวใหผูชมไดติดตามความคืบหนาของเหตุการณอยางใกลชิดและตอเนื่อง
บริษัทฯ อาจมีการยกเลิกรายการประจําเพื่อนําเสนอเหตุการณดวนหรือเหตุการณสําคัญไดทันที เชน เหตุการณพิบัติภัย
สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เหตุการณการสลายการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ปดลอม
ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เปนตน ทั้งนี้ นโยบายดังกลาวนับเปนหลักปฏิบัติสําคัญของสถานีขาว 24 ชั่วโมง ทั่ว
โลก ซึ่งจะทําใหสถานีขาวไดรับความนิยมจากผูชมสูงขึ้นและชวยสรางพฤติกรรมผูชมใหติดตามและเปดรับขาวจากสถานีขาวไว
ตลอดเวลา สงผลใหมีจํานวนผูลงโฆษณาเพิ่มมากขึ้น โดยการยกเลิกรายการในกรณีดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอรายได
โฆษณาของบริษัทฯ เนื่องจากจะมีการชดเชยเวลาโฆษณาใหแกลูกคาโฆษณาในวันตอไปหรือชวงเวลาอื่นแทน
ตารางแสดงสัดสวนประเภทรายการของสถานีขาว Nation Channel ณ เดือนกรกฏาคม 2552
ลักษณะและรูปแบบรายการ
รายการขาวและสนทนาขาว
(รอยละ 60 ของเวลาออกอากาศ)
รูปแบบรายการ - บริษัทฯ เปนผูผลิต
รายการเองทั้งหมด
รายการเศรษฐกิจ การเงินและธุรกิจ
(รอยละ 20 ของเวลาออกอากาศ)
รูปแบบรายการ - บริษัทฯ เปนผูผลิต
รายการ / บริษัทฯ รวมผลิต / ผูผลิต
อิสระเชาเวลา
รายการวาไรตี้ ไลฟสไตล
(รอยละ 20 ของเวลาออกอากาศ)
รูปแบบรายการ - บริษัทฯ รวมผลิต /
ผูผลิตอิสระเชาเวลา

ตัวอยางรายการ
รายการหองขาวรับอรุณ, รายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเชา-เที่ยง-ค่ํา, รายการ 10 ขาวเดน
18.00 น, รายการชาวกรุง, รายการคมชัดลึก, รายการคุยกับลุงแจม, รายการคมชัดลึกเจาะ
ขาวทั่วไทย, รายการชั่วโมงขาวทองถิ่น, รายการเจาะลึกขาวรอน, รายการชีพจรโลกวันนี้,
รายการ NATION NEWSROOM
รายการชั่วโมงธุรกิจ, รายการชีพจรโลกธุรกิจ, รายการเกาะกระแสหุน, รายการเนชั่นทัน
เศรษฐกิจ, รายการกรุงเทพธุรกิจ 360 องศา, รายการสมารท2เวิรค, รายการมันนี่ทอลค,
รายการสองเศรษฐกิจ, รายการกาวทันประกันภัย, รายการ SMEs THAILAND,รายการ
เสนทางนักขาย
รายการรถยนต - รายการรูเรื่องรถกับพัฒนเดช, รายการโลกรถยนต, รายการ RACING
LINE
รายการบานและการตกแตง - รายการอยูสบาย, รายการอยูสบาย ดีไซนนิวส, รายการฮวง
จุย เบญจธาตุ, รายการคนรักบาน, รายการชางรูคูบาน
รายการอาหาร - รายการยอนตํานานรานอรอย, รายการครัว GOOD LIFE, รายการสุดยอด
พอครัวหัวกะทิ
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ลักษณะและรูปแบบรายการ

ตัวอยางรายการ
รายการสุขภาพ – รายการฮอตไลนสายสุขภาพ, รายการเปดโลกชีวโมเลกุล,สถาบันคนรัก
สุขภาพ
รายการทองเที่ยวและถายภาพ - รายการ SEE THE WORLD, รายการนิยมกลอง, รายการ
บันทึกจากรอยลอ
รายการเยาวชนและการศึกษา - รายการ U – EXPLORER
รายการดานเทคโนโลยีและเครื่องเสียง – รายการโลกเครื่องเสียง, รายการแบไตไฮเทค
รายการจากกลุมผูผลิต TV ON NET - FUKDUK.TV, ARTSCENE.TV, DUOCORE.TV,
SONGBURI.TV
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ตัวอยางผังรายการของสถานีขาว Nation Channel ประจําเดือนกรกฏาคม 2552
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1.2) การขายเวลาโฆษณา
ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ ในพรบ.การประกอบ
กิจการฯ ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 ไดกําหนดเวลาโฆษณาสูงสุดสําหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ ไวไมเกิน 6 นาทีตอชั่วโมง ทั้งนี้ เมื่อรวมเวลาโฆษณาในแตละวันแลวจะตองไมเกิน 5 นาที
ตอชั่วโมง ในปจจุบัน บริษัทฯ เปนผูขายเวลาโฆษณาของสถานีขาว Nation Channel โดยตรงเองทั้งหมด โดยมีรายไดหลัก
จากการขายเวลาโฆษณามากที่สุด ในรายการขาวที่บริษัทฯ เปนผูผลิตในชวงเวลาภาคเชา ตั้งแตเวลา 6.00 – 10.00 น. และ
ภาคค่ํา ตั้งแตเวลา 18.00 – 22.00 น. ซึ่งในการกําหนดอัตราคาโฆษณา (Airtime Rate) บริษัทฯ พิจารณาจากปจจัยตางๆ
ไดแก ประเภทรายการ ความนิยมรายการของผูชม ชวงเวลาออกอากาศ และอัตราคาโฆษณาของผูประกอบการสถานีขาวใน
ธุรกิจเคเบิลทีวีหรือทีวีดาวเทียมรายอื่นในชวงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ในป 2552 อัตราคาโฆษณาของบริษัทฯ แบงตามชวงเวลา
เปนดังตอไปนี้
อัตราคาโฆษณาแบงตามชวงเวลาของสถานีขาว Nation Channel
กลุม
A
C
C
A
B
D

ชวงเวลา
06.00 – 10.00 น.
10.00 – 14.00 น.
14.00 – 18.00 น.
18.00 – 22.00 น.
22.00 – 01.00 น.
01.00 – 06.00 น.

อัตราโฆษณา (บาท/ นาที)
25,000 – 40,000
15,000 – 25,000
15,000
25,000 – 40,000
20,000
10,000

หมายเหตุ เปนอัตรากอนหักสวนลดและอัตราคาโฆษณาพิเศษตามรายการสงเสริมการขายของบริษัทฯ

1.3) ชองทางการแพรภาพออกอากาศ
ในการสงสัญญาณแพรภาพรายการของสถานีขาว Nation Channel บริษัทฯ นําสงสัญญาณภาพ
และเสียงรายการที่อยูในระบบอนาลอค (Analog) ไปยังบริษัทผูใหบริการเพื่อแปลงสัญญาณใหเปนสัญญาณในระบบดิจิตอล
และนําสงสัญญาณดังกลาวผานสายเคเบิลไฟเบอรออฟติกความเร็วสูงตอไปยังการสื่อสารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนผูนําสง
สัญญาณขึ้นสูดาวเทียม ST-1 โดยที่ดาวเทียม NSS-6 จะเชื่อมตอสัญญาณจากดาวเทียม ST-1 อีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ดาวเทียม
ST-1 (ระบบ C-Band) และดาวเทียม NSS-6 (ระบบ Ku-Band) จะสงสัญญาณรายการของสถานีขาว Nation Channel ใน
ลักษณะ Free to Air เพื่อใหผูชมที่ติดตั้งจานดาวเทียมในระบบ C-Band และ Ku-Band สามารถรับสัญญาณรายการของ
สถานีขาว Nation Channel จากดาวเทียม ST-1 และดาวเทียม NSS-6 ไดโดยตรง ตามลําดับ สําหรับสถานีโทรทัศนไททีวีและ
ผูประกอบการเคเบิลทีวีทองถิ่นจะรับสัญญาณภาพและเสียงรายการของสถานีขาว Nation Channel จากดาวเทียม ST-1 ซึ่ง
จะไมมีปญหาสัญญาณขาดหายในชวงฝนตก และภายหลัง ที่รับ สัญญาณจากดาวเทียมแลว สถานี โทรทัศนไททีวีจะสง
สัญญาณแพรภาพตอไปยังผูชมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ติดตั้งเสาอากาศของสถานีโทรทัศนไททีวี ดวยระบบ MMDS
(Multichannel Multipoint Distribution System) ขณะที่ผูประกอบการเคเบิลทองถิ่นแตละรายจะสงสัญญาณแพรภาพตอไปยัง
สมาชิกเคเบิลทีวีของตนผานสายเคเบิลไฟเบอรออฟติกที่ผูประกอบการเคเบิลทองถิ่นแตละรายเชาหรือลงทุนไว
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สําหรับการสงสัญญาณแพรภาพสถานีขาว Nation Channel ไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ บริษัทฯ
จะสงสัญญาณภาพและเสียงรายการของสถานีขาว Nation Channel ในรูปแบบดิจิตอลผานระบบดาวเทียมและอินเทอรเน็ต
ไปยังผูใหบริการโทรทัศน/ วีดีโอคลิปผานโทรศัพทเคลื่อนที่ อันไดแก บริษัท Doo plus TV จากนั้น ผูใหบริการดังกลาวจะแปลง
สัญญาณใหอยูในสถานะที่เหมาะสมสําหรับการรับชมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ และสงสัญญาณดังกลาวผานระบบอินเตอรเน็ต
ตอไปผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Operators)
ซึ่งผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถรับชมรายการจากสถานีขาว Nation
Channel ผานเครือขาย General Packet Radio Service (GPRS ) โดยผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่จะตองมีโทรศัพทเคลื่อนที่ที่
รองรับการใหบริการ Streaming และเปดบริการ GPRS ทั้งนี้ ณ ปจจุบัน บริษัทฯ เปดใหบริการรับชมรายการของสถานีขาว
Nation Channel ผานโทรศัพทเคลื่อนที่กับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เพียงรายเดียว คือ AIS
สําหรับการสงสัญญาณแพรภาพสถานีขาว Nation Channel ไปยังเว็บไซต www.nationchannel.com
บริษัทฯ จะสงสัญญาณภาพและเสียงรายการของสถานีขาว Nation Channel ในรูปแบบดิจิตอลผานระบบอินเตอรเน็ตไปยัง
ระบบคอมพิวเตอรที่เปนศูนยอินเตอรเน็ตในการใหบริการขอมูลขาวสาร (Server) เพื่อใหผูชมสามารถรับชมสถานีขาว Nation
Channel ทางเว็บไซต www.nationchannel.com
การแพรภาพรายการโทรทัศนของสถานีขาว Nation Channel

รับชมผานอินเตอรเน็ต
www.nationchannel.com

ที่มา : บริษัทฯ
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ชองทางการแพรภาพรายการโทรทัศนของสถานีขาว Nation Channel
ชองทางแพรภาพออกอากาศ
1. สถานีโทรทัศนไททีวีชอง 1 ผานทางเสาอากาศระบบ MMDS
2. เคเบิลทีวีทองถิ่น ชอง 28
3. ทีวีดาวเทียม ST-1 ระบบ C-Band ความถี่ 3522 MHz
4. ทีวีดาวเทียม NSS-6 ระบบ KU-Band ความถี่ 11635 MHz
5. เว็บไซต www.nationchannel.com
6. โทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท AIS ผานโปรแกรม DooPlus TV

พื้นที่ใหบริการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ทั่วประเทศไทย
ทั่วประเทศไทย และบางประเทศในทวีปเอเชีย
ทั่วประเทศไทย และบางประเทศในทวีปเอเชีย
ทั่วโลก
ทั่วโลก

2.) รายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจรวมผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการขาวและสาระความรูกับสถานีโทรทัศนฟรี
ทีวีชองตางๆ โดยมีรายไดจากสวนแบงการขายเวลาโฆษณา และการประชาสัมพันธสินคาและบริการในรายการ
ณ เดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทฯ มีรายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวีรวมทั้งสิ้น 7
รายการ มีรายละเอียดดังนี้
รายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
สถานีโทรทัศน
ชอง 3

ชื่อรายการ
เรื่องเดนเย็นนี้

ชอง 5

สยามเชานี้

ชอง 9

ขาวขน คนขาว
ชีพจรโลกกับ*
สุทธิชัย หยุน

ชอง 11

เชาขาวขน
คนขาวเชา**
จับกระแส แลโลก***
ตรงเปา เขาประเด็น***

วัน/เวลาออกอากาศ
ทุกวันจันทร – ศุกร
เวลา 17.30 - 18.30 น.
ทุกวันจันทร – ศุกร
เวลา 06.00 - 07.05 น.
ทุกวัน จันทร- ศุกร
เวลา 21.30 - 22.15 น.
ทุกวันอังคาร
เวลา 23.00 - 24.00 น.
ทุกวันจันทร – ศุกร
เวลา 06.00 - 08.00 น.
ทุกวันจันทร
เวลา 23.00 – 23.50 น.
ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 21.00 – 21.50 น.

รูปแบบรายการ
รายการขาวที่มุงสรุปประเด็นขาวและเหตุการณสําคัญ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในรอบวันอยางครบถวน
รายการขาวที่มุ งติดตามความเคลื่ อนไหวและนําเสนอ
ความคืบหนาของขาวและเหตุการณสําคัญ
รายการขาวที่มุงสรุปประเด็นขาวและเหตุการณสําคัญ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในรอบวันอยางครบถวน
รายการขาวที่มุงวิเคราะหเจาะลึกสถานการณสําคัญของ
โลก พรอมทั้งความเห็นจากผูเชี่ยวชาญทั้งคนไทยและ
ตางประเทศ
รายการขาวที่มุ งติดตามความเคลื่ อนไหวและนําเสนอ
ความคืบหนาของขาวและเหตุการณสําคัญ
รายการสนทนาขาวและวิเคราะหขาวตางประเทศสําคัญ
ในเชิงลึกและรอบดาน
รายการสัมภาษณเจาะลึกในประเด็นขาวที่อยูในกระแส
ความสนใจของประชาชน

หมายเหตุ * เปลี่ยนวันออกอากาศจากเดิมทุกวันพฤหัสบดี มาเปนทุกวันอังคาร ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2552 เปนตนไป
** เริ่มแพรภาพครั้งแรก เมื่อเดือนเมษายน 2552
*** เริ่มแพรภาพครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552
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3.) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
จากการที่ธุรกิจสื่อโทรทัศนของบริษัทฯ อันไดแก สถานีขาว Nation Channel และรายการโทรทัศนตางๆ
ในสถานีโทรทัศนฟรีทีวี ประสบความสําเร็จไดรับความนิยมจากผูชม บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะนําขอไดเปรียบที่มีอยูทั้ง
ดานเนื้อหาขอมูล คุณภาพบุคลากร ความพรอมของเครื่องมืออุปกรณ และชื่อเสียงของบริษัทฯ มาตอยอดขยายธุรกิจไปยัง
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ โดยการนําเนื้อหารายการโทรทัศนที่ไดรับความนิยมหรือขาว
เหตุการณที่อยูในความสนใจของกระแสสังคมมาสรางสรรคเปนสินคาหรือกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพื่อสนองตอบตอความ
ตองการของผูบริโภค และเพิ่มศักยภาพในการหารายไดของบริษัทฯ รวมทั้ง ยังเปนการสรางเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณอัน
ดีของบริษัทฯ ใหเปนที่รูจักของกลุมผูชมและลูกคาเปาหมายไดกวางขวางมากขึ้น
ทั้งนี้ลักษณะสินคา บริการ หรือกิจกรรมของธุรกิจเกี่ยวเนื่องนั้น มีรูปแบบหลากหลาย เนื่องจากบริษัทฯ
จะสรางสรรคและปรับเปลี่ยนรูปแบบสินคา บริการ หรือกิจกรรมตางๆ ใหสอดรับกับสถานการณ และกระแสความสนใจ ณ
ขณะนั้น รวมทั้ง เปนไปตามวัตถุประสงคของพันธมิตรผูรวมสนับสนุนในการจัดกิจกรรม โดยลักษณะสินคา บริการ หรือ
กิจกรรมที่บริษัทฯ ไดดําเนินการ ณ ปจจุบัน มีดังนี้
y การผลิตและจําหนาย VCD และ DVD
บริษัทฯ นําเทปบันทึกภาพรายการโทรทัศนที่แพรภาพทางสถานีขาว Nation Channel และ
สถานีโทรทัศนฟรีทีวีที่ไดรับความนิยมจากผูชมในระดับสูง มารวบรวมจัดทําเปน VCD และ DVD จําหนายแกประชาชนทั่วไป
ซึ่งรายการโทรทัศนสวนใหญที่นํามาจัดทํา VCD และ DVD จะเปนรายการประเภทวาไรตี้ ไลฟสไตล และรายการสารคดี เพื่อ
นําเสนอสาระความรูโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน รายการเกี่ยวกับบานและการตกแตง รายการเกี่ยวกับรถยนต
สารคดีทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการคิดสรางสรรคหัวขอเรื่องสําหรับ
การผลิต VCD และ DVD ใหมๆ ที่สอดรับกับสถานการณ และกระแสความสนใจของสังคมในขณะนั้นเพิ่มเติมดวย สําหรับ
ชองทางการจัดจําหนาย บริษัทฯ เปนผูจําหนายเองโดยตรงและมีการจัดจําหนายผานรานหนังสือซีเอ็ดบุคทั่วประเทศ และ
ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป 2551 VCD และ DVD ที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจําหนาย มีทั้งหมด 9 เรื่อง เชน
การลงทุนทําอพารตเมนทพอเพียง ชุด 7 บล็อกเกอรมืออาชีพ (คุณก็เปนได) ยอนตํานานหัวมังกร (ยานเยาวราช) เปนตน
และในชวงครึ่งปแรกของ ป 2552 บริษัทฯ มีการผลิตและจัดจําหนาย VCD และ DVD ทั้งสิ้น 6 เรื่อง เชน ชีพจรโลกกับ สุทธิ
ชัย หยุน ชุดมรดกโลก ตอน อูอารยธรรมอิหราน กอลฟเอ็กซฮอตทริค ชุด1 สารคดีแมน้ําโขง อพารตเมนทไมบานชุด 8 เปน
ตน
y การจัดอบรมสัมมนา
บริษัทฯ ไดนําเนื้อหารายการโทรทัศนที่แพรภาพทางสถานีขาว Nation Channel ที่ไดรับความนิยม
จากผูชมในระดับสูง เหตุการณหรือสิ่งที่อยูในความสนใจของกระแสสังคม และขอไดเปรียบของบริษัทฯ ที่มีบุคลากรขาวที่มี
ประสบการณและความสามารถ มาจัดเปนหลักสูตรการอบรมสัมมนาใหกับประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยป 2551 บริษัทฯ มี
การจัดการอบรมสัมมนาทั้งหมด 6 ครั้ง เชน การอบรมเรื่อง “อพารตเมนทไมบาน รุน 7” การอบรมเรื่อง “สานฝนผูประกาศ รุน
3” การอบรมเรื่อง “เพาะกลาผูผลิตรายการ ครั้งที่ 1” เปนตน
y การจัดนําเที่ยว
บริษัทฯ จัดกิจกรรมนําเที่ยวเพื่อเปดโอกาสใหกลุมผูชมที่ชื่นชอบและติดตามชมรายการโทรทัศนของ
บริษัทฯ อยางตอเนื่อง รวมทั้งประชาชนทั่วไปไดรวมเดินทางทองเที่ยวกับผูดําเนินรายการและทีมงานผูผลิตรายการโทรทัศน
ของบริษัทฯ ในลักษณะทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูเชิงวิชาการ และศึกษาดูงานดานธุรกิจการคา โดยในป 2551 บริษัทฯ
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ไดจัดกิจกรรมนําเที่ยวทั้งหมด 3 ครั้ง เชน นําเที่ยวงานแสดงสินคาอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุน (The 33rd
International Food and Beverage Exhibition : FOODEX JAPAN 2008) นําเที่ยวประเทศตางๆ ตามรอยทีมงานถายทํา
สารคดี “เสนทางสายไหม” ของรายการชีพจรโลกกับสุทธิชัย หยุน ที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนชอง 9 และสถานีขาว Nation
Channel เปนตน สําหรับในป 2552 บริษัทฯ มีแผนงานจัดกิจกรรมนําเที่ยวประมาณ 10 ครั้ง โดยในชวงครึ่งปแรกของป
2552 ไดจัดกิจกรรมนําเที่ยวไปแลว 4 ครั้ง เชน นําเที่ยวไหวพระซัวเถา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นําเที่ยวตามรอย
พระพุทธเจา ประเทศเนปาล-อินเดีย และนําเที่ยวตามรอยสามกก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน
y การจัดกิจกรรมพิเศษ
จากขอไดเปรียบของบริษัทฯ ที่มีสื่อในการเผยแพรขอมูลหลากหลายชองทาง ประกอบกับมีความ
พรอมดานเครื่องมืออุปกรณและทีมงานผูมีประสบการณ รวมถึง มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกรงในหลากหลายธุรกิจ บริษัท
ฯ จึงมีบริการรั บจัดกิจกรรมทางการตลาดอยางครบวงจรและในทุกรูปแบบทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมวิชาการ ตั้งแตการคิดสรางสรรครูปแบบกิจกรรม ดําเนินการจัดกิจกรรม ผลิตและเผยแพรสื่อโฆษณา ซึ่งป 2551
กิจกรรมพิเศษที่บริษัทฯ ไดดําเนินการมีทั้งสิ้น 7 กิจกรรม เชน งานมหกรรมรถดีรถเดน ครั้งที่ 2 โครงการทบทวนความรูสู
มหาวิทยาลัยกับมามา ครั้งที่ 11 การแขงขันบาสเก็ตบอลชิงถวยพระราชทานประเภทประชาชนชายถวย ก. ครั้งที่ 46 คาย
เยาวชนคนขาวพอเพียง เปนตน และในชวงครึ่งปแรกของ ป 2552 บริษัทฯ มีการจัดการกิจกรรมพิเศษ 1 ครั้ง ไดแก การ
แขงขันบาสเก็ตบอลอาวุโสชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 6
3.1.2 การตลาดและการแขงขัน
1.) การตลาด
1.1) กลยุทธการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจและกลยุทธการแขงขัน เพื่อเพิ่มความนิยมรายการและรายไดของ
สถานีขาว Nation Channel รายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ดังนี้
y การกําหนดเอกลักษณของสถานีที่ชัดเจน
บริษัทฯ ไดกําหนดตําแหนงทางการตลาดใหสถานีขาว Nation Channel แตกตางจาก
ผูประกอบการสถานีโทรทัศนรายอื่นๆ โดยเนนการนําเสนอรายการขาวและสาระความรูเปนหลัก เพื่อใหสถานีขาวของบริษัท
ฯ เปนทางเลือกที่แตกตางสําหรับกลุมผูชมที่สนใจติดตามขาวสารที่มีความเที่ยงตรง เปนกลาง และนําเสนอแบบวิเคราะห
เจาะลึกในทุกดานอยางตรงไปตรงมาทั้งเบื้องหนา เบื้องหลัง ดวยทีมงานขาวที่มีประสบการณ ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทําผัง
รายการใหสอดรับกับแนวคิดหลักในการเปนสถานีขาวและสาระความรู โดยมีประเภทรายการหลากหลายตรงตามความ
ตองการของกลุมผูชมหลักของสถานี และมีการกําหนดกลุมผูชมเปาหมายในแตละรายการที่ชัดเจน เพื่อชวยใหบริษัทที่เปน
เจาของสินคาโดยตรงและบริษัทตัวแทนโฆษณาตัดสินใจซื้อเวลาโฆษณาไดงายขึ้น
y การพัฒนาคุณภาพรายการอยางตอเนื่อง
บริษัทฯ มีนโยบายการนําเสนอรายการขาวและสาระความรู บนพื้นฐานขอมูลที่มีความถูกตอง
นาเชื่อถือ ครบถวน เปนกลาง และทันเหตุการณ รวมทั้ง ใหความสําคัญตอคุณภาพของผูดําเนินรายการ ซึ่งตองเปนบุคคลที่มี
ความรูดานขาวสาร มีความสามารถในการวิเคราะห การสัมภาษณและมีทักษะในการสื่อสารกับผูชมที่ดี ซึ่งที่ผานมา บริษัท
ฯ นํ า ข อ ได เ ปรี ย บด า นฐานข อ มู ล ข า ว ความสามารถในการสื่ อ สารและความรู ด า นข า วของผู ดํ า เนิ น รายการ รวมทั้ ง
ประสบการณความเชี่ยวชาญของทีมงาน มาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพรายการ เพื่อขยายฐานผูชมและความ
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นิยมของผูชมที่มีตอสถานีขาว Nation Channel และรายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี ใหเพิ่มมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
y การเปนผูนําเพื่อสรางสรรครูปแบบรายการใหมๆ
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการคิดสรางสรรครายการขาวและสาระความรูที่มีรูปแบบรายการ
ใหมๆ เฉพาะตัวและแตกตางจากผูประกอบการรายอื่นๆ เพื่อใหรายการโทรทัศนของบริษัทฯ ไดรับความนิยมจากผูชมอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการขยายโอกาสใหรายการโทรทัศนของบริษัทฯ ไดรับคัดเลือกเพื่อเผยแพรในสถานีโทรทัศนฟรีทีวีชอง
ตางๆ เพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับกลยุทธของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายมุงเปนผูนําในการคิดริเริ่มและนําเสนอ
สินคา บริการ และกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมในรูปแบบใหมๆ อยูเสมอ เพื่อใหสอดรับกับความสนใจหรือความตองการ
ของกลุมลูกคาเปาหมาย
y การกําหนดอัตราคาโฆษณาที่เหมาะสม
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดอัตราคาโฆษณาของสถานีขาว Nation Channel ใหมีความเปนธรรม
กับทุกฝาย คือ คุมคาตอลูกคาผูลงโฆษณา เพื่อรักษาความสัมพันธอันดีในระยะยาว รวมถึงเปนอัตราที่บริษัทฯ สามารถ
ดํารงอยูและแขงขันในธุรกิจได ซึ่งการกําหนดอัตราคาโฆษณา บริษัทฯ จะพิจารณาจากความนิยมของรายการ ชวงเวลาใน
การออกอากาศ และเทียบเคียงกับอัตราคาโฆษณาของผูประกอบการอื่นในธุรกิจเดียวกัน
y การขายเวลาโฆษณาในลักษณะเปนชุด (Package)
บริษัทฯ มีการขายเวลาโฆษณาของสถานีขาว Nation Channel และรายการโทรทัศนที่รวม
ผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวีในลักษณะเปนชุด ซึ่งเปนการขายเวลาโฆษณาในชวงเวลาที่มีความตองการลงโฆษณาไมสูง
(Non-Primetime) ไปพรอมกับชวงเวลาที่มีความตองการลงโฆษณาสูง (Primetime) โดยกําหนดราคาขายใหมีสวนลดราคาที่
ดึงดูดใจกลุมลูกคาผูลงโฆษณา ซึ่งเปนกลยุทธที่ชวยใหการกําหนดอัตราคาโฆษณามีความยืดหยุนและสนองตอบตอความ
ตองการของกลุมลูกคาผูลงโฆษณาไดมากขึ้น อีกทั้ง ชวยเพิ่มรายไดจากการขายโฆษณาในชวงเวลาที่มีผูชมรายการไมสูง
มากนักไดดวย
y การใหบริการทางการตลาดในลักษณะการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
จากขอไดเปรียบของบริษัทฯ ที่มีชองทางในการแพรภาพรายการโทรทัศนที่หลากหลาย ทั้ง
สถานีโทรทัศนฟรีทีวี เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม เว็บไซด โทรศัพทเคลื่อนที่ ประกอบกับสื่อประเภทอื่นๆ ที่บริษัทฯ มี และการ
ประสานความรวมมือทางธุรกิจกับ NMG ที่เปนผูนําดานสื่อหนังสือพิมพ ทําใหบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มการใหบริการทาง
การตลาดในลักษณะการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ดวยการทําการตลาดสินคาหรือบริการผานสื่อหลายรูปแบบในเวลา
เดียวกัน โดยบริษัทฯ มีความพรอมทั้งดานเครื่องมืออุปกรณและทีมงานที่จะใหบริการอยางครบวงจร ตั้งแตการผลิตสื่อ
โฆษณาที่มีคุณภาพนาสนใจ การวางแผนการใชสื่อใหเหมาะสมกับงบประมาณและตรงกลุมเปาหมาย รวมถึง การนําเสนอ
งานโฆษณาสูสาธารณชนผานสื่อตางๆ ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเพิ่มการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดรวมกับกลุมลูกคาที่เปนบริษัท
เจาของสินคาหรือบริการโดยตรง และหนวยงานองคกรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจตางๆ ดวยการคิดสรางสรรครูปแบบกิจกรรม
พิเศษขึ้นเฉพาะใหสนองตอบตอความตองการของลูกคาแตละราย อาทิเชน กิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมการประกวดแขงขัน ซึ่งกิจกรรมพิเศษดังกลาวนี้ นับเปนการแสวงหาโอกาสใหมๆ ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายไดของ
บริษัทฯ ในอนาคต
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y การมีทีมขายโฆษณาที่มีประสบการณ
บริษัทฯ มีทีมขายโฆษณาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการขายโฆษณาทั้งโฆษณา
ทางสถานีโทรทัศนฟรีทีวีในรูปแบบโฆษณาที่ออกอากาศในชวงคั่นตอรายการ (Loose Spot) และสถานีขาว Nation Channel
ที่มีรูปแบบโฆษณาหลากหลาย
y การนําขอไดเปรียบและจุดเดนของบริษัทฯ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
สําหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง นอกจากบริษัทฯ จะนําขอไดเปรียบและจุดเดนในดานตางๆ ที่มี เชน
ความพรอมดานแหลงขอมูลขาวสาร ทักษะความสามารถและชื่อเสียงอันเปนที่รูจักของผูดําเนินรายการ ภาพลักษณอันดี
ของบริษัทฯ ในฐานะตนแบบสถานีขาวคุณภาพ เปนตน มาตอยอดขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังสินคา บริการ หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ แลว บริษัทฯ ยังนําขอไดเปรียบดังกลาวนั้น มาใชเปนจุดขายเพื่อให
สินคา บริการ และกิจกรรมของบริษัทฯ มีความโดดเดนแตกตางจากคูแขงในตลาด ซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสใหไดรับความสนใจ
และการตอบรับจากลูกคากลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น
1.2) กลุมลูกคาและกลุมผูชมเปาหมาย
1.2.1) สถานีขาว Nation Channel และรายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
y กลุมลูกคาเปาหมาย แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
- บริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) คือ บริษัทที่ใหบริการวางแผนการ
โฆษณาและจัดสรรเวลาโฆษณาใหกับลูกคาที่เปนเจาของผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ โดยลูกคาในกลุมนี้จะซื้อเวลาโฆษณา
และการประชาสัมพันธกับบริษัทฯ ในลักษณะเปนชุด (Package) หลายรูปแบบในหลายรายการ และหลายชวงเวลา โดย
เปนการซื้อลวงหนาและมีระยะเวลาการซื้อนาน ตั้งแต 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป
- บริษัทที่เปนเจาของสินคาโดยตรง ไดแก บริษัททั่วไปที่กําหนดแนวทางโฆษณาและ
ประชาสัมพันธไดเอง โดยบริษัทเหลานี้จะติดตอซื้อเวลาโฆษณากับบริษัทฯ โดยตรง
ทั้งนี้ ในปจจุบัน บริษัทฯ มีลูกคาที่เปนบริษัทตัวแทนโฆษณาจํานวนมาก และมีลูกคาที่
เปนบริษัทเจาของผลิตภัณฑโดยตรงในหลายธุรกิจ โดยในครึ่งปแรกของป 2552 ลูกคาทั้ง 2 กลุม ไมมีรายใดมีสัดสวนการซื้อ
เกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวมของบริษัทฯ
y กลุมผูชมเปาหมาย
สถานีขาว Nation Channel และรายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี มี
กลุมผูชมเปาหมายหลัก คือ ประชาชนทั่วไปที่ตองการรับรูขาวสารประจําวันหรือสนใจขอมูลวิเคราะหเชิงลึก เพื่อใหทันตอ
สถานการณที่กําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจากผลสํารวจกลุมผูชมของสถานีขาว Nation Channel ที่จัดทําโดย AGB Nielsen ชวงเดือน
กันยายน – ตุลาคม ป 2551 พบวา กลุมผูชมของสถานีขาว Nation Channel สวนใหญเปนกลุมคนวัยทํางาน ในชวงอายุ
ระหวาง 30 – 59 ป ระดับรายไดและการศึกษาสูง ประกอบอาชีพเปนเจาของกิจการและพนักงานบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํา
รูปแบบรายการใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายดังกลาว
1.2.2) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่บริษัทฯ ดําเนินการอยูในปจจุบัน ไดแก กลุม
ผูชมที่ชื่นชอบและติดตามชมรายการโทรทัศนของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง รวมทั้งประชาชนทั่วไปซึ่งมีความประสงคจะใช
สินคาหรือบริการนั้นๆ
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1.3) การจัดจําหนายและชองทางการจัดหนาย
บริษัทฯ มีฝายขายโฆษณาของสถานีขาว Nation Channel และรายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับ
สถานีโทรทัศนฟรีทีวีของตนเอง จํานวนทั้งสิ้น 18 คน ทําหนาที่ติดตอกับบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาโดยตรง
โดยรูปแบบการจําหนายมีทั้งการขายเวลาโฆษณา (Air Time) และการเปนผูสนับสนุนรายการเพื่อประชาสัมพันธสินคาและ
บริการในรายการดวยรูปแบบตางๆ เชน การขึ้นโลโกสินคาบนจอพลาสมาบริเวณฉากหลังของผูประกาศ การ Tie-in โดย
การใหผูประกาศพูดประชาสัมพันธในรายการ หรือตั้งสินคาบนโตะผูประกาศ หรือนําสินคามาแจกผานรายการ เปนตน
สําหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง บริษัทฯ จะเปนผูจัดจําหนายสินคาและบริการตางๆ ดวยตนเองเปนสวน
ใหญ โดยใช สื่อ ของ บริษัท ฯ และ NMG เปน ชองทางหลั กในการประชาสัมพัน ธขาวสารใหกลุมลูกคาเปาหมายทราบ
อยางไรก็ตาม ในบางครั้ง บริษัทฯ อาจพิจารณาเลือกใชชองทางการจําหนายผานพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชํานาญเฉพาะ
ดาน เชน รานหนังสือซีเอ็ดบุค เปนตน เพื่อกระจายสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดกวางขวาง
มากที่สุด
2.) ภาพรวมอุตสาหกรรมและภาวะการแขงขัน
2.1) ภาพรวมอุตสาหกรรมและภาวะการแขงขัน
ปจจุบัน ประเทศไทยมีสถานีโทรทัศนที่ใหบริการแกผูชมทั่วประเทศโดยไมเก็บคาบริการ (Free TV)
จํานวนทั้งหมด 6 สถานี ไดแก ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 ชอง 11 ออกอากาศในระบบ VHF (Very High Frequency) และชอง 3
ชองทีพีบีเอส ออกอากาศในระบบ UHF (Ultra High Frequency) โดยทุกชองมีพื้นที่ออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีผูประกอบธุรกิจโทรทัศนแบบมีคาใชจายในการรับชม (Pay TV) ไดแก บริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) และ
ผูประกอบการเคเบิลทีวีทองถิ่น ซึ่งผูชมตองเสียคาใชจายในการรับชมในรูปแบบคาสมาชิกรายเดือน รวมถึงผูประกอบการ
ชองทีวีดาวเทียม ซึ่งผูชมตองติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณภาพชองรายการจากผูประกอบการทีวีดาวเทียมตางๆ ทั้งนี้
ผลสํารวจของ AGB Neilsen เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 ระบุวา ปจจุบัน มีครัวเรือน (ไมรวมที่อยูอาศัยแนวดิ่ง เชน อพาร
ทเมนต คอนโดมิเนียม) เปนสมาชิกเคเบิลทีวีทองถิ่น ประมาณ 1.70 ลานครัวเรือน ซึ่งสามารถเขาถึงผูชมประมาณ 6.80 ลาน
คน และมีครัวเรือนที่เปนสมาชิกทรู วิชั่นสฯ (เฉพาะสมาชิกแบบแพคเกจ Gold, Silver และ Platinum ทั้งระบบเคเบิลทีวีและ
จานดาวเทียม) ประมาณ 0.62 ลานครัวเรือน ซึ่งสามารถเขาถึงผูชมประมาณ 2.48 ลานคน ขณะที่มีครัวเรือนติดตั้งจาน
ดาวเทียมประมาณ 2.71 ลานครัวเรือน ซึ่งสามารถเขาถึงผูชมประมาณ 10.84 ลานคน
สถานี โ ทรทั ศ น ฟ รี ที วี ส ว นใหญ มี ร ายได ห ลั ก จากการขายเวลาโฆษณา ยกเว น ช อ งที พี บี เ อสที่
ปรับเปลี่ยนเปนสื่อสาธารณะ ทําใหไมสามารถขายเวลาโฆษณาได โดยผลสํารวจของ AGB Nielsen เมื่อเดือนมกราคม
2552 ระบุวา มูลคางบโฆษณาผานสื่อโทรทัศนมีสัดสวนสูงที่สุดในบรรดาสื่อโฆษณาทั้งหมด เนื่องจากเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเขาถึงผูบริโภคทุกกลุมอยางทั่วถึงกวาสื่อโฆษณาประเภทอื่น ซึ่งในป 2551 สื่อโทรทัศนมีสดั สวนของมูลคางบโฆษณา
อยูที่ 51,136 ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ 57.14 ของมูลคาการโฆษณาผานสื่อทั้งหมด รองลงมา คือ สื่อหนังสือพิมพ
และสื่อวิทยุ โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 17.08 และประมาณรอยละ 7.75 ตามลําดับ
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สัดสวนของมูลคาการโฆษณาแยกตามประเภทของสื่อ ป 2551
โรงภาพยนตร
นิตยสาร
6.51%

4.66%
สื่อกลางแจง

สื่อขนสง
1.52%

4.71%

สื่อในรานคา
0.63%

วิทยุ
7.75%

โทรทัศน
หนังสือพิมพ

57.14%

17.08%

ที่มา : AGB Nielsen

สําหรับแหลงรายไดของผูประกอบธุรกิจโทรทัศนแบบมีคาใชจายในการรับชม ในสวนธุรกิจโทรทัศน
แบบบอกรับสมาชิก ไดแก ทรูวิชั่นสและเคเบิลทีวีทองถิ่น เดิมรายไดหลักมาจากคาสมาชิกรายเดือน ขณะที่ชองทีวีดาวเทียม มี
รายไดหลักจากผูสนับสนุนรายการ (Sponsor) แตในปจจุบัน ผูประกอบการเคเบิลทีวีและชองทีวีดาวเทียมสามารถมีรายได
เพิ่มจากการเปนชองทางการโฆษณาใหกับบริษัทผูผลิตสินคาและบริการเชนเดียวกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี สาเหตุมาจากการ
ใชบังคับของพรบ.การประกอบกิจการฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 ซึ่งอนุญาตใหการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ สามารถมีโฆษณาไดสูงสุดไมเกิน 6 นาทีตอชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาโฆษณาในแตละวันแลว
จะตองไมเกิน 5 นาทีตอชั่วโมง สงผลใหภาวะการแขงขันภายในธุรกิจสื่อโทรทัศนในปจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น โดย
สถานีโทรทัศนฟรีทีวี ผูประกอบการเคเบิลทีวีและชองทีวีดาวเทียมตางแขงขันกันนําเสนอรายการที่มีคุณภาพและสอดคลอง
กับความตองการของกลุมผูชมเปาหมาย เพื่อเพิ่มปริมาณผูชมและความนิยมที่มีตอรายการตางๆ ของตน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ที่บริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาใชในการพิจารณาเลือกซื้อเวลาโฆษณา ดานสถานีโทรทัศนฟรีทีวีพบวา ทุก
ชองไดมีการปรับผังรายการและรูปแบบในการนําเสนอรายการเพื่อเพิ่มความนิยมจากผูชม ควบคูกับการสรางพันธมิตรทาง
ธุรกิจกับผูผลิตรายการรายใหญๆ เพิ่มมากขึ้น โดยประเภทรายการที่ไดรับความนิยมและเพิ่มสัดสวนมากขึ้นในชวง 1 – 2 ป
ที่ผานมา คือ รายการประเภทขาวซึ่งนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน รายการขาวปกติ รายการสนทนาขาว และรายการสาระ
ความรูเชิงขาว เห็นไดจากการปรับผังรายการของสถานีโทรทัศนฟรีทีวีชองตางๆ ที่เพิ่มสัดสวนของรายการขาวใหมากยิ่งขึ้น
และตัวเลขอัตราความนิยมของผูชมตอรายการขาวและอัตราคาโฆษณารายการขาวของบางสถานีที่มีอัตราสูงขึ้น
ขณะที่ภาวะการแขงขันของธุรกิจโทรทัศนแบบมีคาใชจายในการรับชม พบวา ผูประกอบการเคเบิลทีวี
และชองทีวีดาวเทียมมีการแขงขันดานคุณภาพรายการเชนเดียวกัน โดยมีเปาหมายเพื่อสรางการยอมรับจากผูชมและขยาย
ฐานจํานวนผูชมใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะในสวนทีวีดาวเทียม ที่พบวา จํานวนผูชม
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในชวงป 2551 และมีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคต สะทอนจากผลสํารวจจํานวน
สมาชิกเคเบิลทีวีทองถิ่นและผูติดตั้งจานดาวเทียมทั่วประเทศ ของ AGB Nielsen เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 พบวา จํานวน
สมาชิกเคเบิลทีวีทองถิ่นและผูติดตั้งจานดาวเทียมทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 1.56 ลานครัวเรือน และ 1.46 ลาน
ครัวเรือน ในชวงเดือนกันยายน 2550 – สิงหาคม 2551 ตามลําดับ เปน 1.70 ลานครัวเรือน และ 2.71 ลานครัวเรือน ในชวง
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เดือนกันยายน 2551 – พฤษภาคม 2551 ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากเนื้อหารายการที่ตรงกับความตองการของผูชม
รวมทั้ง จํานวนผูประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นอันสงผลใหมีการแขงขันสูงนั้น ทําใหเกิดการขยายพื้นที่ในการใหบริการและลด
คาใชจายในการติดตั้งลง
จํานวนสมาชิกเคเบิลทีวีทองถิ่นและผูติดตั้งจานดาวเทียม ชวงเดือนกันยายน 2549 – พฤษภาคม 2552
ลานครัวเรือน
3.0

2.71

2.5
2.0

1.68

1.5
1.0
0.5

1.56

1.70

1.46
0.64
0.53

0.78

0.62

0.0
ก.ย. 49 - ส.ค. 50

ทรูวชิ นั่ ส

ก.ย. 50 - ส.ค. 51

เคเบิลทองถิน่

ก.ย. 51 - พ.ค. 52

ทีวดี าวเทียม

ที่มา : AGB Nielsen
หมายเหตุ : - ทรูวิชั่นส เฉพาะสมาชิกแพคเกจ Gold, Silver และ Platinum ทั้งระบบเคเบิลทีวีและจานดาวเทียม
- เคเบิลทีวีทองถิ่นไมรวมที่อยูอาศัยแนวดิ่ง เชน อพารทเมนต คอนโดมิเนียม

ทั้งนี้ จากความตองการรายการโทรทัศนที่ มีคุณภาพทั้ง ดานเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอของ
ผูประกอบการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม เพื่อรองรับการเติบโตของจํานวนผูชม การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายโฆษณา
และการแขงขันชิงความนิยมกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวีนั้น นับเปนโอกาสทางธุรกิจแกผูผลิตรายการ (Content Provider) เชน
NBC ในการขยายฐานผู ช ม ขณะเดี ย วกั น สถานการณ ดั ง กล า วส ง ผลให ใ นป 2551 มี บ ริ ษั ท ผู ผ ลิ ต รายการ ทั้ ง ที่ เ ป น
ผูประกอบการรายใหญในธุรกิจสื่อแขนงตางๆ และผูประกอบการอิสระรายใหม เปดตัวสูการเปนผูผลิตรายการในรูปแบบชอง
ทีวีดาวเทียมจํานวนมาก ทั้งชองรายการขาว ชองรายการสาระบันเทิง และชองรายการบันเทิง โดยแตละชองมีการกําหนด
เนื้อหารายการและกลุมเปาหมายเฉพาะ (Niche Market) เชน ชองเพลงลูกทุง “แฟนทีวี” ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด
(มหาชน) ชองการตูน “Gang Cartoon Channel” ของบริษัท โรส มีเดีย แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ชอง
ภาพยนตร 24 ชั่วโมง “มงคล ชาแนล” ของบริษัท สหมงคลฟลม จํากัด เปนตน โดยผูผลิตทั้งหมดสงสัญญาณผานดาวเทียม
ในลักษณะ Free to Air เพื่อใหผูประกอบการเคเบิลทีวีและผูชมที่ติดตั้งจานดาวเทียมรับสัญญาณภาพไดโดยไมเสียคาใชจาย
อยางไรก็ตาม จากขอจํากัดของเครื่องรับสัญญาณของผูประกอบธุรกิจเคเบิลทีวี สงผลใหเคเบิลทีวีในปจจุบันมีจํานวนชอง
รายการจํากัดอยูที่ 40 – 80 ชองรายการ และจานดาวเทียมมีจํานวนชองรายการมากนอยขึ้นอยูกับชนิดของจานดาวเทียมที่
ติดตั้ง ขณะที่มีจํานวนผูผลิตรายการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากขอมูลของสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทยระบุวา ในป 2551 มีชอง
ทีวีดาวเทียมที่ผลิตในประเทศจํานวน 40 – 50 ชอง ดังนั้น ผูผลิตรายการจําเปนตองมีความพรอมดานเงินทุน ทีมงาน และ
ประสบการณความชํานาญ ควบคูกับมีความสามารถในการสรางสรรคเนื้อหาและรูปแบบรายการใหมีความโดดเดน ตอบรับ
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กับความตองการของผูชมกลุมเปาหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสใหชองรายการของตนไดรับเลือกจากผูชมที่ติดตั้งจานดาวเทียมหรือ
จากผูประกอบการเคเบิลทีวีในการแพรภาพรายการแกสมาชิกตอไป
แนวโนมการแขงขันของธุรกิจสื่อโทรทัศนในป 2552 คาดวา ผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก
จะสงผลใหงบประมาณการโฆษณาของบริษัทตางๆ ลดลง โดยผลวิจัยจากศูนยวิจัยกสิกรไทย เมื่อเดือนมกราคม 2552
คาดการณวา มูลคาตลาดรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาในป 2552 จะมีมูลคาประมาณ 85,000 ลานบาท ลดลงจากป 2551
ประมาณรอยละ 5 โดยสื่อโทรทัศนยังคงเปนสื่อที่มีสัดสวนของมูลคาโฆษณาสูงที่สุดเชนเดิม เนื่องจากสื่อโทรทัศนเปนสื่อที่
ยังคงมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุมอยางทั่วถึง ซึ่งผลสํารวจของ AGB Nielsen เมื่อเดือนมิถุนายน 2552
ระบุวา งบโฆษณาที่ใชผานสื่อโทรทัศนชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2552 อยูที่ 20,772 ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ
59.52 ของมูลคาการโฆษณาผานสื่อทั้งหมด ซึ่งอยูที่ 34,900 ลานบาท
สัดสวนมูลคาการโฆษณาแยกตามประเภทสื่อ
ชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2552

มูลคาและอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมโฆษณา
ป 2549 – 5 เดือนแรกของป 2552
ลานบาท
100,000

88,786

80,000

6%

60,000

89,996

92,035

20,000

36,400
-3%

34,900

-1%
-4%

2548

2549

2550

มูลคา

2551

มูลคา : 34,900 ลานบาท

6%
4%
2%

2%

1%

40,000

89,488

0%
-2%
-4%
-6%

ม.ค. - พ.ค. ม.ค. - พ.ค.
51

อัตราการเติบโต

52

สือ่ กลางแจง
4.77%
นิตยสาร

โรงภาพยนตร
4.53%

สือ่ ขนสง
2.13%

สือ่ ในรานคา
1.51% อืน่ ๆ
0.13%

5.69%

โทรทัศน

วิทยุ

59.52%

6.70%
หนังสือพิมพ
15.01%

ที่มา : AGB Nielsen

อยางไรก็ตาม ตั้งแตป 2552 เปนตนไป สื่อโทรทัศนประเภทเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมจะเพิ่มบทบาท
มากขึ้น โดยเปนตัวเลือกใหมในการลงโฆษณาที่ไดรับความสนใจจากบริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทเจาของสินคาโดยตรง
มากยิ่งขึ้นในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากเปนสื่อที่มีการจัดแบงกลุมผูชมเปาหมายอยางชัดเจนตามเนื้อหาของแตละชอง
รายการ ทําใหสามารถเขาถึงผูชมเฉพาะกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง อัตราคาเวลาโฆษณาของเคเบิลทีวีและทีวี
ดาวเทียมในปจจุบันยังอยูในระดับต่ํามากเมื่อเทียบกับอัตราคาเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศนฟรีทีวี ขณะที่มีจํานวนผูชมเพิ่ม
มากขึ้นอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ ผลสํารวจของ AGB Nielsen ชวงเดือนสิงหาคม 2551 – พฤษภาคม 2552 ยังพบวา โดย
ภาพรวมผู ชมที่เปนสมาชิกเคเบิลทีวีทองถิ่นมีพฤติกรรมการเลือกรับชมชองรายการของเคเบิลทีวีในสัดสวนใกลเคียงกับ
สถานีโทรทัศนฟรีทีวี ปจจัยแวดลอมทั้งหมดดังกลาวจะชวยสนับสนุนการเติบโตของรายไดบริษัทฯ ในอนาคต โดยเฉพาะใน
สวนของสถานีขาว Nation Channel
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พฤติกรรมการรับชมเคเบิลทีวีเปรียบเทียบกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี

วันจันทร - วันศุกร

วันเสาร - วันอาทิตย

ที่มา : AGB Nielsen ผลสํารวจเดือนสิงหาคม 2551 – เดือนพฤษภาคม 2552 จากกลุมตัวอยาง 100 ครัวเรือนทั่วประเทศ

โดยสรุป ดวยขอจํากัดของงบประมาณโฆษณาที่ลดลงตอเนื่องจากปที่ผานมา ประกอบกับแนวโนม
การเติบโตของอุตสาหกรรมเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ทั้งดานจํานวนผูชมและงบโฆษณาที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต
จึงคาดการณวาภาวะการแขงขันโดยรวมในธุรกิจสื่อโทรทัศนป 2552 จะมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ผูประกอบการที่มี
ศัก ยภาพในการผลิ ต รายการที่ มีคุ ณ ภาพ และมี ค วามคลอ งตั ว ในการปรับ กลยุท ธก ารดํ า เนิน ธุร กิจ ใหทั น สถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลงไป จะเปนผูที่ครองสวนแบงการตลาดไดมากกวา อยางไรก็ตาม จากขอไดเปรียบของ NBC ในฐานะเปนผูจัดหา
และผลิตรายการโทรทัศนประเภทขาวและสาระความรูที่มีชองทางการแพรภาพหลายชองทาง ทั้งสถานีโทรทัศนฟรีทีวี เคเบิล
ทีวี และทีวีดาวเทียม ประกอบกับมีประสบการณความชํานาญดานงานขาวมาอยางยาวนาน และมีความพรอมดานบุคลากร
และการเปนที่ยอมรับในฐานะผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทขาวและสาระความรูที่มีคุณภาพจากสาธารณชนโดยทั่วไป
บริษัทฯ เชื่อมั่นวา จะยังคงขีดความสามารถการแขงขันและเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจสื่อโทรทัศนไดตอไป
2.2) ความนิยมและคูแขง
ผลการสํารวจของ AGB Nielsen ที่สํารวจความนิยมรายการขาวประจําวันของสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
และชองทีวีดาวเทียมตางๆ พบวา สถานีขาว Nation Channel มีประชากรในเขตกรุงเทพฯ รับชมเปนอันดับ 7 รองจาก
สถานีโทรทัศนฟรีทีวีทุกชอง สาเหตุสําคัญมาจากขอจํากัดในการเขาถึงชองรายการของสถานีขาว Nation Channel โดย
ผูบริโภคที่จะรับชมรายการโทรทัศนของสถานีขาว Nation Channel ได จําเปนตองมีการติดตั้งเสาอากาศระบบ MMDS เพื่อ
รับชมผานทางสถานีโทรทัศนไททีวี ชอง 1 หรือเปนสมาชิกเคเบิลทีวีทองถิ่น หรือติดตั้งจานดาวเทียม ซึ่งการรับชมผานทุก
ชองทางดังกลาวมีคาใชจาย อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับชองทีวีดาวเทียมรายอื่น พบวา สถานีขาว Nation Channel มี
ประชากรรับชมในเขตกรุงเทพฯ สูงสุดเปนอันดับ 1 ตามมาดวยชอง ASTV ของกลุมหนังสือพิมพผูจัดการ ชอง TTV และชอง
TNN 24 ของกลุมทรูวิชั่นสฯ ตามลําดับ
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ผลสํารวจการเลือกรับชมสถานีโทรทัศนชองตางๆ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ
% ของผูชมที่สํารวจ
CH3

94

CH7

94

CH9

87

CH5

87

NBT

79
79

TPBS
Nation Channel

13

ASTV

6.8

TTV

6.4
6.1

TNN
Others

17

ที่มา : AGB Nielsen ผลสํารวจจากประชากรในเขตกรุงเทพ เมื่อเดือนกันยายน – ตุลาคม 2551

นอกจากนี้ ผลการสํารวจเกี่ยวกับทัศนคติของผูชมที่มีตอรายการขาวของสถานีโทรทัศนชองตางๆ
และชองทีวีดาวเทียม พบวา ผูชมสวนใหญเห็นวารายการขาวของสถานีขาว Nation Channel มีความโดดเดนเหนือกวา
สถานีโทรทั ศนทุกชองใน 3 ดา น คือ 1.) การติดตามเสนอขาวประเด็นสําคัญไดอยางตอ เนื่ อง 2.) การเสนอขาวมีความ
นาเชื่อถือ และ 3.) การเปนตนแบบของสถานีขาวโทรทัศน รวมทั้ง ได รับคะแนนคอนขางสูงอยูในกลุมผูนําเทากับหรือ
ใกลเคียงกับชอง 3 ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนที่มีผูรับชมรายการประเภทขาวมากที่สุด และชอง ASTV ในหลายดาน ไดแก มีการ
วิเคราะหเชิงลึกและเจาะลึกในประเด็นขาวสําคัญ รายงานขาวไดรวดเร็วทันเหตุการณ และเปนสถานีขาว 24 ชั่วโมงที่ติดตาม
เสนอขาวอยางใกลชิดทันเหตุการณ
ผลสํารวจทัศนคติผูชมที่มีตอรายการขาวของสถานีโทรทัศนชองตางๆ และชองทีวีดาวเทียม

- ผูสื่อขาวมีความรู ประสบการณและมีบุคลิกภาพดี

- ติดตามเหตุการณที่อยูในความสนใจอยางตอเนื่อง
- มีวิเคราะหเจาะลึกในประเด็นสําคัญ
ที่มา : AGB Nielsen
ผลสํารวจเมื่อเดือน
กันยายน – ตุลาคม 2551

- การรายงานขาวรวดเร็ว เกาะติดทุกสถานการณ
- เปนสถานีขาว 24 ชม. พรอมเกาะติด
และรายงานสถานการณอยางรวดเร็ว
- การนําเสนอขาวที่มีความนาเชื่อถือ
- การเปนตนแบบของสถานีขาว
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ทั้งนี้ ชองทีวีดาวเทียมประเภทรายการขาว ที่มีลักษณะบุคลิกรายการและกลุมผูฟงเปาหมาย
ใกลเคียงกับรายการของบริษัทฯ มีดังนี้
ผูผลิตสถานีขาวบนทีวีดาวเทียม
ชองรายการ
Nation Channel

ผูผลิตรายการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น

ASTV
TOC
5 MVTV
บางกอกทูเดย
MCOT 1
TNN 24
โพสตทูเดย
DTV

กลุมหนังสือพิมพผูจัดการ
กลุมหนังสือพิมพผูจัดการ
กลุมความจริงวันนี้
กลุมหนังสือพิมพบางกอกทูเดย
ชอง9/ สัมมนา/ ออกอากาศซ้ํา
กลุมทรูวิชั่นสฯ
กลุมหนังสือพิมพบางกอกโพสต
กลุมชินคอรป

ดาวเทียม
ST-1 C Band
NSS-6 KU Band
NSS-6 KU Band
NSS-6 KU Band
ไทยคม 2/5 C Band
ไทยคม 2/5 C Band
ไทยคม 2/5 C Band
NSS-6 KU Band
ไทยคม 2/5 C Band
NSS-6 KU Band

ที่มา : หนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาห ฉบับที่ 6 วันที่ 5 – 11 มกราคม 2552

สําหรับคูแขงของรายการขาวที่บริษัทฯ รวมผลิตสถานีโทรทัศนฟรีทีวีนั้น สวนใหญเปนรายการที่
ผลิ ต โดยฝ า ยข า วของสถานี โ ทรทั ศ น แ ต ล ะช อ ง และผู ผ ลิ ต รายการอิ ส ระ ซึ่ ง มั ก เป น บริ ษั ท ที่ มี ผู บ ริ ห ารและที ม งานที่ มี
ประสบการณการทํางานดานขาวมากอน เชน บริษัท ไรสม จํากัด ผูผลิตรายการ “จับเขาคุย” ชอง 3 บริษัท ชัดถอยชัดคํา
จํากัด ผูผลิตรายการ “เรื่องเลาเชานี้” และ “เรื่องเลาเสาร อาทิตย” ชอง 3 บริษัท ฮอตนิวส จํากัด ผูผลิตรายการ “ขาว 3 มิติ”
ชอง 3 เปนตน สําหรับรายการโทรทัศนที่มีลักษณะบุคลิกรายการ กลุมผูฟงเปาหมาย และวันเวลาออกอากาศ ใกลเคียงกับ
รายการโทรทัศนของบริษัทฯ ที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี มีดังนี้
คูแขงของรายการโทรทัศนที่บริษัทฯ รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี ณ เดือนกรกฎาคม 2552
รายการโทรทัศนที่บริษัทฯ รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
เรื่องเดนเย็นนี้ ชอง 3 ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 17.30-18.30 น.
สยามเชานี้ ชอง 5 ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 06.00-07.05 น.

ขาวขน คนขาว ชอง 9 ทุกวันจันทร- ศุกร เวลา 21.30-22.15 น.
ชีพจรโลกกับสุทธิชัย หยุน* ชอง 9 ทุกวันอังคาร เวลา 23.00-24.00 น.

คูแขง
ขาวภาคค่ํา ชอง 7, ขาวภาคค่ํา ชอง 11, ทันขาวเดน ชองทีพี
บีเอส
เรื่องเลาเชานี้ ชอง 3, เชานี้ที่หมอชิต ชอง 7, เชาขาวขน คน
ขาวเชา ชอง 9*, NBT Morning News ชอง11, ขาวเชา ชอง
ทีพีบีเอส
เจาะประเด็นขาวรอน ชอง 5, NBT Hot News ชอง 11,ที่นี่
ทีวีไทย ชองทีพีบีเอส
-
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รายการโทรทัศนที่บริษัทฯ รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
เชาขาวขน คนขาวเชา** ชอง 9 ทุกวันจันทร– ศุกร
เวลา 06.00-08.00 น.
จับกระแส แลโลก*** ชอง 11 ทุกวันจันทร เวลา 23.00 – 23.50 น.
ตรงเปา เขาประเด็น*** ชอง11 ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21.00 – 21.50
น.

คูแขง
เรื่องเลาเชานี้ ชอง 3, สยามเชานี้ ชอง 5, เชานี้ที่หมอชิต ชอง
7, NBT Morning News ชอง11, ขาวเชา ชองทีพีบีเอส
-

หมายเหตุ * เปลี่ยนวันออกอากาศจากเดิมทุกวันพฤหัสบดี มาเปนทุกวันอังคาร ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2552 เปนตนไป
** เริ่มแพรภาพครั้งแรก เมื่อเดือนเมษายน 2552
*** เริ่มแพรภาพครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552

3.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
1.) สถานีขาว Nation Channel
รายการโทรทัศนที่ออกอากาศสถานีขาว Nation Channel มีปจจัยการผลิตหลัก ไดแก บุคลากร ฐานขอมูลขาว
สถานที่และเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ แบงรูปแบบการผลิตและจัดหารายการออก เปน 3 ประเภท โดยมี
สัดสวนและรายละเอียดของรายการประเภทตางๆ ซึ่งพิจารณาตามรูปแบบการผลิตและจัดหา เปนดังนี้
สัดสวนรายการประเภทตางๆ โดยพิจารณาตามรูปแบบของการผลิตและจัดหาโดยบริษัทฯ
รูปแบบการผลิตรายการ
รายการที่บริษัทฯ ดําเนินการผลิตเอง
รายการที่บริษัทฯ รวมผลิตกับพันธมิตร
รายการที่ผูเชาเวลาเปนผูผลิต

ป 2552
64%
9%
27%

ป 2551
60%
16%
24%

ป 2550
70%
9%
21%

1.1) รายการที่บริษัทฯ เปนผูผลิตเอง
บริษัทฯ มีความพรอมทั้งดานบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการผลิต ทําใหในปจจุบัน
บริษัทฯ มีสัดสวนรายการที่ผลิตเองรอยละ 64 ของเวลาการออกอากาศทั้งหมด ซึ่งแบงรูปแบบรายการเปนดังนี้
1.1.1) รายการขาวและรายการที่เกี่ยวของกับขาว
ฝา ยขาวทํา หนาที่เปน ผูจั ดหาและผลิตขา วทั้ ง ดา นการเมือ ง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม ตางประเทศ บันเทิง ภูมิภาค เพื่อนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน รายการขาว รายการสัมภาษณขาว รายการ
สนทนาและวิเคราะหขาว เปนตน ปจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรฝายขาวทั้งสิ้นประมาณ 62 คน โดยการทํางานขาวของ
บริษัทฯ แบงออกเปน 6 สายขาว ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ ขาวตางประเทศ บันเทิง ภูมิภาค และขาวสีสัน ซึ่งจะมี
บรรณาธิการขาวแต ละสายขาวทําหนา ที่เปนผูดูแลงานขาว ตั้งแตกําหนดงานขาวใหผูสื่อ ขาวไปทําขาวเพื่อนํา มาผลิต
ออกอากาศ พิจารณาคัดเลือกขาวที่มีคุณคานาสนใจออกอากาศ และตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาขาว โดยในแตละ
สายขาว จะประกอบดวยทีมขาว ซึ่งประกอบดวย ผูสื่อขาว ชางภาพ และผูชวยชางภาพ ทั้งนี้ ขั้นตอนการทําขาวเริ่มตนจาก
บรรณาธิการขาวแตละสายกําหนดหมายขาวใหทีมขาวไปผลิตขาวตามประเด็นขาวที่อยูในความสนใจของสังคม ณ ขณะนั้น
โดยทีมขาวจะออกไปหาขาวและขอมูลประกอบขาว ดวยวิธีการสัมภาษณขอมูลจากผูที่เกี่ยวของหรือผูที่อยูในเหตุการณ
พรอมทั้งบันทึกภาพและเสียงสัมภาษณของแหลงขาว เพื่อนําขอมูลและภาพขาวทั้งหมดที่ไดมาเขียนเรียบเรียงเปนบทขาวและ
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ตัดตอ เปนภาพประกอบข าว ซึ่งบทขาวและภาพประกอบขาวที่จัดทําเรียบรอยแลวจะผานการตรวจสอบความถูกตอ ง
เหมาะสม โดยบรรณาธิการสายขาว และสงตอใหบรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการออกอากาศเปนผูพิจารณาอีกครั้ง กอน
จัด เรี ยงลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ เพื่ อ เตรี ย มพร อ มในการออกอากาศ สํ า หรั บ กระบวนการผลิ ต ขา วในอนาคต บริ ษั ท ฯ จะ
ดําเนินการเปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิตขาวเปนระบบดิจิตอลอยางเต็มรูปแบบ รวมทั้ง มีแผนงานที่จะนํา
ขอมูลภาพและเสียงจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรแทนการใชวิดีโอเทป ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตรายการขาวของ
บริษัทฯ รวมทั้ง ประหยัดคาใชจายในการจัดเก็บและบํารุงรักษาอีกดวย
วัตถุดิบในการผลิตขาวของบริษัทฯ มาจาก 4 แหลงสําคัญ คือ 1.) การซื้อขาวจากสํานักขาว
เนชั่นของ NMG โดยบริษัทฯ จะนําขาวที่อยูในรูปฐานขอมูลกลางในระบบคอมพิวเตอรมาคัดเลือก เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการกําหนดหมายขาวใหแกทีมขาวของ NBC ไปหาขอมูลเชิงลึกในประเด็นที่กองบรรณาธิการ NBC ใหความสําคัญตอไป
2.) ขอมูลและภาพขาวจากทีมขาวของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูทําหนาที่ไปหาขอมูลเชิงลึกและถายภาพขาวเคลื่อนไหวเพื่อนํามาใช
เปนวัตถุดิบสําหรับรายการขาวใน Nation Channel และรายการที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี 3.) การซื้อขาวและภาพ
ขาวตางประเทศจากสํานักขาวตางประเทศชั้นนํา ไดแก APTN เพื่อเปนแหลงวัตถุดิบในการผลิตขาวตางประเทศ โดยบริษัทฯ
จะรับสัญญาณขาวและภาพขาวจากสํานักขาวตางประเทศผานดาวเทียมเพื่อมาบันทึกเทปภาพขาว ตัดตอ นําบทขาวมา
แปลเปนบทขาวภาษาไทย และบันทึกเสียงเพื่อเตรียมออกอากาศตอไป และ 4.) บริษัทฯ จะซื้อขาวภูมิภาคที่ผลิตโดย
ผูสื่อขาวอิสระในภูมิภาคตางๆ ที่มีการขึ้นทะเบียนเปนผูสื่อขาวในสังกัดของสํานักขาวเนชั่นของ NMG เพื่อใหรายการขาวของ
บริษัทฯ มีคุณภาพในแงความใกลชิดกับประชาชนในวงกวางมากยิ่งขึ้น
ปจจุบัน บริษัทฯ มีสตูดิโอเพื่อใชผลิตและบันทึกเทปรายการขาวจํานวน 4 หอง และ
หองควบคุมการออกอากาศหลัก (Master Control Room) จํานวน 2 หอง ณ สํานักงานใหญของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยัง มีความพรอมในด านอุ ปกรณสนับสนุนการผลิตรายการและการรายงานขาวนอกสถานที่ โดยมีรถโอบี (Outside
Broadcasting) สําหรับใชในการบันทึกเทปรายการนอกสถานที่ ซึ่งจะนําเทปกลับมาออกอากาศจากสถานีฯ ตอไป
จากศักยภาพและประสบการณของบุคลากรดานขาวของบริษัทฯ ทําใหที่ผานมา รายการ
ขาวของสถานีขาว Nation Channel ไดรับความนิยมจากผูชมและไดรับรางวัลจากองคกรดานสื่อสารมวลชนตางๆ มาอยาง
ตอเนื่อง เชน รางวัลสารคดีเชิงขาวยอดเยี่ยม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ป 2547 ชุด “สันติภาพในเปลวเพลิง”, สารคดีเชิงขาว
เศรษฐกิจ รางวัลชมเชย (ประเภทสื่อโทรทัศน) จากสมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจ ป 2549 เรื่อง “สงครามคาปลีก”, สารคดีเชิงขาว
สงเสริมสิทธิเด็กประเภทสื่อวิทยุโทรทัศนดีเดนป 2550 โดยสถาบันอิสรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย รายงาน
พิเศษชุด “แมใจยักษ” ในรายการจุดฉนวน ชอง 9, รางวัลหนังสารคดีเชิงวิทยาศาสตรยอดเยี่ยมดานสิ่งแวดลอม ในงาน
SCIENCE FILM FESTIVAL ป 2550 สารคดีชุด “เจาพระยา”, สารคดีเชิงขาวเศรษฐกิจ รางวัลชมเชย (ประเภทสื่อโทรทัศน)
จากสมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจ ป 2551 เรื่อง “เศรษฐกิจไทยผาวิกฤติเศรษฐกิจโลก” แพรภาพทางสถานีขาว Nation Channel
เปนตน
1.1.2) รายการอื่นๆ
บริษัทฯ มีฝายรายการทําหนาที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
รายการขาวและรายการที่เกี่ยวของกับขาว ซึ่งสวนใหญจะเปนรายการสาระความรู รายการวาไรตี้ไลฟสไตล และรายการ
สารคดีสั้นในเรื่องที่เปนประโยชน (Filler) เชน หองรับแขกของชาติ, ขับประหยัด ลัดเวลาพาเที่ยว เปนตน ปจจุบัน บริษัทฯ
มีบุคลากรฝายรายการทั้งสิ้นประมาณ 12 คน โดยมีผูอํานวยการฝายรายการเปนผูควบคุมการผลิตรายการ ขั้นตอนการผลิต
เริ่มจากโปรดิวเซอรและทีมงานรวมกันคิดสรางสรรคแนวคิดหลักของรายการ ทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอให
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สอดคลองกับนโยบายของสถานี ตรงความตองการของลูกคาโฆษณา และความสนใจของกลุมผูชมเปาหมาย พรอมทั้ง วาง
แผนการผลิตทั้งดานทีมงาน ผูดําเนินรายการ และงบประมาณ เพื่อขออนุมัติจากผูบริหารบริษัทฯ หรือลูกคาโฆษณา จากนั้น
เมื่อรายการผานการพิจารณาเปนที่เรียบรอยแลว ขั้นตอนการผลิตเริ่มตนจากโปรดิวเซอรรายการเปนผูคิดประเด็นหลักของ
รายการในแตละตอน และทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลเอกสารและบุคคล เพื่อใชในการกําหนดบุคคลที่
เขารวมรายการ และจัดทําบทพูดหรือแนวคําถามสัมภาษณของผูดําเนินรายการ ตอมา ทีมงานดําเนินการบันทึกเทปรายการ
ตามกําหนดวัน เวลาและสถานที่ตามแผนงานที่โปรดิวเซอรไดนัดหมายไวลวงหนา และนําเทปรายการที่ไดมาทําการตัดตอให
มีความยาวเทากับกําหนดเวลาในการออกอากาศ รวมทั้ง ทําการเพิ่มเทคนิคหรือกราฟฟคตางๆ และตรวจสอบปรับปรุง
คุณภาพของภาพและเสียง เพื่อใหรายการเปนที่นาสนใจของผูชม โดยโปรดิวเซอรจะเปนผูควบคุมขั้นตอนในการบันทึกเทป
และตัดตออยางใกลชิด เพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของขอมูลและภาพรายการ และดําเนิน การตั ดตอแกไ ขให
เรียบรอยกอนนําเทปรายการออกอากาศ
1.2) รายการที่รวมผลิตกับผูผลิตภายนอก
บริษัทฯ มีการตกลงรวมผลิตรายการกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เปนผูผลิตอิสระมืออาชีพ ซึ่งบริษัทฯ
จะคัดเลือกบริษัทผูผลิตภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในวงการตางๆ ทั้งนี้ รายการที่รวม
ผลิตกับผูผลิตภายนอกสวนใหญเปนรายการประเภทสาระความรูและวาไรตี้ไลฟสไตล เชน รายการรูเรื่องรถกับพัฒนเดช อยู
สบาย แบไตไฮเทค กรุงเทพธุรกิจ 360 องศา เปนตน ปจจุบันรายการที่ผลิตกับผูผลิตภายนอกมีสัดสวนรอยละ 9 ของเวลา
ในการออกอากาศทั้งหมด โดยบริษัทฯ สามารถมีสวนรวมในการวางแนวคิดของรายการ เพื่อใหรายการมีเนื้อหาและรูปแบบ
การนําเสนอที่สอดคลองกับนโยบายสถานี และบางครั้ง บริษัทฯ อาจใหการสนับสนุนเรื่องเครื่องมืออุปกรณในการบันทึกหรือ
ตัดตอเทปรายการแกผูผลิตรายการดวย รวมถึงเปนผูพิจารณาตรวจสอบคุณภาพรายการกอนนําแพรภาพออกอากาศตอไป
ทั้งนี้ รายการที่บริษัทฯ รวมผลิตกับผูผลิตภายนอกมีทั้งลักษณะการรวมผลิตในลักษณะแบงเวลาโฆษณา (Time Sharing)
ซึ่งจะแบงเวลาในการขายโฆษณาตามสัดสวนที่ตกลงกัน และการรวมผลิตในลักษณะแบงรายไดโฆษณา(Revenue Sharing)
ที่จะนํารายไดทั้งหมดที่ทั้งสองฝายรวมกันขายโฆษณามาแบงกันตามสัดสวนที่ตกลงกันไว
1.3) รายการที่ใหผูผลิตภายนอกเชาเวลาออกอากาศ
เปนรายการที่ผูเชาเวลาออกอากาศจายคาตอบแทนการเชาเวลาใหกับบริษัทฯ ตามอัตราที่ตกลงกัน
โดยผูเชาเวลาออกอากาศเปนผูลงทุนและดําเนินการผลิต และขายเวลาโฆษณาของรายการนั้น และรับรายไดจากการขาย
โฆษณาดังกลาวเองทั้งหมด ซึ่งปจจุบัน รายการลักษณะดังกลาวมีสัดสวนรอยละ 27 ของเวลาในการออกอากาศทั้งหมด สวน
ใหญจะเปนรายการประเภทสาระความรู และวาไรตี้ ไลฟสไตล ออกอากาศในชวงวันเสารและอาทิตย เชน รายการฮอตไลน
สายสุขภาพ บุควาไรตี้ บันทึกจากรอยลอ ครัว GOOD LIFE มันนี่ทอลค โลกรถยนต เปนตน
2.) รายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
ตนทุนการผลิตหลักในการผลิตรายการโทรทัศนรวมกันสถานีโทรทัศนฟรีทีวีชองตางๆ ไดแก เงินเดือน
บุคลากรฝายขาว คาตอบแทนของผูดําเนินรายการ คาใชจายในการผลิต โดยมีขั้นตอนในการจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ดังนี้
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2.1) การจัดหาสถานีโทรทัศนและชวงเวลาออกอากาศ
บริษัทฯ ตองนําเสนอรูปแบบรายการตอสถานีโทรทัศนฟรีทีวีแตละแหงเพื่อใหสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
พิจารณาอนุมัติทุกป โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
2.1.1) การคิดสรางสรรครูปแบบรายการและนําเสนอตอสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
ผูบริหารของบริษัทฯ จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายการดานขาวและสาระของสถานีโทรทัศน
ชั้ น นํ า ในประเทศและต า งประเทศ รวมถึ ง ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการรั บ ข า วสารและความสนใจของผู บ ริ โ ภค มา
ทําการศึกษาวิเคราะหและคิดสรางสรรคเปนรายการที่มีแนวคิดหลักและรูปแบบการนําเสนอที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจาก
รายการที่ เ ผยแพร อ ยู ใ นป จ จุ บั น อี ก ทั้ ง คาดว า จะสอดรั บ กั บ ความต อ งการของผู บ ริ โ ภคและนโยบายด า นข า วของ
สถานีโทรทัศนเปาหมาย โดยระหวางกระบวนการดังกลาว บริษัทฯ อาจมีการปรึกษาหารือกับสถานีโทรทัศนเปาหมายและ
ลูกคาโฆษณาลวงหนา เพื่อวางแนวทางการผลิตและประเมินการตอบรับ จากนั้น บริษัทฯ จัดทําเปนขอเสนอ (Proposal)
เพื่อเสนอใหสถานีโทรทัศนเปาหมายพิจารณา
2.1.2) การพิจารณาของสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
สถานีโทรทัศนฟรีทีวีแตละแหงมีหลักเกณฑในการพิจารณาแตกตางกันไป โดยหลักเกณฑ
สําคัญสําหรับรายการใหม ไดแก รูปแบบรายการ แนวโนมความนิยมรายการ ประสบการณและผลงานที่ผานมาของผูผลิต
รายการ ขณะที่รายการเดิมที่มีการออกอากาศมาแลว สถานีโทรทัศนฟรีทีวีจะพิจารณาจากความนิยมรายการนั้นๆ ในชวง
เวลาที่ผานมาเปนสําคัญ
2.1.3) รูปแบบการทําสัญญากับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
สถานีโ ทรทัศ น ฟ รีทีวี จ ะเป น ผูกํา หนดรู ป แบบการทํา สั ญ ญาในการร วมผลิต รายการและ
ออกอากาศกับสถานี โดยในป 2551 – เดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทฯ มีการทําสัญญาแตละรายการกับสถานีโทรทัศนใน 2
รูปแบบ ดังนี้
y การแบงเวลาโฆษณากับสถานีโทรทัศน (Time Sharing) บริษัทฯ ไมตองชําระคาเชาเวลา
แกสถานีโทรทัศน แตจะแบงเวลาในการขายโฆษณาตามสัดสวนที่ตกลงกัน เพื่อใหแตละฝายไปจัดจําหนายเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ
และสถานีโทรทัศนจะรวมกันกําหนดอัตราโฆษณาและสวนลดที่จะใหกับผูซื้อเวลาโฆษณาในอัตราเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ มี
รายการโทรทัศนที่ทําสัญญาในรูปแบบดังกลาว รวมทั้งสิ้น 10 รายการ ไดแก รายการเรื่องเดนเย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศนชอง 3,
รายการสยามเชานี้ และรายการเจาะใจ ทางสถานีโทรทัศนชอง 5, รายการจมูกมด และรายการคอขาว ทางสถานีโทรทัศน
ชอง 7, รายการขาวขน คนขาว รายการชีพจรโลกกับสุทธิชัย หยุน และรายการเชาขาวขน คนขาวเชา ทางสถานีโทรทัศนชอง
9, รายการจับกระแส แลโลก และรายการตรงเปา เขาประเด็น ทางสถานีโทรทัศนชอง 11
y การเช า เวลาออกอากาศจากสถานี โ ทรทั ศ น โดยบริ ษั ท ฯ ทํ า สั ญ ญาเช า เวลากั บ
สถานีโทรทัศนแบบปตอป ชําระคาเชาและขายเวลาโฆษณาทั้งหมดเอง ซึ่งบริษัทฯ มีรายการโทรทัศนที่ทําสัญญาในรูปแบบ
ดังกลาว 1 รายการ คือ ชีพจรโลกวันนี้ ทางสถานีโทรทัศนชอง 9
2.2) ขั้นตอนการผลิตรายการ
รายการโทรทัศนที่บริษัทฯ รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวีชองตางๆ มีขั้นตอนการผลิตเริ่มจาก
โปรดิวเซอรและผูประกาศขาวในแตละรายการจะนําขาวที่ผลิตโดยทีมขาวของบริษัทฯ และขาวหรือขอมูลเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ
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เชน หนังสือพิมพ วิทยุ สํานักขาว การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ เปนตน มารวมกันพิจารณาคัดเลือกขาวที่มีคุณคานาสนใจ
ออกอากาศ จากนั้น โปรดิวเซอรและทีมงานจะจัดทําเปนบทขาวและเตรียมจัดหาภาพขาว สําหรับใหผูประกาศขาวใชเปนแนว
ทางการนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน เลาขาว วิเคราะหขาว ซึ่งในกรณีเปนรายการที่ออกอากาศสด ผูประกาศขาว โปรดิว
เซอร และทีมงานของบริษัทฯ จะนําวัตถุดิบรายการ อันไดแก บทขาวและภาพขาวที่ไดจัดทําไว ไปรวมผลิตและออกอากาศ
รายการสดจากสตูดิโอบันทึกรายการของสถานีโทรทัศนฟรีทีวี ซึ่งเปนผูรวมผลิตรายการนั้นๆ เชน รายการขาวขน คนขาว,
รายการเรื่องเดนเย็นนี้ แตหากเปนรายการโทรทัศนที่บันทึกเทปไวลวงหนา เชน รายการชีพจรโลกกับสุทธิชัย หยุน บริษัทฯ
จะทํ า การบั น ทึ ก เทปจากสตู ดิ โ อบั น ทึ ก รายการของบริ ษั ท ฯ และส ง เทปที่ ตั ด ต อ เป น รายการโดยสมบู ร ณ แ ล ว ให แ ก
สถานีโทรทัศนฟรีทีวีลวงหนา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหากอนออกอากาศอีกครั้ง
3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ปจจัยหลักสําคัญของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง คือ บุคลากร และการนําขอไดเปรียบและจุดเดนของบริษัทฯ มาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผูจัดการและเจาหนาที่ฝายพัฒนาธุรกิจ ทําหนาที่เปนผูดูแลการผลิตและจัดหาสินคา บริการ หรือ
กิจกรรมพิเศษตางๆ ในภาพรวม ซึ่งขั้นตอนการผลิตและจัดหาเริ่มตนจากทีมงานจะนําสถานการณขาวสาร หรือกระแสความ
นิยมในเรื่องตางๆ ที่อยูในความสนใจของกลุมผูชมประจํารายการของบริษัทฯ หรือสังคมโดยทั่วไป มาคิดสรางสรรคเปน
สินคา บริการ หรือกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ที่จะเอื้อใหเกิดการนําขอไดเปรียบและทรัพยากรที่บริษัทฯ มี เชน ความพรอม
ดานขอมูลขาวสารและเครื่องมืออุปกรณในฐานะสื่อสารมวลชน การมีผูดําเนินรายการที่มีความสามารถและชื่อเสียงเปนที่
นิยม การมีพันธมิตรในหลากหลายธุรกิจ เปนตน มาใชประโยชนอยางสูงสุด และภายหลังจากไดแนวคิดหลักของสินคาหรือ
บริการแลว ทีมงานของบริษัทฯ จะวางแผนการผลิตหรือการจัดหาในรายละเอียด อาทิเชน ทีมงาน งบประมาณ แผนการ
ดําเนินงาน แผนประชาสัมพันธ ชองทางการจัดจําหนาย เพื่อขออนุมัติจากผูบริหารของบริษัทฯ และลูกคาผูสนับสนุน
โครงการ จากนั้น เมื่อแผนงานไดรับการเห็นชอบจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายแลว ทีมงานจะเริ่มดําเนินการตามแผนงานที่ไดวาง
ไว ซึ่งโดยสวนใหญ บริษัทฯ จะดําเนินการวาจางกลุมบุคคลหรือบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวย
ดําเนินงาน ขณะที่ทีมงานของบริษัทฯ จะเปนผูควบคุมดูแลใหการดําเนินงานสําเร็จเปนไปตามแผนงานและเปาหมายที่วาง
ไว นอกจากนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ทีมงานจะมีการประเมินผลสําเร็จของงาน พรอมทั้ง รวบรวมความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากลูกคาและผูเกี่ยวข องทุกฝา ย เพื่อนํา ขอ มูลทั้ง หมดที่ไดมาพัฒนาใหสิน คา บริก าร หรือกิจกรรมที่
บริษัทฯ มีแผนงานจะดําเนินงานในอนาคตสามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาไดอยางสูงสุด
3.1.4 งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมมี –
3.1.5 ขอจํากัดการประกอบธุรกิจ
การดําเนินธุรกิจสถานีขาว Nation Channel ของบริษัทฯ ในปจจุบันอยูภายใตบังคับของ พรบ.องคกรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ และพรบ. การประกอบกิจการฯ โดยภายใตกฎหมายดังกลาว ไดกําหนดให กสช. เปนผูมีหนาที่จัดทําแผน
แมบทการกระจายเสียงและโทรทัศนแหงชาติ จัดสรรคลื่นความถี่เกี่ยวกับการออกอากาศ การใหใบอนุญาตในการประกอบ
กิจการ รวมถึงการกํากับดูแลการเชื่อมตอบริการของผูประกอบการแตละราย ซึ่ง กสช.จะทําหนาที่กํากับดูแลในการประกอบ
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแทนหนวยงานเดิม อันไดแก กรมประชาสัมพันธ องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศ
ไทย และหนวยงานราชการอื่นๆ เชน กระทรวงกลาโหม เปนตน
ภายใตพรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และพรบ. การประกอบกิจการฯ นี้ กําหนดและใหอํานาจ กสช. จะ
เปนผูรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตใหบริการกระจายเสียงและโทรทัศน รวมถึงกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑในการให
ใบอนุญาต เชน คุณสมบัติของผูขออนุญาต ขอบเขตการใหบริการ อายุใบอนุญาต และคาตอบแทน เปนตน สรุป
สาระสําคัญ อาทิเชน
- ผูประกอบการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองไดรับใบอนุญาต โดยใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงมีอายุไมเกิน 7 ป และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนมีอายุไมเกิน 15 ป
- ผูประกอบการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
เกณฑที่กําหนด
- ผูประกอบการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสัดสวนรายการ
และผังรายการ การหารายได การบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแลวและระยะเวลาในการเก็บรักษา
บันทึกรายการ ตามที่กําหนด
- ผูประกอบการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเรียกเก็บ
คาบริการ ระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ และเงื่อนไขในการใหบริการ เชน กิจการ
โทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่มีกําหนดระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาไดไมเกิน 6 นาทีตอชั่วโมง และเมื่อรวม
เวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลว ตองไมเกิน 5 นาทีตอชั่วโมง
- ผูประกอบการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไดรับใบอนุญาตตองนําสงเงินรายปเขากองทุน
พัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ ตามอัตราที่กําหนด แตไมเกินรอย
ละ 2 ของรายไดกอนหักรายจายที่ไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออม และรายไดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไดรับอนุญาต
- ผูประกอบการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไดรับใบอนุญาตตองจัดทํารายงานสถานะทางการ
เงินเสนอตอ กสช. ตามหลักเกณฑที่กําหนด
อยางไรก็ตาม จากการที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหมแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. 2550 กําหนดให
รวม กสช. และ กทช. เขาเปนองคกรเดียวกัน ทําใหในปจจุบัน อยูระหวางการดําเนินการแกไขพรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่
ฯ และจัดตั้งองคกรของรัฐที่เปนอิสระ เพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิ ทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม อยางไรก็ตาม พรบ.การประกอบกิจการฯ ไดกําหนดบทเฉพาะกาลให กทช. เปนผูปฏิบัติ
หนาที่แทน กสช. เปนการชั่วคราว โดยมีอํานาจหนาที่ในเรื่องตางๆ จนกวาการแกไขพรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และ
จัดตั้งองคกรกํากับดูแลใหมตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญจะแลวเสร็จ
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3.2

ธุรกิจสื่อวิทยุ
1.) ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทฯ รวมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการรวมผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจาย เสียงระบบ
F.M. โดยมีรายไดจากการขายเวลาโฆษณา ซึ่งในป 2552 บริษัทฯ เปนผูรวมผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศทางสถานี
วิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M. 102.0 MHz นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปนผูรวมผลิตรายการขาวสั้นตนชั่วโมง เพื่อออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz F.M. 102.0 MHz A.M. 1107 KHz และสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการวิทยุและขาวตนชั่วโมงที่รวมผลิตโดยบริษัทฯ
สถานีวิทยุ

F.M. 90.5 MHz
ภายใตชื่อ
“มิติขาว 90.5”

F.M.102.0 MHz
ภายใตชื่อ
“คลื่นคนทํางาน”

A.M. 1107 KHz
สถานีวิทยุชุมชน
ทั่วประเทศ
จํานวน 27 สถานี

วันและเวลาออกอากาศ /
รัศมีพื้นที่ออกอากาศ
วันจันทร – วันศุกร/
เวลา 8.00 – 15.00 น.
และ 18.30 – 20.00 น./
กรุงเทพฯ และปริมณฑล, อยุธยา,
ราชบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระบุรี,
สุพรรณบุรี, เพชรบุรี (บางสวน),
สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม
ทุกวัน/ ตลอด 24 ชั่วโมง/
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ลักษณะรายการ

- รายงานข า วความเคลื่ อ นไหวของ
เหตุ ก ารณ ที่ น า สนใจทั้ ง ด า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม การตลาด ตางประเทศ
รวมทั้งวิเคราะหขาวสําคัญอยางเจาะลึก
และสัมภาษณบุคคลในขาวใหญสําคัญ
- รายงานข า วสั้ น เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ที่
นาสนใจ
- รายการขาวและสาระความรู แบบวาไรตี้
ไลฟสไตล อันเปนประโยชนตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ดําเนินรายการโดยผูดําเนิน
รายการคุ ณ ภาพจากสถานี ข า ว Nation
Channel และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
- รายงานข า วสั้ น เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ที่
นาสนใจ
ทุกวัน/ ออกอากาศทุกตนชั่วโมง/ รายงานข า วสั้ น เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ที่
ทั่วประเทศ
นาสนใจ
ทุกวัน/ ออกอากาศทุกตนชั่วโมง/ รายงานข า วสั้ น เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ที่
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
นาสนใจ
ตางจังหวัด ทุกภูมิภาค
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กลุมเปาหมาย
ก ลุ ม นั ก ธุ ร กิ จ ผู บ ริ ห า ร
คนทํ า งาน นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจขาวสาร
อายุ 25 ปขึ้นไป

กลุมคนทํางานทั่วไป อายุ 25 ป
ขึ้นไป

ประชาชนทั่วไปที่สนใจขาวสาร
ประชาชนทั่วไปที่สนใจขาวสาร
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ผังรายการ “มิติขาว 90.5” ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz ณ เดือนกรกฎาคม 2552
เวลาอากาศ

ชื่อรายการ

รูปแบบรายการ

ผูดําเนินรายการ

08.00-09.30 น.

เก็บตกจากเนชั่น

รายงานเชิงขาว ในประเด็นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และสัมภาษณบุคคลในขาวเดนประจําวัน

กนก รัตนวงศสกุล
ธีระ ธัญไพบูลย

09.30-10.00 น.

จับชีพจรโลก

สุทธิชัย หยุน และทีมงาน

10.00-12.00 น.

เงินทองตองรู

13.00 -14.00 น.

กวน กวน ขาว

วิเคราะหขาวตางประเทศ
ตรวจสอบขาวสารของตลาดหุน ตลาดเงิน และอัตรา
แลกเปลี่ยน รวมทั้ง พูดคุยกับนักวิเคราะหตลาดหุน
วิเคราะหขาวสารดานเศรษฐกิจ สนทนาธุรกิจประเด็น
รอน เปดสายพูดคุยกับผูฟง
พูดคุยเรื่องขาวที่เปนประเด็นรอน และ
เรื่องที่เปน Talk of the town

Auto Service
(จันทร-อังคาร)

ไขปญหารถยนต ความเคลื่อนไหวในวงการรถยนต
เปดสายตอบปญหาผูฟง โดยผูเชี่ยวชาญดานรถยนต

คลินิคคนรักบาน
(พุธ-พฤหัส)

นําเสนอขาวในแวดวงอสังหาริมทรัพย เปดสายตอบ
ปญหาเรื่องบาน โดยผูเชี่ยวชาญ ทั้งเรื่องโครงสราง
การตกแตง รวมถึงการออกแบบบาน

ไอทีคลีนิก
(ศุกร)

นําเสนอเรื่องราวในแวดวงไอที เทคโนโลยี นวตกรรม

18.30-19.00 น.

จับชีพจรโลก

วิเคราะหขาวตางประเทศ

19.30-20.00 น.

เก็บตกจากเนชั่น ภาคค่ํา

19.30-20.00 น.
(เฉพาะวันเสาร)

สุขกาย-สบายใจ

14.00-15.00 น.

รายงานขาวเชิงสนทนา ครอบคลุมประเด็นการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
พูดคุยเรื่องสุขภาพทั่วไป ทั้งกาย-ใจ เคล็ดลับความงาม
อาหารการกิน
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วีระ ธีรภัทรนนท
ขวัญชนก วุฒิกุล
กนก, ธีระ,จอมขวัญ,กฤษณะ
กวีพันธ,บรรจง,ปรีชา,กิตติพัฒน
พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ
นายประโยชน
เอกพร ศรีสุขทวีรัตน
เอกพงษ ตรีตรง
กฤษณพงศ เกียรติศักดิ์
ลักขณา สุริยงค
เอกพร ศรีสุขทวีรัตน
ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
สุทธิชัย หยุน
ทีมขาวตางประเทศ
กนก รัตนวงศสกุล
ลักขณา สุริยงค

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ผังรายการ “คลื่นคนทํางาน” ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.102.0 MHz ณ เดือนกรกฎาคม 2552
วันและเวลาอากาศ
04.50-05.00 น.
05.12-05.30 น.
05.35-06.00 น.
06.12-06.45 น.
06.45-08.00 น.
08.12-09.00 น.
09.12-10.00 น.
10.12-11.00 น.
11.12-12.00 น.
12.12-12.30 น.
12.30-13.00 น.
13.12-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
19.00-20.00 น.
20.00-21.00 น.
21.00-22.00 น.
22.00-22.30 น.
22.35-23.30 น.
23.00-24.00 น.

วันและเวลาอากาศ
04.50-05.00 น.
05.12-06.45 น.
06.45-08.00 น.
08.12-08.30 น.
08.30-09.00 น.
09.12-10.00 น.
10.12-11.00 น.
11.12-12.00 น.
12.12-12.30 น.

จันทร - ศุกร
ชื่อรายการ
สาระนารู
คุยกับลุงแจม
อาหารเชา ชาวสด
คิดตางกับ Dr.Dan can do
สยามานุสติ/ กองทัพบกเพื่อประชาชน
อุณหภูมิเศรษฐกิจ
ตรงประเด็นกับกรุงเทพธุรกิจ
ไฮไลท ประเด็นรอน
ครอบจักรวาล
เก็บตกจากเนชั่นภาคเที่ยง
กองทัพเพื่อปวงชน
SME Thailand
ออโต วาไรตี้
ลับคมธุรกิจ
แบงฝนปนยิ้ม
ทันสถานการณ

ผูดําเนินรายการ
ขส.ทบ.
ลักขณา สุริยงค
ไชยแสง กิระชัยวนิช
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
ขส.ทบ.
ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท
ผดุงศักดิ์ เหลากิจไพศาล/ สุทธิพันธ ภูระหงษ
วิโรจน วัฒนธาดากุล
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน
ภารดี ศรีภา
ขส.ทบ.
สุจิตร บุณยขจร
พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ
นงคนาถ หานวิไล และทีมงานนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
ปยะพันธ จําปาสุด
กิตติพัฒน ศรีหิรัญกุล / จอมขวัญ หลาวเพ็ชร

มารชกองทัพบก/ ถายทอดขาว/ บานเมืองของเรา
เก็บตกฯ ภาคค่ํา
ออโต วาไรตี้
Inside Line

สถานีขาว Nation Channel
พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ
ยุทธพงษ ภาษี/ สินชัย ภมรพล

คมชัดลึก

สถานีขาว Nation Channel

เสาร
ชื่อรายการ/ ผูดําเนินรายการ

อาทิตย
ชื่อรายการ/ ผูดําเนินรายการ
สาระนารู/ ขส.ทบ.

สีสัน ชีวิต/ ทองลอย ปญจาคะ
อาทิตยบันเทิง/ ณัฐพงศ โอฆะพนม
สยามานุสติ/ กองทัพบกเพื่อประชาชน
ถายทอดพระธรรมเทศนา
สุขภาพ ความงามทางเลือก/ อ.นิพันธพงษ
สุขกายสบายใจ/ ลักขณา สุริยงค
Happy & Healthy/ ปทมพร บุพะกสิกร
เชื่อมั่นประเทศไทย ถายทอดเสียงนายกรัฐมนตรี
โลจิสติกส ไทยแลนด/ อรุณ บริรักษ, ภาณุ ศิลสร
PJ SONG/ ประภา ชาตินุกูล
ครอบจักรวาล/ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน
เก็บตกจากเนชั่น/ ทีมขาว Nation Channel
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วันและเวลาอากาศ
12.30-13.00 น.
13.08-14.00 น.
14.12-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.12-17.56 น.
17.56-20.00 น.
20.12-21.00 น.
21.12-22.00 น.
22.12-24.00 น.

เสาร
อาทิตย
ชื่อรายการ/ ผูดําเนินรายการ
ชื่อรายการ/ ผูดําเนินรายการ
รูรักสามัคคี ทําความดีเพื่อแผนดิน
แนะแนว แนะนอง/ กมลทิพย ใบเงิน
More Business/ ดร.กุลพัฒน สายสกุลวงศ
ออโตออนแอร
คนไทยหวงใยสังคม/ ประจักษ มะวงศสา
ถอดรหัสชีวิต/ นพ.ยุทธนา ภาระนันท
ถอดรหัสชีวิต/ ฟองสนาน และอ.ภิญโญ
ใตรมไทย / ถายทอดขาว/ จากใจถึงใจ/ บานเมืองของเรา
เก็บตกจากเนชั่น/ ทีมขาว Nation Channel
ออโตออนแอร
Up Best/ อนันต ลือประดิษฐ
ฮอตไลนสายสีรุง/ วิทยา แสงอรุณ

2.) การตลาดและการแขงขัน
2.1) การตลาด
2.1.1) กลยุทธการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจและกลยุทธการแขงขัน เพื่อเพิ่มความนิยมรายการและรายไดของ
รายการวิทยุที่บริษัทฯ รวมผลิตกับพันธมิตรทางธุรกิจ ดังนี้
y การกําหนดบุคลิกของรายการวิทยุแตละสถานีที่ชัดเจน
บริษัทฯ กําหนดตําแหนงรายการวิทยุที่บริษัทฯ รวมผลิตแตละสถานีใหมีบุคลิกรายการที่
ชัดเจน เพื่อดึงดูดกลุมผูฟงเปาหมายใหติดตามรับฟงรายการตอเนื่องในระยะยาว และใหลูกคาโฆษณาตัดสินใจเลือกซื้อเวลา
โฆษณาไดงายขึ้น โดยในสวนของรายการมิติขาว 90.5 ที่ออกอากาศทาง F.M. 90.5 MHz ซึ่งบริษัทฯ ไดรวมดําเนินรายการ
ติดตอกันยาวนานกวา 17 ป ในรูปแบบสถานีขาวที่เนนการรายงานขาวแบบวิเคราะหเจาะลึกในทุกดาน บนพื้นฐานขอมูลที่
ถูกตอง เปนกลาง และทันเหตุการณ นับไดวาเปนสถานีขาววิทยุที่ไดรับความนิยมและความเชื่อถือจากผูฟงในสวนกลางเปน
อันดับตนๆ มาโดยตลอด
y การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของรายการอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดรับกับความ
ตองการของกลุมผูฟงเปาหมายและกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม โดยบริษัทฯ มีทีมงานผลิตรายการที่มีทักษะดานการผลิตสื่อ
วิทยุและประสบการณดานขาว ประกอบกับความพรอมของเครื่องมืออุปกรณที่ บริษัทฯ ไดลงทุนเปลี่ยนเปนระบบดิจิตอล
ทั้งหมดเมื่อป 2548 ซึ่งไดชวยเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการทํางานและคุณภาพรายการในการออกอากาศ รวมถึงขอ
ไดเปรียบเรื่องฐานขอมูลขาวที่ไดจากสถานีขาว Nation Channel และความโดดเดนของผูดําเนินรายการที่เปนผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ปจจัยดังกลาวนี้ลวนมีสวนชวยพัฒนาใหรายการวิทยุของบริษัทฯ มีคุณภาพโดดเดนทั้งในดานเนื้อหาและ
รูปแบบการนําเสนอ เปนที่ยอมรับของลูกคาผูฟงและลูกคาโฆษณา
y การกําหนดอัตราคาโฆษณาที่เหมาะสมและมีความยืดหยุน
บริษัทฯ กําหนดอัตราคาโฆษณาของรายการวิทยุ โดยพิจารณาจากความนิยมของรายการ
ชวงเวลาในการออกอากาศ และเทียบเคียงกับอัตราคาโฆษณาของผูประกอบการอื่นในธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มี
การขายเวลาโฆษณาในลักษณะเปนชุด (Package) เพื่อกระจายการลงโฆษณาทั้งในรายการที่ไดรับความนิยมจากผูฟงใน
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ระดับสูงและระดับปานกลางไปพรอมกัน โดยมีชุดการขายอยางหลากหลายในราคาที่มีสวนลดอยางคุมคา เพื่อใหสอดคลอง
กับงบประมาณของลูกคา ซึ่งเปนกลยุทธที่ชวยใหการกําหนดอัตราคาโฆษณามีความยืดหยุนและสนองตอบตอความตองการ
ของกลุมลูกคาโฆษณาไดมากขึ้น
y การเพิ่มศักยภาพในการรับฟง
บริษัทฯ ไดนําเทคโนโลยีระบบบรอดแบนด อินเตอรเน็ต (BroadBand Internet) มาชวยเพิ่ม
ศักยภาพรายการวิทยุของบริษัทฯ โดยนํารายการวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M. 102.0 MHz มาเผยแพรทางอินเตอรเน็ตผาน
เว็บไซต www.nationradioonline.com ซึ่งนับเปนการเพิ่มชองทางและคุณภาพในการรับฟง อีกทั้ง ชวยขยายฐานผูฟงรายการ
วิทยุของบริษัทฯ ใหกวางขวางขึ้นเปนทั่วโลก
2.1.2) กลุมลูกคาและกลุมผูฟงเปาหมาย
y กลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก บริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทที่เปนเจาของสินคาโดยตรง ซึ่งใน
ปจจุบัน บริษัทฯ มีลูกคาทั้ง 2 กลุม จํานวนมากในหลายธุรกิจ แตไมมีรายใดมีสัดสวนการซื้อเกินกวารอยละ 30 ของรายได
รวมในสวนสื่อวิทยุของบริษัทฯ
y กลุมผูฟงเปาหมาย
กลุมผูฟงเปาหมายของแตละรายการมีความแตกตางกันตามรูปแบบของรายการ ดังนี้
- F.M. 90.5 MHz “มิติขาว 90.5”: กลุมนักธุรกิจ ผูบริหาร คนทํางาน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจขาวสาร อายุ 25 ปขึ้น
- F.M.102.0 MHz “คลื่นคนทํางาน”: กลุมคนทํางานทั่วไป อายุ 25 ปขึ้นไป
- A.M.1107 KHz : ประชาชนทั่วไปที่สนใจขาวสาร
- สถานีวิทยุชุมชน : ประชาชนทั่วไปที่สนใจขาวสาร
2.1.3) การจัดจําหนายและชองทางการจัดหนาย
บริษัทฯ มีฝายขายโฆษณาเฉพาะสื่อวิทยุของตนเองจํานวน 3 คน เพื่อทําหนาที่ติดตอกับบริษัท
ตัวแทนโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาโดยตรง
2.2) ภาพรวมอุตสาหกรรมและภาวะการแขงขัน
2.2.1) ภาพรวมอุตสาหกรรมและภาวะการแขงขัน
ปจจุบัน สถานีวิทยุทั้งหมดในประเทศไทยมีประมาณ 524 สถานี (ไมรวมสถานีวิทยุชุมชน) แบงเปน
สถานีวิทยุสวนกลาง ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง จํานวน 78 สถานี ซึ่งแบงยอยเปนสถานีที่
ออกอากาศในระบบ F.M. จํานวน 40 สถานี และในระบบ A.M. จํานวน 38 สถานี สําหรับสถานีวิทยุในสวนภูมิภาคจํานวน
446 สถานี แบงเปนสถานีที่ออกอากาศในระบบ F.M. จํานวน 273 สถานี และในระบบ A.M. จํานวน 173 สถานี โดยเจาของ
สถานีวิทยุทั้งหมดจะเปนหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ทําใหผูประกอบการตองทําสัญญารวมผลิตรายการกับเจาของ
สถานี ซึ่งจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่สถานีจะไดรับ รูปแบบรายการที่นําเสนอ และฐานะการเงินของผูประกอบการ
ดังนั้น ผูประกอบการจึงตองมีความพรอมดานเงินทุน มีบุคลากรที่มีความสามารถ มีประสบการณความชํานาญในธุรกิจ และ
มี ค วามสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ เจ า ของสถานี โดยป จ จุ บั น ผู ป ระกอบการหลั ก ที่ ผ ลิ ต รายการด า นข า วให แ ก ส ถานี วิ ท ยุ ต า งๆ
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ประกอบดวย เจาของสถานีและผูผลิตอิสระที่ดําเนินธุรกิจดานขาว เชน อ.ส.ม.ท. กรมประชาสัมพันธ สํานักขาว INN ศูนย
ขาวแปซิฟก เปนตน
รายไดหลักของสื่อวิทยุมาจากคาเวลาโฆษณา ดังนั้น ผูประกอบการจึงเนนแขงขันผลิตรายการที่มี
คุณภาพ โดยมีบุคลิกลักษณะรายการที่ชัดเจน และมีเนื้อหารายการที่สอดรับความตองการของกลุมผูฟงเปาหมาย เพื่อให
รายการเปนที่รูจักและไดรับความนิยมในวงกวาง ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหผูประกอบการขายโฆษณาไดงายขึ้นและ
สามารถปรับอัตราโฆษณาใหสูงขึ้นได
ในป 2551 จากการศึกษาของ AGB Nielsen พบวา สัดสวนของมูลคาการโฆษณาทางสื่อวิทยุมี
สัดสวนสูงเปนอันดับ 3 อยูที่รอยละ 7.75 รองจากสื่อโทรทัศน และสื่อหนังสือพิมพ ที่มีสัดสวนของมูลคาการโฆษณาอยูที่
รอยละ 57.14 และรอยละ 17.08 ตามลําดับ ขณะที่มูลคาการใชงบโฆษณาทางสื่อวิทยุเติบโตเพิ่มขึ้น 9.73% มาอยูที่ 6,933
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2550 สวนทางกับงบโฆษณาโดยรวมทุกสื่อที่ลดลง 2.74% อยูที่ 89,489 ลานบาท อันมีสาเหตุมา
จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ไดสงผลใหลูกคาโฆษณาที่มีงบประมาณการโฆษณาอยางจํากัด หันมาเลือกใชสื่อโฆษณาที่
มีราคาถูกลง อยางไรก็ตาม การแขงขันในธุรกิจสื่อวิทยุยังมีความรุนแรง ทั้งการแขงขันจากผูประกอบการรายเดิมและรายใหม
เพื่อแยงชิงสวนแบงตลาด ดวยการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการใหมีความนาสนใจขึ้น หรือเพิ่มกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
ขยายกลุมผูฟง รวมทั้ง หาพันธมิตรจากสื่อมวลชนแขนงอื่นๆ เขารวมผลิตรายการ เพื่อยกระดับคุณภาพรายการและเพิ่มความ
นิยมของผูฟง
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มูลคา (ลานบาท)

สัดสวนของมูลคาการโฆษณาแยกตามประเภทของสื่อ เปรียบเทียบป 2550 และป 2551

สําหรับแนวโนมการแขงขันของธุรกิจสื่อวิทยุในป 2552 ผลวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย ณ เดือ น
มีนาคม 2552 คาดการณวา ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ธุรกิจสื่อวิทยุจะมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการ
ลดลงของงบประมาณการโฆษณาโดยรวม ประกอบกับลูกคาโฆษณาหันไปใชสื่อรูปแบบใหมหรือสื่อดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะสถานีวิทยุประเภทรายการเพลง ซึ่งคาดวาจะไดรับผลกระทบจากการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากในปจจุบัน
ผูบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการฟงเพลงผานสื่อดิจิตอล เชน CD MP3 แทนการฟงเพลงผานสื่อวิทยุ อยางไรก็ตาม สถานีวิทยุ
ประเภทขาวและกีฬาจะไดรับผลกระทบจากภาวการณดังกลาวไมมากนัก เนื่องจากมีฐานผูฟงประจํา นอกจากนั้น
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ผูประกอบการธุรกิจสื่อวิทยุที่มีปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหสอดรับกับพฤติกรรมของผูฟงกลุมเปาหมายและภาวะการ
แขงขันอยูเสมอ จะยังคงดําเนินกิจการตอไปได เนื่องจากสื่อวิทยุเปนสื่อที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับสื่อบางประเภท ขณะที่มี
ประสิทธิภาพเขาถึงผูบริโภคเปาหมายไดจํานวนมาก
2.2.2) ความนิยมและคูแขง
รายการวิทยุที่มีลักษณะบุคลิกรายการและกลุมผูฟงเปาหมายใกลเคียงกับรายการของบริษัทฯ มี
ดังนี้
คูแขงของรายการวิทยุที่รวมผลิตโดยบริษัทฯ
ลักษณะบุคลิกรายการ/ กลุมเปาหมาย
- สถานีขาววิทยุที่เนนการนําเสนอขาวและ
รายการสาระความรู
- กลุมนักธุรกิจ ผูบริหาร คนทํางาน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปที่สนใจขาวสาร อายุ 25 ป
ขึ้นไป
- สถานีวิทยุที่เนนการนําเสนอรายการสาระ
ความรู
- กลุมคนทํางานทั่วไป อายุ 25 ปขึ้นไป

รายการวิทยุที่รวมผลิตโดยบริษัท
F.M. 90.5 MHz “มิติขาว 90.5”

รายการวิทยุของคูแขง
- F.M. 100.5 MHz “News Station”
- F.M. 101.0 MHz “Radio Report ONE”

F.M.102.0 MHz “คลื่นคนทํางาน”

- F.M. 96.5 MHz “คลื่นความคิด”
- F.M. 106.0 MHz “วิทยุครอบครัวขาว”

3.) การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
3.1) ขั้นตอนการผลิต
ป จ จั ย หลั ก สํ า คั ญ ในการผลิ ต รายการวิ ท ยุ คื อ บุ ค ลากร และสถานที่ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต
ปจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรสวนงานสื่อวิทยุทั้งสิ้นประมาณ 13 คน แบงเปนฝายขาว 7 คน รับหนาที่ในการผลิตขาว อาน
ขาว และรวมจัดรายการ และฝายเทคนิค 6 คน ทําหนาที่ควบคุมการผลิตและการออกอากาศ โดยมีหองจัดรายการจํานวน 4
หอง และหองควบคุมหลัก (Master Control Room) 1 หอง ตั้งอยูที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ ซึ่งดวยความพรอมของปจจัย
หลักทั้ง 2 ดาน ทําใหในปจจุบัน บริษัทฯ เปนผูผลิตรายการวิทยุดวยตนเองทั้งหมด ซึ่งแบงรูปแบบรายการเปนดังนี้
3.1.1) รายงานขาวสั้นตนชั่วโมง
ฝายขาวทําหนาที่เปนผูจัดหาและผลิตขาว ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตางประเทศ และ
ภูมิภาค เพื่อนํามาออกอากาศเปนขาวสั้นตนชั่วโมง ภายในระยะเวลาประมาณ 5 นาที/ครั้ง ซึ่งจะมีบรรณาธิการขาววิทยุทํา
หนาที่เปนผูดูแลงานขาว โดยขั้นตอนการผลิตขาวสั้นตนชั่วโมงเริ่มตนจากทีมงานฝายขาวคัดเลือกขาวสําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
รอบชั่วโมงที่ผานมา นํามาจัดทําเปนบทขาวที่เนนความสั้นกระชับเหมาะสมกับการเผยแพรทางสื่อวิทยุ และสงตอใหหัวหนา
ขาวประจําวันเปนผูพิจารณาความถูกตองเหมาะสม รวมทั้ง เปนผูคัดเลือกและเรียงลําดับขาวเตรียมใหผูประกาศอาน
ออกอากาศตามคิวขาวที่กําหนดไวตอไป และในกรณีมีขาวเสียงที่ผูสื่อขาวในพื้นที่รายงานขาวมายังเครื่องรับเสียง ซึ่งบันทึก
ดวยเครื่องคอมพิวเตอรตัดตอเสียง ทีมงานฝายขาวจะนําไฟลเสียงดังกลาวมาเปดฟงจับประเด็นของขาวที่รายงาน เพื่อนํามา
ตั้งประเด็นและจัดทําเปนบทขาวใหผูประกาศพูดเกริ่นกอนนําเขาเทปเสียงรายงานของผูสื่อขาวที่บันทึกไว
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วัตถุดิบในการผลิตขาววิทยุของบริษัทฯ มาจากหลายแหลงที่มา ซึ่งแหลงขาวที่สําคัญ ไดแก การซื้อ
ขาวจากสํานักขาวเนชั่นของ NMG โดยบริษัทฯ จะนําขาวที่อยูในรูปฐานขอมูลกลางในระบบคอมพิวเตอรมาคัดเลือกและ
จัดทําเปนบทขาวที่เหมาะสมกับการออกอากาศทางสื่อวิทยุ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการซื้อขาวเสียงที่ผลิตโดยผูสื่อขาวอิสระ
สวนกลางและตางจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียนเปนผูสื่อขาวในสังกัดของสํานักขาวเนชั่นของ NMG เพิ่มเติมดวย รวมทั้ง มีการ
คนหาขอมูลขาวเพิ่มเติมจากอินเตอรเน็ต และหนังสือพิมพฉบับตางๆ
3.1.2) รายการวิทยุ
รายการวิทยุที่ออกอากาศทาง F.M. 90.5 MHz “มิติขาว 90.5” และ F.M.102.0 MHz “คลื่นคน
ทํางาน” ประกอบดวยรายการที่เกี่ยวของกับขาว และรายการสาระความรู วาไรตี้ไลฟสไตล โดยสวนใหญมีรูปแบบการนําเสนอ
ในลักษณะการพูดคุยสนทนาระหวางผูจัดรายการ และการสัมภาษณแหลงขาวหรือวิทยากรผูเชี่ยวชาญภายนอกที่รับเชิญ
พิเศษในแตละตอน ขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุ เริ่มจากทีมงานแตละรายการกําหนดประเด็นหลักสําหรับการนําเสนอในวันนั้นๆ
จากนั้น รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลสําคัญ เชน ฐานขอมูลขาวของสถานีขาว Nation Channel และสํานักขาว
เนชั่นของ NMG หนังสือพิมพ นิตยสาร เว็บไซต เปนตน รวมถึงอาจมีการนัดหมายแหลงขาวที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวมา
พูดคุยในรายการ หรือติดตอผูสื่อขาวในพื้นที่ใหโทรศัพทเขามารายงานขาวสด หรือเตรียมเทปเสียงของแหลงขาว เพื่อนํามา
เปดเสียงในรายการเพิ่มเติม ตอมา ทีมงานจะนําขอมูลทั้งหมดที่ไดมาจัดทําเปนบทรายการ เพื่อกําหนดบทพูด แนวทางการ
สัมภาษณ และจังหวะเวลาการนําเสนอขอมูลจากแหลงขาวในรูปแบบตางๆ เพื่อใหผูจัดรายการสามารถดําเนินรายการได
อยางราบรื่นตลอดทั้งรายการ
3.2) เทคนิคและเทคโนโลยีการกระจายเสียง
วิธีการสงกระจายเสียงรายการวิทยุและรายการขาวตนชั่วโมงของบริษัทฯ เปนดังนี้
3.2.1) การสงกระจายเสียงวิทยุโดยใชวิธีเชื่อมโยงสัญญาณผานโครงขายใยแกวนําแสงดิจิตอล (Leased
Line) ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงสัญญาณจากหองสงที่อยูภายในบริเวณสํานักงานใหญของบริษัทฯ ไปยังเครื่องสง ซึ่งตั้งอยู ณ
สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร สถานีวิทยุของกรมการขนสงทหารบก สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถานี
วิทยุเครือขายในจังหวัดตางๆ เพื่อที่จะทําการสงกระจายเสียงออกอากาศตอไป โดยพื้นที่ใหบริการครอบคลุมทั้งกรุงเทพ
ปริมณฑล และตางจังหวัดกวา 27 จังหวัด ทุกภูมิภาค
3.2.2) การสงกระจายเสียงวิทยุผานดาวเทียม บริษัทฯ นําสงสัญญาณเสียงรายการวิทยุไปยังบริษัทผู
ใหบริการเพื่อแปลงสัญญาณใหเปนสัญญาณในระบบดิจิตอล และนําสงสัญญาณดังกลาวผานสายเคเบิลไฟเบอรออฟติก
ความเร็วสูงตอไปยังการสื่อสารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนผูนําสงสัญญาณขึ้นสูดาวเทียม ST-1 จากนั้น สถานีวิทยุกรมการ
พลังงานทหาร สถานีวิทยุของกรมการขนสงทหารบก สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถานีวิทยุเครือขายใน
จัง หวั ด ต า งๆ จะรั บ สั ญ ญาณเสี ย งจากดาวเที ย มเพื่ อ ที่ จ ะทํ า การส ง กระจายเสี ย งออกอากาศต อ ไป โดยพื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก าร
ครอบคลุมทั้งกรุงเทพปริมณฑล และตางจังหวัดกวา 27 จังหวัดทุกภูมิภาค
ทั้งนี้ ในกรณีระบบการสงกระจายเสียงระบบใดระบบหนึ่งขัดของ บริษัทฯ สามารถดําเนินการปรับเปลี่ยน
ไปใชระบบสงกระจายเสียงอื่นที่เหลือทดแทนกันได
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดทําการสงสัญญาณเสียงรายการวิทยุที่ออกอากาศทาง F.M. 90.5 MHz “มิติขาว
90.5” และ F.M.102.0 MHz “คลื่นคนทํางาน” ผานเว็บไซต www.nationradioonline.com โดยบริษัทฯ จะสงสัญญาณเสียง
รายการวิทยุดังกลาวในรูปแบบดิจิตอลผานระบบอินเตอรเน็ตไปยังระบบคอมพิวเตอรที่เปนศูนยอินเตอรเน็ต ในการ
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ใหบริการขอมูลขาวสาร (Server) เพื่อใหผูฟงสามารถรับฟงรายการวิทยุของบริษัทฯ ทางเว็บไซต www.nationchannel.com
ไดอีกชองทางหนึ่ง
การออกอากาศรายการวิทยุของบริษัทฯ

ST-1

ที่มา : บริษัท

4.) งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมมี -
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3.3 ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม
จากการที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนารูปแบบการใชงานหลากหลายมากขึ้น ทําใหเกิดชองทางการ
สื่อสารรูปแบบใหม (New Media) ผานอินเตอรเน็ต และโทรศัพทเคลื่อนที่ ประกอบกับวิสัยทัศนของผูบริหารที่เล็งเห็น
ศักยภาพของธุรกิจสื่อรูปแบบใหมดังกลาว บริษัทฯ รวมกับกลุมบริษัท NMG จึงไดนําขอไดเปรียบที่มีความพรอมดาน
เนื้อหา (Content) มาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑและบริการดานขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรผานสื่อรูปแบบใหม อันไดแก
เว็บไซต และโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับขอมูลขาวสารของคนยุคใหมผานสื่อตางๆ ที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งธุรกิจจัดหาและผลิตขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรผานสื่อรูปแบบใหมที่บริษัทฯ ดําเนินการ ณ
ปจจุบัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
1.) ธุรกิจเว็บไซต
บริษัทฯ จัดทําเว็บไซตเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑและบริการตางๆ ของบริษัทฯ โดยทั้งหมดเปนเว็บไซตที่
นําเสนอขอมูลขาวสารและสาระความรู โดยบริษัทฯ มีรายไดจากการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต ซึ่ง ณ เดือนกรกฏาคม
2552 บริษทั ฯ มีเว็บไซตทั้งหมด ดังนี้
รายชื่อเว็บไซตของบริษัทฯ
ชื่อเว็บไซต
www.nationchannel.com
www.oknation.net
www.nationradioonline.com
http://76nationchannel.com
http://breakingnews.nationchannel.com
www.247friend.net

รูปแบบ
เว็บไซตที่นําเสนอรายการโทรทัศนของสถานีขาว Nation Channel
บล็อกที่ใหประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมในการเสนอขอมูลขาวสาร
เว็บไซตที่นําเสนอรายการวิทยุที่บริษัทฯ รวมผลิต ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.
90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz
เว็บไซตที่เปนศูนยรวมคลิปวิดีโอภาพขาวเหตุการณจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ
เว็บไซตที่นําเสนอสรุปขาวสั้นจากสถานีขาว Nation Channel และหนังสือพิมพ
เดอะเนชั่น เพื่อสงไปใหเว็บไซตในเครือ NMG และเว็บไซตอื่นๆ ที่เปนพันธมิตรธุรกิจ
เว็ บ ไซต กิ จ กรรมทบทวนความรู ด า นวิ ช าการสํ า หรั บ เยาวชนที่ เ ตรี ย มตั ว สอบเข า
มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปนผูใหบริการในการดูแลและพัฒนาระบบตางๆ ของเว็บไซตของกลุมบริษัท
NMG รวมทั้ง เปนตัวแทนจําหนายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซตของกลุมบริษัท NMG และบริษัทภายนอกทั่วไป โดยมีรายไดจาก
สวนแบงคาโฆษณาในสัดสวนที่แตกตางกันตามขอตกลงที่ไดทํากันไว ซึ่งในปจจุบัน มีเว็บไซตในการดูแลของบริษัทฯ ดังนี้
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รายชื่อเว็บไซตที่บริษัทฯ เปนผูดูแลและพัฒนาระบบหรือเปนตัวแทนจําหนายโฆษณา
เจาของเว็บไซต
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป

บจ.เนชั่น นิวส เน็ตเวอรค

บริษัททั่วไป

ชื่อเว็บไซต
ลักษณะบริการ
www.bangkokbiznews.com เว็บไซตของหนังสือพิมพ - ดูแลและพัฒนาระบบ
กรุงเทพธุรกิจ
- ตัวแทนจําหนายโฆษณา
www.komchadleuk.net เว็บไซตของหนังสือพิมพ
คมชัดลึก
www.nationweekend.com เว็บไซตของหนังสือเนชั่น
สุดสัปดาห
www.nationmultimedia.com เว็บไซตของหนังสือพิมพ
เดอะเนชั่น
http://xpress.nationmultimedia.com เว็บไซตของ
หนังสือพิมพ Daily XPress
www.pantip.com เว็บไซตและบล็อกที่เปนแหลงรวม - ตัวแทนจําหนายโฆษณา
ขอมูลที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
www.exteen.com บล็ อกที่ ใ ห ป ระชาชนทั่ ว ไปเข า มามี
สวนรวมในการเสนอขอมูลขาวสาร
www.beartai.com เว็บไซตและบล็อกที่นําเสนอขอมูล
ดานไอที

2.) ธุรกิจบริการขอมูลผานโทรศัพทเคลื่อนที่
บริษัทฯ นําขอมูลขาวสารจากสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุของบริษัทฯ รวมทั้ง สื่อหนังสือพิมพของ NMG มา
พัฒนาใหมีเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอที่สามารถตอบรับกับวิถีการใชชีวิตที่ทันสมัยของคนยุคใหม ซึ่งนิยมรับขอมูลขาว
สารผานสื่อรูปแบบใหมๆ เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ เปนผูใหบริการสงขาวหรือรายงานเหตุการณตางๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนที่
ในรูปแบบขอความสั้นๆ (SMS: Short Message Service) และภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียง (MMS : Multimedia Messaging
Service) ซึ่งสามารถใหบริการสงขาวผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกเครือขาย และทุกประเภทขาวตามความตองการของ
ลูกคา เชน ขาวธุรกิจ ขาวภาษาอังกฤษ และขาวสารทั่วไป เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายไดจากคาสมาชิกรายเดือนของ
ผูใชบริการ SMS และ MMS ที่เปนบริการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีรายไดจากสวนแบงรายไดคาสมาชิก SMS และ MMS
ของกลุมบริษัท NMG จากการที่บริษัทฯ เปนตัวแทนดําเนินกิจกรรมดานการตลาดบริการดังกลาวแกกลุมบริษัท NMG ดวย
ซึ่งบริการ SMS และ MMS ของบริษัทฯ และกลุมบริษัท NMG มีดังนี้
บริการ SMS และ MMS ของบริษัทฯ และกลุมบริษัท NMG ณ เดือนกรกฎาคม 2552
บริการ SMS
บริการ
เนชั่นทันขาว
Nation English Breaking News
NtThaiVisa

รูปแบบ
ขาวสําคัญและประเด็นขาวใหมที่เกิดขึ้นอยางทันเหตุการณจาก
สถานีขาว Nation Channel
ขาวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพเดอะเนชั่น
ขาวภาษาอังกฤษจาก ThaiVisa และหนังสือพิมพเดอะเนชั่น
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บริการ
ขาวดวนกรุงเทพธุรกิจ
ขาวดวนคมชัดลึก
ขาวดวนคมชัดลึกบันเทิง
KOM-C
KOM-N
KOM-S
KOM-NE
KOM-LOCAL
CNBC Business News
CNBC Thai Business News
CNBC & English The Nation

CNBC & Thai Krungthepturakij
Nation Oil Alert
Enjoy English with NJ

รูปแบบ
ขาวและความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจและการเงิน
จากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
ขาวสําคัญและประเด็นขาวใหมที่เกิดขึ้นอยางทันเหตุการณจาก
หนังสือพิมพคมชัดลึก
ขาวบันเทิงจากจากหนังสือพิมพคมชัดลึก
ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก เจาะขาวภาคกลางและปริมณฑล
ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก เจาะขาวภาคเหนือ
ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก เจาะขาวภาคใต
ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก เจาะขาวภาคอีสาน
ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก เจาะขาวทองถิ่น (อบต.-อบจ.)
ขาวเศรษฐกิจ การเงิน หุนจากตลาดเอเซีย
จากสํานักขาว CNBC (ภาษาอังกฤษ)
ขาวเศรษฐกิจ การเงิน หุนจากตลาดเอเซีย
จากสํานักขาว CNBC (ภาษาไทย)
ขาวเศรษฐกิจ การเงิน หุนจากตลาดเอเซีย จากสํานักขาว
CNBCและขาวเศรษฐกิจในประเทศไทย จากหนังสือพิมพ
เดอะเนชั่น
ขาวเศรษฐกิจ การเงิน หุนจากตลาดเอเซีย จากสํานักขาว
CNBC และขาวเศรษฐกิจในประเทศไทย จากหนังสือพิมพ
กรุงเทพธุรกิจ
บริการแจงราคาน้ํามัน ขึ้น-ลง ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เรียนภาษาอังกฤษ

อัตราคาบริการตอเดือน

รูปแบบ
วิเคราะหขาวประเด็นสําคัญ โดย สุทธิชัย หยุน
ขาวพรอมภาพและเสียงจากสถานีขาว Nation Channel
ขาวพรอมภาพและเสียงในรูปแบบภาษาญี่ปุน

อัตราคาบริการตอเดือน
59 บาท
49 บาท
149 บาท

49 บาท
29 บาท
29 บาท
29 บาท
29 บาท
29 บาท
29 บาท
29 บาท
99 บาท
99 บาท
49 บาท

49 บาท
ครั้งละ 1 บาท
29 บาท

บริการ MMS
บริการ
SMS + MMS By Suthichai Yoon
Nation MMS News
Nation Japanese MMS News

3.3.2 การตลาดและการแขงขัน
1.) การตลาด
1.1) กลยุทธการดําเนินงาน
1.1.1) ธุรกิจเว็บไซด
บริษัทฯ มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจและกลยุทธการแขงขัน เพื่อเพิ่มความนิยมเว็บไซตของ
บริษัทฯ และรายไดจากการขายโฆษณาในเว็บไซตของบริษัทฯ และเว็บไซตของพันธมิตรทางธุรกิจ ดังนี้
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y การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของเว็บไซต
บริษัทฯ ไดดําเนินการติดตามเพื่อพัฒนาเนื้อหาและระบบการใชงานในเว็บไซตใหมี
ความถูกตอง ทันสมัย สอดรับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย และกาวทันเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ นอกจากนี้
บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมสถิติจํานวนผูเขาชมเว็บไซต และขอคิดเห็นจากผูเขาชมเว็บไซตและลูกคาโฆษณา เพื่อประเมิน
ความนิยมของแตละเว็บไซต และใชขอมูลดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาเว็บไซตใหมีคุณภาพทั้งในดานเนื้อหา รูปแบบ
การนําเสนอ และประสิทธิภาพในการใชงาน ใหสามารถแขงขันกับคูแขงในธุรกิจมากยิ่งขึ้น
y กลยุทธการขายแบบผสม (Total Media Solution) และการขายในลักษณะขามสื่อ
(Cross Selling)
จากการที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายโฆษณาของเว็บไซตตางๆ ซึ่งเปนศูนยกลางใน
การเผยแพรแลกเปลี่ยนขาวสารสาระความรูที่ครอบคลุมหลายกลุมลูกคา เชน นักธุรกิจ คนทํางาน นักเรียน นักศึกษา บริษัท
ฯ จึงมีการขายโฆษณาแบบผสม เพื่อใหลูกคาโฆษณาสามารถเลือกเงื่อนไขพิเศษในการลงโฆษณาในเว็บไซตตางๆ ไดพรอม
กัน ในราคาที่มีสวนลด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเสนอขายโฆษณาขามสื่อทุกประเภทของบริษัทฯ ทั้งโทรทัศน วิทยุ
และ เว็บไซต โดยกําหนดสวนลดราคาที่ดึงดูดลูกคาโฆษณา เพื่อใหสนองตอบตอความตองการของกลุมลูกคาโฆษณาไดมาก
ขึ้น อีกทั้ง ยังเปนการกระจายการลงโฆษณาทั้งในสื่อที่ไดรับความนิยมจากลูกคาโฆษณาในระดับสูงอยางสื่อโทรทัศน และสื่อ
ที่ไดรับความนิยมจากลูกคาโฆษณาระดับปานกลางอยางสื่อเว็บไซตไปพรอมกัน
1.1.2) ธุรกิจบริการขอมูลผานโทรศัพทเคลื่อนที่
บริษัทฯ มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจและกลยุทธการแขงขัน เพื่อเพิ่มจํานวนสมาชิกของบริการ
สงขาวหรือรายงานเหตุการณตางๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ดังนี้
y รูปแบบบริการที่หลากหลาย
บริษัทฯ มีรูปแบบบริการ SMS และ MMS อยางหลากหลายครอบคลุมผูบริโภคทุกกลุม
เพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกรับบริการไดตรงตามความตองการ โดยบริษัทฯ จะสรางสรรคบริการใหมๆ ใหสอดรับกับ
สถานการณและความตองการดานขาวสารของผูบริโภคอยูเสมอ
y การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง เพื่อขยายฐานสมาชิกใหมเพิ่ม
ขึ้น และรักษาฐานสมาชิกเดิมใหยังคงรับบริการของบริษัทฯ ตอเนื่องไปในระยะยาว เชน การใหสมัครทดลองใชบริการโดยไม
เสียคาใชจายแกสมาชิกใหม การเพิ่มระยะเวลาใชบริการโดยไมเสียคาใชจายแกสมาชิกเดิม เปนตน
1.2) กลุมลูกคาเปาหมาย
1.2.1) ธุรกิจเว็บไซด กลุมลูกคาแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
y กลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก บริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทที่เปนเจาของสินคาโดยตรง
y กลุมผูเขาชมเปาหมาย
กลุ ม ผู เ ข า ชมเป า หมายของเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ฯ และเว็ บ ไซต ที่ บ ริ ษั ท ฯ เป น ตั ว แทน
จําหนายโฆษณา มีความแตกตางกัน ดังนี้
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ผูเขาชมเปาหมายของเว็บไซตบริษัทฯ เว็บไซตที่บริษัทฯ เปนผูดูแลและพัฒนาระบบหรือเปนตัวแทนจําหนายโฆษณา
ประเภทเว็บไซต

เว็บไซต
www.nationchannel.com
เว็บไซตที่นําเสนอรายการ
โทรทัศนของสถานีขาว Nation Channel
www.nationradioonline.com เว็บไซตที่นําเสนอรายการ
วิทยุของบริษัทฯ ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5
MHz และ F.M.102.0 MHz
http://76nationchannel.com เว็บไซตที่เปนศูนยรวมคลิป
วิดีโอภาพขาวเหตุการณจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ
http://breakingnews.nationchannel.com เว็บไซตที่นํา
เสนอสรุปขาวสั้นจากสถานีขาว Nation Channel และ
เว็บไซตดานขาวและสาระความรู หนังสือพิมพเดอะเนชั่น
www.bangkokbiznews.com เว็บไซตของหนังสือพิมพ
กรุงเทพธุรกิจ
www.komchadleuk.net เว็บไซตของหนังสือพิมพคมชัดลึก
www.nationweekend.com เว็บไซตของหนังสือเนชั่นสุด
สัปดาห
www.nationmultimedia.com เว็บไซตของหนังสือพิมพ
เดอะเนชั่น
http://xpress.nationmultimedia.com เว็บไซตของหนังสือ
พิมพ Daily XPress
เว็บไซตดานการศึกษา
www.247friend.net เว็บไซตกิจกรรมทบทวนความรูดาน
วิชาการสําหรับเยาวชนที่เตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย
www.oknation.net บล็อกที่ใหประชาชนทั่วไปเขามามีสวน
รวมในการเสนอขอมูลขาวสาร
www.pantip.com เว็บไซตและบล็อกที่เปนแหลงรวมขอมูล
เว็บชุมชนที่เปนศูนยกลางในการ ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
เผยแพรขอมูลและความคิดเห็น www.exteen.com บล็อกที่ใหประชาชนทั่วไปเขามามีสวน
รวมในการเสนอขอมูลขาวสาร
www.beartai.com เว็บไซตและบล็อกที่นําเสนอขอมูลดาน
ไอที

กลุมผูเขาชมเปาหมาย
นักธุรกิจ คนทํางาน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจติดตาม
ขาวสารสาระความรู

นักธุรกิจ คนทํางาน และนักศึกษา
ประชาชนทั่ ว ไป โดยเฉพาะชาว
ต า ง ชาติ ที่ ส นใจติ ด ตามข า วสาร
สาระความรู
นักเรียนและผูปกครอง
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
วัยรุนและประชาชนทั่วไป
วัยรุนและประชาชนทั่วไปที่มีความ
สนใจขอมูลดานไอที

1.2.2) ธุรกิจบริการขอมูลผานโทรศัพทเคลื่อนที่ มีกลุมลูกคาเปาหมาย
ตองการรับรูขาวสารอยางทันเหตุการณ
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1.3) การจัดจําหนายและชองทางการจัดหนาย
1.3.1) ธุรกิจเว็บไซด
บริษัทฯ มีฝายขายพื้นที่โฆษณาในเว็บไซตของตนเอง จํานวน 7คน ทําหนาที่ติดตอกับบริษัท
ตัวแทนโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาโดยตรง
1.3.2) ธุรกิจบริการขอมูลผานโทรศัพทเคลื่อนที่
บริษัทฯ ไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธบริการ SMS และ MMS ผานสื่อโทรทัศน วิทยุ และ
เว็บไซตตางๆ ของบริษัทฯ และสื่อหนังสือพิมพและเว็บไซตของกลุมบริษัท NMG โดยผูบริโภคที่ประสงคจะใชบริการดังกลาว
สามารถสมัครใชบริการดวยตนเองผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่
2.) ภาพรวมอุตสาหกรรมและภาวะการแขงขัน
2.1) ภาพรวมอุตสาหกรรมและภาวะการแขงขัน
ป 2551 มีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ทั้งสิ้นประมาณ 15.41 ลานคน หรือประมาณรอยละ
24.3 ของจํานวนประชากรทั้งหมด เพิ่มขึ้นรอยละ 15 จากป 2550 ที่มีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต ประมาณ 13.40 ลานคน และ
คาดการณวา ในป 2552 จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตจะคงยังเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องประมาณรอยละ 10 มาอยูที่ประมาณ 17
ลานคน สงผลใหอัตราสวนผูใชอินเตอรเน็ตตอประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 26.6 เนื่องจากอินเตอรเน็ตมีบทบาท
สําคัญตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันมากขึ้น ประกอบกับผูใหบริการอินเตอรเน็ตมีการแขงขันเพื่อขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง
ครอบคลุมไปยังพื้นที่จังหวัดตางๆ ทําใหการบริการมีคุณภาพดีขึ้น ขณะที่อัตราคาบริการถูกลง (ที่มา : บทวิจัยของศูนยวิจัย
กสิกรไทย เดือนมีนาคม 2552
การคาดการณสัดสวนผูใชอินเตอรเน็ตในป 2552

จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย
ลานคน

18.0
16.0
14.0

13.

15.

10%

17.

15%

ผูที่ไมใชอินเตอรเน็ต

12.0
10.0

ผูใชอินเตอรเน็ต
26.6%

73.4%

8.0
6.0
4.0
2.0
2550

2551

2552F

ที่มา : บทวิจัยศูนยวิจัยกสิกรไทย เดือนมีนาคม 2552

ทั้งนี้ จากผลสํารวจของ The Pan Asia Pacific Cross Media Survey (“PAX”)1 ซึ่งเปนการสํารวจ
สื่อในภูมิภาคเอเซียรวมทุกสื่อ ทั้ง โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสาร และอินเตอรเน็ต ในชวงไตรมาส 3 ป 2550 – ไตรมาส

1

หนังสือพิมพผูจัดการ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551
สวนที่ 2 หนา 53

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2 ป 2551 ครอบคลุมกลุมตัวอยาง 3 กลุมหลัก ไดแก ผูบริหารระดับสูง กลุมคนที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และกลุมคนรุน
ใหมจาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเซีย แปซิฟค รวมประเทศไทย พบวา พฤติกรรมการใชสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมตัวอยางใน
การสํารวจไดแสดงใหเห็นถึงแนวโนมความนิยมและการขยายตัวของสื่ออินเตอรเน็ตอยางมีนัยสําคัญ คือ ประชากรกลุมอายุ
25 - 34 ป ซึ่งมีระดับรายไดสูง เปนกลุมที่เขาถึงอินเตอรเน็ตมากที่สุดถึงรอยละ 86 และในจํานวนนี้ ใชเวลาบนสื่อโทรทัศน
ประมาณรอยละ 40 หรือประมาณ 1,133 นาทีตอสัปดาห ขณะที่ใชเวลาบนสื่ออินเตอรเน็ตรอยละ 39 หรือประมาณ 857 นาที
ตอสัปดาห ซึ่งชวงหางระหวางการบริโภคสื่อโทรทัศนกับสื่ออินเตอรเน็ตไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ PAX คาดวา
ภายในป 2553 สัดสวนของผูใชอินเตอรเน็ตจะใกลเคียงกับสื่อโทรทัศน ตามการขยายตัวของจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตบรอดแบ
รนดที่เพิ่มขึ้น ในสวนของประเทศไทย ผลสํารวจของ PAX และขอมูลจากสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย พบวา ผูใช
อินเตอรเน็ตไทยมีเวลาในการใชงานบนอินเตอรเน็ตเฉลี่ย 768 นาทีตอสัปดาห สูงเปนอันดับสอง รองจากประเทศไตหวัน ที่มี
การใชเวลาบนอินเตอรเน็ตมากที่สุดในเอเซียแปซิฟค (ไมรวมประเทศญี่ปุน) โดยบริการที่ใชสวนใหญ คือ การคนหาขอมูล อี
เมลล และโปรแกรมสนทนา ตามลําดับ และชวงเวลาการใช งานสูงสุด คือ 20.00 – 24.00 น. ซึ่งแสดงใหเห็นวา ชวงเวลา
ไพรมไทม 20.00 น. ของสื่อโทรทัศน ที่มีอัตราคาโฆษณาสูงสุด ไดถูกสื่ออินเตอรเน็ตชิงสวนแบงไปดวยเชนกัน
ดานโทรศัพทเคลื่อนที่ ขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกรไทย ณ เดือนมีนาคม 2552 ระบุวา ปจจุบัน มีจํานวน
ผู ใ ช โ ทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ไ ม ต่ํ า กว า 31.9 ล า นคน และมี จํ า นวนเลขหมายกว า 61 ล า นเลขหมาย ขณะที่ พ ฤติ ก รรมการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ของคนไทย มีคาเฉลี่ยการโทร 2.47 ชั่วโมงตอวัน สูงเปนอันดับสองของโลกรองจากประเทศไตหวัน ทั้งนี้ ดวย
ความกาวหนาของเทคโนโลยี ไดมีการพัฒนาใหโทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบันมีระบบการใชงาน (Function) และเกิดบริการ
เสริมตางๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและความตองการใชงานของผูบริโภค เชน ถายภาพ ฟงเพลง เลนเกมส
เชื่ อ มต อ อิ น เตอร เ น็ ต เป น ต น ซึ่ ง ผลวิ จั ย ของศู น ย วิ จั ย กสิ ก รไทย เมื่ อ เดื อ นมี น าคม 2552 พบว า ตลาดบริ ก ารของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โดยเฉพาะตลาดบริการเสริม(Non-Voice Service) มีแนวโนมผูใชบริการเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้ง
บริการ SMS บริการ MMS บริการขาว บริการเสียงเพลงรอสายเรียกเขา และบริการอินเตอรเน็ต
การขยายตัวของตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
มูลคาตลาดบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่
(พันลานบาท/อัตราการขยายตัว)
บริการเสียง (Voice)
บริการเสริม (Non-voice)
มูลคาตลาดรวม

2551

2552F

130
125 – 127
(1%) (4%) – (2%)
36
41 – 42
27% 14% - 17%
166
166 – 169
4%
0% - 2%
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นอกจากนี้ ในป 2552 ที่โทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยจะกาวเขาสูยุคของการรับสงขอมูลความเร็ว
สูงไรสายอยางแทจริงดวยเทคโนโลยี 3G ซึ่งจะเอื้อใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่เทคโนโลยี 3G สามารถสื่อสารขอมูลดวยความเร็ว
มากขึ้น สัญญาณมีความชัดเจน และคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการเชื่อมตอ
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

อินเตอรเน็ต การรับสงอีเมลล และขยายระบบการใชงานบนโทรศัพทเคลื่อนที่ใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชน การสงคลิป
เสียงและวิดีโอภาพเคลื่อนไหวผานอินเตอรเน็ต การรับชมรายการโทรทัศน การสนทนาในลักษณะไดยินเสียงและเห็นภาพไป
พรอมกัน เปนตน เทคโนโลยี 3G นี้ จะมีสวนสนับสนุนใหมูลคาตลาดบริการของโทรศัพทเคลื่อนที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
กวาที่เปนอยู ณ ป 2551 ซึ่งอยูที่ 166,000 ลานบาท
ทั้งนี้ สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย ระบุวา ในป 2551 มูลคาโฆษณาในสื่อรูปแบบใหมหรือ
สื่อดิจิตอล ไดแก อินเตอรเน็ต และโทรศัพทเคลื่อนที่ มีมูลคาประมาณ 1,000 ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ 1 ของมูลคา
โฆษณาผานสื่อตางๆ ทั้งหมด อยางไรก็ตาม จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตบรอดแบนดในประเทศไทยที่เติบโต
อยูในระดับสูง และการกาวสูเทคโนโลยี 3G ของโทรศัพทเคลื่อนที่ของประเทศไทย ปจจัยดังกลาวจะผลักดันใหสื่อรูปแบบใหม
ทั้งสองไดรับความสนใจจากบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาในการเลือกใชเปนสื่อในการโฆษณาสินคาและ
บริการตางๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต ขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดการณแนวโนมการเติบโตของสื่อรูปแบบใหมหรือสื่อ
ดิจิตอล ในป 2552 วา ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งใหผูบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมมาใชเวลาอยูบานมากขึ้น
นั้น สื่อรูปแบบใหมจะเปนสื่อที่ไดรับความสนใจของลูกคาโฆษณาและมีโอกาสขยายตัวตอเนื่องจากปที่ผานมา เนื่องจากมีขอ
ไดเปรียบที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดชัดเจน สามารถวัดผลได และมีราคาถูกกวาสื่อประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ การ
โฆษณาผานเว็บไซต เว็บบอรด และอีเมล สามารถสรางกระแสการบอกตอของผูบริโภคไดรวดเร็ว และเปนสื่อที่ผูบริโภค
จํานวนไมนอยเห็นวามีความนาเชื่อถือ เมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ โดยบริษัทตัวแทนโฆษณาชั้นนําของไทย ระบุวา
สื่อรูปแบบใหมหรือสื่อดิจิตอลอาจมีอัตราการเติบโตเปนตัวเลขสองหลัก ในป 2552 แตทั้งนี้ ขึ้นอยูกับปริมาณการใชสื่อดิจิตอล
ของนักการตลาดดวย
2.2) ความนิยมและคูแขง
2.2.1) ธุรกิจเว็บไซด
บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมสถิติจํานวนผูเขาชมเว็บไซต ทั้งเว็บไซตของบริษัทฯ เว็บไซตที่
บริษัทฯ เปนผูใหบริการในการดูแลและพัฒนาระบบ และเว็บไซตที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายโฆษณา ซึ่งขอมูลดังกลาว
สามารถสะทอนใหเห็นถึงความนิยมของเว็บไซตไดทางหนึ่ง โดยสถิติจํานวนผูเยี่ยมชมของเว็บไซตตางๆ เปนดังนี้
สถิติผูเขาชมเว็บไซตบริษัทฯ เว็บไซตที่บริษัทฯ เปนผูดูแลและพัฒนาระบบหรือเปนตัวแทนจําหนายโฆษณา

เจาของเว็บไซต
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น

เว็บไซต
www.nationchannel.com
www.oknation.net
www.nationradioonline.com
http://76nationchannel.com
http://breakingnews.nationchannel.com
www.247friend.net
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จํานวนผูเขาชม หรือ
จํานวนสมาชิก
ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2552
30,137
99,102

-*
-*
-*
2,386

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

เจาของเว็บไซต
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป

บจ.เนชั่น นิวส เน็ตเวอรค
บริษัทภายนอกทั่วไป

เว็บไซต
www.bangkokbiznews.com
www.komchadleuk.net
www.nationweekend.com
www.nationmultimedia.com
http://xpress.nationmultimedia.com
www.pantip.com
www.exteen.com
www.beartai.com

จํานวนผูเขาชม หรือ
จํานวนสมาชิก
ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2552
35,358
46, 048
346
17,780

-**
4,157,695
256,252
75,358

ที่มา : บริษัทฯ
หมายเหตุ - * สถิติจํานวนผูเขาชมเว็บไซตดังกลาวถูกนําไปนับรวมในสถิติจํานวนผูเขาชมเว็บไซต www.nationchannel.com
** สถิติจํานวนผูเขาชมเว็บไซตดังกลาวถูกนําไปนับรวมในสถิติจํานวนผูเขาชมเว็บไซต www.nationmultimedia.com

ในปจจุบัน เว็บไซตบริษัทฯ และเว็บไซตของพันธมิตรทางธุรกิจที่รับบริการจากบริษัทฯ นั้น
สวนใหญเปนเว็บไซตที่นําเสนอขาวสารสาระความรู และบล็อกที่เปนแหลงขอมูลและศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซึ่งเว็บไซตที่มีลักษณะบุคลิกและกลุมผูเขาชมเปาหมายใกลเคียงกับเว็บไซตของบริษัทฯ มีดังนี้
คูแขงของเว็บไซตบริษัทฯ เว็บไซตที่บริษัทฯ เปนผูดูแลและพัฒนาระบบหรือเปนตัวแทนจําหนายโฆษณา
กลุมเปาหมาย
นักธุรกิจ คนทํางาน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ติดตามขาวสารสาระความรู

เว็บไซต/ ลักษณะบุคลิก
www.nationchannel.com เว็บไซตที่นําเสนอราย
การโทรทัศนของสถานี โทรทัศน Nation Channel
www.nationradioonline.com เว็บไซตที่นําเสนอ
รายการวิทยุของบริษัทฯ ที่ออกอากาศทางสถานี
วิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz
www.oknation.net บล็อกที่ใหประชาชนทั่วไปเขา
มามีสวนรวมในการเสนอขอมูลขาวสาร
http://76nationchannel.com เว็บไซตที่เปนศูนย
รวมคลิปวิดีโอภาพขาวเหตุการณจาก 76 จังหวัด
http://breakingnews.nationchannel.com
เว็ บ ไซต ที่ นํ า เสนอสรุ ป ข า วสั้ น จากสถานี ข า ว
Nation Channel และหนังสือพิมพเดอะเนชั่น
www.bangkokbiznews.com
เว็บไซตของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
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คูแขง
www.astv-tv.com เว็บไซตที่นําเสนอรายการ
โทรทัศนของสถานีโทรทัศน ASTV
เว็บไซตที่นําเสนอรายการวิทยุประเภทขาวและ
สาระความรู เชน http://radio.mcot.net,
www.106familynews.com
บล็อกที่มีลักษณะนําเสนอขอมูลขาวสาร เชน
www.gotoknow.com,
www.mblog.manager.co.th
เว็บไซตหนังสือพิมพทั่วไป เชน
www.manager.co.th, www.posttoday.com,
www.thairath.co.th, www.dailynews.co.th
เว็บไซตหนังสือพิมพขาวธุรกิจ เชน
www.manager.co.th, www.posttoday.com,
www.thannews.th.com

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

กลุมเปาหมาย

นั ก ธุ ร กิ จ ค น ทํ า ง า น แ ล ะ
นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป
โดยเฉพาะชาวตาง ชาติที่สนใจ
ติดตามขาวสารสาระความรู
นักเรียนและผูปกครอง

ประชาชนทั่วไป
วัยรุนและประชาชนทั่วไป
วั ย รุ น และประชาชนทั่ ว ไปที่ มี
ความสนใจขอมูลดานไอที

เว็บไซต/ ลักษณะบุคลิก
www.komchadleuk.net
เว็บไซตของหนังสือพิมพคมชัดลึก
www.nationweekend.com
เว็บไซตของหนังสือเนชั่นสุดสัปดาห
www.nationmultimedia.com
เว็บไซตของหนังสือพิมพเดอะเนชั่น
http://xpress.nationmultimedia.com
เว็บไซตของหนังสือ พิมพ Daily XPress
www.247friend.net เว็บไซตกิจกรรมทบทวน
ความรูดานวิชาการสําหรับเยาวชนที่เตรียมตัว
สอบเขามหาวิทยาลัย
www.pantip.com เว็บไซตและบล็อกที่เปนแหลง
รวมขอมูลที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
www.exteen.com บล็อกที่ใหประชาชนทั่วไปเขา
มามีสวนรวมในการเสนอขอมูลขาวสาร
www.beartai.com เว็บไซตและบล็อกที่นําเสนอ
ขอมูลดานไอที

คูแขง
เว็บไซตหนังสือพิมพขาวทั่วไป เชน
www.thairath.co.th, www.dailynews.co.th,
www.matichon.co.th/khaosod
www.matichon.co.th/weekly
www.bangkokpost.com
www.eduzones.com, www.dek-d.com

เว็บไซตรูปแบบ communities เชน
www.mthai.com, www.sanook.com
บล็อกวัยรุน เชน www.bloggoo.com,
www.dairyclub.com, storythai.com
เว็บไซตที่ใหความรูดานไอที เชน
www.duocore.com

2.2.2) ธุรกิจบริการขอมูลผานโทรศัพทเคลื่อนที่
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีจํานวนสมาชิก SMS และ MMS ทุกบริการ รวม
ทั้งสิ้นประมาณ 250,000 ราย (รวมสมาชิก SMS และ MMS ของกลุมบริษัท NMG) โดยคูแขงที่ใหบริการในลักษณะใกลเคียง
กับบริษัทฯ สวนใหญจะเปนผูประกอบการในวิชาชีพสื่อสารมวลชน ไดแก สํานักขาว หนังสือพิมพ และสถานีโทรทัศน เชน
สํานักขาว INN สํานักขาวไทย หนังสือพิมพผูจัดการ หนังสือพิมพโพสตทูเดย สถานีโทรทัศนชอง 3 สถานีโทรทัศนชอง 7
เปนตน อยางไรก็ตาม SMS และ MMS ของบริษัทฯ มีขอไดเปรียบคูแขงในดานบริการที่มีใหเลือกอยางหลากหลาย ขณะที่มี
อัตราคาบริการในระดับที่ใกลเคียงกัน ซึ่งจากผลสํารวจของ AGB Nielsen เมื่อเดือนกันยายน – ตุลาคม 2551 พบวา บริการ
รับขาว SMS และ MMS ของ NBC ไดรับความนิยมจากผูใชบริการในเขตกรุงเทพฯ เปนอันดับสอง

สวนที่ 2 หนา 57

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ผลสํารวจการเลือกใชบริการ SMS และ MMS ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ
% ของผูใชบริการขาว SMS/MMS
INN
Nation

8
%
8
%
7
7%

CH5
Siam Sport
MCOT
Post Today

%
6
%
6

Manager
Matichon
Daily News
CH7

23
%

32
%

3
%
2

%

%
ที่มา : AGB Nielsen ผลสํารวจจากประชากรในเขตกรุงเทพ เมื่อเดือนกันยายน – ตุลาคม 2551

3.) การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
3.1) ธุรกิจเว็บไซด
ปจจัยหลักสําคัญในการดําเนินการธุรกิจเว็บไซต คือ บุคลากร ฐานขอมูลขาว และเครื่องมืออุปกรณ
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรสวนงานสื่อรูปแบบใหมที่เกี่ยวของกับเว็บไซต
จํานวน 24 คน ซึ่งมีโครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1.1) ฝายผลิต
y Web Master ทําหนาที่เปนผูดูแลเว็บไซตในภาพรวม ใหมีเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอ
เปนไปตามแนวคิดหลักที่ไดกําหนดไว และอยูภายใตกรอบกฎหมาย รวมทั้งเปนผูทําหนาที่ประสานงานกับฝายตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหเว็บไซตสามารถดําเนินการตอไปไดโดยราบรื่น
y Web Programmer ทําหนาที่เขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลและแอ
พลิเคชั่นสบนเว็บไซต รวมทั้ง ดูแล ตรวจสอบ และแกไขขอผิดพลาดของระบบงาน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชงาน
เว็บไซตทุกฝาย ทั้งเจาหนาที่ของบริษัทฯ ใหสามารถดําเนินการปรับปรุง เพิ่มเติม หรือแกไขขอมูลตางๆ ไดโดยไมมีอุปสรรค
ติดขัด ขณะที่ผูใชภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลสวนตางๆ ในเว็บไซตไดดวยความรวดเร็ว
y Web Designer ทําหนาที่ออกแบบหนาเว็บไซตและกราฟฟคตางๆ ในเว็บไซต ใหสวยงาม
นาสนใจ สอดรับกับแนวคิดหลักของเว็บไซตนั้นๆ
y Web Editor ทําหนาที่ดูแลในการปรับปรุง เพิ่มเติม และแกไขขอมูลตางๆ ภายในเว็บไซต
ใหมีความถูกตองทันเหตุการณอยูเสมอ
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3.1.2) ฝายการตลาด
วางแผนกลยุทธการตลาดผานการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ บนเว็บไซต เพื่อสนับสนุนให
เว็บไซตของบริษัทฯ เปนที่รูจักในวงกวางและไดรับความนิยมจากกลุมเปาหมาย เชน รวมตอบแบบสอบถามเพื่อชิงรางวัล
ดาวนโหลด (Download) คูปองสวนลดรานอาหาร เปนตน
3.2) ธุรกิจบริการขอมูลผานโทรศัพทเคลื่อนที่
ปจจัยหลักสําคัญในจัดหาบริการ SMS และ MMS ของบริษัทฯ คือ บุคลากร ฐานขอมูลขาว และ
เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการผลิต ปจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรสวนงานสื่อรูปแบบใหมที่เกี่ยวของกับการผลิต SMS และ MMS
จํานวน 9 คน โดยขั้นตอนการผลิตขาว SMS เริ่มตนจากทีมงานคัดเลือกขาวสําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้นในรอบชั่วโมงที่ผานมาจาก
แหลงขาวหลัก อันไดแก สํานักขาวเนชั่นของ NMG ที่อยูในรูปฐานขอมูลกลางในระบบคอมพิวเตอร และขาวจากสํานักขาว
ตางประเทศที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ นํามาจัดทําเปนบทขาวที่สั้น กระชับ จํานวนไมเกิน 70 ตัวอักษรตอขาว
และสงตอใหบรรณาธิการขาวสื่อรูปแบบใหมเปนผูพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของขาวดังกลาวอีกครั้ง กอนจัดสงผานสาย
เคเบิลไฟเบอรออฟติกความเร็วสูงไปยังระบบ SMS Gateway เพื่อจัดสงไปยังระบบของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ
ตางๆ ใหกระจายสงตอไปยังสมาชิกที่สมัครใชบริการ
สําหรับบริการขาวรูปแบบ MMS ที่มีภาพและเสียง ทีมงานจะนําไฟลภาพและไฟลเสียงอานขาวของผู
ประกาศที่ไดบันทึกไวในรูปแบบดิจิตอล จัดสงไปยังระบบ SMS Gateway เพื่อจัดสงไปยังระบบของผูใหบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่ระบบตางๆ ใหกระจายสงตอไปยังสมาชิกที่สมัครใชบริการ
ขั้นตอนการผลิตและจัดสงขาว SMS และ MMS

SMS Gateway

ที่มา : บริษัทฯ
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4.) งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมมี –
5.) ขอจํากัดการประกอบธุรกิจ
การดําเนินธุรกิจดานเว็บไซตของบริษัทฯ ในปจจุบันอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติการกระทํา
ความผิ ดเกี่ย วกับคอมพิว เตอร พ.ศ.2550 ที่เริ่มมีผลใชบังคับเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และประกาศกระทรวงเรื่อ ง
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดใหผูใหบริการตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติ มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ที่ระบุวา "ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอร ไวไมนอย
กวา 90 วันนับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบ แตในกรณีที่จําเปนพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการผูใดเก็บรักษาขอมูล
จราจรคอมพิเตอรไวเกิน 90 วัน แตไมเกิน 1 ป เปนกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได ผูใหบริการจะตองเก็บรักษา
ขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการนับตั้งแตเริ่มใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอย
กวา 90 วันนับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุด ผูใหบริการรายใดไมปฏิบัติตามนี้ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5 แสนบาท"
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากกรณีดังกลาว จึงไดดําเนินการจัดหาระบบ
สารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลจราจร และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของเพื่อสามารถระบุตัวผูใชบริการได รวมทั้ง จัดใหมีการ
อบรมความรูแกพนักงานเกี่ยวกับขอบังคับ วิธีปฏิบัติ สิ่งที่พึงหลีกเลี่ยง ขอควรละเวนและภัยประเภทตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ
บริษัทฯ และพนักงาน หากไมมีมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยอยางทั่วถึงและเพียงพอ

สวนที่ 2 หนา 60

