บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตและให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ รับจัดงานอีเว้นท์ และ
จําหน่ายหนังสือที่สืบเนื่องจากการทํารายการโทรทัศน์ โดยบริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ความสนุกและความสุขที่สอดแทรก
สาระ ความรู้ และคติ เตือนใจให้กับผู้ชมรายการ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 22 ปี บริษัทได้ผลิตรายการหลากหลาย
ประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชม อาทิ ละครดราม่า (Drama) ละครซิทคอม (Sit Com) เกมโชว์ (Game Show)
วาไรตี้โชว์ (Variety Show) ทอล์คโชว์ (Talk Show) และสารคดี (Documentary) เป็นต้น โดยรายการดังกล่าวถูกถ่ายทอด
ผ่านสถานีชั้นนําต่างๆ อาทิ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 หรือโมเดอร์นไนน์ทีวี รวมถึงสถานีดาวเทีย ม และช่องทีวีดิจิตอลต่างๆ ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ มากมายทีถ่ ือเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพการผลิตรายการของบริษัทได้เป็นอย่างดี
อาทิ รางวัลเมขลา รางวัลมณีเมขลา และรางวัลโทรทัศน์ทองคํา เป็นต้น
บริษัทมีรายได้หลักจาก 1) รายได้ค่าโฆษณา ซึ่งเกิดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก 2 กลุ่ม
ได้แก่ ตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency) และผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และผู้ให้บริการในธุรกิจบริการต่างๆ ที่
ต้องการทําประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ (Direct Customer) โดยติดต่อเข้ามายังบริษัทโดยตรง เพื่อซื้อเวลาในช่วงรายการ
ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต 2) รายได้จากการให้บริการ ซึ่งเกิดจากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และงานอีเว้นท์ (Event) โดยมีกลุ่ม
ลูกค้ า 2 กลุ่ มได้แ ก่ กลุ่ ม ลู กค้ า เจ้า ของสถานี และกลุ่ม ลูก ค้าบริษั ทเอกชนที่ดํ าเนิน ธุร กิจ ผลิ ตรายการโทรทัศ น์ รวมถึ ง
หน่วยงานราชการที่ต้องการว่าจ้างผลิตรายการ และ 3) รายได้จากการผลิตและจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ขายสื่อโฆษณา
ทั้งนี้ บริษัทมีสตูดิโอสําหรับถ่ายทํารายการ 1 แห่ง จํานวน 2 สตูดิโอและมีแผนที่จะก่อสร้างสตูดิโอแห่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อ
รองรั บ การขยายตั ว ของบริ ษั ท ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ได้ ลงทุ น ซื้ อ ที่ ดิ น สํ า หรั บ เป็ น ที่ ตั้ ง สตู ดิ โอแห่ ง ใหม่ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
(รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวข้อที่ 6 โครงการในอนาคต)
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 บริษัทได้ดําเนินการจัดโครงสร้างกลุ่มเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต และเตรียมความพร้อมในการนํา บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท 2
บริษัทจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัท โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ทําให้บริษัทมีบริษัทย่อย 2
บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท ครีเอทีส มีเดีย จํากัด (CMED) ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ โดยเน้นผลิต
รายการที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ (International Format) โดยบริษัทเข้าถือหุ้นใน CMED คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียน CMED และ2) บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด (EM) ซึ่งดําเนินธุรกิจบริหารศิลปิน โดยบริษัทเข้า
ถือหุ้นใน EM คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน EM โดยการดําเนินการดังกล่าว ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน บริษัทจึงได้จัดทํางบการเงินรวมเสมือนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อนํามาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่า CMED และ EM เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 โดยงบการเงินรวมสําหรับงวดบัญชีปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2557 ได้รวมผลการดําเนินงานของ CMED และ EM สําหรับงวดบัญชีนั้นๆ ไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
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การพิจารณาข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท การนําเสนอข้อมูลสําหรับงวดบัญชีปี 2555 ปี 2556 จึงเป็นการนําเสนอข้อมูล
จากงบการเงินรวมเสมือน ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557 นําเสนอผ่านข้อมูลจากงบการเงินรวมภายหลังการจัดโครงสร้างกลุ่มแล้วเสร็จ ที่สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานของทั้งกลุ่มบริษัทได้แก่ บริษัท CMED และ EM โดยงวดบัญชีปี 2554 เป็นการนําเสนอข้อมูลจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดําเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) รายได้ค่าโฆษณา ซึ่งเกิดจาก
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 2) รายได้จากการให้บริการ ซึ่งเกิดจากธุรกิจให้บริการ อาทิ รับจ้างผลิตรายการโทรทั ศน์ รับจ้าง
จัดงานอีเว้นท์ (Event) 3) รายได้จากการบริหารศิลปิน และ 4) รายได้ผลิตและจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คโดยในปี 2554 ถึง
ปี 2556 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 มีโครงสร้างรายได้แสดงดังตาราง

ประเภทรายได้

รายได้ค่าโฆษณา
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการบริหารศิลปิน
รายได้จากการขายหนังสือ
รวมรายได้
รายได้อื่น
รายได้รวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
(งบตรวจสอบ)
31 ธ.ค. 54
ล้านบาท
%
306.28
78.30%
74.03
18.93%
0.00%
1.32
0.34%
381.63
97.57%
9.52
2.43%
391.15 100.00%

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
31 ธ.ค. 55
ล้านบาท
%
449.05
82.97%
86.08
15.90%
0.00%
0.41
0.07%
535.54
98.95%
5.70
1.05%
541.24 100.00%

31 ธ.ค. 56
ล้านบาท
%
535.26 84.36%
87.86 13.85%
4.59
0.72%
0.25
0.04%
627.96 98.97%
6.54
1.03%
634.50 100.00%

งบการเงินระหว่างกาล
รวม/สอบทานแล้ว
30 ก.ย. 57
ล้านบาท
%
378.93 85.30%
61.93 13.94%
1.78
0.40%
0.23
0.05%
442.87 99.70%
1.34
0.30%
444.21 100.00%

หมายเหตุ : - รายได้ค่าโฆษณา และรายได้จากการให้บริการ เกิดจากการผลิตรายการโทรทัศน์ และการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์แ ละการ
รับจ้างจัดงานอีเว้นท์ (Event) หรือกิจกรรม โดยรายได้ค่าโฆษณา และรายได้จากการให้บริการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ เกิดขึ้น
ในนามของบริษัทและ CMED โดยบริษัทรับงานผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ทุกประเภท ในขณะที่ CMED เน้นรับงานผลิต
และรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ (International Format) (รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 2.2 ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริการ และส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หัวข้อที่ 16 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ)
- รายได้จากการบริหารศิลปิน เป็นรายได้ที่เกิดในนาม EM เป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2556 และงวด 9 เดือนปี 2557 บริษัทมีรายได้จาก
การบริหารศิลปินเท่ากับ 0.45 ล้านบาท และ 0.41 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากศิลปินภายใต้สังกัดบริษัท และ EM ไปรับงาน ซึ่งศิลปิน
บางส่วนภายใต้สังกัด EM รับงานผ่านทางบริษัท
- รายได้จากการขายหนังสือ หมายถึง รายได้ที่เกิด จากการผลิตและจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค อาทิ หนังสือกินรอบกรุง หนังสือ
ก๋วยเตี๋ยวรอบกรุง และหนังสือซีฟู้ดรอบกรุง เป็นต้น โดยรายได้ดังกล่าวเกิดขึ้นในนามบริษัท
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- รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า รายได้จากการจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ดอกเบี้ย
รับ รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์ประกอบฉากและอุปกรณ์สํานักงาน และรายได้จากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว โดยใน
ปี 2554 บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจํานวน 4.77 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายได้ค่ านายหน้าในการหาโฆษณาให้กับ CMED ทั้งนี้ ในปี
2554 ถึงปี 2556 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเท่ากับ 2.90 ล้านบาท 3.17 ล้านบาท และ
2.66 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งเกิดจากการได้รับสิทธิการเช่าพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า และนํามาปล่อยเช่าให้กับผู้ประกอบการ
ร้านอาหารรายหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ขายสิทธิการเช่าดังกล่าว
ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าดังกล่าวในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ซึ่งทําให้เกิดกําไรจากการจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจํานวน
1.15 ล้านบาท

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
จากโครงสร้ า งรายได้ ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย า
า า
ก
กา
กลุ่ ม
ก 4 ประเภทแยกตามโครงสร้างรายได้ ก 1) า
า
า 2) รายได้จากการให้บริการ 3) รายได้จาก
การบริหารศิลปิน และ 4) รายได้ที่เกิดจากการผลิตและจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์
และบริการแต่ละประเภทได้ ดังนี้
1. รายได้ค่าโฆษณา
รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในนามของบริษัทและ CMED โดยบริษัทและ CMED จะเช่าช่วงเวลาจาก
ทางสถานีหรือช่องโทรทัศน์ต่างๆ เพื่อออกอากาศรายการที่ผลิต ซึ่งรายการที่บริษัทผลิตจะเป็นรายการที่มีลิขสิทธิ์เป็นของ
บริษัทเอง ในขณะที่รายการที่ CMED ผลิต จะเป็นรายการที่ CMED ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศ ซึ่งรูปแบบการผลิตจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้นได้รับการอนุมัติจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยช่วงเวลาที่บริษัท และ CMED ซื้อจากสถานีเพื่อ
ออกอากาศ จะมีเวลาช่วงหนึ่งที่ถูกนํามาสร้างรายได้ โดยการขายเวลาออกอากาศให้กับลูกค้าที่ต้องการโฆษณาโปรโมท
สินค้าและบริการ โดยรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สถานีจะมีความแตกต่างไปตามเงื่อนไขที่สถานีกําหนด อาทิ จ่ายค่า
เช่าช่วงเวลาออกอากาศ จ่ายค่าตอบแทนโดยให้ส่วนแบ่งรายได้จากค่าโฆษณา (Revenue Sharing) หรือจ่ายค่าตอบแทน
โดยแบ่งช่วงเวลาในการขายโฆษณาให้สถานีนําไปขายเอง (Time Sharing) เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะมีรายได้ก็ต่อเมื่อรายการที่
บริษัทผลิตได้ออกอากาศทางสถานีเท่านั้น ซึ่งลูกค้าจะทําการตรวจสอบการออกอากาศของรายการที่ซื้อเวลาลงโฆษณา
ร่วมกับเอกสารข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้เป็นหลักฐานการออกอากาศ อาทิ เทปหรือซีดีบันทึกรายการ เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน
บริษัทและ CMED มีรายการที่ผลิตและออกอากาศจํานวน 5 รายการ โดยแบ่งรายการเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1) ก
(Game Show) ได้แก่ รายการโทรทัศน์ซึ่งมีรูปแบบที่นาํ แขกรับเชิญ ซึ่งอาจเป็นนักแสดงหรือผู้ชม
จากทางบ้าน มาร่วมเล่นเกมเปิดป้าย หรือทายปัญหาในทุกรูปแบบ อาทิ ปัญหาในเชิงวิชาการ ปัญหาเชาว์
รวมถึงการเสี่ยงโชค เพื่อรับรางวัลและเงินรางวัลต่างๆ
2)
Contest Show) ได้แก่ รายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบเป็นการแข่งขันประกวดความสามารถของ
ผู้ชมทางบ้านที่เข้ามาร่วมแสดงความสามารถ ตามลักษณะการแข่งขันที่กําหนด เพื่อรับรางวัลและเงิน
รางวัลต่างๆ

หน้าที่ 2 - 3

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)

3)

ก Dating Game) ได้แก่ รายการที่มีลักษณะเป็นรายการผู้ร่วมรายการทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
มีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะออกเดตซึ่งกันและกัน
4) า
Variety Show) หรือวาไรตี้ทอล์คโชว์ (Variety Talk Show) ได้แก่ รายการที่มีลักษณะพิธีกร
หลักจะนั่งสนทนากับแขกรับเชิญในประเด็นที่แตกต่างและหลากหลาย
5)
(Sitcom) ได้แก่ รายการที่มีลักษณะ เป็นละครตลกเบาสมองที่ตวั ละครในเรื่องจะได้พบเจอ
กับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันแตกต่างกันไปในแต่ละตอน
ตารางแสดงรายละเอียดรายการที่ออกอากาศของบริษัทและ CMED ในปัจจุบัน
รายการ
ในนามบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
1. มาสเตอร์คีย์
เวทีแจ้งเกิด
(Master Key)
2. แอทไนท์ วาไรตี้
(At Night
Variety)

3. หลวงตามหาชน*

4. บ้านวุ่นอุ่นไอรัก**

ประเภทและรายละเอียดรายการ
ประเภท
รูปแบบรายการ
รายการ
การแข่ ง ขั น ที่ มุ่ ง เน้ น
ค ว า ม บั น เ ทิ ง ใ น
รู ป แบบการประกวด
ร้องเพลง
วาไรตี้โชว์ รายการที่ให้สาระและ
ค ว า ม บั น เ ทิ ง
หลากหลายรู ป แบบ
อาทิ ก ารสั ม ภาษณ์
แขกรั บ เชิ ญ นํ า เที่ ย ว
และชิมอาหาร เป็นต้น
ละครซิทคอม ละครสร้างสรรค์สังคม
ให้ข้อคิดในการดําเนิน
ชี วิ ต โดยสอดแทรก
ห ลั ก คํ า ส อ น ท า ง
ศาสนา

สถานี
ออกอากาศ

การจ่าย
ค่าตอบแทน

สถานีโทรทัศน์ การแบ่งเวลา
ไทยทีวีสีช่อง 3 โฆษณากับทาง
สถานี (Time
Sharing)
สถานีวิทยุ
จ่ายค่าเช่า
โทรทัศน์
สถานี
กองทัพบกช่อง
5

วัน / เวลาออกอากาศ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
เวลา 10.10 – 10.35 น.
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา
23.30 – 24.00 น.

การแบ่งเวลา  ช่อง 3 : ทุกวันเสาร์
โฆษณากับทาง
เวลา 08.45 –
สถานี (Time
09.15 น.
Sharing)
 ช่อง 3 Family (33
SD) : ทุกวันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา
19.30 – 20.00 น.
ละครซิทคอม ละครสร้างสรรค์สังคม ทีวีดิจิตอลช่อง การแบ่งเวลา
ช่อง 3 Family (33
เน้นส่งเสริมการสร้า ง 3 Family
โฆษณากับทาง SD) ทุกวันอาทิตย์
ค ว า ม รั ก ภ า ย ใ น
สถานี (Time
เวลา 16.00 – 17.00
ครอบครัว
Sharing)
น.

ในนามบริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด (CMED)
1. เทค มี เอาท์ (ไทย
เดตติ้งเกม
แลนด์) (Take Me
Out Thailand)

สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3
และทีวีดิจิตอล
ช่อง 3 Family

รายการ International สถานีโทรทัศน์
Format ที่ซื้อลิขสิทธิ์ ไทยทีวสี ีช่อง 3
จากต่ า งประเทศ กั บ
รู ป แ บ บ ร า ย ก า ร
สําหรับคนโสดครั้งแรก
ของเมือ งไทย เพื่อ หา
คนที่ ใช่ สํ า หรั บ เค้ า
และเธอ
หน้าที่ 2 - 4

การแบ่งรายได้
ค่าโฆษณากับ
ทางสถานี
(Revenue
Sharing)

ทุกวันเสาร์ เวลา
14.00 – 14.45 น.

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : * รายการหลวงตามหาชนที่ออกอากาศผ่านช่อง 3 Family (33 SD) เป็นการนําเทปบันทึกรายการมาออกอากาศซ้ํา (Re-Run) ซึ่ง
บริษัทมีรายได้จากการขายโฆษณาในช่วงการออกอากาศ
** รายการบ้านวุ่นอุ่นไอรัก เป็นการนําเทปบันทึกรายการมาออกอากาศซ้ํา (Re-Run) ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายโฆษณาในช่วง
การออกอากาศ
- บริษัทและ CMED ไม่มีการลงนามสัญญาการใช้เวลากับทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เนื่องจากเป็นแนวทางปฏิบัติของทาง
สถานี ทั้งนี้ บริษัทและ CMED จะจัดส่งตารางแผนการออกอากาศโฆษณาในตอนนั้นๆ ของรายการให้ทางสถานี เพื่อเป็นการ
ยืนยันแผนการออก Spot โฆษณาของลูกค้า โดยมียอดรวมของเวลาโฆษณาตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท
และ CMED ไม่เคยถูกยกเลิกการผลิตรายการหรือยกเลิกการออกอากาศจากสถานีดังกล่าว

ตารางแสดงรายการโทรทัศน์ของบริษทั และ CMED ที่เคยออกอากาศในปี 2554 ถึงปัจจุบนั
รายการ
ในนามบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
1.
า

ประเภทและรายละเอียดรายการ
ประเภท
รูปแบบรายการ
รายการ
เกมโชว์

2. วูเม้นวอยซ์ : คน
ไหน..หัวใจเลือก
(Women’s
Voice)

เกมโชว์

3. Family Fighting
เกมซ่าท้ายกบ้าน

เกมโชว์

4. สาวแซ่ด
Z Generation
(ปัจจุบันช่วงเวลา
ออกอากาศ เป็น
ของรายการแอท
ไนน์ วาไรตี้ ซึ่ง
เกิดจาก ทางเรา
ขอเปลี่ยน
รูปแบบ)
5. หน้ากากทองคํา

วาไรตี้โชว์

เกมโชว์

ต อ บ ปั ญ หาเ ชิ ง วิ ชาการ แ ล ะ
ความรู้รอบตัว โดยเชิญดาราและ
นักแสดงร่วมรายการ เพื่อ ชิงเงิ น
รางวัล

สถานี
ออกอากาศ

วัน / เวลา
ออกอากาศ

สถานีวิทยุ
โทรทัศน์
กองทัพบกช่อง
5

ปี 2555 ถึงเดือน
สิงหาคม 2557
ออกอากาศทุก
วันอังคาร เวลา
22.30 – 23.30
น.
นัก แสดงชาย 3 ท่ าน ในฐานะ สถานีโทรทัศน์ ปี 2556 ถึงเดือน
ตั ว แทนสุ ภ าพบุ รุ ษ ตอบคํ า ถาม โมเดิร์นไนน์ทีวี มกราคม 2557
จากสถานการณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ หา
ออกอากาศทุก
ผู้ชายที่ใช่สําหรับผู้หญิง
วันอาทิพย์
เวลา 16.00 –
17.00 น.
ท้าประลองความสามารถในการ สถานีโทรทัศน์
เล่นเกมต่างๆ ระหว่างครอบครั ว โมเดิรน์ ไนน์ทีวี
ทายนั ก แสดงและผู้ ช มทางบ้ า น
เพื่อชิงเงินรางวัล

ปี 2557 ทุกวัน
อาทิตย์
เวลา 16.00 –
17.00 น.

รายการที่ ใ ห้ ส าระและความ
บัน เทิ ง หลากหลายรู ป แบบ อาทิ
การสั ม ภาษณ์ แ ขกรั บ เชิ ญ นํ า
เที่ยว และชิมอาหาร เป็นต้น

ปี 2555
ออกอากาศทุก
วันพฤหัสบดี
เวลา 23.30 –
24.00 น.

สถานีวิทยุ
โทรทัศน์
กองทัพบก
ช่อง 5

รายการหน้ า กากทองคํ า เป็ น สถานีโทรทัศน์ ปี 2555
รายการเกมส์โชว์ที่จะให้ผู้แข่งขัน โมเดิร์นไนน์ทีวี ออกอากาศทุก
จากทางบ้ า นเปิ ด หน้ า กากและ
วันพุธ เวลา
หน้าที่ 2 - 5

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)

ต อ บ คํ า ถ า ม ป ริ ศ น า ภ า ย ใ ต้
หน้ากากให้ถู กต้อ งเพื่อ ชิง รางวั ล
อย่างมากมาย
6. สะบัดช่อ

วาไรตี้ทอล์คโชว์ รายการสะบั ด ช่ อ เป็ น รายการ
เกี่ย วกั บวาไรตี้ทอล์ค โชว์ ที่จ ะนํ า
บุ ค คลต่ า งๆมาพู ด คุ ย ถึ ง เรื่ อ งที่
น่ า สนใจ และนํ า เสนอเรื่ อ งราว
ต่างๆที่คุณยังไม่เคยได้รู้มาก่อน

7. คู่รักต่างขั้ว

ละครซิทคอม

ละครซิทคอมเรื่องราวชีวิตคู่รักที่
ต่างกันคนละขั้ว

8. แสบจิ๋วป่วนหัวใจ

ละครซิทคอม

เรื่องราวการตามความฝันของ
ชมพู่และมิว ที่มีสองตัวป่วนมา
ช่วยทําให้เรื่องมันทั้งป่วนและแสบ
ยิ่งขึ้น

22.45 -23.35 น.

สถานีวิทยุ
โทรทัศน์
กองทัพบก
ช่อง 5

ปี 2554 ถึงปี
2555
ออกอากาศทุก
วันอังคาร เวลา
22.30 - 23.30
น.
สถานีโทรทัศน์ ปี 2555
โมเดิร์นไนน์ทีวี ออกอากาศทุก
วันอาทิตย์ เวลา
13.25 – 14.25
น.

สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3
และทีวีดิจิตอล
ช่อง 3 SD

9. คู่ซี้คู่แซบ

เกมโชว์

เชิญนักแสดงรับเชิญมาร่วม
เฮฮา เชนอล
รายการ 2 คน คู่ซี้ หรือคู่แซบ แล้ว (HayHa
ให้นักแสดงรับเชิญ มาแข่งขันเกม Channel)
กับพิธีกรเพื่อเอาชนะให้ได้ แข่งขัน
และชนะในเกมที่กําหนด มีสิทธิ์
ทําโทษทีมที่แพ้ได้ทันที

10. จับคู่ดูตลก

เกมโชว์

รายการวาไรตี้ที่ทั้งสนุกและฮา ไป เฮฮา เชนอล
กับ 2 พิธีกร
(HayHa
Channel)

11. โอโน่โชว์

วาไรตี้ทอล์คโชว์ รายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ที่ทั้งสนุก
และฮา ไปกลับ 2 พิธีกร โอ และนี
โน่

12. หมู่ 7 เด็ดสะระตี่

ละครซิทคอม

สถานีวิทยุ
โทรทัศน์
กองทัพบก
ช่อง 5

ละครซิทคอมเรื่องราวขอชุมชนหมู่ สถานีโทรทัศน์
7 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ. สีกองทัพบก
นนทบุรี ถึงแม้จะเป็นชุมชนกึ่ง
ช่อง 7
กสิกรรม แต่ทุกคน ได้พยายาม
ผลักดันชุมชนของตัวเองให้เป็น
ชุมชนยุคใหม่
หน้าที่ 2 - 6

ปี 2555
ออกอากาศทุก
วันจันทร์ ถึงพุธ
เวลา 18.00 –
18.30 น.
ปี 2554
ออกอากาศทุก
วันจันทร์ 18:00

ปี 2554
ออกอากาศทุก
วันจันทร์ 18:30

ปี 2554
ออกอากาศทุก
วันพฤหัสบดี
เวลา 21.30 –
22.20 น.
ปี 2554
ออกอากาศทุก
วันอังคารและวัน
พุธ เวลา 10.3011.25

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)

13. สลัดโสดคอมปานี

ในนามบริษัท ครีเอทีส มีเดีย จํากัด (CMED)
1. แดนซ์ ยัว แฟท

ออฟ (Dance
Your Fat Off)*

2. ไทยแลนด์
แดนซ์ นาว
(Thailand
Dance Now)

ละครซิทคอม

ซิทคอมฮาฮาแบบมีสาระสําหรับ
คนโสด ไม่โสด อยากโสดหรือ
แกล้งโสด

สถานีโทรทัศน์ ปี 2554
โมเดิร์นไนน์ทีวี ออกอากาศโสด
ทุกวันอาทิตย์
เวลา 14-00 15.00 น.

เกมโชว์

เกมโชว์แข่งขันเต้น พร้อมกับการ
แข่งขันลดน้ําหนักของผู้ร่วม
แข่งขัน

สถานีโทรทัศน์ ปี 2556, 2557
ไทยทีวีสีช่อง 3 เดือนมีนาคมพฤษภาคม
ออกอากาศทุก
วันทุกวันเสาร์
เวลา 17.3019.00 น.

เกมโชว์

เกมโชว์แข่งขันเต้น

สถานีโทรทัศน์ ปี 2556 เดือน
ไทยทีวีสีช่อง 3 ตุลาคม –
ธันวาคม
ออกอากาศทุก
วันทุกวันเสาร์
เวลา 17.3019.00 น.

หมายเหตุ: * ปัจจุบัน CMED ได้เจรจาเบื้องต้นกับเจ้าของลิขสิทธิ์รายการแดนซ์ ยัว แฟท ออฟ เพื่อผลิตเป็นซีซั่นที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้
ลงนามสัญญาการให้สิทธิ์ในการเป็นผูผ้ ลิตในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะออกอากาศในเดือนกรกฎาคม
2558 นี้

2. รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการ เกิดจากการดําเนินงานจาก 2 ส่วน ได้แก่ 1) การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเกิด
ในนามบริษัท และ CMED และ 2) การรับจ้างจัดกิจกรรม (Event) ซึ่งเกิดในนามของบริษัท
2.1 รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์
บริษัทและ CMED มีรายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งลิขสิทธิ์รายการที่รับจ้างผลิตจะเป็น
ของผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทรับจ้างผลิตรายการให้กับผู้ว่าจ้างทั่วไป อาทิ สถานีโทรทัศน์ บริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และ
หน่วยงานราชการที่ต้องการว่าจ้างผลิตรายการ โดยบริษัทและ CMED ได้รับรายได้ในรูปค่าจ้างจากค่าออกแบบรายการและ
ค่าจ้างผลิตเป็นรายตอน (ไม่เกี่ยวกับการออกอากาศ) ทั้งนี้ รูปแบบของรายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์แบ่ง เป็น 2
ลักษณะ คือ 1) รับจ้างออกแบบและผลิตรายการ และ 2) รับจ้างผลิตรายการ
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2.1.1 รับจ้างออกแบบและผลิตรายการ
การรั บจ้างออกแบบ และ ผลิ ตรายการ บริษัทมี หน้าที่ ออกแบบรู ปแบบรายการตามคอนเซ็ ป
(Concept) ที่ได้รับจากลูกค้า รวมถึงผลิตรายการตามรูปแบบที่นําเสนอและได้รับการอนุมัติจากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยบริษัทจะตกลงกับลูกค้าเพื่อกําหนดจํานวนตอนที่ผลิต เพื่อกําหนดค่าจ้างผลิตที่ชัดเจน โดยปัจจุบัน บริษัทและ CMED มี
รายการที่รับจ้างออกแบบและผลิตรายการจํานวนทั้งสิ้น 3 รายการ ดังนี้
รายการ

ผู้ว่าจ้าง

ประเภทและรายละเอียดรายการ
ประเภท
รูปแบบรายการ
รายการ

ในนามบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
1. กาละแมร์
บริษัท บีอีซี
เวิลด์ จํากัด
(มหาชน)

2. แต๋ง
เจี๊ยบ ดี้
วาไรตี้ 3
ฝ่าย
3. สิงห์
สนาม
หลวง
4. แสนดี
เดอะซีรี่ย์

วาไรตี้ทอล์คโชว์ วาไรตื้ ท อล์ ค โชว์ เพื่ อ
สร้ า งแรงปั น ดาลใจให้
คนมองออกจากตั ว เอง
เห็นคนรอบข้างและกล้า
ที่ จ ะเริ่ ม ต้ น สร้ า งการ
เปลี่ ย นแปลงให้ ตั ว เอง
และสังคม
บริษัท มีเดีย
วาไรตี้ทอล์คโชว์ สนทนาไปกั บ 3 พิ ธี ก ร
แอนด์ บรอด
แต๋ ง เจี๊ ย บ ดี๋ 3 ศิ ล ปิ น
คาสติ้ง จํากัด
ของวงการดนตรี ไ ทย
ที่ม ารวมตัว ครั้ งแรกบน
หน้าจอทีวี
บริษัท ทริปเปิล
เกมโชว์
ก า ร แ ข่ ง ขั น ผ่ า น
วี บรอดคาสท์
การละเล่ น แบบไทย ที่
จํากัด
เน้นการเล่นเป็นทีม เพื่อ
ชิงเงินรางวัล
บจก.ทรูโฟร์ยู
ละครซิทคอม ละครสร้ า งสรรค์ สั ง คม
สเตชั่น
เน้นการส่งเสริม

สถานีออกอากาศ
ช่อง 3 Family
หรือดิจิตอลทีวี
ช่อง 33 SD

วัน/เวลา
ออกอากาศ
ทุกวันเสาร์และวัน
อาทิตย์ เวลา
19.00 – 20.00 น.

PPTV
ทุกวันอาทิตย์
ดิจิตอลทีวี ช่อง 36 เวลา 22.10 –
ดาวเทียม ช่อง 46 23.10 น.
ดิจิตอลทีวี ช่อง
ไทยรัฐ

ทุกวันศุกร์ เวลา
22.15 – 23.15 น.

ทรูโฟร์ยู

ทุกวันพฤหัสบดีวันศุกร์ เวลา
20.15 - 21.25 น.

หมายเหตุ : - รายการแสนดีเดอะซีรี่ย์ สัญญาว่าจ้างหมดอายุเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ซึ่งบริษัทผลิตรายการได้ตามกําหนด ทั้งนี้ รายการเริ่ม
ออกอากาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

2.1.2 รับจ้างผลิตรายการ
การรับจ้างผลิตรายการ บริษัทและ CMED จะเป็นผู้ผลิตรายการตามรูปแบบและคอนเซ็ปรายการ
ที่ได้รับจากลูกค้า ทั้งนี้ รายการที่บริษัทรับจ้างผลิตจะเป็นรายการที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งละคร เกมโชว์ วาไรตี้ทอล์คโชว์
ฯลฯ ในขณะที่ CMED เน้นรับจ้างผลิตรายการที่มีรูปแบบเป็น International Format หรือรายการที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์
รายการจากต่างประเทศ ซึ่งรายการในลักษณะ International Format จะมีรูปแบบและคอนเซ็ปที่แน่นอน ชัดเจน และไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามจํานวนตอนผลิต ที่ตกลงกัน ทั้งนี้
ปัจจุบันบริษัทให้บริการกับ CMED เพื่อผลิตรายการเทค มี เอาท์ ไทยแลนด์ (Take Me Out Thailand) ซึ่งเป็นรายการใน
รูปแบบของ International Format อีกทั้งยังมีแผนร่วมผลิตรายการ Dance Your Fat Off ซีซั่น 3 ซึ่งทาง CMED ได้มีการตก
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ลงเบื้องต้นกับทางเจ้าของลิขสิทธิ์และสถานีเพื่อขอต่อสัญญาดําเนินการผลิต Dance Your Fat Off ในซีซั่นที่ 3 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยได้ลงนามสัญญาการให้สิทธิ์ในการเป็นผู้ผลิต ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะ
ออกอากาศเดือนกรกฎาคม 2558 นี้ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทและ CMED รับจ้างผลิตรายการจํานวนทั้งสิ้น 3 รายการ ดังนี้

รายการ

ผู้ว่าจ้าง

ในนามบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
1. เทค มี
CMED
เอาท์ ไทย
แลนด์
(Take Me
Out
Thailand)

2. Dawn of
Gaia
ก้าวใหม่
โลกธุรกิจ*

CMED

ในนามบริษัท ครีเอทีส มีเดีย จํากัด (CMED)
3. Dawn of
บจก.
Gaia
กรุ๊ปเอ็ม
ก้าวใหม่
พร็อพ
โลกธุรกิจ
ไพรเอท
เทอร์รี่
มีเดีย

ประเภทและรายละเอียดรายการ
ประเภท
รูปแบบรายการ
รายการ
เดตติ้งเกม

เกมโชว์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล
รูปแบบใหม่ ที่โด่งดังในกว่า
30 ประเทศ ระหว่าง 1 หนุ่ม
โสด กับ 30 สาวโสด โดย
CMED ยังได้รับการอนุญาต
จากต่างประเทศให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนเป็น 1 สาวโสด
กับ 30 หนุ่มโสด เพื่อสร้าง
สีสรรให้กับรายการ
รายการสารคดี รายการธุร กิจยอดนิยมจาก
ญี่ ปุ่ น นํ าเ ส นอ เ กี่ ย วกั บ
เส้ น ทางสู่ ค วามสํ า เร็ จ ของ
นักธุร กิจชาวญี่ปุ่นที่ประสบ
ความสํ า เร็ จ เพื่ อ สร้ า งแรง
บันดาลใจให้กับผู้ชม

สถานีออกอากาศ

วัน/เวลา
ออกอากาศ

สถานีโทรทัศน์ไทย ทุกวันเสาร์ เวลา
ทีวีสีช่อง 3
14.00 – 14.45 น.

ช่อง 3 Family (33 ทุกวันอาทิตย์
SD)
เวลา 23.00 –
24.00 น.

รายการสารคดี รายการธุร กิจยอดนิยมจาก ช่อง 3 Family (33 ทุกวันอาทิตย์
ญี่ ปุ่ น นํ าเ ส นอ เ กี่ ย วกั บ SD)
เวลา 23.00 –
เส้ น ทางสู่ ค วามสํ า เร็ จ ของ
24.00 น.
นักธุร กิจชาวญี่ปุ่นที่ ประสบ
ความสํ า เร็ จ เพื่ อ สร้ า งแรง
บันดาลใจให้กับผู้ชม

หมายเหตุ : - * CMED ว่าจ้างบริษัทผลิตรายการ Dawn of Gaia ก้าวใหม่โลกธุรกิจ
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ตารางแสดงรายการโทรทัศน์ที่บริษัทและ CMED รับจ้างออกแบบและผลิต และรับจ้างผลิตรายการ ที่เคย
ออกอากาศในปี 2554 ถึงปัจจุบัน
รายการ
ในนามบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
1. เทค มี เอาท์ ไทย
แลนด์ (Take Me
Out Thailand)

ประเภทและรายละเอียดรายการ
ประเภท
รูปแบบรายการ
รายการ
เดตติ้งเกม

เกมโชว์อินเตอร์เนชั่นแนลรูปแบบ
ใหม่ ที่โด่งดังในกว่า 30 ประเทศ
ระหว่า ง 1 หนุ่ มโสด กับ 30 สาว
โสด โดย CMED ยัง ได้รับการ
อ นุ ญ าต จากต่ าง ปร ะ เ ทศ ใ ห้
สามารถปรับเปลี่ยนเป็น 1 สาว
โสดกับ 30 หนุ่มโสด เพื่อ สร้า ง
สีสรรให้กับรายการ
เรื่องราวความรักระหว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประจําตําบล และคุณหมอ

สถานี
ออกอากาศ

วัน / เวลา
ออกอากาศ

สถานีโทรทัศน์ ปี 2554 ถึง
ไทยทีวีสีช่อง 3 ปัจจุบัน
ออกอากาศ ทุก
วันเสาร์ เวลา
14.00 –14:45น.

2. ตะวันบ้านทุ่ง

ละคร

สถานีโทรทัศน์ ปี 2556
ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศทุกวัน
ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 18.45 20.00 น.

3. สะใภ้ซ่าส์ แม่ย่า
เฮีย้ น

ละคร

เรื่องยุ่ง ๆ ของสาวสวยจอมซ่าส์ ที่ สถานีโทรทัศน์
ตกกระไดพลอยโจน ถูกจับ
ไทยทีวสี ีช่อง 3
แต่งงานกับชายหนุ่มที่พบหน้า
เพียงไม่กี่ครั้ง ทําให้เธอต้องมาอยู่
ในบ้านสามี ร่วมกับแม่ย่าสุดเฮี้ยน
ที่เป็นหัวโจกคอยป่วนกวนใจไม่ให้
สมรัก แถมมีแฟนเก่าเป็นก้าง
ขวางศรีสะใภ้จะงัดวิชาอะไรมา
สยบให้อยู่หมัด

4. ท่านชายในสาย
หมอก

ละคร

เรื่องราวความรักระหว่างเจ้าชาย
และหญิงสาวธรรมดา

5. เลดี้บ้านนา

ละคร

6. แม่ผัวตะบันไฟ
แม่ยายตะไล
เพลิง

ละคร

ปี 2555
ออกอากาศทุกวัน
ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 18.45 20.00 น.

สถานีโทรทัศน์ ปี 2555
ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศทุกวัน
พุธและพฤหัสบดี
เวลา 20.30 –
22.30 น.
เรื่องราวความรักของสาวสวยไฮโซ สถานีโทรทัศน์ ปี 2554
ที่ต้องเข้าไปผัวผันในคดีฆาตกรรม ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศทุกวัน
จันทร์ – ศุกร์ เวลา
18.30 – 20.00 น.
เรื่องราวความรักชุลมุนวุ่นวายเมื่อ สถานีโทรทัศน์ ปี 2554
แม่ผัว และแม่ยายต่างไม่ถูกกัน
ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศทุกวัน
จันทร์ – ศุกร์ เวลา
18.30 – 20.00 น.
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7. แดนซ์ ยัว แฟท
ออฟ (Dance
Your Fat Off) ซี
ซั่น 2

เกมโชว์

เกมโชว์แข่งขันเต้น พร้อมกับการ
แข่งขันลดน้ําหนักของผู้ร่วม
แข่งขัน

สถานีโทรทัศน์ ปี 2556, 2557
ไทยทีวีสีช่อง 3 เดือนมีนาคม –
พฤษภาคม
ออกอากาศทุกวัน
ทุกวันเสาร์ เวลา
17.30-19.00 น.

8. ไทยแลนด์ แดนซ์

เกมโชว์

เกมโชว์แข่งขันเต้น

สถานีโทรทัศน์ ปี 2556 เดือน
ไทยทีวีสีช่อง 3 ตุลาคม –
ธันวาคม
ออกอากาศทุกวัน
เสาร์ เวลา 17.3019.00 น.

นาว (Thailand
Dance Now)

2.2 การรับจ้างจัดกิจกรรม (Event)
ในส่วนของการรับจ้างจัดกิจกรรม (Event) เกิดขึ้นในนามบริษัท ซึ่ง บริษัทเสนอบริการรับจ้างจัดอีเวนท์
หรือกิจกรรมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทมีหน้าที่ในการประสานงานการจัดกิจกรรม วางแผน และควบคุม
การดําเนินงานภายใต้รูปแบบและคอนเซ็ปที่ลูกค้ากําหนด ซึ่งรายได้จากการรับจ้างจัดกิจกรรมปัจจุบันถือ เป็นรายได้เสริม
ของบริษัท โดยผลงานในช่วงปี 2554 ถึงปัจจุบันมีดังนี้
ปี 2554
-

กิจกรรม 7 สี Fun Fair
งานบริหารสื่อ ม. ธัญบุรี
งานบริหารสื่อ คาซ่า วิลล์
งานบริหารสื่อ เอสซีจี
งานบริหารสื่อ Hi-Cool
NGR เช่าสตูถ่ายหนัง มะหมา 4 ขา
คอนเสิร์ต – Once in a life time #1
งานดาราไทยหัวใจรียูส ปี 2
งานกินรอบกรุงปี 2
คอนเสิร์ต – Once in a life time #2
ขายเสื้อยืด-คอนเสิร์ต
รายการ พิ เ ศ ษเ ทปค อ นเ สิ ร์ ต
Restage

-

ปี 2555

ปี 2556

งานบริหารสื่อ ม. ธัญบุรี
งานเทศการกินรอบกรุง ปี 3
คอนเสิร์ต Do for Dad
งานจับชิ้นส่วนคนอร์
กิจกรรม PEPERMINT
ปั่นจักรยาน

- งานบริหารสื่อ ม. ธัญบุรี
- รายการพิ เศษคอนเสิ ร์ ต
มาสเตอร์คีย์
- รายการพิ เ ศษภารกิ จ
พิชิตฝัน
- งาน แต่งเพลงไปรษณีย์
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9 เดือน สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2557
- งานบริหารสื่อ ม. ธัญบุรี
- งานบริหารสื่อ HAFELE
- งานบริหารสื่อ มูลนิธิ ร.พ. 50
พรรษา
- งานบริหารสื่อโรงพยาบาลพระ
มงกุฏ
- งานบริ หารสื่ อ สนง. พั ฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ
- งานบริหารสื่อ แม่ประนอม
- งานบริหารสื่อ OTOP พะเยา
- งานบริ หารสื่ อ OTOP เลียบ
ทางด่วน

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)

ภาพแสดงการจัดกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา

3. รายได้จากการบริหารศิลปิน
รายได้จากการบริหารศิลปิน เกิดขึ้นในนามบริษัทและ EM โดยบริษัทและ EM จะมีรายได้จากส่วนแบ่งรายได้
จากการรับงานของศิลปินในสังกัด ซึ่งบริษัทและ EM มีหน้าที่ดแู ล และจัดหางานให้กับศิลปิน ผ่านทีมงานที่มีความรู้ความ
ชํานาญ โดยเน้นการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้เกิดความผูกพันและแรงจูงใจทีจ่ ะอยู่ทาํ งานภายใต้สังกัดของบริษัทและ EM ทั้งนี้
บริษัทมีทีมงานซึง่ ทําหน้าที่สรรหาศิลปิน โดยช่องทางการสรรหาศิลปิน มีอยู่ 4 ช่องทางหลัก ได้แก่
 พันธมิตรโมเดลลิ่ง : บริษัทได้มีการติดต่อเป็นพันธมิตรกับโมเดลลิ่ง โดยโมเดลลิ่งจะนําศิลปินในสังกัดมา
แนะนําให้ทางบริษัท ถ้าทางบริษัทเห็นถึงศักยภาพก็จะตกลงเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดของบริษัท
ซึ่งทุกครั้งที่มีการจ้างงานจะมีการแบ่งส่วนแบ่งให้ทางโมเดลลิ่งทุกครั้งตามอัตราส่วนที่ได้ตกลงกันไว้
 ร
ร
า
าจ ากา
า
จาก
จาก า ก
า กก จ กา
า า ากา
าก
า
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ร ภ คส ม:
าจ ก า า า
กา แข่งขัน หรือประกวดความสามารถ
ต่า งๆ เ
า า
ก
ก
า า
กา และนํ า า
รวมถึ ง
า า

รย ร
ร : สรรหาศิลปินจากรายการโทรทัศน์ของบริษัทที่มี โดยผู้ชนะในรายการของ
บริษัทจะเข้าเป็นศิลปินในสังกัดของบริษัท
ภาพแสดงลักษณะการสรรหาศิลปิน

สําหรับขั้นตอนในการพัฒนาศิลปิน บริษัทและ EM ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการแสดง
ความสามารถทั้งด้านการแสดง และการขับร้อง โดยการพัฒนาศิลปินจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาที่ทําขึ้น ระหว่างบริษัท
กับศิลปิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. สัญญานักแสดงฝึกหัด : มีอายุสัญญาประมาณ 1 ปี โดยศิลปินจะได้เข้า อบรมคอร์สการแสดงใน
ระดับพื้นฐาน โดยศิลปินฝึกหัด ที่สามารถพัฒนาฝีมือจนมีศักยภาพพอที่จะเป็นจุดขายได้ อาจได้รับ
การเลื่อนขั้นจากศิลปินฝึกหัด เป็นศิลปินในสังกัดบริษัทในอนาคต
2. สัญญาศิลปินในสังกัด : ศิลปินทีล่ งนามสัญญากับบริษัทในประเภทนี้ ถือเป็นศิลปินที่มีความพร้อมที่
จะรับงานได้ในทันที โดยศิลปินจะได้เข้าอบรมคอร์สการแสดงในระดับที่สูงขึ้นให้ ซึ่งสัญญาศิลปินใน
สังกัดจะมีอายุ 5 ปี
ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทและ EM มีศิลปินที่อยู่ภายใต้สังกัดของบริษัทและ EM จํานวน 22 คน และ 9 คน โดย
ศิลปินทุกคนล้วนมีความสามารถหลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ศิลปินใน
สังกัดบริษัทและ EM จะหมดอายุสัญญาการเป็นศิลปินในสังกัดในปี 2558 จํานวน 6 คน ปี 2559 จํานวน 1 คน และตั้งแต่ปี
2560 ถึงปี 2563 จํานวน 24 คน
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4. รายได้จากการขายหนังสือ
รายได้จากการขายหนังสือ คือรายได้ที่เกิดจากการผลิตและจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค โดยเกิดขึ้นในนาม
บริษัทผ่านสิ่งพิมพ์ภายใต้ชื่อ “Thunder Publishing” ซึ่งในช่วงเริ่มแรกงานสิ่งพิมพ์ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อต่อยอดรายการ “สะบัด
ช่อ” ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ของบริษัท โดยหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมา เป็นหนังสือประเภทชวนชิมร้านอร่อยรอบกรุงเทพฯ ทั้งนี้
ปัจจุบันมีหนังสือที่ตีพิมพ์ออกจําหน่ายทั้งหมด 5 เล่ม ได้แก่
(1) กินรอบกรุง “อร่อยง่ายจ่ายไม่แพง”
(2) กินรอบกรุง “อร่อยง่ายจ่ายไม่แพง 2”
(3) กินรอบกรุง “อร่อยง่ายจ่ายไม่แพง 3”
(4) ก๋วยเตี๋ยวรอบกรุง
(5) ซีฟู้ดรอบกรุง
นอกจากหนังสือทั้ง 5 เล่ม ที่สืบเนื่องจากรายการโทรทัศน์ของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้มีหนังสืออีก 3 เล่ม ที่มี
ลักษณะการนําเสนอเกี่ยวกับข้อคิดในการใช้ชีวิต และการแชร์เรื่องราวการใช้ชีวิต ซึ่งตีพิมพ์จําหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่
(1) หนังสือหลากประสบการณ์ หลากความคิด กับชีวิตข้าพเจ้า
(2) หลากเรื่องราว หลากความคิด กับชีวิตคน
(3) ชีวิต สัจจะ ปรัชญา
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2.3 การตลาดและการแข่งขัน
2.3.1 นโยบายและลักษณะการตลาด
กลยุทธ์การดาเนินงาน และการตลาด - ธุรกิจผลิตรายการซึง่ ก่อให้เกิดรายได้คา่ โฆษณา
 ศึกษาสภาพตลาดและความต้องการของผูช้ มรายการโทรทัศน์ในเมืองไทย
ทีมตลาดของบริษัทจะทําหน้าที่สอบถามไปยังสถานีโทรทัศน์ และลูกค้าที่ต้องการประชาสัมพันธ์สินค้า ถึงแนวโน้ม
ความนิยมในการรับชมรูปแบบรายการโทรทัศน์อย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรายการให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลา ซึ่งช่วยเพิ่มสีสันการรับชมรายการให้กับผู้ชม อีกทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงความจําเจของเนื้อหาที่นําเสนอให้มีความ
น่าสนใจและน่าติดตามอยู่ตลอดเวลา และด้วยทีมครีเอทีฟที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในธุรกิจสายบันเทิงมาอย่าง
ยาวนานในการกํากับดูแลคิดค้นผลิตรายการใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และเหนือสิ่งอื่นใดบริษัท
พยายามสอดแทรกแนวความคิดเพื่อพัฒนาสังคมเข้าไปในผลงานที่ผลิต โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ดี งาม
สอดคล้องกับสโลแกนของบริษัทคือ “กรีน เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (Green Entertainment) สังคมดี อารมณ์ดี”
นอกจากการศึกษาแนวโน้มของตลาด อีกปัจจัยที่ละเลยไม่ได้ คือ กลุ่มผู้บริโภค (
า กา
ที่เป็นส่วน
สําคัญในการชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ความสําเร็จวัดจากค่าความนิยมของ
รายการ ซึ่งจะวัดจากเรตติ้ง (Rating) ทีว่ ัดโดยบริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อไรก็ตามที่รายการเป็น
ที่นิยม และมีฐานผู้ชมเป็นจํานวนมาก นั้นหมายความถึง อัตราค่าโฆษณาของรายการนั้นจะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นตามไป
ด้วย ดังนั้น การที่รายการมีผชู้ มจํานวนมาก ย่อมส่งผลให้ช่วงเวลาโฆษณาของรายการนั้นๆ เป็นที่ต้องการของบริษัทตัวแทน
โฆษณา (Agency) และผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
(Direct Customer) ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่คิดค้นรายการที่แปลกใหม่และน่าสนใจนําเสนอต่อผู้ชมรายการโทรทัศน์ โดยมุ่งหวั ง
ที่รายการจะเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ชมจํานวนมาก


า
กา า า
การดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด คุณภาพของงานที่นําเสนอออกสู่สายตาของลูกค้านั้นเป็นสิ่งสําคัญ
โดยบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี และให้ความสําคัญกับคุ ณภาพเป็นลําดับแรกๆ ของ
การดําเนินงานในทุกภาคส่วน เพราะเหตุว่าธุรกิจสายบันเทิงถือเป็นงานศิลปะที่ ต้องใส่ใจในรายละเอียด และองค์ประกอบ
ต่างๆ ต้องอาศัยผู้ที่มีความชํานาญและประสบการณ์ในการวางแผนกระบวนการผลิต การติดตาม ควบคุม และประเมิน
คุณภาพของการดําเนินงานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินที่มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายการ อาทิ ในส่วนของ
รายการที่บริษัทเป็นผู้ผลิต งบประมาณจะถูกประเมินและตั้งขึ้นตามความเหมาะสม โดยทีมงานมีหน้าที่ในการบริหารงานให้
อยู่ในกรอบของงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ฝ่ายดูแลการผลิตมีหน้าที่ในการดูแลการผลิต องค์ประกอบฉาก กล้อง แสงไฟ สถานที่
ถ่ายทํา เพื่อให้ได้มาตรฐานและสามารถตอบโจทย์งานนั้นๆ ได้ นอกจากนี้ หลังจากที่การถ่ายทําเสร็จสิ้นลง ก็ต้องมีทีมตัดต่อ
ที่มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ เข้ามาดูแลตัดต่อเทปรายการ ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดําเนินงาน
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เนื่องจากทุกเทปรายการที่ออกสู่สายตาประชาชนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจ และความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางาน
ของบริษัทได้เป็นอย่างดี
 การนําเสนองานต่อสถานีและการขายโฆษณาของบริษัท
รายได้ค่าโฆษณา ซึ่งเกิดจากการผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัทที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากทางสถานีต่างๆ เพื่อ
ขอซื้อเวลาในการออกอากาศ สามารถแบ่งรูปแบบการได้มาของรายการเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การออกแบบรูปแบบ
รายการทั้งหมดสําหรับนําเสนอต่อทางสถานีเพื่อซื้อเวลา และ 2) สถานีเป็นฝ่ายแจ้งประเภทรายการที่ต้องการและช่วงเวลา
ให้กับบริษัท ซึ่งเงื่อนไขของสัญญากับแต่ละสถานีจะแตกต่างกันไป อาทิ บริษัทจ่ายเฉพาะค่าเช่าช่วงเวลาออกอากาศ หรือ
จ่ายค่าตอบแทนโดยให้ส่วนแบ่งรายได้จากค่าโฆษณา (Revenue Sharing) หรือจ่ายค่าตอบแทนโดยแบ่งช่วงเวลาในการ
ขายโฆษณาให้สถานีนําไปขายเอง (Time Sharing) เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะมีรายได้ก็ต่อเมื่อรายการที่บริษัทผลิตได้ออกอากาศ
ทางสถานีเท่านั้น เมื่อได้เวลาจากทางสถานีแล้ว ในส่วนการขายโฆษณา บริษัทมีทีมขายที่มีศักยภาพในการนําเสนอผลงาน
ของบริษัท และมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามาอย่างยาวนาน ทั้งกลุ่มลูกค้าประเภทตัวแทนโฆษณาและกลุ่มลูกค้าประเภท
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ทําให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทมีรูปแบบการขายเวลาสําหรับการโฆษณาที่หลากหลาย
และลูกค้าสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ ต้องการโฆษณาได้ อาทิ ซื้อเวลา
โฆษณาเฉพาะช่วงเวลาของรายการใดรายการหนึ่ง ผ่านสป๊อตโฆษณา หรือซื้อเวลาแบบแพ็คเกจที่สามารถประชาสัมพันธ์
สินค้าได้หลายรูปแบบ ในหลายรายการเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมอย่างกว้างขวาง โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมส
ปอตโฆษณาสําหรับใช้ในการออกอากาศมาให้บริษัท ซึ่งมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนตามที่ตกลงกัน
 กา กา
า าและส่งเสริมการขาย
การกําหนดราคาขายเวลาโฆษณาในแต่ละรายการ บริษัทจะพิจารณาราคาอย่างเป็นมาตรฐาน โดยอ้างอิงจาก
ต้นทุนการผลิตรายการ ช่วงเวลาออกอากาศ และความเป็นที่นิยมของรายการ ซึ่ง การกําหนดราคาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการ
เจรจาระหว่างลูกค้ากับบริษัทที่อ้างอิงตามราคาตลาดที่สามารถแข่งขันได้เป็นหลัก และกําหนดนโยบายในการให้ส่วนลดกับ
ลูกค้า ซึ่งพิจารณาจากปริมาณการซื้อโฆษณา เป็นต้นในด้านการส่งเสริมการขาย บริษัทมีการจําหน่ายโฆษณาแบบแพ็กเกจ
ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นเพราะทําให้ลูกค้าที่มีงบประมาณจํากัดสามารถลงโฆษณาได้หลากหลาย
รูปแบบในหลายรายการซึ่งจะเพิ่มความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าโฆษณาได้มากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์การดาเนินงาน และการตลาด – ธุรกิจให้บริการ
ในส่วนการให้บริการ ทีมตลาดและฝ่ายผลิตมีหน้ามีในการนําเสนอศักยภาพของบริษัทให้กับกลุม่ ลูกค้า ทีต่ ้องการใช้
บริการของบริษัทโดยมีกลยุทธ์ในการดําเนินงานและการตลาด ดังนี้
 ก า า
กา
ก า
การรับจ้างให้บริการของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ (รับจ้างออกแบบ
และผลิต และรับจ้างผลิตภายใต้คอนเซ็ปลูกค้า) และรับจัดงานอีเวนท์ (Event) หรือกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณา
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ต่างๆ ซึง่ บริษัทจะศึกษากลุ่มเป้าหมาย และความพอใจของผูว้ ่าจ้างแต่ละประเภท เพื่อตอบโจทย์การบริการ โดยแบ่งเป็น 3
ลักษณะย่อยตามการดําเนินงาน ดังนี้
- การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งบริษัทได้รับการว่าจ้างให้ออกแบบและผลิตรายการ ซึ่งการรับจ้างงานใน
ลักษณะนี้ บริษัทต้องทําการศึกษารูปแบบรายการที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทรายการ ซึ่งรวมถึง
การให้ข้อเสนอแนะผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ผู้ว่าจ้าง
กําหนด ควบคู่ไปกับการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการถ่ายทําเพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปที่ออกแบบไว้
- การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่ง ผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายกําหนดคอนเซ็ปรายการมาให้ โดยการรับจ้างงานใน
ลักษณะนี้ บริษัทมีหน้าที่ผลิตรายการให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปรายการที่ผู้ว่าจ้างกําหนดมาให้เป็นหลัก โดย
ในระหว่างการผลิต บริษัทจะต้องมีการหารือกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับภาพรวมรายการ ฉาก ระบบแสง และระบบ
เสียง รวมไปถึงการจัดหานักแสดงและพิธีกรเพื่อให้รายการที่ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง
- การรับจ้างจัดงานอีเวนท์ และบริหารสื่อโฆษณา ในส่วนนี้บริษัท ต้องศึกษาข้อมูลของผู้ว่าจ้างว่ามีความ
ประสงค์จะทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ก่อนที่บริษัทจะดําเนินการเข้าเสนอผลงานกับ ผู้ว่าจ้าง
เพื่อให้สามารถแข่งขัน กับคู่แข่งรายอื่นได้ โดยในส่วนนี้ บริษัท มีหน้า ที่บริหารจัด การงานตั้ง แต่งานด้า น
ประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อโฆษณา ประสานงานหน่วยงานต่างๆ และจัดงาน
 คุณภาพของการดําเนินงาน
การรับจ้างผลิตรายการ ความพอใจของผู้ว่าจ้างถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการผลิตของบริษัท
ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพงาน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะมีส่วนรวมในการตรวจสอบควบคู่ ไปกับการแจ้งความคืบหน้าใน
การผลิตรายการให้แก่ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการเวลาและ
ต้นทุนได้เป็นอย่างดี ทําให้ลูกค้าเกิดความพอใจและใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และด้วยคุณภาพการดําเนินงานและ
ผลงานของบริษัททีเ่ ป็นที่ยอมรับยาวนานกว่า 22 ปี ผ่านรายการกว่า 200 รายการโทรทัศน์ที่ออกสู่สายตาประชาชน รวมถึง
รายการที่บริษัทผลิตได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสิ่งตอกย้ําถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพและความสําเร็จในการดําเนินงาน
สายธุรกิจบันเทิงได้เป็นอย่างดี จึงสามารถกล่าวได้ว่าความสามารถของบุคลากรและระบบบริหารการจัดการของบริษัท เป็น
องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บริษัทประสบความสําเร็จอยู่ได้ในสายธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์จวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้
จุดยืนของทีมผู้บริหารที่จะผลิตรายการโทรทัศน์ (คอนเทนท์) ที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยไม่ลืมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบ
แทนให้กับสังคมไปพร้อมๆ กัน ทําให้ทุกฝ่ายในบริษัท มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวในการนําเสนอผลงานที่มีคุณภาพออกสู่สาธารณะ
 การกาหนดราคา
บริษัทกําหนดราคาสําหรับการให้บริการรับจ้างผลิต โดยพิจารณาจากต้นทุนในการผลิตบวกเพิ่มกําไรส่วนหนึ่ง ทัง้ นี้
ส่วนใหญ่ลูกค้าจะแจ้งงบประมาณรายการให้กับบริษัททราบ บริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาวางรูปแบบรายการกลับไป
นําเสนอ ซึ่งงบประมาณอาจมีการปรับเพิ่มลดให้สอดคล้องกั บความพึงพอใจของลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณา
มูลค่างบประมาณดังกล่าวเพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตก่อนการรับงานทุกครั้ง ทั้งนี้ การ
กําหนดราคาดังกล่าวฝ่ายบริหารจะอ้างอิงตามราคาตลาดที่สามารถแข่งขันได้
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2.3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 รายได้ค่าโฆษณา
รายได้คา่ โฆษณา เกิดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ซึง่ กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1) ก ผู้ประกอบการ
จา
และบริการ (Direct Customer)
ลูกค้ากลุ่มนี้ คือ ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ได้แก่ บริษัทเอกชนทั่วไป หรือ เจ้าของผลิ ตภัณฑ์
ที่มีความสนใจที่จะประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยการติดต่อประสานงานจะเป็นในรู ปแบบของการ
ประสานงานโดยตรงกับบริษัทเพื่อขอซื้อช่วงเวลาโฆษณาในรายการต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ณ งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2557 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง (Direct Customer) คิดเป็นร้อย
ละ 51.02 ของรายได้ค่าโฆษณา
2) ก
า (Agency)
กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) ได้แก่ บริษัทที่ดําเนินธุรกิจบริหารสื่อโฆษณาโดยได้รับการจ้างจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ (ลูกค้า) ให้ดูแลจัดการ และหาช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทสินค้าและบริการ โดยกลุ่ม
บริษัทตัวแทนโฆษณา จะทําหน้าที่ในการช่วยวางแผน ประสานงาน และหาช่วงเวลาโฆษณาที่เหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ส่ ว นใหญ่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ตั ว แทนโฆษณาจะซื้ อ เวลาโฆษณาจากบริ ษั ท ในรู ป แบบ “package” เพื่ อ โปรโมตสิ น ค้ า รู ป แบบ
package คือ เลือกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายรายการ โดยอาศัยช่วงเวลาที่หลากหลาย
ในการจัดทําแผนการโฆษณาของตนเอง ซึ่งการซื้อโฆษณาจะอยู่ในรูปของสัญญาล่วงหน้า ตั้งแต่ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน,
หรือ 1 ปี โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของตัวแทนโฆษณา และงบประมาณของตัวแทนโฆษณา ทั้งนี้ ณ งวด 9 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่ม ลูกค้าตัวแทนโฆษณาคิดเป็นร้อยละ 48.98 ของรายได้ค่า
โฆษณา
ตารางสรุปสัดส่วนรายได้ค่าโฆษณาแยกตามกลุ่มลูกค้าในปี 2554 ถึงปี 2556 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
กลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
จา
และ
บริการ (Direct Customer)
กลุ่มลูกค้า
า Agency
รวมรายได้ค่าโฆษณา

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ (งบตรวจสอบ)

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)
จากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

งบสอบทานงวด 9 เดือน
สิ้นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 2557

2554

2555

2556

44.37%

55.58%

48.15%

51.02%

55.63%

44.42%

51.85%

48.98%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
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 รายได้จากการบริการ
กลุ่มลูกค้าในส่วนจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ คือ ผู้ที่สนใจผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งรวมถึงเจ้าของสถานี เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถผลิตรายการได้เนื่องจากข้อจํากัดภายใน ซึ่งการรับจ้างผลิตรายการอาจเป็นการรับจ้างในรูปแบบของ
การจ้างรายโปรเจ็ค (Project) อาทิ การจ้างผลิตสปอตโฆษณาของน้ําพริกแม่ประนอม การจ้างผลิตละครหนึ่งเรื่อง การจ้าง
ผลิตรายการเป็นรายซีซั่น เป็นต้น นอกจากนี้ ในส่วนของการจ้างจัดงานอีเว้นท์ หรือกิจกรรม กลุ่ม ลูกค้า ได้แก่ เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ บริษัทเอกชน ราชการ และสถานีโทรทัศน์ อาทิ งานบริหารสื่อ OTOP จังหวัดพะเยา เป็นต้น ซึ่งงานในส่วนนี้เป็น
งานที่ลูกค้าสามารถดําเนินการในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งนี้ เงื่อนไขการเข้ารับงานแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะหลักๆ คือ 1) งานที่
เป็นส่วนของราชการ จะใช้วิธีการประมูลงานแข่งขันกับผู้รับจ้างรายอื่น และ 2) งานส่วนบริษัทเอกชน จะเป็นการเข้านําเสนอ
ผลงานโดยตรงกับทางบริษัท หากผลงานเป็นที่ยอมรับ ทางบริษัทก็จะได้รับหน้าที่ดูแลงานนั้นๆ
ตารางสรุปสัดส่วนรายได้จากการบริการ แยกตามประเภทบริการในปี 2554 ถึงปี 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 ก.ย. 2557
กลุ่มลูกค้า

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ (งบตรวจสอบ)
2554

รับจ้างออกแบบคอนเซ็ป
รายการและผลิตรายการ
รับจ้างผลิตรายการ
รับจ้างจัดอีเว้นท์หรือกิจกรรม
รวมรายได้จากการบริการ

73.19%
23.27%
3.54%
100.00%

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)
จากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
2555
68.47%
0.00%
31.53%
100.00%

2556
33.69%
59.08%
7.23%
100.00%

งบสอบทานงวด 9 เดือน
สิ้นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 2557

64.48%
0.00%
35.52%
100.00%

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะ
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จาก
า ก
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า
า
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า
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าส 1/2557
ก
า
าจากกา
า จา
กจาก า กจ
า
ก
จาก า
า
กจ
าก ก กจ
ก
จาก า ะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ จากการรายงานตัวเลขการใช้
งบในการโฆษณา ซึ่งรวบรวมโดย บริษัท เดอะนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ระบุว่างบโฆษณาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557
ในส่วนของภาครวมอุตสาหกรรมโฆษณาลดลงร้อยละ 10.4 โดยสื่อโทรทัศน์ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
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เดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากปัจจัยทางการเมืองที่ทําให้เจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆ ชะลอแผนการลงทุนใน
ด้านการโฆษณาออกไป เพื่อรอดูสถานการณ์และทิศทางกําลังซื้อของภาคครัวเรือนก่อนตัดสินใจทุ่มงบประมาณในการโปร
โมตสินค้าของตน ข้อมูลจากตารางส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าการใช้จ่ายโฆษณา แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของการโฆษณาผ่าน
โทรทัศน์ ยังคงเป็นที่นิยมอันดับ 1 ที่อัตราร้อยละ 60 ของรายได้โฆษณาโดยรวม

ที่มา : บริษัท เดอะนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด

ในช่วงไตรมาสที่ 2/2557 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัว ที่อัตราร้อยละ 0.9 จากไตรมาส
ก่อนหน้า และร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องไปกับบรรยากาศทางการเมืองที่เริ่มลดความตึง
เครียดลงในช่วงปลายไตรมาสที่ 2/2557 ซึง่ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 นี้ ในธุรกิผลิตรายการโทรทัศน์ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสําคัญคือ เป็นช่วงทีเ่ ริ่มมีการแพร่ภาพทีวีระบบดิจิตอลอย่างเป็นทางการในบางพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของการ
ลงทุนโฆษณาในระบบทีวีดจิ ดตอลยังไม่ได้ถูกเลือกเป็นช่องทางแรกๆ เนื่องจากระบบทีวีดจิ ิตอลยังคงใหม่อยู่มาก และ
ผู้ประกอบการยังคงระมัดระวังการใช้งบประมาณในการโฆษณาสินค้าของตนอยู่ เป็นผลให้ภาพรวมตลาดโฆษณาในไตร
มาสที่ 2 ของปี 2557 ยังคงอยู่ในกรอบแคบๆ ที่มูลค่าประมาณ 27,000 ถึง 28,700 ล้านบาท โดยสรุปภาพรวมครึ่งปีแรก
มูลค่าการลงทุนในโฆษณาอยู่ที่ประมาณ 51,700 ถึง 53,400 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึง่ มีมูลค่าร่วม
55,601 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.0 ถึง 7.0 ซึงสาเหตุหลักๆ ของการลดลงมาจากผลการลงทุนด้านการโฆษณาในช่วง
ไตรมาสแรก (ที่มา : บริษัท เดอะนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด)
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ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 อุตสาหกรรมโฆษณายังคงปรับตัวลงที่ร้อยละ 9.7 จากสถานการณ์ด้านภาวะ
เศรษฐกิจทีย่ ังคงไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตาม โฆษณาทางโทรทัศน์ยังคงมีมูลค่าสูงสุดรวมทัง้ สิ้น 53,574 ล้านบาท และ
ยังเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 63 ของมูลค่าอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวม
ตารางแสดงการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมปี 2556 และตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมปี 2557
2557
2556
ส่วนเปลี่ยนแปลง
ประเภทสื่อ
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท
ร้อยละ
สื่อโทรทัศน์ (TV)
53,574
63.10
58,081
61.77
(4,507)
(7.76)
สื่อวิทยุ (Radio)
4,572
5.38
5,201
5.53
(629)
(12.09)
สื่อหนังสือพิมพ์ (Newspaper)
10,696
12.60
12,399
13.19
(1,703)
(13.73)
สื่อนิตยสาร (Magazines)
3,909
4.60
4,682
4.98
(773)
(16.51)
สื่อภาพยนต์ (Cinema)
3,480
4.10
4,335
4.61
(855)
(19.72)
สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor)
3,325
3.92
3,456
3.68
(131)
(3.79)
สื่อโฆษณายานพาหนะ (Transit)
3,039
3.58
2,899
3.08
140
4.83
สื่อ ณ จุดขายสินค้า (In Store)
1,541
1.81
2,239
2.38
(698)
(31.17)
สื่ออินเตอร์เน็ต (Internet)
772
0.91
732
0.78
40
5.46
รวม 84,907 100.00
94,024 100.00
(9,117)
(9.70)
ที่มา : ACNIELSEN
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โดย ณ ตุลาคม 2556 จากข้อมูลของ AGB Nielsen Media Research ระบุว่าช่อง 7 และช่อง 3 มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดด้า นรายได้ แ ละด้ า นจํ านวนผู้ ชมสู ง กว่า ช่ อ งอื่น ๆ ทั้ งนี้ จะเห็ น ได้ ว่า สถานีอื่ น ๆ ก็มิ ได้ ห ยุด นิ่ ง และมี ก าร
ปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อช่วงชิง Eye Ball คนดูให้ได้มากที่สุด โดยที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์แต่ละ
แห่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอและมีการเพิ่มรายการใหม่ๆ เข้าไปเสนอเพื่อเพิ่มกระแสความนิยมของผู้ชมโทรทัศน์
ดังนั้น การมีช่องทีวีดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นมา จะทําให้การแข่งขันของสถานีโทรทัศน์คาดว่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพ เนื่องจากกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์มีความ
จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงรายการอยู่เสมอ


รย ร ร
ในด้านของธุรกิจผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ การเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอล ส่งผลให้เกิดช่องทางการจัดจําหน่ายที่เพิ่ม
มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการพึ่งพิงต่อสถานี อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดโตขึ้นการเข้ามาของผู้ผลิตรายใหม่ๆ มีแนวโน้ม
สูงขึ้นตามไปด้วย แต่เหนือสิ่งอื่นใด ในตลาดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ประสบการณ์ คุณภาพ และความสัมพันธ์ในด้านการ
ดําเนินธุรกิจเป็นปัจจัยแรกๆ ที่ทางสถานีจะใช้พิจารณาในการร่วมงาน หรือให้โอกาสในการทํางานร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ยังคง
อ้างอิงอยู่บนหลักของการดําเนินธุรกิจแบบเดิมคือ การที่บริษัทจะต้ องมีทีมครีเอทีฟที่แข็งแกร่ง สามารถนําเสนอผลงานที่
น่าสนใจและเป็นที่ติดตามต่อทางสถานีและผู้ชมรายการได้อย่างมีคุณภาพ
“จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลปี 2557 จะเป็นปัจจัยหลักผลักดันให้
ตลาดผลิตรายการโทรทัศน์ในประเทศเติบโตและคึกคักมากขึ้น คาดว่าตลาดผลิตรายการโทรทัศน์ปี 2557 จะมีมูลค่าสูงถึง
32,690 ถึง 33,260 ล้านบาท เติบโตกว่าร้อยละ 14 ถึง 15 จากปี 2556 ที่คาดว่าจะมีมูลค่ าอยู่ที่ 28,780 ล้านบาท (ที่มา :
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 2557)
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หลังจากที่ทาง กสทช. ได้เริ่มการแจกคูปองทีวีดิจิตอลในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 เพื่อเพิ่มจํานวนการ
เข้าถึงของทีวีดิจิตอล ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพจะต้องทํางานร่วมกับสถานีโทรทัศน์มากขี้น เพื่อผลิต
รายการให้เหมาะสมกับนโยบายของแต่ละสถานี
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ว่า สําหรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลจะก่อให้เกิดแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ
คือ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์มีช่องทางผลิตรายการให้ช่องฟรีทีวีมากขึ้น การแข่งขันด้านคุ ณภาพของเนื้อหารายการโทรทัศน์
และนําเสนอความแตกต่างและแปลกใหม่เพื่อดึงดูดสายตาผู้ชม ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น ให้เช่า
อุปกรณ์การถ่ายทํา ให้เช่าสตูดิโอ ให้เช่าชุดนักแสดง งานเทคนิคพิเศษ และงานตัดต่อ จะได้รับอานิสงค์ในการรับจ้างช่วงต่อ

นอกจากนี้ การเปลีย่ นผ่านเข้าสูย่ ุคทีวดี ิจิตอลจะก่อให้เกิดแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
1. ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์มีช่องทางในการผลิตรายการออกสู่ช่องฟรีทีวีมากขึ้น จากจํานวนช่องฟรีทีวีที่ในอดีตมีเพียง
6 ช่อง ทําให้มีผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รายหลักเพีย งไม่กี่รายที่ผลิตรายการให้ช่องฟรีทีวีช่องต่างๆ แต่อย่างไรก็จาม
ภายใต้ทีวีดิจิตอลที่จะมีช่องธุรกิจมากถึง 24 ช่อง นํามาซึ่งความต้องการรายการโทรทัศน์ที่มากขึ้น ซึ่งเป็นการขยาย
โอกาสสําหรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มุ่งมั่นนําเสนอผลงานผ่านช่องเคเบิ้ลทีวี และทีวีดาวเที ยม จะสามารถหันมา
ผลิตรายการให้กับช่องฟรีทีวีได้มากขึ้น รวมถึงทีวีดิจิตอลยังเป็นช่องทางสําหรับผู้ผลิตรายการหน้าใหม่ที่มีความคิด
สร้างสรรค์แต่ยังขาดโอกาสในการนําเสนอรายการออกสู่สายตาผู้ชมสามารถนําเสนอผลงานสู่สายตาผู้ชมในวง
กว้างผ่านช่องฟรีทีวีได้มากขึ้น (ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 2557)
2. การแข่งขันด้านคุณภาพของเนื้อหารายการโทรทัศน์ และนําเสนอความแตกต่างและแปลกใหม่ เพื่อดึงดูดสายตา
ผู้ชม ผู้ที่ได้รับการประมูลช่องทีวีดิจิทัลย่อมต้องสร้างเรตติ้งจากผู้ชมโทรทัศน์ที่มีทางเลือกในการรับชมฟรีทีวีมากถึง
24 ช่องธุรกิจ เพื่อแข่ง ขันกันดึงเม็ดเงินโฆษณาผ่านโทรทัศน์ที่มีมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาทต่อปี สถานการณ์
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ดังกล่าว เป็นปัจจัยที่กําหนดให้ผู้ที่ได้รับการประมูลช่องทีวีดิจิตัล ย่อมคัดเลือกเนื้อหารายการที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการรับชมของผู้ชมโทรทัศน์ ส่งผลให้ผู้ผลิตรายการโทรทัศ น์จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเพราะ
แต่ละสถานีต้องมีการพัฒนาเนื้อหารายการโทรทัศน์ให้มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์โดย
นําเสนอความแตกต่างและแปลกใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่างจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รายอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการ
ยกระดับภาพรวมของเนื้อหารายการโทรทัศน์ในประเทศไทยให้มีคุณภาพ หลากหลาย และตรงกับความต้องการ
ของผู้ชมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทีวีดิจิตัลช่องบริการธุรกิจยังก่อให้เกิดช่องทางที่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จะสามารถ
เข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่มีความเฉพาะเจาะจงไปตามประเภทของช่องรายการ ได้แก่ ช่องรายการเด็ก ข่าว และวาไรตี้ ทํา
ให้ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สามารถผลิตเนื้อหารายการได้ตามประเภทที่ตนเองมีความถนัด และถ่ายทอดไปยังกลุ่ม
ผู้ชมช่องรายการได้อย่างตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้น ( า: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 2557)
3. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น ให้เช่าอุปกรณ์การถ่ายทํา ให้เช่าสตูดิโอ ให้เช่าชุดนักแสดง งาน
เทคนิคพิเศษ และงานตัดต่อ จะได้รับอานิสงส์ในการรับจ้างช่วงต่อ จากความต้องการรายการโทรทัศน์เพื่อป้อนสู่
ช่องฟรีทีวีที่มีจํานวนมากขึ้น นํามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่มีบทบาทในการ
รับจ้างช่วงต่อจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในหลากหลายกิจกรรม เช่น ให้เช่าอุปกรณ์การถ่ายทํา ให้เช่าสตูดิโอ ให้
เช่าชุดนักแสดง งานเทคนิคพิเศษ งานตัดต่อ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก จึงกล่าวได้
ว่าการเข้าสู่ยุคทีวีดิจิทัลของประเทศไทยไม่เพียงแต่ก่อให้ เกิดกิจกรรมและสร้างเม็ดเงินสําหรับธุรกิจผลิตรายการ
โทรทั ศ น์ เ ท่ า นั้ น แต่ ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมและสร้ า งเม็ ด เงิ น สะพั ด ไปยั ง ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก อันเป็นผลมาจากกิจกรรมการจ้างช่วงต่อดังกล่าวอีกด้วย (ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย)
4. อย่างไรก็ตามการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพและได้รับความนิยมต้องอาศัย ทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การนําเสนอรายการที่แตกต่างเพื่อสร้างความนิยมจากผู้ชมโทรทัศน์ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน นอกจากบริษัทแล้ว ผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์รายใหญ่ในอุตสาหกรรม ได้แก่ กันตนา, เจ เอส แอล, โพลีพลัส เป็นต้น โดยผู้ผลิตแต่ละรายจะมี
จุดเด่นและแนวทางในการผลิตและการนําเสนอที่แตกต่างกันไป ซึ่งบริษัทมีจุดเด่นในการสร้างสรรค์รายการ
โทรทัศน์ขึ้นเองเพื่อเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ที่ผ่านมารายการโทรทัศน์ของบริษัทมีเรตติ้งและจํานวนผู้ชม
ในปริมาณที่น่าพอใจโดยเฉพาะรายการด้านเกมโชว์,ละคร,ซีรียส์ ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง นอกจากนี้ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันบริษัทได้มีการผลิตรายการใหม่ๆ ที่มีรูปแบบ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งผู้ชมรายการ
และลูกค้า
2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์
2.4.1 ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
ขั้นตอนในการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อสร้างรายได้จากการจําหน่ายช่วงเวลาส่วนหนึ่งให้กับลูกค้าที่สนใจ
โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า บริษัทจะต้องติดต่อไปยังสถานีเพื่อนําเสนอรายการที่น่าสนใจ โดยสถานีจะเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมของรายการ ก่อนจะอนุมัติและจัดหาเวลาที่เหมาะสมกับรายการดังกล่าว ทั้งนี้ การดําเนินการเพื่อให้ได้เวลา
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สําหรับการขายโฆษณาในรายการนั้นๆ สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการสรรหาสถานีโทรทัศน์และช่วงเวลา
ออกอากาศ ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนการจําหน่าย
ภาพแสดงขั้นตอนการจัดหา

ขั้นตอนที่ 1 : สรรหาสถานีโทรทัศน์และช่วงเวลาออกอากาศ
ช่องทางการนําเสนอรายการออกสู่สาธารณะของธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อสร้างรายได้จากการขาย
ช่วงเวลาสําหรับการประชาสัมพันธ์สินค้าสําหรับลูกค้าที่สนใจ คือ ช่องทางออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ ดังนั้น การได้มาซึ่ง
ช่วงเวลาออกอากาศ บริษัทจําเป็นต้องสรรหาสถานีโทรทัศน์และช่วงเวลาออกอากาศสําหรับรายการโทรทัศน์ โดยมีขั้นตอน
การสรรหาสถานีโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้
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1.1. ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนําเสนอต่อสถานีโทรทัศน์
บริษัทต้องเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์รูปแบบรายการที่ น่าสนใจและอยู่ในกระแสนิยม ซึ่ง
ในส่วนขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อ นําเสนอต่อทางสถานีโทรทัศน์ โดยระหว่างการพิจารณาเตรียมการเตรียมนําเสนองาน
บริษัทจะหารือกับทางสถานีและลูกค้าโฆษณาเพื่อรวบรวมแนวความคิดในการพัฒนารูปแบบรายการเพื่อตอบสนองความพึ่ง
พอใจของผู้ชมรายการ รวมถึง กลุ่ม ลูกค้า เป้าหมายของบริษัท ซึ่งภายหลัง จากที่บริษัทออกแบบรูปแบบรายการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แนวความคิดจะถูกจัดเตรียมออกมาในรูปแบบของพรีเซนเทชั่น (Presentation) สตอรี่บอร์ด (Story Board)
หรือไฟล์วีดีโอ (VDO) เพื่อนําเสนองานต่อทางสถานี โดยรูปแบบรายการโทรทัศน์สามารถแบ่งออกเป็น 6 รูปแบบหลัก ได้แก่
เกมโชว์ (Game Show), ควิซโชว์ (Quiz Show), เรียลลิตี้โชว์ (Reality Show), ซิทคอม (Sit Com), วาไรตี้ (Variety) และ
ละคร (Drama)
1.2. สถานีพิจารณาเพื่ออนุมัตเิ วลาออกอากาศ
ภายหลังการนําเสนอรูปแบบรายการต่อสถานี สถานีจะพิจารณาความเหมาะสมของรายการผ่าน
ประเด็นพิจารณาหลัก 4 ข้อได้แก่ 1) รูปแบบรายการ 2) เนื้อหาของรายการที่นาํ เสนอ 3) ความน่าสนใจของรายการ และ 4)
คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และศักยภาพของผู้ผลิตรายการ โดยทางสถานีจะพิจารณาทั้ง 4 ปัจจัยข้างต้น เพื่อหาช่วงเวลาที่
เหมาะสมกับรายการที่ทางสถานีจะอนุมัตใิ ห้ใช้เวลาออกอากาศ โดย 3 ปัจจัยแรก เป็นตัวกําหนดช่วงวันและเวลาที่รายการ
จะถูกออกอากาศ ดังนั้น หากรายการของบริษัทมีความน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถดึงดูดกลุ่มผู้ชมได้มาก
ทั้งหมดนี้หมายรวมถึง อัตราผลตอบแทนจากโฆษณาที่บริษัทจะได้รับก็จะยิง่ สูงขึ้นตามไปด้วย
1.3 รูปแบบการทําสัญญากับทางสถานี
ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมตั ใิ ห้ผลิตรายการเพื่อออกอากาศในช่วงเวลาที่สถานีกาํ หนดแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการลงนามสัญญากับสถานี โดยลักษณะการทําสัญญากับทางสถานีโทรทัศน์ ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3
ลักษณะ คือ 1) การเช่าเวลาออกอากาศจากทางสถานี 2) การแบ่งเวลาโฆษณากับทางสถานี (Time Sharing) และ 3) การ
แบ่งรายได้จากการโฆษณากับทางสถานี (Revenue Sharing) โดยแต่ละประเภทมีลักษณะ ดังนี้
 การเช่าเวลาออกอากาศจากทางสถานี
การเช่าเวลาออกอากาจากทางสถานี หมายถึง การซื้อเวลาจากทางสถานีเพื่อออกรายการที่
บริษัทผลิต โดยบริษัทมีหน้าที่ชําระค่าเช่าเวลาให้กับสถานีตามมูลค่าที่ตกลงกัน ซึ่งนอกจากการทําสัญญาเกี่ยวกับเวลา
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ออกอากาศ และระยะเวลาในการเช่าเวลา รวมถึงค่าเช่าเวลาระหว่างบริษัทกับทางสถานีแล้ว สถานีบางแห่งอาจกําหนดให้
ระบุถึงรูปแบบการโฆษณาประกอบในรายการเพิ่มเติม อาทิ บริษัทสามารถมีแผ่นป้ายโฆษณาได้กี่แผ่นป้าย และขนาดเท่าไร
VTR ที่จะใช้ออกอากาศในช่วงของรายการสามารถใช้ได้กี่ตัว เป็นต้น ทั้งหมดนี้ ขึ้นอยู่กับทางสถานีและบริษัทได้ทําการเจรจา
ตกลงกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันรายการออกอากาศที่มีลักษณะสัญญาแบบนี้ได้แก่ รายการแอทไนท์ วาไรตี้
 การแบ่งเวลาโฆษณากับทางสถานี (Time Sharing)
ในส่วนของการทําสัญญาแบ่งเวลาโฆษณากับทางสถานี (Time Sharing) เป็นรูปแบบการทํา
สัญญาที่ทางบริษัทไม่มีภาระในการจ่ายค่าเช่าเวลาออกอากาศ แต่จะต้องแบ่งช่วงเวลาขายโฆษณาให้กับทางสถานีเป็นการ
ตอบแทน กล่าวคือ รายการของบริษัทออกอากาศ 1 ชั่วโมง บริษัทจะได้เวลาในการขายโฆษณา 10 นาที โดย 10 นาทีนี้จะถูก
แบ่งให้กับทางสถานีเพื่อไปขายโฆษณาเอง ซึ่งช่วงเวลาที่แบ่งให้ดังกล่าว ถือเป็น การชําระค่าตอบแทนในการใช้เวลาของ
สถานี ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการขายโฆษณาของแต่ละรายการ จะขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างบริษัทและสถานีโทรทัศน์ โดยบริษัท
และสถานีจะร่วมกันกําหนดอัตราค่าโฆษณาให้เป็นอัตราเดียวกันเพื่อเสนอขายให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ปัจจุบันรายการออกอากาศ
ที่มีลักษณะการชําระค่าตอบแทนให้กับสถานีในรูปแบบการแบ่งเวลาโฆษณา ได้แก่ มาสเตอร์คีย์, เวทีแจ้งเกิด, หลวงตา
มหาชน
 การแบ่งรายได้คา่ โฆษณากับทางสถานี (Revenue Sharing)
ในส่วนของการทําสัญญาแบบการแบ่งรายได้ค่าโฆษณากับทางสถานี (Revenue Sharing) จะ
มีลักษณะคล้ายกับการแบ่งเวลาโฆษณากับทางสถานี (Time Sharing) แต่แตกต่างกันที่ Revenue Sharing จะเป็นการที่ทั้ง
บริษัทและทางสถานีโทรทัศน์ช่วยกันจําหน่ายโฆษณา โดยรายได้ที่ได้จากการขายจะถูกนํามาแบ่งตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกัน
ไว้ล่วงหน้า โดยบริษัทกับสถานีจะร่วมกันกําหนดอัตราค่าโฆษณาและอัตราส่วนลดที่จะให้กับผู้ซื้อเวลาโฆษณาให้เป็นอัตรา
เดียวกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันรายการออกอากาศที่มีลักษณะการชําระค่าตอบแทนให้กับสถานีในรูปแบบการแบ่งรายได้ค่าโฆษณา
ได้แก่ เทค มี เอาท์ ไทยแลนด์
ขั้นตอนที่ 2 : การผลิตรายการโทรทัศน์
หลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัตชิ ่วงเวลาออกอากาศจากทางสถานีโทรทัศน์ ขั้นตอนต่อไปคือการผลิต ซึ่งขั้นตอน
การผลิตรายการโทรทัศน์แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) ขั้นตอนการผลิตรายการ
(Production) และขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production)
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1) การเตรียมงาน (Pre-Production)
หลังจากที่ทางบริษัทได้รับอนุมัติเวลาออกอากาศจากทางสถานี โทรทัศน์ บริษัทจะเตรียมการ
ผลิต และวางแผนงบประมาณการผลิตรายการ โดยการทํางานจะเป็นในลักษณะของการแบ่งทีมย่อยเพื่อควบคุมงานด้าน
การผลิตในแต่ละขั้นตอน
ทีมสร้างสรรค์ (Creative) จะระดมความคิดเพื่อวางประเด็นเรื่องในรายการนั้นๆ หลั งจากได้
โครงเรื่อง ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสรุปธีมของรายการในแต่ละตอนที่จะผลิต โดยวางเค้าโครงเรื่องของแต่ละเทปการผลิต จัด
ทําสคริปท์หรือบทในรายการ และจัดทําเป็นรูปแบบ story board เพื่อใช้ในการหารือกับฝ่ายผลิต ซึ่งนอกจากการเตรียมงาน
ด้านการผลิตแล้ว การวางแผนงบประมาณในการผลิตรายการยังเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินงาน โดยแต่ละรายการจะมี
งบประมาณที่แตกต่างกันไปตามลักษณะและขนาดของรายการ Production’s size
ทีมฝ่ายผลิต ถึงแม้บริษัทจะมีทีมงานฝ่ายผลิตของตัวเอง แต่ในบางส่วนของการดําเนินงาน
บริษัทได้มีการว่าจ้างบุคลากรจากภายนอกที่มีความชํานาญเฉพาะทางเข้ามาดําเนินงาน อาทิ ระบบแสงเสียง และระบบ
กล้องที่ใช้ในการถ่ายทํา ทั้งนี้ เพื่อให้รายการที่ถ่ายทําได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงสุดโดยการพิจารณาว่าจ้างดังกล่าวสามารถ
ตอบโจทย์การถ่ายทําที่ต้องการความหลากหลาย มีคุณภาพ และทันสมัยอยู่ เสมอ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาคัดสรรผู้รับจ้าง
จากประสบการณ์การทํางาน คุ ณภาพ และศักยภาพในการรับงานเป็นหลัก ทั้งนี้ ในส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิตรายการ อาทิ อุปกรณ์ประกอบฉาก และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ฝ่ายผลิตของบริษัทจะเป็นฝ่ายดําเนินการจัดเตรียม
สําหรับการถ่ายทํารายการ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวทางบริษัทจะจัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วน และมีทีมงานดูแลความเรียบร้อยและ
ความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนนําใช้งาน
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2) การผลิตรายการ (Production)
ทีมงานฝ่ายผลิตหลังจากได้เค้าโครงการดําเนินงานจากทีมสร้างสรรค์ (Creative) และกําหนด
ตัวนักแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายทีมภาคสนามจะออกสํารวจสถานที่ ถ่ายทํารายการ และนัดวันถ่ายทํา โดยการถ่ายทํา
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ 1) การถ่ายทําในห้องสตูดิโอ และ 2) การถ่ายทํานอกสตูดิโอ
 การถ่ายทําในห้องสตูดโิ อ (studio production) ทางทีมงานต้องมีการเตรียมความพร้อมของ
สถานที่เพื่อการถ่ายทํา โดยมีสิ่งที่ต้องเตรียมหลัก ได้แก่ จัดทําฉากตามที่ได้ออกแบบไว้ จัด
แสงให้ได้บรรยากาศตามบท จัดวางตําแหน่งกล้องรวมถึงทิศทางการเคลื่อนย้ายกล้องเพื่อ
เปลี่ยนมุมภาพตามจุ ดที่กํา หนด ซั กซ้อมทีมงานทุกฝ่า ยที่เกี่ย วข้องก่อนถ่า ยทํา แล้วจึ ง
ดําเนินถ่ายทํารายการตามกําหนดเวลา
 การถ่ายทํานอกสตูดิโอ สามารถแบ่งลักษณะการทํางานได้ 3 แบบ คือ
- ENG (Electronic News Gathering) : เป็นการถ่ายทําที่ใช้กล้องเดี่ยว เหมาะกับการ
ทํางานที่เน้นความคล่องตัว โดยการถ่ายทําลักษณะนี้จะเหมาะกับการถ่ายทํารายการ
ข่าว และสารคดี
- EFP (Electronic Field Product) : เป็นการถ่ายที่ใช้กล่องมากกว่า 1 ตัว ต่อสายเคเบิ้ล
จากกล้ องไปยั ง เครื่ องผสมสั ญญาณ เพื่อ ให้สามารถเลื อกภาพได้ห ลากหลาย และ
ต่อเนื่อง เหมาะกับรายการประเภททอล์คโชว์/ วาไรตี้โชว์
- Moblie Unit: เป็นการถ่ายทําที่มีลักษณะคล้าย EFP และการถ่ายทําในสตูดิโอ โดย
อุปกรณ์จะถูกติดตั้งและควบคุมอยู่ในรถ OB (Outside Broadcasting) เหมาะกับงาน
ประเภทถ่ายทอดสด/ ละคร
ทั้งนี้ สิ่งสําคัญที่สุดในขั้นตอนการผลิต คือ การควบคุมการดําเนินงานให้อยู่ในกรอบเวลาและ
งบประมาณที่กําหนดไว้ และเหนือสิ่งอื่นใดคือคุณภาพในการถ่ายทํารายการ ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
3) หลังการผลิตรายการ (Post-production)
ขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะส่งเทปบันทึกรายการไปยังสถานีเพื่อออกอากาศ ทีมผลิตรายการต้อง
จัดส่งเทปรายการไปยังทีมตัดต่อเพื่อดําเนินการตัดต่อ ลําดับภาพ จัดทําเสียงประกอบ เพื่อเพิ่มสีสันความน่าสนใจด้วยการใช้
เอฟเฟ็คต่างๆ รวมถึงการใส่กราฟฟิค เพื่อทําให้รายการมี ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากที่ทางบริษัทได้เทปรายการที่
สมบูรณ์พร้อมออกอากาศแล้ว เทปดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังสถานี เพื่อพิจารณาเนื้อหาก่อนออกอากาศ หากทางสถานีมี
ความประสงค์ให้บริษัทแก้ไขเนื้อหาบางส่วน สถานีจะแจ้งกลับมายังบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาต่อไป ในกรณีที่ทาง
สถานีโทรทัศน์ไม่ติดประเด็นใดๆ เทปรายการดังกล่าวจะถูกส่งต่อเพื่อเตรียมออกอากาศ ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 : การจาหน่าย และช่องทางการจาหน่าย
ภายหลังการได้รับอนุมัติจากสถานี เกี่ยวกับการให้เช่าช่วงเวลาในการออกอากาศ นอกจากการดําเนินการ
ผลิตแล้ว บริษัทจะดําเนินการจําหน่ายช่วงเวลาโฆษณาของรายการควบคู่กันไป โดยทีมขายมีหน้าที่ในการจําหน่ายช่วงเวลา
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โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับลูกค้าที่สนใจ ซึ่งวิธีการจําหน่ายแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) บริษัทส่งทีมขายเข้าไปติดต่อ
เจ้าของผลิตภัณฑ์/สินค้าโดยตรง 2) บริษัทติดต่อกลุ่มตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency) เพื่อนําเสนอรูปแบบรายการของ
บริษัท รวมถึงแนะนําช่วงเวลาที่รายการของบริษัท จะถูกเผยแพร่ออกอากาศ และรูปแบบแพ็กเกจโฆษณาที่ทางบริษัท ได้มี
การจัดทําไว้ โดยสามารถสรุปขั้นตอนในการจําหน่ายเวลาโฆษณา ดังนี้

1.1 ติดต่อกลุม่ ลูกค้า
กลุม่ ลูกค้าหลักของธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ได้แก่กลุ่มผู้ซื้อโฆษณาของทางบริษัทซึ่งแบ่งเป็น 2
กลุ่ม ได้แก่
 ก ลูกค้าผู้ประกอบการ
จา
และบริการ (Direct Customer)
ได้แก่ ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง อาทิ บริษัทเอกชนทั่วไป หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มี
ความสนใจประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านช่องทางโทรทัศน์ โดยการติดต่อจะเป็นรูปแบบของการติดต่อโดยตรงระหว่าง
บริษัทและลูกค้า เพื่อทําการตกลงซื้อขายเวลาโฆษณา โดยส่วนใหญ่ จะซื้อเวลาโฆษณาจากบริษัทในรูปแบบ “แพ็กเกจ
โฆษณา” เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า
 ก
า (Agency)
กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) ได้แก่ บริษัทที่ดําเนินธุรกิจบริหารสื่อโฆษณาโดยได้รับ
การว่าจ้างจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (ลูกค้า) ให้ดูแลจัดการและหาช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า โดยกลุ่มเอเจนซี่ จะทํา
หน้าที่วางแผน ประสานงาน และจัดหาช่วงเวลาโฆษณาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทตัวแทน
โฆษณาจะซื้อเวลาโฆษณาจากบริษัทในรูปแบบ “แพ็กเกจโฆษณา” เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า
ทั้งนี้ รูปแบบ แพ็กเกจโฆษณา คือ การเลือกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ
หลากหลายรายการของบริษัท โดยอาศัยช่ว งเวลาที่หลากหลายของบริษัทในการจัดแผนการโฆษณาของตนเอง ซึ่งการซื้อ
โฆษณาจะอยู่ในรูปของสัญญาล่วงหน้า ตั้งแต่ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, หรือ 1 ปี โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของ
ตัวแทนโฆษณา และงบประมาณของตัวแทนโฆษณาในแต่ละผลิตภัณฑ์
1.2 นําเสนอรูปแบบรายการ และแพ็กเกจการโฆษณา
บริษัทจะนําเสนอรูปแบบรายการต่อลูกค้ากลุ่มโฆษณาผ่านการเข้าพบเพื่อนําเสนอและการติดต่อ
ผ่านทีมตลาดของบริษัท โดยการขายเวลาโฆษณาจะเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตราที่ 23 กําหนด คือ เวลาออกรายการ 1 ชั่วโมง สามารถขายโฆษณาได้ 10 นาที ซึ่งบริษัท
มีรูปแบบการโฆษณา 2 แบบ คือ
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1) การโฆษณาสินค้าและบริการ เฉพาะรูปแบบ Spot โฆษณา ในช่วงโฆษณาของรายการ
2) การโฆษณาสินค้าและบริการแบบแพคเกจ (Package) ซึ่งรวมการโฆษณาสินค้าและบริการทั้ง
แบบ Spot โฆษณาในช่วงโฆษณารายการ และการโฆษณาระหว่างช่วงรายการ อาทิ แผ่นป้าย
ในรายการ แผ่นป้ายรางวัล ป้ายโฆษณา ณ แท่น (Podium) ของพิธีกร และฉากรายการ เป็นต้น
ซึ่งรายได้ในส่วนนี้ทงั้ หมดเป็นของบริษัทโดยไม่ต้องแบ่งให้กับทางสถานี ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่จะ
เลือกแบบแพคเกจ
โดยปกติทีมการตลาดบริษัทจะทําแผนการขายโฆษณา (Year Plan) เสนอต่อลูกค้าโฆษณาในช่วง
ปลายปี โดยในแผนโฆษณาจะกล่าวถึงรายการและช่วงเวลาออกอากกาศทั้งหมดของบริษัท เพื่อเสนอขายโฆษณาในรายการ
ต่างๆ ของบริษัทสําหรับปีถัดไป โดยปกติลูกค้าที่ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า จะติดต่อเพื่อซื้อช่วงเวลาโฆษณาได้
ตลอดทั้งปี ซึ่งลูกค้าจะแจ้งกําหนดการและแผนงานเบื้องต้นเกี่ยวกับวันที่จะออกอากาศมาให้บริษัท เมื่อได้รับใบสั่งซื้อจาก
ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่รายการจะออกอากาศ ทางบริษัทจะส่งใบลําดับการโฆษณาไปให้ทางสถานีเป็นรายเทป
สําหรับการออกอากาศในแต่ละตอน เพื่อเป็นการยืนยันและแจ้งให้ทราบถึงการโฆษณาในเทปรายการนั้นๆ
1.3 ลูกค้าตกลงสั่งซื้อเวลา
หลังจากที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อโฆษณากับทางบริษัท ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่ลูกค้าตกลงสั่งซื้อ
เวลากับทางรายการ ซึ่งลูกค้าจะสั่งซื้อเวลาผ่านใบสั่งซื้อที่ระบุรายการและวันที่จะโฆษณาอย่างชัด เจน โดยหากมีการ
เปลี่ยนแปลงวันที่จะโฆษณา ทางบริษัทและลูกค้าจะหารือร่วมกันถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะดําเนินการออกอากาศ ทั้งนี้
บริษัทจะสรุปรายละเอียดการโฆษณาในแต่ละตอนของรายการ เพื่อส่งไปยังสถานีล่วงหน้าทุกครั้ง
2.4.2 รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการของบริษัท หมายถึง รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ และรายได้จากการ
จัดอีเวนท์หรือกิจกรรม ซึ่งรายได้จากการให้บริการหลักของบริษัท เกิดจากการให้บริการรับจ้างผลิตรายการ โดยสามารถแบ่ง
การให้บริการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รับจ้างออกแบบและผลิตรายการโทรทัศน์ และ จา
า กา
โดยมี
ขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
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1)

จา อ ก
า กา และ ตรายการ
ก กา กา
กา า า า
ก กา
า กา
โดย
ต่างกันที่
า กา
จ ก
าจา ซึ่งมีรูปแบบการดําเนินงาน ดันนี้
1.1) ขั้นตอนการเตรียมงาน และนาเสนอผลงานต่อลูกค้า
ในขั้ น ตอนนี้ ผู้ ว่ า จ้ า งอาจกํ า หนดประเภทของรายการที่ต้ อ งการผลิต มาให้ ท างบริ ษั ท อาทิ
รายการทอลค์โชว์ บริษัทมีหน้าที่ในการออกแบบรายการประเภททอลค์โชว์มานําเสนอต่อ ลูกค้า โดยการทํางานจะเริ่มจาก
ทีมครีเอทีฟของบริษัทร่วมกันระดมความคิดออกมาเป็นรูปแบบรายการนําเสนอกลับไปที่ลูกค้า โดยหลังจากที่ลูกค้าตกลงใน
รูปแบบของรายการที่บริษัทได้นําเสนอไป ขั้นตอนต่อไปคือการผลิตรายการ
1.2) ขั้นตอนการผลิต
ขั้นตอนการผลิตรายการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้ แก่ 1) ขั้นตอนการเตรียมงาน (PreProduction) 2) ขั้ น ตอนการผลิ ต รายการ (Production) และ 3) ขั้ น ตอนหลั ง การผลิ ต รายการ (Post-Production)
เช่นเดียวกันกับขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัท แต่จะแตกต่างกันจากการเข้าควบคุมงานและติดตามตรวจสอบ
งานจากผู้ว่าจ้าง เพื่อให้รายการที่ผลิตออกมาตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้างภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน
1.3) การส่งมอบงาน
การส่งมอบผลงานให้ลูกค้า ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการดําเนินงานในส่วนของการรับจ้างผลิต
รายการ โดยบริษัทจะส่งผลงานให้ลูกค้าตรงตามกรอบเวลาที่ได้ตกลงไว้ โดยปกติการนําส่งผลงานจะมีระยะเวลาในการส่ง
มอบงานล่วงหน้าระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลง ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทไม่เคยประสบปัญหาการส่งมอบงานล่าช้า

หน้าที่ 2 - 32

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)

2) กา จา
า
การให้บริการในส่วนนี้ ลูกค้า จะเป็นผู้จัดเตรียมรูปแบบรายการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบฉากในรายการ รูปแบบการดําเนินรายการ หรือแม้กระทั้งสคริปท์ หรือบท โดยรูปแบบการจ้างงานลักษณะนี้จะเป็น
รูปแบบรายการที่ทางลูกค้าได้ทําการซื้อลิขสิทธิ์รายการมาจากต่างประเทศ (International Format) ซึ่งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ
รูปแบบที่แน่นอน ชัดเจน และต้องเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับรายการต่างประเทศ ซึ่งรูปแบบการได้มาของการรับจ้างผลิต
รายการตามรูปแบบที่ลูกค้ากําหนดนั้น ลูกค้าจะเป็นฝ่ายเข้ามาติดต่อเพื่อให้บริษัทดําเนินการผลิตให้ โดยขั้นตอนการผลิตจะ
มีลักษณะเดียวกันกับขั้นตอนการผลิตรายการที่เป็นรายการของบริษัท รวมถึงขั้นตอนการผลิตในกรณีการรับจ้างออกแบบ
และผลิตรายการ เพียงแต่จะมีจุดสําคัญที่บริษัทในฐานะผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คือรูปแบบรายการ ลักษณะ
รายการ การดําเนินรายการ ฉากของรายการ รวมถึงบทพูดของพิธีกรผู้ดําเนินรายการ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ซื้อ
ลิขสิทธิม์ าจากต่างประเทศ (International Format) ซึ่งหากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ว่าจ้างจะต้องหารือเพื่อขออนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน โดยสําหรับการส่งมอบงานให้กับลูกค้า บริษัทจะต้องส่งมอบงานให้กับลูกค้า
ก่อนกําหนดเวลาการออกอากาศระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยส่งมอบงานล่าช้า ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทรับจ้างผลิต
รายการในลักษณะ International Format เพียง 2 รายได้ได้แก่ เทค มี เอาท์ ไทยแลนด์ (Take Me Out Thailand) และ ดอน
ออฟ ไกยา (Dawn of Gaia) โดยที่ผ่านมาบริษัทเคยเป็นหนึ่งในทีมผลิตรายการ International Format อีก 2 รายการ ได้แก่
แดนซ์ ยัว แฟท ออฟ (Dance Your Fat Off) และ ไทยแลนด์ แดนซ์ นาว (Thailand Dance Now)
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2.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์ประเภทสร้างสรรค์สังคม และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนและ
สอดแทรกในผลงานที่ทางบริษัทได้ผลิตและออกอากาศ อาทิ ละครซิทคอมหลวงตามหาชน ที่เน้นปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม
และ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ดาราไทยหัวใจรียูส” ที่มุ่งหวังให้คนไทยหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้ทรัพยากร
ที่สิ้นเปลือง ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความใส่ใจ และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง ปลูกฝัง และนําพาสิ่งดีๆ ให้แก่ผู้ชมในทุกเพศทุก
วัย ตามสโลแกนของบริษัท “กรีน เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (Green Entertainment) สังคมดี อารมณ์ดี ” โดยบริษัทไม่เคยถูก
ร้องเรียนใดๆ และการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม
2.6 ข้อจากัดในการประกอบธุรกิจ
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