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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการบริ ษทั

บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
GMM GRAMMY CO LIMITED

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
ถนน สุ ขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร,10110 Tel 02-669-9000

ภาพที่ 3.1. โลโก้ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ภาพที่ 3.2 แผนที่ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
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3.2 ประวัติบริษทั
จัด ตั้ง บริ ษ ัท แกรมมี่ เอ็น เตอร์ เ ทนท์เ ม้น ท์ จํา กัด โดยในระยะแรกดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก
สร้างสรรค์ผลงาน เพลงไทยสากลโดยออกอัลบั้มชุดแรก "นิ ยายรักจากก้อนเมฆ " โดยแพทย์หญิง
พันทิ วา สิ นรั ชตานันท์ และผลิตรายการที วี 3 รายการได้แก่ ยิ้มใส่ ไข่, มันกว่าแห้ว, เสี ยงติ ดดาว
ตั้งเป้ าหมายสู่ การเป็ น "King of content" โดยการร่ วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุ รกิจ ได้แก่บริ ษทั ดี
ทอล์ค จํากัด (ผลิตรายการทีวี), บริ ษทั สยามอินฟิ นิ ท จํากัด (ให้บริ การเกมออนไลน์), บริ ษทั จีเอ็ม
เอ็ม ไท หับ จํากัด (ผลิตภาพยนตร์ ) และบริ ษทั นิ นจา รี เทินส์ คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (รับจัดกิจกรรม
และคอนเสิ ร์ต) บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
จํากัด (“สัญญาซื้ อขายหุ ้น”) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2559 ซึ่ งประชุมเมื่อ
วัน ที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 โดย บริ ษ ทั ฯ เดอะวัน เอ็น เตอร์ ไพรส์ จะจัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อ
ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็ นจํานวน 1,905,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นเพิ่มทุนจํานวน
19,050,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม รวมถึง บริ ษทั ประนันท์ภรณ์
จํากัด (“ประนันท์ภรณ์ ”) ซึ่ งจะเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ทั้งนี้ เมื่ อรวมทุ นจด
ทะเบียนที่เพิ่มขึ้นกับทุนจดทะเบียนเดิมของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํานวน 1,905,000,000 บาท จะทํา
ให้ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิม่ ทุนเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 3,810,000,000 บาท
- ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จะแบ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนออกเป็ น 2 ครั้ง โดย
ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้ง 2 ครั้ง เสร็ จสมบูรณ์แล้ว บริ ษทั ฯ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน วัน
เอ็นเตอร์ ไพรส์ ร้อยละ 25.50 ของทุนจดทะเบียน กลุ่มนายถกลเกียรติ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน วัน เอ็น
เตอร์ ไพรส์ ร้อยละ 24.50 ของทุนจดทะเบียน และประนันท์ภรณ์ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน วัน เอ็นเตอร์
ไพรส์ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
3.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจภายใต้ปรัชญาการทํางานอย่างสร้างสรรค์ หลากหลายในทุกมิติ
และมีคุณภาพในระดับสากล รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ อง เพื่อส่ งมอบความสุ ขแบบไร้
ขีดจํากัดให้แก่ผูบ้ ริ โภคในวงกว้าง สอดรับกับพฤติ กรรมการบริ โภคสื่ อที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายแบ่งการดําเนินงานตามประเภทและลักษณะของธุ รกิจ โดยจําแนก
เป็ น 2 กลุ่มธุรกิจใหญ่ คือ
1. กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย
o ธุ ร กิ จ เพลง ได้แ ก่ ธุ ร กิ จ สิ น ค้า เพลงและช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ธุ ร กิ จ ดิ จิ ท ล
ั คอน
เทนต์ ธุรกิจบริ หารและจัดเก็บลิขสิ ทธิ์ ธุรกิจโชว์บิซ และธุรกิจบริ หารศิลปิ น
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ธุรกิจ ดิจิทัลทีวีจาํ นวน 2 ช่องได้แก่ ช่ อง ‘GMM 25’ ซึ่ งเป็ นช่องรายการทัว่ ไปความ
คมชัดปกติ (Standard Definition) และช่อง ‘One31’ ซึ่ งเป็ นช่องรายการทัว่ ไปความ
คมชัดสู ง (High Definition)
2. กลุ่มธุรกิจอื่น ซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่สนับสนุ นและต่อยอดจากกลุ่มธุ รกิจหลัก เพื่อสร้างการเติบโต
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้อย่างมัน่ คงในระยะยาว ประกอบด้วย
o ธุ รกิจวิทยุ
o ธุ รกิจภาพยนตร์
o ธุ รกิจโฮม ช้อปปิ้ ง
o ธุ รกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
o

- วัตุประสงค์ (พันธกิจ)







สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าให้กบั ทุกธุรกิจและสังคม
มองเห็ นศักยภาพและโอกาส สร้ างผลงานที่จุดกระแสและสร้ างปรากฏการณ์ใหม่ให้กบั
ธุรกิจ
มีวิสยั ทัศน์กา้ วลํ้าคู่แข่งทั้งด้านการสร้างสรรค์และการลงทุน
มีการประสานงานกับทุกภาคส่ วนอย่างเป็ นบูรณาการ
มีเป้าหมายชัดเจน ที่สามารถวัดผลทางสถิติได้และนํามาต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ไม่รู้จบ

วิสัยทัศ น์ (Vision)

ผูน้ าํ ทางด้านสื่ อและธุรกิจบันเทิงครบวงจร สร้างสรรค์คอนเทนต์ และแพลตฟอร์ มที่สร้างการมี
ส่ วนร่ วมกับผูบ้ ริ โภคในทุกช่องทางอย่างไร้ขีดจํากัด
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3.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.3.1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
การประกอบธุรกิจในแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
1. กลุ่มธุรกิจหลัก
1.1 ธุรกิจเพลง
ดําเนิ นการภายใต้โมเดล “การให้บริ การเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business) ตั้งแต่การ
คัดเลือกศิลปิ น การผลิตงานเพลง การทําการตลาด การบริ หารคอนเทนต์เพลง และการจัดจําหน่าย
สิ นค้าทั้งทาง Physical และ Digital โดยมุ่งเน้นที่ จะผลิตแนวเพลงที่ หลากหลายตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีศิลปิ น นักร้อง และนักแสดง มากกว่า 300 คน และมี
เพลงที่เก็บรวบรวมไว้กว่า 40,000 เพลง ทั้งนี้ธุรกิจเพลงสามารถจําแนกออกเป็ น 5 ธุรกิจย่อยได้แก่


ธุรกิจสิ นค้าเพลง (Physical Products) และช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution)
ในปี 2559 กลุ่มธุ รกิจสิ นค้าเพลงได้ผลิตผลงานทั้งเพลงสตริ ง และเพลงลูกทุ่ง จํานวนกว่า
334 ซิ งเกิ้ล และผลิตอัลบั้มมากถึง 466 อัลบั้ม ซึ่ งครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายของผูบ้ ริ โภคทุก
ประเภท รวมถึงมีการทําอัลบั้มรวมเพลงที่ได้รับความนิ ยมในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ ของปี ใน
ส่ วนของช่องทางการจัดจําหน่ายสิ นค้าเพลงนั้น บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการจัดจําหน่ายทั้งปลีกและ
ส่ ง โดยจะเน้นการกระจายสิ นค้าให้แก่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่รายใหญ่ (Modern Trade) ร้านค้า
ส่ ง และผูค้ า้ ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ทัว่ ประเทศ พร้อมจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ซ่ ึ ง
กระจายอยูใ่ นงานแสดงสิ นค้า และแหล่งช้อปปิ้ ง รวมถึงการขายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์
และคอลเซ็นเตอร์อีกด้วย



ธุรกิจดิจิทลั คอนเทนต์ (Digital Content)
เทคโนโลยีที่พฒั นาขึ้นอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้
กลุ่มธุ รกิจเพลง มีการพัฒนาช่ องทางการจัดจําหน่ ายในรู ปแบบใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
และสร้างรายได้ให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ มากขึ้น โดยการนําคอนเทนต์เพลงมาแปลงเป็ นรู ปแบบ
ดิจิทลั เพื่อกระจายไปสู่ เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์ เน็ต และผูป้ ระกอบการภายนอก
โดยให้ บ ริ การดาวน์ โ หลดประเภทต่ า งๆ เช่ น เสี ย งเรี ยกเข้า (Ringtone) เสี ย งรอสาย
(Ringback Tone) เพลงเต็ม (Full Song) และมิวสิ ควีดีโอ (Full MV) ทั้งแบบรายเพลง (A la
carte) และแบบเหมาจ่ ายรายเดื อน (Subscription Service) ผ่านช่ องทางโทรศัพท์เ คลื่อนที่
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*123 แกรมมี่ ไ ด้ ห มดเลย แอพพลิ เ คชั่ น 123GMM ทั้ งบนระบบ iOS และ Android
เว็บ ไซต์ www.gmember.com และ iTunes Store นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้เ ปิ ดบริ การให้ฟั ง
เพลงผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยไม่ จ ํา เป็ นต้อ งดาวน์ โ หลด (Music Streaming) ผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ลูกค้าสามารถรับฟั งเพลงยอด
นิ ยมได้ท้ งั ในและต่างประเทศ โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถเลือกฟั งเพลงออนไลน์แบบออนดี
มานด์ (On-demand) หรื อฟั งเพลงจากเพลย์ลิสต์ (Playlists) หรื อดาวน์โหลดเพลงมาเก็บไว้
ในอุปกรณ์สื่อสารเพื่อฟั งแบบออฟไลน์ได้ สําหรับการขยายช่องทางการเข้าถึงคอนเทนต์ข
องกลุ่ม บริ ษ ทั ฯ ผ่า น GMM Grammy Official Account ทาง YouTube พบว่า มี การเติ บ โต
แบบก้าวกระโดด ทั้งจํานวนสมาชิก จํานวนช่อง และรายได้อย่างต่อเนื่อง


ธุรกิจบริ หารและจัดเก็บค่าลิขสิ ทธิ์ (Copyright Management)
ในส่ วนของการบริ หารและจัดเก็บ ค่ าลิ ขสิ ท ธิ์ บริ ษทั ฯ ดํา เนิ นการจัดเก็บ ค่ าลิ ขสิ ท ธิ์ จาก
ผู ้ป ระกอบการภัต ตาคาร ร้ า นอาหาร สื่ อ วิ ท ยุ ร้ า นคาราโอเกะ ตู ้ ค าราโอเกะ และ
ผูป้ ระกอบการอื่นๆ ที่นาํ ผลงานเพลงของบริ ษทั ฯ ไปใช้ในเชิงการค้า



ธุรกิจโชว์บิซ (Showbiz Business)
ในปี 2559 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดั คอนเสิ ร์ตจํานวน 17 งาน โดยมีคอนเสิ ร์ตใหญ่มากมาย อาทิ
รวมวงธงไชย กรี นคอนเสิ ร์ต-ร้อยเพลงรักที่กลับมา 30 ปี อัสนี -วสันต์ บี้ สุ กฤษฏิ์ LOVE 10
ปี ไม่มีหยุด คอนเสิ ร์ตล้านตลับ แพ็กโฟร์ (Pack4) ไวท์เฮาส์คอนเสิ ร์ต (White Haus Concert)
และเทศกาลดนตรี (Music Festival) ได้แก่ นัง่ เล่นเฟสติวลั ขณะที่งานจัดแสดงในไตรมาส
สุ ดท้ายได้ถูกยกเลิกเพื่อเป็ นการถวายความไว้อาลัยต่อการเสด็จสู่ สวรรคาลัย โดยรายได้หลัก
ของธุรกิจโชว์บิซมาจากการจําหน่ายบัตรเข้าชมคอนเสิ ร์ตและรายได้จากการสนับสนุนของ
สปอนเซอร์ นอกจากนี้ ยังมีรายได้เพิ่มเติมจากการจําหน่ายสิ นค้าสื่ อบันทึกการแสดงสดของ
คอนเสิ ร์ตอีกด้วย



ธุรกิจบริ หารศิลปิ น (Artist Management Business)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการฝึ กทักษะ และพัฒนาตัวศิ ลปิ นเพื่อเพิ่มความสามารถทางด้านการ
ร้ อ ง การแสดง การเต้นรํา สํา หรั บ ศิ ลปิ นทั้ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ ดนตรี และที่ ไ ม่ เ กี่ ยวกับ
ดนตรี รวมทั้งการจัดหางานและเพิม่ ช่องทางการจัดหารายได้ให้แก่ศิลปิ น ทั้งในรู ปแบบงาน
จ้าง คอนเสิ ร์ต ผับ บาร์ และในรู ปแบบการเป็ นผูน้ าํ เสนอสิ นค้าต่างๆ ภายใต้การวางโมเดล
Idol Business เพื่อเป็ นการต่อยอดรายได้อย่างครบวงจร
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการฟังเพลงของผูบ้ ริ โภค เป็ น
ความท้าทายอย่างยิ่งของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเพลง ความรวดเร็ วในการปรั บตัว เพื่อตอบโจทย์
พฤติกรรมการบริ โภคในทุกรู ปแบบ เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจเพลงประสบความสําเร็ จ กลุ่ม
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าในช่องทางดิจิทลั มิวสิ ค จึงรุ กตลาดมุ่งเน้นหาคู่คา้ เข้า
มาเสริ มความแข็งแรง พร้ อมพัฒนาการให้บริ การที่ทนั สมัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้บริ การ
ช่ อ งทางการฟั ง เพลงผ่า นระบบดิ จิ ท ัล หรื อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ผ่า นมามี ก ารร่ ว มมื อ กับ ผูใ้ ห้บ ริ ก าร
โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ให้บ ริ ก ารเพลงโดยไม่ จ ํา เป็ นต้อ งดาวน์ โ หลด หรื อ Music Streaming ผ่า น
แอพพลิเคชัน่ ที่ลูกค้าสามารถรับฟังเพลงยอดนิยมได้ท้ งั ในและต่างประเทศ พบว่ามีกระแสตอบรับ
ที่ดี ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ จับมือพาร์ ทเนอร์ รายใหญ่ เพื่อให้บริ การออนไลน์สตรี มมิ่ งบนมิวสิ ค
แอพพลิเคชัน่ อาทิ JooX, Line Music, Apple music คาดว่าความนิยมฟังเพลงออนไลน์ และการฟั ง
ผ่านโมบายแพลตฟอร์ ม จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตที่รวดเร็ วขึ้น ช่วย
กระตุน้ ให้ตลาดมิวสิ คสรี มมิ่งขยายตัวได้อีก ซึ่ งสามารถนํามาต่อยอดรายได้โฆษณาและสปอร์ น
เซอร์ ได้ พร้อมวางแผนเพิ่มคอนเทนต์เพลงสําหรับให้บริ การต่อเนื่ อง ร่ วมกับการจําหน่ ายสิ นค้า
เพลงในรู ปแบบดิจิทลั ผ่านช่องทาง iTunes Store และผูใ้ ห้บริ การด้านการติดต่อสื่ อสาร (Telecom
Operator) ในประเทศต่างๆ รวมถึงการให้บริ การบน YouTube ซึ่ งบริ ษทั ฯ สามารถรับรู ้รายได้เพิ่ม
ในรู ปแบบของส่ วนแบ่งรายได้จากค่าโฆษณาและยอดการรับชม
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี เมืองไทย GMM Live House ที่ช้ นั 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อรองรับ
สําหรับจัดงานแสดง จัดกิจกรรม และจัดคอนเสิ ร์ตขนาดกลาง ซึ่ งจะเป็ นการสนับสนุนธุ รกิจโชว์
บิซและต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กลุ่มธุรกิจเพลงในภาพรวมอีกด้วย
1.2 ธุรกิจทีวีดิจิทลั
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) ได้
จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่สาํ หรับการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทลั ในเชิงพาณิ ชย์จาํ นวน
24 ช่อง ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยแบ่งประเภทของช่องรายการออกเป็ น 4
ประเภท ได้แก่ ช่องรายการสําหรับเด็กและครอบครัวจํานวน 3 ช่อง ช่องรายการข่าวจํานวน 7 ช่อง
ช่องรายการทัว่ ไปความคมชัดปกติจาํ นวน 7 ช่ อง และช่ องรายการทัว่ ไปความคมชัดสู งจํานวน 7
ช่อง บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมและเป็ นผูช้ นะการประมูลคลื่นความถี่สาํ หรับการออกอากาศโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทลั ในเชิงพาณิ ชย์จาํ นวน 2 ช่อง
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ภาพที่ 3.3 แสดงประเภทช่อง
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาพรวมของการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ อทุกประเภทในปี 2559 เทียบกับปี 2558 ปรั บตัวลดลงจาก
122,175 ล้านบาท เป็ น 107,896 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 11.69 ของมูลค่ารวม โดยมีสาเหตุมา
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และกําลังซื้อของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะในกลุ่มต่างจังหวัด สําหรับสื่ อ
ที่มีการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาตลอดทั้งปี ในสัดส่ วนมากที่สุดได้แก่ สื่ ออินเตอร์ เน็ต ซึ่ งมีอตั รา
การเติบโตกว่าร้อยละ 63.86 สื่ อที่มีการเติบโตในลําดับถัดไปได้แก่ สื่ อกลางแจ้ง สื่ อเคลื่อนที่ สื่ อ
อินสโตร์ และสื่ อในโรงภาพยนตร์ ส่ วนสื่ อที่มีการใช้งบโฆษณาลดลงต่อเนื่อง ได้แก่ โทรทัศน์ผา่ น
ดาวเทียมและเคเบิลทีวี สื่ อนิตยสารและสิ่ งพิมพ์ และสื่ อโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก โดยปรับตัว
ลดลงในอัตราร้อยละ 42.28 31.37 20.12 และ 17.92 ตามลําดับ ขณะที่สื่อวิทยุและสื่ อโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทลั ลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 7.28 และ 2.57 ตามลําดับ
สั ดส่ วนค่ าใช้ จ่ายโฆษณาผ่ านสื่ อต่ างๆ ในปี 2559
มูลค่ าค่ าใช้ จ่ายโฆษณาทุกสื่ อในปี 2559 เท่ ากับ 107,896 ล้ านบาท

ภาพที่ 3.4 แสดงสัดส่ วนค่าใช้จ่ายโฆษณา
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มูลค่ าค่ าใช้ จ่ายโฆษณาในสื่ อต่ าง ๆ (ล้ านบาท)

ภาพที่ 3.5 แสดงมูลค่าค่าใช้จ่ายโฆษณาในสื่ อต่างๆ
การก้าวเข้าสู่ ปีที่สามของการออกอากาศดิจิทลั ทีวี ภาพรวมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มดีข้ ึน จากการ
ประชาสัมพันธ์และการแข่งขันของผูป้ ระกอบการทุกสถานีที่มุ่งสร้างจุดขายที่เป็ นเอกลักษณ์ พร้อม
พัฒนาคอนเทนต์คุณภาพที่ มีสาระความบันเทิ งหลากหลายรู ปแบบ มานําเสนอต่อกลุ่มผูช้ มทัว่
ประเทศ ทําให้สัดส่ วนจํานวนผูช้ ม และเม็ดเงินโฆษณาสื่ อดิจิทลั ทีวีช่องใหม่ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมของอุตสาหกรรมดิจิทลั ที วีในปี 2560 คาดว่าการแข่งขันจะทวีความเข้มข้น โดยเฉพาะ
กลุ่ มท็อปไฟว์ท้ งั ช่ องฟรี ที วี เดิ ม และดิ จิทลั ที วี ช่องใหม่ มี การลงทุ นคอนเทนต์เ พิ่มขึ้ นต่ อเนื่ อง
ภายหลังเม็ดเงินโฆษณาส่ งสัญญาณฟื้ นตัวตั้งแต่ปลายปี เดือนธันวาคม จากที่ชะลอตัวในช่วงเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ภาพรวมเศรษฐกิจและกําลังซื้ อปี หน้ามีแนวโน้มเติบโตดีกว่าปี ก่อน
ส่ งผลให้เจ้าของสิ นค้าและแบรนด์จะกลับมาใช้งบทําการตลาดและโฆษณามากขึ้น อีกทั้งปี 2560
จะเป็ นปี ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้นหลายอย่างในประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการเลือกตั้ง หรื อการมี
บริ ษทั ใหม่เข้ามาดูแลการวัดเรตติ้งที่ครอบคลุมทุกช่ องทางการรั บชม ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวจะทําให้
ภ า พ ร ว ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ดิ จิ ทั ล ที วี มี ค ว า ม ชั ด เ จ น แ ล ะ คึ ก คั ก ม า ก ขึ้ น
ด้านการสนับสนุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ การรับชมดิจิทลั ทีวี พบว่าคนไทยสามารถเข้าถึงดิจิทลั ทีวี
ได้มากขึ้น โดยยอดผูช้ มช่องดิจิทลั ทีวี มีสัดส่ วนร้อยละ 53.2 ในเดือนธันวาคม 2559 ซึ่ งมีจาํ นวน
มากกว่าผูช้ มช่องฟรี ทีวีเดิมแล้ว (อ้างอิงข้อมูลจาก กสทช.) ทางกสทช. มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์
ดิจิทลั ที วี รวมทั้งทํากิ จกรรมโรดโชว์ ทําให้ประชาชนมีความรู ้ เกี่ยวกับการติดตั้งเสาอากาศ หรื อ
วิธีการรับชมดิจิทลั ทีวีมากยิง่ ขึ้น ณ สิ้ นปี 2559 กสทช. ได้แจกคูปองไปแล้วทั้งสิ้ น 13.57 ล้านคูปอง
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มีผูใ้ ช้สิทธิ์ แลกกว่า 8.78 ล้านคูปอง คิดเป็ น 64.69% ทั้งนี้ ในปี 2560 ได้มีการจัดวางระบบการแจก
คูปองใหม่ในรู ปแบบ E-Coupon เริ่ มแจกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 เพิ่มเติมอีก 3.98 ล้านใบ
โดยให้สิทธิ์ ประชาชนสามารถนําบัตรประชาชนไปเป็ นส่ วนลดซื้ อโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณ
ดิ จิทลั ที วีได้ในตัว หรื อแลกกล่ องรั บสัญญาณดิ จิทลั ที วีแทนการใช้คูปอง ซึ่ ง ได้มีการเชื่ อมโยง
ฐานข้อมูลกับกรมการปกครองไว้แล้ว ด้านการดําเนิ นงานเรื่ องโครงข่ายสามารถขยายพื้นที่ ส่ง
สัญญาณได้ตามเป้ าหมาย ปั จจุบนั ครอบคลุมถึง 91.7% ของครัวเรื อนในประเทศ และคาดว่าจะไป
ถึง 95% ในเดือนพฤศจิกายน 2560 (ที่มา: สํานักงานกสทช.) อีกทั้งแนวโน้มปี นี้ ยงั มีปัจจัยบวกจาก
การที่ คสช. ใช้อาํ นาจตามมาตรา 44 แห่ งรัฐธรรมนู ญ (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ.2557 ขยายเวลาจ่ายค่า
ใบอนุญาตดิจิทลั ทีวี การสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่ งสัญญาณผ่านดาวเทียมตามกฎมัสต์แครี่ รวมไปถึง
นโยบายต่าง ๆ ที่ภาครัฐออกมากระตุน้ เศรษฐกิจและการผ่อนคลายของสถานการณ์บา้ นเมือง
สําหรับบริ ษทั ฯ ได้มีการวางกลยุทธ์ สร้ างจุดเด่นและประชาสัมพันธ์ช่องดิจิทลั ทีวีให้เป็ นที่รับรู ้
อย่างกว้างขวาง ดังต่อไปนี้
เน้นคอนเทนต์ที่โดดเด่น น่ าสนใจ มีความหลากหลาย เนื่ องจากผูช้ มส่ วนใหญ่จะเลือกชม
รายการจากเนื้ อหาของรายการเป็ นหลัก ความน่าสนใจของรายการจึงเป็ นตัวสร้างอรรถรส
ให้ผูช้ มและจะทําให้ผชู ้ มจดจําช่องนั้นๆ ได้ดี ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะทําการสร้างสรรค์และพัฒนา
คอนเทนต์ของรายการทั้งละคร ข่าว วาไรตี้ เกมโชว์ ที่ดี มีคุณภาพ มาให้เป็ นทางเลือกใหม่
แก่ผชู ้ ม
 สร้ า งการรั บ รู ้ ข องผูช
้ มเพื่อให้ช่องดิ จิทลั ที วีเป็ นที่ รู้จักแพร่ หลายมากขึ้ น โดยบริ ษทั ฯ ได้
วางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่ อสารหลากหลายช่องทาง เช่น ป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ สื่ อออนไลน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสถานที่ต่างๆ และการร่ วม
สนุ กชิ งรางวัล รวมถึ งการผนึ กพันธมิ ตรจัดแคมเปญ และกิ จกรรมทางการตลาดร่ วมกับ
พาร์ทเนอร์ เพื่อดึงฐานลูกค้าของพันธมิตรให้มาเป็ นฐานผูช้ มของช่องดิจิทลั ทีวีอีกด้วย
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ และตั้งใจที่จะนําช่องดิจิทลั ทีวีท้ งั 2 ช่องก้าวขึ้นสู่ ระดับผูน้ าํ ในอุตสาหกรรม
ดิจิทลั ทีวีของประเทศไทยที่แข็งแกร่ งและมีคุณภาพต่อไป
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2. กลุ่มธุรกิจอื่น
2.1 ธุรกิจสื่ อวิทยุ
คือ การผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสี ยง โดยการเข้าร่ วมประมูลเวลาจัด
รายการวิทยุในระบบเอฟเอ็มจากสถานีวิทยุต่าง ๆ เพื่อนํามาประกอบธุรกิจในเชิงพาณิ ชย์ โดยในปี
2559 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี รายการวิ ทยุท้ งั สิ้ น 3 สถานี ซึ่ ง แต่ ละสถานี มีลกั ษณะเฉพาะและจุ ดเด่ นที่
ต่างกันไป เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทัว่ ถึง มีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 3.6 แสดงสถานีวิทยุในบริ ษทั
ปั จจุบนั มีสถานีวิทยุทวั่ ประเทศทั้งหมด 506 สถานี แบ่งเป็ นสถานีที่จดั รายการวิทยุภาค FM
313 สถานี และภาค AM 193 สถานี โดยกระจายเสี ยงในกรุ งเทพมหานคร รวมทั้งสิ้ น 76 สถานี
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(แหล่งข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็ น
เจ้าของคลื่นความถี่ท้ งั หมด และสํานักงาน กสทช. เป็ นผูจ้ ดั สรรและดูแล เพือ่ ให้เกิดการแข่งขันโดย
เสรี อย่ า งเป็ นธรรม รวมทั้ง ต้ อ งจัด ให้ ภ าคประชาชนมี ส่ ว นร่ วมในการดํา เนิ น การ ดัง นั้ น
ผูป้ ระกอบการสถานีวิทยุภาคเอกชนต้องร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เป็ นเจ้าของคลื่นความถี่ ไม่ว่าจะ
เป็ นในรู ปแบบของการทําสัญญาสัมปทาน การร่ วมผลิต การแบ่งเวลาให้เช่า ฯลฯ โดยจะพิจารณา
จากอัตราผลตอบแทนที่จ่ายให้กบั เจ้าของคลื่นความถี่ รู ปแบบของรายการที่จะนําเสนอ และฐานะ
ทางการเงิ นของผูป้ ระกอบการ ล่าสุ ดในเดื อนธันวาคม 2559 คําสั่ง คสช. มาตรา 44 กําหนดให้
กสทช. เรี ยกคืนคลื่นวิทยุจากหน่วยงานรัฐที่ถือครองปั จจุบนั ภายใน 5 ปี จากเดิม กสทช. มีมติเรี ยก
คืนคลื่นวิทยุในเดือนเมษายน 2560 ซึ่ งมาตรการขยายเวลาให้หน่ วยงานเจ้าของคลื่นวิทยุถือครอง
คลื่นต่อไปอีก 5 ปี ถือว่าช่ วยส่ งเสริ มการดําเนิ นงานวิทยุกระจายเสี ยง และช่วยให้ผูป้ ระกอบการ
วิทยุมีระยะเวลาเตรี ยมตัวมากขึ้น คาดว่าอนาคต กสทช. จะเตรี ยมแผนงานการบริ หารจัดการคลื่น
ความถี่วิทยุ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด และเป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและผูฟ้ ัง
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปี 2559 งบโฆษณาของสื่ อวิทยุปรับตัวลดลงจากปี 2558 โดยมีมูลค่าเท่ากับ 5,262 ล้านบาท ลดลง
413 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 7.28 จากปี 2558 และมี ส่วนแบ่งการตลาดร้ อยละ 4.88 ของงบโฆษณา
ทั้งหมด
มูลค่ าค่ าใช้ จ่ายโฆษณาในสื่ อวิทยุ (ล้ านบาท)

ภาพที่ 3.7 แสดงมูลค่าค่าใช้จ่ายสื่ อโฆษณาในสื่ อวิทยุ
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สื่ อวิทยุในปั จจุบนั ยังถือว่าเป็ นสื่ อหลักที่มีอิทธิ พลสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ในวงกว้างตลอดทุก
ช่วงเวลาในราคาที่คุม้ ค่า อีกทั้งเป็ นสื่ อที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กบั ผูฟ้ ั งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทําให้งบโฆษณาของสื่ อวิทยุในช่ วงหลายปี ที่ ผ่านมาอยู่ในภาวะค่อนข้างทรงตัว แต่ธุรกิจนี้ ก็ยงั มี
ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 สื่ อวิทยุมีการหดตัวลงตามกระแสภาวะซบเซาของสื่ อ
ดั้งเดิมทุกประเภท มีคลื่นวิทยุบางสถานีปิดตัวลง ขณะที่ สถานีวิทยุแต่ละแห่ งก็มีการปรับตัวเพื่อดึง
ความสนใจของผูฟ้ ังและรักษาฐานผูฟ้ ังให้ได้มากที่สุด ดังนั้นการแข่งขันในธุรกิจวิทยุในปั จจุบนั จึง
ถือว่าค่อนข้างรุ นแรง ท่ามกลางภาวะเม็ดเงิ นโฆษณาชะลอตัวจากสภาพเศรษฐกิจซบเซา ร่ วมกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ผูป้ ระกอบการต้องปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประ
ประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึงกลุ่มผูฟ้ ั งและเพิ่มความนิยมของสถานี อาทิ การขยายช่องทางการรับฟั ง
ผ่านแพลตฟอร์ มที่หลากหลายมากขึ้น เช่ น การรั บฟั งออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ การรั บฟั งผ่าน
แอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน หรื อช่องทาง Social Media การพัฒนาทางด้านรู ปแบบและเนื้อหา
รายการให้มีความแปลกใหม่ โดดเด่น และมีคุณภาพอยู่เสมอ การทําแผนการตลาดอย่างต่อเนื่ อง
เช่ นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง เช่ น การพบปะศิลปิ น หรื อผูจ้ ดั รายการ การจัดคอนเสิ ร์ตขนาด
เล็ก เพื่ อ สร้ า งความสัม พัน ธ์ กับ กลุ่ ม ลู ก ค้า และกลุ่ ม ผูฟ้ ั ง ให้ไ ด้ม ากที่ สุ ด นอกจากนี้ การพัฒนา
บุ ค ลากรและนัก จัด รายการวิ ท ยุ ใ ห้ พ ร้ อ มรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและปรั บ เปลี่ ย นให้ เ ข้า กับ
สถานการณ์เสมอ ถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
2.2 ธุรกิจภาพยนตร์
ธุรกิจภาพยนตร์ของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 ดําเนินการภายใต้บริ ษทั ในเครื อได้แก่ บริ ษทั จีดีเอช ห้าห้า
เก้า จํากัด (GDH 559) โดยมีภาพยนตร์ ที่ออกฉาย จํานวน 2 เรื่ องได้แก่ “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วนั
เดี ยว” และ “พรจากฟ้ า” ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ มี เป้ าหมายผลิ ตภาพยนตร์ ที่มีคุณภาพออกสู่ ตลาดอย่า ง
ต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยประมาณ 3 – 4 เรื่ องต่อปี โดยผลิตภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาหลากหลายแตกต่างกันไป
แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งแบบฉบับของตัวเอง และมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นหนึ่ งในผูผ้ ลิตคอนเทนต์บนั เทิงที่ดีที่สุดใน
ระดับประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีความพร้อมทั้งในด้านการผลิตและศักยภาพของบุคลากร ทีมงานที่มี
ความชํานาญ เพื่อนําเสนอภาพยนตร์ ที่มีความแปลกใหม่และสร้างความสุ ขให้กบั คนดูภาพยนตร์
ไทย
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในช่วงปี 2559 วงการภาพยนตร์ไทยค่อนข้างซบเซาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และการเติบโตของ
สื่ อออนไลน์ อีกทั้งต้องเผชิญกับคู่แข่งหลักหนังต่างประเทศที่มีโปรดักชัน่ ใหญ่ ขณะนี้โจทย์สาํ คัญ
ของผูผ้ ลิตหนัง คือ การดูเทรนด์ของกลุ่มคนดูเป็ นหลัก พร้อมกับดูกระแสสังคม เพราะปั จจุบนั คน
เสพสื่ อทางยูทูบ ทางเฟซบุค้ ทางสื่ ออินเตอร์ เน็ตต่าง ๆ ที่ มีการแชร์ คลิปใหม่ ๆ แปลก ๆ ท้าทาย
ออกมามากมาย สําหรับรอบปี ที่ผา่ นมา รายได้ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (เฉพาะ Box Office) ใน
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ปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยเป็ นรายได้ในส่ วนของภาพยนตร์ ต่างประเทศเกินกว่า
ร้ อยละ 85 ทั้งนี้ ภาพยนตร์ ไทยที่ ออกฉายในปี 2559 มี จาํ นวนลดลงจากปี 2558 โดยมี จาํ นวน 42
เรื่ อง ซึ่ งภาพยนตร์ ไทยทํารายได้รวมไม่ดีนกั พบว่าค่ายหนังเล็ก ๆ ที่เคยเปิ ดตัวไปก่อนหน้านี้ ต่าง
ค่อย ๆ ปิ ดตัวไปอย่างเงียบ ๆ เพราะเศรษฐกิจไม่เอื้ออํานวย แต่กย็ งั มีหลายค่ายที่ผดุ ขึ้นมา ขณะที่บาง
ค่ายต้องร่ วมทุนกับค่ายหนังต่างประเทศ ด้วยต้นทุนในการผลิตหนังที่สูงขึ้น แต่กลับสวนทางกับ
รายได้หนังไทยที่นอ้ ยลงในทุกปี ทั้งนี้ ธุ รกิจภาพยนตร์ เป็ นธุรกิจที่มีความเสี่ ยงสู งเนื่ องจากใช้เงิน
ลงทุ นค่ อ นข้า งมาก โดยต้นทุ น ของภาพยนตร์ 1 เรื่ อ งทั้ง ต้น ทุ น การผลิ ต และค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ประชาสัมพันธ์รวมกันจะเท่ ากับประมาณ 50 – 70 ล้านบาท ประกอบกับระยะเวลาในการผลิ ต
ภาพยนตร์ ค่ อ นข้า งนาน โดยการผลิ ต ตั้ง แต่ ก ารเขี ย นบทจนถึ ง ระยะเวลาที่ ภ าพยนตร์ เ ข้า ฉาย
ภาพยนตร์ น้ นั จะใช้เวลาประมาณ 8 – 18 เดือน แต่ความสําเร็ จของภาพยนตร์ มากหรื อน้อยนั้นจะ
ขึ้นอยู่กบั กระแสความนิ ยมของผูช้ มซึ่ งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ประกอบกับความนิ ยม
ภาพยนตร์ ต่างประเทศในระดับที่ค่อนข้างสู งจากความเชื่ อว่าบทภาพยนตร์ และเทคโนโลยีในการ
ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศดีกว่าภาพยนตร์ไทย
สําหรับทิศทางในปี 2560 คาดว่าจะมีคอนเทนต์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ มากขึ้น โดยส่ วนหนึ่งเป็ น
หนังที่เลื่อนฉายจากปลายปี 2559 ขณะที่ผสู ้ ร้างภาพยนตร์แต่ละค่ายมองบรรยากาศของตลาดรวมว่า
สดใสกว่าปี ก่อน พร้อมขนพาเหรดหนังใหม่ออกมาเตรี ยมฉายกันต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างไรก็ดี การ
จะทําให้ภาพยนตร์ ไทยประสบความสําเร็ จขึ้นอยู่กบั ปั จจัยทั้งภายนอกและภายในหลายประการ
อาทิเช่น
เนื้ อหาและบทภาพยนตร์ ต้องมีความแปลกใหม่ โดดเด่น ต้องมีการค้นคว้าในเรื่ องที่เขียน
เป็ นอย่างดี โดยผูเ้ ขียนบทภาพยนตร์ตอ้ งใช้ทกั ษะในการเขียนทั้งภาษาหนัง ภาษาพูด เพื่อให้
สื่ อความกับกลุ่มคนดูเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
 สร้ างการรับรู ้ (Branding) ค่ายหนังหรื อสตูดิโอควรต้องสร้ างความเชื่ อมัน
่ ต่อผูช้ มภาพยนตร์
ว่าภาพยนตร์ ของค่ายนี้ ไม่ว่า เรื่ องใด จะเป็ นภาพยนตร์ ที่มีคุณภาพ ได้รับความนิ ยมและ
ประสบความสําเร็ จเสมอ
 วิเคราะห์เ พื่อให้เข้าใจกลุ่มลูกค้า เป้ าหมายอย่า งแท้จริ ง เพื่อการกําหนดแนวของภาพยนตร์
เตรี ยมบทภาพยนตร์ ดารานั ก แสดงและแผนประชาสั ม พัน ธ์ ที่ เ หมาะสม ที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้
โดยบริ ษทั จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากัด จะพิจารณาใช้กลยุทธ์ในการดําเนิ นงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้
ผลงานของบริ ษทั เป็ นที่ประทับใจผูช้ มและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็ นลําดับ
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2.3 ธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ ง
ธุ รกิจโฮม ช้อปปิ้ ง (Home Shopping) เป็ นธุ รกิจจําหน่ ายสิ นค้าผ่านช่ องทางการจัดจําหน่ าย แบบ
ตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่านช่องรายการที่ใช้ชื่อว่า ‘โอ ช้อปปิ้ ง (O Shopping)’ ซึ่ งลูกค้าสามารถเลือกซื้ อ
สิ นค้าได้แม้อยู่ภายในบ้านของตนเอง บริ หารงานโดย บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ซี เจ โอ ช้อปปิ้ ง จํากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่าง บริ ษทั จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ซี เจ โอ ช้อปปิ้ ง
จํากัด จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็ นผูด้ าํ เนินกิจการโฮม ช้อปปิ้ งชั้นนําในประเทศเกาหลีใต้และยังได้
ขยายธุ รกิจไปในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ด้วยเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด และด้วย
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสู งของ บริ ษทั ซี เจ โอ ช้อปปิ้ ง จํากัด จากประเทศเกาหลีใต้ คาด
ว่าการร่ วมทุนนี้ จะทําให้ โอ ช้อปปิ้ งสามารถขึ้นเป็ นผูน้ าํ ช่องโฮมช็อบปิ้ งอันดับหนึ่งของเมืองไทย
ด้วยการสร้างปรากฏการณ์การนําเสนอรายการช่องโฮม ช้อปปิ้ งในรู ปแบบที่แตกต่างจากช่องอื่น
โดยเน้นที่ความสด ใหม่ ไม่เหมือนใคร ให้ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบตรงไปตรงมาทุกแง่มุม
เรี ยกได้ว่ า เป็ นช่ อ ง Shopfotainment (“Shopping” “Information” “Entertainment”) ที่ จ ะสร้ า งทั้ง
ความบัน เทิ ง ในครอบครั ว รวมทั้ง เป็ นทางเลื อ กใหม่ ใ นการช้อ ปปิ้ งอี ก ด้ว ย พร้ อ มกัน นี้ ยัง มี
ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ที่คดั สรรมาเป็ นอย่างดีท้ งั คุณภาพที่ได้มาตรฐานและเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
มีชื่อเสี ยงได้รับความเชื่อถือจากผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังเน้นบริ การการจัดส่ งที่สะดวกและรวดเร็ วครบทุก
ความต้องการทัว่ ประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเสนอทางเลือกในการชําระเงินที่หลากหลายตรง
กับความต้องการของลูกค้า เช่น การชําระเงินผ่านทางเครดิตคาร์ ด หรื อการชําระเงินสดเมื่อได้รับ
สิ นค้า
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาพรวมตลาดโฮมช็อปปิ้ งไทยปี 2559 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท โดยยอดขาย
ผูป้ ระกอบการได้รับผลกระทบจากปั จจัยในประเทศ ส่ งผลให้กาํ ลังซื้ อชะลอตัวลง รวมถึ งการ
โฆษณาหยุดชะงักไป 30 วัน อย่างไรก็ดี ธุ รกิจโฮมช็อปปิ้ งยังมีศกั ยภาพในการเติบโตอย่างเห็นได้
ชัด โดยเฉพาะในประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นและเกาหลี ตลาดของธุ รกิจนี้มีมูลค่าไม่
ตํ่ากว่าปี ละแสนล้านบาท ขณะที่ประเทศไทยนั้นอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้น ขนาดตลาดจึงอยูท่ ี่หลักหมื่นล้าน
บาท แต่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในแง่การทําตลาด แต่ละค่ายก็ทุ่มงบการตลาด ส่ งผลให้แต่
ละปี ตลาดรวมเติบโตเฉลี่ยปี ละ 20% ในปี 2560 เชื่ อว่าภาพรวมธุ รกิจโฮมช็อปปิ้ งของกลุ่มบริ ษทั ฯ
จะเติบโตอย่างต่อเนื่ อง แม้การแข่งขันจะสู งขึ้น แต่บริ ษทั ฯ ยังสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึง
ขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ ได้มากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ที่คาดว่าจะมีสัดส่ วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญและเตรี ยมความพร้อมรับมือกับการแข่งขัน
เพื่อให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ดังนี้
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สร้ างสรรค์เนื้ อหารายการโทรทัศน์ให้เป็ นที่น่าสนใจและเป็ นเอกลักษณ์ ผ่านรู ปแบบการ
นําเสนอที่เข้าใจง่าย เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคให้สั่งซื้อสิ นค้า
 การสร้างความเชื่ อมัน
่ ในการสัง่ ซื้อสิ นค้าและบริ การ ไม่ว่าจะเป็ นด้านคุณภาพของสิ นค้า การ
ให้ บ ริ ก ารที่ ต รงตามโฆษณา การรั บ ประกัน คุ ณ ภาพสิ น ค้า ระบบการขนส่ ง สิ น ค้า ที่ มี
ประสิ ทธิภาพและระบบการชําระเงินที่มีความปลอดภัย
 การเพิ่ ม สิ น ค้า ที่ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น และเน้นสิ น ค้า ที่ มี แ นวโน้ม เติ บ โตเช่ น สิ น ค้า
แฟชัน่ สิ นค้าไลฟ์ สไตล์ และสิ นค้าอี-คอมเมิร์ซ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ในทุกกลุ่ม รวมทั้งเพิ่มจํานวนสิ นค้าให้มากขึ้น โดยมีเป้ าหมายเพิ่มเป็ นกว่า 1,000 รายการ
จากที่มีประมาณ 600 รายการในปั จจุบนั
 การพัฒ นาช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยไปสู่ ร ะบบการขายผ่ า นออนไลน์ อิ น เทอร์ เ น็ ต และ
แอพพลิเคชัน่ ในสมาร์ทโฟน รวมถึงโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
 ปรั บการสื่ อสารแบรนด์เพื่อสร้ างการรั บรู ้ ว่า โอ ช้อปปิ้ ง สามารถเป็ นผูช
้ ่วยในบ้านเสมือน
“เพื่ อ นบ้ า นที่ คุ ณ ไว้ไ จ” พร้ อ มสร้ า งความผู ก พัน กับ สั ง คมไทย ผ่ า นโครงการเพื่ อ
สาธารณประโยชน์มากมาย อาทิ “โอฮัก” (O Hug) ทําความดีถวายพ่อหลวง จุดประกายฝัน
ปั้ นดาวก้าวสู่ ทีมชาติไทย ปั่ นปั นฮัก สานพลังประชารัฐ
2.4 ธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม


การดําเนินธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนหลักๆ คือ
1. ธุ ร กิจ แพลตฟอร์ ม โทรทัศ น์ ผ่ านดาวเทีย ม " GMM Z"เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่ อเดื อน
มีนาคม 2555 เป็ นการจัดจําหน่ ายกล่องรั บสัญญาณดาวเที ยม โดย GMM Z มีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายเพือ่ กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ
o กล่ อง GMM Z HD Slim เป็ นกล่องรุ่ นใหม่ที่สามารถรั บชมช่ องแบบความคมชัดสู ง
ระดับ Full HD 1080P พร้อมฟังก์ชนั่ ครบครัน มีระบบทันสมัยและรี โมทอัจฉริ ยะ จัด
กลุ่มช่องรายการทําให้หาช่องง่าย
o กล่อง GMM Z HD Lite ซึ่ งเป็ นกล่องรุ่ นใหม่ที่สามารถรับชมช่องแบบความคมชัดสู ง
และรองรับทีวีดิจิทลั ได้ดว้ ย สําหรับลูกค้าที่ตอ้ งการรับชมภาพแบบความคมชัดสู งใน
ราคาย่อมเยาว์กว่า
o กล่อง GMM Z Smart สํา หรั บกลุ่มลูกค้าระดับกลางสามารถใช้ได้ท้ งั ดาวเที ยมระบบ
C-Band และ KU-Band
o กล่ อ ง GMM Z Mini สํา หรั บ รองรั บ ลูกค้า ที่ มีง บประมาณจํา กัดและต้องการเปลี่ ย น
วิธีการรับชมโทรทัศน์จากเสาก้างปลามาเป็ นโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
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กล่ อ ง GMM Z Mini Gold เป็ นกล่ อ งรุ่ น ใหม่ เปลี่ ย นโฉมหน้า เป็ นหน้า ปั ดสี ท อง
พร้อมรี โมทเล็ก กะทัดรัด กระชับมือ
o กล่อง GMM Z ZEASON เป็ นกล่องรั บสัญญาณดิจิทล
ั ทีวี ความคมชัดระดับ Full HD
ดู ภ าพ ดู ห นัง ฟั ง เพลงด้ว ย USB Port มี ปุ่ มกดหน้า เครื่ อ ง รองรั บ ระบบ PVR อัด
รายการโปรดล่วงหน้า Biss Key ไร้ปัญหาจอดํา มีระบบ Timeshift หยุดเล่นภาพได้
ดังใจ
o กล่อง GMM Z STREAM เป็ นกล่องรับสัญญาณอินเตอร์ เน็ตทีวี ด้วยระบบปฏิบต
ั ิการ
Android 5.1 ชัดที่สุดในระดับ Ultra HD 4K พร้อม Air Mouse Remote
o กล่ อ ง GMM Z HD WISE เป็ นกล่ อ งรุ่ น ใหม่ คมชัด ระดับ Full HD มี ร ะบบ PVR,
Time Shift พร้อมฟังก์ชนั่ รองรับการเล่นมีเดียครบครัน
o กล่อง GMM Z Music Box เป็ นเครื่ องเล่นเพลงพกพารุ่ นใหม่ รวมบทเพลงดังจากสุ ด
ยอดศิลปิ นแกรมมี่ ทั้งลูกทุ่งและลูกกรุ ง ลิขสิ ทธ์แท้กว่า 3,200 เพลง มาไว้ในเครื่ อง
เดียว
2. ธุ ร กิจ สื่ อโทรทัศ น์ ผ่ านดาวเทีย ม ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกกาศทางช่ อง
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยในการผลิตแต่ละช่องมีตน้ ทุนไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับในอดีต
ที่ผ่านมา เนื่ องจากรัศมีของสัญญาณดาวเทียมสามารถส่ งสัญญาณออกอากาศได้ครอบคลุม
หลายพื้นที่ ท้ งั ในและต่างประเทศ โดยผูล้ งทุนไม่ตอ้ งเสี ยเวลาติดตั้งเสาส่ งสัญญาณ เพียง
พัฒนาเนื้ อหาหรื อรายการที่ออกอากาศ และขอใบอนุ ญาตส่ งสัญญาณโทรทัศน์ ก็สามารถ
ให้บริ การได้
ณ สิ้ น ปี 2559 กลุ่ ม บริ ษัท ฯ ได้ผ ลิ ต รายการโทรทัศ น์ ผ่ า นดาวเที ย มที่ ส ามารถรั บ ชมได้ทุ ก
แพลตฟอร์ม ฟรี ทูแอร์เพื่อออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคม รวม 2 ช่อง ดังต่อไปนี้
o

ภาพที่ 3.8 แสดงประเภทช่องของบริ ษทั
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3.4 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์ กร
โครงสร้ างองค์ กร

ภาพที่ 3.9 โครงสร้างองค์กรบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน)
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คณะผู้บริหาร

ภาพที่ 3.10 คณะผูบ้ ริ หารบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน)
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คณะกรรมการบริษทั

ภาพที่ 3.11 คณะกรรมการบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน)
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3.5 ตําแหน่ งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.5.1 ตําแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นักศึกษาทีป่ ฏิบัตงิ าน
ชื่ อ : นางสาวจิรารัตน์ ชัยแก้ว
รหัสนักศึกษา : 5304600573
คณะ/ภาควิชา : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา
ตําแหน่ งทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : ผูช้ ่วย Event Marketing communication
3.5.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ช่วยดําเนินการแผนงานโปรโมทรายการ club Friday , club 9 , hotwave music award 2017
- ดูแลการส่ งโปสเตอร์เพื่อโปรโมทซีรียข์ องช่องในแต่ละสัปดาห์
- หาข้อมูลเบื้องต้นเพือ่ ติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆ
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าvip ที่เป็ นสปอนเซอร์ของงาน
- ดูแลภาพรวมในการจัดหาสถานที่จดั งานจัดหาที่จอดรถภายในงานการ
เตรี ยมงานและset up สถานที่ จ ริ งรวมถึ ง เป็ นstaff all area และดู แ ล
ภาพรวมภายในงานทั้งหมด
3.6 ชื่ อตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
3.6.1 พรรณวรท งามจินดา
ตําแหน่ง Marketing communication
3.6.2 พรวาร์ริน พุม่ กระจ่าง
ตําแหน่ง Marketing communication
3.7 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.7.1 ระยะเวลา 14สัปดาห์ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิ งหาคม 2560
3.7.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 19.00 น
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3.8 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฎิบตั ิงานสหกิจ

สัปดาห์ ที่ 1

เข้ าประชุ มและสรุปการประชุ ม , ส่ ง Promote / Pages

สัปดาห์ ที่ 2

ตอบคําถาม ให้ รายละเอียดการประกวดผ่ านสื่ อออนไลน์

สัปดาห์ ที่ 3

ปล่ อย spot โปรโมทเชิญชวนมางาน audition

สัปดาห์ ที่ 4

ประชุมภายในคัดเลือกวงดนตรี 50 วง

สัปดาห์ ที่ 5

คุมภาพรวม set up หน้ างาน ดูแลซัพ พอร์ ดสปอนเซอร์ ของรายการ

สัปดาห์ ที่ 6

เตรียมงานแถลงข่ าวโปรโมท club 9

สัปดาห์ ที่ 7

ถ่ ายทํา ดูภาพรวมภายในรายการ “Hotwave music Award 2017” EP.2

สัปดาห์ ที่ 8

ถ่ ายทํา ดูภาพรวมภายในรายการ “Hotwave music Award 2017” EP.3

สัปดาห์ ที่ 9

ปล่ อยspot EP.1

สัปดาห์ ที่ 10

ถ่ ายทํา ดูภาพรวมภายในรายการ “Hotwave music Award 2017” EP.4/On air EP.1

สัปดาห์ ที่ 11

ถ่ ายทํา ดูภาพรวมภายในรายการ “Hotwave music Award 2017” EP.5/ ปล่อย spot EP.2

สัปดาห์ ที่ 12

ถ่ ายทํา ดูภาพรวมภายในรายการ “Hotwave music Award 2017” EP.6/ ปล่อย spot EP.3

สัปดาห์ ที่ 13

ถ่ ายทํา ดูภาพรวมภายในรายการ “Hotwave music Award 2017” EP.7/ ปล่อย spot EP.4

สัปดาห์ ที่ 14

ถ่ ายทํา ดูภาพรวมภายในรายการ “Hotwave music Award 2017” EP.8/ ปล่อย spot EP.5/ปล่ อย spot
กลางเดือน สิ งหาคม

ตารางที่ 3.1 รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
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3.9 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.9.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์
สมุดจดข้อมูล
โทรศัพท์มือถือ
เครื่ องปริ้ นเตอร์
3.9.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Microsoft Power point

