บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั : บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหำชน) ที่อยู่ : เลขที่ 50 ชั้น 31 อำคำร จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ เพลส ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพ 10110 ติดต่อสอบถำมข้อมูล 02669-9000
Facebook : GMM Grammy Official / Grammy Big

ภำพที่ 3.1 แผนที่ / ที่ต้ งั บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหำชน)

ภำพที่ 3.2 Logo ของ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหำชน)

ภำพที่ 3.3 Logo ของ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่บิ๊ก

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริ การหลักขององค์กร
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหำชน) เป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงทำงด้ำนธุรกิจบันเทิงและเป็ น
บริ ษทั เดียวที่ครบวงจรที่สุดของประเทศไทย
ทำงบริ ษทั ครอบคลุมทั้งธุรกิจเพลง,วิทยุ,โทรทัศน์,
ดำวเทียม,สื่ อสิ่ งพิมพ์,กำรจัดกิจกรรมพิเศษ หรื อ อีเว้นท์ ธุรกิจบอร์ดแคสติ้ง รวมถึงธุรกิจอื่นๆอีก
มำกมำยที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจใหญ่ คือ
1. กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

- ธุรกิจเพลง ธุรกิจสิ นค้ำเพลงและช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย ธุรกิจดิจิทลั คอนเทนต์
ธุรกิจบริ หำรและจัดเก็บลิขสิ ทธิ์ ธุรกิจโชว์บิซ และธุรกิจบริ หำรศิลปิ น
- ธุรกิจดิจิทลั ทีวี จำนวน 2 ช่องได้แก่ ช่อง ‘GMM 25’ ซึ่ งเป็ นช่องรำยกำรทัว่ ไปควำม
คมชัดปกติ (Standard Definition) และช่อง ‘One31’ ซึ่ งเป็ นช่องรำยกำรทัว่ ไปควำมคมชัดสู ง
(High Definition)
2. กลุ่มธุรกิจอื่น ซึ่ งเป็ นธุรกิจที่สนับสนุนและต่อยอดจำกกลุ่มธุรกิจหลัก เพื่อสร้ำงกำรเติบโต
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้อย่ำงมัน่ คงในระยะยำว ประกอบด้วย
- ธุรกิจวิทยุ
- ธุรกิจภำพยนตร์
- ธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ ง
- ธุรกิจโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม
ทั้งนีร้ ายละเอียดตามรายธุรกิจเป็ นดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจหลัก
1.1 ธุรกิจเพลง
ดำเนินกำรภำยใต้โมเดล “กำรให้บริ กำรเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business) ตั้งแต่กำร
คัดเลือกศิลปิ น กำรผลิตงำนเพลง กำรทำกำรตลำด กำรบริ หำรคอนเทนต์เพลง และกำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำ
ทั้งทำง Physical และ Digital โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตแนวเพลงที่หลำกหลำยตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผูบ้ ริ โภค ปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีศิลปิ น นักร้อง และนักแสดง มำกกว่ำ 300 คน และมีเพลงที่เก็บรวบรวม
ไว้กว่ำ 40,000 เพลง ทั้งนี้ธุรกิจเพลงสำมำรถจำแนกออกเป็ น 5 ธุรกิจย่อยได้แก่
ธุรกิจสิ นค้ าเพลง (Physical Products) และช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Distribution)
ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจสิ นค้ำเพลงยังคงมุ่งเน้นผลิตผลงำนทั้งเพลงสตริ ง และเพลงลูกทุ่ง
ให้กบั ศิลปิ นดังทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง
ซึ่ งครอบคลุมกลุ่มเป้ ำหมำยของผูบ้ ริ โภคทุกประเภท
รวมถึงมีกำรทำอัลบั้มรวมเพลงที่ได้รับควำมนิยมในแต่ละช่วงเวลำต่ำงๆ ของปี โดยบริ ษทั วำง
แนวทำงกำรสร้ำงสรรค์นำเสนอเพลงให้เป็ นสำกลมำกขึ้น เพื่อขยำยฐำนผูฟ้ ั งกลุ่มใหม่ ๆ อำทิ
เพลงลูกทุ่งก็ได้รับกำรพัฒนำให้เป็ นที่นิยมในระดับสำกลเหมือนเพลงป๊ อบ
ในส่ วนของ
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำเพลงนั้น บริ ษทั ฯ ดำเนินกำรจัดจำหน่ำยทั้งปลีกและส่ ง โดยจะ
เน้นกำรกระจำยสิ นค้ำให้แก่ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่รำยใหญ่ (Modern Trade) ร้ำนค้ำส่ ง และผูค้ ำ้
ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ทัว่ ประเทศ พร้อมจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ซ่ ึ งกระจำยอยูใ่ น
งำนแสดงสิ นค้ำ และแหล่งช้อปปิ้ ง รวมถึงกำรขำยสิ นค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์และคอลเซ็น
เตอร์อีกด้วย
ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)
เทคโนโลยีที่พฒั นำขึ้นอย่ำงรวดเร็ ว ประกอบกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ทำให้กลุ่มธุรกิจเพลง มีกำรพัฒนำช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยในรู ปแบบใหม่ๆ เพื่อเข้ำถึงผูบ้ ริ โภค
และสร้ำงรำยได้ให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ มำกขึ้น โดยกำรนำคอนเทนต์เพลงมำแปลงเป็ นรู ปแบบ
ดิจิทลั เพื่อกระจำยไปสู่เครื อข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต และผูป้ ระกอบกำรภำยนอก
โดยให้บริ กำรดำวน์โหลดประเภทต่ำงๆ เช่น เสี ยงเรี ยกเข้ำ (Ringtone) เสี ยงรอสำย (Ringback
Tone) เพลงเต็ม (Full Song) และมิวสิ ควีดีโอ (Full MV) ทั้งแบบรำยเพลง (A la carte) และแบบ
เหมำจ่ำยรำยเดือน (Subscription Service) ผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ *123 แกรมมี่ได้หมด

เลย แอพพลิเคชัน่ 123GMM ทั้งบนระบบ iOS และ Android เว็บไซต์ www.gmember.com และ
iTunes Store นอกจำกนี้บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดบริ กำรให้ฟังเพลงผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่
จำเป็ นต้องดำวน์โหลด (Music Streaming) ผ่ำนแอพพลิเคชัน่ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ลูกค้ำสำมำรถรับฟั งเพลงยอดนิยมได้ท้ งั ในและต่ำงประเทศ
โดย
ผูใ้ ช้บริ กำรสำมำรถเลือกฟังเพลงออนไลน์แบบออนดีมำนด์ (On-demand) หรื อฟั งเพลงจำก
เพลย์ลิสต์ (Playlists) หรื อดำวน์โหลดเพลงมำเก็บไว้ในอุปกรณ์สื่อสำรเพื่อฟั งแบบออฟไลน์ได้
สำหรับกำรขยำยช่องทำงกำรเข้ำถึงคอนเทนต์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ผ่ำน GMM Grammy Official
Account ทำง YouTube พบว่ำมีกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดด ทั้งจำนวนสมำชิก จำนวนช่อง และ
รำยได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ช่อง GMM Grammy Official บน YouTube มียอดผูต้ ิดตำม
มำกกว่ำ 10 ล้ำนคน บริ ษทั ฯ ประสบควำมสำเร็ จในกำรขยำยคอนเทนต์สู่แพลตฟอร์มดิจิทลั มำก
ขึ้น พร้อมควำมร่ วมมือกับ Spotify LINE JOOX OMU เพื่อช่วยสร้ำงควำมแข็งแกร่ งในตลำดมิว
สิ กตรี มมี่ง ปั จจุบนั รำยได้ของธุรกิจเพลงที่มำจำกช่องทำงดิจิทลั เติบโตเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
และเชื่อว่ำในอนำคตรำยได้จำกช่องทำงดิจิทลั จะกลำยเป็ นแหล่งรำยได้ที่สำคัญสอดคล้องกับ
ทิศทำงของอุตสำหกรรมเพลงทัว่ โลก
ธุรกิจบริ หารและจัดเก็บค่ าลิขสิ ทธิ์ (Copyright Management)
ในส่ วนของกำรบริ หำรและจัดเก็บค่ำลิขสิ ทธิ์ บริ ษทั ฯ ดำเนินกำรจัดเก็บค่ำลิขสิ ทธิ์จำก
ผูป้ ระกอบกำรภัตตำคำร ร้ำนอำหำร สื่ อวิทยุ ร้ำนคำรำโอเกะ ตูค้ ำรำโอเกะ และผูป้ ระกอบกำร
อื่นๆ ที่นำผลงำนเพลงของบริ ษทั ฯ ไปใช้ในเชิงกำรค้ำ
ธุรกิจโชว์ บิซ (Showbiz Business)
ในปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดั คอนเสิ ร์ตจำนวน 20 งำน โดยมีคอนเสิ ร์ตใหญ่มำกมำย
อำทิ “LABANOON Concert เปิ ดกล่อง” "Stage Fighter Round 2" "25 ปี ดวงจันทร์ กลำงดวงใจ
พุ่มพวง ดวงจันทร์" “Klear Concert : The First Space” “J-DNA” “NJ’s Story Concert: The
Original” “Lomosonic Anti-gravity Concert” “WhiteHaus 2 - 4 Chairs” “50 ปี พรี แซยิด ป้ ำง
นคริ นทร์” พร้อมเทศกำลดนตรี (Music Festival) ได้แก่ “นัง่ เล่นเฟสติวลั 2” “Urban Music Fest
Live in SIAM” ที่สร้ำงปรำกฏกำรณ์รวมพลังพันธมิตรทำงดนตรี ขนทัพศิลปิ นชั้นนำของ
ประเทศไทยจำกทุกค่ำยทุกแนวมำร่ วมแสดงบนเวทีใจกลำงสยำม เพื่อตอบสนองทุกควำมชอบ
ทำงดนตรี และส่งท้ำยปลำยปี กับ “BMMF 2017” ที่กลับมำจัดเขำใหญ่อีกครั้งและถือเป็ นปี ที่
ขำยบัตรได้สูงที่สุด
สำหรับรำยได้หลักของธุรกิจโชว์บิซมำจำกกำรจำหน่ำยบัตรเข้ำชม

คอนเสิร์ตและรำยได้จำกกำรสนับสนุ นของสปอนเซอร์ และนอกจำกนี้ยงั มีรำยได้เพิ่มเติมจำก
กำรจำหน่ำยสิ นค้ำสื่ อบันทึกกำรแสดงสดของคอนเสิ ร์ตอีกด้วย
ธุรกิจบริ หารศิลปิ น (Artist Management Business)
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรฝึ กทักษะ และพัฒนำตัวศิลปิ นเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถทำงด้ำน
กำรร้อง กำรแสดง กำรเต้นรำ สำหรับศิลปิ นทั้งในส่ วนที่เกี่ยวกับดนตรี และที่ไม่เกี่ยวกับดนตรี
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพศิลปิ นสู่ ควำมเป็ นมืออำชีพอย่ำงแท้จริ ง ทำให้ผลงำนมีกระแส
ตอบรับที่ดีข้ นึ อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ดำเนินกำรจัดหำงำนและเพิ่มช่องทำงกำรจัดหำรำยได้ให้แก่
ศิลปิ น ทั้งในรู ปแบบงำนจ้ำง คอนเสิ ร์ต ผับ บำร์ และในรู ปแบบกำรเป็ นผูน้ ำเสนอสิ นค้ำต่ำงๆ
ภำยใต้กำรวำงโมเดล Idol Business เพื่อเป็ นกำรต่อยอดรำยได้อย่ำงครบวงจร ที่ผำ่ นมำบริ ษทั ฯ
ให้ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรไอดอลที่ มีจุดขำยอย่ำงโดดเด่นส่ งผลให้ศิลปิ นแกรมมี่เป็ นที่ชื่น
ชอบในทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้โมเดลกำรบริ หำรศิลปิ นเพื่อต่อยอดสร้ำงรำยได้ทุกมิติยงั เป็ นตลำดที่
มีศกั ยภำพในกำรเติบโตได้อีกมำก
โดยควำมสำเร็ จภำยใต้แนวคิดดังกล่ำวเกิดจำกกำร
สนับสนุนและควำมมีส่วนร่ วมของแฟนคลับซึ่ งถือเป็ นหัวใจหลักที่ทำให้ศิลปิ นสำมำรถครอง
ควำมนิยมได้อย่ำงต่อเนื่อง
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน

ในฐำนะผูน้ ำธุ รกิจเพลง แกรมมี่มุ่งมัน่ ขับเคลื่อนอุตสำหกรรมในภำวะเปลี่ยนผ่ำนมำสู่ ยุค
ใหม่ภำยใต้อิทธิ พลของสื่ อดิจิทลั
ซึ่ งเปิ ดกว้ำงโอกำสที่ทำให้ศิลปิ นเข้ำถึงผูฟ้ ังทัว่ โลกได้อย่ำง
กลมกลืน อีกทั้งยังสำมำรถประเมินควำมสำเร็ จของเพลงด้วยดัชนีช้ ีวดั ควำมนิยมได้อย่ำงชัดเจน โดย
ในปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ได้ปรับโมเดลธุ รกิจเพลงให้กำ้ วทันกำรแข่งขันในยุคที่เป็ นดิจิทลั ทั้งระบบ เพื่อ
สร้ำงรำยได้ที่ยงั่ ยืนในอนำคต จำกแนวโน้มกำรเติบโตของระบบสตรี มมิ่งเพลง หรื อกำรฟั งเพลงผ่ำน
แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือหรื อคอมพิวเตอร์ ซึ่ งเพิ่มทำงเลือกที่สะดวกสบำยให้ผฟู ้ ังเลือกเพลง
มำกมำยเหลือคณำนับ ทุกยุคทุกสมัยและทุกแนว รวบรวมมำจัดเป็ นเพลย์ลิตต์ ่ำง ๆ ทำให้ผูบ้ ริ โภคได้
ฟั งเพลงมำกขึ้นกว่ำเดิมหลำยเท่ำตัว เพรำะมีช่องทำงกำรรับฟั งที่หลำกหลำย แสดงให้เห็นว่ำภำพรวม
ธุรกิจกำลังเปลี่ยนจำก B2C ไปเป็ น B2B ผ่ำนควำม

ร่ วมมือขำยคอนเทนต์กบั ผูใ้ ห้บริ กำรแพลตฟอร์ม อำทิ JOOX Spotify LINE YouTube ดังนั้น
นโยบำยสำคัญของแกรมมี่ คือ พยำยำมมองหำช่องทำงใหม่ ๆ โดยเฉพำะช่องทำงดิจิทลั เพื่อขยำยกำร
เข้ำถึงและตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคมำกขึ้น ไม่วำ่ จะเป็ นรู ปแบบของมิวสิ กวีดีโอ หรื อกำรฟั งเพลงแบบ
สตรี มมิ่งให้ทวั่ ถึง โดยปั จจุบนั ฐำนใหญ่ของบริ ษทั ในกลุ่ม VDO Content จะอยู่ที่ยูทูบ และในกลุ่ม
Audio จะเป็ นแพลตฟอร์ม JOOX รวมทั้งพันธมิตรอื่น ๆ อีก หน้ำที่สำคัญของแกรมมี่นบั จำกนี้ คือ
กำรพัฒนำคอนเทนต์ที่แข็งแรงและมีคุณภำพ ซึ่ งเป็ นหัวใจสำคัญของผูท้ ี่เป็ นคอนเทนต์โ พรวำยเดอร์
นอกจำกนี้บริ ษทั ฯ ยังมี เมืองไทย GMM Live House ที่ช้นั 8 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อ
รองรับสำหรับจัดงำนแสดง จัดกิจกรรม และจัดคอนเสิ ร์ตขนำดกลำง ซึ่ งจะเป็ นกำรสนับสนุนธุรกิจโชว์
บิซและต่อยอดเพื่อสร้ำงรำยได้เพิ่มให้กลุ่มธุรกิจเพลงในภำพรวมอีกด้วย

1.2 ธุรกิจทีวีดิจิทัล
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ (กสทช.)
ได้จดั ให้มีกำรประมูลคลื่นควำมถี่สำหรับกำรออกอำกำศโทรทัศน์ระบบดิจิทลั ในเชิงพำณิ ชย์จำนวน 24
ช่อง ระหว่ำงวันที่ 26 - 27 ธันวำคม 2556 ที่ผำ่ นมำ โดยแบ่งประเภทของช่องรำยกำรออกเป็ น 4 ประเภท
ได้แก่ ช่องรำยกำรสำหรับเด็กและครอบครัวจำนวน 3 ช่อง ช่องรำยกำรข่ำวจำนวน 7 ช่อง ช่องรำยกำร
ทัว่ ไปควำมคมชัดปกติจำนวน 7 ช่อง และช่องรำยกำรทัว่ ไปควำมคมชัดสู งจำนวน 7 ช่อง บริ ษทั ฯ ได้เข้ำ
ร่ วมและเป็ นผูช้ นะกำรประมูลคลื่นควำมถี่สำหรับกำรออกอำกำศโทรทัศน์ในระบบดิจิ ทลั ในเชิง
พำณิชย์จำนวน 2 ช่อง ประกอบด้วย

ภำพที่ 3.4 สถำนีวิทยุของบริ ษทั ฯ

2. กลุ่มธุรกิจอื่
2.1 ธุรกิจสื่ อวิทยุ
คือ กำรผลิตรำยกำรวิทยุเพื่อออกอำกำศผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสี ยง โดยกำรเข้ำร่ วมประมูลเวลำจัด
รำยกำรวิทยุในระบบเอฟเอ็มจำกสถำนีวิทยุต่ำง ๆ เพื่อนำมำประกอบธุรกิจในเชิงพำณิ ชย์ โดยในปี 2560
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรำยกำรวิทยุท้ งั สิ้ น 3 สถำนี ซึ่ งแต่ละสถำนีมีลกั ษณะเฉพำะและจุดเด่นที่ต่ำงกันไป เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้ ำหมำยได้อย่ำงทัว่ ถึง มีรำยละเอียดดังนี้

ภำพที่ 3.5 สถำนีวิทยุของบริ ษทั ฯ
ปั จจุบนั มีสถำนีวิทยุทวั่ ประเทศ แบ่งเป็ นสถำนีที่จดั รำยกำรวิทยุภำค FM และภำค AM โดยมี
หน่วยงำนภำครัฐเป็ นเจ้ำของคลื่นควำมถี่ท้ งั หมด และสำนักงำน กสทช. เป็ นผูจ้ ดั สรรและดูแล เพื่อให้
เกิดกำรแข่งขันโดยเสรี อย่ำงเป็ นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภำคประชำชนมีส่วนร่ วมในกำรดำเนินกำร
ดังนั้นผูป้ ระกอบกำรสถำนีวิทยุภำคเอกชนต้องร่ วมกับหน่วยงำนภำครัฐที่เป็ นเจ้ำของคลื่นควำมถี่ ไม่ว่ำ
จะเป็ นในรู ปแบบของกำรทำสัญญำสัมปทำน กำรร่ วมผลิต กำรแบ่งเวลำให้เช่ำ ฯลฯ โดยจะพิจำรณำจำก

อัตรำผลตอบแทนที่จ่ำยให้กบั เจ้ำของคลื่นควำมถี่ รู ปแบบของรำยกำรที่จะนำเสนอ และฐำนะทำงกำร
เงินของผูป้ ระกอบกำร ในเดือนธันวำคม 2559 คำสัง่ คสช. มำตรำ 44 กำหนดให้ กสทช. เรี ยกคืนคลื่น
วิทยุจำกหน่วยงำนรัฐที่ถือครองปั จจุบนั ภำยใน 5 ปี จำกเดิม กสทช. มีมติเรี ยกคืนคลื่นวิทยุในเดือน
เมษำยน 2560 ซึ่ งมำตรกำรขยำยเวลำให้หน่วยงำนเจ้ำของคลื่นวิทยุถือครองคลื่นต่อไปอีก 5 ปี ถือว่ำช่วย
ส่ งเสริ มกำรดำเนินงำนวิทยุกระจำยเสี ยง และช่ วยให้ผปู ้ ระกอบกำรวิทยุมีระยะเวลำเตรี ยมตัวมำกขึ้น
คำดว่ำอนำคต กสทช. จะเตรี ยมแผนงำนกำรบริ หำรจัดกำรคลื่นควำมถี่วิทยุ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภำพ
สู งสุ ด และเป็ นประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมและผูฟ้ ั ง

2.2 ธุรกิจภาพยนตร์
ธุรกิจภำพยนตร์ของบริ ษทั ฯ ดำเนินกำรภำยใต้บริ ษทั ในเครื อได้แก่ บริ ษทั จีดีเอช ห้ำห้ำเก้ำ
จำกัด (GDH 559) โดยมีภำพยนตร์ที่ออกฉำยในปี 2560 จำนวน 2 เรื่ องได้แก่ “ฉลำดเกมส์โกง” และ
“เพื่อน..ที่ระลึก” ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีเป้ ำหมำยผลิตภำพยนตร์ที่มีคุณภำพออกสู่ ตลำดอย่ำงต่อเนื่ อง โดยเฉลี่ย
ประมำณ 3 – 4 เรื่ องต่อปี โดยผลิตภำพยนตร์ที่มีเนื้อหำหลำกหลำยแตกต่ำงกันไปแต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งแบบ
ฉบับของตัวเอง และมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตคอนเทนต์บนั เทิงที่ดีที่สุดในระดับประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ฯ
มีควำมพร้อมทั้งในด้ำนกำรผลิตและศักยภำพของบุ คลำกร ทีมงำนที่มีควำมชำนำญ เพื่อนำเสนอ
ภำพยนตร์ที่มีควำมแปลกใหม่และสร้ำงควำมสุ ขให้กบั คนดูภำพยนตร์ไทย
2.3 ธุรกิจโฮม ช้ อปปิ้ ง
ธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ ง (Home Shopping) เป็ นธุรกิจจำหน่ำยสิ นค้ำผ่ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย แบบ
ตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่ำนช่องรำยกำรที่ใช้ชื่อว่ำ ‘โอ ช้อปปิ้ ง (O Shopping)’ ซึ่ งลูกค้ำสำมำรถเลือกซื้ อสิ นค้ำ
ได้แม้อยูภ่ ำยในบ้ำนของตนเอง บริ หำรงำนโดย บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ซี เจ โอ ช้อปปิ้ ง จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม
ทุนระหว่ำง บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน) และ บริ ษทั ซี เจ โอ ช้อปปิ้ ง จำกัด จำกประเทศ
เกำหลีใต้ ซึ่ งเป็ นผูด้ ำเนินกิจกำรโฮม ช้อปปิ้ งชั้นนำในประเทศเกำหลีใต้และยังได้ขยำยธุรกิจไปในหลำย
ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ด้วยเล็งเห็นโอกำสทำงกำรตลำด และด้วยประสบกำรณ์และควำม
เชี่ยวชำญสู งของ บริ ษทั ซี เจ โอ ช้อปปิ้ ง จำกัด จำกประเทศเกำหลีใต้ คำดว่ำกำรร่ วมทุนนี้จะทำให้ โอ ช้
อปปิ้ งสำมำรถขึ้นเป็ นผูน้ ำช่องโฮมช็อบปิ้ งอันดับหนึ่งของเมื องไทย ด้วยกำรสร้ำงปรำกฏกำรณ์กำร
นำเสนอรำยกำรช่องโฮม ช้อปปิ้ งในรู ปแบบที่แตกต่ำงจำกช่องอื่น โดยเน้นที่ควำมสด ใหม่ ไม่เหมือน
ใคร ให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบตรงไปตรงมำทุกแง่มุม เรี ยกได้ว่ำเป็ นช่อง Shopfotainment

(“Shopping” “Information” “Entertainment”) ที่จะสร้ำงทั้งควำมบันเทิงในครอบครัว รวมทั้งเป็ น
ทำงเลือกใหม่ในกำรช้อปปิ้ งอีกด้วย พร้อมกันนี้ยงั มีผลิตภัณฑ์หลำกหลำยประเภท ที่คดั สรรมำเป็ นอย่ำง
ดีท้ งั คุณภำพที่ได้มำตรฐำนและเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงได้รบั ควำมเชื่อถือจำกผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังเน้น
บริ กำรกำรจัดส่ งที่สะดวกและรวดเร็วครบทุกควำมต้องกำรทัว่ ประเทศโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย พร้อมเสนอ
ทำงเลือกในกำรชำระเงินที่หลำกหลำยตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่น กำรชำระเงินผ่ำนทำงเครดิต
คำร์ด หรื อกำรชำระเงินสดเมื่อได้รับสิ นค้ำ
2.4 ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
กำรดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนหลักๆ คือ
2.4.1 ธุรกิจแพลตฟอร์ มโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม "GMM Z" เปิ ดตัวอย่ำงเป็ นทำงกำรเมื่อเดือน
มีนำคม 2555 เป็ นกำรจัดจำหน่ำยกล่องรับสัญญำณดำวเทียม โดย GMM Z มีผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยเพื่อ
กลุ่มเป้ำหมำยทุกระดับ
▪

▪

▪

▪

▪

▪

กล่อง GMM Z HD Slim เป็ นกล่องรุ่ นใหม่ที่สำมำรถรับชมช่องแบบควำมคมชัดสู งระดับ
Full HD 1080P พร้อมฟั งก์ชนั่ ครบครัน มีระบบทันสมัยและรี โมทอัจฉริ ยะ จัดกลุ่มช่อง
รำยกำรทำให้หำช่องง่ำย
กล่อง GMM Z HD Lite ซึ่ งเป็ นกล่องรุ่ นใหม่ที่สำมำรถรับชมช่องแบบควำมคมชัดสู ง และ
รองรับทีวีดิจิทลั ได้ดว้ ย สำหรับลูกค้ำที่ตอ้ งกำรรับชมภำพแบบควำมคมชัดสู งในรำคำ
ย่อมเยำว์กว่ำ
กล่อง GMM Z Smart สำหรับกลุ่มลูกค้ำระดับกลำงสำมำรถใช้ได้ท้ งั ดำวเทียมระบบ CBand และ KU-Band
กล่อง GMM Z Mini สำหรับรองรับลูกค้ำที่มีงบประมำณจำกัดและต้องกำรเปลี่ยนวิธีกำร
รับชมโทรทัศน์จำกเสำก้ำงปลำมำเป็ นโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม
กล่อง GMM Z Mini Gold เป็ นกล่องรุ่ นใหม่ เปลี่ยนโฉมหน้ำเป็ นหน้ำปั ดสี ทอง พร้อม
รี โมทเล็ก กะทัดรัด กระชับมือ
กล่อง GMM Z ZEASON เป็ นกล่องรับสัญญำณดิจิทลั ทีวี ควำมคมชัดระดับ Full HD ดู
ภำพ ดูหนัง ฟังเพลงด้วย USB Port มีปุ่มกดหน้ำเครื่ อง รองรับระบบ PVR อัดรำยกำร
โปรดล่วงหน้ำ Biss Key ไร้ปัญหำจอดำ มีระบบ Timeshift หยุดเล่นภำพได้ดงั ใจ

▪

▪

▪

▪

▪

▪

กล่อง GMM Z STREAM เป็ นกล่องรับสัญญำณอินเตอร์เน็ตทีวี ด้วยระบบปฏิบตั ิกำร
Android 5.1 ชัดที่สุดในระดับ Ultra HD 4K พร้อม Air Mouse Remote
กล่อง GMM Z HD WISE เป็ นกล่องรุ่ นใหม่ คมชัดระดับ Full HD มีระบบ PVR, Time
Shift พร้อมฟั งก์ชนั่ รองรับกำรเล่นมีเดียครบครัน
กล่อง GMM Z Music Box เป็ นเครื่ องเล่นเพลงพกพำรุ่ นใหม่ รวมบทเพลงดังจำกสุ ดยอด
ศิลปิ นแกรมมี่ ทั้งลูกทุ่งและลูกกรุ ง ลิขสิ ทธ์แท้กว่ำ 3,200 เพลง มำไว้ในเครื่ องเดียว
กล่อง จีเอ็มเอ็ม แซท รุ่ น HD รองรับกำรรับชมช่องรำยกำรในระบบ HD พร้อมระบบเสี ยง
DOLBY DIGITAL 5.1 USB 2 PORT มีระบบ PVR บันทึกรำยกำรโปรดได้ตำมขนำด
Hard Disk Multi Player ดูหนัง ฟั งเพลง ดูรูปจำก Flash Drive หรื อ Hard Disk ไม่จำกัด
กล่อง GMM Z Mini Sky โฉมใหม่ตวั เครื่ องสี ขำวพร้อมกับหน้ำปั ดสี ฟ้ำ มีระบบเรี ยงช่อง
OTA เพิ่มช่องรำยกำรให้อตั โนมัติ พร้อมรี โมทอัจฉริ ยะ จัดกลุ่มช่องรำยกำรหำช่องง่ำย
หน้ำจอ LED ออกแบบปุ่ มกดหน้ำตัวเครื่ องใหม่ใช้งำนง่ำยและสะดวกมำกขึ้น
เครื่ องเล่น MP3 KARAOKE GMM Z STAR ฟรี เพลงฮิต ลิขสิ ทธิ์แท้จำก GMM
GRAMMY เชื่อมต่อง่ำยกับ Application karaoke ใช้ได้กบั สมำร์ทโฟน ทั้งระบบ Android
และ iOS มำพร้อมพลังเสี ยงจำกลำโพง 2 ทิศทำง สำมำรถใช้แทนเครื่ องเล่น MP3 พกพำ
สะดวก ใช้งำนได้ทุกที่ทุกเวลำ

2.4.2 ธุรกิจสื่ อโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม ซึ่ งเป็ นธุรกิจผลิตรำยกำรโทรทัศน์เพื่อออกกำศทำงช่ อง
โทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม โดยในกำรผลิตแต่ละช่องมีตน้ ทุนไม่สูงมำกนักเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผำ่ นมำ
เนื่องจำกรัศมีของสัญญำณดำวเทียมสำมำรถส่ งสัญญำณออกอำกำศได้ครอบคลุมหลำยพื้นที่ท้ งั ในและ
ต่ำงประเทศ โดยผูล้ งทุนไม่ตอ้ งเสี ยเวลำติดตั้งเสำส่ งสัญญำณ เพียงพัฒนำเนื้อหำหรื อรำยกำรที่
ออกอำกำศ และขอใบอนุญำตส่งสัญญำณโทรทัศน์ ก็สำมำรถให้บริ กำรได้
ณ สิ้ นปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมที่สำมำรถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์ม ฟรี
ทูแอร์เพื่อออกอำกำศผ่ำนดำวเทียมไทยคม รวม 2 ช่อง ดังต่อไปนี้

ภำพที่ 3.6 ร่ วมถือหุ้นกับตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในสัดส่ วนร้อยละ 50
ผ่ำนบริ ษทั แฟมมิลี่ โนฮำว จำกัด

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริ หารงานขององค์กร

โครงสร้ างองค์กร

ภำพที่ 3.7 โครงสร้ำงขององค์กร บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหำชน)

คณะผู้บริ หาร

ภำพที่ 3.8 คณะผูบ้ ริ หำรของ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหำชน)

คณะกรรมการบริษัท

ภำพที่ 3.9 คณะกรรมกำรของ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหำชน)

ภำพที่ 3.10 โครงสร้ำงของแกรมมี่บิ๊ก

ภำพที่ 3.11 โครงสร้ำงของผูบ้ ริ หำรและพนักงำนแกรมมี่บิ๊ก

3.4 ตาแหน่งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตำแหน่งงำนที่นกั ศึกษำได้รับมอบหมำย
นักศึกษำที่ปฏิบตั ิงำน
ชื่อ : นำยพงศธร ชัยชะนะ
รหัสประจำตัวนักศึกษำ : 5804600278
คณะ/ภำควิชำ : คณะนิเทศศำสตร์ ภำควิชำกำรโฆษณำ
ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมำย : Creative

3.4.2 ชื่อตำแหน่งของพนักงำนที่ปรึ กษำ
คุณ กิตติกำญจน์ บุญอ่อน ตำแหน่ง Creative
คุณ คุณ ก่อกนก เสื อจุย้ ตำแหน่ง Creative

3.4.3 ลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำย
ฝ่ ำย Creative
- คิดสคริ ปสปอตโฆษณำ ควบคุมกำรบันทึกเสี ยงสปอต กำรตัดต่อ และ
ภำพรวมของสปอต
- คิดSloganสำหรับสิ นค้ำของที่ระลึกจำกศิลปิ นและคอนเสิ ร์ตต่ำงๆ ฯ
- คิดContentลงโซเชียล ได้แก่ Facebook , Youtube
- วำงLayoutกำรถ่ำยแบบขำยสิ นค้ำของที่ระลึก โปสเตอร์ ฯ
- คิดTheme หำReferenceในกำรถ่ำยแบบขำยของที่ระลึก ฯ

3.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลำ 16 สัปดำห์ ระหวำงวันที่ 14 พฤษภำคม ถึง 31 สิ งหำคม พ.ศ.2561 วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่ เวลำ 10:00น. – 19:00น.

3.6 แผนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึ กษา

สั ปดาห์ ที่ 1

เข้ำพบที่ปรึ กษำและศึกษำงำนเก่ำภำยในบริ ษทั และ คิดสคริ ปสปอตวิทยุ
เพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต “รวมเพลงลูกทุ่งสุ ดฮิต”

สั ปดาห์ ที่ 2

คิดเกมภำยในเพจ Facebook Fanpage Grammy Big และ คิดคำเกี่ยวกับ
เพลงRock เพื่อทำSlogan โปรโมทงำนG19

สั ปดาห์ ที่ 3

คิดสคริ ปสปอตวิทยุเพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต
“เพื่อชีวิตฮิตไม่เลิกชุดที่2”

สั ปดาห์ ที่ 4

คิดสคริ ปสปอตวิทยุเพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต “ลูกทุ่งฮิตโดนใจ ชุด
ที่2” และ “รวมเพลงคู่ฮิต ไผ่พงศธร – ข้ำวทิพย์ ธิดำดิน” “คำรำโอเกะฮิต
ลูกทุ่งฮิตติดไมค์ ชุดที่8”

สั ปดาห์ ที่ 5

คิด Slogan Charactor สำหรับ Infographic Concert 7Wonders
คิดแคปชัน่ เพื่อขำย Box Set Bird Thongchai The Album Collection
คิดแคปชัน่ ,Slogan,Spot TVC/Radio เพื่อโปรโมทบันทึกกำรแสดงสด
“G19กว่ำจะร็ อกเท่ำวันนี้”

สั ปดาห์ ที่ 6

เป็ นแบบให้โปสเตอร์ ขำยMerchandise(ของที่ระลึก)จำกคอนเสิ ร์ต
Getsunova

สั ปดาห์ ที่ 7

ออกบูธขำยของที่ระลึกงำน What The Fest

สั ปดาห์ ที่ 8

คิดสคริ ปสปอตวิทยุเพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต “MP3 รวมฮิตลูกทุ่ง5
ซุปตำร์มหำชน” “MP3 รวมฮิตหนุ่มลูกทุ่ง2018” และ
“MP3 รวมเพลงดัง อีสำนมักม่วน”

สั ปดาห์ ที่ 9

โทรหำผูล้ งชื่อร่ วมกิจกรรม Support Here
และยืนยันวันเวลำสถำนที่ที่จดั กิจกรรม

สั ปดาห์ ที่ 10

ดูแลผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรม Support Here

สั ปดาห์ ที่ 11

เช็คแท่งไฟเป๊ ก ผลิตโชค (Palit LightStick) ที่The Scene นครชัยศรี

สั ปดาห์ ที่ 12

คิดสคริ ปสปอตโฆษณำวิทยุ “MP3 รวมฮิต ลูกทุ่งไทบ้ำน 2561”

สั ปดาห์ ที่ 13

คิดสคริ ปสปอตโฆษณำวิทยุ “MP3 ที่สุดเพลงฮิต ต่ำย อรทัย”

สั ปดาห์ ที่ 14

จัดสถำนที่สำหรับกำรจัดงำนรับตุ๊กตำ “ณ๊อง พิกกี้” #Piggycollections
(Peck Official Merchandise )

สั ปดาห์ ที่ 15

คิด Collection อัลบั้มรวมเพลง , อัลบั้มรวมเพลงสตริ ง และ ลูกทุ่ง

สั ปดาห์ ที่ 16

คิดสคริ ปสปอตวิทยุเพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต MP3 รวมเพลง
“ลูกทุ่งฮิตมำรำธอน” MP3 “ที่สุดเพลงฮิต ก็อท จักพันธ์”

ตำรำงที่ 3.1 รำยงำนกำรจัดทำโครงงำนสหกิจศึกษำ

3.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมื อที่ใช้
3.7.1 คอมพิวเตอร์
3.7.2 ที่เก็บข้อมูล (Thumb Drive, Flash Drive,Google Drive)

โปรแกรมที่ใช้งำน
3.7.3 Microsoft Word
3.7.4 Microsoft Excel
3.7.5 โปรแกรม Adobe Illustater CC
3.7.6 โปรแกรม Adobe Photoshop CC

