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Chapter 1

คำำ�นิิยามของการร่่วมผลิิตรายการ
การร่่วมผลิิตรายการ (Co-Production) หมายถึงึ กระบวนการร่่วมในการผลิิตรายการโทรทััศน์์
การแบ่่งปัันค่่าใช้้จ่่ายในการผลิิต และการมีีส่่วนร่่วมในกรรมสิิทธิ์์�ของการผลิิตนั้้�น การร่่วมผลิิตรายการ
โทรทััศน์์มีีขั้้�นตอนหลัักๆคืือ การวางแผน การผลิิต และการเผยแพร่่รายการ การวางแผนร่่วมผลิิต
จะเกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องการวางแผนงบประมาณ รููปแบบ เนื้้�อหา และการตีีความรายการ การผลิิตรายการ
จะเกี่่�ยวข้้องกัับการมีีส่่วนร่่วมในการเขีียนบท การแสดง และการใช้้เทคโนโลยีีต่่าง ๆ ในการผลิิต ส่่วน
การเผยแพร่่เนื้้�อหารายการจะเกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างเครืือข่่ายในการเผยแพร่่ การลดข้้อจำำ�กัดั ในการเข้้าสู่่�
ตลาดต่่างประเทศ และการสร้้างบรรยากาศการแข่่งขัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
การร่่วมผลิิตรายการโทรทััศน์์ระหว่่างประเทศ คืือ กระบวนการร่่วมในการผลิิตรายการโทรทััศน์์
ระหว่่างคู่่�สััญญาที่่�มาจากประเทศตั้้�งแต่่ 2 ประเทศขึ้้�นไป ที่่�ให้้แต่่ละชาติิมีีส่่วนร่่วมในการผลิิตเนื้้�อหา
รายการเพื่่�อผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจหรืือวััฒนธรรม โดยคู่่�สััญญาแต่่ละฝ่่ายมีีการแบ่่งปัันค่่าใช้้จ่่ายใน
การผลิิต หรืือมีีบทบาทในขั้้�นตอนของกระบวนการผลิิต และการมีีส่่วนร่่วมในกรรมสิิทธิ์์�ของผลงาน
การผลิิตนั้้�น โดยแต่่ละชาติิจะมีีส่่วนร่่วมในรููปแบบใด ในสััดส่่วนการลงทุุนเท่่าไร ขึ้้�นอยู่่�กัับการเจรจาต่่อ
รองและข้้อสััญญาทางธุุรกิิจระหว่่างคู่่�สััญญาในแต่่ละชาติิเป็็นหลััก
แนวทางปฏิิบััติิและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานในการร่่วมผลิิตรายการ แต่่เดิิมนั้้�นสามารถแบ่่งออกได้้
เป็็น 3 ขั้้�นตอน กล่่าวคืือ ขั้้�นเตรีียมการผลิิตรายการ (Pre-Production) ขั้้�นตอนผลิิตรายการ (Production)
จนถึึงขั้้�นตอนหลัังการผลิิตรายการ (Post Production) ซึ่่�งในแต่่ละขั้้�นตอนมีีกระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
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โดยทั่่�วไปแล้้ว การร่่วมผลิิตรายการ (Co-Production) สามารถร่่วมกัันได้้ในทุุกขั้้�นตอนของการ
ผลิิตรายการโทรทััศน์์ นัับตั้้�งแต่่การร่่วมลงทุุนไปจนถึึงการเผยแพร่่และจััดจำำ�หน่่ายรายการไปสู่่�ลููกค้้า ใน
กรณีีที่่�ผู้้�ร่่วมผลิิตรายการเป็็นเจ้้าของช่่องรายการหรืือเจ้้าของแพลตฟอร์์ม หลัังจากจบกระบวนการผลิิต
รายการแล้้วก็็จะมีีขั้้�นตอนของการจััดผัังรายการเพื่่�อนำำ�รายการที่่�เสร็็จสมบููรณ์์แล้้วไปออกอากาศหรืือเผย
แพร่่ในเวลาที่่�เหมาะสมกัับกลุ่่�มผู้้�ชม โดยรายการยอดนิิยมต่่างๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นรายการที่่�ผลิิตเอง และรายการ
ลิิขสิิทธิ์์ที่่�� เป็็นที่่�นิิยมของผู้้�ชม จะถููกจััดให้้อยู่่�ในช่่วงเวลาที่่�มีีผู้้�ชมมากที่่�สุุด (primetime) คืือช่่วงเวลาหลัังข่่าว
ประมาณ 20.30 – 22.30 น.

ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากการร่่วมผลิิตรายการโทรทััศน์์
1.	ด้้านการเงิิน (Financing) สำำ�หรัับผู้้�ผลิิตรายการในประเทศที่่�มีีการลงทุุนขนาดเล็็ก หากมีีโอกาส
ร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการโทรทััศน์์กัับต่่างประเทศที่่�มีีทุุนมากกว่่า จะช่่วยเพิ่่�มโอกาสให้้ผู้้�ประกอบการ
รายเล็็กสามารถเข้้าถึึงแหล่่งทุุน ถืือเป็็นโอกาสใหม่่ๆที่่�จะได้้ทำำ�งานระดัับใหญ่่ขึ้้�น
2.	ด้้านการผลิิตรายการ (Production) การการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการโทรทััศน์์จะทำำ�ให้้ผู้้�ผลิิต
แต่่ละฝ่่ายสามารถเข้้าถึึงโครงการใหม่่ๆ ได้้ประสบการณ์์ที่่�หลากหลาย ประเทศเล็็กอาจสามารถเรีียนรู้้�
ทัักษะและความชำำ�นาญจากผู้้�ร่่วมผลิิตต่่างประเทศที่่�มีีผลงานระดัับโลก
3. ขนาดของตลาด (Market size) สิ่่�งสำำ�คััญของการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการโทรทััศน์์กัับ
ต่่างประเทศ คืือเป็็นการสร้้างโอกาสให้้ผู้้�ผลิิตแต่่ละฝ่่ายสามารถก้้าวเข้้าสู่่�ตลาดต่่างประเทศได้้ ทั้้�งประเทศ
ของผู้้�ร่่วมผลิิต และประเทศอื่่�นๆ ในตลาดโลก
4. การจััดจำำ�หน่่าย (Distribution) การร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการโทรทััศน์์กัับต่่างประเทศ ช่่วยลด
ข้้อจำำ�กััดหลายประการในการจััดจำำ�หน่่ายหรืือเผยแพร่่รายการในประเทศที่่�ร่่วมผลิิต เพราะจะได้้สิิทธิิ
ในฐานะเป็็นผู้้�ผลิิตในประเทศเหล่่านั้้�น เช่่น ไม่่ถููกจำำ�กััดด้้านสััดส่่วนของเนื้้�อหารายการจากต่่างประเทศ
(quota access) ทำำ�ให้้เนื้้�อหารายการเหล่่านั้้�นสามารถถููกพิิจารณาเป็็นผลงานของท้้องถิ่่�น (local
production) ซึ่่�งจะไม่่ถููกจำำ�กััดในการเผยแพร่่ตามโควต้้าที่่�แต่่ละประเทศกำำ�หนด
5.	ด้้านวััฒนธรรม (Cultural aspect) การเข้้าไปถ่่ายทำำ�รายการในบางประเทศมีีข้้อจำำ�กััดทาง
วััฒนธรรม เพราะบางประเทศไม่่อนุุญาตให้้กองถ่่ายต่่างประเทศเข้้าไปถ่่ายในบางสถานที่่�ของประเทศนั้้�น
การ่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการกัับประเทศอื่่�นจึึงช่่วยลดข้้อจำำ�กััดทางวััฒนธรรมบางประการของบางประเทศ
ลงได้้ เพราะจะได้้รัับการยอมรัับและเชื่่�อถืือเสมืือนเป็็นทีีมของประเทศนั้้�น
6. การเข้้าถึึงสิิทธิิและมาตรการสร้้างแรงจููงใจของรััฐบาลต่่างประเทศ ในหลายประเทศมีี
การกำำ�หนดมาตรการสร้้างแรงจููงใจในการลงทุุน หรืือ Incentive ซึ่่�งคล้้ายกัับมาตรการของประเทศไทย
โดย BOI (Thailand Board of Investment) ดัังนั้้�น การร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการกัับต่่างประเทศจะช่่วย
ให้้ผู้้�ผลิิตฝ่่ายไทยสามารถเข้้าถึึงสิิทธิิประโยชน์์และมาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในต่่างประเทศด้้วยเช่่นกััน
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จุุดแข็็งของประเทศไทยในการร่่วมผลิิตรายการโทรทััศน์์กัับต่่างประเทศ
1. ประเทศไทยมีีจุุดแข็็งด้้านบุุคลากร ทีีมงานที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ มีีความเชี่่�ยวชาญและ
มีีประสบการณ์์เป็็นที่่�ยอมรัับ และมีีอุุปกรณ์์การถ่่ายทำำ�ที่่�ได้้มาตรฐานระดัับโลก (world class)
2.	ค่่าใช้้จ่่ายในการถ่่ายทำำ�เนื้้�อหารายการในประเทศไทยไม่่สููงมาก เนื่่�องจากค่่าแรงบุุคลากร
ด้้านการผลิิตรายการไม่่สููง ส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่ายในการผลิิตเนื้้�อหารายการในประเทศไทยมีีราคาถููกกว่่า
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับประเทศอื่่�นๆ ส่่วนใหญ่่
3. ประเทศไทยมีีสถานที่่�ถ่่ายทำำ� (location) สวยงาม มีีชื่่�อเสีียงเป็็นที่่�รู้้�จัักทั่่�วโลก
4.	ศิิลปะ วััฒนธรรม รวมทั้้�งอาหารของประเทศไทยเป็็นเรื่่�องที่่�โด่่งดัังทั่่�วโลก ซึ่่�งเป็็นปััจจััยดึึงดููด
ได้้ประการหนึ่่�ง
5. ดารา นัักแสดงของไทยมีีความสามารถ เป็็นที่่�นิิยมชมชอบในหลายๆประเทศ
6. เรื่่�องราวและเนื้้�อหารายการบางประเภทที่่�ผลิิตและนำำ�เสนอโดยประเทศไทยมีีจุุดเด่่นไม่่ซ้ำำ��ใคร
เช่่น เรื่่�องความเชื่่�อเรื่่�องผีี (horror) หรืือการผลิิตเนื้้�อหารายการซีีรีีส์์วาย (Boy's Love)
7. ประเทศไทยเปิิดกว้้างสำำ�หรัับการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการกัับต่่างประเทศ ยัังไม่่มีีระบบการจำำ�
กััดโควต้้าหรืือสััดส่่วนเนื้้�อหาประเภทต่่างๆ และข้้อจำำ�กัดั ด้้านเนื้้�อหาทางวััฒนธรรมมากนััก เมื่่�อเปรีียบเทีียบ
กัับประเทศอื่่�นในภููมิิภาคเดีียวกััน
ในยุุคภููมิิทััศน์์สื่่�อใหม่่ การให้้บริิการคอนเทนต์์บนแพลตฟอร์์มออนไลน์์ เช่่น OTT กำำ�ลัังมีีบทบาท
สำำ�คััญในการเปิิดโอกาสสำำ�หรัับการสร้้างสรรค์์เนื้้�อหาใหม่่ๆ มาสู่่�สายตาผู้้�ชม กระบวนการผลิิตเนื้้�อหา
รายการระหว่่าง OTT ร่่วมกัับผู้้�ประกอบกิิจการระดัับประเทศ อาจเป็็นในรููปแบบร่่วมทุุนการผลิิตเนื้้�อหา
ตั้้�งแต่่ต้้น หรืือมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดรููปแบบและเนื้้�อหารายการ รวมทั้้�ง การกำำ�หนดตััวดารานัักแสดง
หรืือการมีีส่ว่ นร่่วมในการเผยแพร่่เนื้้�อหารายการในระดัับนานาชาติิ ซึ่่�งเป็็นโอกาสใหม่่ของผู้้�ประกอบกิิจการ
โทรทััศน์์และผู้้�ผลิิตคอนเทนต์์ในปััจจุุบัันอย่่างยิ่่�ง ดัังนั้้�น จึึงเห็็นความร่่วมมืือในการผลิิตรายการรููปแบบนี้้�
ระหว่่างผู้้�ผลิิตคอนเทนต์์หรืือช่่องโทรทััศน์์กัับแพลตฟอร์์ม OTT มากขึ้้�นในอนาคต นัับว่่าเป็็นโอกาสทาง
ธุุรกิิจ (business opportunities) ที่่�สดใสสำำ�หรัับผู้้�ผลิิตเนื้้�อหารายการของไทยในปััจจุุบััน

หากต้้องการร่่วมลงทุุนในการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการโทรทััศน์์ระหว่่าง
ประเทศไทยและต่่างประเทศต้้องทำำ�อย่่างไร
1.	พิิจารณาความมีีส่ว่ นร่่วมในการผลิิตเนื้้�อหารายการในมิิติต่ิ า่ งๆ เช่่น การมีีส่ว่ นร่่วมด้้านการเงิิน
(Financial Contribution) การมีีส่่วนร่่วมด้้านเทคนิิค (Technical Contribution) การมีีส่่วนร่่วม
ด้้านวััฒนธรรม (Cultural Contribution)
2.	พิิจารณาเลืือกผู้้�ร่่วมลงทุุนผลิิตเนื้้�อหารายการ (Business Partners) ที่่�เหมาะสม
3.	พิิจารณาเลืือกรููปแบบการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการโทรทััศน์์ระหว่่างประเทศ
4.	พิิจารณารููปแบบการร่่วมลงทุุน ข้้อสััญญา กฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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รููปแบบของการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการโทรทััศน์์ระหว่่างประเทศ

TIME Consulting. รายงานผลการศึึกษาวิิจัยั ฉบัับสมบููรณ์์ โครงการกำำ�หนดแนวทางส่่งเสริิมโอกาสในการทำำ�การค้้าบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับกิิจการโทรทััศน์์ในภููมิิภาคอาเซีียน. 2561.

Chapter 1

รููปแบบของการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการโทรทััศน์์ระหว่่างประเทศ (Co-Production) สามารถแยก
ออกเป็็น 2 ประเภท คืือ
1. การร่่วมผลิิตแบบเป็็นทางการ (Official Co-Production) และ
2. การร่่วมผลิิตแบบไม่่เป็็นทางการ (Unofficial Co-Production)
1. การร่่วมผลิิตเนื้้อ� หารายการโทรทััศน์์ระหว่่างประเทศแบบเป็็นทางการ (Official Co-Production)
การร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการโทรทััศน์์ระหว่่างประเทศแบบเป็็นทางการ (Official Co-Production) คืือ การผลิิตรายการร่่วมระหว่่างบริิษััทผู้้�ผลิิตเนื้้�อหาจาก 2 ประเทศ โดยที่่�รััฐบาลของบริิษััทผู้้�ร่่วม
ผลิิตในแต่่ละประเทศได้้มีีการเจรจาต่่อรอง และลงนามสนธิิสััญญาอย่่างเป็็นทางการร่่วมกัันเพื่่�อส่่งเสริิม
และอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่บริิษัทั ของประเทศผู้้�ดำำ�เนิินการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการโทรทััศน์์ร่ว่ มกัันตาม
ข้้อตกลง โดยเมื่่�อรััฐบาลของทั้้�งสองประเทศมีีการลงนามสนธิิสััญญาร่่วมกัันแล้้ว บริิษััทผู้้�ผลิิตเนื้้�อหาใน
แต่่ละประเทศจะสามารถทำำ�เรื่่�องขออนุุมััติิให้้โครงการ (Project) ที่่�มีีการร่่วมผลิิตนั้้�นกลายเป็็นข้้อตกลง
การร่่วมผลิิตรายการโทรทััศน์์ระหว่่างประเทศแบบเป็็นทางการได้้
ในปััจจุุบัันประเทศไทยยัังไม่่ได้้มีีการลงนามในสนธิิสััญญา หรืือความตกลงด้้านการร่่วมผลิิต
รายการระหว่่างประเทศกัับประเทศใดอย่่างเป็็นทางการ แต่่ก็็มีีหลายประเทศที่่�ให้้ความสนใจในการทำำ�ความ
ร่่วมมืือระหว่่างประเทศด้้านการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการกัับประเทศไทย ซึ่่�งประเทศไทยกำำ�ลังั อยู่่�ในขั้้�นตอน
การพิิจารณาในสนธิิสัญ
ั ญาหรืือความตกลงระหว่่างประเทศในรููปแบบทวิิภาคีีเกี่่�ยวกัับการร่่วมผลิิตเนื้้�อหา
รายการระหว่่างประเทศ
เมื่่�อโครงการดัังกล่่าวได้้เป็็น Official Co-Production แล้้ว เนื้้�อหาที่่�ถููกผลิิตขึ้้�นจากโครงการ
จะถืือว่่าเป็็นการผลิิตภายในประเทศรููปแบบหนึ่่�ง ทำำ�ให้้สามารถได้้รัับการสนัับสนุุนที่่�เท่่าเทีียมกัันจากทุุก
ภาคส่่วนเสมืือนเป็็นการผลิิตภายในประเทศ เช่่น เงิินทุุนสนัับสนุุนจากรััฐบาล การขอวีีซ่่าสำำ�หรัับพนัักงาน
ต่่างชาติิและการนำำ�เข้้าอุุปกรณ์์การถ่่ายทำำ� ฯลฯ1
2. การร่่วมผลิิตรายการโทรทััศน์์ระหว่่างประเทศแบบไม่่เป็็นทางการ (Unofficial Co-Production)
การร่่วมผลิิตรายการโทรทััศน์์ระหว่่างประเทศแบบไม่่เป็็นทางการ (Unofficial Co-Production)
คืือ การร่่วมกัันผลิิตรายการระหว่่างบริิษัทั ผู้้�ผลิิตเนื้้�อหา (Content provider) จาก 2 ประเทศหรืือมากกว่่า
โดยไม่่ได้้อาศััยสนธิิสััญญาหรืือความตกลงระหว่่างประเทศของรััฐบาลเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง กล่่าวคืือ ข้้อตกลง
และเงื่่�อนไขทั้้�งหมดจะเป็็นไปตามสััญญาทางธุุรกิิจที่่�บริิษััทคู่่�ค้้าทุุกฝ่่ายตกลงกัันเอง ซึ่่�งอยู่่�บนพื้้�นฐาน
ความเป็็นอิิสระในการเข้้าทำำ�สััญญา (Freedom of Contract) ดัังนั้้�นการทำำ�ความร่่วมมืือในลัักษณะนี้้�
อาจไม่่ได้้การสนัับสนุุนใด ๆ จากรััฐบาลหากแต่่เป็็นการเห็็นช่่องทางในทางการค้้าของผู้้�ร่่วมผลิิตรายการ
นั่่�นเอง การร่่วมผลิิตรายการโทรทััศน์์ระหว่่างประเทศแบบไม่่เป็็นทางการมีีลักั ษณะทั่่�วไปที่่�สำำ�คัญ
ั 4 ประการ
ดัังนี้้�
1
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1) การร่่วมผลิิตรายการโทรทััศน์์ระหว่่างประเทศจะต้้องมีีการร่่วมมืือกัันอย่่างน้้อย 1 ด้้าน
ได้้แก่่ ด้้านการเงิิน ด้้านเทคนิิค หรืือด้้านศิิลป์์
2) ความเป็็นเจ้้าของเนื้้�อหาที่่�ทำำ�การผลิิต (ลิิขสิิทธิ์์)� จะเป็็นไปตามข้้อตกลงและเงื่่�อนไขที่่�ระบุุไว้้
ในสััญญาทางธุุรกิิจระหว่่างกััน
3)	ทั้้�งสองฝ่่ายมัักจะเป็็นบริิษัทั จดทะเบีียนที่่�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อการผลิิตเนื้้�อหาที่่�อยู่่�ในประเทศ
ที่่�ทำำ�ความร่่วมมืือระหว่่างกััน
4) เงื่่�อนไขอื่่�นๆ นอกเหนืือจากลัักษณะข้้างต้้น จะเป็็นไปตามข้้อตกลงที่่�ถููกระบุุในสััญญาทาง
ธุุรกิิจ แตกต่่างกัันไปในแต่่ละกรณีี
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Chapter 2

กฎหมายการค้้าและการลงทุุนภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการ
ตามโครงการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการ
การดำำ�เนิินการตามโครงการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการ (Co-Production Project) ถืือเป็็นกิิจกรรม
ทางธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจบริิหารซึ่่�งถููกควบคุุมตามกรอบกฎหมายภายในและหน่่วยงานภาครััฐที่่�มีี
อำำ�นาจหน้้าที่่�ในการกำำ�กับั ดููแลการผลิิตเนื้้�อหารายการ ซึ่่�งผู้้�ประกอบธุุรกิิจควรศึึกษาเนื้้�อหาสาระของกรอบ
กฎหมายภายในที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการดำำ�เนิินตามโครงการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการ (Co-Production Project)
ก่่อนการเริ่่�มโครงการเพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อการวางแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� หลัักกฎหมายที่่�สำำ�คััญ
ประกอบด้้วยกฎหมายหลััก 2 ฉบัับ โดยฉบัับแรก ได้้แก่่ พระราชบััญญััติกิ ารประกอบธุุรกิิจของคนต่่างด้้าว
พ.ศ. 2542 ซึ่่�งเป็็นกฎหมายหลัักที่่�ใช้้วางแนวทางการควบคุุมและดููแลการเข้้ามาลงทุุนของคนต่่างชาติิใน
ธุุรกิิจต่่าง ๆ ในประเทศ โดยเจตนารมณ์์เบื้้�องต้้นเพื่่�อพััฒนาโครงสร้้างของระบบเศรฐกิิจ รวมถึึงการพััฒนา
ประสิิทธิิภาพและความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการในประเทศเป็็นหลัักสำำ�คััญ
กฎหมายอีีกฉบัับ คืือ พระราชบััญญััติิการส่่งเสริิมการลงทุุน พ.ศ. 2520 และที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ซึ่่�งมีีเจตนารมณ์์ในการให้้สิิทธิิประโยชน์์ต่่าง ๆ แก่่นัักลงทุุนต่่างชาติิเพื่่�อดึึงดููดการลงทุุนจากต่่างประเทศ
ให้้เข้้ามาในประเทศไทยเพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือในการส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาระบบเศรษฐกิิจของประเทศไทย
พระราชบััญญััติิการประกอบธุุรกิิจของคนต่่างด้้าว พ.ศ. 2542
พระราชบััญญััติกิ ารประกอบธุุรกิิจของคนต่่างด้้าว พ.ศ. 2542 ถืือเป็็นหนึ่่�งในกฎหมายที่่�สำำ�คัญ
ั ของ
กรอบโครงสร้้างทางกฎหมาย (Legal Framework) ที่่�เป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากแนวนโยบายของรััฐบาลไทย
ในการเปิิดรัับการลงทุุนของคนต่่างชาติิในปััจจุุบันั ซึ่่�งกฎหมายฉบัับนี้้�ถืือเป็็น กฎหมายหลัักที่่�ใช้้วางแนวทาง
การควบคุุมและดููแลการเข้้ามาลงทุุนของคนต่่างชาติิในธุุรกิิจต่่าง ๆ ในประเทศ โดยหลัักการของกฎหมาย
ฉบัับนี้้�มุ่่�งที่่�จะบัังคัับใช้้ต่่อผู้้�ประกอบธุุรกิิจที่่�เป็็นคนต่่างด้้าว ตามความหมาย แห่่งมาตรา 4 ของ พระราช
บััญญััติิการประกอบธุุรกิิจของคนต่่างด้้าว พ.ศ.25422 ซึ่่�งหากผู้้�ประกอบธุุรกิิจมีีสััญชาติิไทยย่่อมไม่่ตกอยู่่�
ภายใต้้บังั คัับของกฎหมายฉบัับนี้้� ผู้้�ประกอบธุุรกิิจต่่างด้้าวด้้าวสามารถประกอบธุุรกิิจต่่าง ๆ ได้้เฉพาะธุุรกิิจ
มาตรา 4 ในพระราชบััญญััติินี้้� “คนต่่างด้้าว หมายความว่่า
(1) บุุคคลธรรมดาซึ่่�งไม่่มีีสััญชาติิไทย
(2) นิิติิบุุคคลซึ่่�งไม่่ได้้จดทะเบีียนในประเทศไทย
(3) นิิติิบุุคคลซึ่่�งจดทะเบีียนในประเทศไทย และมีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(ก) นิิติิบุุคคล ซึ่่�งมีีหุ้้�นอัันเป็็นทุุนตั้้�งแต่่กึ่่�งหนึ่่�งของนิิติิบุุคคลนั้้�นถืือโดยบุุคคลตาม (1) หรืือ (2) หรืือนิิติบุิ ุคคลซึ่่�งมีีบุุคคลตาม (1) หรืือ
(2) ลงทุุนมีีมููลค่่าตั้้�งแต่่กึ่่�งหนึ่่�งของทุุนทั้้�งหมดในนิิติิบุุคคลนั้้�น
(ข) ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััดหรืือห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ ที่่�จดทะเบีียน ซึ่่�งหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการหรืือผู้้�จััดการเป็็นบุุคคลตาม (1)
(4) นิิติิบุุคคลซึ่่�งจดทะเบีียนในประเทศไทย ซึ่่�งมีีหุ้้�นอัันเป็็นทุุนตั้้�งแต่่กึ่่�งหนึ่่�งของนิิติบุิ ุคคลนั้้�นถืือโดยบุุคคลตาม (1) (2) หรืือ (3) หรืือ
นิิติิบุุคคลซึ่่�งมีีบุุคคลตาม (1) (2) หรืือ (3) ลงทุุนมีีมููลค่่าตั้้�งแต่่กึ่่�งหนึ่่�งของทุุนทั้้�งหมดในนิิติบุิ ุคคลนั้้�น
เพื่่�อประโยชน์์แห่่งคำำ�นิิยามนี้้�ให้้ถืือว่่าหุ้้�นของบริิษััทจำำ�กััดที่่�มีีใบหุ้้�นชนิิดออกให้้แก่่ผู้้�ถืือเป็็นหุ้้�นของคนต่่างด้้าว เว้้นแต่่จะได้้มีีกฎกระทรวง
กำำ�หนดไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น”
2
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ที่่�ไม่่ถููกสงวนหรืือจำำ�กััดไว้้เพื่่�อคนไทยหรืือผู้้�ประกอบการสััญชาติิไทยตามบััญชีีแนบท้้ายพระราชบััญญััติิ
ซึ่่�งตามบทบััญญััติิของ มาตรา 83 มีีอยู่่�ด้้วยกััน 3 บััญชีี ดัังนี้้�
บััญชีีที่่� 1 เป็็นประเภทธุุรกิิจที่่�ห้้ามมิิให้้คนต่่างด้้าวประกอบธุุรกิิจตามเหตุุผลพิิเศษที่่�กำำ�หนดไว้้
บััญชีีที่่� 2 เป็็นประเภทธุุรกิิจที่่�ห้้ามมิิให้้คนต่่างด้้าวประกอบธุุรกิิจ เว้้นแต่่จะได้้รัับการอนุุญาตจาก
รััฐมนตรีีโดยการอนุุมัติั ขิ องคณะรััฐมนตรีี ได้้แก่่ ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยหรืือความมั่่�นคงของประเทศ
ธุุรกิิจที่่�มีีผลกระทบต่่อศิิลปวััฒนธรรม จารีีตประเพณีี และหััตถกรรมพื้้�นบ้้าน หรืือธุุรกิิจที่่�มีีผลกระทบต่่อ
ทรััพยากรธรรมชาติิหรืือสิ่่�งแวดล้้อม ตามที่่�กำำ�หนดไว้้
บััญชีีที่่� 3 เป็็นประเภทธุุรกิิจที่่�ห้้ามมิิให้้คนต่่างด้้าวประกอบ เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาตจากอธิิบดีีกรม
พััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ โดยความเห็็นชอบของคณะกรรมการประกอบธุุรกิิจคนต่่างด้้าว
โดยเป็็นธุุรกิิจที่่�คนไทยยัังไม่่มีคี วามพร้้อมที่่�จะแข่่งขัันในการประกอบธุุรกิิจกัับคนต่่างด้้าว ทั้้�งนี้้�รวมถึึงธุุรกิิจ
บริิการทุุกประเภท ที่่�มิิได้้มีีการกำำ�หนดยกเว้้นโดยกฎกระทรวง
พระราชบััญญััติกิ ารประกอบธุุรกิิจของคนต่่างด้้าว พ.ศ. 2542 เป็็นกฎเกณฑ์์ที่่�ต้อ้ งพิิจารณาในการ
ดำำ�เนิินโครงการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการ (Co-Production Project) โดยความร่่วมมืือระหว่่างผู้้�ประกอบ
การสััญชาติิไทยและผู้้�ประกอบการต่่างชาติิ ซึ่่�งอยู่่�ในประเภทของ ธุุรกิิจบริิการ ตามบััญชีี 3 แนบท้้ายพระ
ราชบััญญััติิ ซึ่่�งต้้องพิิจารณาถึงึ สาระสำำ�คััญของรููปแบบการร่่วมลงทุุนในการผลิิตเนื้้�อหารายการซึ่่�งหาก
มีีการจััดตั้้�งเป็็นนิิติบุิ คุ คลประเภทใดประเภทหนึ่่�งซึ่่�งมีีลักั ษณะของการร่่วมทุุนระหว่่างผู้้�ประกอบการสััญชาติิ
ไทยและต่่างด้้าว หากมีีสัดั ส่่วนการถืือหุ้้�นของคนต่่างด้้าวในนิิติบุิ คุ คลที่่�จััดตั้้�งขึ้้น� ตามบทบััญญััติขิ อง มาตรา
4 จะถืือว่่านิิติิบุุคคลนั้้�นเป็็นนิิติิบุุคคลต่่างด้้าวซึ่่�งการดำำ�เนิินธุุรกิิจบริิการ อาทิิ การร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการ
ในประเทศไทย จะถููกควบคุุมโดยกฎหมาย ส่่งผลให้้ต้้องดำำ�เนิินการทำำ�เรื่่�องขออนุุญาตประกอบธุุรกิิจต่่อ
อธิิบดีีกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ ต่่อไป ตามความแห่่งมาตรา 17 ของพระราชบััญญััติกิ าร
ประกอบธุุรกิิจของคนต่่างด้้าว พ.ศ. 2542
พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมการลงทุุน พ.ศ. 2520
พระราชบััญญััติส่ิ ง่ เสริิมการลงทุุน พ.ศ. 2520 เป็็นกฎหมายที่่�มีีวัตั ถุุประสงค์์หลััก ในการสนัับสนุุน
และจููงใจให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจต่่างด้้าวรวมถึงึ ผู้้�ประกอบธุุรกิิจไทย ดำำ�เนิินธุุรกิิจประเภทต่่าง ๆ ที่่�ภาครััฐมุ่่�ง
สนัับสนุุนในประเทศมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจและภาคธุุรกิิจของประเทศ รวม
ถึึงความต้้องการในการส่่งเสริิมการลงทุุนให้้กัับผุ้้�ประกอบการภายในประเทศเพื่่�อทดแทนการนำำ�เข้้า ซึ่่�ง
มาตรา 8 “ภายใต้้บัังคัับมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 12
(1) ห้้ามมิิให้้คนต่่างด้้าวประกอบธุุรกิิจที่่�ไม่่อนุุญาตให้้คนต่่างด้้าวประกอบกิิจการ ด้้วยเหตุุผลพิิเศษตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในบััญชีีหนึ่่�ง
(2) ห้้ามมิิให้้คนต่่างด้้าวประกอบธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวกัับความปลอดภััย หรืือความมั่่�นคงของประเทศธุุรกิิจที่่�มีีผลกระทบต่่อศิิลปวััฒนธรรม
จารีีตประเพณีี และหััตถกรรมพื้้�นบ้้าน หรืือธุุรกิิจที่่�มีีผลกระทบต่่อทรััพยากรธรรมชาติิหรืือสิ่่�งแวดล้้อม ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในบััญชีีสอง เว้้นแต่่จะได้้รัับ
อนุุญาตจากรััฐมนตรีีโดยการอนุุมััติิของคณะรััฐมนตรีี
(3) ห้้ามมิิให้้คนต่่างด้้าวประกอบธุุรกิิจที่่�คนไทยยัังไม่่มีี ความพร้้อมที่่�จะแข่่งขัันในการประกอบกิิจการกัับคนต่่างด้้าว ตามที่่�กำำ�หนดไว้้
ในบััญชีีสาม เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาตจากอธิิบดีีโดยความเห็็นชอบของคณะกรรมการ”
3
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บทบััญญััติิของกฎหมายได้้กำำ�หนดหลัักการให้้สิิทธิิประโยชน์์ในด้้านต่่าง ๆ แก่่นัักลงทุุน ตลอดจนการให้้
หลัักประกัันการลงทุุนและการให้้ความคุ้้�มครองตลาดแก่่นัักลงทุุน ซึ่่�งคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
(Board of Investment: BOI) เป็็นหน่่วยงานหลัักที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในเรื่่�องดัังกล่่าวตามกฎหมาย
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รายชื่่อ
� หน่่วยงานภาครััฐ กฎ ระเบีียบ อำำ�นาจหน้้าที่่ข
� องหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรการร่่วมผลิิตรายการโทรทััศน์์
ในขั้้�นเตรีียมการผลิิตรายการ (Pre-Production) ขั้้�นตอนผลิิตรายการ (Production) และขั้้�นตอน
หลัังการผลิิตรายการ (Post Production) มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานและหน่่วยงานของรััฐที่่�
เกี่่�ยวข้้องหลากหลายหน่่วยงานในประเทศไทย ซึ่่�งสามารถสรุุปได้้โดยแผนภาพดัังต่่อไปนี้้�

Chapter 2
แผนภาพสรุุปกระบวนการขั้้�นตอนการเตรีียมการผลิิตรายการ (Pre-Production) ขั้้�นตอนผลิิตรายการ
(Production) จนถึึงขั้้�นตอนหลัังการผลิิตรายการ (Post Production)

   มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
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1. ขั้้�นเตรีียมการผลิิตรายการ (Pre-Production)

แผนภาพแสดงขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับขั้้�นเตรีียมการผลิิตรายการ
(Pre-Production)
จากแผนภาพจะเห็็นได้้ว่า่ ขั้้�นตอนในการเตรีียมการผลิิตรายการจะเริ่่�มต้้นจากการที่่�ประเทศไทยและ
ต่่างชาติิที่่�ประสงค์์จะเข้้าร่่วมลงทุุนในการผลิิตรายการรายการโทรทััศน์์กัับประเทศไทยจะร่่วมกัันใน
การดำำ�เนิินงานเป็็นทีีมสร้้างสรรค์์ในการระดมความคิิดเพื่่�อผลิิตรายการร่่วมกััน ซึ่่�งในขั้้�นตอนนี้้�หากทีีมงาน
ที่่�ร่่วมผลิิตต้้องการขอเงิินทุุนที่่�จะมานำำ�เป็็นเงิินทุุนในการร่่วมผลิิตรายการก็็สามารถทำำ�ได้้โดยจากการศึึกษา
พบมีี 2 กองทุุนที่่�มีีความสนใจที่่�จะมีีนโยบายส่่งเสริิมการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการ ที่่�ต้้องติิดตามว่่าในอนาคต
อาจเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจสามารถยื่่�นคำำ�ร้อ้ งขอทุุนสนัับสนุุนได้้ กล่่าวคืือ กองทุุนวิิจัยั พััฒนากิิจการ
กระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคมเพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ (กทปส.) ของสำำ�นัักงาน
กสทช. และกองทุุนสื่่�อปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ หรืือหน่่วยงานของรััฐอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กองทุุนสื่่�อปลอดภััยและสร้้างสรรค์์นั้้�นเป็็นกองทุุนที่่�ส่่งเสริิมหรืือสนัับสนุุนการผลิิตและพััฒนาสื่่�อ
ต่่าง ๆ นั้้�น กองทุุนพััฒนาสื่่�อปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการพิิจารณาไว้้ในข้้อบัังคัับ
คณะกรรมการกองทุุนพััฒนาสื่่�อปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการจััดสรรเงิินแก่่
โครงการหรืือกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการพััฒนาสื่่�อปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ พ.ศ. 2560 คืือ
1.	ผู้้�ขอรัับทุุนการสนัับสนุุนการผลิิตและพััฒนาสื่่�อนั้้�นจะต้้องเป็็นบุุคคลธรรมดาที่่�มีีสััญชาติิไทย
หรืือเปนนิิติิบุุคคลที่่�จดทะเบีียนในประเทศไทย
2. โครงการผลิิตหรืือพััฒนาสื่่�อจะต้้องสอดคล้้องกัับนโยบาย แผน และยุุทธศาสตร์์เกี่่�ยวกัับ
การผลิิตหรืือพััฒนาสื่่�อปลอดภััยและสร้้างสรรค์์
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กองทุุนพััฒนาสื่่�อปลอดภััยและสร้้างสรรค์์, “รายงานผลการดำำ�เนิินงานรอบ 6 เดืือน ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563” [ออนไลน์์] เข้้าถึึง
เมื่่�อ 13 พฤศจิิกายน 2563. แหล่่งที่่�มา: http://www.thaimediafund.or.th/page/view/57/?p=1

Chapter 2

ดัังนั้้�น ผู้้�ผลิิตสื่่�อย่่อมมีีโอกาสในการขอรัับทุุนสนัับสนุุนการผลิิตและพััฒนาสื่่�อจากกองทุุนพััฒนาสื่่�อ
ปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ได้้ และในกรณีีของการร่่วมผลิิตสื่่�อในประเทศไทยนั้้�น ผู้้�ผลิิตสื่่�อชาวไทยก็็ย่่อมมีี
โอกาสในการขอรัับทุุนสนัับสนุุนการผลิิตและพััฒนาสื่่�อจากกองทุุนได้้เช่่นกััน ทั้้�งนี้้� โครงการที่่�จะขอรัับทุุน
จะต้้องมีีลัักษณะคืือ เป็็นสื่่�อที่่�มีีเนื้้�อหาส่่งเสริิมศีีลธรรม จริิยธรรม วััฒนธรรมและความมั่่�นคง ส่่งเสริิม
ความคิิดสร้้างสรรค์์ การเรีียนรู้้�ทัักษะการใช้้ชีีวิิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็็กและเยาวชน และส่่งเสริิม
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีใี นครอบครััวและสัังคม รวมถึงึ การส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีความสามััคคีีและสามารถใช้้ชีวิี ติ
ในสัังคมที่่�มีีความหลากหลายได้้อย่่างเป็็นสุุข4
การเข้้ามาร่่วมผลิิตรายการภาพยนตร์์ หรืือรายการโทรทััศน์์ สำำ�หรัับผู้้�ประกอบกิิจการต่่างชาติิใน
ประเทศไทย สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 3 รููปแบบดัังนี้้�
1. เข้้ามาผลิิตรายการภาพยนตร์์ หรืือรายการโทรทััศน์์เอง ในลัักษณะของการจ้้างงาน หรืือเช่่า
สถานที่่�ถ่่ายทำำ�เป็็นคราว ๆ ไป
2. เข้้ามาลงทุุนโดยการเข้้ามาร่่วมลงทุุนกัับผู้้�ประกอบการในประเทศไทยในลัักษณะเป็็นงาน ๆ ไป
โดยไม่่ได้้มีีการตั้้�งนิิติิบุุคคลขึ้้�นมาใหม่่
3. เข้้ามาร่่วมลงทุุนในลัักษณะของการตั้้�งนิิติิบุุคคลขึ้้�นในประเทศไทยเป็็นการถาวร
ทั้้�งนี้้�การเข้้ามาในแต่่ละรููปแบบ ย่่อมมีีกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องแตกต่่างกัันดัังนี้้�

4
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ในการเข้้ามาผลิิตรายการในรููปแบบที่่� 1 มีีการสนัับสนุุนที่่�น่่าสนใจโดยกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและ
กีีฬาได้้มีบี ทบาทผ่่านทางกรมการท่่องเที่่�ยว กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การขออนุุญาตถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ต่า่ งประเทศ
ในประเทศไทย และมาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทย ซึ่่�งมาตราการส่่ง
เสริิมที่่�สำำ�คััญได้้แก่่การกำำ�หนดสิิทธิิประโยชน์์ให้้แก่่การร่่วมทุุน หรืือ Co - Production ระหว่่างผู้้�สร้้าง
ภาพยนตร์์ของไทยกัับชาวต่่างชาติิสามารถได้้รับั เงิินคืืนเป็็นจำำ�นวนร้้อยละ 15 - 20 จากเงิินลงทุุนที่่�ใช้้ ตาม
หลัักเกณฑ์์ของภาพยนตร์์ต่่างประเทศ ทั้้�งนี้้� ไม่่จำำ�กััดสััดส่่วนในการร่่วมลงทุุน5 โดยมีีการจััดตั้้�งคณะ
กรรมการขึ้้�นมาพิิจารณา อัันได้้แก่่ คณะกรรมการพิิจารณาการคืืนเงิินสำำ�หรัับมาตรการส่่งเสริิมการถ่่าย
ทำำ�ภาพยนตร์์ต่า่ งประเทศในประเทศไทย6 ตามประกาศกรมการท่่องเที่่�ยว เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์ วิิธีกี าร เงื่่�อนไข
สำำ�หรัับการขอรัับสิิทธิิประโยชน์์ ตามมาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทย
พ.ศ. 2560 โดย ผู้้�มีีสิิทธิิรัับสิิทธิิประโยชน์์ได้้แก่่
1. เป็็นผู้้�ได้้รัับอนุุญาตให้้สร้้างภาพยนตร์์ต่่างประเทศที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมในราชอาณาจัักร ตาม
พระราชบััญญััติิภาพยนตร์์และวีีดิิทััศน์์ พ.ศ. 2551 ซึ่่�งมีีการจ้้างบริิษััทผู้้�ประสานงาน ประเภทนิิติบุิ ุลคลที่่�
ขึ้้�นทะเบีียนกัับกรมการท่่องเที่่�ยว
2. เป็็นผู้้�ผลิิตภาพยนตร์์ชาวต่่างชาติิ โดยในประกาศได้้ให้้คำำ�จำ�กั
ำ ัดความไว้้ว่่า
2.1 เป็็นบริิษััทที่่�จดทะเบีียนบริิษััทถููกต้้องตามกฎหมายของต่่างประเทศ ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมถึึงบริิษััท
สััญชาติิไทยที่่�ได้้ไปจดทะเบีียนในต่่างประเทศ หรืือ
2.2 บริิษัทั ชาวต่่างชาติิที่่�มีผู้้�ถื
ี อื หุ้้�นบุุลคลหรืือนิิติบุิ ลุ คลไทยไม่่เกิินร้้อยละ 49 ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมถึึงบริิษัทั
ที่่�เข้้าเงื่่�อนไขของสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
3. เป็็นผู้้�ผลิิตภาพยนตร์์ชาวต่่างชาติิ ที่่�มีีการใช้้จ่่ายเงิินที่่�มาจากต่่างประเทศไม่่ต่ำำ��กว่่า 50 ล้้าน
บาท ซึ่่�งจ่่ายแก่่บุุลคลหรืือนิิติิบุุลคลของไทยเท่่านั้้�นไม่่รวมถึึงค่่าใช้้จ่่ายที่่�ให้้ต่่างชาติิ ที่่�เข้้ามาทำำ�งานใน
ประเทศไทย ในการสร้้างภาพยนตร์์ในราชอาณาจัักร ตาประเภทที่่�กรมการท่่องเที่่�ยวกำำ�หนด
4. การร่่วมลงทุุน หรืือ Co - Production ระหว่่างผู้้�สร้้างภาพยนตร์์ของไทยกัับชาวต่่างชาติิ
สามารถเข้้าร่่วมโครงการนี้้�ได้้ โดยเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของภาพยนตร์์ต่า่ งประเทศ ทั้้�งนี้้� ไม่่จำำ�กัดั สััดส่่วน
ในการร่่วมลงทุุน		

ข้้อ3 (4) ประกาศกรมการท่่องเที่่�ยว เรื่่�องหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ เงื่่�อนไข สำำ�หรัับการขอรัับสิิทธิิประโยชน์์ตามมาตรการส่่งเสริิมการ
ถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2560
6
เรื่่�องเดีียวกััน
5
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Chapter 2
ในการเข้้ามาร่่วมลงทุุน ในรููปแบบที่่� 2 และที่่� 3 มีีกฎหมายและหน่่วยงานภาครััฐที่่�เข้้ามากำำ�กัับ
ดููแล และสนัับสนุุนอย่่างมากมาย โดย
การเข้้ามาในรููปแบบที่่� 2
การเข้้ามาลงทุุนโดยการเข้้ามาร่่วมลงทุุนกัับผู้้�ประกอบการในประเทศไทยในลัักษณะเป็็นงานๆ
ไป โดยไม่่ได้้มีีการตั้้�งนิิติบุิ ุคคลขึ้้�นมาใหม่่ เช่่น การทำำ�สััญญาทางธุุรกิิจระหว่่างผู้้�ร่่วมลงทุุนในการร่่วมผลิิต
รายการ หรืือการทำำ�สััญญากิิจการร่่วมค้้า (Joint Venture) โดยที่่�ไม่่ได้้จดทะเบีียนเป็็นนิิติิบุุคคลใหม่่
จะเป็็นการที่่�นัักลงทุุนตั้้�งแต่่สองฝ่่ายขึ้้�นไป รวมตััวกัันเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง โดยตกลงแบ่่ง
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนของกิิจการร่่วมกัันหรืือตามสััดส่่วนของการลงทุุน ซึ่่�งเป็็นลัักษณะของการเป็็นหุ้้�นส่่วน
ในโครงการใดโครงการหนึ่่�ง ซึ่่�งความสััมพัันธ์์จะเป็็นไปตามที่่�ผู้้�ลงทุุนทั้้�งหมดทำำ�ร่่วมกััน ซึ่่�งความรัับผิิดต่่อ
บุุคคลภายนอกก็็ต้อ้ งพิิจารณาจากสััญญาในแต่่ละกรณีีไป ดัังนั้้�น จึึงต้้องพิิจารณาความสััมพัันธ์์ตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยเรื่่�องของ สััญญา และ หุ้้�นส่่วน ตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์เป็็นหลััก
การเข้้ามาในรููปแบบที่่� 3
การร่่วมลงทุุนในลัักษณะของการตั้้�งนิิติิบุุคคลขึ้้�นในประเทศไทยเป็็นการถาวร ซึ่่�งจะตกอยู่่�ภายใต้้
การกำำ�กับั ดููแล ของกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ ซึ่่�งแบ่่งพิิจารณาการร่่วมลงทุุนได้้ 2 ลัักษณะ
ได้้แก่่
ลัักษณะที่่� 1 การจััดตั้้�งนิิติิบุุคคลบริิษััทจำำ�กััด ที่่�มีีสััดส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นต่่างชาติิ น้้อยกว่่าจำำ�นวน
ผู้้�ถืือหุ้้�นชาวไทย (กรณีีที่่�มีีผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิไม่่เกิินร้้อยละ 49 ของจำำ�นวนหุ้้�นในบริิษััททั้้�งหมด) กรณีีเช่่นนี้้�
บริิษััทดัังกล่่าวย่่อมเป็็นบริิษััท ที่่�มีีสััญชาติิไทยตามกฎหมาย ถืือว่่ามีีสิิทธิิในการประกอบกิิจการ เช่่นเดีียว
   มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
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กัับผู้้�มีีสััญชาติิไทยโดยทั่่�วไป ดัังนั้้�น ในกรณีี การร่่วมลงทุุนระหว่่างประเทศที่่�ผู้้�ร่่วมลงทุุนต้้องการได้้สิิทธิิ
ประโยชน์์ในเช่่นเดีียวกัับผู้้�ประกอบกิิจการสััญชาติิไทย การจััดตั้้�งรููปแบบองค์์กรณ์์สำำ�หรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ร่่วมกัันในลัักษณะนี้้� จึึงเหมาะสมที่่�สุุด
ลัักษณะที่่� 2 การจััดตั้้�งนิิติบุิ คุ คลบริิษัทั จำำ�กัดั ที่่�มีีสัดั ส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นต่่างชาติิ มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ
จำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นชาวไทย (กรณีีที่่�มีผู้้�ถื
ี ือหุ้้�นต่่างชาติิตั้้�งแต่่ร้้อยละ50 ของจำำ�นวนหุ้้�นในบริิษััททั้้�งหมด) กรณีี
เช่่นนี้้� บริิษััทดัังกล่่าว ถืือว่่าเป็็นนิิติิบุุคคลที่่�ตั้้�งขึ้้�นตามกฎหมายไทย แต่่ไม่่ได้้มีีสััญชาติิไทย ซึ่่�งตามกฎหมาย
ถืือว่่าเป็็นบริิษััทต่่างด้้าว ดัังนั้้�น การจััดตั้้�งองค์์กรณ์์ในรููปแบบนี้้� ไม่่ได้้ทำำ�ให้้มีีนิิติิบุุคคลที่่�เข้้ามาประกอบ
กิิจการร่่วมกัันในประเทศไทย ได้้รัับสิิทธิิต่่างๆ เหมืือนกัับนิิติิบุุคคลสััญชาติิไทย แต่่อาจจะเป็็นเพราะใน
การร่่วมลงทุุนดัังกล่่าว ผู้้�ลงทุุนต่่างชาติิมีีการลงทุุนที่่�มากกว่่านัักลงทุุนสััญชาติิไทยอัันเป็็นเหตุุให้้ต้้องระบุุ
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในนิิติบุิ ุคคลตามจำำ�นวนการลงทุุนที่่�แท้้จริิง ซึ่่�งผลกระทบที่่�ตามมาเมื่่�อบริิษััทดัังกล่่าวถืือ
เป็็นนิิติบุิ คุ คลต่่างด้้าว ต้้องห้้ามในการประกอบธุุรกิิจในไทยจนกว่่าจะได้้ใบประกอบธุุรกิิจของคนต่่างด้้าวที่่�
จะต้้องขออนุุญาตต่่อกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์เสีียก่่อน ตามพระราชบััญญััติกิ ารประกอบ
ธุุรกิิจของคนต่่างด้้าว พ.ศ. 2542 ทั้้�งนี้้�การได้้รัับใบประกอบธุุรกิิจของคนต่่างด้้าว สามารถดำำ�เนิินการได้้
2 ช่่องทางได้้แก่่
ช่่องทางแรก โดยขออนุุญาตต่่อกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ ในการเข้้ามาประกอบ
ธุุรกิิจ โดยต้้องมีีการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ให้้ชััดแจ้้งว่่า จะดำำ�เนิินกิิจการประเภทใด เช่่น หากประสงค์์
จะทำำ�การผลิิตเนื้้�อหารายการโทรทััศน์์ เนื่่�องจากการผลิิตเนื้้�อหารายการโทรทััศน์์ ถืือว่่าเป็็นธุุรกิิจบริิการ
ที่่�ถููกควบคุุม ตามบััญชีีท้้ายพระราชบััญญััติิ ในบััญชีีที่่� 3 จึึงต้้องดำำ�เนิินการขออนุุญาตตามกระบวนการที่่�
กฎหมายกำำ�หนด จึึงจะสามารถทำำ�ได้้และมีีผลผููกพัันนิิติิบุุคคลดัังกล่่าว
ช่่องทางที่่�สอง หากว่่ากิิจการที่่�ต้้องการเข้้ามาร่่วมลงทุุนอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�สามารถได้้รัับการส่่งเสริิม
การลงทุุนได้้ ตามพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมการลงทุุน นิิติิบุุคคลต่่างด้้าวดัังกล่่าว สามารถทำำ�การขอสิิทธิิ
ประโยชน์์จากคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน หรืือ ที่่�เรีียกว่่า BOI ได้้ซึึงการได้้รับั สิิทธิิประโยชน์์ดังั กล่่าว
ย่่อมสามารถนำำ�มายื่่�นขอใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจของคนต่่างด้้าวได้้ทันั ทีี พร้้อมกัับสิิทธิิประโยชน์์อื่่�นๆ ตาม
ที่่�กำำ�หนดไว้้ ซึึงมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ในเรื่่�องของมาตรการที่่�เป็็ น การส่่ ง เสริิ ม การลงทุุ น จะมีี ห น่่ ว ยงานที่่�ดูู แ ลได้้ แ ก่่ สำำ�นัั ก งาน
คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) เป็็นหน่่วยงานในการสนัับสนุุนให้้เกิิดการเข้้ามาลงทุุนในประเทศ
ได้้มีีการกำำ�หนดสิิทธิิประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ� Co – Production ไว้้ดัังนี้้� ซึ่่�งจะมีีประโยชน์์ต่่อผู้้�ประกอบ
ธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ และโทรทััศน์์ทั้้�งในไทย และต่่างประเทศ เพื่่�อประกอบการพิิจารณาเข้้า
มาลงทุุน อัันเป็็นขั้้�นตอนที่่�ควรพิิจารณา ตั้้�งแต่่ช่ว่ ง pre-production ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
ได้้กำำ�หนดประเภทกิิจการที่่�สามารถได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ ดัังนี้้�
ประเภทกิิจการในข้้อ 7.9.1.4 ได้้แก่่กิิจการที่่�เป็็นการดำำ�เนิินกิิจการนิิคมหรืือเขต อุุตสาหกรรม
ภาพยนตร์์ (Movie Town) มีีเงื่่�อนไขในการรัับสิิทธิิประโยชน์์ คืือ ต้้องจััดให้้มีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในเขต
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ ดัังนี้้�
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1. โรงถ่่ายภาพยนตร์์ และ/หรืือรายการ โทรทััศน์์ที่่�ได้้มาตรฐานทั้้�งในและนอกสถานที่่� (Indoor
Studio and Outdoor Studio)
2. บริิการหลัังการถ่่ายทำำ�สำำ�หรัับธุุรกิิจ ภาพยนตร์์ได้้แก่่ บริิการล้้างและพิิมพ์์ฟิิล์์ม ภาพยนตร์์
บริิการทำำ�เทคนิิคภาพพิิเศษและ ภาพแอนิิเมชัันด้้วยเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ และ บริิการห้้องบัันทึึกเสีียงสำำ�หรัับ
ภาพยนตร์์
โดยจะได้้รัับการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุลคล 5ปีี ยกเว้้นอากรนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักร ยกเว้้นอากรวััตถุุดิิบ
ผลิิตเพื่่�อส่่งออก สิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่ภาษีี เช่่น การขอวีีซ่่าให้้แก่่ชาวต่่างชาติิ
ประเภทกิิจการในข้้อ 7.20 ได้้แก่่กิิจการที่่�เป็็นการดำำ�เนิินกิิจการสร้้างภาพยนตร์์ไทย มีีเงื่่�อนไขใน
การรัับสิิทธิิประโยชน์์ คืือ
1. การสร้้างภาพยนตร์์ไทย ให้้รวมถึึงภาพยนตร์์ เรื่่�อง สารคดีี รายการโทรทััศน์์ ภาพยนตร์์
แอนิิเมชััน แต่่ไม่่รวมถึงึ ภาพยนตร์์โฆษณา
2. รายได้้ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้ นิิติิบุุคคล ให้้รวมถึึง
• รายได้้จากการขายลิิขสิิทธิ์์� รวมทั้้�ง การจำำ�หน่่ายภาพยนตร์์ในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น แผ่่นซีีดีี
วีีซีีดีี และดีีวีีดีี เป็็นต้้น
• รายได้้ส่่วนแบ่่งจากโรงภาพยนตร์์ และสายหนััง
โดยจะได้้รับั การ ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ ลุ คล 5ปีี ไม่่กำำ�หนดวงเงิินยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ ลุ คล ยกเว้้น
อากรนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักร ยกเว้้นอากรวััตถุุดิิบผลิิตเพื่่�อส่่งออก สิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่ภาษีี เช่่น วีีซ่่า
ประเภทกิิจการในข้้อ 7.21 ได้้แก่่กิจิ การที่่�เป็็นบริิการแก่่ธุรุ กิิจสร้้างภาพยนตร์์ มีีเงื่่�อนไขในการได้้รับั
สิิทธิิประโยชน์์คือื การบริิการแก่่ธุรุ กิิจสร้้างภาพยนตร์์ ให้้รวมถึึงภาพยนตร์์เรื่่�อง สารคดีี รายการโทรทััศน์์
ภาพยนตร์์แอนิิเมชััน และภาพยนตร์์โฆษณาโดยมีีขอบข่่ายการให้้บริิการ ดัังนี้้�
1. บริิการให้้เช่่าอุุปกรณ์์ถ่่ายทำำ�และ/หรืือประกอบการถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ โดยมีีอุุปกรณ์์หลััก เช่่น
กล้้องถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ อุุปกรณ์์เสริิมความเคลื่่�อนไหวของกล้้องอุุปกรณ์์ไฟถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ เป็็นต้้น
2. บริิการล้้างและพิิมพ์์ฟิิล์์มภาพยนตร์์ หรืือสำำ�เนาไฟล์์ภาพยนตร์์ โดยมีีอุุปกรณ์์หลััก เช่่น เครื่่�อง
ล้้างฟิิล์์ม เครื่่�องพิิมพ์์ฟิล์ิ ์ม อุุปกรณ์์สำำ�เนาไฟล์์ภาพยนตร์์ระบบดิิจิิทััล เป็็นต้้น
3. บริิการบัันทึึกเสีียงภาพยนตร์์ โดยมีีอุปุ กรณ์์หลัักเช่่น ชุุดบัันทึึกเสีียงระบบดิิจิทัิ ลั ชุุดตััดต่่อเสีียง
ระบบดิิจิิทััลชุุดผสมเสีียงระบบดิิจิิทััล เป็็นต้้น
4. บริิการทำำ�เทคนิิคด้้านภาพ ต้้องมีีเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์สร้้างภาพพิิเศษ ซึ่่�งไม่่สามารถทำำ�ได้้
สำำ�เร็็จในตััวกล้้อง เช่่น เครื่่�องตััดต่่อและลำำ�ดับั ภาพ เครื่่�องประกอบสร้้างเทคนิิคพิิเศษและภาพระบบดิิจิทัิ ลั
เป็็นต้้น
5. บริิการประสานงานภาพยนตร์์จากต่่างประเทศที่่�มาถ่่ายทำำ�ในประเทศไทย โดยมีีขอบข่่าย
การให้้บริิการครอบคลุุมถึึงการติิดต่่อขออนุุญาตจากทางราชการการติิดต่่อหาสถานที่่�ถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์
การติิดต่่อหาบุุคลากร และการติิดต่่อหาอุุปกรณ์์สร้้างภาพยนตร์์
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โดยจะได้้รับั การ ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ ลุ คล 5 ปีี ยกเว้้นอากรนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักร ยกเว้้นอากรวััตถุุดิบิ
ผลิิตเพื่่�อส่่งออก สิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่ภาษีี เช่่น การขอวีีซ่่าให้้แก่่ชาวต่่างชาติิ
2. ขั้้�นการผลิิตรายการ (Production)

แผนภาพแสดงขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับขั้้�นการผลิิตรายการ (Production)
สำำ�หรัับขั้้�นตอนการผลิิตรายการจะเริ่่�มตั้้�งแต่่กระบวนการที่่�มีีการจ้้างทีีมงานต่่างชาติิมาผลิิตรายการ
ในประเทศไทย หรืืออาจเป็็นกรณีีที่่�ประเทศไทยเป็็นผู้้�ผลิิตรายการเองหรืืออาจเป็็นกรณีีที่่�บริิษััทใน
ประเทศไทยร่่วมกัับบริิษัทั ต่่างชาติิในการผลิิตรายการร่่วมกััน โดยจะมีีหน่่วยงานของรััฐหลายหน่่วยงานที่่�
เข้้าเกี่่�ยวข้้องในขั้้�นตอนนี้้� ได้้แก่่
คณะกรรมการพิิจารณาภาพยนตร์์และวีีดิิทััศน์์ เป็็นหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจในการอนุุญาตให้้มีี
การสร้้างภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยได้้โดยอาศััยอำำ�นาจตามพระราชบััญญััติิภาพยนตร์์และ
วีีดิิทััศน์์ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 และประกาศคณะกรรมการพิิจารณาภาพยนตร์์และวีีดิิทััศน์์แห่่งชาติิ เรื่่�อง
หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไข การขออนุุญาตและการสร้้างภาพยนตร์์ในราชอาณาจัักร พ.ศ. 2552
กระทรวงวััฒนธรรม เป็็นหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจในการส่่งเสริิมความร่่วมมืือในการลงทุุนระหว่่าง
ประเทศ รวมถึึงการถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยตามยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 ของยุุทธศาสตร์์
การส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และวีีดิทัิ ศั น์์ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีีกลยุุทธ์์และแนวทาง
ดำำ�เนิินการตามยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้�7
1. การส่่งเสริิมการร่่วมลงทุุนสร้้าง ผลิิตภาพยนตร์์และวิิดีทัี ัศน์์ระหว่่างประเทศ ได้้แก่่
1.1	ส่่งเสริิมการจััดทำำ�แผนความร่่วมมืือในการพััฒนาอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และวีีดิิทััศน์์
ร่่วมกัับต่่างประเทศ โดยส่่งเสริิมให้้มีีการร่่วมมืือจััดทำำ�แผนพััฒนาอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ของไทยร่่วมกัับ
กระทรวงวััฒนธรรม, “ยุุทธศาตร์์การส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และวีีดิิทััศนระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)” [ออนไลน์์] เข้้าถึึง
เมื่่�อ 1 พฤษภาคม 2563. แหล่่งที่่�มา: https://www.mculture.go.th/mculture_th60/download/article/article_20161130090947.pdf
7
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ต่่างประเทศ เช่่น กำำ�หนดแนวทางในการพััฒนาอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และวีีดิิทััศน์์ของไทยร่่วมกัับ
กลุ่่�มประเทศอาเซีียน เป็็นต้้น
1.2	ส่่งเสริิมการลงทุุนในการพััฒนาอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และวีีดิิทััศน์์ร่่วมกัับต่่างประเทศ
โดยการดำำ�เนิินการเจรจาประสานความร่่วมมืือกัับกลุ่่�มผู้้�ประกอบกิิจการด้้านภาพยนตร์์และวีีดิิทััศน์์ใน
ประเทศต่่าง ๆ เจรจาแนวทางความร่่วมมืือระหว่่างกััน และจััดทำำ�ความตกลงร่่วมมืือในการลงทุุนของ
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์กัับต่่างประเทศ (Co-Production) ในรููปแบบต่่าง ๆ
2.	ส่่งเสริิมให้้ต่่างชาติิเข้้ามาผลิิตภาพยนตร์์และวีีดิทัิ ัศน์์ในประเทศไทย
2.1	ส่่ ง เสริิ ม การจัั ด กิิ จ กรรมประชาสัั ม พัั น ธ์์ ป ระเทศไทยเป็็ น สถานที่่�ถ่่ า ยทำำ� ภาพยนตร์์
ต่่างประเทศ
2.2	จััดทำำ�มาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทย
2.3 สนัับสนุุนให้้มีีการแก้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง อัันได้้แก่่ พระราชบััญญััติิภาพยนตร์์และวีีดิทัิ ัศน์์
พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงว่่าด้้วยการอนุุญาตและการประกอบกิิจการร้้านวีีดิิทััศน์์พ.ศ. 2552 และประกาศ
คณะกรรมการภาพยนตร์์และวีีดิิทััศน์์แห่่งชาติิ เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์ในการตรวจพิิจารณาวีีดิิทััศน์์ และสื่่�อ
โฆษณา พ.ศ. 2552 หรืือกฎหมายที่่�สนัับสนุุนการเข้้ามาลงทุุนถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ต่า่ งประเทศในประเทศไทย
กองกิิจการภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ต่่างประเทศ กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา เป็็นหน่่วยงาน
กลางที่่�อำำ�นวยความสะดวกในลัักษณะ One stop Service เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ
ต่่างประเทศที่่�ต้้องการเข้้ามาใช้้สถานที่่�ใประเทศไทยเป็็นแหล่่งถ่่ายทำำ� โดยผ่่านผู้้�ประสานงานการถ่่ายทำำ�
ภาพยนตร์์ต่่างประเทศในไทย ซึ่่�งกรมการท่่องเที่่�ยวได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิของผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตเอาไว้้เพื่่�อ
ไม่่เกิิดปััญหาอัันเกิิดจากตััวแทนที่่�ไม่่มีคุี ณ
ุ ภาพ8 นอกจากนี้้� กรมการท่่องเที่่�ยวได้้ กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การขอ
อนุุญาตถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทย และมาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ต่่าง
ประเทศในประเทศไทย กล่่าวคืือ การพิิจารณาอนุุญาตการสร้้างภาพยนตร์์ต่่างประเทศในราชอาณาจัักร
ซึ่่�งเป็็นอำำ�นาจของคณะกรรมการพิิจารณาภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ ตาม มาตรา 18 (1) พระราชบััญญััติิ
ภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ พ.ศ. 2551 และ ได้้กำำ�หนด หลัักเกณฑ์์ ไว้้ในมาตรา 20 และ 21
มาตรา 20 ผู้้�ใดประสงค์์จะสร้้างภาพยนตร์์ต่า่ งประเทศในราชอาณาจัักร ให้้ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาต พร้้อม
ด้้วยบทภาพยนตร์์ เค้้าโครง และเรื่่�องย่่อของภาพยนตร์์ที่่�จะสร้้างต่่อกรมการท่่องเที่่�ยว (สำำ�นัักงาน
พััฒนาการท่่องเที่่�ยว) และต้้องได้้รัับอนุุญาต จากคณะกรรมการพิิจารณาภาพยนตร์์ และวีีดีีทััศน์์ และ
หน่่วยงานของรััฐที่่�มีี หน้้าที่่�รัับผิิดชอบสถานที่่�ที่่�จะใช้้สร้้างภาพยนตร์์ตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องการขออนุุญาต
และการอนุุญาตให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์วิิธีีการ และเงื่่�อนไข ที่่�คณะกรรมการกำำ�หนดโดยประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษา
มาตรา 21 ผู้้�รัับอนุุญาตตามมาตรา 20 ต้้องดำำ�เนิินการสร้้างภาพยนตร์์ ตามบทภาพยนตร์์ และ
เค้้าโครงตลอดจนเงื่่�อนไขที่่� ได้้รัับอนุุญาต โดยคำำ�นึึงถึึง ฉากที่่�ถ่่ายทำำ� บทสนทนา และสถานที่่�ถ่่ายทำำ� เพื่่�อ
ให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ สภาพสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
8
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ประกาศกรมการท่่องเที่่�ยว เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การขึ้้�นทะเบีียนเป็็นผู้้�ประสานงานการถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ.
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ทั้้�งนี้้� ได้้มีปี ระกาศคณะกรรมการภาพยนตร์์และวีีดีทัี ศั แห่่งชาติิ เรื่่�องหลัักเกณฑ์์วิธีิ กี าร และเงื่่�อนไข
การขออนุุญาต และการสร้้างภาพยนตร์์ต่่างประเทศในราชอานาจัักร พ.ศ. 2552 เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางใน
การดำำ�เนิินการ
โดยหากผ่่านการอนุุญาต โดยคณะกรรมการพิิจารณาภาพยนตร์์ และวีีดีทัี ศั น์์ แล้้วกรมการท่่องเที่่�ยว
จะทำำ�การออกหนัังสืือถึึงหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง ต่่อไปเพื่่�อความสะดวกของผู้้�ขออนุุญาต
ในการยื่่�นขออนุุญาตเข้้าถ่่ายทำำ�รายการภาพยนตร์์และวีีดีีทััศน์์ในประเทศไทย ผู้้�ยื่่�นขอถ่่ายทำำ�จะ
ต้้องดำำ�เนิินการผ่่านทางผู้้�ประสานงานท้้องถิ่่�นที่่�ได้้รับั การลงทะเบีียนจากกรมการท่่องเที่่�ยว แล้้วโดยปััจจุุบันั
มีีผู้้�ประกอบการที่่�ดำำ�เนิินการทั้้�งในรููปแบบนิิติิบุุคคล และบุุคคลธรรมดา
3. ขั้้�นหลัังการผลิิตรายการ (Post-Production)

แผนภาพแสดงขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหลัังการผลิิตรายการ (Post-Production)
สำำ�หรัับขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหลัังการผลิิตรายการจะ ได้้แก่่ การตััดต่่อ
เนื้้�อหารายการ การปรัับแสงสีี การใส่่แอฟเฟ็็ค การใส่่ Computer Graphic การลงเสีียงพากษ์์ การขึ้้�น
ชื่่�อรายการ ผู้้�ผลิิตรายการ กระบวนการตรวจสอบเนื้้�อหา การจััดจำำ�หน่่าย ทั้้�งนี้้�ในขั้้�นตอนนี้้�จะมีีหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องคืือ
1. คณะกรรมการพิิจารณาภาพยนตร์์และวีีดิิทััศน์์ มีีหน้้าที่่�ในการพิิจารณารายการร่่วมผลิิตที่่�จะ
ออกฉายในประเทศไทย โดยใช้้ระบบการขออนุุญาตจากคณะกรรมการพิิจารณาภาพยนตร์์และวีีดิิทััศน์์
ดัังนั้้�น การนำำ�รายการร่่วมผลิิตออกฉายในประเทศไทยต้้องผ่่านการตรวจพิิจารณาและได้้รัับอนุุญาตจาก
คณะกรรมการพิิจารณาภาพยนตร์์และวีีดิิทััศน์์ก่่อน9

9
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2. กระทรวงวััฒนธรรม การจััดทำำ�มาตรการส่่งเสริิมภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทย
ผ่่านการส่่งเสริิมธุุรกิิจถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ต่่างประเทศ ตลอดจนธุุรกิิจ Post Production ของภาพยนตร์์
และวิิดีีทััศน์์ต่่างประเทศในประเทศไทย การอำำ�นวยความสะดวกและให้้สิิทธิิประโยชน์์ต่่าง ๆ เช่่น การจััด
ให้้มีีมาตรการจููงใจทางการเงิินการคลัังและภาษีี3. กรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม จะเป็็นหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ
เฉพาะกรณีีภาพยนตร์์ โดยมีีหน้้าที่่�ในการตรวจพิิจารณาความเหมาะสมของเนื้้�อหารายการภาพยนตร์์ว่่า
มีีเนื้้�อหาที่่�เหมาะสมที่่�จะฉายในประเทศไทยได้้หรืือไม่่
4. กองกิิจการภาพยนตร์์และวิิดีทัี ศั น์์ต่า่ งประเทศ กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา เป็็นหน่่วยงาน
ที่่�มีีหน้้าที่่�ในการทำำ�หน้้าที่่�ประสานอำำ�นวยความสะดวกกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้� หากการร่่วม
ผลิิตรายการเป็็นไปตามเกณฑ์์หรืือเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดไว้้ทีีมงานร่่วมผลิิตก็็มีีสิิทธิิได้้รัับประโยชน์์ได้้รัับเงิินคืืน
(Rebate) และเงิินคืืนเพิ่่�ม
5. กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์ เป็็นหน่่วยงานที่่�ร่่วมกัับผู้้�ประกอบกิิจการ
ร่่วมผลิิตรายการในการส่่งเสริิมให้้มีีการนำำ�รายการร่่วมผลิิตไปโปรโมทหรืือเสนอขายในต่่างประเทศโดย
การจััดแสดงในเทศกาลต่่างๆ
6. กรมทรััพย์์สิินทางปััญญา กระทรวงพาณิิชย์์ เป็็นหน่่วยงานที่่�ลงโทษหากกรณีีพบการละเมิิด
ลิิขสิิทธิ์์�ตามพระราชบััญญััติลิิ ิขสิิทธิ์์� พ.ศ. 2537
7. กองบัังคัับการปราบปรามการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับอาชญากรรมทางเศรษฐกิิจ เป็็นหน่่วย
งานที่่�ลงโทษหากกรณีีพบการละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�ตามพระราชบััญญััติลิิ ิขสิิทธิ์์� พ.ศ. 2537
สรุุป
ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการร่่วมผลิิตรายการระหว่่างประเทศไทยและ
ต่่างประเทศ มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับหน่่วยงาน กฎหมาย ระเบีียบ ประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�นวนมาก มีีขั้้�นตอน
ซัับซ้้อน มีีการใช้้ระบบการขออนุุญาตสำำ�หรัับการขออนุุญาตเข้้ามาถ่่ายทำำ�เนื้้�อหารายการในประเทศไทย
ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องศึึกษาให้้แน่่ชััดเพื่่�อให้้การร่่วมผลิิตรายการโทรทััศน์์และการเข้้ามาถ่่ายทำำ�ในประเทศไทย
ดำำ�เนิินไปได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งข้้อเสนอแนะในการส่่งเสริิมการร่่วมผลิิตรายการโทรทััศน์์ระหว่่าง
ประเทศไทยและต่่างประเทศ ที่่�ปรึึกษาจะนำำ�เสนอต่่อไปในรายงานฉบัับสมบููรณ์์
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สถานการณ์์สื่่�อและสภาพการแข่่งขัันด้้านการประกอบกิิจการโทรทััศน์์
ในประเทศไทยและการผลิิ ต รายการโทรทัั ศ น์์ ข องประเทศไทยที่่� มีี
ความจำำ�เป็็นต่่อการร่่วมผลิิตรายการโทรทััศน์์

Chapter 3

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิิ จ ไทยและการผลิิ ต รายการโทรทัั ศ น์์ ข อง
ประเทศไทย

ที่่�มา: สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์
รููปที่่� 3.1 การเข้้ามาถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ในประเทศไทย และรายได้้

ที่่�มา: กองกิิจการภาพยนตร์์และวีีดีทัี ัศต่่างประเทศ
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รููปที่่� 3.2 การเข้้ามาถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ในประเทศไทย จำำ�แนกตามประเภทภาพยนตร์์

Chapter 3

ที่่�มา: กองกิิจการภาพยนตร์์และวีีดีีทััศต่่างประเทศ
ตารางจำำ�นวนครั้้�งที่่�ต่่างประเทศเข้้ามาถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ในประเทศไทย ช่่วงปีี พ.ศ. 2553 – 2562
จำำ�แนกรายประเทศ
ประเทศ
2553 2554 2555 2556 2557
ญี่่�ปุ่่�น
123 113 149 140
133
อิินเดีีย
128 170 125 150
107
เกาหลีี
41
47
33
29
22
จีีน
22
33
24
30
37
อเมริิกา
22
35
27
33
26
อัังกฤษ
12
22
32
41
37
ฮ่่องกง
24
24
37
38
28
ออสเตรเลีีย 8
15
6
22
18
ไต้้หวััน
16
9
1
7
2
ยุุโรป
79
97
73
71
85
อื่่�นๆ
103 104 129 156 136
รวม
578 606 636 717
631
ที่่�มา: กองกิิจการภาพยนตร์์และวีีดิิทััศน์์ต่่างประเทศ

2558
119
125
34
48
42
45
29
19
7
108
148
724

2559
117
124
42
65
47
40
21
36
5
96
186
779

2560
141
110
40
75
53
60
24
16
7
117
167
810

2561
112
111
35
57
46
57
16
19
4
113
144
714

2562
111
105
38
75
47
54
36
22
1
129
122
740
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รููปที่่� 3.3 มููลค่าอุ
่ ตุ สาหกรรมการผลิิตรายการโทรทััศน์์และการออกอากาศระหว่่าง ปีี พ.ศ.
2548 - 2561

ที่่�มา: สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (2563)

สถานการณ์์สื่่�อและสภาพการแข่่งขัันด้้านการประกอบกิิจการโทรทััศน์์
ในประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิตและเผยแพร่่รายการโทรทััศน์์
สื่่�อโทรทััศน์์ยัังคงเป็็นสื่่�อที่่�เข้้าถึึงประชาชนชาวไทยได้้มากที่่�สุุด ดิิจิิทััลทีีวีีถืือว่่าเป็็นสื่่�อหลัักของ
ประเทศไทย ในปีี พ.ศ. 2564 ผู้้�ประกอบกิิจการที่่�ให้้บริิการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิทััล ซึ่่�งได้้รัับ
การจััดสรรคลื่่�นความถี่่�จาก กสทช. มีี 2 ประเภท คืือ 1) ประเภทบริิการสาธารณะจำำ�นวน 4 ช่่องรายการ
และ 2) ประเภทบริิการทางธุุรกิิจจำำ�นวน 15 ช่่องรายการ นอกจากนั้้�นยัังมีีโทรทััศน์์ผ่่านเครืือข่่ายเคเบิิล
โทรทััศน์์ผ่่านเครืือข่่ายดาวเทีียม และสื่่�ออนไลน์์อื่่�นๆที่่�เป็็นช่่องทางในการนำำ�เนื้้�อหารายการจากผู้้�ผลิิตสู่่�
สายตาประชาชน10

10

2563.
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ำนัักงาน กสทช. รายงานสภาพการแข่่งขัันและพฤติิกรรมในอุุตสาหกรรมกิิจการโทรทััศน์์ ประจำำ�ปีี 2563. บริิษััท ธนาเพรส จำำ�กััด.
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Nielsen ได้้รายงานถึงึ ภาพรวมใช้้เม็็ดเงิินโฆษณาช่่วงเดืือนมกราคม-มิิถุุนายน 2564 พบว่่า ใน
ช่่วงครึ่่�งปีีแรก มููลค่่าของเม็็ดเงิินโฆษณาในสื่่�อต่่างๆ มีีจำำ�นวน 53,640 ล้้านบาท นัับว่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 8
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน เฉพาะมิิถุุนายนเดืือนเดีียวมีีการใช้้เม็็ดเงิินโฆษณา 8,674 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 14 โดย ‘ดิิจิิทััล’ ยัังเป็็นสื่่�อที่่�มีีการใช้้เม็็ดเงิินโฆษณาเติิบโตสููงสุุด สื่่�อที่่�มีีการเติิบโต ได้้แก่่
สื่่�อทีีวีี ซึ่่�งมีีมูลู ค่่าอยู่่�ที่่� 32,097 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 10 จากช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�แล้้ว, สื่่�อดิิจิทัิ ลั 11,400
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 20, สื่่�อโรงภาพยนตร์์ 1,771 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6 และสื่่�อ In-store 333
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7 ส่่วนสื่่�อที่่�มีีการใช้้เม็็ดเงิินโฆษณาลดลง ประกอบด้้วย สื่่�อกลางแจ้้งและสื่่�อ
เคลื่่�อนที่่� 4,935 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 8, สื่่�อวิิทยุุ 1,576 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 11 และสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
1,528 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 13
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รููปที่่� 3.4 มููลค่า่ การใช้้จ่า่ ยผ่่านสื่่อ� โฆษณาของบริิษัทั และองค์์กรต่่างๆ ระหว่่างเดืือนมกราคม
– มิิถุุนายน 2564

จะเห็็นได้้ว่่าตลาดโทรทััศน์์ยัังเติิบโตได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
COVID-19 ซึ่่�งทำำ�ให้้ประชาชนอยู่่�บ้้านกัันมากขึ้้น� และบริิโภคสื่่�อกัันมากขึ้้น� เพีียงแต่่ปัจั จุุบันั นี้้� เนื้้�อหารายการ
โทรทััศน์์ไม่่ได้้แสดงอยู่่�บนจอเครื่่�องรัับโทรทััศน์์แบบเดิิมแต่่เพีียงอย่่างเดีียว แต่่กระจายไปแสดงบน
แพลตฟอร์์มดิิจิิทััลผ่่านสื่่�อออนไลน์์กัันมากขึ้้�น เช่่น บนโทรศััพท์์มืือถืือ แท็็บเล็็ต คอมพิิวเตอร์์ และอุุปกรณ์์
ดิิจิทัิ ัลอื่่�นๆ ซึ่่�งการเติิบโตของแพลตฟอร์์มที่่�หลากหลาย ย่่อมทำำ�ให้้ความต้้องการเนื้้�อหารายการมีีมากขึ้้�น
เช่่นกััน ดัังนั้้�น อุุตสาหกรรมการผลิิตเนื้้�อหารายการโทรทััศน์์จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ยัังมีีอนาคต สมกัับคำำ�กล่่าวที่่�ว่่า
“Content is King”
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Chapter 4

1. กรณีี ศึึ ก ษาความร่่ ว มมืือระหว่่ า งผู้้� ป ระกอบกิิ จ การโทรทัั ศ น์์ แ ละ
ผู้้�ผลิิตเนื้้�อหารายการโทรทััศน์์ในประเทศไทยและต่่างประเทศ (Showcase)
1.1 การร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการระหว่่างบริิษััท Transformation Film จากประเทศไทย ร่่วมกัับ
Mango Entertainment จากประเทศจีีน (เฮ้้ย! ลููกเพ่่ นี่่�ลููกพ่่อ)
เมื่่�อ พ.ศ. 2563 ทรููได้้ทำำ� โดยการร่่วมผลิิตภาพยนตร์์ “เฮ้้ย!ลููกเพ่่ นี่่�ลููกพ่่อ” (My God
Father!) ในรููปแบบของ Format Program โดยจีีนลงทุุนร้้อยละ 60 และไทยลงทุุนร้้อยละ 40 และมีีการ
ขายฟอร์์แมตไปยัังประเทศต่่างๆ จััดว่่าประสบความสำำ�เร็็จอย่่างยิ่่�ง ภาพยนตร์์เรื่่�องนี้้�มาจากคอนเทนต์์เดิิม
ของประเทศจีีน ปััจจััยสู่่�ความสำำ�เร็็จคืือการนำำ�เอาดาราที่่�มีีชื่่�อเสีียงในต่่างประเทศ (ประเทศไทย) มาเล่่น
ในเวอร์์ชั่่�นใหม่่ การฉายในประเทศไทยสามารถทำำ�อััตราส่่วนผลตอบแทนจากการลงทุุน (Return of
Investment: ROI) ถึึงร้้อยละ 76 และยัังมีีโอกาสหารายได้้เพิ่่�มเติิมจากการฉายทั่่�วโลก
การร่่วมมืือกัับประเทศจีีนโดยให้้ฝ่่ายจีีนถืือหุ้้�นใหญ่่ นัับว่่าเป็็นกลยุุทธ์์ที่่�จะช่่วยในการนำำ�พา
ประเทศไทยเข้้าสู่่�ตลาดจีีนได้้ง่่ายขึ้้�น เช่่น ได้้รัับการยกเว้้นเรื่่�องโควต้้าของคอนเทนต์์ต่่างประเทศ เรื่่�อง
การเซ็็นเซอร์์เนื้้�อหา
รููปที่่� 4.1 ภาพยนตร์์ “เฮ้้ย!ลููกเพ่่ นี่ลู่� ูกพ่่อ” (My God Father!)จากการร่่วมทุุนของกลุ่่�มผลิิต
ไทยและจีีน

ที่่�มา: https://www.facebook.com/watch/?v=321976032239735
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Transformation Film เกิิดจากการรวมตััวของสี่่�พัันธมิิตรยัักษ์์ใหญ่่ อัันได้้แก่่ M Pictures
Entertainment PLC, TRUE Group, Bangkok Film Studio, และ Matching Studio Plus ซึ่่�งได้้
ประกาศร่่วมทุุนผลิิตภาพยนตร์์ไทยคุุณภาพเพื่่�อป้้อนตลาดทั้้�งในและต่่างประเทศ หวัังเพิ่่�มส่่วนแบ่่งการ
ตลาดหนัังไทย ด้้วยจุุดแข็็งของพัันธมิิตรทั้้�งสี่่�ในด้้านโปรดัักชั่่�น ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย และช่่องทางนำำ�
เสนอคอนเทนต์์ครบวงจร มุ่่�งยกระดัับมาตรฐานอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ไทย ทั้้�งในแง่่คุุณภาพการผลิิต
ภาพยนตร์์และคุุณภาพของบุุคลากรในอุุตสาหกรรม
1.2	ซีีรีีส์์เรื่่�อง “อิินจััน” (Extraordinary Siamese Story: Eng and Chang)
	ซีีรีีส์์เรื่่�อง “อิินจััน” มีีความยาว 13 ตอน ซึ่่�งกลุ่่�มทรููจััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อเจาะตลาดฝั่่�งตะวัันตกโดย
เฉพาะ เนื่่�องจากแฝดสยาม (Siamese Twin) อิิน-จััน เป็็นคู่่�แฝดที่่�เติิบโตและเป็็นที่่�รู้้�จัักในประเทศ
สหรััฐอเมริิกา ทีีมผลิิตของไทยต้้องเขีียนบทเป็็นภาษาอัังกฤษด้้วยเพื่่�อเจาะตลาดตะวัันตกโดยเฉพาะ โดย
ผ่่าน OTT แพลตฟอร์์ม Disney Hotstar เรื่่�องนี้้�จึึงเป็็น Co-Production ระหว่่าง TRUE Group โดย
True Original , Kantana Motion Pictures และ Disney11 เพื่่�อผลิิตคอนเทนต์์ที่่�เป็็น Disney Original
โดยใช้้สถานที่่�ถ่่ายทำำ�ส่่วนใหญ่่ที่่�จัังหวััดกาญจนบุุรีี ออกฉายครั้้�งแรกบน Disney+ Hotstar ในวัันที่่�
30 มิิถุุนายน 2564
รููปที่่� 4.2 ซีีรีีส์์เรื่่�อง “อิินจััน” (Extraordinary Siamese Story: Eng and Chang)

Chapter 4
1.3 การร่่
วมผลิิยลโปสเตอร์์
ตเนื้้�อหารายการระหว่่
ของประเทศไทย
FilmสืืบComัณย์์ หนองพล.
แรกของ อิิน จััน ออริิาจิงินััลJKN
ซีีรีีส์์ไทยบน
Disney+ Hotstar บ็็และ
อบ-เบ็็นTriangle
-มารีีญา นำำ�แสดง.
ค้้นจาก
11

https://thestandard.co/extraordinary-siamese-story-eng-and-chang-on-disney-plus-hotstar. วัันที่่� 17 มิิถุุนายน 2564.
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pany ของประเทศอิินเดีีย (สยามรามเกีียรติ์์�)
JKN Global Media PLC. มีีการดำำ�เนิินการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการกัับ Triangle Film
Company บริิษััทผู้้�ผลิิตซีีรีีส์์อิินเดีียที่่�มีีผลงานมากมาย เช่่น ‘สีีดาราม’ การร่่วมมืือครั้้�งนี้้�เพื่่�อสร้้าง
มหากาพย์์ซีรีี ส์ี ฟ์ อร์์มยัักษ์์ ‘สยามรามเกีียรติ์์’� (The Prince of Ayodhaya) ด้้วยทุุนสร้้างหลายร้้อยล้้าน เป็็น
ซีีรีส์ี ์ Fantasy-Drama จำำ�นวน 40 ตอน ความยาวตอนละ 60 นาทีี ซึ่่�ง JKN ตั้้�งใจจะให้้เป็็นคอนเทนต์์ที่่�ยิ่่�ง
ใหญ่่ไม่่ต่า่ งจาก The Lord of the Rings ฉบัับเอเชีีย
รูปที่ 4.3 ทีวีซีรสี ์ ‘สยามรามเกยี รติ’์

ที่่�มา: https://www.jknworldwide.com/the-prince-of-ayodhya/
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‘สยามรามเกีียรติ์์�’ จััดว่่าเป็็นหนึ่่�งในคอนเทนต์์ที่่� JKN ผลิิตเอง (Original) โดย JKN เป็็น
ผู้้�ลงทุุ น ทั้้�งหมด โดยนำำ� เค้้ า โครงเรื่่�องมาจากบทพระราชนิิ พ นธ์์ ข องรัั ช กาลที่่� 1 ในฉบัั บ ภาษาไทย
มีีการปรัับเนื้้�อหา (adaptation) ให้้เชื่่�อมโยงกัับเหตุุการณ์์ในยุุคปััจจุุบััน ทาง JKN กำำ�หนดให้้ผู้้�เขีียนบท
(scriptwriter) เป็็นชาวอิินเดีีย ใช้้นัักแสดงชาวอิินเดีียที่่�มีีภาพลัักษณ์์เป็็นนานาชาติิ ร่่วมกัับนัักแสดงแถว
หน้้าของเมืืองไทย และต้้องการดาราที่่�สามารถพููดภาษาอัังกฤษได้้ เดิิมคาดว่่าจะเสร็็จสมบููรณ์์และพร้้อม
ฉายในปีี พ.ศ. 2564 แต่่ปรากฏว่่าสถานการณ์์ Covid-19 ทำำ�ให้้การผลิิตล่่าช้้าออกไป12 JKN มีีควา
เชี่่�ยวชาญในการจััดจำำ�หน่่ายคอนเทนต์์ที่่�มีีลัักษณะเป็็นรายการสำำ�เร็็จรููป (finished program) อยู่่�แล้้ว
ดัังนั้้�น การจััดจำำ�หน่่ายซีีรีีส์์ ‘สยามรามเกีียรติ์์�’ นี้้� จึึงมีีการวางแผนว่่าจะมีีการนำำ�คอนเทนต์์มาขายใน
ประเทศไทยก่่อน แล้้วจึึงไปขายในประเทศอิินเดีีย แล้้วออกไปสู่่�ตลาดต่่างประเทศ โดยการขายลิิขสิิทธิ์์�
ทั่่�วโลกทั้้�งหมด

Chapter 4

12

สััมภาษณ์์ คุุณบรรพต ชวาลกร Chief Investment Officer (CIO)/Head of International Sales. JKN Global Media PLC
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� วามเกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิต
รายชื่่�อผู้้ป
� ระกอบกิิจการโทรทััศน์์หรืือผู้้ที่่
� มีีค
อุุตสาหกรรม โทรทััศน์์ที่่�มีีศัักยภาพต่่อการร่่วมผลิิตรายการโทรทััศน์์
กลุ่่�มผู้้�ประกอบการทีีวีีดิิจิิทััล
1. บริิษััท บีีอีีซีี เวิิลด์์ จำำ�กััด (มหาชน)
3199 Maleenont Tower Floor B1, G, 2, 3, 8, 9, 10, 30-34 Rama 4 Rd., Klongton,
Klongtoey. Bangkok 10110
โทร: 0 2262 3333 Fax: 0 2004 1384
1. ธุุรกิิจโทรทััศน์์ ให้้บริิการโทรทััศน์์ระบบดิิจิิทััลภาคพื้้�นดิิน ประเภทบริิการทาง
ธุุรกิิจระดัับชาติิดำำ�เนิินการโดยบริิษััท บีีอีีซีี - มััลติิมีีเดีีย จำำ�กััด (บริิษััท BECM)
ซึ่่�งเป็็นบริิษัทั ย่่อยของบริิษัทั ฯ ปััจจุุบันั ออกอากาศรายการทั้้�งสาระและบัันเทิิงบน
ช่่อง 33 HD ในระบบทีีวีีดิิจิิทััลและแพลตฟอร์์มออนไลน์์
2. ธุุรกิิจสื่่�อใหม่่ BECi เป็็นแพลตฟอร์์มออนไลน์์ ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจ
ดิิจิทัิ ัล เช่่น แอปพลิิเคชัันมืือถืือ เว็็บไซต์์ และสื่่�อสัังคมออนไลน์์

Chapter 5

3. การผลิิตรายการวาไรตี้้�คอนเทนต์์และกิิจกรรมส่่งเสริิมการขาย
BEC World ดำำ�เนิินการผลิิต จััดหาและจััดจำำ�หน่่ายรายการข่่าว รายการบัันเทิิง
และสารคดีี เพื่่�อออกอากาศในช่่องโทรทััศน์์ของบริิษััทเอง และขายให้้บริิษััทอื่่�น
รวมถึงึ การจััดจำำ�หน่่ายลิิขสิิทธิ์์�เพื่่�อออกอากาศในต่่างประเทศ
4. การจััดหากิิจกรรมบัันเทิิง สารคดีี รวมไปถึงึ การผลิิตและการกระจายสิินค้้า
Chandelier Music รัับผิิดชอบการผลิิตเพลง
2. บริิษััท จีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 50 อาคาร จีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� เพลส ถนน สุุขุุมวิิท
แขวงคลองเตยเหนืือ เขต วััฒนา กรุุงเทพ 10110
โทร : 0 2669-9000 Fax: 0 2669-9009
การประกอบธุุรกิิจของบริิษััทจีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� จำำ�กััด (มหาชน) สามารถแบ่่งได้้เป็็น 3 กลุ่่�ม
ธุุรกิิจ คืือ 1) ธุุรกิิจหลััก 2) ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง และ 3) ธุุรกิิจจากการร่่วมค้้า ดัังนี้้�
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1. กลุ่่�มธุุรกิิจหลััก ดำำ�เนิินการภายใต้้โมเดล “การให้้บริิการเพลงแบบครบวงจร” (Total Music
Business) ตั้้�งแต่่การคััดเลืือกศิิลปิิน การผลิิตผลงานเพลง การทำำ�การตลาด การบริิหารลิิขสิิทธิ์์�เพลง
การจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าเพลงผ่่านช่่องทาง Physical และ Digital การจััดคอนเสิิร์ต์ และธุุรกิิจบริิหารศิิลปิิน
		 1.1	ธุุรกิิจเพลง
		 1.2	ธุุรกิิจบริิหารศิิลปิิน
		 1.3	ธุุรกิิจโชว์์บิิซ
			จััดงานแสดงคอนเสิิร์์ตและเทศกาลดนตรีี โดยมีีรายได้้หลัักมาจากการจำำ�หน่่ายบััตร
การสนัับสนุุนของสปอนเซอร์์ และการจััดกิิจกรรมต่่างๆ จััดเทศกาลดนตรีี
		 1.4	ธุุรกิิจอื่่�นๆ
			จำำ�หน่่ายสิินค้้าของศิิลปิิน ธุุรกิิจผลิิตคอนเทนต์์ศิิลปิินเพื่่�อช่่องทางออนไลน์์ ธุุรกิิจให้้เช่่า
คอนเสิิร์์ตฮอลล์์ GMM Live House และธุุรกิิจสถาบัันสอนร้้องเพลงและดนตรีี GR Vocal เพื่่�อต่่อยอด
และสร้้างรายได้้เพิ่่�มให้้กลุ่่�มธุุรกิิจเพลง
2. กลุ่่�มธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง
		 2.1	ธุุรกิิจโฮมช้้อปปิ้้�ง
			 เป็็นธุุรกิิจจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย แบบตลอด 24 ชั่่�วโมง ผ่่านช่่อง
รายการที่่�ใช้้ชื่่�อว่่า ‘โอ ช้้อปปิ้้�ง (O Shopping)’
		 2.2	ธุุรกิิจภาพยนตร์์
			ดำำ�เนิินการภายใต้้ บริิษัทั จีีดีเี อช ห้้าห้้าเก้้า จำำ�กัดั ซึ่่�งเป็็นบริิษัทั ในเครืือ โดยมีีเป้้าหมาย
ผลิิตภาพยนตร์์และซีีรีีส์์ที่่�มีคุี ุณภาพออกสู่่�ตลาดอย่่างต่่อเนื่่�อง ในเนื้้�อหาที่่�หลากหลายแตกต่่างกัันไปแต่่ยััง
คงไว้้ซึ่่�งแบบฉบัับของตััวเอง
		 2.3	ธุุรกิิจโทรทััศน์์ผ่่านดาวเทีียม
			 เป็็นธุุรกิิจที่่�ดำำ�เนิินงานโดยบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจ 2 ประเภท กล่่าวคืือ
ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายกล่่องรัับสััญญาณดาวเทีียม กล่่องรัับสััญญาณทีีวีีดิิจิิทััลภาคพื้้�นดิิน กล่่องรัับสััญญาณ
อิินเทอร์์เน็็ตทีีวีี สิินค้้าประเภทเครื่่�องเล่่นเพลงพกพา (Music Box) และเครื่่�องเล่่น MP3 คาราโอเกะ
(Karaoke Microphone) เพื่่�อสนัับสนุุนธุุรกิิจหลัักของบริิษััทฯ
			ธุุรกิิจสื่่�อโทรทััศน์์ผ่่านดาวเทีียม ดำำ�เนิินธุุรกิิจสื่่�อโทรทััศน์์ผ่่านดาวเทีียมฟรีีทููแอร์์ออก
อากาศผ่่านดาวเทีียมไทยคมในช่่อง “แฟน มิิวสิิค”
3. กลุ่่�มธุุรกิิจจากการร่่วมค้้า
		ปััจจุุบัันบริิษััท จีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจดิิจิทัิ ัลทีีวีี ร่่วมกัับพัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจผ่่านการลงทุุนในกลุ่่�มบริิษััท เดอะ วััน เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด และกลุ่่�มบริิษััท จีีเอ็็มเอ็็ม แชนแนล
โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (ดำำ�เนิินธุุรกิิจดิิจิิทััลทีีวีี ธุุรกิิจวิิทยุุ และธุุรกิิจผู้้�ผลิิตคอนเทนต์์)
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		ธุุรกิิจดิิจิิทััลทีีวีี
		 บริิษััท เดอะ วััน เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด ดำำ�เนิินธุุรกิิจประกอบกิิจการสถานีีโทรทััศน์์ในระบบ
ดิิจิิทััล ช่่องรายการหมวดหมู่่�ทั่่�วไปความคมชััดสููง (HD) ภายใต้้ชื่่�อ “ช่่องวััน31” โดยมีีวััตถุุประสงค์์ใน
การสร้้างสรรค์์คอนเทนต์์คุุณภาพที่่�มีีทั้้�งสาระ และความบัันเทิิงเพื่่�อตอบโจทย์์ผู้้�ชมทุุกเพศ ทุุกวััยเพื่่�อมุ่่�งสู่่�
เป้้าหมายการเป็็นสถานีีโทรทััศน์์ชั้้�นนำำ�ของประเทศไทย (National Television) ทั้้�งเรื่่�องละคร รายการวา
ไรตี้้� รายการประกวดแข่่งขััน รายการข่่าวและข่่าวบัันเทิิง
3. บริิษััท เวิิร์์คพอยท์์ เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 99 หมู่่� 2 ต.บางพููน อ.เมืืองปทุุมธานีี จ.ปทุุมธานีี 12000
โทร: 0 2833 2000 Fax: 0 2833 2999
บริิษััท เวิิร์์คพอยท์์ เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบธุุรกิิจของบริิษััทและบริิษััทใน
เครืือ สามารถแบ่่งได้้เป็็น 4 ธุุรกิิจหลััก คืือ.
1.	ธุุรกิิจรายการโทรทััศน์์
		ช่่องเวิิร์์คพอยท์์ 23 ออกอากาศทางโทรทััศน์์ในระบบดิิจิทัิ ัล เป็็นรายการประเภท วาไรตี้้�
		 ควิิซโชว์์ เกมโชว์์ และเรีียลลิิตี้้�โชว์์ มีีทั้้�งรายการที่่�พััฒนาเอง รายการที่่�ซื้้�อลิิขสิิทธิ์์� Format
รายการ และลิิขสิิทธิ์์�รายการพร้้อมออกอากาศ (Finished Program) รายการที่่�บุุคคลภายนอกเช่่าเวลา
ออกอากาศ ฯลฯ และเผยแพร่่ผ่่านช่่องทางออนไลน์์อย่่างเต็็มรููปแบบ ในทุุกๆแพลตฟอร์์ม
2.	ธุุรกิิจละครเวทีีและคอนเสิิร์์ตธุุรกิิจละครเวทีีและคอนเสิิร์์ต
		มีีผลงานการจััดงานคอนเสิิร์ต์ และละครเวทีีมาแล้้วมากมาย ทั้้�งที่่�เป็็นการแสดงจากกลุ่่�มนััก
แสดงในประเทศและต่่างประเทศ
3.	ธุุรกิิจการรัับจ้้างจััดงาน
		 เวิิร์์คพอยท์์ให้้บริิการด้้านการจััดงานกิิจกรรมแบบครบวงจร โดยที่่�ผ่่านมาได้้รัับความไว้้
วางใจให้้จััดงานสำำ�คััญๆ ต่่างๆ มากมายให้้แก่่ทั้้�งภาครััฐและเอกชน
4.	ธุุรกิิจขายสิินค้้าและบริิการ
		มีีการขายสิินค้้าและบริิการภายใต้้แบรนด์์ที่่�บริิษััทเป็็นเจ้้าของสิิทธิ์์�และสิินค้้าฝากขาย
ครอบคลุุมผลิิตภััณฑ์์หลายประเภท
4. บริิษััท ทรูู
เลขที่่� 18 อาคาร ทรูู ทาวเวอร์์ ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
Tel: 02 859 1111 Fax: 02 859 9134
บริิษััท ทรูู (True Corporation Public Company Limited) คืือผู้้�บุุกเบิิกและผู้้�นำำ�ด้้านคอนเวอร์์เจน
ซ์์ในประเทศไทย ที่่�ให้้บริิการด้้วยแพลตฟอร์์มสื่่�อหลอมรวม (convergence platform) และอุุปกรณ์์
(device) ที่่�หลากหลาย นำำ�เสนอบริิการและโซลููชั่่�นด้้านการสื่่�อสารโทรคมนาคมอย่่างครบวงจร ธุุรกิิจหลััก
ของทรููแบ่่งออกเป็็น 5 กลุ่่�ม ดัังต่่อไปนี้้�
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1. ทรููออนไลน์์
บริิการโทรศััพท์์พื้้�นฐาน และบริิการเสริิมต่่าง ๆ ยัังรวมถึึงบริิการอิินเทอร์์เน็็ต
และบรอดแบนด์์ บริิการโครงข่่ายข้้อมููล และบริิการ WE PCT ทรููออนไลน์์
เป็็นผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์พื้้�นฐานรายใหญ่่ที่่�สุุดในเขตกรุุงเทพมหานครและ
ปริิมณฑล โครงข่่ายโทรศััพท์์พื้้�นฐานของ ทรููเป็็นโครงข่่ายใยแก้้วนำำ�แสงที่่�
ทัันสมััยที่่�สุุดในประเทศไทย กลุ่่�มทรููเป็็นผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตและบริิการ
บรอดแบนด์์รายใหญ่่ของประเทศ รวมทั้้�งเป็็นผู้้�ให้้บริิการรายใหญ่่ในธุุรกิิจ
รัับ-ส่่งข้้อมููล และให้้บริิการเสริิมต่่างๆ สำำ�หรัับลููกค้้าทั่่�วไปและลููกค้้าธุุรกิิจ
2. ทรููมููฟ
ให้้บริิการนวััตกรรมและระบบสื่่�อสารแบบไร้้สาย บนย่่านความถี่่� 1800 เม
กะเฮิิร์์ตซ ผ่่านรููปแบบการบริิการล้ำำ��สมััยและมีีคุุณภาพสููง ทั่่�วประเทศ
3. ทรููวิิชั่่�นส์์
นำำ�ในการให้้บริิการโทรทััศน์์ระบบบอกรัับเป็็นสมาชิิก ซึ่่�งให้้บริิการทั่่�วประเทศ
ผ่่านดาวเทีียมในระบบดิิจิิทััล และผ่่านโครงข่่ายเคเบิิล

   มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
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4. ทรููมัันนี่่�
ให้้บริิการบััตรเติิมเงิินอิิเล็็คทรอนิิกส์์และเป็็นตััวแทนรัับชำำ�ระค่่าสิินค้้าและ
บริิการทั้้�งสิินค้้าและบริิการของกลุ่่�มทรูู และบริิการอื่่�นๆ รวมทั้้�งการชำำ�ระ
ค่่าบริิการให้้กัับร้้านค้้าที่่�ทำำ�ธุุรกรรมผ่่านระบบอีีคอมเมิิร์์ซ
5. ทรููไลฟ์์
ให้้บริิการดิิจิิตอลคอนเทนท์์ และเป็็นช่่องทางที่่�ทำำ�ให้้สามารถเข้้าถึึงชุุมชน
ผู้้�ใช้้โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�และชุุมชนออนไลน์์ อีีกทั้้�งยัังเป็็นสื่่�อสำำ�หรัับธุุรกรรม
ระหว่่างผู้้�บริิโภคกัับผู้้�บริิโภค ธุุรกิิจกัับผู้้�บริิโภค และธุุรกิิจกัับธุุรกิิจ
5. บริิษััท เจเคเอ็็น โกลบอล มีีเดีีย จำำ�กััด (มหาชน)
อาคารเจเคเอ็็น แกลเลอรี่่� ศาลายา 45/14 หมู่่� 1
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร: 034-310569
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บริิษััท JKN Global Media มีีบริิษััทในเครืือคืือ
1. บริิษััท JKN TV
เป็็นช่่องทีีวีี ออกอากาศทางเคเบิิลทีีวีีและทีีวีีดาวเทีียม เป็็นรายการที่่�เน้้น
เนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับ Asian Fantasy, Hollywood Hits และ Super Show
และยัังเป็็นผู้้�จััดงานอีีเว้้นต์์ที่่�ยิ่่�งใหญ่่ของประเทศไทย
2. บริิษััท JKN News
ผลิิตรายการข่่าวออกอากาศตามช่่องรายการโทรทััศน์์
3. บริิษััท JKN Worldwide
ผลิิตภาพยนตร์์ ละครซีีรีีส์์ไทยและอิินเดีีย รายการประเภทไลฟ์์สไตล์์
และ LGBTQ
4. JKN IMC
รัับผิิดชอบด้้านทำำ�การตลาดและซื้้�อขายสื่่�อแบบครบวงจร
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5. JKN Landmark
เป็็ น แหล่่ ง รวบรวมทั้้�งสถานที่่�สร้้ า งสุุ น ทรีี ย ทางอารมณ์์ แหล่่ ง บัั น เทิิ ง
ศููนย์์กลางคอนเทนต์์จากทั่่�วทุุกมุุมโลก
6. บริิษััท อสมท จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท อสมท จำำ�กััด (มหาชน) (บมจ. อสมท) รััฐวิิสาหกิิจ สัังกััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
จดทะเบีียนจััดตั้้�งในรููปบริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั เมื่่�อวัันที่่� 17 สิิงหาคม 2547 โดยมีีภารกิิจในการประกอบกิิจการ
สื่่�อสารมวลชน บมจ. อสมท มีีธุุรกิิจหลัักประกอบด้้วย กิิจการโทรทััศน์์ กิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง สำำ�นััก
ข่่าวไทย และกิิจการให้้บริิการสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและโครงข่่ายกระจายเสีียงหรืือโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน
ระบบดิิจิทัิ ลั นอกจากนี้้� ยัังร่่วมดำำ�เนิินกิิจการกัับผู้้�ประกอบการเอกชนอื่่�นๆ ภายใต้้สัญ
ั ญาร่่วมดำำ�เนิินกิิจการ
ได้้แก่่ บริิษััท บางกอกเอ็็นเตอร์์เทนเม้้นต์์ จำำ�กััด ดำำ�เนิินกิิจการส่่งโทรทััศน์์ ไทยทีีวีีสีี ช่่อง 3 และบริิษััท
ทรูู วิิชั่่�นส์์ เคเบิ้้�ล จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินกิิจการให้้บริิการโทรทััศน์์ระบบบอกรัับเป็็นสมาชิิก
	ด้้านกิิจการโทรทััศน์์นั้้�น ช่่อง 9 MCOT HD เป็็นช่่องรายการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิทััลประเภท
บริิการธุุรกิิจ หมวดหมู่่�ทั่่�วไปแบบความคมชััดสููง (High Definition : HD) หมายเลข 30 ส่่งสััญญา
ณแพร่่ภาพ 24 ชั่่�วโมง ผ่่านโครงข่่ายโทรทััศน์์ประเภทใช้้คลื่่�นความถี่่�ระบบดิิจิิทััลภาคพื้้�นดิินระดัับชาติิ
ของ บริิษััท อสมท จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน 39 สถานีีหลััก และสถานีีเสริิมไม่่น้้อยกว่่า 129 สถานีี
ซึ่่�งครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศไทย และมีีการเผยแพร่่บนแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ัลอื่่�นๆ ได้้แก่่ Streaming, Line
TV รวมถึึงการขายรายการสำำ�เร็็จรููป (Finished Program) ของ บมจ. อสมท ไปยัังตลาดรายการ
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ต่่างประเทศ และในปีี 2563 อสมท มีียุุทธศาสตร์์ที่่�สำำ�คััญ คืือการทำำ� Co – Production กัับพัันธมิิตร
ผู้้�ผลิิตรายการระดัับนานาชาติิ เป็็นการร่่วมกัันผลิิตระหว่่างช่่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 กัับ Japan
International Broadcasting Inc. (JIB) ประเทศญี่่�ปุ่่�น กัับรายการท่่องเที่่�ยวแนวใหม่่ของสองวััย ทำำ�ความ
ร่่วมมืือกัับ China Media group และ CCTV ประเทศจีีน รวมทั้้�งการลงทุุนร่่วมผลิิตกัับ Netflix ซึ่่�งเป็็น
การสร้้างคอนเทนต์์รายการคุุณภาพที่่�มีีความน่่าสนใจมากขึ้้�นอีีกด้้วย
7. Thai PBS
เลขที่่� 145 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพ 10210
โทร: 0 2790 2000 Fax: 0 2790 2020
Thai PBS เป็็นสถานีีโทรทััศน์์สาธารณะ ดำำ�เนิินการผลิิตรายการ ให้้บริิการข่่าวสาร ความรู้้�
สาระบัันเทิิง ที่่�มีีคุุณภาพและมาตรฐาน ตามข้้อบัังคัับด้้านจริิยธรรมขององค์์การกระจายเสีียงและแพร่่
ภาพสาธารณะแห่่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) ในฐานะองค์์การสื่่�อสาธารณะที่่�
ไม่่แสวงผลกำำ�ไรแห่่งแรกของประเทศไทย เพื่่�อเผยแพร่่ผ่่านสื่่�อทุุกแขนง โดยยึึดถืือผลประโยชน์์สาธารณะ
และความคุ้้�มค่่าเป็็นสำำ�คััญ Thai PBS ออกอากาศทางช่่องทีีวีีดิิทััลหมายเลข 3 และทางช่่องทีีวีีดาวเทีียม
รวมทั้้�งสื่่�อใหม่่ในแพลตฟอร์์มต่่างๆ ได้้แก่่ ทางแพลตฟอร์์มโซเชีียลมีีเดีีย ทางแอปพลิิเคชััน ไทยพีีบีเี อส (Thai
PBS Application) และ OTT (VIPA.me) ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของ covid-19
ที่่�ผ่่านมาเมื่่�อต้้นปีี 2563 Thai PBS ยัังได้้จััดทำำ�ช่่องรายการโทรทััศน์์เพื่่�อการเรีียนรู้้� ALTV (Active
Learning Television) ทีีวีีดิิจิิทััลช่่องหมายเลข 4 เริ่่�มออกอากาศเมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2563
Thai PBS มีีประสบการณ์์ความร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่างประเทศในหลากหลายรููปแบบ ทั้้�งการ
ร่่วมผลิิตรายการ (Co-Production) แลกเปลี่่�ยนรายการ ร่่วมลงทุุน (Joint Venture) และร่่วมปฏิิบัติั ิงาน
กัับองค์์กรสื่่�อหรืือภาคีีองค์์กรสื่่�อระหว่่างประเทศ เช่่น Korea Educational Broadcasting System (EBS
TV) ประเทศเกาหลีีใต้้ Taiwan Public Television Service (PTS) ประเทศไต้้หวััน และแลกเปลี่่�ยน
รายการระหว่่างกลุ่่�มประเทศสมาชิิก Asia Pacific Broadcasting Union (ABU)
กลุ่่�มผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเนื้้�อหารายการ
1. บริิษััท เซ้้นส์์ เอนเตอร์์เทนเมนท์์ จำำ�กััด
เลขที่่� 600/1-3 บีี สแควร์์ พระราม 9 เหม่่งจ๋๋าย ซ.สหการประมููล
แขวงวัังทองหลาง เขตวัังทองหลาง กรุุงเทพฯ 10310
โทร: 0 2530 8111, 0 2530 8222
Fax: 0 2530 8133, 0 2530 8136, 0 2530 8146
บริิษััท เซ้้นส์์ เอนเตอร์์เทนเมนท์์ จำำ�กััด (Zense Entertainment Company Limited) เป็็น
ผู้้�ผลิิตรายการคอนเทนต์์ชั้้�นนำำ�ของประเทศไทย บริิษััท เซ้้นส์์ เอนเตอร์์เทนเมนท์์ ได้้ร่่วมมืือกัับทางผู้้�ผลิิต
รายการชั้้�นนำำ�ระดัับนานาชาติิ ในการพััฒนา และผลิิตรายการใหม่่ๆ หลากหลายรููปแบบ ทั้้�งรายการทีีวีี
ที่่�คิิดค้้นผลิิตขึ้้�นเอง และรายการทีีวีีฟอร์์แมตชั้้�นนำำ�จากต่่างประเทศ อีีกทั้้�งยัังส่่งรููปแบบฟอร์์แมตรายการ
ที่่�คิิดและผลิิตขึ้้�นเองส่่งจำำ�หน่่ายในต่่างประเทศ นัับว่่าเป็็นบริิษััทที่่�มีีประสบการณ์์โดเด่่นในการร่่วมผลิิต
รายการกัับต่่างประเทศในหลากหลายรููปแบบ
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	ตััวอย่่างรายการที่่�ผลิิตโดย บริิษััท เซ้้นส์์ เอนเตอร์์เทนเมนท์์ จำำ�กััด ได้้แก่่

2. บริิษััท GDH 559 (บริิษััท จีีดีีเอช ห้้าห้า้ เก้้า จำำ�กััด)
เลขที่่� 92/11 ซอยสุุขุุมวิิท 31 (สวััสดีี) แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพ 10110
โทร: 02-662-3404
Fax: 02-662-3405
บริิษััท GDH 559 Co., Ltd (บริิษััท จีีดีีเอช ห้้าห้้าเก้้า จำำ�กััด) เป็็นบริิษััทผลิิตและจััดจำำ�หน่่าย
ภาพยนตร์์ไทยที่่�เกิิดจากความร่่วมมืือกัันของ บริิษััท จีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััท
หัับโห้้หิ้้�น บางกอก จำำ�กัดั มีีผลงานการผลิิตภาพยนตร์์ที่่�ได้้รับั ความนิิยมสููงหลายเรื่่�องทั้้�งในและต่่างประเทศ
เช่่น เรื่่�อง ฉลาดเกมส์์โกง ซึ่่�งสามารถทำำ�รายได้้ในประเทศจีีนทะลุุ 200 ล้้านหยวน หรืือ 1,000 ล้้านบาท
และยัังได้้รัับความนิิยมในประเทศอื่่�นๆ เช่่น เกาหลีีใต้้ ญี่่�ปุ่่�น ฮ่่องกง กััมพููชา ลาว เวีียดนาม ฟิิลิิปปิินส์์
เมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน พ.ศ. 2560 ฉลาดเกมส์์โกง ก็็ได้้รัับเลืือกให้้ฉายเป็็นภาพยนตร์์เปิิดเทศกาล New
York Asian Film Festival ครั้้�งที่่� 16 โดยถืือเป็็นภาพยนตร์์จากเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้เรื่่�องแรกที่่�ได้้รัับ
เกีียรติินี้้� นอกจากการผลิิตภาพยนตร์์แล้้ว GDH ยัังมีีผลงานในการผลิิตรายการวาไรตี้้� และละครที่่�ได้้รัับ
ความนิิยมอย่่างสููงจากผู้้�ชมอีีกด้้วย
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เมื่่�อปีี พ.ศ. 2563 กลุ่่�ม GDH ได้้การสร้้าง Business Model ครบวงจร ครอบคลุุมตั้้�งแต่่
ผลิิตคอนเทนต์์ ทั้้�งภาพยนตร์์ ซีีรีส์ี ์ และคอนเทนต์์ออนไลน์์ – ทำำ�โปรดัักชั่่�น – ปั้้�นและบริิหารศิิลปิิน –
ทำำ� Marcom Agency วางแผนกลยุุทธ์์สื่่�อสารการตลาด – งานประชาสััมพัันธ์์ อีีเว้้นท์์ ไปจนถึึงซื้้�อสื่่�อ
โฆษณาให้้กัับทั้้�งบริิษััทในเครืือด้้วยกัันเอง และของลููกค้้า ซึ่่�งมีีทั้้�งบริิษััทที่่�เปิิดดำำ�เนิินการแล้้ว และบริิษััทที่่�
เปิิดใหม่่ สามารถ synergy การทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อสร้้างแหล่่งรายได้้ที่่�หลากหลาย และการเติิบโตในระยะ
ยาว อัันประกอบด้้วย
• GDH 559 ผลิิตหนััง – ซีีรีส์ี ์
• บริิษััทนาดาว บางกอก ทำำ�โปรดัักชั่่�น ผลิิตซีีรีีส์์ – หนััง, บริิหารศิิลปิิน และเปิิดนาดาว มิิวสิิค
เพื่่�อทำำ�คอนเทนต์์เพลงโดยเฉพาะ
• บริิษััทสวััสดีีทวีีสุุข ดููแลการทำำ�ชิ้้�นงานคีีย์์ อาร์์ต
• บริิษััทเสีียงดีีทวีีสุุข ดููแลเรื่่�องการมิิกซ์์เสีียง
• งานดีีทวีีสุุข ดููแลพีีอาร์์ อีีเว้้นต์์
• บริิษัทั น้ำำ��ดีไี ม้้งาม ดููแลการวางแผนกลยุุทธ์์สื่่�อสาร และสร้้างสรรค์์คอนเทนต์์ เพื่่�อโปรโมทงาน
ในเครืือ GDH ด้้วยกัันเอง พร้้อมทั้้�งเปิิดรัับงานของลููกค้้าข้้างนอก
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ในปีี 2563 GDH ได้้มีีการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ เข้้าสู่่�ยุุค “Diversify” และ“Collaboration” เพราะ
นอกจากผลิิตคอนเทนต์์แล้้ว ได้้ขยายความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนหลายราย ทั้้�งที่่�เป็็นแพลตฟอร์์ม
Video Streaming และร่่วมทุุนกัับต่่างประเทศ เช่่น WeTv, Viu และแอปฯ ระดัับโลกอย่่าง Netflix ที่่�ได้้
เน้้นในการซื้้�อคอนเทนต์์หนัังไทย และโปรโมทหนัังอย่่างเต็็มที่่� นอกจากที่่�กล่่าวมาแล้้วก็็ยัังมีี LINE TV,
Hooq, AIS PLAY และอื่่�นๆ อีีกทั้้�งในปีี 2563 ยัังมีีแอปฯ ใหม่่อย่่าง iQiYi จากจีีนที่่�จะมาเปิิด hub ที่่�เมืือง
ไทยอีีกด้้วย ซี่่�งจะทำำ�ให้้ผู้้�ชมมีีทางเลืือกที่่�หลากหลายมากขึ้้�น ซึ่่�ง GDH พยายามที่่�จะนำำ�คอนเทนต์์ให้้ได้้อยู่่�
ในทุุกแพลตฟอร์์ม
3. บริิษััท นาดาว บางกอก จำำ�กััด
เลขที่่� 92/14 ซอยสุุขุุมวิิท 31 (สวััสดีี) แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กทม. 10110
โทร: 08 0167 5601
บริิษัทั นาดาว บางกอก จำำ�กัดั เป็็นบริิษัทั ผลิิตรายการโทรทััศน์์ ภาพยนตร์์ และจััดหานัักแสดง
ปััจจุุบัันเป็็นบริิษััทในเครืือของจีีดีีเอช ห้้าห้้าเก้้า เพราะความที่่� GDH เติิบโตบนรากฐานของการเป็็นผู้้�ผลิิต
คอนเทนต์์ภาพยนตร์์ ในขณะที่่�นาดาวมีีจุุดเริ่่�มต้้นมาจากการเป็็นบริิษััทดููแลศิิลปิิน ด้้วยการใช้้โมเดลทำำ�โป
รดัักชั่่�น “ซีีรีีส์์” เพื่่�อพััฒนาศิิลปิินควบคู่่�กััน เริ่่�มต้้นจากรัับจ้้างผลิิต จนปััจจุุบัันเป็็นผู้้�ลงทุุนผลิิตเอง ยุุคแรก
ของ “นาดาว บางกอก” ยัังเป็็นบริิษััทรัับจ้้างผลิิตคอนเทนต์์ เรื่่�องแรกคืือ “ซีีรีีส์์ฮอร์์โมน” ผลิิตให้้กัับเคเบิิล
ทีีวีีของเครืือ GMM จากซีีรีีส์ดั์ ังกล่่า ได้้แจ้้งเกิิดนัักแสดงรุ่่�นใหม่่หลายคน จึึงถืือเป็็นบทพิิสููจน์์ความสำำ�เร็็จ
ของโมเดลทำำ�โปรดัักชั่่�นเพื่่�อพััฒนาศิิลปิิน ขณะเดีียวกัันได้้ผลิิตคอนเทนต์์ให้้กัับแพลตฟอร์์ม Video Streaming
ซึ่่�งแพลตฟอร์์มแรกที่่�เป็็นพาร์์ทเนอร์์ คืือ “LINE TV” เปิิดกว้้างให้้ทำำ� Original Content ให้้แตกต่่างจาก
ช่่องทีีวีีทั่่�วไป จากนั้้�นในปีี 2561 “นาดาว บางกอก” ได้้ขยัับไปสู่่�การลงทุุนสร้้างคอนเทนต์์เอง ประเดิิมด้้วย
เรื่่�อง “เลืือดข้้นคนจาง” ออกอากาศทางช่่อง One และรีีรัันบน LINE TV ในปีี 2562 ทำำ�คอนเทนต์์ละคร
“My Ambulance รัักฉุุดใจนายฉุุกเฉิิน” ที่่�สร้้างกระแสโด่่งดัังได้้ทั้้�งซีีรีีส์์ – เพลง และซีีรีีส์์ “GREATMEN
ACADEMY”
4. บริิษััท กัันตนา กรุ๊๊�ป จำำ�กััด มหาชน
เลขที่่� 333/3 หมู่่�บ้้านรััชดานิิเวศน์์ ซอย 19
	ถนนประชาอุุทิิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
โทร: 0 2275 0046
Fax: 0 2274 2054
E-mail: webmaster@kantana.co.th
บริิษััท กัันตนา กรุ๊๊�ป จำำ�กััด มหาชน ดำำ�เนิินธุุรกิิจครบวงจร ทั้้�งการขายเวลาโฆษณา, การทำำ�
การตลาด, การผลิิตรายการ, บริิการให้้เช่่าเครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ และสถานที่่�เพื่่�อการผลิิตรายการ การเป็็น
ที่่�ปรึึกษาด้้านการจััดการสถานีีโทรทััศน์์ใน ต่่างประเทศ การบริิหารจััดการสถานีีโทรทััศน์์ดาวเทีียมและ
เคเบิิล และการแพร่่ภาพกระจายเสีียง ระบบ ดิิจิิตอลในทุุกสื่่�อ หรืือ All Media Platform นอกจากนี้้�
ยัังเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจผลิิต และสร้้างสรรค์์รายการ โทรทััศน์์รายใหญ่่ของประเทศ ครอบคลุุมรายการครบ
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ทุุกประเภทอาทิิ ละคร สารคดีี รายการเพื่่�อเด็็ก และ เยาวชน รายการแนวเรีียลลิิตี้้� และผลิิตโฆษณาให้้
กัับบริิษััทผู้้�ผลิิตรายการและสถานีีโทรทััศน์์ช่่องต่่างๆ ด้้วยระบบดิิจิิตอล คุุณภาพมาตรฐานรองรัับระบบ
HD-High Definition อย่่างเต็็มรููปแบบ บริิษััท กัันตนา กรุ๊๊�ป จำำ�กััด มหาชน มีีธุุรกิิจในเครืือดัังนี้้�
1. สายธุุรกิิจคอนเทนต์์
		 1.1 บริิษััท กัันตนา มีีเดีีย แอนด์์ มาร์์เก็็ตติ้้�ง จำำ�กััด
			 บริิหารงานขายเวลาโฆษณาและส่่งเสริิมด้้านการตลาด จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการขาย
และประชาสััมพัันธ์์ ผ่่านทางรายการ Top Rating ทางช่่องทีีวีีดิจิิ ทัิ ัล ช่่องสถานีีโทรทััศน์์ดาวเทีียมที่่�ได้้รัับ
ความนิิยม และช่่องทางออนไลน์์บนแพลตฟอร์์มต่่างๆ และทางการสื่่�อสารในสัังคมออนไลน์์
		 1.2 บริิษััท กัันตนา เอฟโวลููชั่่�น จำำ�กััด
			ซื้้�อลิิขสิิทธิ์์ร� ายการดีีๆ เรตติ้้�งสููงสุุดจากประเทศมาสรรค์์สร้้างเป็็นแบบฉบัับของคนไทย
ควบคู่่�ไปการผลิิตละครโทรทััศน์์จากบทประพัันธ์์ชั้้�นเยี่่�ยม รวมถึึงรายการโทรทััศน์์รููปแบบต่่างๆ ซึ่่�งเน้้น
ความแปลกใหม่่ ความทัันสมััย และความคิิดสร้้างสรรค์์ ในสไตล์์ของคนรุ่่�นใหม่่
		 1.3	กัันตนา มููฟวี่่� ทาวน์์
			มีีผลงานการผลิิตละครโทรทััศน์์มากกว่่า 240 ชั่่�วโมงต่่อปีี ซึ่่�งได้้รัับความนิิยมจากผู้้�ชม
อย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยผลตอบรัับและรางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จมากมาย กัันตนา มููฟวี่่� ทาวน์์ คืือหนึ่่�งในสตููดิิ
โอกลางแจ้้งที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด บนเนื้้�อที่่�กว่่า 600 ไร่่ ซึ่่�งรองรัับการทำำ�งานในทุุกระดัับ ภายใต้้แนวคิิด “Green
Entertainment” โดยมีีฉากต่่างๆ อัันเป็็นสถาปััตยกรรมที่่�โดดเด่่นหลายรููปแบบ ซึ่่�งได้้รัับรางวััลด้้าน
สถาปััตยกรรมระดัับโลก พร้้อมทั้้�งสถานที่่�และอุุปกรณ์์ในการถ่่ายทำำ�รายการเรีียลลิิตี้้� แวดล้้อมด้้วยสภาพ
ธรรมชาติิที่่�สามารถใช้้ประกอบการถ่่ายทำำ� และอุุปกรณ์์ประกอบฉากและเสื้้�อผ้้าเครื่่�องแต่่งกายในยุุคสมััย
ต่่างๆ อุุปกรณ์์การถ่่ายทำำ�ในรููปแบบ HD (High Definition) รวมถึงึ ทีีมงานรองรัับในทุุกขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่ขั้้�น
ตอนเตรีียมการผลิิต (Pre-Production) ขั้้�นตอนการผลิิต (Production) จนถึึงขั้้�นตอนหลัังการผลิิต
(Post-Production) อย่่างครบวงจร
		 1.4	กัันตนา โมชั่่�น พิิคเจอร์์ส
			 ผลิิตภาพยนตร์์โดยสายเลืือดใหม่่ของกัันตนา ที่่�โดดเด่่นด้้วยเนื้้�อหาและเทคนิิคการนำำ�
เสนอ และยัังมีีผลงานประเภทอื่่�นๆ เช่่น ภาพยนตร์์สั้้�น โฆษณา มิิวสิิควิิดีีโอ ละคร ซีีรีีส์์ สารคดีี และ
รายการโทรทััศน์์ ในรููปแบบที่่�แปลกใหม่่ทันั สมััย รองรัับการทำำ�งานให้้กับั ลููกค้้าทั้้�งในและต่่างประเทศอย่่าง
ครบวงจร ตั้้�งแต่่ Pre-Production ไปจนถึงึ Post-Production
		 1.5 บริิษััท เมเจอร์์ กัันตนา บรอดแคสติ้้�ง จำำ�กััด
			 ความร่่วมมืือระหว่่าง บริิษััท เมเจอร์์ซีีเนเพล็็กซ์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด ผู้้�นำำ�ด้้านธุุรกิิจภาพยนตร์์
และบริิษััท กัันตนา กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ผู้้�นำำ�ด้้านธุุรกิิจโทรทััศน์์ คืือจุุดกำำ�เนิิดของ M Channel สถานีี
โทรทััศน์์ที่่�นำำ�เสนอความบัันเทิิงในรููปแบบภาพยนตร์์ตลอด 24 ชั่่�วโมง หลากหลายด้้วยภาพยนตร์์จากทุุก
ค่่ายทั้้�งของไทยและต่่างประเทศ เสริิมด้้วยรายการต่่างๆ และกิิจกรรมร่่วมกัับผู้้�ชมอย่่างสม่ำำ��เสมอ บริิษััท
เมเจอร์์ กัันตนา บรอดแคสติ้้�ง จำำ�กััด ได้้ร่่วมมืือกัับ บริิษััท เทิิร์์นเนอร์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอเชีีย แปซิิฟิิค
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จำำ�กััด ในการดำำ�เนิินการ ช่่อง บููมเมอแรง ไทยแลนด์์ (Boomerang Thailand) สถานีีโทรทััศน์์การ์์ตููนของ
ประเทศไทย ออกอากาศภาคภาษาไทยอย่่างเต็็มรููปแบบ เพื่่�อร่่วมกัันสร้้างสรรค์์ความบัันเทิิงสำำ�หรัับ
ครอบครััว
		 1.6 บริิษััท สาระดีี จำำ�กััด
			รัับผลิิตรายการโทรทััศน์์ โดยเน้้นรายการสารคดีีเชิิงข่่าวเพื่่�อตีีแผ่่เรื่่�องจริิงในสัังคม
2. สายธุุรกิิจโปรดัักชั่่�น เซอร์์วิิส
		 บริิหารธุุรกิิจภาพยนตร์์ ผลิิตและจำำ�หน่่ายภาพยนตร์์และภาพยนตร์์แอนิิเมชัันระดัับแนวหน้้า
ของประเทศ และเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการให้้บริิการถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์และภาพยนตร์์โฆษณาที่่�ทัันสมััย และครบ
วงจร ที่่�สุุดในภููมิิภาค ครอบคลุุมธุุรกิิจทั้้�งการเตรีียมการผลิิต (Preproduction) การผลิิต (Production)
และ ขั้้�นตอนหลัังการผลิิตขั้้�นสููง (Hi-end Postproduction) สำำ�หรัับภาพยนตร์์ และภาพยนตร์์โฆษณาทั้้�ง
ในและต่่างประเทศ รวมถึึงบริิการให้้เช่่า เครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ สตููดิโิ อ ระดัับมาตรฐานโลก และการประสาน
งานการถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ที่่�รองรัับการทำำ�งานได้้ทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศ ภายใต้้บริิษััทลููก คืือ
Kantana Japan, บริิษััท กัันตนา ซาวด์์ สตููดิิโอ จำำ�กััด, บริิษััท กัันตนา แอนนิิเมชั่่�น สตููดิิโอ จำำ�กััด, บริิษััท
กัันตนา โปรดัักชั่่�น เซอร์์วิิส จำำ�กััด, บริิษััท กัันตนา โพสท์์ โปรดัักชั่่�น (เวีียดนาม) จำำ�กััด และ บริิษััท กััน
ตนา โพสท์์ โปรดัักชั่่�น (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
3. สายธุุรกิิจเอ็็ดดููเคชั่่�น
		 บริิษััท กัันตนาเอ็็ดดููเทนเมนท์์ (อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล) จำำ�กััด ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการธุุรกิิจ
การศึึกษาโดยมีี สถาบัันกัันตนาซึ่่�งเป็็นสถาบัันเฉพาะทางเปิิดสอนในระดัับปริิญญาตรีี หลัักสููตรศิิลปกรรม
ศาสตรบััณฑิิต และปริิญญาโท หลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการสื่่�อบัันเทิิง รวมทั้้�ง
การให้้บริิการวิิชาการและการจััดอบรมหลัักสููตรด้้านการผลิิตสื่่�อบัันเทิิงให้้แก่่หน่่วยงานภาครััฐและเอกชน
4. สายธุุรกิิจนิิวบิิสเนส
		ดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจประเภทอื่่�นๆ ในด้้านการจััดกิิจกรรมและกิิจกรรมราชการ
สััมพัันธ์์ ร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน รวมถึงึ ธุุรกิิจการจััดกิิจกรรมด้้านการตลาด การส่่ง
เสริิมการขายและการประชาสััมพัันธ์์ให้้กัับภาคธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�อง โดยมีีบริิษััทลููกคืือ กัันตนา สปอร์์ต แอนด์์
เอ็็นเตอร์์เทนเม้้นท์์ จำำ�กััด และบริิษััท เค.พรีีแคสท์์ คอนสตรั๊๊�คชั่่�น จำำ�กััด
5. บริิษััททีีวีีบููรพา จำำ�กััด
บริิษััท ทีีวีีบููรพา จำำ�กััด
246/8 ซอยโยธิินพััฒนา แขวงคลองจั่่�น เขตบางกะปิิ กรุุงเทพฯ 10240
โทร: 0 2158 6122
โทรสาร: 0 2158 6141

46

Chapter 5

ทีีวีีบููรพา เป็็นบริิษััทผลิิตรายการโทรทััศน์์ ที่่�มุ่่�งสร้้างสรรค์์งานคุุณภาพ โดยมีีเจตนารมณ์์เพื่่�อร่่วม
สร้้างสรรค์์สังั คมที่่�ดีีงาม รููปแบบรายการโทรทััศน์์แต่่ละรายการของทีีวีบูี รู พามีีวัตั ถุุประสงค์์หลัักคืือ เนื้้�อหา
ของแต่่ละรายการนั้้�นจะต้้อง ผ่่านกระบวนการสร้้างสรรค์์ คิิด และผลิิต ให้้เกิิดผลประโยชน์์สููงสุุดแก่่คนดูู
ไม่่ว่่าจะเป็็นการต่่อยอดทางความรู้้� ความคิิด สัังคม คุุณธรรมและจริิยธรรม นอกจากนี้้�ทีีวีีบููรพายัังมีี
การดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อส่่งเสริิม เชิิดชูู ยกย่่องผู้้�ที่่�ทำำ� ความดีีแก่่ส่ว่ นรวม และเป็็น
แรงบัันดาลใจให้้แก่่ผู้้�อื่่�น รวมถึงึ กิิจกรรมอื่่�นๆที่่�จะเป็็นประโยชน์์แก่่สัังคม นอกเหนืือจากการผลิิตรายการ
แล้้ว ทีีวีีบููรพายัังบริิการให้้เช่่าเครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ รัับถ่่ายทำำ�บัันทึึกเทปโทรทััศน์์ในและนอกสถานที่่�
งานโฆษณา งานอีีเว้้นต์์ คอนเสิิร์์ตและงานถ่่ายทอดสด
ทีีวีีบููรพามีีผลงานที่่�มีีชื่่�อเสีียงมากมาย เช่่น รายการคนค้้นคน รายการกบนอกกะลา ปััจจุุบัันนี้้�มีี
รายการที่่�ออกอากาศตามช่่องทีีวีีดิิจิทัิ ัลหลายรายการ
กลุ่่�มผู้้�ให้้บริิการ OTT
1. บริิษััท เทนเซ็็นต์์ (ประเทศไทย) จํํากััด
เลขที่่� 8 อาคารทีีวััน ชั้้�น 10, 11 และ 12 (ยููนิิต 3-5) ซอยสุุขุุมวิิท 40 ถนนสุุขุุมวิิท
แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110
โทร: 0 2833 3000
โทรสาร: 0 2833 3113
บริิษััท เทนเซ็็นต์์ (ประเทศไทย) จํํากััด พััฒนาบริิการต่่างๆ บนอิินเทอร์์เน็็ตที่่�หลากหลายรอบ
ด้้านและครบครััน สร้้างระบบนิิเวศทางข้้อมููลข่่าวสาร ความบัันเทิิง พร้้อมเป็็นฟัันเฟืืองสำำ�คััญสำำ�หรัับ
พัันธมิิตรทางการค้้าเพื่่�อขยายความเติิบโตทางธุุรกิิจไปพร้้อมกััน พร้้อมสนัับสนุุนการเปลี่่�ยนผ่่านสัังคมไทย
เข้้าสู่่�สัังคมดิิจิิทััล โดยมีีกลุ่่�มธุุรกิิจดัังนี้้�
News & Portal

   มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
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1.1 สนุุกดอทคอม
เป็็นเว็็บไซต์์ชั้้�นนํําที่่�นํําเสนอข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีีครบทั้้�งสาระและความบัันเทิิง
ครอบคลุุมทุุกไลฟ์์สไตล์์ของสัังคมไทย สนุุกดอทคอมมีีมากกว่่า 20 แชนเนล
ในการนํําเสนอเนื้้�อหา มีี สนุุก! แอปพลิิเคชั่่�น เพื่่�อให้้ดาวน์์โหลดไปใช้้กัันได้้
อย่่างสะดวก ทั้้�งระบบ iOS และ ระบบ Android เพื่่�อเพิ่่�มการเข้้าถึงึ และ
ยัังมีีการอััพเดทแบบ 24 ชั่่�วโมงผ่่านทางโซเชีียลมีีเดีียทุุกช่่องทาง
1.2 NoozUp
เป็็นแอปพลิิเคชัันที่่�นำำ�เสนอความหลากหลายของข่่าวสาร สาระ บัันเทิิง
ที่่�น่่าสนใจ อััพเดทแบบเรีียลไทม์์ แจ้้งเตืือนข่่าวเด็็ด ประเด็็นสำำ�คััญ ใช้้งาน
ง่่ายด้้วยการออกแบบที่่�สวยงาม
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Entertainment & Media
2.1 JOOX (จู๊๊�กซ์์)
มิิวสิิคสตรีีมมิ่่�งแอปพลิิเคชััน เป็็นแพลตฟอร์์มที่่�เชื่่�อมโยงผู้้�ใช้้งานให้้
สามารถเข้้าถึึงศิิลปิินคนโปรด เพลงฮิิต อััลบั้้�มดััง และยัังสามารถ
สร้้างเพลย์์ลิิสต์์ส่่วนตััวได้้ นอกจากนี้้� ผู้้�ใช้้งานสามารถค้้นหาเพลง
ใหม่่ๆ จากการเพลงที่่�ทีีมงานแนะนำำ� รวมทั้้�งสถานีีเพลง JOOX
เรดิิโอ ที่่�เหมาะกัับรสนิิยม และอารมณ์์ในแต่่ละช่่วงเวลาได้้อีีกด้้วย
2.2 Tencent Games
เป็็นผู้้�พััฒนาเกมส์์และผู้้�ให้้บริิการเกมส์์ระดัับโลก และเป็็นผู้้�ให้้บริิการ
ชุุมชนเกมส์์ออนไลน์์ที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในประเทศจีีน นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์เกมส์์
ออนไลน์์คุุณภาพจำำ�นวนมาก หลากหลายแพลตฟอร์์ม เกมส์์ออนไลน์์
ที่่�ให้้บริิการโดย Tencent Games ล้้วนเป็็นเกมส์์ที่่�ผ่่านการคััดสรร
อย่่างดีีด้า้ นเนื้้�อหาและคุุณภาพ ทั้้�งในรููปแบบพััฒนาด้้วยสตููดิโิ อเกมส์์
ภายในของบริิษััท และร่่วมมืือกัับพาร์์ทเนอร์์เปิิดให้้บริิการเกมส์์ใน
รููปแบบต่่างๆ ทั่่�วโลก
2.3 WeTV
WeTV (วีีทีีวีี) คืือวีีดีีโอสตีีมมิ่่�งแอปพลิิเคชััน ศููนย์์รวมความบัันเทิิงเอเชีีย 
ซีีรี่่�ย์์จีีน ซีีรี่่�ย์์เกาหลีี ละครไทยย้้อนหลััง มุ่่�งเน้้นความบัันเทิิงหลากหลาย
รููปแบบไม่่ว่่าจะเป็็นซี่่�รีีส์์ อะนิิเมะ และรายการวาไรตี้้�ชั้้น� นำำ� มีกี ารนำำ�ซีีรีีส์์
จีีนชั้้�นนำำ�มาจาก Tencent Video มาให้้ชม นอกจากนั้้�นยัังมีีละครย้้อน
หลัังของไทยจากช่่อง One31 ตลอดทั้้�งปีี และยัังมีีการร่่วมมืือกัับผู้ส้� ร้้าง
ของไทยเพื่่�อรัังสรรค์์ WeTV Original Series ได้้แก่่ ฉลาดเกมส์์โกงเดอะ
ซีีรี่่�ย์์, ร้้อยเล่่ห์์มารยา และอื่่�นๆ อีีกมากมาย 
Service
3.1 Media & Advertising
ธุุรกิิจด้้าน Media & Advertising ของเทนเซ็็นต์์ ใช้้แพลตฟอร์์ม
Sanook.com และเว็็บไซต์์ ซึ่่�งเป็็นเว็็บไซต์์อัันดัับ 1 ของไทย และ
เทนเซ็็นต์์ยัังเป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้านโฆษณาทุุกรููปแบบอีีกด้้วย
3.2 Top Space
ให้้บริิการพััฒนาเว็็บไซต์์ที่่�รองรัับอุุปกรณ์์ทุุกชนิิด ไปจนการบริิหาร
โซเชีียลมีีเดีีย ด้้วยทีีมงานที่่�มากด้้วยประสบการณ์์
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Tencent Cloud
ให้้ บ ริิ ก ารระบบคลาวด์์ (Cloud) ที่่�ผู้้�ใช้้ ง านสามารถเลืื อ กใช้้ ซ อฟต์์ แ วร์์ และทรัั พ ยากร
ด้้านคอมพิิวเตอร์์ของผู้้�ให้้บริิการเพื่่�อนำำ�มาใช้้งาน โดยที่่�ผู้้�ให้้บริิการเป็็นผู้้�ดููแลระบบเน็็ตเวิิร์์คให้้ผู้้�ใช้้งาน
เป็็นระบบเปิิด มีีความเสถีียรและมีีประสิิทธิิภาพ ปลอดภััยและเชื่่�อถืือได้้ รัับประกัันการให้้บริิการด้้วย
จำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการมากกว่่าหนึ่่�งพัันล้้านรายต่่อเดืือน
2. Netflix
Netflix เป็็นบริิษัทั ข้้ามชาติิผู้้�ให้้บริิการสื่่�อสตรีีมมิิง (streaming media) แบบบอกรัับเป็็นสมาชิิก
บนแพลตฟอร์์ม OTT (Over-the-top) ที่่�ได้้รับั ความนิิยมอย่่างแพร่่หลายทั่่�วโลก รวมทั้้�งในประเทศไทยด้้วย
สมาชิิกสามารถรัับชมรายการทีีวีีและภาพยนตร์์ในอุุปกรณ์์ที่่�เชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ตได้้โดยไม่่มีีโฆษณาคั่่�น
นอกจากนี้้�ยัังสามารถดาวน์์โหลดรายการทีีวีีและภาพยนตร์์ลงในอุุปกรณ์์ iOS, Android หรืือ Windows
10 แล้้วรัับชมได้้โดยไม่่ต้้องเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ต
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3. Viu
Viu (วิิว) เป็็นผู้้�ให้้บริิการระดัับแนวหน้้าด้้านวิิดีีโอสตรีีมมิ่่�งแบบ OTT ยัักษ์์ใหญ่่ระดัับภููมิิภาค
จากกลุ่่�มบริิษััท PCCW Media (พีีซีซีี ดัี ับเบิิลยูู มีีเดีีย) จากฮ่่องกง Viu ให้้บริิการคอนเทนต์์ที่่�รวบรวม
ซีีรีีส์์ วาไรตี้้� หนัังยอดนิิยมถููกลิิขสิิทธิ์์�จากเกาหลีี, ไทย, ญี่่�ปุ่่�น, ฮ่่องกง ไว้้มากที่่�สุุด พร้้อมซัับไทยเร็็วที่่�สุุด
ให้้บริิการใน 16 ประเทศ ได้้แก่่ ฮ่่องกง สิิงคโปร์์ มาเลเซีีย อิินโดนีีเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์ ไทย พม่่า และกลุ่่�ม
ตะวัันออกกลาง ได้้แก่่ ประเทศบาห์์เรน อีียิิปต์์ จอร์์แดน คููเวต โอมาน กาตาร์์ ซาอุุดีีอาระเบีีย และสหรััฐ
อาหรัับเอมิิเรตส์์ รวมถึึงแอฟริิกาใต้้ ภายใต้้การบริิหารของ PCCW Media Group ซึ่่�งมีีผู้้�ใช้้งานมากกว่่า
41 ล้้านคน
นอกเหนืือจากการนำำ�เข้้าซีีรีีส์์และรายการวาไรตีีจากทั่่�วเอเชีียเพื่่�อให้้ผู้้�ชมชาวไทยได้้ติิดตามกััน
แล้้ว Viu ยัังมีีความมุ่่�งมั่่�นในการผลิิตซีีรีส์ี ์ออริิจิินััลของ Viu (วิิว) ที่่�เชื่่�อมโยงกัับเรื่่�องราวในสัังคม และ
วััฒนธรรมท้้องถิ่่�น ล่่าสุุดคืือการร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรอย่่าง เอไอเอส เพลย์์ (AIS PLAY) ผู้้�ให้้บริิการ
Streaming Service Provider ใน การพััฒนาเนื้้�อหาซีีรีีส์์ฉบัับออริิจิินััลสำำ�หรัับภููมิิภาคร่่วมกััน และถืือเป็็น
ครั้้�งแรกของ AIS Play ด้้วยที่่�เข้้าร่่วมกัับผู้้�ให้้บริิการด้้านวิิดีโี อสตรีีมมิ่่�งแบบ OTT ระดัับภููมิภิ าคเพื่่�อพััฒนา
คอนเทนต์์ให้้เข้้าถึงึ ผู้้�ชมในจำำ�นวนมากขึ้้�น ประเดิิม 2 เรื่่�อง คืือ My Bubble Tea หวานน้้อยรััก 100% และ
Voice in the Rain ตามโมเดลที่่�เรีียกว่่า วิิว ออริิจินัิ ัล (Viu Original)
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4. LINE TV
LINE TV เป็็นเว็็บไซต์์และแอปพลิิเคชัันที่่�ให้้บริิการวีีดิทัิ ศั น์์ตามคำำ�ขอโดยไม่่เสีียค่่าสมััครสมาชิิก
รายเดืือนหรืือรายปีี พััฒนาโดย ไลน์์ คอร์์ปอเรชั่่�น ประเทศญี่่�ปุ่่�นและเปิิดให้้บริิการในประเทศไทยเป็็นแห่่ง
แรกในวัันที่่� 28 ตุุลาคม พ.ศ. 2557 ผู้้�ใช้้งานสามารถรัับชมเนื้้�อหาต่่างๆได้้แบบฟรีีไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย โดยไลน์์
ทีีวีี มีีรายได้้จากการขายโฆษณา LINE TV ให้้ความสำำ�คััญกัับการผลิิตคอนเทนต์์ใน 3 ส่่วนหลัักๆ ได้้แก่่
คอนเทนต์์แบบรีีรััน, ออริิจิินััลคอนเทนต์์ และคอนเทนต์์ประเภทดนตรีี ภายใต้้ความร่่วมมืือกัับพาร์์ตเนอร์์
ผู้้�ผลิิตคอนเทนต์์จำำ�นวน 161 ราย LINE TV เป็็นแพลตฟอร์์มรีีรัันคอนเทนต์์ยอดนิิยมอัันดัับหนึ่่�งของคน
ไทยต่่อเนื่่�องกัันหลายปีี
LINE TV มีีเป้้าหมายที่่�ต้้องการเข้้าถึึงคนไทยทุุกคน และมีีแผนต่่อยอดเป็็น “แพลตฟอร์์ม
การซื้้�อขาย” หรืือ Commerce Platform ในปีี 2563 และบรรลุุเป้้าหมาย “อัันดัับ 1 ทีีวีอี อนไลน์์” ในปีี 2564
แม้้ว่่า LINE TV จะมีีพัันธมิิตรที่่�ผลิิตคอนเทนต์์ให้้มากมาย แต่่หนึ่่�งในหััวใจที่่�ทำำ�ให้้ LINE TV มีีจำำ�นวน
ผู้้�ชมเติิบโตคืือ LINE TV Original Content ซึ่่�งมีีสถิิติิพบว่่าผู้้�รัับชม LINE TV Original Content ต่่อเรื่่�อง
เพิ่่�มขึ้้�นมากถึึงร้้อยละ 32 จากปีี 2561-2562 และยัังดำำ�เนิินการสร้้าง Original Content ต่่อไปอย่่างต่่อ
เนื่่�องเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�ชม13

The Standard. สรุุป 7 เรื่่�องราวของ LINE Today และ LINE TV กัับเป้้าหมายการอยู่่�กัับผู้้�ใช้้ตั้้�งแต่่ตื่่�นถึึงนอน. 26/02/2020.
สืืบค้้นเมื่่�อวัันที่่� 5 มกราคม 2564 จาก https://thestandard.co/line-explosion-2020/
13
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คำำ�ถามและคำำ�ตอบ
Questions
1. ประเด็็นที่่�ผู้้�ผลิิตในประเทศไทยควรพััฒนาเพื่่�อประโยชน์์ในการร่่วมผลิิตรายการในอนาคต?
Answers
1. การพััฒนา Proposal เพราะว่่าผู้้�ผลิิตในประเทศไทยคุ้้�นชิินกัับการทำำ�งานกัับสถานีีโทรทััศน์์ใน
ประเทศไทย และทำำ�การตลาดแค่่ในประเทศไทย และคุ้้�นชิินกัับการโดนกำำ�กัับด้้วยผู้้�บริิหารจากทางสถานีี
โทรทััศน์์ ซึ่่�งเข้้าใจแต่่ตลาดของตนเอง เพราะฉะนั้้�นปััญหาของผู้้�ผลิิตของประเทศไทยจริิงๆ นั่่�นก็็คือื จะสร้้าง
Proposal อย่่างไร ที่่�บริิษัทั ระดัับนานาชาติิจะเห็็นจุุดเด่่น จุุดดีีของ Proposal เรื่่�องนี้้�เป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คัญ
ั มาก
เพราะ Production House ในประเทศไทยยัังไม่่ค่่อยมีีความเชี่่�ยวชาญทางด้้านนี้้�
2.	ด้้านการสร้้างเครืือข่่าย หรืือ Connection การทำำ�ธุุรกิิจกัับต่่างชาติิ ประเด็็นที่่�สำำ�คััญ คืือ รู้้�จััก
ว่่าบริิษััทไหน มีีศัักยภาพ จริิงใจในการร่่วมงาน ลงทุุนเพื่่�อสร้้างคุุณภาพ ไม่่ใช่่กำำ�ไรอย่่างเดีียว
Questions
2. สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด ส่่งผลต่่อการจััดจำำ�หน่่ายเนื้้�อหารายการใน
ปััจจุุบััน อย่่างไร?
Answers
คอนเทนต์์แต่่ละคอนเทนต์์ มีีกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ชััดเจน เช่่น ภาพยนตร์์บางเรื่่�องที่่�ตอนแรกมีีการ
วางแผนที่่�จะเผยแพร่่ในโรงภาพยนตร์์ แต่่เมื่่�อมีีสถานการณ์์โควิิด จึึงปรัับเปลี่่�ยนเป็็น Premier บน OTT
Platform ซึ่่�งเป็็นการเปลี่่�ยนแผนการกลางทาง แต่่กลัับประสบความสำำ�เร็็จมากๆ ในเชิิงการเผยแพร่่ผ่่าน
OTT ที่่�เป็็น Premier ซึ่่�งเมื่่�อดููจากสถานการณ์์ปัจั จุุบันั แล้้ว ผู้้�ประกอบธุุรกิิจต้้องมีีไหวพริิบ อ่่านสถานการณ์์
อ่่านสภาวะของเศรษฐกิิจ และสภาวะของผู้้�บริิโภคให้้ได้้ ต้้องมีีการตััดสิินใจอย่่างมีีพลวััตร และไม่่ควรยึึด
ติิดกัับรููปแบบเดิิมๆของ window strategy ซึ่่�งก็็คือื ขบวนการการเผยแพร่่เนื้้�อหารายการ ว่่าเผยแพร่่ช่อ่ ง
ทางไหนก่่อนหรืือหลััง ซึ่่�งในปััจจุุบััน มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปเยอะ เมื่่�อติิดตาม Social Media กระแสของ
การรัับชมผ่่านทาง OTT Platform ซึ่่�งส่่งผลเป็็นการเปิิดตลาดต่่างประเทศได้้ด้ว้ ย เพราะตลาดต่่างประเทศ
ก็็จะจัับตามองกระแสที่่�เกิิดใน Social Media เป็็นหลัักในการตััดสิินใจรัับชม ซึ่่�งแสดงว่่าตลาดต่่างประเทศ
จัับตามองเนื้้�อหารายการของประเทศไทยอยู่่� และกระแสที่่�เกิิดขึ้้น� นั้้�นทำำ�ให้้มูลู ค่่าของเนื้้�อหารายการสููงขึ้้น�
กลายเป็็นปรากฎการณ์์ใหม่่
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Questions
จุุดแข็็งที่่�หากประเทศต่่างๆในเอเชีียมาร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการ Co-Production คืือ อะไร?
Answers
ประเทศในเอเชีียมีีความคล้้ายกัันด้้านวััฒนธรรมและความชื่่�นชอบเนื้้�อหารายการ
ประเทศในเอเชีียมีีการใช้้โซเชี่่�ยวมีีเดีียเยอะขึ้้�น
ประเทศในเอเชีียมีีการยอมรัับซึ่่�งกัันและกััน
ประเทศในเอเชีียสามารถร่่วมกัันกระตุ้้�นการท่่องเที่่�ยวในกลุ่่�มประเทศในเอเชีียได้้
ถ้้าประเทศในเอเชีียร่่วมผลิิตรายการด้้วยกัันเองจะได้้ประโยชน์์ด้้านราคา
เดิินทางระหว่่างกัันในประเทศเอเชีียใช้้เวลาไม่่นาน ไม่่เกิิน 6 ชั่่�วโมง
ประเทศในเอเชีียมีีประชากร 4,000 กว่่าล้้านคน
Questions
ตััวอย่่างปััจจััยที่่�ผู้้�ประกอบธุุรกิิจควรพิิจารณาในการเลืือกองค์์ประกอบของเนื้้�อหารายการเพื่่�อการ
ร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการ (Co-production) ?
Answers
นัักแสดงตััวนำำ�ในเรื่่�อง
การเลืือกนัักแสดงเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญในการดึึงดููดความสนใจของผู้้�ชม สามารถสร้้างกระแส
คอนเทนต์์ทางการตลาดได้้ โดยหลัักการในการคััดเลืือกนัักแสดงตััวนำำ�ในเรื่่�องมีี 2 ประการ กล่่าวคืือ
ประการแรกคััดเลืือกจากนัักแสดงที่่�มีีชื่่�อเสีียงหรืือ Influencer ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นนัักแสดงที่่�ทรงอิิทธิิพลทำำ�ให้้
สามารถง่่ายในการสร้้างกระแสคอนเทนต์์ทางการตลาดได้้ ประการที่่� 2 คััดเลืือกจากนัักแสดงที่่�ไม่่ได้้มีชื่่�ี อ
เสีียง แต่่เป็็นนัักแสดงที่่�มีีบุุคลิิกมีีเสน่่ห์์ ฝีีมืือขั้้�นเทพ เข้้าใจในการถ่่ายทอดบทบาทของตนได้้ดีีสามารถสื่่�อ
อารมณ์์ของตััวละครให้้สามารถเข้้าถึงึ คนดููได้้
ผู้้�กำำ�กัับและทีีมงาน
ผู้้�กำำ�กัับและทีีมงานที่่�มีีฝีีมืือความสามารถในการสร้้างสรรค์์จะสามารถผลิิตผลงานคอนเทนต์์ที่่�
สามารถดึึงดููดสายตาประชาชนได้้
บริิษััทผู้้�สร้้าง
บริิษัทั ผู้้�สร้้างเปรีียบเสมืือนแบรนด์์ที่่�สามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กับั สายตาคนดูู นอกจากนั้้�น การ
ลงทุุนสร้้างฉากที่่�สมจริิง ความสามารถในผลงานฉาก CGI หรืือ Special Effect ก็็สามารถก็็ดึึงดููดสายตา
ประชาชนได้้เช่่นกััน
รางวััลที่่�ได้้รัับ
รางวััลที่่�เคยได้้รัับสามารถรัับรองถึึงความสามารถของนัักแสดง คุุณภาพของผู้้�กำำ�กัับและทีีมงาน
และบริิษััทผู้้�สร้้างได้้
การดููตััวอย่่างคลิิปสั้้�น
การดููตััวอย่่างคลิิปสั้้�น อัันได้้แก่่ Promo, Teaser, Trailer มาประกอบการพิิจารณา

บทเนื้้�อเรื่่�อง
การเขีียนเนื้้�อเรื่่�องต้้องพิิจารณาถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ต้้องการให้้เป็็นผู้้�รัับชมว่่าผู้้�ชมที่่�เป็็นกลุ่่�ม
เป้้าหมายนั้้�นมีีวััฒนธรรม มีีรสนิิยม ความชอบอย่่างไร จากนั้้�นก็็ควรทำำ�เขีียนเนื้้�อเรื่่�องที่่�มีีเนื้้�อหาที่่�คุ้้�นเคย
ของผู้้�ชมกลุ่่�มนั้้�น นอกจากนั้้�นต้้องมาพิิจารณาองค์์ประกอบของบทเนื้้�อเรื่่�องว่่าอะไร คืือ ใจความสำำ�คััญซึ่่�ง
ประกอบด้้วย
โครงเรื่่�อง คืือ แก่่นเรื่่�องของเนื้้�อหาเพื่่�อให้้ผุ้้�ชมได้้เห็็นใจความสำำ�คััญของเรื่่�อง (Keyword) โดย
เป็็นการเล่่าเรื่่�องด้้วยการใช้้วิิธีีลำ�ดั
ำ ับภาพเหตุุการณ์์ และวางเนื้้�อหาให้้ดููสอดคล้้องอย่่างมีีเหตุุมีีผล รวมถึึง
มีีจุุดไคลแมกซ์์ที่่�ไขคำำ�ตอบบทสรุุปของเรื่่�องแก่่ผู้้�ชม
ตััวละคร ประกอบด้้วย 3 ตััวละคร อัันได้้แก่่
1) ผู้้�กระทำำ�หรืือผู้้�ได้้รัับผลจากกระทำำ�ในบทละคร
2) ตััวเอกหรืือตััวหลัักในการเล่่าเรื่่�อง
3) ตััวละครรองหรืือตััวเสริิมในการเล่่าเรื่่�องเพื่่�อเพิ่่�มอรรถเนื้้�อหา
6.3 สาระทางความคิิด ถืือเป็็นกระจกสะท้้อนที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ชมตระหนัักถึึงผลของการกระทำำ�ที่่�จะส่่ง
ผลลััพธ์์ที่่�จะได้้ตามมา ซึ่่�งเป็็นแง่่คิิดสาระของปรััชญาอัันเป็็นคติิคำำ�สอนในการใช้้ชีีวิิตขึ้้�นมาอ้้าง
6.4 เพลง ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการถ่่ายทอดเรื่่�องราว โดยการใช้้เสีียงดนตรีีและเพลงในการสื่่�อสาร
ไปยัังผู้้�ชม ซึ่่�งเนื้้�อหาของเพลงจะมีีประโยชน์์ในการเล่่าเรื่่�องย่่อ และสื่่�ออารมณ์์ของนัักแสดงแต่่ละฉากได้้
Questions
ประเทศจีีนเป็็นตลาดใหญ่่ ที่่�ผู้้�ประกอบธุุรกิิจหลายๆประเทศสนใจลงทุุนร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการ
หรืือส่่งเนื้้�อหารายการไปจำำ�หน่่ายในจีีน คำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นสำำ�หรัับการร่่วมผลิิตเนื้้�อหารายการกัับประเทศ
จีีนหรืือการจำำ�หน่่ายเนื้้�อหารายการไปยัังประเทศจีีน คืือ อะไร?
Answers
ประเทศจีีนก็็มีีการควบคุุมที่่�เรีียกว่่าเป็็น International Quota ของคอนเทนต์์ที่่�จะไปสู่่�สายตาผู้้�ชม
ที่่�ประเทศจีีน ซึ่่�งจะนัับรวมหมดไม่่ว่่าจะเป็็นฝั่่�งของ Hollywood เอง หรืือฝั่่�งทางไทยหรืือประเทศอื่่�นๆ
ก็็จะไปรวมอยู่่�ในโควต้้านี้้�
นอกเหนืือจากโควต้้าจะมีีอีกี ส่่วนหนึ่่�งคืือเป็็นเรื่่�องของ censorship ของประเทศจีีนเอง ประเทศจีีน
เองค่่อนข้้างมีีความเข้้มงวดในเรื่่�องของการกลั่่�นกรองคอนเทนต์์ว่า่ มีีประเภทใดบ้้างที่่�ไม่่เหมาะสม ซึ่่�ง WeTV
ในฐานะที่่�เป็็นแพลตฟอร์์มหลัักก็็ทำำ�ตามกฎอย่่างเข้้มงวด ตััวอย่่างอย่่างเช่่น คอนเทนต์์เรื่่�องผีี ซึ่่�งเป็็นที่่�ชื่่�น
ชอบของผู้้�ชมชาวไทย แต่่เป็็นเรื่่�องต้้องห้้ามของจีีนและอาจจะไม่่ผ่า่ นการเซ็็นเซอร์์ หรืือคอนเทนต์์ที่่�มีคี วาม
รุุนแรง ก็็ต้้องมีีความระมััดระวัังค่่อนข้้างสููง
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รายชื่่�อคณะผู้้วิ� ิจััย
ที่่�ปรึึกษา

รองเลขาธิิการ กสทช.
ผศ.ดร.ภัักดีี มะนะเวศ

หััวหน้้าโครงการวิิจััย

ศาสตราจารย์์ ดร.ธวััชชััย สุุวรรณพานิิช

ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านนิิเทศศาสตร์์

รองศาสตราจารย์์ พ.ต.ท.หญิิง ดร.ศิิริิวรรณ อนัันต์์โท

ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านนิิติิศาสตร์์

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สาธิิตา วิิมลคุุณารัักษ์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ธีีรเดช มโนลีีหกุุล
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.วรรณวิิภา เมืืองถ้ำำ��

ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเศรษฐศาสตร์์

รองศาสตราจารย์์ ดร.พิิทัักษ์์ ศรีีสุุขใส

ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านบริิหารธุุรกิิจ

อาจารย์์ ดร.ประพัันธ์์ วงศ์์บางโพ

ผู้้�ช่่วยนัักวิิจััย

นายพีีรพงศ์์ จงไพศาลสกุุล
นายวรุุตม์์ วิิมลคุุณารัักษ์์
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