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พัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการแข่งขันในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ด้วยมาตรการร่วมผลิต

รายการโทรทัศน์ (Co-Production) โดยทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับทุนสนับสนุนการ
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คำำานิัยามของการร่วมผู้ลิต่รายการ

การร่วมผลิตรายการ (Co-Production) หมายถ้ึง กระบวนการร่วมในการผลิตรายการโทรทัศน์ 

การแบ่งปันค่าใช้จ่ายในการผลิต และการมีส่วนร่วมในกรรมสิทธิ�ของการผลิตน้ัน การร่วมผลิตรายการ

โทรทัศน์มีข้ันตอนหลักๆคือ การวางแผน การผลิต และการเผยแพร่รายการ การวางแผนร่วมผลิต 

จะเก่ียวข้องกับเร่ืองการวางแผนงบประมาณ รูปแบบ เน้ือหา และการตีความรายการ การผลิตรายการ

จะเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการเขียนบท การแสดง และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการผลิต ส่วน 

การเผยแพรเ่น้ือหารายการจะเก่ียวขอ้งกับการสรา้งเครอืข่ายในการเผยแพร ่การลดขอ้จำากัดในการเขา้สู่

ตลาดต่างประเทศ และการสร้างบรรยากาศการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ

การร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ คือ กระบวนการร่วมในการผลิตรายการโทรทัศน์

ระหว่างคู่สัญญาท่ีมาจากประเทศต้ังแต่ 2 ประเทศข้้นไป ท่ีให้แต่ละชาติมีส่วนร่วมในการผลิตเน้ือหา

รายการเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรม โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่่ายมีการแบ่งปันค่าใช้จ่ายใน

การผลิต หรือมีบทบาทในข้ันตอนของกระบวนการผลิต และการมีส่วนร่วมในกรรมสิทธิ�ของผลงาน 

การผลิตน้ัน โดยแต่ละชาติจะมีส่วนร่วมในรูปแบบใด ในสัดส่วนการลงทุนเท่าไร ข้้นอยู่กับการเจรจาต่อ

รองและข้อสัญญาทางธุรกิจระหว่างคู่สัญญาในแต่ละชาติเป็นหลัก

แนวทางปฏิิบัติและข้ันตอนการดำาเนินงานในการร่วมผลิตรายการ แต่เดิมน้ันสามารถึแบ่งออกได้

เป็น 3 ข้ันตอน กล่าวคือ ข้ันเตรียมการผลิตรายการ (Pre-Production) ข้ันตอนผลิตรายการ (Production) 

จนถ้ึงข้ันตอนหลังการผลิตรายการ (Post Production) ซ่้งในแต่ละข้ันตอนมีกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี
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โดยท่ัวไปแล้ว การร่วมผลิตรายการ (Co-Production) สามารถึร่วมกันได้ในทุกข้ันตอนของการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ นับต้ังแต่การร่วมลงทุนไปจนถ้ึงการเผยแพร่และจัดจำาหน่ายรายการไปสู่ลูกค้า ใน

กรณีท่ีผู้ร่วมผลิตรายการเป็นเจ้าของช่องรายการหรือเจ้าของแพลตฟอร์ม หลังจากจบกระบวนการผลิต

รายการแลว้ก็จะมีข้ันตอนของการจดัผังรายการเพ่ือนำารายการท่ีเสรจ็สมบูรณ์แล้วไปออกอากาศหรอืเผย

แพรใ่นเวลาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผู้ชม โดยรายการยอดนยิมต่างๆ ไมว่่าจะเปน็รายการท่ีผลิตเอง และรายการ

ลิขสิทธิ�ท่ีเป็นท่ีนิยมของผู้ชม จะถูึกจัดให้อยู่ในช่วงเวลาท่ีมีผู้ชมมากท่ีสุด (primetime) คือช่วงเวลาหลังข่าว

ประมาณ 20.30 – 22.30 น.

ประโยชี้น์ัท้�คำาดว่าจะได�รับจากการร่วมผู้ลิต่รายการโทรทัศน์ั

1. ด้านการเงิน (Financing) สำาหรับผู้ผลิตรายการในประเทศท่ีมีการลงทุนขนาดเล็ก หากมีโอกาส

ร่วมผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์กับต่างประเทศท่ีมีทุนมากกว่า จะช่วยเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการ 

รายเล็กสามารถึเข้าถ้ึงแหล่งทุน ถืึอเป็นโอกาสใหม่ๆท่ีจะได้ทำางานระดับใหญ่ข้้น 

 2. ด้านการผลิตรายการ (Production) การการร่วมผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์จะทำาให้ผู้ผลิต

แต่ละฝ่่ายสามารถึเข้าถ้ึงโครงการใหม่ๆ ได้ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ประเทศเล็กอาจสามารถึเรียนรู้

ทักษะและความชำานาญจากผู้ร่วมผลิตต่างประเทศท่ีมีผลงานระดับโลก 

3. ขนาดของตลาด (Market size) ส่ิงสำาคัญของการร่วมผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์กับ 

ต่างประเทศ คือเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตแต่ละฝ่่ายสามารถึก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ ท้ังประเทศ

ของผู้ร่วมผลิต และประเทศอ่ืนๆ ในตลาดโลก

4. การจัดจำาหน่าย (Distribution) การร่วมผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์กับต่างประเทศ ช่วยลด

ข้อจำากัดหลายประการในการจัดจำาหน่ายหรือเผยแพร่รายการในประเทศท่ีร่วมผลิต เพราะจะได้สิทธิ 

ในฐานะเป็นผู้ผลิตในประเทศเหล่าน้ัน เช่น ไม่ถูึกจำากัดด้านสัดส่วนของเน้ือหารายการจากต่างประเทศ 

(quota access) ทำาให้เน้ือหารายการเหล่าน้ันสามารถึถึูกพิจารณาเป็นผลงานของท้องถ่ิึน (local  

production) ซ่้งจะไม่ถูึกจำากัดในการเผยแพร่ตามโควต้าท่ีแต่ละประเทศกำาหนด

5. ด้านวัฒนธรรม (Cultural aspect) การเข้าไปถ่ึายทำารายการในบางประเทศมีข้อจำากัดทาง

วัฒนธรรม เพราะบางประเทศไม่อนุญาตให้กองถ่ึายต่างประเทศเข้าไปถ่ึายในบางสถึานท่ีของประเทศน้ัน 

การ่วมผลิตเน้ือหารายการกับประเทศอ่ืนจ้งช่วยลดข้อจำากัดทางวัฒนธรรมบางประการของบางประเทศ

ลงได้ เพราะจะได้รับการยอมรับและเช่ือถืึอเสมือนเป็นทีมของประเทศน้ัน

6. การเข้าถ้ึงสิทธิและมาตรการสร้างแรงจูงใจของรัฐบาลต่างประเทศ ในหลายประเทศมี 

การกำาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจในการลงทุน หรือ Incentive ซ่้งคล้ายกับมาตรการของประเทศไทย

โดย BOI (Thailand Board of Investment) ดังน้ัน การร่วมผลิตเน้ือหารายการกับต่างประเทศจะช่วย

ให้ผู้ผลิตฝ่่ายไทยสามารถึเข้าถ้ึงสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศด้วยเช่นกัน
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จุดแข็งของประเทศไทยในัการร่วมผู้ลิต่รายการโทรทัศน์ักับต่่างประเทศ

1. ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านบุคลากร ทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถึ มีความเช่ียวชาญและ 

มีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ และมีอุปกรณ์การถ่ึายทำาท่ีได้มาตรฐานระดับโลก (world class)

2. ค่าใช้จ่ายในการถ่ึายทำาเน้ือหารายการในประเทศไทยไม่สูงมาก เน่ืองจากค่าแรงบุคลากร 

ด้านการผลิตรายการไม่สูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตเน้ือหารายการในประเทศไทยมีราคาถูึกกว่า 

เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ 

3. ประเทศไทยมีสถึานท่ีถ่ึายทำา (location) สวยงาม มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักท่ัวโลก 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม รวมท้ังอาหารของประเทศไทยเป็นเร่ืองท่ีโด่งดังท่ัวโลก ซ่้งเป็นปัจจัยด้งดูด

ได้ประการหน่้ง

5. ดารา นักแสดงของไทยมีความสามารถึ เป็นท่ีนิยมชมชอบในหลายๆประเทศ

6. เร่ืองราวและเน้ือหารายการบางประเภทท่ีผลิตและนำาเสนอโดยประเทศไทยมีจุดเด่นไม่ซำ้าใคร 

เช่น เร่ืองความเช่ือเร่ืองผี (horror) หรือการผลิตเน้ือหารายการซีรีส์วาย (Boy's Love)

7. ประเทศไทยเปิดกว้างสำาหรับการร่วมผลิตเน้ือหารายการกับต่างประเทศ ยังไม่มีระบบการจำา

กัดโควต้าหรือสัดส่วนเน้ือหาประเภทต่างๆ และข้อจำากัดด้านเน้ือหาทางวัฒนธรรมมากนัก เม่ือเปรียบเทียบ

กับประเทศอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน

ในยุคภูมิทัศน์ส่ือใหม่ การให้บริการคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น OTT กำาลังมีบทบาท

สำาคัญในการเปิดโอกาสสำาหรับการสร้างสรรค์เน้ือหาใหม่ๆ มาสู่สายตาผู้ชม กระบวนการผลิตเน้ือหา

รายการระหว่าง OTT ร่วมกับผู้ประกอบกิจการระดับประเทศ อาจเป็นในรูปแบบร่วมทุนการผลิตเน้ือหา

ต้ังแต่ต้น หรือมีส่วนร่วมในการกำาหนดรูปแบบและเน้ือหารายการ รวมท้ัง การกำาหนดตัวดารานักแสดง 

หรือการมีส่วนร่วมในการเผยแพรเ่น้ือหารายการในระดบันานาชาต ิซ่้งเปน็โอกาสใหมข่องผู้ประกอบกจิการ

โทรทัศน์และผู้ผลิตคอนเทนต์ในปัจจุบันอย่างย่ิง ดังน้ัน จ้งเห็นความร่วมมือในการผลิตรายการรูปแบบน้ี

ระหว่างผู้ผลิตคอนเทนต์หรือช่องโทรทัศน์กับแพลตฟอร์ม OTT มากข้้นในอนาคต นับว่าเป็นโอกาสทาง

ธุรกิจ (business opportunities) ท่ีสดใสสำาหรับผู้ผลิตเน้ือหารายการของไทยในปัจจุบัน

หากต่�องการรว่มลงทุนัในัการรว่มผู้ลิต่เนืั�อหารายการโทรทศัน์ัระหว่าง
ประเทศไทยและต่่างประเทศต่�องทำาอย่างไร

1. พิจารณาความมส่ีวนร่วมในการผลติเน้ือหารายการในมติิต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมด้านการเงิน 

(Financial Contribution) การมีส่วนร่วมด้านเทคนิค (Technical Contribution) การมีส่วนร่วม 

ด้านวัฒนธรรม (Cultural Contribution)

2. พิจารณาเลือกผู้ร่วมลงทุนผลิตเน้ือหารายการ (Business Partners) ท่ีเหมาะสม

3. พิจารณาเลือกรูปแบบการร่วมผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ

4. พิจารณารูปแบบการร่วมลงทุน ข้อสัญญา กฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง
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ร้ปแบบของการร่วมผู้ลิต่เนืั�อหารายการโทรทัศน์ัระหว่างประเทศ

รูปแบบของการร่วมผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ (Co-Production) สามารถึแยก 

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การร่วมผลิตแบบเป็นทางการ (Official Co-Production) และ

2. การร่วมผลิตแบบไม่เป็นทางการ (Unofficial Co-Production)

1.	 ก�รร่วมผลิิตเน้ิ�อห�ร�ยก�รโที่รทัี่ศน์ิระหว่�งประเที่ศแบบเป็นิที่�งก�ร	(Official	Co-Production)	

 การร่วมผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศแบบเป็นทางการ (Official Co-Produc-

tion) คือ การผลิตรายการร่วมระหว่างบริษัทผู้ผลิตเน้ือหาจาก 2 ประเทศ โดยท่ีรัฐบาลของบริษัทผู้ร่วม

ผลิตในแต่ละประเทศได้มีการเจรจาต่อรอง และลงนามสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการร่วมกันเพ่ือส่งเสริม

และอำานวยความสะดวกใหแ้ก่บริษัทของประเทศผู้ดำาเนินการร่วมผลิตเน้ือหารายการโทรทศัน์ร่วมกันตาม

ข้อตกลง โดยเม่ือรัฐบาลของท้ังสองประเทศมีการลงนามสนธิสัญญาร่วมกันแล้ว บริษัทผู้ผลิตเน้ือหาใน

แต่ละประเทศจะสามารถึทำาเร่ืองขออนุมัติให้โครงการ (Project) ท่ีมีการร่วมผลิตน้ันกลายเป็นข้อตกลง

การร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศแบบเป็นทางการได้ 

 ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา หรือความตกลงด้านการร่วมผลิต

รายการระหว่างประเทศกับประเทศใดอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีหลายประเทศท่ีให้ความสนใจในการทำาความ

ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการร่วมผลิตเน้ือหารายการกับประเทศไทย ซ่้งประเทศไทยกำาลังอยู่ในข้ันตอน 

การพิจารณาในสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบทวิภาคีเก่ียวกับการร่วมผลิตเน้ือหา

รายการระหว่างประเทศ

 เม่ือโครงการดังกล่าวได้เป็น Official Co-Production แล้ว เน้ือหาท่ีถูึกผลิตข้้นจากโครงการ

จะถึือว่าเป็นการผลิตภายในประเทศรูปแบบหน่้ง ทำาให้สามารถึได้รับการสนับสนุนท่ีเท่าเทียมกันจากทุก

ภาคส่วนเสมือนเป็นการผลิตภายในประเทศ เช่น เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล การขอวีซ่าสำาหรับพนักงาน 

ต่างชาติและการนำาเข้าอุปกรณ์การถ่ึายทำา ฯลฯ1 

2.	 ก�รร่วมผลิิตร�ยก�รโที่รทัี่ศน์ิระหว่�งประเที่ศแบบไม่เป็นิที่�งก�ร	(Unofficial	Co-Production)

 การร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศแบบไม่เป็นทางการ (Unofficial Co-Production) 

คือ การร่วมกันผลิตรายการระหว่างบริษัทผู้ผลิตเน้ือหา (Content provider) จาก 2 ประเทศหรือมากกว่า 

โดยไม่ได้อาศัยสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศของรัฐบาลเข้ามาเก่ียวข้อง กล่าวคือ ข้อตกลง

และเง่ือนไขท้ังหมดจะเป็นไปตามสัญญาทางธุรกิจท่ีบริษัทคู่ค้าทุกฝ่่ายตกลงกันเอง ซ่้งอยู่บนพ้ืนฐาน 

ความเป็นอิสระในการเข้าทำาสัญญา (Freedom of Contract) ดังน้ันการทำาความร่วมมือในลักษณะน้ี 

อาจไม่ได้การสนับสนุนใด ๆ จากรัฐบาลหากแต่เป็นการเห็นช่องทางในทางการค้าของผู้ร่วมผลิตรายการ

น่ันเอง การร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศแบบไม่เป็นทางการมีลักษณะท่ัวไปท่ีสำาคัญ 4 ประการ

ดังน้ี 

1 TIME Consulting. รายงานผลการศ้กษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการกำาหนดแนวทางส่งเสริมโอกาสในการทำาการค้าบริการท่ีเก่ียวข้อง

กับกิจการโทรทัศน์ในภูมิภาคอาเซียน. 2561.
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 1) การร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศจะต้องมีการร่วมมือกันอย่างน้อย 1 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านเทคนิค หรือด้านศิลป์ 

 2) ความเปน็เจ้าของเน้ือหาท่ีทำาการผลติ (ลิขสิทธิ�) จะเป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุไว้

ในสัญญาทางธุรกิจระหว่างกัน 

 3) ท้ังสองฝ่่ายมักจะเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีมีวัตถุึประสงค์เพ่ือการผลิตเน้ือหาท่ีอยู่ในประเทศ

ท่ีทำาความร่วมมือระหว่างกัน 

 4) เง่ือนไขอ่ืนๆ นอกเหนือจากลักษณะข้างต้น จะเป็นไปตามข้อตกลงท่ีถูึกระบุในสัญญาทาง

ธุรกิจ แตกต่างกันไปในแต่ละกรณี
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กฎหมายการคำ�าและการลงทุนัภายในัท้�เก้�ยวข�องกับการดำาเนิันัการ
ต่ามโคำรงการร่วมผู้ลิต่เนืั�อหารายการ	

การดำาเนินการตามโครงการร่วมผลิตเน้ือหารายการ (Co-Production Project) ถืึอเป็นกิจกรรม

ทางธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริหารซ่้งถูึกควบคุมตามกรอบกฎหมายภายในและหน่วยงานภาครัฐท่ีมี

อำานาจหน้าท่ีในการกำากับดูแลการผลิตเน้ือหารายการ ซ่้งผู้ประกอบธุรกิจควรศ้กษาเน้ือหาสาระของกรอบ

กฎหมายภายในท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดำาเนินตามโครงการร่วมผลิตเน้ือหารายการ (Co-Production Project) 

ก่อนการเร่ิมโครงการเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการดำาเนินธุรกิจ  ท้ังน้ี หลักกฎหมายท่ีสำาคัญ

ประกอบด้วยกฎหมายหลัก 2 ฉบับ โดยฉบับแรก ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ซ่้งเป็นกฎหมายหลักท่ีใช้วางแนวทางการควบคุมและดูแลการเข้ามาลงทุนของคนต่างชาติใน

ธุรกิจต่าง ๆ  ในประเทศ โดยเจตนารมณ์เบ้ืองต้นเพ่ือพัฒนาโครงสร้างของระบบเศรฐกิจ รวมถ้ึงการพัฒนา

ประสิทธิภาพและความสามารถึในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศเป็นหลักสำาคัญ 

กฎหมายอีกฉบับ คือ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  

ซ่้งมีเจตนารมณ์ในการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่นักลงทุนต่างชาติเพ่ือด้งดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ให้เข้ามาในประเทศไทยเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย 

พระร�ชบััญญัติ่ก�รประกอบัธุุรกิจของคำนำต่่�งด้้�ว พ.ศ. 2542

พระราชบญัญัติการประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 ถืึอเป็นหน่้งในกฎหมายท่ีสำาคัญของ

กรอบโครงสร้างทางกฎหมาย (Legal Framework) ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากแนวนโยบายของรัฐบาลไทย

ในการเปิดรับการลงทุนของคนต่างชาติในปัจจุบัน ซ่้งกฎหมายฉบับน้ีถืึอเป็น กฎหมายหลักท่ีใช้วางแนวทาง

การควบคมุและดแูลการเขา้มาลงทนุของคนตา่งชาตใินธุรกิจต่าง ๆ  ในประเทศ โดยหลกัการของกฎหมาย

ฉบับน้ีมุ่งท่ีจะบังคับใช้ต่อผู้ประกอบธุรกิจท่ีเป็นคนต่างด้าว ตามความหมาย แห่งมาตรา 4 ของ พระราช

บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.25422 ซ่้งหากผู้ประกอบธุรกิจมีสัญชาติไทยย่อมไม่ตกอยู่

ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับน้ี ผู้ประกอบธุรกิจต่างด้าวด้าวสามารถึประกอบธุรกิจต่าง ๆ  ได้เฉพาะธุรกิจ
2 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี “คนต่างด้าว หมายความว่า 

 (1) บุคคลธรรมดาซ่้งไม่มีสัญชาติไทย

 (2) นิติบุคคลซ่้งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

 (3) นิติบุคคลซ่้งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปน้ี

 (ก) นิติบุคคล ซ่้งมีหุ้นอันเป็นทุนต้ังแต่ก่้งหน่้งของนิติบุคคลน้ันถืึอโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซ่้งมีบุคคลตาม (1) หรือ 

(2) ลงทุนมีมูลค่าต้ังแต่ก่้งหน่้งของทุนท้ังหมดในนิติบุคคลน้ัน

 (ข) ห้างหุ้นส่วนจำากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ท่ีจดทะเบียน ซ่้งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (1)

 (4) นิติบุคคลซ่้งจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่้งมีหุ้นอันเป็นทุนต้ังแต่ก่้งหน่้งของนิติบุคคลน้ันถืึอโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือ

นิติบุคคลซ่้งมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลค่าต้ังแต่ก่้งหน่้งของทุนท้ังหมดในนิติบุคคลน้ัน

เพ่ือประโยชน์แห่งคำานิยามน้ีให้ถืึอว่าหุ้นของบริษัทจำากัดท่ีมีใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถืึอเป็นหุ้นของคนต่างด้าว เว้นแต่จะได้มีกฎกระทรวง

กำาหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน”
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ท่ีไม่ถูึกสงวนหรือจำากัดไว้เพ่ือคนไทยหรือผู้ประกอบการสัญชาติไทยตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ  

ซ่้งตามบทบัญญัติของ มาตรา 83 มีอยู่ด้วยกัน 3 บัญชี ดังน้ี

บัญชีท่ี 1 เป็นประเภทธุรกิจท่ีห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามเหตุผลพิเศษท่ีกำาหนดไว้ 

บัญชีท่ี 2 เป็นประเภทธุรกิจท่ีห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจาก

รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้แก่ ธุรกิจท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยหรือความม่ันคงของประเทศ 

ธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถึกรรมพ้ืนบ้าน หรือธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม ตามท่ีกำาหนดไว้ 

 บัญชีท่ี 3 เป็นประเภทธุรกิจท่ีห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 

โดยเปน็ธุรกิจท่ีคนไทยยงัไม่มีความพรอ้มท่ีจะแขง่ขันในการประกอบธรุกิจกับคนต่างด้าว ท้ังน้ีรวมถึง้ธุรกิจ

บริการทุกประเภท ท่ีมิได้มีการกำาหนดยกเว้นโดยกฎกระทรวง 

พระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เปน็กฎเกณฑ์์ท่ีต้องพิจารณาในการ

ดำาเนินโครงการร่วมผลิตเน้ือหารายการ (Co-Production Project) โดยความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบ

การสญัชาติไทยและผู้ประกอบการตา่งชาต ิซ่้งอยู่ในประเภทของ ธุรกิจบริการ ตามบญัชี 3 แนบทา้ยพระ

ราชบัญญัติ ซ่้งต้องพิจารณาถ้ึง สาระสำาคัญของรูปแบบการร่วมลงทุนในการผลิตเน้ือหารายการซ่้งหาก

มีการจัดต้ังเป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหน่้งซ่้งมีลักษณะของการร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการสัญชาติ

ไทยและต่างด้าว หากมีสัดส่วนการถืึอหุ้นของคนต่างด้าวในนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้้นตามบทบัญญัติของ มาตรา 

4 จะถืึอว่านิติบุคคลน้ันเป็นนิติบุคคลต่างด้าวซ่้งการดำาเนินธุรกิจบริการ อาทิ การร่วมผลิตเน้ือหารายการ

ในประเทศไทย จะถูึกควบคุมโดยกฎหมาย ส่งผลให้ต้องดำาเนินการทำาเร่ืองขออนุญาตประกอบธุรกิจต่อ

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป ตามความแห่งมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

พระร�ชบััญญัติ่ส่งเสริมก�รลงทุุนำ พ.ศ. 2520 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เป็นกฎหมายท่ีมีวัตถุึประสงค์หลัก ในการสนับสนุน

และจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจต่างด้าวรวมถ้ึงผู้ประกอบธุรกิจไทย ดำาเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ ท่ีภาครัฐมุ่ง

สนับสนุนในประเทศมากย่ิงข้้น ซ่้งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของประเทศ รวม

ถ้ึงความต้องการในการส่งเสริมการลงทุนให้กับผุ้ประกอบการภายในประเทศเพ่ือทดแทนการนำาเข้า ซ่้ง

3 มาตรา 8 “ภายใต้บังคับมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 12

 (1) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจท่ีไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการ ด้วยเหตุผลพิเศษตามท่ีกำาหนดไว้ในบัญชีหน่้ง

 (2) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย หรือความม่ันคงของประเทศธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และหัตถึกรรมพ้ืนบ้าน หรือธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม ตามท่ีกำาหนดไว้ในบัญชีสอง เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากรัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

 (3) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจท่ีคนไทยยังไม่มี ความพร้อมท่ีจะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว ตามท่ีกำาหนดไว้

ในบัญชีสาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ”
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บทบัญญัติของกฎหมายได้กำาหนดหลักการให้สิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ แก่นักลงทุน ตลอดจนการให้

หลักประกันการลงทุนและการให้ความคุ้มครองตลาดแก่นักลงทุน ซ่้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(Board of Investment: BOI) เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าวตามกฎหมาย
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ร�ยช่�อหน่ำวยง�นำภ�คำรัฐ กฎ ระเบีัยบั อำ�นำ�จหนำ�้ทีุ�ของหน่ำวยง�นำทีุ�
เกี�ยวข้องกับัม�ต่รก�รร่วมผลิต่ร�ยก�รโทุรทัุศน์ำ 

ในข้ันเตรียมการผลิตรายการ (Pre-Production) ข้ันตอนผลิตรายการ (Production) และข้ันตอน

หลังการผลิตรายการ (Post Production) มีความเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานและหน่วยงานของรัฐท่ี

เก่ียวข้องหลากหลายหน่วยงานในประเทศไทย ซ่้งสามารถึสรุปได้โดยแผนภาพดังต่อไปน้ี

แผนภาพสรุปกระบวนการข้ันตอนการเตรียมการผลิตรายการ (Pre-Production) ข้ันตอนผลิตรายการ 

(Production) จนถ้ึงข้ันตอนหลังการผลิตรายการ (Post Production)
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1.	 ขั�นิเตร่ยมก�รผลิิตร�ยก�ร	(Pre-Production)	

แผนภาพแสดงข้ันตอนการดำาเนินงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับข้ันเตรียมการผลิตรายการ                      

(Pre-Production) 

จากแผนภาพจะเห็นได้วา่ข้ันตอนในการเตรียมการผลิตรายการจะเร่ิมต้นจากการท่ีประเทศไทยและ

ต่างชาติท่ีประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนในการผลิตรายการรายการโทรทัศน์กับประเทศไทยจะร่วมกันใน 

การดำาเนินงานเป็นทีมสร้างสรรค์ในการระดมความคดิเพ่ือผลิตรายการรว่มกัน ซ่้งในข้ันตอนน้ีหากทมีงาน

ท่ีร่วมผลิตต้องการขอเงินทุนท่ีจะมานำาเป็นเงินทุนในการร่วมผลิตรายการก็สามารถึทำาได้โดยจากการศ้กษา

พบมี 2 กองทุนท่ีมีความสนใจท่ีจะมีนโยบายส่งเสริมการร่วมผลิตเน้ือหารายการ ท่ีต้องติดตามว่าในอนาคต

อาจเปดิโอกาสใหผู้้ประกอบธรุกิจสามารถึย่ืนคำาร้องขอทนุสนับสนุนได้ กล่าวคือ กองทนุวิจัยพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ของสำานักงาน 

กสทช. และกองทุนส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กองทุนส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์น้ันเป็นกองทุนท่ีส่งเสริมหรือสนับสนุนการผลิตและพัฒนาส่ือ

ต่าง ๆ น้ัน กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้กำาหนดหลักเกณฑ์์ในการพิจารณาไว้ในข้อบังคับ

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์์และวิธีการจัดสรรเงินแก่

โครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560 คือ

1. ผู้ขอรับทุนการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาส่ือน้ันจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย 

หรือเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย

2. โครงการผลิตหรือพัฒนาส่ือจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เก่ียวกับ 

การผลิตหรือพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์
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ดังน้ัน ผู้ผลิตส่ือย่อมมีโอกาสในการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตและพัฒนาส่ือจากกองทุนพัฒนาส่ือ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ และในกรณีของการร่วมผลิตส่ือในประเทศไทยน้ัน ผู้ผลิตส่ือชาวไทยก็ย่อมมี

โอกาสในการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตและพัฒนาส่ือจากกองทุนได้เช่นกัน ท้ังน้ี โครงการท่ีจะขอรับทุน

จะต้องมีลักษณะคือ เป็นส่ือท่ีมีเน้ือหาส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและความม่ันคง ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริม

ความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัวและสังคม รวมถ้ึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและสามารถึใช้ชีวิต

ในสังคมท่ีมีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข4 

การเข้ามาร่วมผลิตรายการภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ สำาหรับผู้ประกอบกิจการต่างชาติใน

ประเทศไทย สามารถึแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบดังน้ี

1. เข้ามาผลิตรายการภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์เอง ในลักษณะของการจ้างงาน หรือเช่า

สถึานท่ีถ่ึายทำาเป็นคราว ๆ  ไป

2. เข้ามาลงทุนโดยการเข้ามาร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในประเทศไทยในลักษณะเป็นงาน ๆ  ไป 

โดยไม่ได้มีการต้ังนิติบุคคลข้้นมาใหม่

3. เข้ามาร่วมลงทุนในลักษณะของการต้ังนิติบุคคลข้้นในประเทศไทยเป็นการถึาวร

ท้ังน้ีการเข้ามาในแต่ละรูปแบบ ย่อมมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแตกต่างกันดังน้ี

4 กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์, “รายงานผลการดำาเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำาปีงบประมาณ 2563” [ออนไลน์] เข้าถ้ึง

เม่ือ 13 พฤศจิกายน 2563. แหล่งท่ีมา:  http://www.thaimediafund.or.th/page/view/57/?p=1
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ในการเข้ามาผลิตรายการในรูปแบบท่ี 1 มีการสนับสนุนท่ีน่าสนใจโดยกระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬาได้มีบทบาทผ่านทางกรมการท่องเท่ียว กำาหนดหลักเกณฑ์์การขออนุญาตถ่ึายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศ

ในประเทศไทย และมาตรการส่งเสริมการถ่ึายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ซ่้งมาตราการส่ง

เสริมท่ีสำาคัญได้แก่การกำาหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่การร่วมทุน หรือ Co - Production ระหว่างผู้สร้าง

ภาพยนตร์ของไทยกับชาวต่างชาติสามารถึได้รับเงินคืนเป็นจำานวนร้อยละ 15 - 20 จากเงินลงทุนท่ีใช้ ตาม

หลักเกณฑ์์ของภาพยนตร์ต่างประเทศ ท้ังน้ี ไม่จำากัดสัดส่วนในการร่วมลงทุน5 โดยมีการจัดต้ังคณะ

กรรมการข้้นมาพิจารณา อันได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาการคืนเงินสำาหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ึาย

ทำาภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย6 ตามประกาศกรมการทอ่งเท่ียว เร่ือง หลักเกณฑ์์ วิธีการ เง่ือนไข 

สำาหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ึายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 

พ.ศ. 2560 โดย ผู้มีสิทธิรับสิทธิประโยชน์ได้แก่

1. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีได้รับการส่งเสริมในราชอาณาจักร ตาม 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ซ่้งมีการจ้างบริษัทผู้ประสานงาน ประเภทนิติบุลคลท่ี

ข้้นทะเบียนกับกรมการท่องเท่ียว

2. เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวต่างชาติ โดยในประกาศได้ให้คำาจำากัดความไว้ว่า 

 2.1 เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนบริษัทถูึกต้องตามกฎหมายของต่างประเทศ ท้ังน้ีไม่รวมถ้ึงบริษัท

สัญชาติไทยท่ีได้ไปจดทะเบียนในต่างประเทศ หรือ

 2.2 บริษัทชาวต่างชาติท่ีมีผู้ถืึอหุ้นบุลคลหรือนิติบุลคลไทยไม่เกินร้อยละ 49 ท้ังน้ีไม่รวมถ้ึงบริษัท

ท่ีเข้าเง่ือนไขของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

3. เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวต่างชาติ ท่ีมีการใช้จ่ายเงินท่ีมาจากต่างประเทศไม่ตำ่ากว่า 50 ล้าน

บาท ซ่้งจ่ายแก่บุลคลหรือนิติบุลคลของไทยเท่าน้ันไม่รวมถึ้งค่าใช้จ่ายท่ีให้ต่างชาติ ท่ีเข้ามาทำางานใน

ประเทศไทย ในการสร้างภาพยนตร์ในราชอาณาจักร ตาประเภทท่ีกรมการท่องเท่ียวกำาหนด

4. การร่วมลงทุน หรือ Co - Production ระหว่างผู้สร้างภาพยนตร์ของไทยกับชาวต่างชาติ

สามารถึเข้าร่วมโครงการน้ีได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์์ของภาพยนตร์ต่างประเทศ ท้ังน้ี ไม่จำากัดสัดส่วน

ในการร่วมลงทุน  

5 ข้อ3 (4) ประกาศกรมการท่องเท่ียว เร่ืองหลักเกณฑ์์ วิธีการ เง่ือนไข สำาหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการ 

ถ่ึายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2560
6 เร่ืองเดียวกัน
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ในการเข้ามาร่วมลงทุน ในรูปแบบท่ี 2 และท่ี 3 มีกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ามากำากับ

ดูแล และสนับสนุนอย่างมากมาย โดย

ก�รเข้�ม�ในิรูปแบบท่ี่�	2	

การเข้ามาลงทุนโดยการเข้ามาร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในประเทศไทยในลักษณะเป็นงานๆ  

ไป โดยไม่ได้มีการต้ังนิติบุคคลข้้นมาใหม่ เช่น การทำาสัญญาทางธุรกิจระหว่างผู้ร่วมลงทุนในการร่วมผลิต

รายการ หรือการทำาสัญญากิจการร่วมค้า (Joint Venture) โดยท่ีไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  

จะเป็นการท่ีนักลงทุนต้ังแต่สองฝ่่ายข้้นไป รวมตัวกันเพ่ือดำาเนินกิจการอย่างใดอย่างหน่้ง โดยตกลงแบ่ง

ผลกำาไรหรือขาดทุนของกิจการร่วมกันหรือตามสัดส่วนของการลงทุน ซ่้งเป็นลักษณะของการเป็นหุ้นส่วน

ในโครงการใดโครงการหน่้ง ซ่้งความสัมพันธ์จะเป็นไปตามท่ีผู้ลงทุนท้ังหมดทำาร่วมกัน ซ่้งความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอกก็ต้องพิจารณาจากสัญญาในแต่ละกรณีไป ดังน้ัน จ้งต้องพิจารณาความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

ว่าด้วยเร่ืองของ สัญญา และ หุ้นส่วน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นหลัก

ก�รเข้�ม�ในิรูปแบบท่ี่�	3	

การร่วมลงทุนในลักษณะของการต้ังนิติบุคคลข้้นในประเทศไทยเป็นการถึาวร ซ่้งจะตกอยู่ภายใต้

การกำากับดูแล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซ่้งแบ่งพิจารณาการร่วมลงทุนได้ 2 ลักษณะ 

ได้แก่

ลักษณะท่ี 1 การจัดต้ังนิติบุคคลบริษัทจำากัด ท่ีมีสัดส่วนผู้ถืึอหุ้นท่ีเป็นต่างชาติ น้อยกว่าจำานวน 

ผู้ถืึอหุ้นชาวไทย (กรณีท่ีมีผู้ถืึอหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ของจำานวนหุ้นในบริษัทท้ังหมด) กรณีเช่นน้ี 

บริษัทดังกล่าวย่อมเป็นบริษัท ท่ีมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย ถืึอว่ามีสิทธิในการประกอบกิจการ เช่นเดียว
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กับผู้มีสัญชาติไทยโดยท่ัวไป ดังน้ัน ในกรณี การร่วมลงทุนระหว่างประเทศท่ีผู้ร่วมลงทุนต้องการได้สิทธิ

ประโยชน์ในเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการสัญชาติไทย การจัดต้ังรูปแบบองค์กรณ์สำาหรับการดำาเนินธุรกิจ

ร่วมกันในลักษณะน้ี จ้งเหมาะสมท่ีสุด

ลักษณะท่ี 2 การจัดต้ังนิติบุคคลบริษัทจำากัด ท่ีมีสัดส่วนผู้ถืึอหุ้นท่ีเป็นต่างชาติ มากกว่าหรือเท่ากับ

จำานวนผู้ถืึอหุ้นชาวไทย (กรณีท่ีมีผู้ถืึอหุ้นต่างชาติต้ังแต่ร้อยละ50 ของจำานวนหุ้นในบริษัทท้ังหมด) กรณี

เช่นน้ี บริษัทดังกล่าว ถืึอว่าเป็นนิติบุคคลท่ีต้ังข้้นตามกฎหมายไทย แต่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ซ่้งตามกฎหมาย

ถืึอว่าเป็นบริษัทต่างด้าว ดังน้ัน การจัดต้ังองค์กรณ์ในรูปแบบน้ี ไม่ได้ทำาให้มีนิติบุคคลท่ีเข้ามาประกอบ

กิจการร่วมกันในประเทศไทย ได้รับสิทธิต่างๆ เหมือนกับนิติบุคคลสัญชาติไทย แต่อาจจะเป็นเพราะใน 

การร่วมลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนต่างชาติมีการลงทุนท่ีมากกว่านักลงทุนสัญชาติไทยอันเป็นเหตุให้ต้องระบุ

สัดส่วนการถืึอหุ้นในนิติบุคคลตามจำานวนการลงทุนท่ีแท้จริง ซ่้งผลกระทบท่ีตามมาเม่ือบริษัทดังกล่าวถืึอ

เป็นนิติบุคคลต่างด้าว ต้องห้ามในการประกอบธรุกิจในไทยจนกวา่จะได้ใบประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าวท่ี

จะต้องขออนุญาตต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสียก่อน ตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ท้ังน้ีการได้รับใบประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สามารถึดำาเนินการได้ 

2 ช่องทางได้แก่ 

ช่องทางแรก โดยขออนุญาตต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการเข้ามาประกอบ

ธุรกิจ โดยต้องมีการกำาหนดวัตถุึประสงค์ให้ชัดแจ้งว่า จะดำาเนินกิจการประเภทใด เช่น หากประสงค์ 

จะทำาการผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์ เน่ืองจากการผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์ ถืึอว่าเป็นธุรกิจบริการ

ท่ีถูึกควบคุม ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ในบัญชีท่ี 3 จ้งต้องดำาเนินการขออนุญาตตามกระบวนการท่ี

กฎหมายกำาหนด จ้งจะสามารถึทำาได้และมีผลผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว 

ช่องทางท่ีสอง หากว่ากิจการท่ีต้องการเข้ามาร่วมลงทุนอยู่ในเกณฑ์์ท่ีสามารถึได้รับการส่งเสริม

การลงทุนได้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน นิติบุคคลต่างด้าวดังกล่าว สามารถึทำาการขอสิทธิ

ประโยชนจ์ากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ หรือ ท่ีเรียกว่า BOI ไดซ้้งการไดรั้บสิทธิประโยชนดั์งกล่าว

ย่อมสามารถึนำามาย่ืนขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ทันที พร้อมกับสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตาม

ท่ีกำาหนดไว้ ซ้งมีรายละเอียดดังน้ี

ในเร่ืองของมาตรการท่ีเป็นการส่งเสริมการลงทุน จะมีหน่วยงานท่ีดูแลได้แก่ สำานักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนให้เกิดการเข้ามาลงทุนในประเทศ 

ได้มีการกำาหนดสิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวกับการทำา Co – Production ไว้ดังน้ี ซ่้งจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และโทรทัศน์ท้ังในไทย และต่างประเทศ เพ่ือประกอบการพิจารณาเข้า

มาลงทุน อันเป็นข้ันตอนท่ีควรพิจารณา ต้ังแต่ชว่ง pre-production ท้ังน้ี คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ได้กำาหนดประเภทกิจการท่ีสามารถึได้รับสิทธิประโยชน์ ดังน้ี

ประเ ภทกิจการในข้อ 7.9.1.4 ได้แก่กิจการท่ีเป็นการดำาเนินกิจการนิคมหรือเขต อุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ (Movie Town) มีเง่ือนไขในการรับสิทธิประโยชน์ คือ ต้องจัดให้มีส่ิงอำานวยความสะดวกในเขต 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดังน้ี
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1. โรงถ่ึายภาพยนตร์ และ/หรือรายการ โทรทัศน์ท่ีได้มาตรฐานท้ังในและนอกสถึานท่ี (Indoor 

Studio and Outdoor Studio) 

2. บริการหลังการถ่ึายทำาสำาหรับธุรกิจ ภาพยนตร์ได้แก่ บริการล้างและพิมพ์ฟิล์ม ภาพยนตร์ 

บริการทำาเทคนิคภาพพิเศษและ ภาพแอนิเมชันด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ บริการห้องบันท้กเสียงสำาหรับ

ภาพยนตร์

โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุลคล 5ปี ยกเว้นอากรนำาเข้าเคร่ืองจักร ยกเว้นอากรวัตถุึดิบ

ผลิตเพ่ือส่งออก สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ภาษี เช่น การขอวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติ 

ประเภทกิจการในข้อ 7.20 ได้แก่กิจการท่ีเป็นการดำาเนินกิจการสร้างภาพยนตร์ไทย มีเง่ือนไขใน

การรับสิทธิประโยชน์ คือ 

1. การสร้างภาพยนตร์ไทย ให้รวมถ้ึงภาพยนตร์ เร่ือง สารคดี รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 

แอนิเมชัน แต่ไม่รวมถ้ึงภาพยนตร์โฆษณา 

2. รายได้ท่ีอยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล ให้รวมถ้ึง 

 • รายได้จากการขายลิขสิทธิ� รวมท้ัง การจำาหน่ายภาพยนตร์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นซีดี 

วีซีดี และดีวีดี เป็นต้น 

 •  รายได้ส่วนแบ่งจากโรงภาพยนตร์ และสายหนัง

โดยจะได้รับการ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุลคล 5ปี ไม่กำาหนดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุลคล ยกเว้น

อากรนำาเข้าเคร่ืองจักร ยกเว้นอากรวัตถุึดิบผลิตเพ่ือส่งออก สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ภาษี เช่น วีซ่า

ประเภทกิจการในข้อ 7.21 ได้แก่กิจการท่ีเป็นบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ มีเง่ือนไขในการได้รับ

สิทธิประโยชน์คือ การบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร ์ให้รวมถ้ึงภาพยนตรเ์ร่ือง สารคดี รายการโทรทศัน์

ภาพยนตร์แอนิเมชัน และภาพยนตร์โฆษณาโดยมีขอบข่ายการให้บริการ ดังน้ี

1. บริการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ึายทำาและ/หรือประกอบการถ่ึายทำาภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์หลัก เช่น 

กล้องถ่ึายทำาภาพยนตร์ อุปกรณ์เสริมความเคล่ือนไหวของกล้องอุปกรณ์ไฟถ่ึายทำาภาพยนตร์ เป็นต้น

2. บริการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ หรือสำาเนาไฟล์ภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์หลัก เช่น เคร่ือง

ล้างฟิล์ม เคร่ืองพิมพ์ฟิล์ม อุปกรณ์สำาเนาไฟล์ภาพยนตร์ระบบดิจิทัล เป็นต้น

3. บริการบันท้กเสียงภาพยนตร์ โดยมีอุปกรณ์หลักเช่น ชุดบันท้กเสียงระบบดิจิทัล ชุดตัดต่อเสียง

ระบบดิจิทัลชุดผสมเสียงระบบดิจิทัล เป็นต้น

4. บริการทำาเทคนิคด้านภาพ ต้องมีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์สร้างภาพพิเศษ ซ่้งไม่สามารถึทำาได้

สำาเร็จในตวักล้อง เชน่ เคร่ืองตดัต่อและลำาดับภาพ เคร่ืองประกอบสรา้งเทคนคิพิเศษและภาพระบบดจิิทัล 

เป็นต้น

5. บริการประสานงานภาพยนตร์จากต่างประเทศท่ีมาถ่ึายทำาในประเทศไทย โดยมีขอบข่าย 

การให้บริการครอบคลุมถ้ึงการติดต่อขออนุญาตจากทางราชการการติดต่อหาสถึานท่ีถึ่ายทำาภาพยนตร์ 

การติดต่อหาบุคลากร และการติดต่อหาอุปกรณ์สร้างภาพยนตร์
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โดยจะไดรั้บการ ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุลคล 5 ปี ยกเว้นอากรนำาเขา้เคร่ืองจักร ยกเวน้อากรวตัถุึดิบ

ผลิตเพ่ือส่งออก สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ภาษี เช่น การขอวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติ 

2.	 ขั�นิก�รผลิิตร�ยก�ร	(Production)	

แผนภาพแสดงข้ันตอนการดำาเนินงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับข้ันการผลิตรายการ (Production) 

สำาหรับข้ันตอนการผลิตรายการจะเร่ิมต้ังแต่กระบวนการท่ีมีการจ้างทีมงานต่างชาติมาผลิตรายการ

ในประเทศไทย หรืออาจเป็นกรณีท่ีประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรายการเองหรืออาจเป็นกรณีท่ีบริษัทใน

ประเทศไทยร่วมกับบริษัทต่างชาติในการผลิตรายการร่วมกัน โดยจะมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานท่ี

เข้าเก่ียวข้องในข้ันตอนน้ี ได้แก่

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เป็นหน่วยงานท่ีมีอำานาจในการอนุญาตให้มี 

การสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยได้โดยอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ 

วีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 และประกาศคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เร่ือง  

หลักเกณฑ์์ วิธีการ และเง่ือนไข การขออนุญาตและการสร้างภาพยนตร์ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552

กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานท่ีมีอำานาจในการส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนระหว่าง

ประเทศ รวมถ้ึงการถ่ึายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 ของยุทธศาสตร์

การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดทิศัน์ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีกลยุทธ์และแนวทาง

ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังน้ี7

1. การส่งเสริมการร่วมลงทุนสร้าง ผลิตภาพยนตร์และวิดีทัศน์ระหว่างประเทศ ได้แก่

 1.1 ส่งเสริมการจัดทำาแผนความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

ร่วมกับต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการร่วมมือจัดทำาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยร่วมกับ
7 กระทรวงวัฒนธรรม, “ยุทธศาตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศนระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)” [ออนไลน์] เข้าถ้ึง

เม่ือ 1 พฤษภาคม 2563. แหล่งท่ีมา:  https://www.mculture.go.th/mculture_th60/download/article/article_20161130090947.pdf 
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ต่างประเทศ เช่น กำาหนดแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยร่วมกับ 

กลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น

 1.2 ส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ร่วมกับต่างประเทศ  

โดยการดำาเนินการเจรจาประสานความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบกิจการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ใน

ประเทศต่าง ๆ เจรจาแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน และจัดทำาความตกลงร่วมมือในการลงทุนของ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์กับต่างประเทศ (Co-Production) ในรูปแบบต่าง ๆ

2. ส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในประเทศไทย

 2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเป็นสถึานท่ีถึ่ายทำาภาพยนตร์ 

ต่างประเทศ

 2.2 จัดทำามาตรการส่งเสริมการถ่ึายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

 2.3 สนับสนุนให้มีการแก้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อันได้แก่ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์พ.ศ. 2552 และประกาศ

คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์์ในการตรวจพิจารณาวีดิทัศน์ และส่ือ

โฆษณา พ.ศ. 2552 หรือกฎหมายท่ีสนับสนุนการเข้ามาลงทุนถ่ึายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

กองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นหน่วยงาน

กลางท่ีอำานวยความสะดวกในลักษณะ One stop Service เพ่ืออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ

ต่างประเทศท่ีต้องการเข้ามาใช้สถึานท่ีใประเทศไทยเป็นแหล่งถ่ึายทำา โดยผ่านผู้ประสานงานการถ่ึายทำา

ภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย ซ่้งกรมการท่องเท่ียวได้กำาหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีได้รับอนุญาตเอาไว้เพ่ือ 

ไม่เกิดปัญหาอันเกิดจากตัวแทนท่ีไม่มีคุณภาพ8 นอกจากน้ี กรมการท่องเท่ียวได้ กำาหนดหลักเกณฑ์์การขอ

อนุญาตถ่ึายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และมาตรการส่งเสริมการถ่ึายทำาภาพยนตร์ต่าง

ประเทศในประเทศไทย กล่าวคือ การพิจารณาอนุญาตการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร 

ซ่้งเป็นอำานาจของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ตาม มาตรา 18 (1) พระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 และ ได้กำาหนด หลักเกณฑ์์ ไว้ในมาตรา 20 และ 21

มาตรา 20 ผู้ใดประสงคจ์ะสร้างภาพยนตรต่์างประเทศในราชอาณาจกัร ใหย่ื้นคำาขออนญุาต พรอ้ม

ด้วยบทภาพยนตร์ เค้าโครง และเร่ืองย่อของภาพยนตร์ท่ีจะสร้างต่อกรมการท่องเท่ียว (สำานักงาน

พัฒนาการท่องเท่ียว) และต้องได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ และ

หน่วยงานของรัฐท่ีมี หน้าท่ีรับผิดชอบสถึานท่ีท่ีจะใช้สร้างภาพยนตร์ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องการขออนุญาต

และการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์์วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีคณะกรรมการกำาหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 21 ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 20 ต้องดำาเนินการสร้างภาพยนตร์ ตามบทภาพยนตร์ และ

เค้าโครงตลอดจนเง่ือนไขท่ี ได้รับอนุญาต โดยคำาน้งถ้ึง ฉากท่ีถ่ึายทำา บทสนทนา และสถึานท่ีถ่ึายทำา เพ่ือ

ให้เหมาะสมกับสถึานการณ์ สภาพสังคม และส่ิงแวดล้อม
8 ประกาศกรมการท่องเท่ียว เร่ือง หลักเกณฑ์์การข้้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ึายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 

2560
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ท้ังน้ี ได้มีประกาศคณะกรรมการภาพยนตรแ์ละวีดีทัศแห่งชาติ เร่ืองหลกัเกณฑ์์วิธีการ และเง่ือนไข 

การขออนุญาต และการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอานาจักร พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การดำาเนินการ

โดยหากผ่านการอนุญาต โดยคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ แล้วกรมการท่องเท่ียว 

จะทำาการออกหนังสือถ้ึงหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ต่อไปเพ่ือความสะดวกของผู้ขออนุญาต 

ในการย่ืนขออนุญาตเข้าถ่ึายทำารายการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ในประเทศไทย ผู้ย่ืนขอถ่ึายทำาจะ

ต้องดำาเนินการผ่านทางผู้ประสานงานท้องถ่ิึนท่ีได้รับการลงทะเบียนจากกรมการท่องเท่ียว แล้วโดยปัจจุบัน

มีผู้ประกอบการท่ีดำาเนินการท้ังในรูปแบบนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา

3.	 ขั�นิหลัิงก�รผลิิตร�ยก�ร	(Post-Production)	

แผนภาพแสดงข้ันตอนการดำาเนินงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 

สำาหรับข้ันตอนการดำาเนินงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับหลังการผลิตรายการจะ ได้แก่ การตัดต่อ

เน้ือหารายการ การปรับแสงสี การใส่แอฟเฟ็ค การใส่ Computer Graphic การลงเสียงพากษ์ การข้้น

ช่ือรายการ ผู้ผลิตรายการ กระบวนการตรวจสอบเน้ือหา การจัดจำาหน่าย ท้ังน้ีในข้ันตอนน้ีจะมีหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องคือ

1. คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มีหน้าท่ีในการพิจารณารายการร่วมผลิตท่ีจะ

ออกฉายในประเทศไทย โดยใช้ระบบการขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์  

ดังน้ัน การนำารายการร่วมผลิตออกฉายในประเทศไทยต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ก่อน9

9  มาตรา 47, พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551
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2. กระทรวงวัฒนธรรม การจัดทำามาตรการส่งเสริมภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย  

ผ่านการส่งเสริมธุรกิจถ่ึายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศ ตลอดจนธุรกิจ Post Production ของภาพยนตร์

และวิดีทัศน์ต่างประเทศในประเทศไทย การอำานวยความสะดวกและให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การจัด

ให้มีมาตรการจูงใจทางการเงินการคลังและภาษี3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

เฉพาะกรณีภาพยนตร์ โดยมีหน้าท่ีในการตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหารายการภาพยนตร์ว่า

มีเน้ือหาท่ีเหมาะสมท่ีจะฉายในประเทศไทยได้หรือไม่

4. กองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นหน่วยงาน

ท่ีมีหน้าท่ีในการทำาหน้าท่ีประสานอำานวยความสะดวกกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี หากการร่วม

ผลิตรายการเป็นไปตามเกณฑ์์หรือเง่ือนไขท่ีกำาหนดไว้ทีมงานร่วมผลิตก็มีสิทธิได้รับประโยชน์ได้รับเงินคืน 

(Rebate) และเงินคืนเพ่ิม

5. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานท่ีร่วมกับผู้ประกอบกิจการ

ร่วมผลิตรายการในการส่งเสริมให้มีการนำารายการร่วมผลิตไปโปรโมทหรือเสนอขายในต่างประเทศโดย

การจัดแสดงในเทศกาลต่างๆ

6. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานท่ีลงโทษหากกรณีพบการละเมิด

ลิขสิทธิ�ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ� พ.ศ. 2537

7. กองบังคับการปราบปรามการกระทำาความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นหน่วย

งานท่ีลงโทษหากกรณีพบการละเมิดลิขสิทธิ�ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ� พ.ศ. 2537

สรุป

ข้ันตอนการดำาเนินงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการร่วมผลิตรายการระหว่างประเทศไทยและ

ต่างประเทศ มีความเก่ียวข้องกับหน่วยงาน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวข้องจำานวนมาก มีข้ันตอน

ซับซ้อน มีการใช้ระบบการขออนุญาตสำาหรับการขออนุญาตเข้ามาถึ่ายทำาเน้ือหารายการในประเทศไทย 

ซ่้งจำาเป็นต้องศ้กษาให้แน่ชัดเพ่ือให้การร่วมผลิตรายการโทรทัศน์และการเข้ามาถ่ึายทำาในประเทศไทย

ดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่้งข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ระหว่าง

ประเทศไทยและต่างประเทศ ท่ีปร้กษาจะนำาเสนอต่อไปในรายงานฉบับสมบูรณ์ 





Chapter 3
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สืถานัการณ์สืื�อและสืภาพื่การแข่งขันัด�านัการประกอบกิจการโทรทัศน์ั
ในัประเทศไทยและการผู้ลิต่รายการโทรทัศน์ัของประเทศไทยท้�ม้ 
คำวามจำาเปน็ัต่่อการร่วมผู้ลิต่รายการโทรทัศน์ั

ภ�พรวมภ�วะเศรษฐกิจไทุยและก�รผลิต่ร�ยก�รโทุรทัุศน์ำของ
ประเทุศไทุย 

ท่ีมา: สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รูปท่ี่�	3.1	ก�รเข้�ม�ถ่�ยที่ำ�ภ�พยนิตร์ในิประเที่ศไที่ย	แลิะร�ยได้

ท่ีมา: กองกิจการภาพยนตร์และวีดีทัศต่างประเทศ
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รูปท่ี่�	3.2	ก�รเข้�ม�ถ่�ยที่ำ�ภ�พยนิตร์ในิประเที่ศไที่ย	จำ�แนิกต�มประเภที่ภ�พยนิตร์

ท่ีมา: กองกิจการภาพยนตร์และวีดีทัศต่างประเทศ

ตารางจำานวนคร้ังท่ีต่างประเทศเข้ามาถ่ึายทำาภาพยนตร์ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2562 

จำาแนกรายประเทศ

ประเทศ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ญ่ีปุ่น 123 113 149 140 133 119 117 141 112 111

อินเดีย 128 170 125 150 107 125 124 110 111 105

เกาหลี 41 47 33 29 22 34 42 40 35 38

จีน 22 33 24 30 37 48 65 75 57 75

อเมริกา 22 35 27 33 26 42 47 53 46 47

อังกฤษ 12 22 32 41 37 45 40 60 57 54

ฮ่่องกง 24 24 37 38 28 29 21 24 16 36

ออสเตรเลีย 8 15 6 22 18 19 36 16 19 22

ไต้หวัน 16 9 1 7 2 7 5 7 4 1

ยุโรป 79 97 73 71 85 108 96 117 113 129

อ่ืนๆ 103 104 129 156 136 148 186 167 144 122

รวม 578 606 636 717 631 724 779 810 714 740

ท่ีมา: กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
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รูปท่ี่�	3.3	มูลิค่ำ�อุตส�หกรรมก�รผลิิตร�ยก�รโที่รที่ศัน์ิแลิะก�รออกอ�ก�ศระหว�่ง	ปี	พ.ศ.	

2548	-	2561

ท่ีมา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563)

สืถานัการณ์สืื�อและสืภาพื่การแข่งขันัด�านัการประกอบกิจการโทรทัศน์ั
ในัประเทศไทยท้�เก้�ยวข�องกับการผู้ลิต่และเผู้ยแพื่ร่รายการโทรทัศน์ั

ส่ือโทรทัศน์ยังคงเป็นส่ือท่ีเข้าถ้ึงประชาชนชาวไทยได้มากท่ีสุด ดิจิทัลทีวีถืึอว่าเป็นส่ือหลักของ

ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2564 ผู้ประกอบกิจการท่ีให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ซ่้งได้รับ

การจัดสรรคล่ืนความถ่ีึจาก กสทช. มี 2 ประเภท คือ 1) ประเภทบริการสาธารณะจำานวน 4 ช่องรายการ

และ 2) ประเภทบริการทางธุรกิจจำานวน 15 ช่องรายการ นอกจากน้ันยังมีโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายเคเบิล 

โทรทัศน์ผ่านเครือข่ายดาวเทียม และส่ืออนไลน์อ่ืนๆท่ีเป็นช่องทางในการนำาเน้ือหารายการจากผู้ผลิตสู่

สายตาประชาชน10

10 านักงาน กสทช. รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำาปี 2563. บริษัท ธนาเพรส จำากัด.

2563.
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ช่วงคร่้งปีแรก มูลค่าของเม็ดเงินโฆษณาในส่ือต่างๆ มีจำานวน 53,640 ล้านบาท นับว่าเพ่ิมข้้นร้อยละ 8 

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เฉพาะมิถุึนายนเดือนเดียวมีการใช้เม็ดเงินโฆษณา 8,674 ล้านบาท 

เพ่ิมข้้นร้อยละ 14 โดย ‘ดิจิทัล’ ยังเป็นส่ือท่ีมีการใช้เม็ดเงินโฆษณาเติบโตสูงสุด ส่ือท่ีมีการเติบโต ได้แก่ 

ส่ือทีวี ซ่้งมีมูลค่าอยู่ท่ี 32,097 ล้านบาท เพ่ิมข้้นร้อยละ 10 จากชว่งเดียวกันของปีท่ีแล้ว, ส่ือดิจิทัล 11,400 

ล้านบาท เพ่ิมข้้นร้อยละ 20, ส่ือโรงภาพยนตร์ 1,771 ล้านบาท เพ่ิมข้้นร้อยละ 6 และส่ือ In-store 333 

ล้านบาท เพ่ิมข้้นร้อยละ 7 ส่วนส่ือท่ีมีการใช้เม็ดเงินโฆษณาลดลง ประกอบด้วย ส่ือกลางแจ้งและส่ือ

เคล่ือนท่ี 4,935 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8, ส่ือวิทยุ 1,576 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 และส่ือส่ิงพิมพ์ 

1,528 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13
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รูปท่ี่�	3.4	มูลิค่ำ�ก�รใช้จ่�ยผ่�นิส้�อโฆษณ์�ของบริษัที่แลิะองค์ำกรต่�งๆ	ระหว่�งเด้อนิมกร�คำม	

–	มิถุนิ�ยนิ	2564

จะเห็นได้ว่าตลาดโทรทัศน์ยังเติบโตได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงสถึานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ซ่้งทำาให้ประชาชนอยู่บา้นกันมากข้น้และบรโิภคส่ือกันมากข้น้ เพียงแต่ปัจจุบันน้ี เน้ือหารายการ

โทรทัศน์ไม่ได้แสดงอยู่บนจอเคร่ืองรับโทรทัศน์แบบเดิมแต่เพียงอย่างเดียว แต่กระจายไปแสดงบน

แพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านส่ือออนไลน์กันมากข้้น เช่น บนโทรศัพท์มือถืึอ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

ดิจิทัลอ่ืนๆ ซ่้งการเติบโตของแพลตฟอร์มท่ีหลากหลาย ย่อมทำาให้ความต้องการเน้ือหารายการมีมากข้้น

เช่นกัน ดังน้ัน อุตสาหกรรมการผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์จ้งเป็นส่ิงท่ียังมีอนาคต สมกับคำากล่าวท่ีว่า 

“Content is King”

 



	Chapter	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช

Chapter 4



	Chapter	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช30

C
ha
pt
er
	4

Showcase

1. กรณีีศึกษ�คำว�มร่วมม่อระหว่�งผ้้ประกอบักิจก�รโทุรทัุศน์ำและ 
ผ้้ผลิต่เน่ำ�อห�ร�ยก�รโทุรทัุศน์ำในำประเทุศไทุยและต่่�งประเทุศ (Showcase)

1.1 การร่วมผลิตเน้ือหารายการระหว่างบริษัท Transformation Film จากประเทศไทย ร่วมกับ 

Mango Entertainment จากประเทศจีน (เฮ้่ย! ลูกเพ่ น่ีลูกพ่อ)

 เม่ือ พ.ศ. 2563  ทรูได้ทำา โดยการร่วมผลิตภาพยนตร์ “เฮ้่ย!ลูกเพ่ น่ีลูกพ่อ” (My God  

Father!) ในรูปแบบของ Format Program โดยจีนลงทุนร้อยละ 60 และไทยลงทุนร้อยละ 40 และมีการ

ขายฟอรแ์มตไปยังประเทศตา่งๆ จัดว่าประสบความสำาเร็จอย่างย่ิง ภาพยนตรเ์ร่ืองน้ีมาจากคอนเทนตเ์ดิม

ของประเทศจีน ปัจจัยสู่ความสำาเร็จคือการนำาเอาดาราท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศ (ประเทศไทย) มาเล่น

ในเวอร์ช่ันใหม่ การฉายในประเทศไทยสามารถึทำาอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return of  

Investment: ROI) ถ้ึงร้อยละ 76 และยังมีโอกาสหารายได้เพ่ิมเติมจากการฉายท่ัวโลก

 การร่วมมือกับประเทศจีนโดยให้ฝ่่ายจีนถืึอหุ้นใหญ่ นับว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีจะช่วยในการนำาพา

ประเทศไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้ง่ายข้้น เช่น ได้รับการยกเว้นเร่ืองโควต้าของคอนเทนต์ต่างประเทศ เร่ือง 

การเซ็นเซอร์เน้ือหา

รูปท่ี่�	4.1	ภ�พยนิตร์	“เฮ้้ย!ลูิกเพ่	น่ิ�ลูิกพ่อ”	(My	God	Father!)จ�กก�รร่วมทุี่นิของกลุ่ิมผลิิต

ไที่ยแลิะจ่นิ

ท่ีมา: https://www.facebook.com/watch/?v=321976032239735
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 Transformation Film เกิดจากการรวมตัวของส่ีพันธมิตรยักษ์ใหญ่ อันได้แก่ M Pictures 

Entertainment PLC, TRUE Group, Bangkok Film Studio, และ Matching Studio Plus ซ่้งได้

ประกาศร่วมทุนผลิตภาพยนตร์ไทยคุณภาพเพ่ือป้อนตลาดท้ังในและต่างประเทศ หวังเพ่ิมส่วนแบ่งการ

ตลาดหนังไทย ด้วยจุดแข็งของพันธมิตรท้ังส่ีในด้านโปรดักช่ัน ช่องทางการจัดจำาหน่าย และช่องทางนำา

เสนอคอนเทนต์ครบวงจร มุ่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ท้ังในแง่คุณภาพการผลิต

ภาพยนตร์และคุณภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรม 

1.2 ซีรีส์เร่ือง “อินจัน” (Extraordinary Siamese Story: Eng and Chang) 

 ซีรีส์เร่ือง “อินจัน” มีความยาว 13 ตอน ซ่้งกลุ่มทรูจัดทำาข้้นเพ่ือเจาะตลาดฝั่�งตะวันตกโดย

เฉพาะ เน่ืองจากแฝ่ดสยาม (Siamese Twin) อิน-จัน เป็นคู่แฝ่ดท่ีเติบโตและเป็นท่ีรู้จักในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ทีมผลิตของไทยต้องเขียนบทเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพ่ือเจาะตลาดตะวันตกโดยเฉพาะ โดย

ผ่าน OTT แพลตฟอร์ม Disney Hotstar เร่ืองน้ีจ้งเป็น Co-Production ระหว่าง TRUE Group โดย 

True Original , Kantana Motion Pictures และ Disney11 เพ่ือผลิตคอนเทนต์ท่ีเป็น Disney Original

โดยใช้สถึานท่ีถ่ึายทำาส่วนใหญ่ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ออกฉายคร้ังแรกบน Disney+ Hotstar ในวันท่ี  

30 มิถุึนายน 2564

รูปท่ี่�	4.2	ซ่ีร่ส์เร้�อง	“อินิจันิ”	(Extraordinary	Siamese	Story:	Eng	and	Chang)

1.3 การร่วมผลิตเนื้อหารายการระหว่าง JKN ของประเทศไทย และ Triangle Film Com-11  ัณย์ หนองพล. ยลโปสเตอร์แรกของ อิน จัน ออริจินัลซีรีส์ไทยบน Disney+ Hotstar บ็อบ-เบ็น-มารีญา นำาแสดง. สืบค้นจาก

https://thestandard.co/extraordinary-siamese-story-eng-and-chang-on-disney-plus-hotstar. วันท่ี 17 มิถุึนายน 2564.
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pany ของประเทศอินเดีย (สยามรามเกียรติ�)

 JKN Global Media PLC. มีการดำาเนินการร่วมผลิตเนื้อหารายการกับ Triangle Film 

Company บริษัทผู้ผลิตซีรีส์อินเดียที่มีผลงานมากมาย เช่น ‘สีดาราม’ การร่วมมือครั้งนี ้เพื ่อสร้าง

มหากาพย์ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ ‘สยามรามเกียรติ�’ (The Prince of Ayodhaya) ด้วยทุนสร้างหลายร้อยล้าน เป็น

ซีรีส์ Fantasy-Drama จำานวน 40 ตอน ความยาวตอนละ 60 นาที ซ่้ง JKN ต้ังใจจะให้เป็นคอนเทนต์ท่ีย่ิง

ใหญ่ไม่ต่างจาก The Lord of the Rings ฉบับเอเชีย

รูปที่่�	4.3	ท่ี่ว่ซ่ีร่ส์	‘สย�มร�มเก่ยรต์ิ’

ท่ีมา: https://www.jknworldwide.com/the-prince-of-ayodhya/
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 ‘สยามรามเกียรติ�’ จัดว่าเป็นหน่้งในคอนเทนต์ท่ี JKN ผลิตเอง (Original) โดย JKN เป็น 

ผู้ลงทุนท้ังหมด โดยนำาเค้าโครงเร่ืองมาจากบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี 1 ในฉบับภาษาไทย                                

มีการปรับเน้ือหา (adaptation) ให้เช่ือมโยงกับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน ทาง JKN กำาหนดให้ผู้เขียนบท 

(scriptwriter) เป็นชาวอินเดีย ใช้นักแสดงชาวอินเดียท่ีมีภาพลักษณ์เป็นนานาชาติ ร่วมกับนักแสดงแถึว

หน้าของเมืองไทย และต้องการดาราท่ีสามารถึพูดภาษาอังกฤษได้ เดิมคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์และพร้อม

ฉายในปี พ.ศ. 2564 แต่ปรากฏิว่าสถึานการณ์ Covid-19 ทำาให้การผลิตล่าช้าออกไป12 JKN มีควา

เช่ียวชาญในการจัดจำาหน่ายคอนเทนต์ท่ีมีลักษณะเป็นรายการสำาเร็จรูป (finished program) อยู่แล้ว  

ดังน้ัน การจัดจำาหน่ายซีรีส์ ‘สยามรามเกียรติ�’ น้ี จ้งมีการวางแผนว่าจะมีการนำาคอนเทนต์มาขายใน

ประเทศไทยก่อน แล้วจ้งไปขายในประเทศอินเดีย แล้วออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยการขายลิขสิทธิ� 

ท่ัวโลกท้ังหมด

12  สัมภาษณ์ คุณบรรพต ชวาลกร Chief Investment Officer (CIO)/Head of International Sales. JKN Global Media PLC
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รายชืี้�อผู้้�ประกอบกิจการโทรทัศน์ัหรือผู้้�ท้�ม้คำวามเก้�ยวข�องกับการผู้ลิต่
อุต่สืาหกรรม	โทรทัศน์ัท้�ม้ศักยภาพื่ต่่อการร่วมผู้ลิต่รายการโทรทัศน์ั	

กลุ่มผ้้ประกอบัก�รทีุวีดิ้จิทัุล

1.	 บริษัที่	บ่อ่ซ่ี	เวิลิด์	จำ�กัด	(มห�ชนิ) 

 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. ธุรกิจโทรทัศน์ ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดิน ประเภทบริการทาง

ธุรกิจระดับชาติดำาเนินการโดยบริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จำากัด (บริษัท BECM) 

ซ่้งเปน็บริษัทย่อยของบรษัิทฯ ปัจจุบัน ออกอากาศรายการท้ังสาระและบนัเทิงบน

ช่อง 33 HD ในระบบทีวีดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์

2. ธุรกิจส่ือใหม่ BECi เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ดำาเนินการเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ

ดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชันมือถืึอ เว็บไซต์ และส่ือสังคมออนไลน์

3. การผลิตรายการวาไรต้ีคอนเทนต์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

BEC World ดำาเนินการผลิต จัดหาและจัดจำาหน่ายรายการข่าว รายการบันเทิง

และสารคดี เพ่ือออกอากาศในช่องโทรทัศน์ของบริษัทเอง และขายให้บริษัทอ่ืน 

รวมถ้ึงการจัดจำาหน่ายลิขสิทธิ�เพ่ือออกอากาศในต่างประเทศ

4. การจัดหากิจกรรมบันเทิง สารคดี รวมไปถ้ึงการผลิตและการกระจายสินค้า

Chandelier Music รับผิดชอบการผลิตเพลง 

2.	บริษัที่	จ่เอ็มเอ็ม	แกรมม่�	จำ�กัด	(มห�ชนิ)

 เลขท่ี 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ถึนน สุขุมวิท 

 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110

 โทร : 0 2669-9000   Fax: 0 2669-9009

 การประกอบธุรกิจของบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จำากัด (มหาชน) สามารถึแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม

ธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจหลัก 2) ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง และ 3) ธุรกิจจากการร่วมค้า ดังน้ี
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 1. กลุ่มธุรกิจหลัก ดำาเนนิการภายใตโ้มเดล “การใหบ้ริการเพลงแบบครบวงจร” (Total Music 

Business) ต้ังแต่การคัดเลือกศิลปิน การผลิตผลงานเพลง การทำาการตลาด การบริหารลิขสิทธิ�เพลง 

การจัดจำาหน่ายสินค้าเพลงผ่านช่องทาง Physical และ Digital การจัดคอนเสิร์ต และธุรกิจบริหารศิลปิน

  1.1 ธุรกิจเพลง

  1.2 ธุรกิจบริหารศิลปิน

  1.3 ธุรกิจโชว์บิซ

   จัดงานแสดงคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี โดยมีรายได้หลักมาจากการจำาหน่ายบัตร  

การสนับสนุนของสปอนเซอร์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ จัดเทศกาลดนตรี 

  1.4 ธุรกิจอ่ืนๆ

   จำาหน่ายสินค้าของศิลปิน ธุรกิจผลิตคอนเทนต์ศิลปินเพ่ือช่องทางออนไลน์ ธุรกิจให้เช่า 

คอนเสิร์ตฮ่อลล์ GMM Live House และธุรกิจสถึาบันสอนร้องเพลงและดนตรี GR Vocal เพ่ือต่อยอด

และสร้างรายได้เพ่ิมให้กลุ่มธุรกิจเพลง

 2. กลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง

  2.1 ธุรกิจโฮ่มช้อปปิ�ง

   เป็นธุรกิจจำาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำาหน่าย แบบตลอด 24 ช่ัวโมง ผ่านช่อง 

รายการท่ีใช้ช่ือว่า ‘โอ ช้อปปิ�ง (O Shopping)’ 

  2.2 ธุรกิจภาพยนตร์

   ดำาเนินการภายใต ้บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำากัด ซ่้งเปน็บริษัทในเครอื โดยมเีป้าหมาย

ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง ในเน้ือหาท่ีหลากหลายแตกต่างกันไปแต่ยัง

คงไว้ซ่้งแบบฉบับของตัวเอง 

  2.3 ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

   เป็นธุรกิจท่ีดำาเนินงานโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจ 2 ประเภท กล่าวคือ 

ธุรกิจจัดจำาหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลภาคพ้ืนดิน กล่องรับสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตทีวี สินค้าประเภทเคร่ืองเล่นเพลงพกพา (Music Box) และเคร่ืองเล่น MP3 คาราโอเกะ 

(Karaoke Microphone) เพ่ือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

   ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ดำาเนินธุรกิจส่ือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฟรีทูแอร์ออก

อากาศผ่านดาวเทียมไทยคมในช่อง “แฟน มิวสิค”

 3. กลุ่มธุรกิจจากการร่วมค้า

  ปัจจุบันบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจดิจิทัลทีวี ร่วมกับพันธมิตร

ทางธุรกิจผ่านการลงทุนในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด และกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล

โฮ่ลด้ิง จำากัด (ดำาเนินธุรกิจดิจิทัลทีวี ธุรกิจวิทยุ และธุรกิจผู้ผลิตคอนเทนต์)
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  ธุรกิจดิจิทัลทีวี

  บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจประกอบกิจการสถึานีโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิทัล ช่องรายการหมวดหมู่ท่ัวไปความคมชัดสูง (HD) ภายใต้ช่ือ “ช่องวัน31” โดยมีวัตถุึประสงค์ใน 

การสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพท่ีมีท้ังสาระ และความบันเทิงเพ่ือตอบโจทย์ผู้ชมทุกเพศ ทุกวัยเพ่ือมุ่งสู่

เป้าหมายการเป็นสถึานีโทรทัศน์ช้ันนำาของประเทศไทย (National Television) ท้ังเร่ืองละคร รายการวา

ไรต้ี รายการประกวดแข่งขัน รายการข่าวและข่าวบันเทิง 

3.	บริษัที่	เวิร์คำพอยท์ี่	เอ็นิเที่อร์เที่นิเมนิท์ี่	จำ�กัด	(มห�ชนิ)

 เลขท่ี 99 หมู่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

 โทร: 0 2833 2000  Fax: 0 2833 2999

 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทใน

เครือ สามารถึแบ่งได้เป็น 4 ธุรกิจหลัก คือ.

 1. ธุรกิจรายการโทรทัศน์ 

  ช่องเวิร์คพอยท์ 23 ออกอากาศทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล เป็นรายการประเภท วาไรต้ี 

  ควิซโชว์ เกมโชว์ และเรียลลิต้ีโชว์ มีท้ังรายการท่ีพัฒนาเอง รายการท่ีซ้ือลิขสิทธิ� Format 

รายการ และลิขสิทธิ�รายการพร้อมออกอากาศ (Finished Program) รายการท่ีบุคคลภายนอกเช่าเวลา

ออกอากาศ ฯลฯ และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ในทุกๆแพลตฟอร์ม 

 2. ธุรกิจละครเวทีและคอนเสิร์ตธุรกิจละครเวทีและคอนเสิร์ต 

  มีผลงานการจดังานคอนเสร์ิตและละครเวทมีาแล้วมากมาย ท้ังท่ีเป็นการแสดงจากกลุ่มนัก

แสดงในประเทศและต่างประเทศ

 3. ธุรกิจการรับจ้างจัดงาน 

  เวิร์คพอยท์ให้บริการด้านการจัดงานกิจกรรมแบบครบวงจร โดยท่ีผ่านมาได้รับความไว้

วางใจให้จัดงานสำาคัญๆ ต่างๆ มากมายให้แก่ท้ังภาครัฐและเอกชน

 4. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ 

  มีการขายสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของสิทธิ�และสินค้าฝ่ากขาย

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์์หลายประเภท

4.		บริษัที่	ที่รู	

 เลขท่ี 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถึนนรัชดาภิเษก 

 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 Tel: 02 859 1111 Fax: 02 859 9134

บริษัท ทรู (True Corporation Public Company Limited) คือผู้บุกเบิกและผู้นำาด้านคอนเวอร์เจน

ซ์ในประเทศไทย ท่ีให้บริการด้วยแพลตฟอร์มส่ือหลอมรวม (convergence platform)  และอุปกรณ์  

(device) ท่ีหลากหลาย นำาเสนอบรกิารและโซลูช่ันด้านการส่ือสารโทรคมนาคมอยา่งครบวงจร ธุรกิจหลัก

ของทรูแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังต่อไปน้ี
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1. ทรูออนไลน์

บริการโทรศพัท์พ้ืนฐาน และบรกิารเสรมิต่าง ๆ  ยังรวมถึง้บรกิารอินเทอรเ์น็ต

และบรอดแบนด์ บริการโครงข่ายข้อมูล และบริการ WE PCT ทรูออนไลน์

เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานรายใหญ่ท่ีสุดในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑ์ล โครงข่ายโทรศัพท์พ้ืนฐานของ ทรูเป็นโครงข่ายใยแก้วนำาแสงท่ี

ทันสมัยท่ีสุดในประเทศไทย กลุ่มทรูเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการ

บรอดแบนด์รายใหญ่ของประเทศ รวมท้ังเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ในธุรกิจ

รับ-ส่งข้อมูล และให้บริการเสริมต่างๆ สำาหรับลูกค้าท่ัวไปและลูกค้าธุรกิจ 

2. ทรูมูฟ 

ให้บริการนวัตกรรมและระบบส่ือสารแบบไร้สาย บนย่านความถ่ีึ 1800 เม

กะเฮิ่ร์ตซ ผ่านรูปแบบการบริการลำ้าสมัยและมีคุณภาพสูง ท่ัวประเทศ 

3. ทรูวิช่ันส์ 

นำาในการใหบ้ริการโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชิก ซ่้งให้บริการท่ัวประเทศ

ผ่านดาวเทียมในระบบดิจิทัล และผ่านโครงข่ายเคเบิล

4. ทรูมันน่ี

ให้บริการบัตรเติมเงินอิเล็คทรอนิกส์และเป็นตัวแทนรับชำาระค่าสินค้าและ

บริการท้ังสินค้าและบริการของกลุ่มทรู และบริการอ่ืนๆ รวมท้ังการชำาระ 

ค่าบริการให้กับร้านค้าท่ีทำาธุรกรรมผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ 

5. ทรูไลฟ์ 

ให้บริการดิจิตอลคอนเทนท์ และเป็นช่องทางท่ีทำาให้สามารถึเข้าถ้ึงชุมชน 

ผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและชุมชนออนไลน์ อีกท้ังยังเป็นส่ือสำาหรับธุรกรรม

ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค ธุรกิจกับผู้บริโภค และธุรกิจกับธุรกิจ

5.	บริษัที่	เจเคำเอ็นิ	โกลิบอลิ	ม่เด่ย	จำ�กัด	(มห�ชนิ)

 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา 45/14 หมู่ 1 

 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

 โทร: 034-310569
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บริษัท JKN Global Media มีบริษัทในเครือคือ

1. บริษัท JKN TV 

เป็นช่องทีวี ออกอากาศทางเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม เป็นรายการท่ีเน้น

เน้ือหาเก่ียวกับ Asian Fantasy, Hollywood Hits และ Super Show 

และยังเป็นผู้จัดงานอีเว้นต์ท่ีย่ิงใหญ่ของประเทศไทย

2. บริษัท JKN News 

ผลิตรายการข่าวออกอากาศตามช่องรายการโทรทัศน์

3. บริษัท JKN Worldwide 

ผลิตภาพยนตร์ ละครซีรีส์ไทยและอินเดีย รายการประเภทไลฟ์สไตล์  

และ LGBTQ

4. JKN IMC 

รับผิดชอบด้านทำาการตลาดและซ้ือขายส่ือแบบครบวงจร

5. JKN Landmark 

เป็นแหล่งรวบรวมท้ังสถึานท่ีสร้างสุนทรียทางอารมณ์ แหล่งบันเทิง 

ศูนย์กลางคอนเทนต์จากท่ัวทุกมุมโลก

6.	บริษัที่	อสมที่	จำ�กัด	(มห�ชนิ)

 บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) รัฐวิสาหกิจ สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี  

จดทะเบียนจัดต้ังในรูปบริษัทมหาชนจำากัด เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2547 โดยมีภารกิจในการประกอบกิจการ

ส่ือสารมวลชน บมจ. อสมท มีธุรกิจหลักประกอบด้วย กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุกระจายเสียง สำานัก

ข่าวไทย และกิจการให้บริการส่ิงอำานวยความสะดวกและโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ระบบดิจทัิล นอกจากน้ี ยังร่วมดำาเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนอ่ืนๆ ภายใต้สญัญาร่วมดำาเนินกิจการ 

ได้แก่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำากัด ดำาเนินกิจการส่งโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 และบริษัท 

ทรู วิช่ันส์ เคเบ้ิล จำากัด (มหาชน) ดำาเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก

 ด้านกิจการโทรทัศน์น้ัน ช่อง 9 MCOT HD เป็นช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภท

บริการธุรกิจ หมวดหมู่ท่ัวไปแบบความคมชัดสูง (High Definition : HD) หมายเลข 30 ส่งสัญญา 

ณแพร่ภาพ 24 ช่ัวโมง ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทใช้คล่ืนความถ่ีึระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดินระดับชาติ  

ของ บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) จำานวน 39 สถึานีหลัก และสถึานีเสริมไม่น้อยกว่า 129 สถึานี  

ซ่้งครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย และมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลอ่ืนๆ ได้แก่ Streaming, Line 

TV รวมถ้ึงการขายรายการสำาเร็จรูป (Finished Program) ของ บมจ. อสมท ไปยังตลาดรายการ 
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ต่างประเทศ และในปี 2563 อสมท มียุทธศาสตร์ท่ีสำาคัญ คือการทำา Co – Production กับพันธมิตร 

ผู้ผลิตรายการระดับนานาชาติ เป็นการร่วมกันผลิตระหว่างช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 กับ Japan 

International Broadcasting Inc. (JIB) ประเทศญ่ีปุ่น กับรายการท่องเท่ียวแนวใหม่ของสองวัย ทำาความ

ร่วมมือกับ China Media group และ CCTV ประเทศจีน รวมท้ังการลงทุนร่วมผลิตกับ Netflix ซ่้งเป็น 

การสร้างคอนเทนต์รายการคุณภาพท่ีมีความน่าสนใจมากข้้นอีกด้วย 

7.	 Thai	PBS

 เลขท่ี 145 ถึนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210

 โทร: 0 2790 2000  Fax: 0 2790 2020

 Thai PBS เป็นสถึานีโทรทัศน์สาธารณะ ดำาเนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ 

สาระบันเทิง ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์การกระจายเสียงและแพร่

ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) ในฐานะองค์การส่ือสาธารณะท่ี

ไม่แสวงผลกำาไรแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือเผยแพร่ผ่านส่ือทุกแขนง โดยย้ดถืึอผลประโยชน์สาธารณะ

และความคุ้มค่าเป็นสำาคัญ Thai PBS ออกอากาศทางช่องทีวีดิทัลหมายเลข 3 และทางช่องทีวีดาวเทียม 

รวมท้ังส่ือใหม่ในแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ทางแอปพลิเคชัน ไทยพีบีเอส (Thai 

PBS Application) และ OTT (VIPA.me) ย่ิงไปกว่าน้ัน ในช่วงสถึานการณ์การระบาดของ covid-19  

ท่ีผ่านมาเม่ือต้นปี 2563 Thai PBS ยังได้จัดทำาช่องรายการโทรทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ ALTV (Active 

Learning Television) ทีวีดิจิทัลช่องหมายเลข 4 เร่ิมออกอากาศเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563

 Thai PBS มีประสบการณ์ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศในหลากหลายรูปแบบ ท้ังการ

ร่วมผลิตรายการ (Co-Production) แลกเปล่ียนรายการ ร่วมลงทุน (Joint Venture) และร่วมปฏิิบัติงาน

กับองค์กรส่ือหรือภาคีองค์กรส่ือระหว่างประเทศ เชน่ Korea Educational Broadcasting System (EBS 

TV) ประเทศเกาหลีใต้ Taiwan Public Television Service (PTS) ประเทศไต้หวัน และแลกเปล่ียน

รายการระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก Asia Pacific Broadcasting Union (ABU)

กลุ่ิมผู้ผลิิตแลิะจัดจำ�หน่ิ�ยเน้ิ�อห�ร�ยก�ร	

1.	 บริษัที่	เซ้ีนิส์	เอนิเตอร์เที่นิเมนิท์ี่	จำ�กัด

 เลขท่ี 600/1-3 บี สแควร์ พระราม 9 เหม่งจ๋าย ซ.สหการประมูล 

	 แขวงวังทองหลาง	เขตวังทองหลาง	กรุุงเทพฯ	10310

	 โทรุ:	0	2530	8111,	0	2530	8222

 Fax:	0	2530	8133,	0	2530	8136,	0	2530	8146

 บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำากัด (Zense Entertainment Company Limited) เป็น 

ผู้ผลิตรายการคอนเทนต์ช้ันนำาของประเทศไทย บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ ได้ร่วมมือกับทางผู้ผลิต

รายการช้ันนำาระดับนานาชาติ ในการพัฒนา และผลิตรายการใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบ ท้ังรายการทีวี

ท่ีคิดค้นผลิตข้้นเอง และรายการทีวีฟอร์แมตช้ันนำาจากต่างประเทศ อีกท้ังยังส่งรูปแบบฟอร์แมตรายการ

ท่ีคิดและผลิตข้้นเองส่งจำาหน่ายในต่างประเทศ นับว่าเป็นบริษัทท่ีมีประสบการณ์โดเด่นในการร่วมผลิต

รายการกับต่างประเทศในหลากหลายรูปแบบ
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 ตัวอย่างรายการท่ีผลิตโดย บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำากัด ได้แก่

    

    

2.	บริษัที่	GDH	559	(บริษัที่	จ่ด่เอช	ห้�ห้�เก้�	จำ�กัด)	

 เลขท่ี 92/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

 โทร: 02-662-3404

 Fax: 02-662-3405

 บริษัท GDH 559 Co., Ltd (บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำากัด) เป็นบริษัทผลิตและจัดจำาหน่าย

ภาพยนตร์ไทยท่ีเกิดจากความร่วมมือกันของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จำากัด (มหาชน) และ บริษัท  

หับโห้ห้ิน บางกอก จำากัด มีผลงานการผลิตภาพยนตร์ท่ีได้รับความนิยมสูงหลายเร่ืองท้ังในและต่างประเทศ 

เช่น เร่ือง ฉลาดเกมส์โกง ซ่้งสามารถึทำารายได้ในประเทศจีนทะลุ 200 ล้านหยวน หรือ 1,000 ล้านบาท 

และยังได้รับความนิยมในประเทศอ่ืนๆ เช่น เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น ฮ่่องกง กัมพูชา ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 

เม่ือวันท่ี 30 มิถุึนายน พ.ศ. 2560 ฉลาดเกมส์โกง ก็ได้รับเลือกให้ฉายเป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาล New 

York Asian Film Festival คร้ังท่ี 16 โดยถืึอเป็นภาพยนตร์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เร่ืองแรกท่ีได้รับ

เกียรติน้ี นอกจากการผลิตภาพยนตร์แล้ว GDH ยังมีผลงานในการผลิตรายการวาไรต้ี และละครท่ีได้รับ

ความนิยมอย่างสูงจากผู้ชมอีกด้วย
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รูปท่ี่�	5.1	โปสเตอร์ภ�พยนิตร์ฉลิ�ดเกมส์โกง ในิง�นิเปิดเที่ศก�ลิ	New	York	Asian	Film	

Festival	คำรั�งท่ี่�	16

เม่ือปี พ.ศ. 2563 กลุ่ม GDH ได้การสร้าง Business Model ครบวงจร ครอบคลุมต้ังแต่ 

ผลิตคอนเทนต์ ท้ังภาพยนตร์ ซีรีส์ และคอนเทนต์ออนไลน์ – ทำาโปรดักช่ัน – ปั�นและบริหารศิลปิน – 

ทำา Marcom Agency วางแผนกลยุทธ์ส่ือสารการตลาด – งานประชาสัมพันธ์ อีเว้นท์ ไปจนถ้ึงซ้ือส่ือ

โฆษณาให้กับท้ังบริษัทในเครือด้วยกันเอง และของลูกค้า ซ่้งมีท้ังบริษัทท่ีเปิดดำาเนินการแล้ว และบริษัทท่ี

เปิดใหม ่สามารถึ synergy การทำางานรว่มกันเพ่ือสรา้งแหลง่รายไดท่ี้หลากหลาย และการเตบิโตในระยะ

ยาว อันประกอบด้วย

• GDH 559 ผลิตหนัง – ซีรีส์ 

• บริษัทนาดาว บางกอก ทำาโปรดักช่ัน ผลิตซีรีส์ – หนัง, บริหารศิลปิน และเปิดนาดาว มิวสิค 

เพ่ือทำาคอนเทนต์เพลงโดยเฉพาะ

• บริษัทสวัสดีทวีสุข ดูแลการทำาช้ินงานคีย์ อาร์ต

• บริษัทเสียงดีทวีสุข ดูแลเร่ืองการมิกซ์เสียง

• งานดีทวีสุข ดูแลพีอาร์ อีเว้นต์

• บริษัทนำ้าดีไม้งาม ดูแลการวางแผนกลยุทธ์ส่ือสาร และสร้างสรรค์คอนเทนต์ เพ่ือโปรโมทงาน

ในเครือ GDH ด้วยกันเอง พร้อมท้ังเปิดรับงานของลูกค้าข้างนอก
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ในปี 2563 GDH ได้มีการขับเคล่ือนธุรกิจ เข้าสู่ยุค “Diversify” และ“Collaboration” เพราะ

นอกจากผลิตคอนเทนต์แล้ว ได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรและหุ้นส่วนหลายราย ท้ังท่ีเป็นแพลตฟอร์ม 

Video Streaming และร่วมทุนกับต่างประเทศ เช่น WeTv, Viu  และแอปฯ ระดับโลกอย่าง Netflix ท่ีได้

เน้นในการซ้ือคอนเทนต์หนังไทย และโปรโมทหนังอย่างเต็มท่ี นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วก็ยังมี LINE TV, 

Hooq, AIS PLAY และอ่ืนๆ อีกท้ังในปี 2563 ยังมีแอปฯ ใหม่อย่าง iQiYi จากจีนท่ีจะมาเปิด hub ท่ีเมือง

ไทยอีกด้วย ซ่ีงจะทำาให้ผู้ชมมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้้น ซ่้ง GDH พยายามท่ีจะนำาคอนเทนต์ให้ได้อยู่

ในทุกแพลตฟอร์ม

3.	บริษัที่	นิ�ด�ว	บ�งกอก	จำ�กัด

 เลขท่ี 92/14 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

 โทร: 08 0167 5601

 บริษัท นาดาว บางกอก จำากัด เป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และจัดหานักแสดง 

ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของจีดีเอช ห้าห้าเก้า เพราะความท่ี GDH เติบโตบนรากฐานของการเป็นผู้ผลิต

คอนเทนต์ภาพยนตร์ ในขณะท่ีนาดาวมีจุดเร่ิมต้นมาจากการเป็นบริษัทดูแลศิลปิน ด้วยการใช้โมเดลทำาโป

รดักช่ัน “ซีรีส์” เพ่ือพัฒนาศิลปินควบคู่กัน เร่ิมต้นจากรับจ้างผลิต จนปัจจุบันเป็นผู้ลงทุนผลิตเอง ยุคแรก

ของ “นาดาว บางกอก” ยังเป็นบริษัทรับจ้างผลิตคอนเทนต์ เร่ืองแรกคือ “ซีรีส์ฮ่อร์โมน” ผลิตให้กับเคเบิล

ทีวีของเครือ GMM จากซีรีส์ดังกล่า ได้แจ้งเกิดนักแสดงรุ่นใหม่หลายคน จ้งถืึอเป็นบทพิสูจน์ความสำาเร็จ

ของโมเดลทำาโปรดักช่ันเพ่ือพัฒนาศิลปิน ขณะเดียวกันได้ผลิตคอนเทนต์ให้กับแพลตฟอร์ม Video Streaming 

ซ่้งแพลตฟอร์มแรกท่ีเป็นพาร์ทเนอร์ คือ “LINE TV” เปิดกว้างให้ทำา Original Content ให้แตกต่างจาก

ช่องทีวีท่ัวไป จากน้ันในปี 2561 “นาดาว บางกอก” ได้ขยับไปสู่การลงทุนสร้างคอนเทนต์เอง ประเดิมด้วย

เร่ือง “เลือดข้นคนจาง” ออกอากาศทางช่อง One และรีรันบน LINE TV ในปี 2562 ทำาคอนเทนต์ละคร  

“My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉิน” ท่ีสร้างกระแสโด่งดังได้ท้ังซีรีส์ – เพลง และซีรีส์ “GREATMEN 

ACADEMY”

4.	บริษัที่	กันิตนิ�	กรุ�ป	จำ�กัด	มห�ชนิ

 เลขท่ี 333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19

 ถึนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 โทร: 0 2275 0046  

 Fax: 0 2274 2054

 E-mail: webmaster@kantana.co.th

 บริษัท กันตนา กรุ�ป จำากัด มหาชน ดำาเนินธุรกิจครบวงจร ท้ังการขายเวลาโฆษณา, การทำา 

การตลาด, การผลิตรายการ, บริการให้เช่าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถึานท่ีเพ่ือการผลิตรายการ การเป็น

ท่ีปร้กษาด้านการจัดการสถึานีโทรทัศน์ใน ต่างประเทศ การบริหารจัดการสถึานีโทรทัศน์ดาวเทียมและ

เคเบิล และการแพร่ภาพกระจายเสียง ระบบ ดิจิตอลในทุกส่ือ หรือ All Media Platform นอกจากน้ี  

ยังเป็นผู้นำาในธุรกิจผลิต และสร้างสรรค์รายการ โทรทัศน์รายใหญ่ของประเทศ ครอบคลุมรายการครบ
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ทุกประเภทอาทิ ละคร สารคดี รายการเพ่ือเด็ก และ เยาวชน รายการแนวเรียลลิต้ี และผลิตโฆษณาให้

กับบริษัทผู้ผลิตรายการและสถึานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ด้วยระบบดิจิตอล คุณภาพมาตรฐานรองรับระบบ 

HD-High Definition อย่างเต็มรูปแบบ บริษัท กันตนา กรุ�ป จำากัด มหาชน มีธุรกิจในเครือดังน้ี

 1. สายธุรกิจคอนเทนต์

  1.1 บริษัท กันตนา มีเดีย แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง จำากัด 

   บริหารงานขายเวลาโฆษณาและส่งเสริมด้านการตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

และประชาสัมพันธ์  ผ่านทางรายการ Top Rating ทางช่องทีวีดิจิทัล ช่องสถึานีโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีได้รับ

ความนิยม และช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ และทางการส่ือสารในสังคมออนไลน์

   1.2 บริษัท กันตนา เอฟโวลูช่ัน จำากัด 

   ซ้ือลิขสิทธิ�รายการดีๆ เรตต้ิงสูงสุดจากประเทศมาสรรค์สร้างเป็นแบบฉบับของคนไทย 

ควบคู่ไปการผลิตละครโทรทัศน์จากบทประพันธ์ช้ันเย่ียม รวมถ้ึงรายการโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ ซ่้งเน้น

ความแปลกใหม่ ความทันสมัย และความคิดสร้างสรรค์ ในสไตล์ของคนรุ่นใหม่

  1.3 กันตนา มูฟว่ี ทาวน์ 

   มีผลงานการผลิตละครโทรทัศน์มากกว่า 240 ช่ัวโมงต่อปี ซ่้งได้รับความนิยมจากผู้ชม

อย่างต่อเน่ือง ด้วยผลตอบรับและรางวัลแห่งความสำาเร็จมากมาย กันตนา มูฟว่ี ทาวน์ คือหน่้งในสตูดิ

โอกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุด บนเน้ือท่ีกว่า 600 ไร่ ซ่้งรองรับการทำางานในทุกระดับ ภายใต้แนวคิด “Green 

Entertainment” โดยมีฉากต่างๆ อันเป็นสถึาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นหลายรูปแบบ ซ่้งได้รับรางวัลด้าน

สถึาปัตยกรรมระดับโลก พร้อมท้ังสถึานท่ีและอุปกรณ์ในการถ่ึายทำารายการเรียลลิต้ี แวดล้อมด้วยสภาพ

ธรรมชาตท่ีิสามารถึใชป้ระกอบการถึา่ยทำา และอุปกรณ์ประกอบฉากและเส้ือผ้าเคร่ืองแตง่กายในยุคสมัย

ต่างๆ อุปกรณ์การถ่ึายทำาในรูปแบบ HD (High Definition) รวมถ้ึงทีมงานรองรับในทุกข้ันตอน ต้ังแต่ข้ัน

ตอนเตรียมการผลิต (Pre-Production) ข้ันตอนการผลิต (Production) จนถึ้งข้ันตอนหลังการผลิต 

(Post-Production) อย่างครบวงจร

  1.4 กันตนา โมช่ัน พิคเจอร์ส 

   ผลิตภาพยนตร์โดยสายเลือดใหม่ของกันตนา ท่ีโดดเด่นด้วยเน้ือหาและเทคนิคการนำา

เสนอ และยังมีผลงานประเภทอ่ืนๆ เช่น ภาพยนตร์ส้ัน โฆษณา มิวสิควิดีโอ ละคร ซีรีส์ สารคดี และ

รายการโทรทัศน์ ในรูปแบบท่ีแปลกใหม่ทันสมัย รองรับการทำางานให้กับลูกค้าท้ังในและต่างประเทศอย่าง

ครบวงจร ต้ังแต่ Pre-Production ไปจนถ้ึง Post-Production  

  1.5 บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสต้ิง จำากัด

   ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ กรุ�ป จำากัด ผู้นำาด้านธุรกิจภาพยนตร์ 

และบริษัท กันตนา กรุ�ป จำากัด (มหาชน) ผู้นำาด้านธุรกิจโทรทัศน์ คือจุดกำาเนิดของ M Channel สถึานี

โทรทัศน์ท่ีนำาเสนอความบันเทิงในรูปแบบภาพยนตร์ตลอด 24 ช่ัวโมง หลากหลายด้วยภาพยนตร์จากทุก

ค่ายท้ังของไทยและต่างประเทศ เสริมด้วยรายการต่างๆ และกิจกรรมร่วมกับผู้ชมอย่างสมำ่าเสมอ บริษัท 

เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสต้ิง จำากัด ได้ร่วมมือกับ บริษัท เทิร์นเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล เอเชีย แปซิฟิค 
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จำากัด ในการดำาเนินการ ช่อง บูมเมอแรง ไทยแลนด์ (Boomerang Thailand) สถึานีโทรทัศน์การ์ตูนของ

ประเทศไทย ออกอากาศภาคภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือร่วมกันสร้างสรรค์ความบันเทิงสำาหรับ

ครอบครัว

  1.6 บริษัท สาระดี จำากัด

   รับผลิตรายการโทรทัศน์ โดยเน้นรายการสารคดีเชิงข่าวเพ่ือตีแผ่เร่ืองจริงในสังคม

 2. สายธุรกิจโปรดักช่ัน เซอร์วิส

  บริหารธรุกิจภาพยนตร ์ผลิตและจำาหนา่ยภาพยนตรแ์ละภาพยนตรแ์อนิเมชันระดบัแนวหนา้

ของประเทศ และเป็นผู้นำาด้านการให้บริการถ่ึายทำาภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณาท่ีทันสมัย และครบ

วงจร ท่ีสุดในภูมิภาค ครอบคลุมธุรกิจท้ังการเตรียมการผลิต (Preproduction) การผลิต (Production) 

และ ข้ันตอนหลังการผลิตข้ันสูง (Hi-end Postproduction) สำาหรับภาพยนตร์ และภาพยนตร์โฆษณาท้ัง

ในและต่างประเทศ รวมถ้ึงบริการให้เช่า เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สตูดิโอ ระดับมาตรฐานโลก และการประสาน

งานการถึ่ายทำาภาพยนตร์ท่ีรองรับการทำางานได้ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้บริษัทลูก คือ 

Kantana Japan, บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำากัด, บริษัท กันตนา แอนนิเมช่ัน สตูดิโอ จำากัด, บริษัท 

กันตนา โปรดักช่ัน เซอร์วิส จำากัด, บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักช่ัน (เวียดนาม) จำากัด และ บริษัท กัน

ตนา โพสท์ โปรดักช่ัน (ไทยแลนด์) จำากัด

 3. สายธุรกิจเอ็ดดูเคช่ัน

  บริษัท กันตนาเอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนช่ันแนล) จำากัด ดำาเนินการบริหารจัดการธุรกิจ

การศ้กษาโดยม ีสถึาบนักันตนาซ่้งเปน็สถึาบนัเฉพาะทางเปดิสอนในระดบัปริญญาตร ีหลักสูตรศิลปกรรม

ศาสตรบัณฑิ์ต และปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ์ต สาขาวิชาการจัดการส่ือบันเทิง รวมท้ัง

การให้บริการวิชาการและการจัดอบรมหลักสูตรด้านการผลิตส่ือบันเทิงให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 4. สายธุรกิจนิวบิสเนส

  ดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ในด้านการจัดกิจกรรมและกิจกรรมราชการ

สัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถ้ึงธุรกิจการจัดกิจกรรมด้านการตลาด การส่ง

เสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ให้กับภาคธุรกิจเก่ียวเน่ือง โดยมีบริษัทลูกคือ กันตนา สปอร์ต แอนด์ 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด และบริษัท เค.พรีแคสท์ คอนสตรั�คช่ัน จำากัด

5.	บริษัที่ท่ี่ว่บูรพ�	จำ�กัด

 บริษัท ทีวีบูรพา จำากัด

 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 โทร: 0 2158 6122  

 โทรสาร: 0 2158 6141
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ทีวีบูรพา เป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ท่ีมุ่งสร้างสรรค์งานคุณภาพ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือร่วม

สร้างสรรค์สังคมท่ีดีงาม รูปแบบรายการโทรทัศน์แต่ละรายการของทีวีบูรพามีวัตถุึประสงค์หลักคือ เน้ือหา

ของแต่ละรายการน้ันจะต้อง ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ คิด และผลิต ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่คนดู 

ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดทางความรู้ ความคิด สังคม คุณธรรมและจริยธรรม นอกจากน้ีทีวีบูรพายังมี 

การดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริม เชิดชู ยกย่องผู้ท่ีทำา ความดีแก่ส่วนรวม และเป็น

แรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่ืน รวมถ้ึงกิจกรรมอ่ืนๆท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สังคม นอกเหนือจากการผลิตรายการ

แล้ว ทีวีบูรพายังบริการให้เช่าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ รับถ่ึายทำาบันท้กเทปโทรทัศน์ในและนอกสถึานท่ี  

งานโฆษณา งานอีเว้นต์ คอนเสิร์ตและงานถ่ึายทอดสด 

ทีวีบูรพามีผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากมาย เช่น รายการคนค้นคน รายการกบนอกกะลา ปัจจุบันน้ีมี

รายการท่ีออกอากาศตามช่องทีวีดิจิทัลหลายรายการ 

กลุ่ิมผู้ให้บริก�ร	OTT

1.	 บริษัที่	เที่นิเซ็ีนิต์	(ประเที่ศไที่ย)	จำ�กัด

 เลขท่ี 8 อาคารทีวัน ช้ัน 10, 11 และ 12 (ยูนิต 3-5) ซอยสุขุมวิท 40 ถึนนสุขุมวิท  

แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 โทร: 0 2833 3000 

   โทรสาร: 0 2833 3113

 บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำากัด พัฒนาบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลายรอบ

ด้านและครบครัน สร้างระบบนิเวศทางข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง พร้อมเป็นฟันเฟืองสำาคัญสำาหรับ

พันธมิตรทางการค้าเพ่ือขยายความเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกัน พร้อมสนับสนุนการเปล่ียนผ่านสังคมไทย

เข้าสู่สังคมดิจิทัล โดยมีกลุ่มธุรกิจดังน้ี

 News & Portal

1.1 สนุกดอทคอม 

เป็นเว็บไซต์ช้ันนำาท่ีนำาเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีมีครบท้ังสาระและความบันเทิง 

ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของสังคมไทย สนุกดอทคอมมีมากกว่า 20 แชนเนล 

ในการนำาเสนอเน้ือหา มี สนุก! แอปพลิเคช่ัน เพ่ือให้ดาวน์โหลดไปใช้กันได้

อย่างสะดวก ท้ังระบบ iOS และ ระบบ Android เพ่ือเพ่ิมการเข้าถ้ึง และ

ยังมีการอัพเดทแบบ 24 ช่ัวโมงผ่านทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง

1.2 NoozUp

เป็นแอปพลิเคชันท่ีนำาเสนอความหลากหลายของข่าวสาร สาระ บันเทิง  

ท่ีน่าสนใจ อัพเดทแบบเรียลไทม์ แจ้งเตือนข่าวเด็ด ประเด็นสำาคัญ ใช้งาน

ง่ายด้วยการออกแบบท่ีสวยงาม 
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 Entertainment & Media

2.1 JOOX (จู�กซ์) 

มิวสิคสตรีมม่ิงแอปพลิเคชัน เป็นแพลตฟอร์มท่ีเช่ือมโยงผู้ใช้งานให้

สามารถึเข้าถ้ึงศิลปินคนโปรด เพลงฮิ่ต อัลบ้ัมดัง และยังสามารถึ

สร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวได้ นอกจากน้ี ผู้ใช้งานสามารถึค้นหาเพลง

ใหม่ๆ จากการเพลงท่ีทีมงานแนะนำา รวมท้ังสถึานีเพลง JOOX  

เรดิโอ ท่ีเหมาะกับรสนิยม และอารมณ์ในแต่ละช่วงเวลาได้อีกด้วย

2.2 Tencent Games

เป็นผู้พัฒนาเกมส์และผู้ให้บริการเกมส์ระดับโลก และเป็นผู้ให้บริการ

ชุมชนเกมส์ออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน นำาเสนอผลิตภัณฑ์์เกมส์

ออนไลน์คุณภาพจำานวนมาก หลากหลายแพลตฟอร์ม เกมส์ออนไลน์

ท่ีให้บริการโดย Tencent Games ล้วนเป็นเกมส์ท่ีผ่านการคัดสรร

อย่างดีด้านเน้ือหาและคณุภาพ ท้ังในรูปแบบพัฒนาด้วยสตูดิโอเกมส์

ภายในของบริษัท และร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เปิดให้บริการเกมส์ใน 

รูปแบบต่างๆ ท่ัวโลก 

2.3 WeTV

WeTV	(วีทีวี)	คืือวีดีีโอสตีมม่�งแอปพล่เคืชััน	ศููนย์์รุวมคืวามบัันเท่งเอเชีัย์	

ซีีรีุ�ย์์จีีน	ซีีรีุ�ย์์เกาหลี	ละคืรุไทย์ย้์อนหลัง	มุ�งเน้นคืวามบัันเท่งหลากหลาย์

รูุปแบับัไม�ว�าจีะเป็นซีี�รีุส์	อะน่เมะ	และรุาย์การุวาไรุตี�ชัั�นนำา	มีการุนำาซีีรีุส์

จีีนชัั�นนำามาจีาก	Tencent	Video	มาให้ชัม	นอกจีากนั�นย์ังมีละคืรุย้์อน

หลังของไทย์จีากชั�อง	One31	ตลอดีทั�งปี	และย์ังมีการุรุ�วมมือกับัผูู้้สรุ้าง

ของไทย์เพื�อรัุงสรุรุค์ื	WeTV	Original	Series	ได้ีแก�	ฉลาดีเกมส์โกงเดีอะ

ซีีรีุ�ย์์,	รุ้อย์เล�ห์มารุย์า	และอื�นๆ	อีกมากมาย์	

Service

3.1 Media & Advertising

ธุรกิจด้าน Media & Advertising ของเทนเซ็นต์ ใช้แพลตฟอร์ม 

Sanook.com และเว็บไซต์ ซ่้งเป็นเว็บไซต์อันดับ 1 ของไทย และ 

เทนเซ็นต์ยังเป็นผู้ให้บริการด้านโฆษณาทุกรูปแบบอีกด้วย 

3.2 Top Space

ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ท่ีรองรับอุปกรณ์ทุกชนิด ไปจนการบริหาร 

โซเชียลมีเดีย ด้วยทีมงานท่ีมากด้วยประสบการณ์
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Tencent Cloud

ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud) ท่ีผู้ใช้งานสามารถึเลือกใช้ซอฟต์แวร์ และทรัพยากร 

ด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเพ่ือนำามาใช้งาน โดยท่ีผู้ให้บริการเป็นผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์คให้ผู้ใช้งาน  

เป็นระบบเปิด มีความเสถีึยรและมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเช่ือถืึอได้ รับประกันการให้บริการด้วย

จำานวนผู้ใช้บริการมากกว่าหน่้งพันล้านรายต่อเดือน 

2.	Netflix

 Netflix เปน็บริษัทข้ามชาติผู้ให้บริการส่ือสตรมีมิง (streaming media) แบบบอกรบัเป็นสมาชิก

บนแพลตฟอร์ม OTT (Over-the-top) ท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายท่ัวโลก รวมท้ังในประเทศไทยด้วย 

สมาชิกสามารถึรับชมรายการทีวีและภาพยนตร์ในอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีโฆษณาค่ัน 

นอกจากน้ียังสามารถึดาวน์โหลดรายการทีวีและภาพยนตร์ลงในอุปกรณ์ iOS, Android หรือ Windows 

10 แล้วรับชมได้โดยไม่ต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต

3.	Viu

 Viu (วิว) เป็นผู้ให้บริการระดับแนวหน้าด้านวิดีโอสตรีมม่ิงแบบ OTT ยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาค

จากกลุ่มบริษัท PCCW Media (พีซีซีดับเบิลยู มีเดีย) จากฮ่่องกง Viu ให้บริการคอนเทนต์ท่ีรวบรวม 

ซีรีส์ วาไรต้ี หนังยอดนิยมถูึกลิขสิทธิ�จากเกาหลี, ไทย, ญ่ีปุ่น, ฮ่่องกง ไว้มากท่ีสุด พร้อมซับไทยเร็วท่ีสุด 

ให้บริการใน 16 ประเทศ ได้แก่ ฮ่่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย พม่า และกลุ่ม

ตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศบาห์เรน อียิปต์ จอร์แดน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ รวมถ้ึงแอฟริกาใต้ ภายใต้การบริหารของ PCCW Media Group ซ่้งมีผู้ใช้งานมากกว่า 

41 ล้านคน

 นอกเหนือจากการนำาเข้าซีรีส์และรายการวาไรตีจากท่ัวเอเชียเพ่ือให้ผู้ชมชาวไทยได้ติดตามกัน

แล้ว Viu ยังมีความมุ่งม่ันในการผลิตซีรีส์ออริจินัลของ Viu (วิว) ท่ีเช่ือมโยงกับเร่ืองราวในสังคม และ

วัฒนธรรมท้องถ่ิึน ล่าสุดคือการร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง เอไอเอส เพลย์ (AIS PLAY) ผู้ให้บริการ 

Streaming Service Provider ใน การพัฒนาเน้ือหาซีรีส์ฉบับออริจินัลสำาหรับภูมิภาคร่วมกัน และถืึอเป็น

คร้ังแรกของ AIS Play ด้วยท่ีเข้าร่วมกับผู้ให้บริการด้านวิดีโอสตรีมม่ิงแบบ OTT ระดับภูมิภาคเพ่ือพัฒนา

คอนเทนต์ให้เข้าถ้ึงผู้ชมในจำานวนมากข้้น ประเดิม 2 เร่ือง คือ My Bubble Tea หวานน้อยรัก 100% และ 

Voice in the Rain ตามโมเดลท่ีเรียกว่า วิว ออริจินัล (Viu Original)
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4.	LINE	TV

 LINE TV เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันท่ีให้บริการวีดิทัศน์ตามคำาขอโดยไม่เสียค่าสมัครสมาชิก

รายเดือนหรือรายปี พัฒนาโดย ไลน์ คอร์ปอเรช่ัน ประเทศญ่ีปุ่นและเปิดให้บริการในประเทศไทยเป็นแห่ง

แรกในวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ผู้ใช้งานสามารถึรับชมเน้ือหาต่างๆได้แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยไลน์

ทีวี มีรายได้จากการขายโฆษณา LINE TV ให้ความสำาคัญกับการผลิตคอนเทนต์ใน 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 

คอนเทนต์แบบรีรัน, ออริจินัลคอนเทนต์ และคอนเทนต์ประเภทดนตรี ภายใต้ความร่วมมือกับพาร์ตเนอร์

ผู้ผลิตคอนเทนต์จำานวน 161 ราย  LINE TV เป็นแพลตฟอร์มรีรันคอนเทนต์ยอดนิยมอันดับหน่้งของคน

ไทยต่อเน่ืองกันหลายปี 

 LINE TV มีเป้าหมายท่ีต้องการเข้าถ้ึงคนไทยทุกคน และมีแผนต่อยอดเป็น “แพลตฟอร์ม 

การซ้ือขาย” หรือ Commerce Platform ในปี 2563 และบรรลุเป้าหมาย “อันดับ 1 ทีวีออนไลน์” ในปี 2564  

แม้ว่า LINE TV จะมีพันธมิตรท่ีผลิตคอนเทนต์ให้มากมาย แต่หน่้งในหัวใจท่ีทำาให้ LINE TV มีจำานวน 

ผู้ชมเติบโตคือ LINE TV Original Content ซ่้งมีสถิึติพบว่าผู้รับชม LINE TV Original Content ต่อเร่ือง

เพ่ิมข้้นมากถ้ึงร้อยละ 32 จากปี 2561-2562 และยังดำาเนินการสร้าง Original Content ต่อไปอย่างต่อ

เน่ืองเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชม13

13 The Standard. สรุป 7 เร่ืองราวของ LINE Today และ LINE TV กับเป้าหมายการอยู่กับผู้ใช้ต้ังแต่ต่ืนถ้ึงนอน. 26/02/2020.

สืบค้นเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2564 จาก https://thestandard.co/line-explosion-2020/
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คำำาถามและคำำาต่อบ

Questions

1. ประเด็นท่ีผู้ผลิตในประเทศไทยควรพัฒนาเพ่ือประโยชน์ในการร่วมผลิตรายการในอนาคต? 

Answers

1. การพัฒนา Proposal เพราะว่าผู้ผลิตในประเทศไทยคุ้นชินกับการทำางานกับสถึานีโทรทัศน์ใน

ประเทศไทย และทำาการตลาดแค่ในประเทศไทย และคุ้นชินกับการโดนกำากับด้วยผู้บริหารจากทางสถึานี

โทรทัศน์ ซ่้งเข้าใจแต่ตลาดของตนเอง เพราะฉะน้ันปัญหาของผู้ผลิตของประเทศไทยจรงิๆ น่ันก็คือจะสร้าง 

Proposal อย่างไร ท่ีบริษัทระดับนานาชาติจะเห็นจุดเด่น จุดดีของ Proposal เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญมาก 

เพราะ Production House ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีความเช่ียวชาญทางด้านน้ี

2. ด้านการสร้างเครือข่าย หรือ Connection การทำาธุรกิจกับต่างชาติ ประเด็นท่ีสำาคัญ คือ รู้จัก

ว่าบริษัทไหน มีศักยภาพ จริงใจในการร่วมงาน  ลงทุนเพ่ือสร้างคุณภาพ ไม่ใช่กำาไรอย่างเดียว 

Questions

2. สถึานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด  ส่งผลต่อการจัดจำาหน่ายเน้ือหารายการใน

ปัจจุบัน อย่างไร?

Answers

คอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ มีกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน เช่น ภาพยนตร์บางเร่ืองท่ีตอนแรกมีการ

วางแผนท่ีจะเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ แต่เม่ือมีสถึานการณ์โควิด จ้งปรับเปล่ียนเป็น Premier บน OTT 

Platform ซ่้งเป็นการเปล่ียนแผนการกลางทาง แต่กลับประสบความสำาเร็จมากๆ ในเชิงการเผยแพร่ผ่าน 

OTT ท่ีเป็น Premier ซ่้งเม่ือดูจากสถึานการณ์ปัจจุบันแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีไหวพริบ อ่านสถึานการณ์ 

อ่านสภาวะของเศรษฐกิจ และสภาวะของผู้บริโภคให้ได้ ต้องมีการตัดสินใจอย่างมีพลวัตร และไม่ควรย้ด

ติดกับรูปแบบเดิมๆของ window strategy ซ่้งก็คือ ขบวนการการเผยแพร่เน้ือหารายการ ว่าเผยแพร่ช่อง

ทางไหนก่อนหรือหลัง ซ่้งในปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงไปเยอะ เม่ือติดตาม Social Media กระแสของ

การรับชมผ่านทาง OTT Platform ซ่้งส่งผลเป็นการเปิดตลาดต่างประเทศได้ด้วย เพราะตลาดต่างประเทศ

ก็จะจับตามองกระแสท่ีเกิดใน Social Media เป็นหลักในการตัดสินใจรับชม ซ่้งแสดงว่าตลาดต่างประเทศ

จับตามองเน้ือหารายการของประเทศไทยอยู่ และกระแสท่ีเกิดข้้นน้ันทำาให้มูลค่าของเน้ือหารายการสูงข้้น 

กลายเป็นปรากฎการณ์ใหม่ 



Questions

จุดแข็งท่ีหากประเทศต่างๆในเอเชียมาร่วมผลิตเน้ือหารายการ Co-Production คือ อะไร?

Answers

ป ระเทศในเอเชียมีความคล้ายกันด้านวัฒนธรรมและความช่ืนชอบเน้ือหารายการ              

ประเทศในเอเชียมีการใช้โซเช่ียวมีเดียเยอะข้้น

ประเทศในเอเชียมีการยอมรับซ่้งกันและกัน 

ประเทศในเอเชียสามารถึร่วมกันกระตุ้นการท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศในเอเชียได้ 

ถ้ึาประเทศในเอเชียร่วมผลิตรายการด้วยกันเองจะได้ประโยชน์ด้านราคา

เดินทางระหว่างกันในประเทศเอเชียใช้เวลาไม่นาน ไม่เกิน 6 ช่ัวโมง

ประเทศในเอเชียมีประชากร 4,000 กว่าล้านคน

Questions

ตัวอย่างปัจจัยท่ีผู้ประกอบธรุกิจควรพิจารณาในการเลอืกองค์ประกอบของเน้ือหารายการเพ่ือการ

ร่วมผลิตเน้ือหารายการ (Co-production) ?

Answers

นักแสดงตัวนำาในเร่ือง 

การเลือกนักแสดงเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการด้งดูดความสนใจของผู้ชม สามารถึสร้างกระแส

คอนเทนต์ทางการตลาดได้ โดยหลักการในการคัดเลือกนักแสดงตัวนำาในเร่ืองมี 2 ประการ กล่าวคือ 

ประการแรกคัดเลือกจากนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงหรือ Influencer ซ่้งถืึอว่าเป็นนักแสดงท่ีทรงอิทธิพลทำาให้

สามารถึง่ายในการสร้างกระแสคอนเทนต์ทางการตลาดได้ ประการท่ี 2 คัดเลือกจากนักแสดงท่ีไม่ได้มีช่ือ

เสียง แต่เป็นนักแสดงท่ีมีบุคลิกมีเสน่ห์ ฝี่มือข้ันเทพ เข้าใจในการถ่ึายทอดบทบาทของตนได้ดีสามารถึส่ือ

อารมณ์ของตัวละครให้สามารถึเข้าถ้ึงคนดูได้

ผู้กำากับและทีมงาน 

ผู้กำากับและทีมงานท่ีมีฝี่มือความสามารถึในการสร้างสรรค์จะสามารถึผลิตผลงานคอนเทนต์ท่ี

สามารถึด้งดูดสายตาประชาชนได้

บริษัทผู้สร้าง 

บริษทัผู้สร้างเปรียบเสมือนแบรนด์ท่ีสามารถึสร้างความเช่ือม่ันให้กบัสายตาคนดู นอกจากน้ัน การ

ลงทนุสร้างฉากท่ีสมจรงิ ความสามารถึในผลงานฉาก CGI หรอื Special Effect ก็สามารถึกด้็งดูดสายตา

ประชาชนได้เช่นกัน

รางวัลท่ีได้รับ 

รางวัลท่ีเคยได้รับสามารถึรับรองถ้ึงความสามารถึของนักแสดง คุณภาพของผู้กำากับและทีมงาน

และบริษัทผู้สร้างได้

การดูตัวอย่างคลิปส้ัน 

การดูตัวอย่างคลิปส้ัน อันได้แก่ Promo, Teaser, Trailer มาประกอบการพิจารณา



บทเน้ือเร่ือง 

 การเขียนเน้ือเร่ืองต้องพิจารณาถ้ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการให้เป็นผู้รับชมว่าผู้ชมท่ีเป็นกลุ่ม 

เป้าหมายน้ันมีวัฒนธรรม มีรสนิยม ความชอบอย่างไร จากน้ันก็ควรทำาเขียนเน้ือเร่ืองท่ีมีเน้ือหาท่ีคุ้นเคย

ของผู้ชมกลุ่มน้ัน นอกจากน้ันต้องมาพิจารณาองค์ประกอบของบทเน้ือเร่ืองว่าอะไร คือ ใจความสำาคัญซ่้ง

ประกอบด้วย

โครงเร่ือง คือ แก่นเร่ืองของเน้ือหาเพ่ือให้ผุ้ชมได้เห็นใจความสำาคัญของเร่ือง (Keyword) โดย

เป็นการเล่าเร่ืองด้วยการใช้วิธีลำาดับภาพเหตุการณ์ และวางเน้ือหาให้ดูสอดคล้องอย่างมีเหตุมีผล รวมถ้ึง

มีจุดไคลแมกซ์ท่ีไขคำาตอบบทสรุปของเร่ืองแก่ผู้ชม

ตัวละคร ประกอบด้วย 3 ตัวละคร อันได้แก่ 

1) ผู้กระทำาหรือผู้ได้รับผลจากกระทำาในบทละคร

2) ตัวเอกหรือตัวหลักในการเล่าเร่ือง 

3) ตัวละครรองหรือตัวเสริมในการเล่าเร่ืองเพ่ือเพ่ิมอรรถึเน้ือหา

6.3 สาระทางความคิด ถืึอเป็นกระจกสะท้อนท่ีทำาให้ผู้ชมตระหนักถ้ึงผลของการกระทำาท่ีจะส่ง

ผลลัพธ์ท่ีจะได้ตามมา ซ่้งเป็นแง่คิดสาระของปรัชญาอันเป็นคติคำาสอนในการใช้ชีวิตข้้นมาอ้าง

 6.4 เพลง ถืึอเป็นส่วนหน่้งของการถ่ึายทอดเร่ืองราว โดยการใช้เสียงดนตรีและเพลงในการส่ือสาร

ไปยังผู้ชม ซ่้งเน้ือหาของเพลงจะมีประโยชน์ในการเล่าเร่ืองย่อ และส่ืออารมณ์ของนักแสดงแต่ละฉากได้

Questions

ประเทศจีนเป็นตลาดใหญ่ ท่ีผู้ประกอบธุรกิจหลายๆประเทศสนใจลงทุนร่วมผลิตเน้ือหารายการ 

หรือส่งเน้ือหารายการไปจำาหนา่ยในจนี คำาแนะนำาเบ้ืองตน้สำาหรบัการรว่มผลติเน้ือหารายการกบัประเทศ

จีนหรือการจำาหน่ายเน้ือหารายการไปยังประเทศจีน คือ อะไร?

Answers

ประเทศจีนก็มีการควบคุมท่ีเรียกว่าเป็น International Quota ของคอนเทนต์ท่ีจะไปสู่สายตาผู้ชม

ท่ีประเทศจีน ซ่้งจะนับรวมหมดไม่ว่าจะเป็นฝั่�งของ Hollywood เอง หรือฝั่�งทางไทยหรือประเทศอ่ืนๆ  

ก็จะไปรวมอยู่ในโควต้าน้ี 

นอกเหนือจากโควต้าจะมีอีกส่วนหน่้งคือเป็นเร่ืองของ censorship ของประเทศจีนเอง ประเทศจีน

เองค่อนข้างมีความเข้มงวดในเร่ืองของการกล่ันกรองคอนเทนต์วา่มีประเภทใดบ้างท่ีไม่เหมาะสม ซ่้ง WeTV 

ในฐานะท่ีเป็นแพลตฟอร์มหลักก็ทำาตามกฎอย่างเข้มงวด ตัวอย่างอย่างเช่น คอนเทนต์เร่ืองผี ซ่้งเป็นท่ีช่ืน

ชอบของผู้ชมชาวไทย แต่เป็นเร่ืองต้องห้ามของจีนและอาจจะไม่ผ่านการเซ็นเซอร์ หรือคอนเทนต์ท่ีมีความ

รุนแรง ก็ต้องมีความระมัดระวังค่อนข้างสูง
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