ซีทเี อช และ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ประกาศร่ วมมือเป็ นพันธมิตรธุรกิจอย่ างเป็ นทางการ
สู่ความเป็ นหนึ่งในการให้ บริการธุรกิจ เพย์ ทีวี
ซีทีเอช ประกาศร่วมมือเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ โดยลงนามในสัญญาข้ อตกลงใน
การรวมบริษัท ซีทีเอช แอล ซี โอ จากัด กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทลูกของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จากัด (มหาชน) ที่ดาเนินธุรกิจ เพย์ทีวี ในปั จจุบนั ในการรวมธุรกิจครัง้ นี ้ บริ ษัท ซีทีเอช แอล ซี โอ จากัด จะเข้ า
ถือหุ้น 100 เปอร์ เซ็นต์ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จากัด โดย บริษัท แซท เทรดดิ ้ง จากัด จะเข้ าถือหุ้น 10 เปอร์ เซ็นต์
ในบริ ษัท ซีทีเอช ซึ่งจะทาให้ บริ ษัท ซีทีเอช เป็ นบริ ษัทแม่ในการดาเนินธุรกิจ เพย์ทีวี ของทัง้ ซีทีเอช แอล ซี โอ
จากัด และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จากัด
การผนึกกาลังร่วมกันครัง้ นี ้จะทาให้ ฐานลูกค้ าของทัง้ จีเอ็มเอ็ม แซท และ ซีทีเอช มีลกู ค้ ารวมกันกว่า
5 ล้ านกล่อง นอกจากนี ้ยังสามารถเลือกชมรายการได้ จากทังสองบริ
้
ษัท เป็ นการรวมเอาจุดแข็งของรายการจาก
สองบริ ษัทมารวมกัน ทัง้ ทางด้ านกี ฬ า และ บันเทิง สู่ความเป็ นหนึ่ง ในการให้ บริ การ เพย์ ที วี ครบทุกความ
ต้ องการของกลุม่ ลูกค้ า ผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมที่ครบสมบูรณ์แบบสาหรับการออกอากาศในระบบ Standard
Definition (SD) และ High Definition (HD) ผ่านระบบเคเบิ ้ลทีวี และ Satellite
ซีทีเอช และ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เชื่อว่า ความร่ วมมือทางธุรกิจนี ้ จะสามารถรวมศักยภาพของทัง้ สอง
บริษัทเข้ าด้ วยกันทัง้ ทางด้ าน การตลาด ทางด้ านรายการ ทางด้ านเครื อข่าย และฐานลูกค้ า เพื่อนาที่สดุ ของความ
บันเทิงทังใน-ต่
้
างประเทศระดับโลกให้ กบั ผู้บริโภค จะทาให้ กลุม่ ผู้บริโภคได้ ความคุ้มค่ามากมายไม่วา่ จะเป็ น
 รายการหลากหลายที่ไม่ สามารถหาชมที่อ่ ืนได้ : จีเอ็มเอ็ม แซท เพย์ ทีวี และ ซีทีเอช มีความมุ่งมัน่ ในการ
คัดสรร รายการคุณภาพทังในและต่
้
างประเทศ ครอบคลุมทังสาระ
้
ความบันเทิง ที่จะมีปริ มาณที่เพิ่มขึ ้น อาทิ
ภาพยนตร์ ซีรีส์ รายการบันเทิง รายการเด็ก และรายการข่าว มาให้ รับชมอย่างต่อเนื่อง อาทิ Lie to me
season 1 , Criminal Mind season 7 จากช่อง Universal, CSI Miami final season จากช่อง FOX Crime,
Continuum season 5 จากช่องSyfy, Masterchef US season 5 จากช่องStar World, Desperate
Housewives season 8 จากช่อง Sony, The Neighbors season first in asia จากช่อง FOX Thai, Witches
of East end season จากช่อง Star World นอกจากนี ้สามารถรับชมฟุตบอลได้ ครบทุกแมทซ์ กีฬาที่
หลากหลายประเภททัง้ Barclays Premier League(BPL) ที่จะเริ่มฤดูกาลใหม่ในเดือนสิงหาคมนี ้ ฟุตบอล
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สโมสร Bundesliga และพิเศษกับ ฟุตบอล ยูโร 2016 รอบ Qualifying ที ่จะเริ่ มในปี 2015 และ ฟุตบอล Euro
รอบ 24 ที มในปี 2016 หรื อจะเป็ นมวยปล้ำ WWE ที ่มีฉำยเฉพำะที ่นี่เท่ำนัน้ และเต็มอิ่ มกับคอนเท้นต์กีฬำ MAX
Muaythai, มวยลุมพิ นี, มวยรำชดำเนิ น, Chonburi FC, Burerium FC, Police FC, Bangkok Glass FC,
Chiengmai FC, Chiengrai FC, UFC, Benetro, FC Bayern TV, Man city TV, Chelsea TV, BVB TV รวมไป
ถึง Local Content ที่เป็ นจุดเด่นอย่างปรากฎการณ์ความนิยมในซีรีส์ “ฮอร์ โมน...วัยว้ำวุ่น” ที่ได้ รับกระแสตอบรับ
เป็ นอย่างดี อีกทังยั
้ งเพิ่มความคุ้มค่าจากทาง CTH ด้ วยช่องบันเทิงจากต่างประเทศ และ ช่อง Local Content
อย่าง MAX Sports, Zee Nung, Smile, FAMILY GUIDE, เก้ ายอด, Mahidol Channel, Wisdom, เชิญยิ ้มทีวี
และช่องใหม่ลา่ สุด ลูกทุง่ เงินล้ าน, Stadium X, ซึง่ ความโดดเด่นในการเป็ นสุดยอดผู้ผลิตรายการที่เป็ นอันดับต้ นๆ
ของเมื องไทย ของทัง้ สอง บริ ษัท ถื อเป็ นปั จ จัยส าคัญ ที่ ม าช่ วยเสริ ม ความแข็ง แกร่ ง ด้ านคอนเทนต์ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
 เครื อข่ ายครอบคลุมทั่วประเทศ ทัง้ Satellite และ Cable: การร่วมมือกันจะทาให้ มีระบบโครงข่าย
ขนาดใหญ่ ม ากขึน้ และสามารถเลื อ กใช้ บริ ก าร ทัง้ จากดาวเที ย มไทยคม 6 ของทาง ซี ที เ อช และ
จีเอ็มเอ็ม แซท ซึ่งส่งสัญญาณการออกอากาศได้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่ทวั่ ประเทศทังระบบ
้
C Band และ
KU Band รองรับการออกอากาศในระบบ High Definition (HD) ที่คมชัดร่วมกัน หรื อรับสัญญาณจาก
ดาวเทียม Vinasat 1 (เวียดนาม) KU Band ของทาง CTH รวมทังผ่
้ านระบบ Web Base IPTV เพื่อ
รองรับการรับชมคอนเท้ นต์ผ่านทุกหน้ าจอ สมาร์ ททีวี โทรศัพท์มือถือ และพันธมิตรอื่นๆ เพื่อรองรับและ
ตอบสนองทุกความต้ องการของกลุ่มลูกค้ า ได้ อย่างเต็มศักยภาพ สามารถเลือกรับชมได้ ในทุกช่องทาง
ทุกจานดาวเทียม
 แพคเกจที่หลากหลายยิ่งขึน้ เพื่อให้ สามารถตอบโจทย์ ความต้ องการของผู้ ชมทุกกลุ่ม ในราคา
สบายกระเป๋ า เริ่ มต้นตัง้ แต่ 199 บำท ถึ ง 999 บำท รวมไปถึงการเพิ่มแพคเกจ Bundle Product
(การจัดจาหน่ายกล่องพร้ อมแพคเกจ) พร้ อมแพคเกจจากทาง CTH และ จีเอ็มเอ็ม แซท เพย์ ทีวี ที่มีให้
เลือกซื ้อได้ ง่าย ไม่วา่ จะเป็ น
- กล่องจี เอ็มเอ็มแซท รุ่น เฮชดี ไลท์ พร้อมแพคเกจ CTHZ Premier League Plus HD 365 วัน
- กล่อง จี เอ็มเอ็ม แซท รุ่น เฮชดี ไลท์ พร้อมแพคเกจ CTHZ Premier League Plus HD 120 วัน
- กล่องจี เอ็มเอ็มแซท รุ่น เฮชดีไลท์ พร้อมแพคเกจสำหรับรับชมฟุตบอลพรี เมี ยร์ ลีก BPL 270 วัน
- กล่องจี เอ็มเอ็มแซท รุ่น เฮชดี ไลท์ พร้อมแพคเกจ Platinum HD 180 วัน
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- กล่องจี เอ็มเอ็มแซท รุ่น เฮชดี ไลท์ พร้อมแพคเกจ Gold 180 วัน
และโปรโมชัน่ พิเศษอีก 2 โปรโมชัน่
- Promotion ที ่ 1 : ซื ้อ 1 แถม 1 เมื ่อซื ้อแพคเกจ CTHZ Premier League Plus HD จำนวน 1
แพคเกจ ระยะเวลำในกำรรับชมจำนวน 30 วัน รับฟรี แพคเกจเพิ่มทันทีในกำรรับชมฟรี 30 วัน
- Promotion ที ่ 2 : ลูกค้ำใหม่ของกล่อง GMM Z สำมำรถได้รับสิ ทธิ์ ดูแพคเกจ CTHZ Premier
League Plus HD ฟรี จำนวน 15 วัน ทีโ่ ทรมำลงทะเบียนกล่อง
 ช่ องทางการจัด จาหน่ ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึน้ ลูกค้ าสามารถหาซือ้ กล่อง และขอรั บ
บริ การได้ จ ากช่ อ งทางการจัดจ าหน่ายทั่ว ประเทศ ผ่านช่อ งทางการจัดจ าหน่ายที่ ม ากขึน้ ทัง้ ในร้ าน
จาหน่ายจานดาวเทียม ร้ านสะดวกซื ้อ ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) คอลเซ็น
เตอร์ หลากหลาย ระบบ Direct Sale และศูนย์ ตวั แทนบริ การติดตัง้ ด้ วยระบบการชาระเงิ นที่
สะดวกสบายมากยิ่งขึ ้นทัง้ ระบบ Pre – Paid ของ จีเอ็มเอ็ม แซท เพย์ ทีวี ที่ มีค่าใช้ จ่ายตามความ
ต้ องการของลูกค้ าที่รับชม หรื อจะเป็ นแบบ Post – Paid ของ ซีทีเอช
 สามารถรั บชม Digital TV ได้ ครบทุกช่ อง ด้ วยโครงข่ายของทีวีดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิกที่ไม่มี
ค่าใช้ จา่ ยรายเดือนของ จีเอ็มเอ็ม แซท ทาให้ ลกู ค้ าสามารถรับชม Digital TV ทังระบบ
้
SD และ HD ผ่าน
กล่องรับสัญญาณดาวเทียมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย เมื่อลูกค้ าประสงค์จะรับชมรายการเพย์ทีวี เพิ่ม ก็
สามารถเลือกซื ้อและจ่ายตามแพคเกจเพื่อรับชมเฉพาะรายการเพย์ทีวีที่ต้องการดูเท่านัน้
ปั จจุบนั ธุรกิจทีวีดาวเทียม และตลาดเพย์ทีวี มีการแข่งขันที่สูงขึ ้น ดังนันการร่
้
วมมือเป็ นพันธมิตรครัง้ นี ้
ระหว่าง ซีทีเอช กับ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ สองผู้นาในการให้ บริ การโทรทัศน์ ประเภทบอกรับสมาชิก จึงเป็ นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน ด้ วยขนาดของแพลตฟอร์ มทางด้ านทีวี ดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สามารถใช้ เป็ น
ฐานในการขยายสมาชิก และสร้ างประโยชน์กบั ผู้รับชมมากขึ ้น เพื่อมุง่ สูค่ วามเป็ นหนึง่ ในตลาดเพย์ทีวี
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ Marketing Communication บริ ษัท แซท เทรดดิ ้ง จากัด
อ้ อม – ฐิ ติมา โทรศัพท์ 081 – 306 -4055,แต้ ว – ทัศนีย์ โทรศัพท์ 085 – 284 – 1815
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ CTH คุณเชอรี่ โทร 090 – 961-4561
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