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สวนที่ 1 ความเปนมาโครงการและวัตถุประสงคการดําเนินโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดเปนเจาภาพหลักในการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทยดานแอนิเมชั่นและเกมมาเปนระยะเวลากวา 4 ป โดยมี
ภารกิจที่เนนใหการสนับสนุนผูประกอบการทั้งในดานการพัฒนาบุคลากร และดานการสงเสริมการตลาด
โดยในปจจุบัน อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของไทยดานแอนิเมชั่นและเกมมีมูลคารวมกวา 17,000
ลานบาท และมีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมรอยละ 12 ตอป1
อยางไรก็ตาม มูลคาอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องนั้นสวนใหญมาจากมูลคาการบริโภค
ผลงานแอนิเมชั่นและเกมที่มีการนําเขาจากตางประเทศซึ่งเปนที่นิยมของผูบริโภคไทยโดยเฉพาะกลุม
เยาวชน สวนมูลคาการบริโภคผลงานแอนิเมชั่นและเกมที่ผลิตโดยคนไทยยังมีสัดสวนนอยในขณะที่ฝมือ
การพัฒนาผลงานของคนไทยเริ่มทัดเทียมการพัฒนาผลงานในตางประเทศ
ในสวนของการสงออกผลงานแอนิเมชั่นและเกมเพื่อขายยังตลาดตางประเทศนั้น ยังมีปริมาณ
คอนขางนอยเมื่อเทียบกับความตองการของตลาดที่มีอยูทั่วโลก แมวาปจจุบันจะมีผูประกอบการหลาย
รายที่ ส ามารถผลิ ต ผลงานแอนิ เ มชั่ น และเกมขายให กั บ ลู ก ค า ต า งประเทศอย า งต อ เนื่ อ ง แต ยั ง มี
ผูประกอบการอีกจํานวนไมนอยที่มีฝมือในการผลิตผลงาน แตขาดความรูและทักษะในขั้นตอนตางๆ
ของกระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะการจั ดทําแผน กิจ กรรม และเอกสารที่ จํา เปนในการใช
ประกอบการสงเสริมการตลาด หรือแมแตวิธีการนําเสนอผลงานทั้งตอผูซื้อในประเทศและตางประเทศ
ซึ่ ง ผู ป ระกอบการที่ มี ค วามสามารถในการขายผลงานส ว นใหญ มั ก เป น ผู ป ระกอบการรายใหญ ที่ มี
ความสามารถในการขายผลงานของตนเองอยูแลว หรือมีเงินทุนในการจางผูแทนการขาย
สํ านั กงานฯ จึ งได จั ดทํ าโครงการจั ดจ างที่ ปรึ กษาแนะแนวการจั ดทํ าแผนส งเสริ มการตลาด
ผูประกอบการดิจิทัลคอนเทนทดานแอนิเมชั่นและเกมของไทยขึ้น เพื่อเปนการชวยผูประกอบการทีต่ อ งการ
คําแนะนําในการจัดทําแผนสงเสริมการตลาดโดยมีภาครัฐเปนผูสนับสนุนเงินทุนในการจัดจางที่ปรึกษา
ซึ่งนอกจากจะเปนการสงเสริมใหผูประกอบการไดรับความรูในกระบวนการทางการตลาดที่สําคัญแลว
ยังเปนการเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งในและตางประเทศใหกับผลงานดิจิทัลคอนเทนทไทยโดยตรง
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รายงานฉบับสมบูรณ, รายงานการศึกษาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมของไทย ป 2551, สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมผูประกอบการแอนิเมชั่นและเกมของไทยใหมีความรูในกระบวนการพัฒนาผลงาน
ระดับสากล
2.2 เพื่ อ พั ฒ นาความรู ท างการตลาดให แ ก ผู ป ระกอบการแอนิ เ มชั่ น และเกมไทยและการจั ด ทํ า
แผนการเสนอขายผลงานทั้งประเภท Owned IP และ Outsourcing Service ตอผูซื้อ
ตางประเทศ
2.3 เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการมีการวางแผนการพัฒนาผลงานที่มีมิติทางการตลาดเขามารวมใน
กระบวนการคิดและพัฒนา
2.4 เพื่อสร างสังคมผูประกอบการแอนิเ มชั่ นและเกมของไทยใหเขมแข็งโดยการสรางเครือขาย
ผูประกอบการผานการทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญ
2.5 เพื่ อ รั บ ทราบข อ มู ล อุ ป สรรค และป ญ หาของผู ป ระกอบการแอนิ เ มชั่ น และเกมไทยผ า น
ผูเชี่ยวชาญ และเพื่อขอมูลพื้นฐานประกอบการใหการสนับสนุนในโครงการตางๆ ตอไป
2.6 เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดในตางประเทศใหกับผลงานแอนิเมชั่นและเกมของไทย
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สวนที่ 2 แผนการดําเนินงานและการบริหารโครงการ
2.1 การเตรียมคณะทํางานบริหารจัดการโครงการ
คณะทํ า งานโครงการ ประกอบด ว ยบุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ ก ารทํ า งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกม รวมถึงทีมงานสนับสนุนกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดทําโครงการประเภท
Training, Workshop และ International Conference ดานแอนิเมชั่นและเกม โดยโครงสรางของ
คณะทํางานโครงการปรากฏตามแผนผังดังนี้
ผูอ าํ นวยการบริหารโครงการ
ผูเ ชี่ยวชาญจากตางประเทศ
ดาน Animation และ Game

งานพัฒนาและ
กํากับแผนงานโครงการ

หัวหนาโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ

ผูช วยหัวหนาโครงการ

ผูจ ดั การโครงการ

งานบริหารและ
ดําเนินกิจกรรม

งานประเมินผลและ
รายงานสรุป

• ประสานงานผูเชี่ยวชาญตางประเทศ • สัมมนา / อบรม
• พัฒนาโปรแกรมการใหคําปรึกษา
• ประชาสัมพันธ
• แถลงขาว
• กิจกรรมที่เกี่ยวของ

• เก็บขอมูลตลอดโครงการ
• จัดการประเมินผล
• รวบรวมรายงานสรุป

งานสนับสนุนและ
ประสานงาน

• ประสานงานและดูแล
ผูประกอบการไทยที่เขา
รวมโครงการ

2.2 แผนการดําเนินงานโครงการ มีแผนการดําเนินงานโดยละเอียดในแตละชวงเวลาดังนี้
เดือนที่ 1 – 2
1.
2.
3.
4.

พิจารณาเงื่อนไขการรับผลงานเขารวมโครงการ
จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธโครงการ
การตรวจสอบเอกสารใบสมัคร
เตรียมสงผลงานของผูสมัครที่ตรวจสอบเอกสารแลวใหแกผูเชี่ยวชาญตางประเทศพิจารณา
เดือนที่ 3 – 7

5. ผูเชี่ยวชาญตางประเทศคัดเลือกผลงาน (ผลงานดานเกม 5 ผลงาน, ผลงานดานแอนิเมชั่น
5 ผลงาน)
6. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกใหผูประกอบการทราบ
7. การจัดประชุมเพื่อปฐมนิเทศผูผานการคัดเลือก
8. ผูเชี่ยวชาญตางประเทศจัดทํา Intensive Development Program เพื่อใชในการพัฒนาผลงาน
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9. ผูเชี่ยวชาญตางประเทศเดินทางมาใหคําปรึกษาในประเทศไทย (ชวงเดือนพฤศจิกายน 2552)
- การใหคําปรึกษาเปนรายบริษัท
- การพิจารณาผลงานเพื่อเตรียมจัดทํา Pre-sale package
- การประเมินผลผูประกอบการ
- การประชุมสรุปผลการพัฒนาผลงานและความกาวหนาโครงการ
10. ผูเชี่ยวชาญตางประเทศเตรียมแผนจัดทํา Pre-sale package ใหแกผลงานที่ผานการ พิจารณา
11. ผูเชี่ยวชาญตางประเทศจัดทําแผนการตลาดใหแตละผลงาน
12. ผูเชี่ยวชาญตางประเทศนําเสนอผลงานแกผูซื้อ / Publisher ตางประเทศ
เดือนที่ 8
13. ผูเชี่ยวชาญตางประเทศรายงานผลการเสนอขายงานแกผูซื้อ / Publisher ตางประเทศ
14. ผูเชี่ยวชาญตางประเทศประเมินผลผูประกอบการหลังผานกิจกรรมโครงการ
15. การจัดสัมมนาในประเทศไทย
- การนําเสนอการดําเนินโครงการที่ผานมา
- ผลการเสนอขายงานในตางประเทศ
- ประเด็นที่นาสนใจที่ไดจากการดําเนินโครงการ
- การนําเสนอตัวอยางผลงานโดยผูประกอบการ
- การจัดแถลงขาวผลสัมฤทธิ์โครงการ
16. การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเพื่อสงมอบให SIPA
2.3 ตัวชี้วัดของกิจกรรมใหชัดเจน
ในการประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของโครงการจะเน น ที่ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ผูประกอบการแอนิเมชั่นและเกม เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของโครงการ โดยจะ
แบงตัวชี้วัดออกเปนสองประเภทคือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โดยมีตัวชี้วัด
ในการประเมินโดยในเบื้องตนดังนี้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantity Index)
a. จํานวนผูประกอบการที่สนใจสงผลงาน/โครงการเขารวม ไมนอยกวา 20 ราย
b. จํานวนผลงานที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพจนสามารถนําเสนอตอตลาดตางประเทศ
ได ดานแอนิเมชั่น ไมนอยกวา 3 ผลงาน ดานเกม ไมนอยกวา 3 ผลงาน
c. จํานวนผูเขารวมการจัดสัมมนาตามโครงการฯ ตองไมนอยกวา 50 คน
d. จํานวนครั้งในการนําเสนอผลงานตอผูซื้อตางประเทศ ดานแอนิเมชั่น ไมนอยกวา 2
ครั้ง ดานเกม ไมนอยกวา 2 ครั้ง
e. จํานวนแผนการตลาดของผลงานดานแอนิเมชั่น จํานวนไมนอยกวา 3 แผน และ
ดานเกม จํานวนไมนอยกวา 3 แผน
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Quality Index)
f. การประเมินการพัฒนาศักยภาพของผูพัฒนาผลงานที่เขารวมโครงการ โดยสถาบันฯ
รวมกับที่ปรึกษาตางประเทศจัดทําแบบประเมินสําหรับผูประกอบการที่เขารวม
โครงการ เพื่อทําการประเมินทั้งกอนและหลังการเขารวมโครงการ โดยมีเปาหมาย
เพื่ อ วั ด ผลด า นความเข า ใจในเชิ ง เทคนิ ค และวิ ธี ก ารพั ฒ นาผลงานระดั บ World
Class และความเขาใจในการวางแผนตลาดตางประเทศ จากการเขารวมโครงการ
โดยมีผลคะแนนการวัดผลศักยภาพโดยรวมของผูประกอบการไมนอยกวารอยละ 802
เมื่อโครงการแลวเสร็จ
g. การประเมินความพึงพอใจของผูพัฒนาผลงานในการเขารวมโครงการ โดยมีผล
คะแนนความพึงพอใจของผูประกอบการโดยรวมไมนอยกวารอยละ 80
h. การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมการสัมมนา โดยมีผลคะแนนความพึงพอใจ
ของผูเขารวมการสัมมนาโดยรวมไมนอยกวารอยละ 80
2.4 ดําเนินการรวมกับ SIPA คัดเลือกผูเชี่ยวชาญดานตลาดตางประเทศสําหรับธุรกิจ
แอนิเมชั่นและสําหรับธุรกิจเกม
สถาบันฯ จะนําเสนอรายชื่อผูเชี่ยวชาญที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินโครงการในครั้งนี้
เพื่อใหคณะกรรมการกํากับโครงการพิจารณา โดยประกอบดวยผูเชี่ยวชาญทั้งดานการพัฒนา
ผลงานและการตลาดตางประเทศ ซึ่งตองมีประสบการณดานการทํางานที่สามารถตรวจสอบได
2.5 ดําเนินการรวมกับผูเชี่ยวชาญฯ ในการจัดทําเงื่อนไขการคัดเลือกผลงานเพื่อเขารับ
คําปรึกษาและการวางแผนโปรแกรมการใหคําปรึกษา
ในการคั ดเลื อกผู ป ระกอบการเพื่ อเข าร วมโครงการ จะดํ า เนิ นการจั ดทํ าเกณฑ ก าร
คัดเลือก (Selection Criteria) รวมกับผูเชี่ยวชาญตางประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหการพัฒนา
ผูประกอบการไดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของโครงการ และเพื่อความยุติธรรมในการคัดเลือก
2.6 ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการและการรับสมัครผลงานเพื่อรับการคัดเลือก โดยเปด
ใหผูพัฒนาผลงานในรูปนิติบุคคลที่สนใจ สามารถสงผลงานเขารวมการคัดเลือกได
สถาบันฯ จะดําเนินการประชาสัมพันธโครงการโดยสงขอมูลประชาสัมพันธ (ปรากฏตาม
ภาคผนวก 1) ผานชองทางตรงตออุตสาหกรรม ไดแก
- สมาคมผูประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอรกราฟกสแหงประเทศไทย
- สมาคมผูประกอบการเกมแหงประเทศไทย
- รายชื่อผูประกอบการแอนิเมชั่นและเกมที่เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ
การศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนทและการวางแผน
การตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย
2

อางอิงจากเกณฑการวัดระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการมหาชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
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1) ตัวชี้วัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของไดแก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจํานวนผูที่สนใจสงผลงาน (a. จํานวน
ผูประกอบการที่สนใจสงผลงาน/โครงการเขารวม ไมนอยกวา 20 ราย) ซึ่งจากการดําเนินการ
ประชาสัมพันธโครงการพบวา มีผูประกอบการสนใจสงผลงาน/โครงการเขารวมรวม 23 ราย
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
สรุปรายชื่อผูประกอบการที่สงผลงานเขารวมดานแอนิเมชั่น
โครงการ Thailand’s Digital Content International Market Development Program 2009
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน
ลําดับ
ชื่อบริษัท
1
บริษัท อัญญาอนิเมชั่น จํากัด
Dragon Princess
3D Animation
2
บริษัท บีบอยดซีจี จํากัด
Paki Paki World
3D Animation
Ampawa
3D Animation
3
บริษัท ทีไอจีเอ จํากัด
n/a
2D Animation
4
บริษัท ดิจิดรีม จํากัด
Naxtuns
2D Animation
5
บริษัท 55 กิฟท จํากัด
Gorilla Babe
3D Animation
Gorilla Babe
3D Animation
Gorilla Babe
Character Design
6
บริษัท โพลีเพรส จํากัด
Kid Davil
Short Animation
Benny In Jail
Short Animation
Metrosaur
Short Animation
7
บริษัท วิธติ า แอนิเมชั่น จํากัด
มโหสก ปราชญนอยคู
2D TV Series
แผนดิน
Willy The Chicken
2D TV series
8
บริษัท มาโชบิช จํากัด
Stunt Monster
3D TV Series
9
บริษัท มาโชโมชั่น จํากัด
ไอหนูสิงหสังเวียน
2D TV Series
10
บริษัท กันยา อนิเมชั่น จํากัด
Alax & Rusy
2D TV Series
Tiger Heart
2D TV Series
11
บริษัท ลันซบอ กซ สตูดิโอ จํากัด n/a
2D, 3D Animation
12
บริษัท แอพพริฌิเอท เอ็นเตอร n/a
3D TV Series
เทนเมนท จํากัด
13
บริษัท กลองชัยภาพยนตร จํากัด n/a
3D Animated Film
14
บริษัท อิควล อินฟนิตี้ จํากัด
n/a
Short Animation
15
บริษัท อิเมจินกรุป จํากัด
n/a
2D, 3D TV Series
16
บริษัท มีเดียสแตนดารด จํากัด n/a
2D, 3D Animation
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สรุปรายชื่อผูประกอบการที่สงผลงานเขารวมดานเกม
โครงการ Thailand’s Digital Content International Market Development Program 2009
ลําดับ
ชื่อบริษัท
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน
1
บริษัท โนวาลีฟ ซอฟทแวร
Biology Battle 2
Console Game
จํากัด
CASIE : Combat
Console Game
Armor Suit: Invasion
Earth
2
บริษัท ไซเบอรแพลนเน็ต
Dream Salon
Console Game
อินเตอร แอคทีฟ จํากัด
Dream Dance and
Console Game
(มหาชน)
Cheer
3
บริษัท พรอมทนาว จํากัด
King Naresuan Online PC Online Game
Game
4
บริษัท ดีบัสซ จํากัด
Asura Online
PC Online Game
5
บริษัท แอดวานซ อินเทลลิเจนซ GIG Online
PC Online Game
โมเดิรนนิตี้ จํากัด
Dark Silence
Handheld Game
6
บริษัท เกมสแควร อินเตอรแอค Altimate Siser
Handheld Game
ทีฟ จํากัด
U Cube
Handheld Game
7
บริษัท คอรเซล เทคโนโลยี จํากัด n/a
Console Game,
Handheld Game
2) รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ไดทําการคัดเลือกแลว
สําหรับการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญตางประเทศ คณะทํางานไดทําการคัดเลือกจากบริษัทที่มี
ผลงานในอุตสาหกรรมในระดับตางประเทศ และมีความสนใจและเขาใจในการพัฒนาอุตสาหกรรม
แอนิเมชั่นและเกมของไทย โดยเกณฑการพิจารณาหลักมี 7 ประการไดแก
1) มีทีมพัฒนาผลงานที่มีประสบการณ (Experienced Development Team)
2) มีทีมการตลาดเชิงกลยุทธ (Strategic Marketing Team)
3) สามารถใหคําปรึกษาดานพัฒนาธุรกิจ (Business Development Consultation)
4) สามารถใหบริการตัวแทนการขาย (Agency Service)
5) มีเครือขายผูเผยแพรผลงานระดับโลก (World-class Publisher Network)
6) มีคูคาทางสื่อในระดับสากล (International Media Partners)
7) มีประวัติการทํางานที่ดี (Good Track Record)
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3) ผูเชี่ยวชาญดานแอนิเมชั่น
ผูที่ไดรับคัดเลือกคือ Mr Vinncent Guo ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมสื่อและ
โทรทัศนมากกวา 20 ป โดยมีประสบการณตรงทั้งในดานการผลิต เชน งาน Post-production และ
การตลาด อีกทั้งยังไดเคยรวมงานกับหนวยงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิเชน ILM, Pixar, Sony Digital
Studios, Blue Ocean เปนตน ประสบการณการทํางานที่ผานมาทําใหคุณวินเซนตเปนผูที่มีความ
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและโทรทัศนเปนอยางดีนอกจากนี้ยังมีความคุนเคยกับตลาดทั้งใน
ยุโรป อเมริกาและในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน ซึ่งเปนตลาดที่กําลังเติบโตและเปนที่
สนใจของผูประกอบการธุรกิจบันเทิงและมัลติมีเดียทั่วโลก
ปจจุบันคุณวินเซนตเปนที่ปรึกษาใหแกบริษัท China Information Broadcasting Network Co., Ltd
และบริษัทอีกหลายแหงในยุโรปและอเมริกาในดานการผลิตและการตลาด รวมถึงมีการรวมงานอยาง
ใกลชิดกับ Media Development Authority (MDA) ของสิงคโปร ในการนําพาธุรกิจมัลติมีเดียและผลงาน
สื่อแอนิเมชั่นที่มีศักยภาพเขาสูตลาดจีน และตลาดอื่นๆ โดยผานการรวมทุนหรือรวมผลิต รวมถึงยังชวย
ใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนาผลงานใหสอดคลองตอความตองการของตลาด ตลอดจนเรื่องการ
จัดการลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญาของผูผลิต (ปรากฏตามภาคผนวก 2)
4) ผูเชี่ยวชาญดานเกม
ผูที่ไดรับคัดเลือกคือบริษัท IEM Consulting กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2550 เปนบริษัทตั้งอยู ณ
เมืองแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี มีความเชี่ยวชาญใหบริการเปนตัวแทนการคาและใหคําปรึกษาทั้ง
ดานการตลาดและการผลิตแกผูพัฒนาเกม โดยมีทีมพัฒนาเกม Game Patrol ดูแลสวนของงานพัฒนา
บริษัท IEM Consulting เคยมารวมโครงการ Digital Content Workshop & International Conference
2009 ซึ่งเปนโครงการที่ SIPA และ ITD รวมกันจัดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2009 และผลการจัดกิจกรรม
ดังกลาวไดรับการตอบรับจากผูประกอบการเปนอยางดี โดยผูเชี่ยวชาญจากทีม IEM Consulting ไดรับ
ผลการประเมินที่สูงจากผูประกอบการ
การใหบริการและเครือขายธุรกิจ
(ปรากฏตามภาคผนวก 3)
5. เงื่อนไขการคัดเลือกผลงาน
5.1 กติกาและเงื่อนไข
1) ผูผลิตผลงานที่สงเขาประกวดจะตองเปนนิติบุคคลถือสัญชาติไทยเทานั้น โดยไมจํากัด
สถานที่อยูอาศัย
2) มีประสบการณในการทํางานดานแอนิเมชั่นและเกมโดยตรงหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวของ
3) บุคลากรผูประสานงานหลักสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี
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4) ผูประกอบการ 1 รายสามารถสงไดมากกวา 1 ผลงาน และสงไดทั้งผลงานแอนิเมชั่น
และเกมในกรณีที่มีการดําเนินธุรกิจทั้งสองประเภท ทั้งนี้ ใหแยกใบสมัคร 1 ใบสมัครตอ
1 ผลงาน
5) ผลงานที่นําเสนอจะตองเป นผลงานที่ไม ไดลอกเลียนแนวคิดมาจากที่ใดหรือละเมิด
ลิขสิทธิ์จากผลงานของผูอื่น
6) ผลงานที่เขารวมโครงการจะตองสามารถพัฒนาใหอยูในระดับ Pre-sale หรือ Alpha
Stage (สําหรับเกม) ไดภายในระยะเวลา 4 เดือน
7) ผูที่ ผ า นการคัด เลื อกต อ งลงนามในขอ ตกลงโครงการเพื่ อ ยืน ยั น วา สามารถเข า ร ว ม
โครงการไดตลอดระยะเวลาจนสิ้นสุดโครงการ (ประมาณมีนาคม 2553) และยอมรับใน
กฎ กติกา และเงื่อนไขของการเขารวมโครงการ
5.2 เกณฑการตัดสิน
1) ความถูกตองครบถวนของเอกสารตาง ๆ
2) ความพรอมของทีมงาน
3) ประวัติการดําเนินธุรกิจและตัวอยางผลงาน
4) แนวคิดของผลงาน (Concept)
5) Design Document
6) Story Board หรือ Screen Shot หรือ
ตัวอยางภาพกราฟก/Interface สําหรับผลงานเกม
7) แนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept)
8) เทคนิคที่ใชในการผลิตผลงาน
9) แผนการดําเนินงาน/ขั้นตอนดําเนินงาน
10) ความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ
รวม
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3%
12%
5%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
100%

สวนที่ 3 โปรแกรมการใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงานแอนิเมชั่นและเกม
หลั งจากที่คณะทํ างานและผูเ ชี่ยวชาญได คัดเลือกผู ประกอบการรวมทั้งหมดทั้ง 10
บริษัท โดยแบงเปนผูประกอบการแอนิเมชั่น 5 บริษัท (ปรากฏตามภาคผนวก 4) และผูประกอบการ
เกม 5 บริษัท (ปรากฏตามภาคผนวก 5) คณะทํางานและผูเชี่ยวชาญจึงไดเขาพบกับผูประกอบการที่
ไดรับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่ไดกําหนดไว โดยหัวขอที่ใชในการหารือจะเปนการเตรียมความ
พรอมทั้งในดานเนื้อหาเกมและแอนิเมชั่น วิธีการนําเสนอตอผูซื้อหรือ Publisher การประชาสัมพันธและ
การตลาด รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ที่ผูเชี่ยวชาญเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดรายการใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในแตละบริษัทไดดังนี้

3.1 โปรแกรมการใหคําปรึกษาดานเกม
Main Workshop topics
- Learn about the team and the project in detail
- Evaluate existing technology and development tools
- Discuss individual project related topics
- The game is in preproduction/prototype stage of development. We need to discuss
Game Design and the special features. Also we need to discuss the right way of
communicating the game with publisher/buyer.
Workshop outline
Studio Presentation
- Introduction to Team and the studio
- Business strategy: How is Team position itself in the market and what is their strategic
business plan for the next 3-4 years?
Project Update
- Team will provide a short introduction to the Game and the latest status in development
including prototype demo (if available)
Game Concept
- Detailed Discussion and Feedback on the Game Concept (Game play, Features, USP)
- Positioning needs to be worked out (What is the game about? What makes the game
outstanding? How is it differentiating from comparable and competitive titles?
Team Overview, Workflow, Communication and Reporting
- How is the exact project team structured, how are the tasks defined and distributed in
the team, how does the reporting process work?
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Project Management, Timeline and Milestones
- How is the project defined, managed and tracked, what are the defined milestones?
Project Documentation
- How is the project documented, how is the documentation updated and distributed in
team?
Tools, Technology, Processes
- Which technology in used (engine), which tools and software and used in the different
departments. And are there any external service providers?
Technical Environment
- What is the technical work-environment and infrastructure, available file server, build
server, backup strategy, source control, security measures, developer licensed for target
platform?
Strengths, Weaknesses, Risk analysis
- What can the team do better than others, where does it have to improve, what are the
known risks for the project?
Marketing / Sales
- Competitor Analysis
- Sales potential
- Discuss the next steps in Marketing and international Sales
Conclusion
- Meeting Wrap Up and follow up

3.2

โปรแกรมการใหคําปรึกษาดานแอนิเมชั่น

ในเบื้องตนคณะทํางานไดใชหัวขอการใหคําปรึกษาดานแอนิเมชั่นลักษณะเชนเดียวกันกับการ
ให คําปรึกษาดานเกม เนื่องจากพิจารณาแลว เห็นว า เนื้ อหาโดยรวมมี ความครอบคลุมและอาจเป น
ประโยชนในการใชศึกษาเปรียบเทียบระหวางอุตสาหกรรมทั้งสองไดในอนาคต
Main Workshop topics
- Learn about the team and the project in detail
- Evaluate existing technology and development tools
- Discuss individual project related topics
- The animation project is in preproduction/prototype stage of development. We need to
discuss Animation project Design and the special features. Also we need to discuss the
right way of communicating the animation project with publisher/buyer.
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Workshop outline
Studio Presentation
- Introduction to Team and the studio
- Business strategy: How is Team position itself in the market and what is their strategic
business plan for the next 3-4 years?
Project Update
- Team will provide a short introduction to the Animation project and the latest status in
development including prototype demo (if available)
Animation project Concept
- Detailed Discussion and Feedback on the Animation project Concept (Animation project
play, Features, USP)
- Positioning needs to be worked out (What is the animation project about? What makes
the animation project outstanding? How is it differentiating from comparable and
competitive titles?
Team Overview, Workflow, Communication and Reporting
- How is the exact project team structured, how are the tasks defined and distributed in
the team, how does the reporting process work?
Project Management, Timeline and Milestones
- How is the project defined, managed and tracked, what are the defined milestones?
Project Documentation
- How is the project documented, how is the documentation updated and distributed in team?
Tools, Technology, Processes
- Which technology in used (engine), which tools and software and used in the different
departments. And are there any external service providers?
Technical Environment
- What is the technical work-environment and infrastructure, available file server, build server,
backup strategy, source control, security measures, developer licensed for target platform?
Strengths, Weaknesses, Risk analysis
- What can the team do better than others, where does it have to improve, what are the known risks for the project?
Marketing / Sales
- Sales potential
- Discuss the next steps in Marketing and international Sales
Conclusion
Meeting Wrap Up and follow up
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สวนที่ 4 รายงานสรุปการใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงานเกมและแอนิเมชั่น
คณะทํางานและผูเชี่ยวชาญไดเขาพบผูประกอบการเกมที่ไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการเพื่อ
รับทราบขอมูลและใหคําปรึกษาในการพัฒนาผลงานนั้น โดยใชแนวทางในการใหคําปรึกษาเชนเดียวกัน
ผูประกอบการแอนิเมชั่น อยางไรก็ตามรายละเอียดของการเขาพบผูประกอบการเกมจะมีเนื้อหาแตกตาง
จากผูประกอบการแอนิเมชั่น โดยมีสาระสําคัญจากการใหคําปรึกษาในแตละบริษัท ดังนี้
4.1 รายงานสรุปการใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงานเกม
1. ชื่อบริษัท
:
บริษัท โนวาลีฟ ซอฟทแวร จํากัด
ชื่อผลงาน
:
Combat Amor Suit: Invasion Earth
ประเภทผลงาน :
Console Game on Xbox Live Arcade
เทคโนโลยี
:
พัฒนาเกมโดยใช Game Engine ของตนเองโดยภาษา C#
สรุปการใหคําปรึกษา
1. การออกแบบเกม (Game Design)
รูปแบบของเกมเปนแนว Shooting ที่มีความแตกตางจากเกมอื่นๆ ในตลาดเกม Xbox Live
Arcade ซึ่งจะเปนการนําเสนอเกมใหมสูตลาด อยางไรก็ตามยังไมมีขอสรุปวาชื่อของเกมควรใช
เปนอักษรยอ หรือมีความเปนไปไดที่จะใชชื่ออื่นๆ แทนไดหรือไม
2. วิธีการเลน (Game Play)
ปญหาที่พบคือการสรางความสมดุล (Game Balance) ระหวางการตอสูและวางแผนการรบ
ซึ่งตองมีการวางแผนการดําเนินเรื่องใหสอดคลองตลอดเนื้อเรื่อง
3. การใชเทคโนโลยี
บริษัทฯ มีแนวคิดจะพัฒนา Game Engine ของตนเองใหเปน Middleware เพื่อขายสูตลาด
อย า งไรก็ ต ามผู เ ชี่ ย วชาญเห็ น ว า ไม มี ค วามจํ า เป น เนื่ อ งจากแข ง ขั น กั บ ผู ผ ลิ ต Middleware
โดยเฉพาะไดยาก
4. การนําเสนอผลงาน (Presentation)
การนําเสนอผลงานของบริษัทฯ ยังขาดวิสัยทัศนของเกมตลอดจนการนําเสนอตัวอยางเกมใช
ระยะเวลาสั้นเกินไปที่จะเขาใจแนวคิดของเกม
5. กลยุทธการตลาด
บริษัทมีแผนการประชาสัมพันธเกมผานทางเว็บไซต และ Community Web ตางๆ เชนที่บริษัท
เคยทํา อยางไรก็ตามบริษัทพยายามหาชองทางอื่นๆ ในการประชาสัมพันธดวย
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แนวทางการพัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ
จากการพิ จารณาผลงานและแผนงานของบริษัทฯ ผู เชี่ ยวชาญไดใ หคํ าแนะนําแนวทางการ
พัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ ดังนี้
1. เนื่องจากบริษัทฯ มีการเตรียมความพรอมดานการนําเสนอในรายละเอียดที่เพียงพอแลว
อยางไรก็ตามยังมีใจความสําคัญบางสวนยังไมครบถวน ไดแก วิสัยทัศนของเกม และจุด
ขายของเกม (Unique Selling Point) ที่ควรเขียนใหมโดยใชภาษาที่มีความนาสนใจ
2. ผูเชี่ยวชาญไดใหแนวทางการสราง Game Balance โดยยกตัวอยางรายชื่อเกมตางๆ
เพื่อใหทีมงานของบริษัทฯ ไดใชเปนแนวทางในการศึกษาการปรับปรุง Game Balance
3. ในดานการตลาดและการประชาสัมพันธ ผูเชี่ยวชาญไดแนะนําใหบริษัทฯ ทําการวิเคราะหกับ
เกมที่มีความคลายคลึงกันที่ไดรับความนิยม เพื่อวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของผลิตภัณฑ
เพื่อนํามาปรับใชในการกําหนดราคาและแนวทางการประชาสัมพันธในแตละชองทาง
Day 1: Game Workshop
Novaleaf Software Co. Ltd.
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2. ชื่อบริษัท
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน
เทคโนโลยี

:
:
:
:

บริษัท เกมสแควร อินเตอรแอคทีฟ จํากัด
U Cube
Handheld Game on iPhone
พัฒนาเกมโดยใช Game Engine ของตนเอง

สรุปการใหคําปรึกษา
1. การออกแบบเกม (Game Design)
ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นวาเนื่องจากตัวเกมมีการออกแบบที่ดูทันสมัยอยูแลวจึงควรลอง
พัฒนาใหสามารถใชเลนบน Platform อื่นๆ ไดดวย เชน Play Station Portable (PSP)
2. วิธีการเลน (Game Play)
ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําแกบริษัทฯ วาควรเพิ่มคําอธิบายวิธีการเลนเกมในแตละระดับความ
ยากงาย (Game Level) วามีความแตกตางอยางไร หรือผูเลนตองเลนอยางไร นอกจากนี้ควร
ปรับวิธีการเลนเกมใหเหมาะสมกับแตละ Platform ดวย
3. การใชเทคโนโลยี
ทางบริษัทมีปญหาเรื่องการแสวงหาเทคโนโลยีใหมเพื่อรองรับตลาดในอนาคต เนื่องจากขาด
ขอมูลเรื่องตลาดในอนาคต
4. การนําเสนอผลงาน (Presentation)
เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานยังไมสมบูรณ และจําเปนตองมีการเรียงลําดับความสําคัญ
ของหัวขอการนําเสนอใหม รวมถึงไมมีการกลาวถึงวิสัยทัศนของเกม
5. กลยุทธการตลาด
ปจจุบันบริษัทยังไมไดมีการวางแผนประชาสัมพันธในระยะยาวกอนการนําผลงานสูตลาด
แนวทางการพัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ
จากการพิจารณาผลงานและแผนงานของบริ ษัทฯ ผู เชี่ยวชาญไดใ หคํ าแนะนําแนวทางการ
พัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ ดังนี้
1. ในขั้นต น บริษั ท ฯ ควรจัดทํารู ปแบบการนําเสนอผลงานให สมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง
เอกสารการออกแบบเกม (Game Design Document) ที่ตองมีการนําเสนอพรอมกับการ
นําเสนอผลงานของบริษัท
2. บริษัทฯ สามารถนําเสนอผลงานที่ผานมา โดยแสดงชื่อของลูกคาที่มีชื่อเสียงได (Proving
Track record) เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหแกบริษัท
3. ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหบริษัทฯ พัฒนาผลงาน U Cube บนเครื่องเลน PSP ดวยเนื่องจากเปน
เครื่ อ งเล น ในป จ จุ บั น ที่ มี โ อกาสทางการตลาดมากกว า เครื่ อ งเล น อื่ น ๆ อย า งไรก็ ต าม
ผูเชี่ยวชาญแนะนําเปนอยางยิ่งวาบริษัทฯ ควรพัฒนาเกม U Cube ในรูปแบบ MultiPlatform Game
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4. ในอนาคตบริษัทฯ สามารถใช Middleware เขามาชวยการพัฒนาเกมได ซึ่งจะทําใหการ
พัฒนาผลงานเกมทําไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. บริษัทฯ ควรเริ่มประชาสัมพันธเกมลวงหนากอนนําออกสูตลาดอยางนอย 8-12 เดือน เพื่อ
สรางกระแสตอบรับในตลาด อยางไรก็ตามในระยะเวลาอันสั้นนี้ควรเรงประชาสัมพันธผาน
ชองทางที่มีอยูอยางรวดเร็วที่สุด
6. บริษัทฯ ควรปรับปรุงเรื่องระบบการสํารองขอมูลและรักษาความปลอดภัยในการเก็บขอมูล
ใหมีมาตรฐานมากขึ้น
Day 2: Game Workshop
Gamesquare Interactive Co., Ltd.
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3. ชื่อบริษัท
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน
เทคโนโลยี

:
:
:
:

บริษัท ไซเบอรแพลนเน็ต อินเตอรแอคทีฟ จํากัด
Celebrity Salon
Console Game on Nintendo Wii
พัฒนาเกมโดยใช Game Engine ของตนเอง

สรุปการใหคําปรึกษา
1. การออกแบบเกม (Game Design)
ในภาพรวมของเกมมีการออกแบบที่เหมาะสมกับกลุมผูเลนที่บริษัทฯ ตั้งเปาหมายไว อยางไรก็
ตาม ชื่อเรื่องของเกม (Game Title) ยังไมสอดคลองกับเนื้อหาของเกมเทาที่ควร ซึ่งอาจสงผล
ตอการสื่อสารการตลาด
2. วิธีการเลน (Game Play)
วิ ธี ก ารเล น เกมอาจใกล เ คี ย งกั บ ความเป น จริ ง มากเกิ น ไป อาจทํ า ให ก ารใช อุ ป กรณ บ น
เครื่องเลนเกม Nintendo Wii ควบคุมทิศทางไดยาก
3. การนําเสนอผลงาน (Presentation)
จากการพิ จ ารณารู ป แบบการนํ า เสนอผลงานของผู เ ชี่ ย วชาญ พบว า บริ ษัท ฯ การจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของหัวขอยังไมเหมาะสมและมีเนื้อหาบางสวนมากเกินไป รวมถึงไมมีการกลาวถึง
วิสัยทัศนของเกม
4. กลยุทธการตลาด
ในเบื้องตนบริษัทฯ มีการวางแผนประชาสัมพันธในตลาดแถบสหรัฐอเมริกาและยุโรป แตยังไม
ระบุชองทางการประชาสัมพันธ
แนวทางการพัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ
จากการพิ จารณาผลงานและแผนงานของบริษัทฯ ผูเชี่ยวชาญไดใ หคําแนะนําแนวทางการ
พัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ ดังนี้
1. ดานการนําเสนอ (Presentation) ควรปรับลําดับความสําคัญของหัวขอและเพิ่มเติม
วิสัยทัศนของเกม รวมถึงการปรับขอความ USP (Unique Selling Points) ของเกมให
กระชับและไดใจความมากขึ้น
2. การออกแบบเกมควรลดทอนคุณสมบัติความเสมือนจริงลงบาง เพื่อเปดโอกาสใหผูเลน
สามารถสรางสรรครูปแบบการเลนไดเอง และไมจําเปนตองมีรายละเอียดที่ซับซอน อีกทั้ง
ควรเพิ่มตัวละครชายลงในเกม ตลอดจนจําลองบุคคลจริงที่มีชื่อเสียงเพื่อทําใหเกมมีความ
นาสนใจมากขึ้น
3. บริ ษั ท ฯ อาจวางแผนการตลาดโดยผ า นช อ งทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แฟชั่ น เช น
นิตยสารความงามและแฟชั่นทั้งในและตางประเทศ เปนตน
4. การใชผูสนับสนุน (Tie-in Sponsor) ในเกมควรเลือกใหเหมาะสมกับกลุมผูเลน
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5. ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหบริษัทฯ ทําการวิจัยตลาดถึงความเปนไปไดในการทํารายไดจากการ
ขาย เพื่อประเมินความเสี่ยง และเปนการวางแนวทางการขายไปสู Platform อื่นๆ
Day 3: Game Workshop
CyberPlanet Interactive (PCL)
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4. ชื่อบริษัท
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน
เทคโนโลยี

:
:
:
:

บริษัท แอดวานซ อินเทลลิเจนซ โมเดิรนนิตี้ จํากัด
Dark Silence
Handheld Game on Nintendo DS
พัฒนาเกมโดยใช Game Engine ของตนเอง

สรุปการใหคําปรึกษา
1. การออกแบบเกม (Game Design)
รูปแบบของเกมยังไมมีผูแขงขันในตลาดจึงมีโอกาสในการขาย แตอยางไรก็ตามเนื้อหาของเกม
คอนขางมีความซับซอนซึ่งอาจไมตรงกับกลุมเปาหมายที่เปน Casual Gamer
2. วิธีการเลน (Game Play)
วิธีการเลนเกมมีความพยายามจะใชความสามารถของเครื่องเลนอยางเต็มที่ เชน การใชเสียงสั่ง
การผานไมโครโฟนของเครื่องเลน แตผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาไมมีความเหมาะสม แตควร
ใชปากกา Stylus ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเลนเกมมากกวา
3. การนําเสนอผลงาน (Presentation)
จากการพิจารณารูปแบบการนําเสนอผลงานของผูเชี่ยวชาญ พบวาบริษัทฯ ใหความสําคัญตอ
รายละเอียดอื่นๆ มากเกินไป และการอธิบายผลงานยังไมกระชับและไมมีการกลาวถึงวิสัยทัศน
ของเกม นอกจากนี้ยังมีการเลาเรื่องที่ซับซอน
4. กลยุทธการตลาด
บริษัทฯ ยังไมมีแผนการประชาสัมพันธผลงานใดๆ ในตลาดเนื่องจากเกมอยูในระหวางการ
ออกแบบระยะตน
แนวทางการพัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ
จากการพิ จารณาผลงานและแผนงานของบริษัทฯ ผูเชี่ยวชาญไดใ หคําแนะนําแนวทางการ
พัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ ดังนี้
1. ดานการนําเสนอ (Presentation) ควรสรางแบบการนําเสนอที่กระชับขึ้นและมีหัวขอที่
ชัดเจน ตลอดจนมีวิสัยเกมลงในการนําเสนอ
2. ตองมีการอธิบายเนื้อเรื่องและการดําเนินเนื้อเรื่องที่ดี เนื่องจากเนื้อหาของเกมนั้นมีความ
ซับซอน
3. การออกแบบฉากใหใช 2D Animation และใชวิธีการ 3D Pre Rendering สวนตัวละครควร
อยูในรูปแบบ 3D Animation
4. ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหบริษัทหาชองทางการตลาดอื่นๆ เชน Online Distribution Channel
รวมถึงการพัฒนาลงบนเครื่องเลนและ Platform ทางเลือกอื่นๆ เชน PSP และ PC Offline
5. เนื่องจากเกมมีความนาสนใจโดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อเรื่องของเกม หากบริษัทฯ เริ่มแผนการ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องเชื่อวาจะสรางกระแสในตลาดลวงหนาได
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Day 4: Game Workshop
Advance Intelligent Modernity (AIM) Co., Ltd.
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5. ชื่อบริษัท
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน
เทคโนโลยี

:
:
:
:

บริษัท พรอมทนาว จํากัด
King Naresuan Online Game
PC Online Game
พัฒนาเกมโดยใช Game Engine ของตนเอง

สรุปการใหคําปรึกษา
1. การออกแบบเกม (Game Design)
รูปแบบของเกมเปนแนว MMORPG ที่เนนการผสมผสานทาทางการตอสูมากกวาการวางแผน
ซึ่งยังไมมีเกมใดทํามากอน และมีการออกแบบกราฟกที่สวย อยางไรก็ตามเนื้อเรื่องในปจจุบัน
ไมมีความยืดหยุนเพราะตองอิงกับเนื้อหาทางประวัติศาสตร
2. วิธีการเลน (Game Play)
วิธีการเลนเกมมีรายละเอียดการเลนคอนขางมาก ซึ่งตองทําความเขาใจแนวทางการเลนในระดับ
หนึ่ง นอกจากนี้วิธีการเลนในบางชวงยังไมดึงดูดผูเลนใหเลนเกมไดในระยะยาว (Game Balance)
3. กลยุทธการตลาด
ในเบื้องตนบริษัทฯ วางแผนการประชาสัมพันธในประเทศและในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โดย Publisher ภายในประเทศ แตอยางไรก็ตามรูปแบบทางธุรกิจที่นอกเหนือจาก Micro
Transactions ยังไมมีความชัดเจนในระยะยาว
แนวทางการพัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ
จากการพิ จารณาผลงานและแผนงานของบริษัทฯ ผูเชี่ยวชาญไดใ หคําแนะนําแนวทางการ
พัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ ดังนี้
1. เนื่องจากพื้นฐานของเกมมีความเปนไปไดในการขยายสูตลาดตางประเทศ แตอยางไรก็ตาม
บริษัทฯ จําเปนตองปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางสวนของเกม ตลอดจนชื่อเกม เพื่อใหเกมมีความ
ยืดหยุนตอผูเลนมากขึ้น
2. บริษัทฯ จําเปนตองพัฒนาวิธีการเลนใหมีความสมดุลย (Game Balance) มากกวาที่มีอยูใน
ปจจุบันเพื่อดึงดูดใหผูเลนติดตามเนื้อหาของเกมไดอยางตอเนื่อง
3. เนื่องจากเกมมีความนาสนใจและคุณภาพของงานกราฟกที่สามารถดึงดูดผูเลนแถบยุโรปได
จึ ง ควรมี แ ผนการตลาดสํ า หรั บ ต า งประเทศไว ร องรั บ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั ง สามารถ
Localization เกมไดเอง ซึ่งจะทําใหการประชาสัมพันธเกมในสื่อตางๆ ทําไดงายขึ้น
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4.2 รายงานสรุปการใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงานแอนิเมชั่น
คณะทํางานและผูเชี่ยวชาญไดเขาพบผูประกอบการแอนิเมชั่นที่ไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการเพื่อ
รับทราบขอมูลและใหคําปรึกษาในการพัฒนาผลงานนั้น เพื่อที่จะไดทราบถึงการวางแผนและแนวทางการ
นําเสนอผลงานของผูประกอบการแตละรายตอผูซื้อตางประเทศ โดยมีเนื้อหาสําคัญในแตละบริษัท ดังนี้
1. ชื่อบริษัท
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน
Status

:
:
:
:

บริษัท บีบอยด ซีจี จํากัด
Ampawa
3D Animated Feature Film
Finish Licensed Trailer

สรุปการใหคําปรึกษา
1. รูปแบบของผลงาน
ผลงานแอนิเมชั่นของบริษัท บีบอยด ซีจี เรื่องอัมพวา (Ampawa) ไดรับการพัฒนาใหอยูใน
รูปแบบภาพยนตร 3D แอนิเมชั่น โดยมีอารตสไตลคลายคลึงกับ Anime ของญี่ปุน ขณะนี้
ผลงานอยูในขั้น Pre-Production รวมถึงมีการเขียน Treatment ของบทเปนภาษาอังกฤษแลว
สําหรับระยะเวลาการผลิตเต็มรูปแบบคาดวาจะใชเวลาไมเกิน 2 ป
2. การวางแผนการตลาด
ขณะนี้บริษัทยังไมไดกําหนดกลุมอายุของตลาดเปาหมายที่ชัดเจน แตคาดวาสามารถรับชมได
ทุกวัย อยางไรก็ตามเนื้อเรื่องของอัมพวาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับธรรมชาติและการผจญภัยของ
ตัวละครหลัก นาจะสามารถเจาะตลาดกลุมเยาวชนซี่งเปนกลุมหลักในการบริโภคแอนิเมชั่นได
3. การบริหารจัดการ
ปจจุบันบริษัทไดมีผูถือหุนใหญคือ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด ทําหนาที่ดูแลเรื่องการบริหาร
จัดการและการตลาดใหแกบริษัท โดยทีมงานฝายผลิตยังคงเปนทีมงานเดิมที่เคยผลิตเรื่อง
“นาค” มากอน
4. ขอดีหรือจุดแข็งของบริษัท/ผลงาน
- ทีมงานผานประสบการณจากการผลิตผลงานเรื่อง “นาค” มาแลว จึงทําใหเขาใจระบบงาน
และกระบวนการผลิตภาพยนตรแอนิเมชั่นไดดี
- บริษัทยังมีผลงานอื่นๆ ที่ทีมงานไดเคยทําไวซึ่งยังไมเคยนําสูตลาด อาทิ Cyberger, Joe
the Sea-Cret Agent โดยผลงานเหลานี้มีศักยภาพในการขายในตลาดตางประเทศได
นอกจากนี้
- บริษัทยังมีประสบการณการทําหนังสือการตูนมากอน ซึ่งสามารถใชเปนชองทางการตลาด
และการประชาสัมพันธได
- บริษัทเปดโอกาสใหผูที่รวมลงทุนมีการถือครองสิทธิ์ (IP) รวมกับบริษัทตามเงื่อนไขและ
ขอตกลงที่เปนธรรมระหวางกัน
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5. ปญหาหรืออุปสรรคของบริษัท/ผลงาน
- ผลงานอยูใ นขั้ น Production
และตองการผู ล งทุ นหรือการรว มทุ น โดยบริษัท ทรู
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ยังไมไดพิจารณาเรื่องการลงทุนเพิ่มในเรื่อง “อัมพวา”
- ตองการนักลงทุนหรือการรวมทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักลงทุนจากประเทศ
ญี่ปุน เนื่องจากมีความตองการอยากเปดตลาดในประเทศญี่ปุน ซึ่งผูเชี่ยวชาญมองวาการที่
เรื่อง ”อัมพวา” จะไปเผยแพรที่ญี่ปุนนั้นยังทําไดคอนขางยาก และตองปรับใหเนื้อเรื่องตรง
กับตลาด
- บริษัทยังขาดเทคนิคและความรูตางๆ (Know-How) ในการทําตลาดตางประเทศอีกมาก
เนื่องจากบุคลากรที่มีอยูเปนบุคลากรดานการผลิตและ Artist โดยสวนใหญ
- ในเรื่องของ artistry style และฝมือของบุคลากรดานการผลิตนั้นถือวาดีทีเดียว แตยังตองหา
scrip writer ที่เหมาะสมมาชวยในการเขียนบทใหมีความเปนสากล
แนวทางการพัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ
จากการพิ จารณาผลงานและแผนงานของบริษัทฯ ผู เชี่ยวชาญไดใ หคํ าแนะนําแนวทางการ
พัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ ดังนี้
1. ผลงานเรื่อง “อัมพวา” สามารถพัฒนาใหอยูในรูปแบบทั้งภาพยนตรแอนิเมชั่นและทีวีซีรีสได
โดยใชแนวทางดังตอไปนี้
1.1 Film Approach
บริษัทจําเปนตองหาผูรวมทุนหรือผูรวมผลิตตางประเทศ ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งหากบริษัท
ตองการขายผลงานในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศญี่ปุนซึ่งตลาดมีการแขงขันสูง
และผลงานแอนิเมชั่นจากตางประเทศเขาถึงตลาดไดยาก โดยทางทีมงานประมาณการใชเงิน
ลงทุ น เบื้ อ งต น ในการผลิ ต ประมาณ 1.3 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อประมาณ 44.2 3 ล า นบาท
อยางไรก็ตามบริษัทและทีมงานจําเปนตองเตรียมเอกสารสําคัญที่ใชในการนําเสนอผลงาน
สําหรับภาพยนตรในขั้นตอน Pre-Sale ไดแก
- รายละเอียดตัวละคร (Character Bible)
- เนื้อเรื่องโดยยังไมมีบทพูด (Treatment)
- ตัวอยางภาพยนตรไมเกิน 3 นาที (ถามี)
สําหรับภาพยนตรสําคัญมากที่เนื้อเรื่อง บางครั้งใชแคเนื้อเรื่องกับตัวอยาง Character ไปเพื่อ
pitch กับผูลงทุนสราง

3

ใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาสหรัฐ = 34 บาท
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1.2 TV Series Approach
1. ผลงานเรื่อง “อัมพวา” สามารถพัฒนาเปนทีวีซีรีสไดเชนกัน เนื่องจากทีวีซีรีสมีจุดเดนคือวงจรอายุที่
นานกวาภาพยนตรแอนิเมชั่น และยังสามารถฉายซ้ําได และใชเงินลงทุนเริ่มตนที่ต่ํากวาประมาณ
50,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.7 ลานบาท โดยเอกสารที่สําคัญที่ใชในการนําเสนอผลงาน
สําหรับภาพยนตรในขั้นตอน Pre-Sale ควรประกอบดวย
- รายละเอียดตัวละคร (Character Bible)
- เนื้อเรื่องโดยยังไมมีบทพูด (Treatment) ของแตละตอน (Episode)
- Synopsis of ตัวอยางซีรีสบางตอน
- ตัวอยางซีรีสตามที่มี Synopsis ให ประมาณ 1-2 ตอน ก็พอ
2. การพัฒนาเนื้อเรื่อง, บทภาพยนตรหรือบทละครนั้น จําเปนตองมีเนื้อเรื่องและบทที่ดีและเปนสากล
จึงควรใชนักเขียนบทมืออาชีพจากตางประเทศมาชวยเขียน และควรใชนักเขียนบทมากกวา 1 คน
เพื่อใหบทนั้นมีความหลากหลาย และมีความใหมสดตลอด โดยเฉพาะสําหรับทีวีซีรีส
3. ในการเตรียม Package เพื่อการ Pre-Sale ตองทําใหมีความโดดเดนในรายละเอียด มีสองสวน
ดวยกันคือ สวนของ profile บริษัทและทีมงาน และสวนของผลงานที่ตองการเสนอขาย เนื้อหาที่ควร
บรรจุใน Pre-Sale Package สวน Company Profile ไดแก
- ประวัติสั้นๆ หรือที่มาของบริษัท (ไมเกินครึ่งหนา A4)
- ความมีชื่อเสียง/ศักยภาพของผูกอตั้ง
- ประสบการณในผลงานที่สําคัญ เชน ภาพยนตรเรื่อง นาค ซึ่งแสดงศักยภาพของทีมงาน
ในการผลิตผลงานภาพยนตรแอนิเมชั่นมาแลว
- การรวมถือหุนของบริษัทขนาดใหญทางดานเทเลคอมฯ และมีเดีย คือ ทรู คอรปอเรชั่น
ซึ่งจะทําให บีบอยดซีจี ดูมีความนาเชื่อถือ
- รายละเอียดประสบการที่ผานมาของธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงอื่นๆ เชน การผลิตหนังสือ
การตูน
- รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณตางๆ (ถามี) เพื่อเนนความนาเชื่อถือของทีมงาน
สวน Profile ของผลงานที่ตองการเสนอขาย ใหดูที่ขอ 1.1 และ 1.2
4. บริษัทควรทําการ Update เว็บไซตอยางสม่ําเสมอเพื่อใหผูที่สนใจสามารถติดตามผลงานของบริษัท
ไดตอเนื่อง
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ผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาผลงานอื่นๆ ของบริษัท บีบอยดซีจี ดวย ซึ่งเชื่อวามีศักยภาพพอที่จะนําไป
เสนอตอผูซื้อในตางประเทศเชนเดียวกัน โดยไดใหคําแนะนําในการเตรียม Presentation Package
ประกอบดวย
- รายละเอียดตัวละคร (Character Bible)
- เนื้อเรื่องโดยยังไมมีบทพูด (Treatment) ของแตละตอน (Episode)
- Storyboard บางตอน
- Animatic (ถามี)
โดยในขั้นนี้ ยังไมจําเปนตองลงทุนทําเปน Animation หากหาผูรวมทุน (Co-Investor) หรือผู
รวมผลิต (Co-Production) ไดแลว จึงคอยพัฒนาตัวอยางบางตอน
Day 1: Animation Workshop
Be Boyd CG Co., Ltd.
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2. ชื่อบริษัท
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน
Status

:
:
:
:

บริษัท ลันชบ็อกซ สตูดิโอ จํากัด
Zoovivor
3D Animated TV Series
Character & Story Development

สรุปการใหคําปรึกษา
1. รูปแบบของผลงาน
ผลงาน Zoovivor ปจจุบันอยูในขั้นเริ่มตนกอน Pre-Production โดยไดมีการวางแนวคิดของ
เรื่องและกําหนดตัวละครที่สําคัญๆ ไวบางแลว อยางไรก็ตามทีมงานผลิตยังไมไดกําหนดเนื้อ
เรื่องไวแนนอนซึ่งเปดโอกาสใหมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
2. การวางแผนการตลาด
ทางบริษัทยังไมไดกําหนดทิศทางการตลาดที่ชัดเจน เนื่องจากตองการใหแนวคิดและเนื้อเรื่องมีความ
ชัดเจนมากวาที่มีอยูในปจจุบัน อยางไรก็ตามในเบื้องตนทีมงานผูผลิตตองการใหผลงานนี้ไดรับการ
เผยแพรในกลุมผูชมที่เปนเด็กกอนวัยเรียน หรือวัยอนุบาล โดยแพรภาพในรูปแบบทีวีซีรีส
3. การบริหารจัดการ
ปจจุบันบริษัทยังไมมีฝายที่ดูแลการตลาดทั้งในและตางประเทศ หรือการบริหารจัดการดาน
บัญชีโดยเฉพาะ
4. ขอดีหรือจุดแข็งของบริษัท/ผลงาน
บริษัทมีประสบการณจากการรวมมือหรือรับผลิตงานใหกับบริษัทแอนิเมชั่นในประเทศ โดยมี
ประสบการณ ก ารทํ า งานที่ ห ลากหลาย รวมถึ ง มี ก ารสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี ใ นเครื อ ข า ย
อุตสาหกรรมและผู เผยแพรผลงาน เชน สถานีโทรทัศ น เปนตน รวมถึงลักษณะตัวละครใน
ผลงานมีความนาสนใจและมีกลุมเปาหมายชัดเจน
5. ปญหาหรืออุปสรรคของบริษัท/ผลงาน
เนื้อเรื่องหรือบุคลิกของตัวละครบางตัวยังไมเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย รวมถึงการใชสีหรือแสง
ในฉากอาจมากเกินความจําเปน และเมื่อเปรียบเทียบราคาและความสามารถในการผลิตแลว ยัง
ถือวายังมีราคาคอนขางสูง ซึ่งจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณตนทุนใหเหมาะสมกับผลงาน
แนวทางการพัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ
จากการพิจารณาผลงานและแผนงานของบริษัทฯ ผูเชี่ยวชาญไดใ หคําแนะนําแนวทางการ
พัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ ดังนี้
1. ผลงาน Zoovivor เหมาะสมกับตลาดกลุมเปาหมายคือเด็กเล็กกอนวัยเรียน หรืออนุบาล
ดังนั้นจึงควรปรับตัวละครและเนื้อหาใหมีความเหมาะสม ไมใหมีฉากหรือการแสดงอารมณ
รุ น แรง และปรั บ การใช แ สงหรื อ สี ข องฉากให เ รี ย บง า ยโดยไม จํ า เป น ต อ งใช แ สงเงา
นอกจากนี้ชื่อของตัวละครแตละตัวไมจําเปนตองระบุถึงความเปนตัวตนของสัตวชนิดนั้น
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2.

3.

4.
5.

เชน Loser Tiger, Perverted Monkey เปนตน เนื่องจากมีความออนไหวตอการทําการตลาด
และการเซ็นเซอร สามารถตั้งชื่อสัตวตางๆ แทนการเรียกชนิดของสัตวนั้นๆ โดยตรง
ทีมงานผูผลิตควรมีการศึกษาวิถีชีวิตหรือความเปนอยูของสัตวในรายละเอียด เพื่อจะได
เขาถึงลักษณะสําคัญหรือเขาใจธรรมชาติของแตละตัวละคร ซึ่งจะทําใหสามารถนําจุดเดน
มาพัฒนาตัวละครใหมีความดึงดูดสายตาและสอดคลองกับความเปนจริง เด็กจะไมสับสน
เวลาดู ตลอดจนสามารถนําไปพัฒนาในเนื้อเรื่องลําดับตอไปได ซึ่งจะทําใหตัวละครเหลานั้น
มีแนวโนมในการนําไปตอยอดในธุรกิจ Merchandising ไดในอนาคต
ในขั้นตอนการพัฒนาเนื้อเรื่องควรเปนการนําเสนอในลักษณะ Edutainment
มีการ
ผสมผสานเพลง และข อ คิ ด ในแต ล ะตอน ซึ่ ง ในการการเขี ย นบทในแต ล ะตอนนั้ น อาจ
จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญดานการเขียนบทสําหรับเด็กโดยเฉพาะมาชวยเขียน
ควรศึกษาการใชมุมกลองในลักษณะตางๆ เพื่อทําใหมุมมองของฉากมีความแตกตางและมี
ความหลากหลายมากขึ้น ทั้งยังชวยทําใหเรื่องดูนาสนใจ
ในขั้นตอนการเตรียม Pre-Sale Package ทีมงานจําเปนตองเตรียมเอกสารที่สําคัญ ไดแก
Company Profile:
- ประวัติสั้นๆ หรือที่มาของบริษัท (ไมเกินครึ่งหนา A4)
- ความมีชื่อเสียง/ศักยภาพของผูกอตั้งหรือกลุมผูกอตั้ง
- ประสบการณในผลงานที่สําคัญตางๆ ซึ่งแสดงศักยภาพของทีมงานในการผลิตผลงาน
ภาพยนตรแอนิเมชั่นมาแลว
- การรวมถือหุนของบริษัทอื่นๆ (ถามี) ทําใหดูมีความนาเชื่อถือเพราะแสดงถึงความ
นาสนใจของบริษัท จึงมีคนมารวมหุนดวย
- ประสบการณที่ผานมาของธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงอื่นๆ
- รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณตางๆ (ถามี) เพื่อเนนความนาเชื่อถือของทีมงาน
Product Profile:
- รายละเอียดตัวละคร (Character Bible) รวมถึง Character ทั้งที่เปนตัวละคร basic/simple
character และตัวละครตอนเหลานั้นตอนที่ใสชุดตาง ๆ เปน feature เขาไปแลว
ตัวอยาง
Basic Character
Feature 1
Feature 2
Character
Chucky (chicken)
plain
With outfit
With weapon/gear
……
……
……
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- เนื้อเรื่องโดยยังไมมีบทพูด (Treatment) ของแตละตอน (Episode)
- Synopsis ของตัวอยางซีรีสบางตอน
- Storyboard หรือ ตัวอยางซีรีส (ถาทําเสร็จ) ตามที่มี Synopsis ให ประมาณ 1-2 ตอน ก็พอ
6. ควรทําการทดลองฉายตัวอยางบางตอนใหกลุมเปาหมาย เชนเด็กเล็กในโรงเรียนดูกอนเพื่อ
เช็ค feedback
7. ในเบื้องตนใหผลิตผลงานในรูปแบบ Standard HD
Day 2: Animation Workshop
Lunchbox Studio Co., Ltd.
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3. ชื่อบริษัท
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน
Status

:
:
:
:

บริษัท โพลีเพรส จํากัด
Metrosaur
3D Animated TV Series
Character & Story Development

สรุปการใหคําปรึกษา
1. รูปแบบของผลงาน
ผลงาน Metrosaur ปจจุบันอยูในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาตัวละคร ซึ่งอยูในรูปแบบ 3D
Animation โดยทีมงานไดมีแนวคิดเนื้อเรื่องไวเบื้องตนซึ่งตองการการพัฒนาเนื้อเรื่องใหสมบูรณ
พรอมกับบทตอไป โดย Metrosaur เหมาะสมกับรูปแบบทีวีซีรีส
2. การวางแผนการตลาด
บริษัทตองการให Metrosaur เขาถึงกลุมผูชมวัยเด็กเล็กถึงกอนชวงวัยรุน นอกจากนี้ยังมีการ
วางแผนธุรกิจดานจัดจําหนายสินคาของ Merchandising ของผลงานดวย แตยังไมไดระบุวาจะ
เปนผลิตภัณฑประเภทใด
3. การบริหารจัดการ
เนื่องจากบริษัทยังไมมีประสบการณในธุรกิจแอนิเมชั่นมากอนจึงยังไมมีบุคลากรที่ดูแลธุรกิจนี้
โดยเฉพาะ อยางไรก็ตามบริษัทมีความยินดีที่จะรวมงานกับบริษัทอื่นๆ ดานการผลิต
4. ขอดีหรือจุดแข็งของบริษัท/ผลงาน
บริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ Merchandising และมีการศึกษาตลาดผูบริโภคเพื่อพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ อ ย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ทํ า ให ตั ว ละครที่ อ อกแบบหรื อ ผลิ ต ออกมานั้ น มี ศั ก ยภาพทาง
การตลาดสูง
5. ปญหาหรืออุปสรรคของบริษัท/ผลงาน
เนื่องจากบริษัทไมมีประสบการณดานการผลิตแอนิเมชั่นมากอน จึงอาจจะใชเวลาในการทํา
ความเขาใจในระบบการผลิต การหาชองทางการตลาด หรือการเผยแพรผลงาน ซึ่งจําเปนตอง
ไดรับคําแนะนํ าและการสงเสริ มจากผูเชี่ยวชาญและจากภาครัฐ รวมถึงความจําเปนในการ
แสวงหาความรวมมือในกลุมธุรกิจแอนิเมชั่น
แนวทางการพัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ
จากการพิจารณาผลงานและแผนงานของบริษัทฯ ผูเชี่ยวชาญไดใ หคําแนะนําแนวทางการ
พัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ ดังนี้
1. บริษัทควรพัฒนาเนื้อเรื่องใหมีความสมบูรณ ในดานของเนื้อเรื่องหลักที่จะใชในการดําเนินเรื่อง
โดยอาจเลือกฉากหลักที่ใชดําเนินเรื่องเปนโลกของเครื่องจักร (Mechanic World) ซึ่งไมไดอิงกับ
โลกปจจุบัน หรืออาจเลือกที่จะใชฉากที่เปนโลกปจจุบัน โดยการเลือกฉากนี้จะทําใหการกําหนด
เนื้อเรื่องหลักไดงายขึ้น ซึ่งจะตองทําใหบทละครและการดําเนินเรื่องมีความสอดคลองกับฉาก
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2. การออกแบบตั ว ละครจํ า เป น ต อ งศึ ก ษาในเชิ ง รายละเอี ย ดทั้ ง ในด า นกลไกของเครื่ อ งจั ก ร
ตลอดจนรายละเอียดของตัวไดโนเสาร ซึ่งจะกลายเปน Profile ที่สําคัญของตัวละครที่จะใชใน
การนําเสนอโครงการตอผูซื้อ ตลอดจนนํารายละเอียดที่ไดไปพัฒนาเพื่อการออกแบบสินคาหรือ
ของเลนสําหรับ Merchandising ตอไป
3. ศึกษาการใชมุมกลองหลายๆ แบบเพื่อใหฉากและตัวละครมีความแตกตางและมีความนาสนใจ
4. แนวคิดการผสมผสานเครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสรางและไดโนเสาร อาจมีความเปนไปไดใน
การขอการสนับสนุนจากบริษัทผูผลิตเครื่องจักรเหลานั้น (Tie-in Sponsor)
5. ภายในระยะเวลาที่จํากัดสําหรับการพัฒนาเพื่อทํา Pre-Sale Package (50 วัน) เอกสารที่
จําเปนตองใชในการนําเสนอ ไดแก
Company Profile:
- ประวัติสั้นๆ หรือที่มาของบริษัท (ไมเกินครึ่งหนา A4)
- ความมีชื่อเสียง/ศักยภาพของผูกอตั้งหรือกลุมผูกอตั้ง
- ประสบการณในผลงานที่สําคัญตางๆ ซึ่งแสดงศักยภาพของทีมงานในการผลิตผลงาน
- การรวมถือหุนของบริษัทอื่นๆ (ถามี) ทําใหดูมีความนาเชื่อถือเพราะแสดงถึงความ
นาสนใจของบริษัท จึงมีคนมารวมหุนดวย
- ประสบการณที่ผานมาของธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงอื่นๆ เชน ดานการออกแบบ และดาน
Merchandising & Licensing
- รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณตางๆ (ถามี) เพื่อเนนความนาเชื่อถือของทีมงาน
Product Profile:
- รายละเอียดตัวละคร (Character Bible) ชื่อ, อายุ, เพศ, บุคลิกที่โดดเดน, ความสามารถ
พิเศษ, สิ่งที่ไมชอบ, จุดออน ฯลฯ เพื่อพัฒนาใหตัวละครมีชีวิตขึ้นมา
- เนื้อเรื่องสมบูรณโดยยังไมมีบทพูด (Treatment) ของแตละตอน (Episode)
- Storyboard บางตอนออกมา พรอม Synopsis ของตอนนั้นๆ ประมาณ 1-2 ตอน ก็พอ
อยางไรก็ทางผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาผลงานอื่นๆ ของบริษัท โพลีเพรสแลวพบวาบริษัทยังมี
ผลงานอื่นๆ ที่มีศักยภาพและจะไดนําไปเสนอตอผูซื้อในตางประเทศเชนเดียวกัน เชน เปา เปา แพนดา
และ Hiphop Bear โดยไดใหคําแนะนําในการเตรียมขอมูลที่สําคัญ ไดแก Company Profile, Character
Design, เนื้อเรื่องยอ, และ Storyboard พรอม Synopsis บางตอน บรรจุลง CD/DVD เพื่อนําเสนอ
ผลงานของบริษัทตอผูซื้อตางประเทศ โดยทางโครงการจะไดติดตอประสานงานกับทีมงานเพื่อติดตาม
ความคืบหนาตอไป
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Day 3: Animation Workshop
Polypress Co., Ltd.
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4. ชื่อบริษัท
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน

:
:
:

บริษัท กันยาแอนิเมชั่น จํากัด
Tiger Heart
2D Animated TV Series

สรุปการใหคําปรึกษา
1. รูปแบบของผลงาน
Tiger Heart เปนผลงาน 2D Animated TV Series ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสมบูรณในขั้นตอน
Pre-Production แลว โดยกําหนดไวสําหรับออกอากาศในสัดสวน 22 นาที ทั้งหมด 36 ตอน
2. การวางแผนการตลาด
บริษัทวางแผนการตลาดให Tiger Heart ขายไดตลาดแถบยุโรปหรืออเมริกาเหนือโดยมี
กลุมเปาหมายคือตั้งแตวัยรุนขึ้นไป รวมถึงมีแผนงานในการขายสินคา Merchandising และ
หนังสือการตูน ซึ่งมีการเตรียมพรอมในการทําเปนภาษาอังกฤษไวบางแลว
3. การบริหารจัดการ
ทางบริษัทยังไมไดมีการแยกสวนการบริหารจัดการดานอื่นๆ อยางชัดเจน เนื่องจากเปนธุรกิจ
ขนาดเล็ก
4. ขอดีหรือจุดแข็งของบริษัท/ผลงาน
บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลงาน 2D Animation ที่มีคุณภาพสูงของประเทศไทย เนน
การสร า งผลงานของตนเอง (Own-IP) และมี ค วามชํ า นาญเรื่ อ งงาน Pre-Production ซึ่ ง ใน
ป จ จุ บั น มี เ พี ย งไม กี่ บ ริ ษั ท ที่ มี ค วามชํ า นาญด า นนี้ และตั ว ละครมี ค วามเป น เอกลั ก ษณ แ ละ
แตกตางจากผลงานที่อยูทั่วไป จึงมีศักยภาพในการทําการตลาดในตางประเทศ
5. ปญหาหรืออุปสรรคของบริษัท/ผลงาน
ผลงาน Tiger Heart ไดรับการพัฒนาจนเสร็จสมบูรณในขั้นตอน Pre-Production แลว หาก
จําเปนตองแกไขในบางตอน หรือบางฉากจะทําใหใชเวลามากและอาจจะกระทบตอเนื้อหาหรือ
รายละเอียดในสวนอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีความจําเปนในการหาเงินทุนเพื่อใชพัฒนาผลงาน
ใหเสร็จสมบูรณตอไป
แนวทางการพัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ
จากการพิ จารณาผลงานและแผนงานของบริษัทฯ ผู เชี่ยวชาญไดใ หคํ าแนะนําแนวทางการ
พัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ ดังนี้
1. ผลงานของบริษัทหากสามารถปรับเปลี่ยน Look and Style บางอยาง รวมถึงฉากและเนื้อเรื่อง
ใหมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีน ก็มีศักยภาพที่จะนําไปเจรจาหาผูซื้อในตลาดจีนได
2. เนื่องจากผลงานของบริษัทมีความแตกตางในเรื่องของลักษณะเดนของตัวละคร ผูเชี่ยวชาญจึง
ไดเสนอความเปนไปไดในการนําเสนอตัวละครหรือการออกแบบเพื่อสรางกระแสหรือรับฟงเสียง
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ตอบรับจากกลุมผูชม ผานทางนิตยสาร หรือ Webblog ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะทําใหวางแผนการผลิต
หรือปรับปรุงตอไปได
3. ในการนําเสนอผลงานควรมีการนําเสนอ List of Intention จากผูซื้อทั่วโลกในผลงานนั้นๆ เพื่อ
แสดงถึงแนวโนมทางการตลาดของผลิตภัณฑ
4. การนําเสนอประวัติผลงานของบริษัท ควรมีการแสดงถึงเรื่องการทําหนังสือการตูน รวมถึง
แนวทางการทํา Merchandising ของตัวละครดวย เนื่องจากตัวละครมีศักยภาพในการทําตลาด
อยางไรก็ทางผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาผลงานอื่นๆ ของบริษัท กันยา แอนิเมชั่นแลวพบวาบริษัท
ยังมีผลงานอื่นๆ ที่มีศักยภาพและจะไดนําไปเสนอตอผูซื้อในตางประเทศเชนเดียวกัน โดยจะไดติดตอ
เพื่อดําเนินการในรายละเอียดตอไป
Day 4: Animation Workshop
Kanya Animation Co., Ltd.
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5. ชื่อบริษัท
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน

: บริษัท แอนิโมทีฟ จํากัด
:
Heaven Hospital
:
2D Animated Film

สรุปการใหคําปรึกษา
1. รูปแบบของผลงาน
ผลงาน Heaven Hospital อยูในชวงการพัฒนากอน Pre-Production โดยเปนโครงการที่ไดรับ
การสนับสนุนจาก SIPA และตองการพัฒนาเปน 2D Animated Film
2. การวางแผนการตลาด
บริ ษั ท ยังไม ไ ด กํ า หนดกลุมเปาหมายที่แ นน อน แต จากการพิจ ารณาในภาพรวมแล ว พบว า
Heaven Hospital มีแนวโนมสําหรับกลุมผูชมเฉพาะกลุม
3. การบริหารจัดการ
บริษัทมีทีมงานทั้งฝายผลิตและฝายการตลาดที่ทํางานรวมกัน
4. ขอดีหรือจุดแข็งของบริษัท/ผลงาน
แนวคิดของผลงาน Heaven Hospital มีความแปลกใหมซึ่งมีความนาสนใจ นอกจากนี้บริษัทยัง
มีหนวยงานภายในที่ชวยสนับสนุนงานดานการผลิตใหสมบูรณไดโดยไมตองใชเงินลงทุนมาก
ทําใหเกิดขอไดเปรียบเรื่องตนทุน
5. ปญหาหรืออุปสรรคของบริษัท/ผลงาน
แมวาแนวคิดหลักของเรื่องมีความนาสนใจแตการดําเนินเรื่องและบทจําเปนตองพัฒนาใหมี
ความนา สนใจเช น เดี ย วกั น ซึ่ ง ปจ จุ บั น การดํ า เนิน เรื่ อ งและบทยั ง ไมชั ดเจน อีก ทั้ง ตัว ละคร
หลายๆ ตัวมีความเปนไทยมากเกินไปซึ่งจะเปนการจํากัดการเขาถึงตลาดตางประเทศ ซึ่งตองมี
การปรับปรุง
แนวทางการพัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ
จากการพิ จารณาผลงานและแผนงานของบริษัทฯ ผูเชี่ยวชาญไดใ หคํ าแนะนําแนวทางการ
พัฒนาผลงานเชิงกลยุทธ ดังนี้
1. บริษัทจําเปนตองดําเนินการปรับเปลี่ยนลักษณะของตัวละคร ฉาก และเนื้อเรื่องใหมีความเปน
สากล เชน ตัวสิงห มังกร และเสื้อผา ที่มีความเปนไทยมากเกินไป และการออกแบบฉากตางๆ
ใหเปน Multicultural Scene นาจะเปนจุดเดนของเรื่องนี้ โดยในสวนของการพัฒนาบทละคร
ของเรื่องอาจจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ
2. สําหรับบทหรือเนื้อเรื่องนั้นอาจขยายความใหกวางกวาเรื่องบนสวรรค ซึ่งจะมีการกลาวถึงเรื่อง
เทวดา ปศาจ หรือสัตวประหลาด เนื่องจากการนําเสนอประเด็นดังกลาวมีความออนไหวใน
หลายประเทศ
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3. บริษัทจําเปนตองกําหนดกลุมเปาหมายผูชมของตนเองใหชัดเจน เนื่องจากกลุมเปาหมายจะ
สงผลตอการพัฒนาเนื้อเรื่องและบท รวมถึงความเปนไปไดในการตอยอดไปสูธุรกิจ Merchandising
4. นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญยังแนะนําใหบริษัทพิจารณาถึงความเปนไปไดในการพัฒนาเปนทีวีซีรีส
กอนสรางเปนภาพยนตร เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง และจํากัดการเขาถึงตลาดในตางประเทศ
นอกจากนี้ Heaven Hospital ในรูปแบบทีวีซีรีสมีโอกาสที่จะขายไดในประเทศแถบยุโรปและจีน
5. สําหรับโครงการนี้มีความเปนไปไดที่จะรวมมือกับบริษัทกันยาแอนิเมชั่น ในการชวยกํากับ
เนื่องจากกันยาแอนิเมชั่นมีความเชี่ยวชาญเรื่อง 2D Animation ซึ่งจะทําใหองคประกอบตางๆ มี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น
6. ภายในระยะเวลาที่ จํากัดบริษัทควรมีเอกสารที่สําคัญในการนํ าเสนอ Pre-Sale
ไดแก
รายละเอียดตัวละคร (Character Bible) บทสรุปเนื้อเรื่อง Treatment หรือ Story Board (หรือ
Animated Scene 1-2 นาที) รวมถึงประวัติของบริษัทและทีมงาน
อยางไรก็ทางผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาผลงานอื่นๆ ของบริษัท กันยาแอนิเมชั่นแลวพบวาบริษัท
ยังมีผลงานอื่นๆ ที่มีศักยภาพและจะไดนําไปเสนอตอผูซื้อในตางประเทศเชนเดียวกัน โดยจะไดติดตอ
เพื่อดําเนินการในรายละเอียดตอไป
Day 5: Animation Workshop
Animotif Studio Co., Ltd.
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สวนที่ 5 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการที่เขารวมโครงการ
ในการดําเนินการใหคําปรึกษาแกผูประกอบการแอนิเมชั่นและเกมนั้น คณะทํางานไดกําหนดให
มีการประเมินผลความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ โดยสามารถสรุปผลการประเมินไดดังนี้ (ปรากฏ
ตามภาคผนวก 6)
5.1 การประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ
กลุม แอนิเมชั่น
วิทยากร Mr. Vinncent Guo
ควรปรับปรุง
ปาน
พอใช
ลําดับ
หัวขอ
ดี
กลาง
(ระบุ)
80% 20%
1 ความรูในเรื่องการตลาดตางประเทศ
80%

20%

-

3.1 ความรูในขั้นตอนการพัฒนาเนื้อเรื่อง

60%

40%

-

3.2 ความรูในเรื่องการพัฒนาที่ตรงกลุมเปาหมาย

40%

40%

20%

3.3 ความรูในเรื่องการกําหนดกลุมเปาหมาย

40%

40%

20%

3.4 ความรูในเรื่องการเลือก Platform ที่เหมาะสมกับผลงานและเปาหมาย 80%
3.5 ความสามารถในการทําแผนธุรกิจประกอบการเสนอขายผลงาน 80%

20%

-

20%

-

-

2

ความรูในเรื่องการบริหารจัดการโครงการ

3

ความรูในเรื่องเทคนิคการตลาด

-

4

ความรู ความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการนําเสนอผลงานตอผูซื้อ

60%

40%

-

-

5

การผลิตผลงานที่ตรงตามความตองการของตลาด

60%

40%

-

-

จากการที่ผูประกอบการดานแอนิเมชั่นทั้ง 5 รายไดประเมินตนเองจากการไดรับคําปรึกษาจาก
ผูเชี่ยวชาญสรุปไดวาผูประกอบการแอนิเมชั่นไดรับความรูในการตลาดตางประเทศอยูในระดับดี มาก
ที่สุดรอยละ 80 และไดรับความรูเรื่องการบริหารจัดการโครงการในระดับดี รอยละ 80 เชนกัน สําหรับ
ความรูเรื่องเทคนิคการตลาดอันประกอบดวยความรูในขั้นตอนการพัฒนาเนื้อเรื่อง การพัฒนาเนื้อเรื่องที่
ตรงกลุมเปาหมาย ความรูในการกําหนดกลุมเปาหมาย ความรูในการเลือก Platform ที่เหมาะสมกับ
ผลงาน รวมถึ ง ความสามารถในการทํ า แผนธุ ร กิ จ ประกอบการเสนอผลงาน สามารถสรุ ป ได ว า
ผูประกอบการมีความพึงพอใจในระดับดีรอยละ 60 และในดานความรู ความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการ
นําเสนอผลงานตอผูซื้อรวมถึงการผลิตผลงานที่ตรงตามความตองการของตลาด มีความพึงพอใจใน
ระดับดี รอยละ 60 เชนกัน
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กลุมเกม
วิทยากร Mr. Frank Holz, Mr. Marc Kuepper
ควรปรับปรุง
(ระบุ)
20%
-

1

ความรูในเรื่องการตลาดตางประเทศ

60%

ปาน
กลาง
20%

2

ความรูในเรื่องการบริหารจัดการโครงการ

60%

40%

-

-

3

ความรูในเรื่องเทคนิคการตลาด
3.1 ความรูในขั้นตอนการพัฒนาเนื้อเรื่อง

60%

20%

20%

-

3.2 ความรูในเรื่องการพัฒนาที่ตรงกลุมเปาหมาย

40%

40%

20%

-

40%

20%

-

20%

-

-

40%

-

-

4

40%
3.3 ความรูในเรื่องการกําหนดกลุมเปาหมาย
3.4 ความรูในเรื่องการเลือก Platform ที่เหมาะสมกับผลงานและ
80%
เปาหมาย
3.5 ความสามารถในการทําแผนธุรกิจประกอบการเสนอขายผลงาน 60%
ความรู ความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการนําเสนอผลงานตอผูซื้อ 60%

40%

-

-

5

การผลิตผลงานที่ตรงตามความตองการของตลาด

80%

20%

-

-

ลําดับ

หัวขอ

ดี

พอใช

จากการที่ ผู ป ระกอบการด า นเกมทั้ ง 5 รายได ป ระเมิ น ตนเองจากการได รั บ คํ า ปรึ ก ษาจาก
ผูเชี่ยวชาญสรุปไดวาผูประกอบการแอนิเมชั่นไดรับความรูในการตลาดตางประเทศอยูในระดับดี มาก
ที่สุดรอยละ 60 และไดรับความรูเรื่องการบริหารจัดการโครงการในระดับดี รอยละ 60 เชนกัน สําหรับ
ความรูเรื่องเทคนิคการตลาดอันประกอบดวยความรูในขั้นตอนการพัฒนาเนื้อเรื่อง การพัฒนาเนื้อเรื่องที่
ตรงกลุมเปาหมาย ความรูในการกําหนดกลุมเปาหมาย ความรูในการเลือก Platform ที่เหมาะสมกับ
ผลงาน รวมถึ ง ความสามารถในการทํ า แผนธุ ร กิ จ ประกอบการเสนอผลงาน สามารถสรุ ป ได ว า
ผูประกอบการมีความพึงพอใจในระดับดีรอยละ 56 และในดานความรู ความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการ
นําเสนอผลงานตอผูซื้อ รอยละ 60 และการผลิตผลงานที่ตรงตามความตองการของตลาด มีความพึง
พอใจในระดับดี รอยละ 80
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สวนที่ 6 การเสนอขายผลงานแอนิเมชั่นและเกมตอผูซื้อตางประเทศและผลการเสนอขาย
หลังจากไดเขาพบผูประกอบการเกมและแอนิเมชั่นแลว ผูเชี่ยวชาญไดประเมินความพรอมของ
ผลงานแอนิเมชั่นและเกมของผูประกอบการแตละรายและไดนําเสนอแนวทางการนําเสนอขายผลงาน
แอนิเมชั่นและเกมตอผูซื้อตางประเทศ ในลักษณะของการ Pre-Sale ที่เหมาะสมกับผลงานแตละ
ประเภทโดยจากเสนอขายผลงานแอนิเมชั่นและเกมที่เขารวมโครงการ สามารถประมาณการมูลคาที่
เกิดขึ้นจากการนําเสนอขายในตางประเทศดังกลาว รวมประมาณ 257 ลานบาท โดยเปนประมาณการ
มูลคาจากการนําเสนอขายผลงานแอนิเมชั่น 177 ลานบาท และประมาณการมูลคาจากการนําเสนอขาย
ผลงานเกม 140 ลานบาท (โปรดพิจารณาภาคผนวก 7)
6.1

แผนการเสนอขายผลงานแอนิเมชั่น
เนื่องจากผลงานแอนิเมชั่นมีรูปแบบที่เปน Feature Film และ TV Series แนวทางการเสนอขาย
ในขั้ น นี้ ผู ป ระกอบการไม จํ า เป น ต อ งผลิ ต เป น ผลงานเสร็ จ สมบู ร ณ แต จํ า เป น ต อ งมี เ อกสารหรื อ
สวนประกอบผลงานที่เรียกวา Sale Packaging ดังนี้
6.1.1 Sale Packaging สําหรับภาพยนตรแอนิเมชั่น (Feature Film)
1) เนื้อเรื่องของภาพยนตรโดยสรุป หรือ
2) เนื้อเรื่องแตละตอนของภาพยนตร (Treatment)
2) ตัวอยางบทภาพยนตร 1-2 ตอน
3) รายละเอียดตัวละคร (Character Bible)
4) ตัวอยางภาพเคลื่อนไหวในภาพยนตร หรือ Trailer
5) แผนการทํางาน ระยะเวลาการผลิต และกรอบงบประมาณการผลิต
6) ประวัติทีมงาน ผลงานของบริษัท
6.1.2 Sale Packaging สําหรับแอนิเมชั่นทางโทรทัศน (TV Series)
1) เนื้อเรื่องสรุปของซีรีสทั้งหมด
2) ตัวอยางบทของซีรีสในแตละตอน 1-2 ตอน
3) รายละเอียดตัวละคร (Character Bible)
4) ตัวอยางซีรีสที่สมบูรณแลว 1-2 ตอน พรอมพากษเสียง บทบรรยาย และดนตรีประกอบ
5) แผนการทํางาน ระยะเวลาการผลิต และกรอบงบประมาณการผลิต
6) ประวัติทีมงาน ผลงานของบริษัท
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สํ า หรั บ การเสนอผลงานต อ ผู ซื้ อ ต า งประเทศนั้ น ผู เ ชี่ ย วชาญต า งประเทศจะนํ า เสนอเป น 2
รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ 1 การนําเสนอเพื่อทดสอบผลตอบรับจากตลาดและการนําเสนอเพื่อการรวม
ผลิตและการรวมลงทุน สวนรูปแบบที่ 2 เปนการนําเสนอเพื่อการขาย (Pre-Sale) ทั้งนี้การนําเสนอ
ผลงานนั้นขึ้นอยูกับขั้นตอนและความพรอมของผลงานจากผูประกอบการวาเหมาะสมกับการนําเสนอใน
ระยะใด โดยในปจจุบันผลงานของผูประกอบการแอนิเมชั่นที่เขารวมโครงการจะเหมาะกับการนําเสนอ
ในรูปแบบที่ 1 ซึ่งในเบื้องตนไดมีการติดตอทาบทามผูที่สนใจจากประเทศจีนและยุโรปไวแลว โดยมีการ
นําเสนอผลงานในงานเทศกาล MIPTV 2010
ณ ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนเมษายนนี้ โดยขอให
ผูประกอบการไดพัฒนาผลงานหรือเตรียมขอมูลตามที่ผูเชี่ยวชาญไดกําหนดไว โดยไดจัดทําแผนการ
นําเสนอผลงานแอนิเมชั่นในตางประเทศ พรอมสรุปประมาณการมูลคาที่เกิดจากการนําเสนอในภาคผนวก 7
6.2

แผนการเสนอขายผลงานเกม
สําหรับผลงานเกมนั้นการนําเสนอผลงานตอผูซื้อหรือ Publisher ตางประเทศจะเปนไปในลักษณะ
เดียวกัน แมวาผูประกอบการที่เขารวมโครงการจะพัฒนาเกมใน Platform ที่แตกตางกันแตกระบวนการ
และเอกสารสําคัญพื้นฐานการนําเสนอจะมีความคลายคลึงกัน ซึ่งจะประกอบดวยสวนสําคัญ ดังตอไปนี้
6.2.1 Sale Packaging สําหรับเกม
1) แนวคิดหลักของเกมและจุดขาย (Unique Selling Point)
2) เนื้อเรื่องสรุปของเกม
2) รายละเอียดตัวละคร (Character Bible)
3) แนวทางการเลนเกม
4) ตัวอยางภาพเคลื่อนไหวในเกมไมเกิน 3 นาที
5) แผนการทํางาน ระยะเวลาการผลิต และกรอบงบประมาณการผลิต
6) ลิขสิทธิ์รับรองการผลิตจากหนวยงานเจาของ Platform
7) ประวัติทีมงาน ผลงานของบริษัท
สําหรับการเสนอผลงานตอผูซื้อตางประเทศนั้นผูเชี่ยวชาญตางประเทศจะนําเสนอตอ Publisher
ผ า นทางเครื อ ข า ยธุ ร กิ จ ของผู เ ชี่ ย วชาญและผ า นทางงานเจรจาธุ ร กิ จ เกมที่ สํ า คั ญ ได แ ก Game
Connection ที่ San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2553 โดยรูปแบบการ
นําเสนอจะแบงเปน 2 รูปแบบ คือการนําเสนอกับผูซื้อหรือ Publisher โดยผูเชี่ยวชาญเอง และรูปแบบที่
2 คือ การรวมคณะกับผูประกอบการเพื่อเจรจานําเสนอผลงานตอผูซื้อ ซึ่งวัตถุประสงคในการนําเสนอ
ตอผูซื้อของธุรกิจเกมอาจมีความแตกตางกับธุรกิจแอนิเมชั่นบางในรายละเอียด เนื่องจากการนําเสนอ
ของผูประกอบการเกมจะไมไดเนนการรวมผลิต แตจะเนนการลงทุนและการขายเปนหลัก โดยไดมีการ
สรุ ป แผนการเสนอขายผลงานเกมและสรุ ป ผลการนํ า เสนอผลงานพร อ มประมาณการมู ล ค า ไว ใ น
ภาคผนวก 7
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สวนที่ 7 การจัดสัมมนา Thailand Digital Content International Seminar 2010:
“The Road to Global Market”
7.1 สรุปการสัมมนาธุรกิจแอนิเมชั่น
ในสวนของการสัมมนาดานแอนิเมชั่นได Mr. Vinncent Guo ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญที่ใหคําปรึกษาดาน
ธุรกิจแอนิเมชั่ น เปนผูนําเสนอโดยไดแบงเนื้อหาการนําเสนอออกเปน 2 ส วน เชนกัน ไดแก 1) การ
นําเสนอเรื่องการบริหารจัดการโครงการผลิตแอนิเมชั่นและโอกาสในตลาดโลก 2) การนําเสนอความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการรับคําปรึกษา โดยผูประกอบการแอนิเมชั่นที่ไดเขารวมโครงการ 5 ราย ไดแก
1. บริษัท บีบอยด ซีจี จํากัด
(ผลงาน Ampawa)
2. บริษัท ลันชบ็อกซ สตูดโิ อ จํากัด
(ผลงาน Zoovivor)
3. บริษัท กันยา อนิเมชั่น จํากัด
(ผลงาน Tiger Heart)
4. บริษัท โพลีเพรส จํากัด
(ผลงาน Metrosaur)
5. บริษัท แอนิโมทีฟ จํากัด
(ผลงาน Heaven Hospital/Healer)
1) การบริหารจัดการโครงการแอนิเมชั่น และโอกาสในตลาดโลก
จากประสบการณการใหคําปรึกษาแกผูประกอบการไทยที่ผานมา ทําใหผูเชี่ยวชาญไดทราบถึง
ป ญ หาในการพั ฒ นาผลงานแอนิ เ มชั่ น ซึ่ ง พบว า ไม ใ ช ป ญ หาเรื่ อ งคุ ณ ภาพการผลิ ต แต เ ป น เรื่ อ ง
กระบวนการบริ ห ารจั ด การเชิง กลยุท ธ ซึ่ งส ง ผลตอ กระบวนการพั ฒ นางานทั้ งระบบ ซึ่ งสิ่ง ที่ ผู ผลิ ต
แอนิเมชั่นตองใหความสําคัญ ไดแก
1) การตัดสินใจเรื่องตลาดเปาหมาย หมายถึง การวิเคราะหและเลือกกลุมผูบริโภคทั้งแงของ
อายุ เพศ และประเทศที่จะเปนกลุมเปาหมายของผลงาน
2) การเตรียมความพรอมในขั้นตอน Pre Production โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้
• การกําหนดกลุมเปาหมายอยางชัดเจน
• การกําหนดหรือแนวคิดของผลงานหรือเนื้อเรื่องที่ชัดเจน
• การกําหนด Platform ของผลงานไดอยางเหมาะสม
• การเตรียมความพรอมเรื่องบทของเรื่อง
• การออกแบบฉาก องคประกอบ และตัวละคร
• การออกแบบเสียง ดนตรี ประกอบ
3) การตัดสินใจกําหนดรูปแบบของผลงานจริง เชน 3D Feature Film หรือ 2D TV Series เปนตน
กระบวนการที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการผลิตผลงานแอนิเมชั่นสําหรับผูประกอบการที่มี
ขนาดเล็ ก แต ต อ งการผลิ ต ผลงานให ป ระสบความสํ า เร็ จ คื อ การหาผู ร ว มผลิ ต หรื อ คู ค า ทางธุ ร กิ จ
(Partner) ซึ่งรูปแบบการตัดสินใจเลือก Partner นั้นอาจทําไดในลักษณะของการรวมผลิตหรือการรวม
ทุน ซึ่งในการหาผูรวมงานหรือคูคานั้น จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศนในการรวมงานกันวาเปนแบบ
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ระยะสั้น หรือระยะยาว รวมถึงตองมีการประสานงานรวมมืออยางใกลชิดตลอดกระบวนการตั้งแตตนจน
สําเร็จ โดยตั้งอยูบนผลประโยชนรวมกันอยางเปนธรรม (Win-Win) และตองอาศัยความเขาใจซึ่งกันและ
กันในกระบวนการทํางาน
2) ศักยภาพของตลาดแอนิเมชั่นในประเทศจีน
ปจจุบันประเทศจีนมีประชากรกวา 1.3 พันลานคน มีสถานีโทรทัศนมากกวา 4,000 สถานี และ
มีโรงภาพยนตรทั่วประเทศกวา 5,000 แหง ซึ่งมีปริมาณการบริโภคในอุตสาหกรรมสื่อมากที่สุดเปน
อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งชองทางในการเผยแพรผลงานแอนิเมชั่นมีหลายชองทาง เชน โทรทัศนทั่วไป
โทรทัศนระบบดิจิทัล ระบบ VOD หรือ Pay-per-View และระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G ซึ่งชองทาง
เหลานี้สามารถสรางรายไดใหแกผูผลิตแอนิเมชั่นอยางมหาศาล นอกจากนี้ยังสามารถตอยอดสูตลาด
อื่นๆ โดยการ Licensing ในรูปแบบผลิตภัณฑตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องใช หรือ หนังสือการตูน
เปนตน รวมถึงการขายโฆษณาและ Sponsor ผลิตภัณฑตา งๆ
3) โอกาสของแอนิเมชั่นในตลาดประเทศจีน
ประเทศจีนเปนตลาดที่มีการบริโภคแอนิเมชั่นมากติดอันดับโลก แตทวาในปจจุบันรัฐบาลจีน
โดย SARFT (The State Administration of Radio, Film, and Television) ไดออกมาตรการควบคุม
การนําเขาและเผยแพรผลงานแอนิเมชั่นจากตางประเทศในประเทศจีน อยางเขมงวด เพื่อกระตุนให
ผูผลิตแอนิเมชั่นในประเทศผลิตผลงานของตนเองมากขึ้น ซึ่งเปนอุปสรรคตอผูที่สนใจในการเผยแพร
ผลงานแอนิเมชั่นในประเทศจีน อยางไรก็ตามกลไกดังกลาวไดเปดชองทาง (อยางไมเปนทางการ) ให
ผูผลิตแอนิเมชั่นตางประเทศยังคงสามารถนําผลงานเขาสูตลาดจีนได โดยวิธีการรวมมือกับผูผลิตใน
ประเทศจีนในดานการผลิต โดยผูเชี่ยวชาญไดสรุปวิธีการแสวงหาความรวมมือกับผูผลิตในจีนดังนี้
• การปรับปรุงและนําเสนอบทภาพยนตรหรือซีรีสที่เหมาะสมกับประเทศจีน
• นําเสนอแนวทางการรวมผลิต (Co Production)
• การเลื อ กและเป น พั น ธมิ ต รกั บ คู ค า ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได น อกเหนื อ จากการร ว มผลิ ต เช น
Distributors, Broadcaster, ตัวแทนการซื้อ-ขาย, ผูทําธุรกิจดานซื้อขายลิขสิทธิ์ เปนตน
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7.2 การนําเสนอความรูและประสบการณที่ไดจากการรับคําปรึกษา
1. บริษัท บีบอยด ซีจี จํากัด (Beboyd CG Co., Ltd.)
ผูบรรยาย
: คุณธานินทร ติรณสวัสดิ์
ผลงาน
: Ampawa
รูปแบบ
: 3D Feature Film
การใหคําปรึกษาทางเทคนิค
ในโครงการ Thailand Digital Content International Development Market 2010 นั้น ทาง
บริษัท บีบอยด ซีจี จํากัด ไดสงการตูนแอนิเมชั่น เรื่อง อัมพวา (AMPAWA) เขารวมในโครงการครั้งนี้
“อัมพวา” (AMPAWA) เปน 3D Feature Film ซึ่งขณะนี้อยูในชวงการผลิตเนื้อเรื่องสมบูรณ ซึ่ง
คาดวาจะใชเวลาในการผลิตไมต่ํากวา 2 ป และขณะนี้ไดทํา Trailer เสร็จแลว หลังจากนั้น Mr. Vinncent
ไดเขามาใหคําแนะนํา ในเรื่องการปรับบทภาพยนตรใหมีความเปนสากลมากขึ้น รวมถึงการปรับตัว
ละครใหเปนแบบ 2D เพื่อใหเนนการแสดงออกทางอารมณที่เปนเอกลักษณและดูเปนสากล
การใหคําปรึกษาทางการตลาดและ Sale Packaging
ในการใหคําปรึกษาของผูเชี่ยวชาญฯนั้น โปรเจ็ค อัมพวา (AMPAWA) มีโอกาสพัฒนาตอไปเปน
TV Series ซึ่งทางผูเชี่ยวชาญฯ ไดแนะนําใหมี Script Writer ที่เปนสากลอยางจริงจัง ซึ่งชาวตางชาติ
จะมีมุมมองและวิธีเลาเรื่อง อีกทั้งประสบการณชีวิตไดดีกวาคนไทยในการเลาเรื่อง ซึ่งทางบริษัทกําลัง
มองหาอยูและอยูในขั้นตอนการทํา Sale Package เพื่อนําออกสูตลาดโลก ในเดือนเมษายน ที่จะถึงนี้
เปาหมายของบริษัท-ขณะนี้ คือ การไปเปดตลาดที่ประเทศจีน ตามวิธีการและคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญ คือการ Co-Production หรือ Production 100%
2. บริษัท ลันชบ็อกซ สตูดิโอ จํากัด
ผูบรรยาย
: คุณทินกรรต หลอศรีศุภชัย, คุณลัสกร ทิมสุวรรณ
ผลงาน
: Zoovivor: The Crazy Adventure
รูปแบบ
: 3D TV Series
การใหคําปรึกษาทางเทคนิค
ผลงาน Zoovivor ที่เขารวมโครงการอยูในขั้นตอนการวางแนวคิด ซึ่งตองการผลิตเพื่อกลุม
ตลาดเด็กและเยาวชน และอยูในรูปแบบ 3D TV Series อยางไรก็ตามเมื่อไดพบผูเชี่ยวชาญแลว ไดรับ
คํ า แนะนํา ใหกํ า หนดกลุ ม ตลาดเปา หมายให ชั ด เจน และปรั บ เนื้ อ เรื่ อ งและตั ว ละครให เ หมาะสมกั บ
กลุมเปาหมายของบริษัทฯ คือ เด็กกอนวัยเรียนขึ้นไป หรือที่เรียกวากลุม Pre-School ซึ่งแตเดิมเนื้อหา
และชื่อของตัวละครยังไมเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ทางบริษัทฯ จึงไดปรับเปลี่ยนใหมีเนื้อหาเปน
Edutainment นอกจากนี้ยังไดรับคําแนะนําเรื่องการใชโทนสี และแสงใหเหมาะสม รวมถึงการทํา
Format เรื่องใหเหมาะสมกับการออกอากาศทางโทรทัศนแบบสากล (Minutes/Episode)
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การใหคําปรึกษาทางการตลาดและ Sale Packaging
Zoovivor มีโอกาสทางการตลาดตางประเทศ เนื่องจากเนื้อเรื่องที่ไดรับการปรับปรุงแลวมีความ
เปนสากล และเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของกลุมเปาหมาย นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญไดแนะนําใหบริษัทฯ
ทําการทดสอบตลาดในประเทศกับโรงเรียนระดับอนุบาลและประถม เพื่อใหการออกแบบตัวละครและ
เนื้อเรื่องทําไดงายขึ้น นอกจากนี้ยังถือเปนการประชาสัมพันธผลงานในทางออม
ขณะนี้บริษัทกําลังอยูระหวางการพัฒนา Packaging
ตางๆ ตามที่ ไดรับคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญ เชน รายละเอียดตัวละคร เนื้อเรื่องสรุป หรือตัวอยางซีรีส 1-2 ตอน เปนตน
3. บริษัท กันยา อนิเมชั่น จํากัด
ผูบรรยาย
: คุณสุรพงษ เวชสุวรรณมณี
ผลงาน
: Tiger Heart
รูปแบบ
: 2D TV Series
การใหคําปรึกษาทางเทคนิค
Tiger Heart ไดรับการพัฒนาเสร็จสมบูรณในขั้นตอน Pre-Production ซึ่งผลงานที่มีอยูนั้นผลิต
เพื่อกลุมเปาหมายในตลาดยุโรป อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับคําแนะนําใหลองทําตัวอยางผลงานที่
ผสมผสานรูปแบบเอเชียหรือจีน ลงไปดวยเพื่อทดสอบตลาดในประเทศจีน
การใหคําปรึกษาทางการตลาดและ Sale Packaging
ในดานการตลาดและ Sale Packaging นั้น ผูเชี่ยวชาญไดใหบริษัทเตรียมผลงานที่มีอยูแลวมา
นําเสนอและพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของตัวอยางซีรีส 1-2 ตอน พรอม Subtitle ภาษาอังกฤษ รวมถึง
ผลงาน Merchandise ที่บริษัทมีอยู เชน หนังสือการตูน Tiger Heart และ หุนจําลองสําหรับสะสมเปน
ตน โดยรวมกันเปน 1 Package เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพรอมและโอกาสในการตอยอดผลงาน
แอนิเมชั่นในอนาคต
4. บริษัท โพลีเพรส จํากัด
ผูบรรยาย
: คุณกองกิจ เตชาพลาเลิศ, คุณวรพจน วงศธานุวัฒน
โปรเจ็กต
: Metrosaur
รูปแบบ
: 3D Feature Film
การใหคําปรึกษาทางเทคนิค
ผลงาน Metrosaur เปนความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะผลิตแอนิเมชั่นเรื่องแรก โดยในปจจุบัน
ผลงานอยูในขั้นตอนการออกแบบตัวละคร และวางแนวคิดของเนื้อเรื่อง ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดใหคําปรึกษา
ในเรื่องการลงรายละเอียดการออกแบบตัวละคร การแนะนําโครงเรื่องที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดย
ไดแนะนําใหศึกษาโครงสรางของเครื่องจักรกล และโครงสรางและวิถีชีวิตไดโนเสาร เพื่อความสมจริง
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อยางไรก็ตามบริษัทมีขอจํากัดในเรื่องของกําลังคน ซึ่งจําเปนตองอาศัยการรวมผลิตจากผูประกอบการที่
มีความชํานาญในดานการผลิต
การใหคําปรึกษาทางการตลาดและ Sale Packaging
บริษัท โพลีเพรส จํากัด มีจุดแข็งในเรื่องการทํา Merchandising และในการออกแบบตัวละครซึ่ง
สามารถใชเ ป นจุดขายในการนําเสนอตอผูซื้อหรือผูที่สนใจรวมลงทุ นได โดยผูเชี่ ยวชาญได ใ หแนว
ทางการทํา Sale Packaging เชน การเตรียมรายละเอียดการออกแบบตัวละคร เนื้อเรื่องสรุป
ภาษาอังกฤษ และการทําประวัติบริษัทและผลงานเพื่อการนําเสนอ
5. บริษัท แอนิโมทีฟ จํากัด
ผูบรรยาย : คุณกฤชบดี เรืองรุจิระ, คุณดิศรา อุดมเดช
ผลงาน : Healer (Enter the truth world) (เดิม Heaven Hospital)
รูปแบบ : TV Series
การใหคําปรึกษาทางเทคนิค
สําหรับผลงาน Healer (เดิม Heaven Hospital) นั้นแตเดิมตองการผลิตเปนผลงาน Feature Film
แต ได รับคํ าแนะนําใหปรั บเปลี่ ยนเป นที วี ซีรี ส เนื่องจากการผลิ ตในรู ปแบบภาพยนตร จํ าเป นต องใช
ทรัพยากรและเงินทุนจํานวนมาก ซึ่งจะไมเหมาะสมกับบริษัทขนาดเล็กที่ไมมีประสบการณการทํามากอน
นอกจากนี้ยังใหคําแนะนําเรื่องการปรับเปลี่ยนองคประกอบ ฉาก และตัวละคร รวมถึงเนื้อเรื่องใหมีความ
เปนสากล เนื่องจากผลงานเดิมมีความเปนไทยมากเกินไป จะทําใหการทําตลาดตางประเทศทําไดยาก ซึ่ง
ทางบริษัทไดปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ รวมถึงชื่อเรื่องใหเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่วางไว
การใหคําปรึกษาทางการตลาดและ Sale Packaging
ในดานการตลาดและ Sale Packaging นั้น ผูเชี่ยวชาญไดแนะนําใหบริษัทพัฒนาบทใหสมบูรณ
รวมถึ งทํา รายละเอี ยดตั ว ละครสําคัญๆ เพื่อพรอมตอการนําเสนอต อผูซื้อ หรือผูรว มลงทุน ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากรูปแบบที่ไดทําการปรับเปลี่ยนแลวเห็นวามีแนวโนมในที่จะไดรับความสนใจทั้งจากใน
ตลาดเอเชียและยุโรป นอกจากนี้บริษัทยังมีความยินดีที่จะใหมีการผลิตรวมในขั้นตอน Production ทั้ง
กับบริษัทในประเทศและตางประเทศ
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7.3 การประเมินผลกิจกรรมการสัมมนา Thailand Digital Content International Seminar 2010:
“The Road to Global Market” (แอนิเมชั่น)
ขอมูลการจัดกิจกรรม
กลุม
วันที่
เวลา
สถานที่
วิทยากร

: แอนิเมชั่น
: 24 กุมภาพันธ 2553
: 13.00-18.00 น.
: หอง Mini Theater 2 อุทยานการเรียนรู TK park

: Mr. Vinncent Guo

สรุปผลการประเมินการจัดประชุมนานาชาติ กลุมแอนิเมชั่นจากจํานวนผูเขารวม 57 คน (พิจารณาแบบ
ประเมินปรากฏตามภาคผนวก 8 และรายชื่อผูเขารวมปรากฏตามภาคผนวก 9)
ลําดับ
1.

2.

3.

หวขอ

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

กิจกรรม
1.1 เนื้อหาการประชุมและหัวขอตางๆ มีความนาสนใจ

34%

52%

14%

-

-

1.2 การถายทอดความรูของวิทยากร

35%

45%

20%

-

-

1.3 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม

21%

45%

28%

6%

-

1.4 ความรูที่ไดสามารถนําไปใชในการทํางานได

28%

38%

28%

6%

-

2.1 การประชาสัมพันธงาน

24%

24%

42%

10%

-

2.2 ความสะดวกในการลงทะเบียน

28%

49%

21%

2%

-

2.3 การใหบริการเจาหนาที่จัดประชุม

38%

52%

10%

-

-

3.1 ความเหมาะสมของพื้นที่

28%

38%

21%

13%

-

3.2 ระบบแสง, เสียง

31%

38%

31%

-

-

3.3 ความสะดวกในการเดินทาง

38%

31%

31%

-

-

3.4 การใหบริการอื่นๆ

21%

52%

27%

-

-

3.5 อาหารวาง (รสชาติ ความพอเพียง ความสะดวก)

31%

52%

17%

-

-

3.6 การตอนรับของเจาหนาที่

42%

42%

16%

-

-

การจัดการสัมมนา

สถานที่

โดยสรุปในภาพรวม รอยละ 31 ของผูเขารวมการสัมมนากลุมแอนิเมชั่น เห็นวาการจัดสัมมนา
ครั้งนี้มีความพึงพอใจในระดับ 5 และรอยละ 43 ผูเขารวมสัมมนามีความพึงพอใจในระดับ 4 และรอยละ
26 ผูเขารวมสัมมนามีความพึงพอใจในระดับ 3 และความพึงพอใจในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 3
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7.4 สรุปการจัดสัมมนาธุรกิจเกม
การสัมมนาในครั้งนี้ผูเชี่ยวชาญจาก IEM Consulting ไดแบงเนื้อหาการสัมมนาออกเปน 2 สวน
ได แก 1) การนํ าเสนอขอมูล อุตสาหกรรมเกมและแนวโน มของธุ รกิ จเกมในตลาดโลก และ 2) การ
นําเสนอความรูและประสบการณที่ไดจากการรับคําปรึกษา โดยผูประกอบการเกมที่ไดเขารวมโครงการ
5 รายไดแก
(เกม C.A.S.: Combat Armor Suit)
1. บริษัท โนวาลีฟ ซอฟทแวร จํากัด
2. บริษัท เกมสแควร อินเตอรแอคทีฟ จํากัด
(เกม UCube)
3. บริษัท แอดวานซอินเทลิเจนท โมเดิรนนิตี้ จํากัด
(เกม Dark Silience)
4. บริษัท พรอมพทนาว จํากัด
(เกม King Naresuan Online)
5. บริษัท ไซเบอรแพลนเน็ต อินเทอรแอคทีฟ จํากัด (มหาชน) (เกม Celebrity Salon)
1) การนําเสนอขอมูลอุตสาหกรรมเกมและธุรกิจเกมในตลาดโลก
ในปจจุบันมูลคาตลาดเกมทั่วโลกในปจจุบันคาดการณวามีมูลคากวา 52 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งมี
มูลคาใหญกวาภาพยนตรและดนตรี โดยมีการคาดการณอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปภายใน 5 ปขางหนา
วาจะสูงถึง รอยละ 5-7 โดยแนวโนมของตลาดเกมในอนาคต คือ การใชระบบ Digital Distribution ใน
การทําตลาด ซึ่งรูปแบบดังกลาวนั้นจะเปดโอกาสใหผูพัฒนาเกมสามารถทํากําไรไดมากถึงรอยละ 50
จากราคาขาย นอกจากระบบ Digital Distribution แลว สิ่งที่จะเปนปจจัยที่ทําใหเกมประสบความสําเร็จ
ควรประกอบไปดวย
• แนวคิดเกมรูปแบบใหมและมีคุณภาพสูง
• สามารถคนหาไดในระบบ Market place
• มีการทํา Demo ใหทดลองเลน
• มีกลยุทธการประชาสัมพันธทั่วโลก หรือมีการจัดการชุมชนผูเลน
1.1) แนวโนมการออกแบบเกม (Game Design)
จากการวิเคราะหเกมที่ประสบความสําเร็จในตลาดเกมปจจุบันพบวาเกมเหลานั้นมีลักษณะการ
ผสมผสานระหวางเกมที่เคยประสบความสําเร็จมากอนในอดีตหลายๆ เกม โดยมีการสรางเนื้อเรื่อง ตัว
ละคร ฉาก องคประกอบที่แตกตางและโดดเดน รวมถึงใชระบบการเลนแบบ Multiplayer มากขึ้น
ขณะเดียวกันเกมเหลานี้ยังคงมีลักษณะที่สามารถเขาถึงกลุมผูเลนไดงาย
1.2) แนวโนมทางธุรกิจ (Business Development)
ทิศทางธุรกิจของเกมรุนใหมจะเนนการเขาสูระบบ Digital Distribution ซึ่งกลาวไดวาเปนโอกาส
ใหผูพัฒนาเกมสามารถผลิตเกมเขาสูตลาดไดงายขึ้น แตอยางไรก็ตามหากผูเลนตองการพัฒนาเกมใน
ระบบดังกลาวบน Platform PlayStation หรือ Xbox 360 ยังจําเปนที่จะตองไดรับการยอมรับจาก
Publisher และมีประวัติผลงานที่ดี (Track Record) รวมถึงการพัฒนาเกมจะเนนการแขงขันที่คุณภาพ
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เชน เนื้อหา และ Game Play มากกวาแขงขันเรื่องกราฟกหรือเทคนิคตางๆ ตัวอยางเกมที่มีโอกาสใน
การแขงขันสูงไดแก เกม Casual และเกมออนไลน
เกม Casual
เกมประเภทนี้มีอัตราการเติบโตในตลาดมากขึ้นอยางตอเนื่องทุกป เนื่องจากสวนมากเปนเกมที่
เลนไดงาย ใชเวลาในการทําความคุนเคยไมนาน สามารถทําใหเขาถึงผูเลนไดทุกกลุม โดยเฉพาะผูเลน
วัยทํางาน โดยสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาเกมประเภทนี้ คือ วิธีการเลน (Game Play) และ
การออกแบบระดับการเลน (Level Design)
เกมออนไลน
เกมออนไลนที่ประสบความสําเร็จและไดรับความนิยมนั้น มีลักษณะของการผสมผสานเกม
Casual ซึ่งไมเนนความซับซอนในการเลน แตจะกระตุนใหผูเลนมีความรูสึกการเปนเจาของเกมหรือตัว
ละคร ซึ่งสงผลใหเกิดการซื้อขายอุปกรณหรือสิ่งของเพื่อใชสําหรับเกม ทําใหกลายเปนรูปแบบทางธุรกิจ
อีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใชในปจจุบัน โดยในอนาคตเกมคอนโซลประเภทตางๆ มีแนวโนมที่จะผนวกเกม
ของตนใหเปนระบบออนไลนเชนกัน
1.3) สภาพแวดลอมทางธุรกิจเกม
สภาพแวดลอมทางธุรกิจเกมที่เปลี่ยนไปสงผลใหผูผลิตเกมตองปรับตัวใหทันโดยเร็ว โดยกระแส
ธุรกิจเกมในปจจุบันจะใหความสําคัญมากขึ้นกับระบบ Digital Distribution ในเกม Platform ตางๆ
รวมถึงเกมออนไลนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจาก MMORPG เชน Social Network Game รวมถึงเกมบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ในรูปแบบแอพลิเคชั่นตางๆ ซึ่งสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปนี้สงผลใหผูพัฒนาเกมมี
ทางเลือกอิสระในการผลิตเกมมากขึ้น และเปดโอกาสใหผูผลิตเกมรายยอยไดมีโอกาสในตลาดบาง ซึ่ง
สงผลใหการแขงขันผลิตเกมในตลาดตองเนนที่การแขงขันดานคุณภาพและนวัตกรรมมากกวาการ
แข ง ขั น ทางเทคโนโลยี เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น ได มี ผู คิ ด ค น และพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต กลาง
(Middleware) ขึ้นหลายรายและมีคุณภาพที่ใกลเคียงกัน ทําใหผูพัฒนาเกมมีทางเลือกในการเลือกใชมา
ขึ้น และเทคโนโลยีเหลานี้ยังไดรับการยอมรับจาก Publisher ซึ่งสรางความเชื่อมั่นใหแกผูผลิตเกมและ
ลดความเสี่ยงจากปญหาตางๆ อันเกิดจากการใช Middleware หรือ Engine ที่พัฒนาขึ้นเอง
ตัวอยาง Middleware ที่มีชื่อเสียง ไดแก Unreal Engine 3, Gamebryo, CryEngine 3, idTech
5 และ Unity เปนตน
1.4) แนวทางการพัฒนาเกมเชิงกลยุทธ
การพั ฒ นาเกมให ป ระสบความสํ า เร็ จ นั้ น จํ า เป น ต อ งอาศั ย ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ หลายประการ
นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีการวางแผนเชิงกลยุทธ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1) วิเคราะหตลาดผลิตภัณฑของตนเอง
2) วิเคราะหคูแขง
3) วิเคราะหโอกาส ศักยภาพในการทํากําไรของเกม
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4) วิเคราะหแนวโนมของตลาดใหมในอนาคต
5) วิเคราะหกลุมเปาหมาย
6) วิเคราะหทรัพยากรที่มีอยู
7) ใหความสําคัญดานคุณภาพของผลงาน
7.5 การนําเสนอความรูและประสบการณที่ไดจากการรับคําปรึกษา
1. บริษัท โนวาลีฟ ซอฟทแวร จํากัด
ผูนําเสนอ
: คุณธิดารัตน ธนภรรคภวิน
ผลงาน
: เกม C.A.S.: Combat Armor Suit
Platform
: Xbox Live Arcade
การใหคําปรึกษาดานเทคนิค
เกม C.A.S.: Combat Armor Suit ไดรับการวิเคราะหจากผูเชี่ยวชาญไดดานการทํา
Competitive Analysis ในระยะของ High Concept เพื่อเปรียบเทียบกับเกมอื่นๆ ที่มีรูปแบบเดียวกัน
เพื่อใหได Game Play และ Game Balance ที่เหมาะสมกับเกม และไดใหคําแนะนําใหใชมุมมอง First
Person Shooting นอกจากนี้ยังใหคําแนะนําใหเปลี่ยนแปลงการออกแบบฉากใหมีความแตกตางจาก
เกมอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน
การใหคําปรึกษาดานการตลาดและ Sale Packaging
ขั้นตอนตอไปหลังจากการปรับปรุงการออกแบบฉากแลว ผูเชี่ยวชาญจะไดนําตัวอยาง Concept
แสดงให Publisher เพื่อรับทราบความเห็นเพิ่มเติม โดยระหวางนี้ใหเตรียมตัวอยาง Prototype ที่
สามารถทดลองเลนไดเพื่อการนําเสนอตอ Publisher ในขั้นตอนตอไป
2. บริษัท เกมสแควร อินเตอรแอคทีฟ จํากัด
ผูนําเสนอ
: คุณมาโนช สีเหล็ก
ผลงาน
: เกม Ucube
Platform
: iPhone
การใหคําปรึกษาดานเทคนิค
แตเดิมเกม Ucube ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อ Nintendo DS และ iPhone ซึ่งผูเชี่ยวชาญได
แนะนําเปลี่ยนเปนการพัฒนาเพื่อ iPhone, PlayStation Network และ DSi Ware เนื่องจากรองรับระบบ
Digital Download นอกจากนี้ยังใหคําแนะนําเรื่องระบบการควบคุมเกม และกราฟกใหมีความนาสนใจ
มากขึ้น เนื่องจาก Concept ของเกมมีความนาสนใจและเปนแนวคิดใหม
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การใหคําปรึกษาดานการตลาดและ Sale Packaging
เมื่อเปลี่ยนการพัฒนาเกมใหสามารถรองรับ Digital Distribution แลว ผูเชี่ยวชาญจึงแนะนําให
บริษัทฯ ทําการตลาดผานระบบดังกลาวโดยตรง โดยไมตองผานการติดตอจาก Publisher ซึ่งในเบื้องตน
ไดแนะนําใหทดลองตลาด iPhone ในลักษณะของ Demo กอน
3. บริษัท แอดวานซ อินเทลิเจนท โมเดิรนนิตี้ จํากัด
ผูนําเสนอ
: คุณเพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต
ผลงาน
: เกม Dark Silence
Platform
: Nintendo DS
การใหคําปรึกษาดานเทคนิค
เกม Dark Silence มีความโดดเดนในเรื่องของ Concept และ วิธีการเลน ซึ่งเมื่อแรกเริ่มเกม
ดังกลาวจะพัฒนาสําหรับ Nintendo DS แตผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําถึงความเหมาะสมและขอจํากัด
ของการเลนบน Nintendo DS จึงแนะนําใหพัฒนาบน PlayStation Network หรือ DSi Ware นอกจากนี้
ยังไดคําแนะนําเรื่องการปรับรูปลักษณของตัวละครใหเหมาะสมกับฉากซึ่งเปนรูปแบบ Gothic รวมถึง
การดําเนินเรื่องไมใหมีความซับซอนมากเกินไป
การใหคําปรึกษาดานการตลาดและ Sale Packaging
เนื่องจากเกมปจจุบันอยูในขั้นตอน Concept Design จึงยังไมเหมาะสมตอการนําเสนอตอ
Publisher ในทันที จึงแนะนําใหบริษัทฯ พัฒนา Game Design Document ใหสมบูรณกอน จากนั้นจึง
จะไดนําเสนอตอ Publisher ตอไป
4. บริษัท พรอมทนาว จํากัด
ผูนําเสนอ
: คุณปรัชญา กอไพศาล
ผลงาน
: เกม King Naresuan Online
Platform
: MMORPG Online
การใหคําปรึกษาดานเทคนิค
เกม King Naresuan Online เปนเกมออนไลนที่มีเอกลักษณซึ่งมีความนาสนใจตอตลาด
ตะวันตก อยางไรก็ตามเนื้อหาของเกมมีความเปนไทยสูงและมีเรื่องของประวัติศาสตรเขามาเกี่ยวของทํา
ให เ กมไม มี ค วามยื ด หยุ น ซึ่ ง ผู เ ชี่ ย วชาญได แ นะนํ า ให บ ริ ษั ท ฯ ปรั บ เนื้ อ เรื่ อ งให มี ค วามยื ด หยุ น ไม
จําเปนตองอิงประวัติศาสตร รวมถึงการตั้งชื่อเกมใหม (สําหรับ Version ที่จะออกขายในตลาดยุโรป หรือ
อเมริกา) และใหเกมมี Feature ที่สามารถตอสูกันระหวางตัวละครได รวมถึงพัฒนาอาวุธใหมีความ
หลากหลายเพื่อรองรับการทําตลาด Item Selling
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การใหคําปรึกษาดานการตลาดและ Sale Packaging
ในภาพรวมเกมดังกลาวไดรับความสนใจจาก Publisher ในยุโรปและอเมริกา แตอยางไรก็ตาม
บริษัทจําเปนตองพัฒนา Game Design Document ภาษาอังกฤษใหสมบูรณ รวมถึงตัว Prototype
ระดับ Beta ภาษาอังกฤษ เพื่อให Publisher สามารถทดลองเลนได
5. บริษัท ไซเบอรแพลนเน็ต อินเทอรแอคทีฟ จํากัด (มหาชน)
ผูนําเสนอ
: คุณปาฐวรรธน พาหมวด
ผลงาน
: เกม Celebrity Salon
Platform
: Nintendo Wii
การใหคําปรึกษาดานเทคนิค
เกม Celebrity Salon ไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญเรื่องการนําเสนอ Product Presentation
และการเพิ่มตัวละครใหมีความหลากหลายขึ้น รวมถึงความเปนไปไดในการเปลี่ยนชื่อเกมใหสอดคลอง
กับเนื้อหาของเกม
การใหคําปรึกษาดานการตลาดและ Sale Packaging
ระหวางการดําเนินงานโครงการนั้น เกม Celebrity Salon ไดรับความสนใจจาก Publisher
ตางประเทศ และอยูในขั้นตอนการเจรจาธุรกิจแลว
7.6 การประเมินผลกิจกรรมการสัมมนา
Thailand Digital Content International Seminar 2010: “The Road to Global Market” (เกม)
ขอมูลการจัดกิจกรรม
กลุม
: เกม
วันที่
: 24 กุมภาพันธ 2553
เวลา
: 13.00-18.00 น.
สถานที่
: หอง Mini Theater 1 อุทยานการเรียนรู TK park
วิทยากร
: Mr. Frank Holz
Mr. Jurgen Reusswing
Mr. Marc Kuepper
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สรุปผลการประเมินการจัดประชุมนานาชาติ กลุมเกมจากจํานวนผูเขารวม 70 คน (พิจารณาแบบประเมิน
ปรากฏตามภาคผนวก 8 และรายชื่อผูเขารวมปรากฏตามภาคผนวก 9)
ระดับความพึงพอใจ
ลําดับ
หวขอ
5
4
3
2
1
1. กิจกรรม
1.1 เนื้อหาการประชุมและหัวขอตางๆ มีความ
44%
50%
3%
3%
นาสนใจ
31%
56%
10%
3%
1.2 การถายทอดความรูของวิทยากร
16%
59%
22%
3%
1.3 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม
41%
31%
28%
1.4 ความรูที่ไดสามารถนําไปใชในการทํางานได
2. การจัดการสัมมนา
6%
19%
56%
16%
3%
2.1 การประชาสัมพันธงาน
34%
47%
19%
2.2 ความสะดวกในการลงทะเบียน
56%
38%
6%
2.3 การใหบริการเจาหนาที่จัดประชุม
3. สถานที่
16%
38%
34%
12%
3.1 ความเหมาะสมของพื้นที่
38%
34%
25%
3%
3.2 ระบบแสง, เสียง
56%
22%
22%
3.3 ความสะดวกในการเดินทาง
28%
56%
16%
3.4 การใหบริการอื่นๆ
3.5 อาหารวาง (รสชาติ ความพอเพียง ความ
56%
34%
9%
สะดวก)
50%
34%
16%
3.6 การตอนรับของเจาหนาที่
โดยสรุปในภาพรวม รอยละ 37 ของผูเขารวมการสัมมนากลุมเกม เห็นวาการจัดสัมมนาครั้งนี้มี
ความพึงพอใจในระดับ 5 และรอยละ 40 ผูเขารวมสัมมนามีความพึงพอใจในระดับ 4 และรอยละ 20
ผูเขารวมสัมมนามีความพึงพอใจในระดับ 3 และความพึงพอใจในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 3
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7.7 การจัดงานแถลงขาวประชาสัมพันธโครงการ
ขอมูลการจัดงาน
ชื่อหัวขอ
: การแถลงขาวประชาสัมพันธโครงการ “จัดจางผูเชี่ยวชาญพิเศษเพือ่ พัฒนา
ผลงานแอนิเมชั่นและเกมสูต ลาดตางประเทศ” (กําหนดการปรากฏตาม
ภาคผนวก 10 และขอมูลการแถลงขาวปรากฏตามภาคผนวก 11)
วันที่
: 24 กุมภาพันธ 2553
เวลา
: 10.00-12.00 น.
สถานที่
: อุทยานการเรียนรู TK park
วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาผูประกอบการแอนิเมชั่นและเกมใหมีความพรอมทางดานศักยภาพ
ของผลงาน การเจรจาและการตลาดตางประเทศ กอใหเกิดการถายทอดความรู
จากผู เ ชี่ ย วชาญให แ ก ผู ป ระกอบการไทย สร า งโอกาสให กั บ ผลงานของ
ผูประกอบการไทยในการเขาสูตลาดตางประเทศ กระตุนใหผูประกอบการไทย
เกิดการพัฒนาผลงานในเชิงกลยุทธ เพื่อความพรอมในการแขงขันในตลาด
ตางประเทศ และเปนการประชาสัมพันธอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทยให
เปนที่รูจักในระดับสากล
ผูเขารวมการแถลงขาว : (รายชื่อผูเขารวมปรากฏตามภาคผนวก 12)
1. นาวาตรี ดร. วุฒิพงศ พงศสุวรรณ
รักษาการผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
2. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน
ผูอํานวยการบริหาร
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
3. ดร. นิรชราภา ทองธรรมชาติ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
4. นางสาวเนตรคนึง อรรจนอังกูร
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
5. ดร. เพียงเพ็ญ ทุมมานนท
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
6. นายเฉลิมฉาน ยศวิริยะพานิชย
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
7. นายเสฎฐสิร สินธุวงศานนท
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
8. นายกฤตย ชุมถาวร
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
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9. นายตรัยรัตน ธรรมอดิสัย
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
10. นายนําโชค อสุนี ณ อยุธยา
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
11. นายประดิษฐ คงภูงา
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
12. นางปริยานุช หองสําเริง
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
13. นายลักษมณ เตชะวันชัย
สมาคมผูประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอรกราฟกสไทย
14. นางสาวจิตติกานต วงษกําภู
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
15. นายนันทวุฒิ นุนสพ
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
16. นายจานันท ศรีเกตุ
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
17. นายธนพล ธนาวัฒนวิภาค
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
18. นายปรีชา ปานหมื่น
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
19. Mr. Vinncent Guo
Animation Advisor
20. Mr. Frank Holz
Game Consultant
21. Mr. Jurgen Reusswig
Game Consultant
22. Mr. Marc Kuepper
Game Consultant
23. ดร. กมล จิราพงษ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
24. นางสาวดาวดี ชาญพานิชยการ
บริษัท ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด
25. นายมาวิน ดานกุล
บริษัท ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด
26. นายรัฐพล พิรยิ ะธนารักษ
บริษัท ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด
27. นางสาวศศิประภา ลวิตรังสิมา
บริษัท ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด
28. นางสาวศิริพร พรหมภูวัลย
บริษัท ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด
29. นางสาวคนึงนุช ศรีสุทธิ
บริษัท ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด
30. นางสาวพิมพิพัฒ ศรีสุทธิ
บริษทั ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด
31. นายพจนันท ดีประเสริฐ
บริษัท ไทยเดยด็อทคอม จํากัด
32. นายอํานาจ รุงสิทธิชัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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33. นายศักดิ์สิทธิ์ นาคประสิทธิ
34. นางสาวกาญมณี กาญจนวาส
35. นายจักริน สุอังคาทิน
36. นางสาวสุจิตร ลีสงวนสุข
37. นายกฤชบดี เรืองรุจิระ
38. นายดิศรา อุดมเดช
39. นายธราดล พันธบูรณ
40. นางสาวพิณชุนันท ราชนิยม
41. นายกองกิจ เตชาพลาเลิศ
42. นายวรพจน วงศธานุวัฒน
43. นายสุดเขตต จํารัสฉาย
44. นางสาวศริญญา โรจนภิญโญสถิต
45. นางสาวอมลยา วิเรขรัตน
46. นายอมรเทพ ธนะกุล
47. นายสุรพงษ เวชสุวรรณมณี
48. นายอัครพล ประภาสวัสดิ์
49. นายธานินทร ติรณสวัสดิ์
50. นายณัฐทพงศ รัตนโชคสิริกลุ
51. นางสาวลัสกร ทิมสุวรรณ
52. นายทินกรรต หลอศรีศุภชัย
53. นายสุรสิทธิ์ บุญเลี้ยงอุปถัมภ
54. นายสุเทพ ตันนิรัตน
55. นายเกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี
56. นายมาโนช สีเหล็ก
57. นายเพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต
58. นางสาวธิดารัตน ธนภรรคภวิน
59. Mr. Lim Jun Hong
60. นายอินทรา ธันละมัย
61. นายปาฐวรรธน พาหมวด
62. นายศรัณยพัจน ถนัดสอนสาร
63. นายปรัชญา กอไพศาล
64. นายพัชรชศักดิ์ คณิวิชาภรณ
65. นางสาวปาจรีย เต็งอํานวย
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หนังสือพิมพบางกอกโพสต
บริษัท แอนิโมทีฟ จํากัด
บริษัท แอนิโมทีฟ จํากัด
บริษัท แอนิโมทีฟ จํากัด
บริษัท แอนิโมทีฟ จํากัด
บริษัท โพลีเพรส จํากัด
บริษัท โพลีเพรส จํากัด
บริษัท โพลีเพรส จํากัด
บริษัท โพลีเพรส จํากัด
บริษัท โพลีเพรส จํากัด
บริษัท โพลีเพรส จํากัด
บริษัท กันยา อนิเมชั่น จํากัด
บริษัท กันยา อนิเมชั่น จํากัด
บริษัท บีบอยด ซีจี จํากัด
บริษัท บีบอยด ซีจี จํากัด
บริษัท ลันชบอ็ กซ สตูดิโอ จํากัด
บริษัท ลันชบอ็ กซ สตูดิโอ จํากัด
บริษัท ลันชบอ็ กซ สตูดิโอ จํากัด
บริษัท อัญญาแอนิเมชั่น จํากัด
บริษัท อิเมจิแมกซ จํากัด
บริษทั เกมสแควร อินเตอรแอคทีฟ จํากัด
บริษัท แอดวานซ อิลเทลลิเจนซ โมเดิรนนิตี้ จํากัด
บริษัท โนวาลีฟ ซอฟทแวร จํากัด
บริษัท โนวาลีฟ ซอฟทแวร จํากัด
บริษัท โนวาลีฟ วอฟทแวร จํากัด
บริษัท ไซเบอรแพลนเน็ต อินเทอแอคทีฟ จํากัด
บริษัท ไซเบอรแพลนเน็ต อินเทอแอคทีฟ จํากัด
บริษัท พรอมทนาว จํากัด
บริษัท พรอมทนาว จํากัด
บริษัท พรอมทนาว จํากัด

ภาพประกอบการแถลงขาว
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ภาคผนวก

1. ใบสมัครเขารวมโครงการ

รายละเอียดโครงการ

PROJECT
INFORMATION

Thailand’s Digital Content International Market Development Program 2009
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดเปนเจาภาพหลักในการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทยดานแอนิเมชั่นและเกมมาเปนระยะเวลากวา 4 ป โดยมี
ภารกิจที่เนนใหการสนับสนุนผูประกอบการทั้งในดานการพัฒนาบุคลากร และดานการสงเสริมการตลาด
โดยในปจจุบัน อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของไทยดานแอนิเมชั่นและเกมมีมูลคารวมกวา 17,000
ลานบาท และมีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมรอยละ 12 ตอป1
อยางไรก็ตาม มูลคาอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องนั้นสวนใหญมาจากมูลคาการบริโภค
ผลงานแอนิเมชั่นและเกมที่มีการนําเขาจากตางประเทศซึ่งเปนที่นิยมของผูบริโภคไทยโดยเฉพาะกลุม
เยาวชน สวนมูลคาการบริโภคผลงานแอนิเมชั่นและเกมที่ผลิตโดยคนไทยยังมีสัดสวนนอยในขณะที่ฝมือ
การพัฒนาผลงานของคนไทยเริ่มทัดเทียมการพัฒนาผลงานในตางประเทศ
ในสวนของการสงออกผลงานแอนิเมชั่นและเกมเพื่อขายยังตลาดตางประเทศนั้น ยังมีปริมาณ
คอนขางนอยเมื่อเทียบกับความตองการของตลาดที่มีอยูทั่วโลก แมวาปจจุบันจะมีผูประกอบการหลาย
รายที่ ส ามารถผลิ ต ผลงานแอนิ เ มชั่ น และเกมขายให กั บ ลู ก ค า ต า งประเทศอย า งต อ เนื่ อ ง แต ยั ง มี
ผูประกอบการอีกจํานวนไมนอยที่มีฝมือในการผลิตผลงาน แตขาดความรูและทักษะในขั้นตอนตางๆ
ของกระบวนการพัฒนาผลงานที่เปนสากล รวมถึงกลยุทธและรูปแบบของการนําเสนอผลงานในตลาด
ตางประเทศ โดยเฉพาะการจัดทําเอกสารที่จําเปนในการใชประกอบการสงเสริมการตลาด หรือแมแต
วิธีการนําเสนอผลงานทั้งตอผูซื้อในประเทศและตางประเทศ ซึ่งผูประกอบการที่มีความสามารถในการ
ขายผลงานสวนใหญมักเปนผูประกอบการรายใหญที่มีความสามารถในการเสนอขายผลงานของตนเอง
อยูแลว หรือมีเงินทุนในการจางผูแทนการขาย แตยังมีผูประกอบการอีกหลายรายที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาผลงานแตขาดทักษะและทุนทรัพยในการพัฒนาเรื่องดังกลาว
สํานักงานฯ จึงไดจัดทําโครงการจัดจางผูเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อพัฒนาผลงานแอนิเมชั่นและเกมสู
ตลาดตางประเทศขึ้น เพื่อเปนการสนับสนุนใหผูประกอบการไทยสามารถพัฒนาผลงานแอนิเมชั่นและ
เกมอยางมีกลยุทธสําหรับตลาดตางประเทศได โดยมีภาครัฐเปนผูสนับสนุนในการจัดจางผูเชี่ยวชาญ
เพื่อใหคําปรึกษาในเชิงลึก ซึ่งนอกจากจะเปนการสงเสริมใหผูประกอบการไดรับความรูในกระกวนการ
พัฒนางานและการตลาดที่สําคัญแลว ยังเปนการเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งในและตางประเทศใหกับ
ผลงานดิจิทัลคอนเทนทไทยอยางเปนรูปธรรม

1

รายงานฉบับสมบูรณ, รายงานการศึกษาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมของไทย ป 2551, สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟทแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
1

รายละเอียดโครงการ

PROJECT
INFORMATION

2. วัตถุประสงคโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาความรูทางการตลาดใหแกผูประกอบการแอนิเมชั่นและเกมไทยและการจัดทํา
แผนการเสนอขายผลงานทั้งประเภท Owned IP และ Outsourcing Service ตอผูซื้อ
ตางประเทศ
2.2 เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการมีการวางแผนการพัฒนาผลงานที่มีมิติทางการตลาดเขามารวม
ในกระบวนการคิดและพัฒนา
2.3 เพื่อสรางสังคมผูประกอบการแอนิเมชั่นและเกมของไทยใหเขมแข็งโดยการสรางเครือขาย
ผูประกอบการผานการทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญ
2.4 เพื่ อ รั บ ทราบข อ มู ล อุ ป สรรค และป ญ หาของผู ป ระกอบการแอนิ เ มชั่ น และเกมไทยผ า น
ผูเชี่ยวชาญ และเพื่อขอมูลพื้นฐานประกอบการใหการสนับสนุนในโครงการตางๆ ตอไป
2.5 เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดในตางประเทศใหกับผลงานแอนิเมชั่นและเกมของไทย

3. กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการไทยที่ผลิตผลงานทางดานแอนิเมชั่นและเกม

4. ผลที่คาดวาจะไดรับ
4.1 ผูประกอบการแอนิเมชั่นและเกมไดรับความรูดานการพัฒนาผลงานในแบบสากล และความรู
ดาน การตลาดตางประเทศเพิ่มมากขึ้น
4.2 ผูประกอบการแอนิเมชั่นและเกมมีความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการเตรียมการเพื่อการเสนอ
ขายตอผูซื้อตางประเทศได
4.3 สรางเครือขายธุรกิ จระหวางผูประกอบการแอนิเมชั่นและเกมไทยกับผูเชี่ยวชาญจากการ
ดําเนินโครงการ ซึ่งสามารถนํามาซึ่งโอกาสทางการตลาดของผูประกอบการไทยในอนาคต
4.4 ผลงานแอนิ เมชั่ นและเกมของไทยมี โอกาสนํ าเสนอต อผู ซื้ อต างประเทศผ านการดํ าเนิ น
โครงการ
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หลักเกณฑและเงื่อนไขการเขารวมโครงการ
1. ขอมูลสําคัญสําหรับการสงผลงานเขารวมกิจกรรม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
Thailand’s Digital Content International Market Development Program 2009
กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการไทยในธุรกิจแอนิเมชั่นและเกมที่สนใจพัฒนาผลงานเพื่อตลาด
ตางประเทศ
กติกาและเงือ่ นไข
1) ผูผลิตผลงานที่สงเขาประกวดจะตองเปนนิติบุคคลถือสัญชาติไทยเทานั้น โดยไมจํากัด
สถานที่อยูอาศัย
2) มีประสบการณในการทํางานดานแอนิเมชั่นและเกมโดยตรงหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวของ
3) บุคลากรผูประสานงานหลักสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี
4) ผูประกอบการ 1 รายสามารถสงไดมากกวา 1 ผลงาน และสงไดทั้งผลงานแอนิเมชั่น
และเกมในกรณีที่มีการดําเนินธุรกิจทั้งสองประเภท ทั้งนี้ ใหแยกใบสมัคร โดย 1 ใบ
สมัครตอ 1 ผลงาน
5) ผลงานที่นําเสนอจะตองเปนผลงานที่ไมไดลอกเลียนแนวคิดมาจากที่ใดหรือละเมิด
ลิขสิทธิ์จากผลงานของผูอื่น
6) ผลงานที่เขารวมโครงการจะตองสามารถพัฒนาใหอยูในระดับ Pre-sale หรือ Alpha
Stage (สําหรับเกม) ไดภายในระยะเวลา 4 เดือน
7) ผู ที่ ผา นการคัด เลื อกต อ งลงนามในข อ ตกลงโครงการเพื่อ ยืน ยั น วา สามารถเข าร ว ม
โครงการไดตลอดระยะเวลาจนสิ้นสุดโครงการ (ประมาณมีนาคม 2553) และยอมรับใน
กฎ กติกา และเงื่อนไขของการเขารวมโครงการ
กําหนดวันที่เสนอโครงการ
ตั้งแตวั นอังคารที่ 25 สิ งหาคม 2552 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552 และจะ
ประกาศรายชื่อผูที่มีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552
กําหนดวันเขารวมกิจกรรมตางๆ
แจงใหทราบทางโทรศัพทและอีเมล
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คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากอุ ต สาหกรรมแอนิ เ มชั่ น และเกม และผู เ ชี่ ย วชาญ
ตางประเทศดานแอนิเมชั่นและเกม
เกณฑการตัดสิน
1) ความถูกตองครบถวนของเอกสารตาง ๆ
2) ความพรอมของทีมงาน
3) ประวัติการดําเนินธุรกิจและตัวอยางผลงาน
4) แนวคิดของผลงาน (Concept)
5) Design Document
6) Story Board หรือ Screen Shot หรือ
ตัวอยางภาพกราฟก/Interface สําหรับผลงานเกม
7) แนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept)
8) เทคนิคที่ใชในการผลิตผลงาน
9) แผนการดําเนินงาน/ขั้นตอนดําเนินงาน
10) ความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ
รวม

3%
12%
5%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
100%
U

U

2. ชุดใบสมัครและเอกสารประกอบ ประกอบดวย
2.1 ใบสมัคร (Application Form) โดยกรอกขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 ใบสมัครตอ 1
ผลงาน
U

U

2.2 เอกสารประกอบการสมัคร โดยสงจํานวน 5 ชุด ในแตละชุดประกอบดวย
U

U

1) สําเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไมเกิน 3 เดือน รับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามและ
ประทับตรานิติบุคคล
2) สําเนาบัตรประชาชนกรรมการผูมีอํานาจลงนามพรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนา
3) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน เพื่อแสดงวาเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนสัญชาติไทยไมนอย
กวารอยละ 51 รับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามและประทับตรานิติบุคคล
4) ประวัติการศึกษาและการทํางานของบุคลากร
5) Company Profile ภาษาอังกฤษแสดงความเปนมาของธุรกิจและการดําเนินธุรกิจใน
ปจจุบันและตัวอยางผลงาน โดยมีปริมาณความจุไมเกิน 1 แผน DVD
6) ประวัติบุคลากร โดยนําเสนอประวัติการศึกษาและประสบการณการทํางานของบุคลากร
ที่จะรวมพัฒนาผลงานหากไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ
4

เงื่อนไขการเขารวมโครงการ

RULES OF
ENTRY

3. ชุดผลงานเพื่อการคัดเลือก โดยจัดทําเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ชุด ในรูปแบบ DVD และ
จัดพิมพเปนเอกสารรูปเลมขนาด A4 จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
3.1 แนวคิดของผลงาน (Concept)
นําเสนอเนื้อหาที่แสดงแนวคิดของผลงานความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 โดยใช
อักษร Browallia New ขนาด 16
3.2 Design Document
เพื่อนําเสนอผลงานการออกแบบเบื้องตน เชน ตัวละคร องคประกอบฉาก อาวุธ เสื้อผา ฯลฯ
3.3 Story Board หรือ Screen Shot หรือ ตัวอยางภาพกราฟก/Interface สําหรับผลงานเกม
เพื่อ Visualize ใหเห็นแนวคิดของผลงาน ไมจํากัดความยาว
3.4 แนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept)
นําเสนอถึงแนวคิดทางการตลาดของผลงานที่สมัครเขารวมโครงการโดยสังเขป เชน
กลุมผูชม/ผูเลนเปาหมาย ชองทางการจัดจําหนาย ฯลฯ
3.5 เทคนิคที่ใชในการผลิตผลงาน
นําเสนอขอมูลของเทคนิคและซอฟตแวรที่จะใชในการพัฒนาผลงานนี้
3.6 แผนการดําเนินงาน/ขั้นตอนดําเนินงาน
นําเสนอถึงแผนการดําเนินงานในการพัฒนาผลงานนี้จนถึงขั้น Pre-sale หรือ Alpha Stage
หมายเหตุ ตัวอยางผลงานและเอกสารตางๆ ที่บรรจุใน DVD ตองไมปรากฏสัญลักษณ (Logo)
หรือ ชื่อของเจาของผลงาน/บริษัทผูสมัคร
U

U

4. การสมัคร
กําหนดปดรับสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2552 เวลา 16.00 น. โดยนําสงชุดใบ
สมัครและเอกสารประกอบ และ ชุดผลงานเพื่อการคัดเลือก ดวยตนเองหรือทางไปรษณีย
ลงทะเบียนมาที่
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
ชั้น 16 อาคารจามจุรีสแควร ปทุมวัน กรุงเทพฯ
หมายเหตุ โปรดวงเล็บที่มุมซองดานลางขวามือ “โครงการ SIPA”
U

U
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5. การประกาศผล
ประกาศผลผู ไ ด รั บ คั ด เลื อ กเข า ร ว มโครงการในวั น พฤหั ส บดี ที่ 8 ตุ ล าคม 2552 โดยทาง
คณะทํางานจะทําการติดตอไปยังผูไดรับคัดเลือกโดยตรงทางโทรศัพทและทางอีเมลและสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผูไดรับคัดเลือกไดจากเว็บไซตของ SIPA และ ITD
ติดตอ-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนยประสานงานโครงการ Thailand’s Digital Content International Market Development
Program 2009
1. คุณศศิประภา หรือ คุณรัฐพล
โทร. 02-718-6684, 02-718-6867, 085-833-4547, 086-399-9985
โทรสาร 02-718-6682
อีเมล dcworkshop2009@gmail.com
2. คุณจิตติกานต
โทร. 02-216-1894-6 ตอ 119, 081-426-5434
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1.สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
2.สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
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ใบสมัคร I APPLICATION FORM

Thailand’s Digital Content
International Market
Development Program 2009
A collaboration project between
Software Industry Promotion Agency (SIPA) and
International Institute for Trade and Development (ITD)

For information please call 02‐718‐6684

สอบถามขอมูลโปรดติดตอ 02-718-6684
บริษัทที่ตองการสงผลงานเขาคัดเลือกเพื่อรวมโครงการ โปรดกรอกขอมูล
ในใบสมัครนี้และสงกลับมาตามชองทางที่ระบุไว ทานสามารถสงใบสมัคร
เพื่อแจงความประสงคในการสมัครกอนได โดยนําสงเอกสารประกอบการ
สมัครอื่น ๆ ในภายหลัง แตไมเกินวันสิ้นสุดการรับสมัครตามที่ระบุ

ขอมูลสมัคร I APPLICANT INFORMATION
โปรดกรอกขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. Please fill in information in both Thai and English.
ชื่อบริษทั
ที่อยูบริษัท
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต
จํานวนปที่ทาํ ธุรกิจ
จํานวนบุคลากร
ดานการผลิต
บุคคลที่ติดตอ
เบอรติดตอ

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Company Name

_____________________________
_____________________________

Contact Person

_____________________________
Company Address
_____________________________
_____________________________
Telephone
_____________________________
Fax
_____________________________
Email
_____________________________
Website
_____________________________
Years in Business _____________________________
Number of
_____________________________
Production Staff

Contact Tel.

_____________________________
_____________________________

ประเภทผลงานที่สงเขารวมการคัดเลือก I TYPE OF PROJECT ENTRY
โปรดระบุ 1 ผลงานตอ 1 ใบสมัคร. One project type/platform is allowed per application form.
Animation:
Game:

 2D Animated Film
 3D TV Series
 Mobile Game
 Console Game

 3D Animated Film
 Short Animation
 PC Online Game
 Game for iPhone

 2D TV Series
 Character Design
 Handheld Game

ชองทางการสมัคร I HOW TO APLY

ใบสมัคร: สามารถสงไดทาง

เอกสารประกอบการสมัคร: โปรดดูรายละเอียดในเงือ่ นไขการเขา

โทรสาร 02-718-6682, 02-160-5107-8 หรือ
อีเมล dcworkshop2009@gmail.com

รวมโครงการ และนําสงเอกสารดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียนมายัง
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
อาคารจามจุรีสแควร ชั้น 16 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทฯ 10330

สิ้นสุดการรับสมัคร เวลา 16.00 น. วันพฤหัสที่ 24 กันยายน 2552
SUBMISSION DEADLINE IS AT 4 PM., THURSDAY, 24 SEPTEMBER 2009

2. ประวัติผูเชี่ยวชาญดานแอนิเมชั่น

Project: Thailand Digital Content International
Market Development Program 2009
A Collaboration Project between SIPA & ITD

Mr. Vinncent Guo
Vinncent Guo had been involved for the last 20 years in the Broadcast and Media Industries.
He first started his career in Singapore Broadcasting Corporation (the entity before
MediaCorp), he was responsible for many of the in-house 3D and Post-Production work and
at one time was considered to be among the top 3D animators in the region.
He continued his Post-Production career with Video Headquarters an Australian post
production company in Singapore. He often travel to Malaysia, Indonesia and the Philippines
subsidiaries to directly handle local clients and executing 3D animation and other post special
effects project for the company.
After spending some years in the post production industries, Vinncent was engaged by media
companies in Indonesia and Philippines to oversee animation projects and later on setting up
various types of studios for broadcasters in the regions.
Moving from operation works, in London, Vinncent was heavily involved in Product Marketing
for Media related Software and Hardware. Working under Parallax in London, he was
responsible for product testing and demo. Vinncent mainly handle the West Coast of America
working along side with major studios like ILM, Pixar, Sony Digital Studios, and Blue Ocean
etc.
After spending five years in London and the US. Vinncent new position was to handle the
Product and Marketing for USAnimation Parallax and Avid Technologies in Asia Pacific rim. He
has to frequently made trips to Hong Kong, China, India and S.E.Aisa. It was then he decided
to come home to Singapore.
End 1997, Vinncent joined Forms Private Limited as Business Development Director; he was
instrumental in the conversion of Forms Holding into an Animation and Media Company
before their public listing and also helped setup major animation post-production studios
and media companies in the region, including Thailand, Indonesia, Philippines and Malaysia.
In 1999 Vinncent and three others founders started M2B.com in Singapore. M2b.com main
business is in Broadband contents Syndication & Distribution. As the Chief Operating Officer
of the company, the whole creative and operation teams was able to launch 8 online
Broadband channel and 2 online shopping channels. On average, M2b put 20 to 40 hrs of
programming per month. The Broadband is free to air and certain program likes Elite Model,
Miss Universe, CCTV Dramas, 3rd Rocks, and the 70’s show from Fox Studio in the US. These
are pay per view Broadband, TV Channel. M2B.com subsequently listed in the US.
In 2002, Vinncent was running a Hong Kong based multimedia company; he mainly focuses
in the operation and business development for the company. His prize project was Mobile
Animation Education products. He is responsible for deal negotiation and marketing of the
new brand and new way of learning by way of the wireless protocols. The company has since
launch with mobile operators in Malaysia, Singapore and Thailand. The services will be
VQ CV 2009 SIPA
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extended to another six more countries in Asia providing SMS, WAP and 3G mobile and TV
Education contents. He spent most of his time in China, concentrating in animation and
mobile contents market.
Vinncent bought with him vast experience in dealing with major Telco, mobile operators,
Production, Animation Post Production, Cable operators and Satellite TV Networks. Over the
past 6 years has successfully market and develop new mobile products for companies like
Sina.com, KongZhong.com, China CNC, China Mobile, Sungoal Technologies, China Central
Broadcasting Authority, Xi’an Film Studios, Digi, Maxis, Indosat, M1, Star hub, SingTel,
Hugama, DTAC and Smart mobile etc.
Most the new products are entertainment and edutainment related contents, helping
numerous contents companies to develop traditional and new media contents, advise the cobranding of these mobile products with sponsors, corporate and even fast food outlet, enable
all parties a winning formula thus creating maximum gains in term of brand recognition and
making big profit in China.
In October 2008, Vinncent was responsible to launch a brand new Chinese satellite TV
channel “YR Asia”. The channel has since landed in Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Indonesia
and the Philippines. The channel also obtain domestic landing in China through the Chinese
domestic education satellite TV in Shandong province.
Vinncent has since left the company and is available for new challenge.
* Currently Vinncent is a consultant to a few companies in Asia, North America and Europe in
the fields of animations, online games, channels & broadcasting and other media related
industries
* In the area of animation, Vinncent is helping Chinese animation companies to venture
outside of China with own creation and IP. In his scope of work, he is involve in advising
Chinese studios on their creation and branding of their IP for catering to both the domestic
and international markets. At the sametime, he is setting up co-production opportunities for
companies to co-produce in China, thus allowing these foreign companies to be able to
launch newly created animation to allow to be broadcast in China and tapping on the vast
licensing market China provided (incidentally SARFT, the governing body for media industries
recently announce that China will no longer import foreign animation contents, the only way
foreign creation can enter China is through coproduction with local Chinese animation
companies)
* At the moment, Vinncent also helping Media Development Authority of Singapore to help
animation companies, game developers and media companies to venture into China and also
been helping SIPA to conduct up and coming business networking trip this coming January to
Beijing
* Vinncent is also working closely with MDA to help companies to coproduce and distribute
their animation contents in China across all platforms which include Satellite-TV, Cable-TV,
IPTV, VOD and Mobile-TV

VQ CV 2009 SIPA
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3. ประวัติผูเชี่ยวชาญดานเกม

Company Profile
November 2009

About IEM Consulting

IEM Consulting is a business management firm that represents game
developers.
We build value in our client companies by helping them with business
development, publisher pitching, international PR and financial guidance.

Main Services

Business Development

International PR /
Community Management

•

Business Strategy

•

•

Project Evaluation

•

Publisher Pitching
International Sales

We are covering all
relevant games media
within the key territories:
USA, UK, Germany,
France, Italy, Spain,
Benelux, Scandinavia,
Japan, China, Korea

•

Project Funding

•

International Community
Management

Business Development
Survival in the video game business becomes challenging and requires strategic planning, international market know
how, market driven ideas for games, a good technology and development know how, project funding as well as a
professional international network within the games industry. Many developers take advantage of our experience and
network to run and position their studio in the right way.
Business Strategy
A successful business decision can only be based on solid market know how. We are monitoring the international games
market regarding trends, sales figures and regional distinctions. We are able to give developers a market driven input on
the right business strategy within the games business.
Project Evaluation
Key question for developers are: “Am I developing the right product?” “Does it has a real USP?” “Will my game appeal to
an international audience?” “What is the sales potential of my game on an international level?” and finally “Will I earn
money with my game?” We are offering a detailed project evaluation answering exactly these kind of question.
Publisher Pitching
Negotiating with publishers in the right way requires a lot of experience. We have worked long time for international
publishers and know how to pitch a project successfully. We have very well established contacts to all relevant publishers
on an international and territorial level.
Project Funding
We have access to investors and funds looking for interesting projects with great market potential.

International PR
Public Relation is still the most important key to success in marketing games. In more than 10 years we build up a
comprehensive network to all relevant games media world wide. Due to best personal relationships we can cover all
important print magazines and online portals related to games on an international level.
We are covering the following territories: North America, UK, Germany, France, Spain, Italy, Scandinavia, Benelux and
other smaller European countries. In addition we are also able to generate coverage in the strongest Asian markets,
Japan, China and Korea.

How do we set up a project?
Together with our client we will work out the communication road map, the PR tactics as well as the corresponding asset
plan. When the roadmap is finalized we start the PR activities: press mailings, phone calls, press conferences, editor days
as well as trips to the journalists. During the whole PR campaign we maintain a strong communication with our client. We
will provide coverage reports on a weekly and monthly basis.
Track record

International PR

USA

UK

Germany

France

• Gamespot.com

• PC Gamer

• GameStar

• PC Jeux

• IGN.com

• PC Zone

• PC Games

• Joystick

• Worthplaying.com

• Edge

• Computer Bild Spiele

• Jeux Vidéo

• Gamespy.com

• Eurogamer.com

• 4Players.de

• Canard PC

• Gamershell.com

• Totalvideogames.com

• Gamona.de

• Gamekult.com

•…

•…

•…

•…

Italy

Spain

Nordic

Benelux

• Giochi per il Mio Computer

• Micromania

• Super Play

• Gunk

• Multiplayer.it

• Meristation.com

• PC Gamer

• Insidegamer.nl

• Gamesradar.it

• Cibergamers.es

• Gamer.no

• FOK.nl

• Nextgame.it

• Vandal.net

• Boomtown.net

• Gamesplanet.be

• Spaziogame.it

• Hardgame2.com

• Gamereactor

• Gamer.nl

•…

•…

•…

•…

Community Management
Community marketing is a strategy to engage an audience in an active, non-intrusive prospect and customer conversation.
It is an additional tool supporting classical marketing forms. Due to modified consumer performance its importance is
growing year by year. It's a very sensitive channel to pronounce a product to the audience but it's the most effective way to
get valuable and above all accurate feedback. Due to the experience of more than 10 years we are able to set up and
manage communities for brands and games on an international level.

How do we set up a project?
Community strategies are very individual and product driven. Together with our clients we work out the most promising
community strategy. The challenge is to identify the gamer which we are considering as opinion leader in our target
audience. With these kind of people we will set up communication beside the regular PR activities in order to make them
part of our vision and the product development process.
Best Practice GTR2:
GTR2 was a very strong racing simulation targeting racing enthusiast and not casual gamer. In order to get
the opinion leaders in this target audience we approached the 50 most relevant international racing websites
and started a very intensive communication with the administrators. We invited the key people to the
developer and had a round table together. The guys loved it to give feedback which really influences the
development process. As a result they started to talk about the game on their web sites and forums. With
different other tactics and a strong product webpage we were able to built up a community of racing experts
talking to each other and supporting our game in a very positive way. In the end we managed a community
of more than 20.000 gamers.

Key People
Frank Holz (1968)
Owner / Management Consultant
Frank has studied economics with a focus on international marketing. He started his career as a
marketing consultant working for high class companies such as Daimler Benz, Mercedes Benz and
Vodafone. He entered the games industry in 1996. He was Marketing Director at Infogrames and
Atari Germany. Later he became International Marketing & Sales Director at 10tacle studios AG.
Beginning of 2008 he founded IEM Consulting, a business management company specialised in
the games industry. Frank has market more than 1000 games, has a very strong strategic
background and a powerful international network.

Martin Szymanski (1975)
International Marketing & PR Consultant
Martin has joined the games industry in 1997. During his seven year period of employment at
Infogrames/Atari Germany he was in charge of the PR and Marketing for more than 600 games.
Leaving Atari end of 2004 Martin joined Sunflowers Germany as an International PR Manager. End
of 2005 he switched to the 10Tacle Studios AG and was engaged as an Online Marketing & Sales
Manager International. In August 2008 he joined the IEM Consulting and is taking care of the
international Marketing & PR. Martin is a passionate gamer since 1980 and an ambitious PR guy.
He manages an international network of more than 2500 journalists.

Key People
Juergen Reusswig (1967)
Producer / International Development Consultant
Juergen Reusswig has a degree in Electrical Engineering and started his career in the games
industry in 1994. At SUNFLOWERS Interactive Entertainment Software GmbH, where he was
Managing Director and Development Director, he made a major contribution to the development of
the worldwide million-sellers ANNO 1602 and ANNO 1503. In July 2004, Juergen joined 10TACLE
STUDIOS AG as Executive Producer and Managing Director of 10TACLE STUDIOS Slovakia,
where he introduced his comprehensive know-how from more than 20 game productions to set up
a new studio and organize the application processes to become licensed developer and publisher
for the console platforms from Microsoft, Sony and Nintendo. He implemented international best
practices and defined the processes and procedures for the work on a next generation title for
Xbox 360, PlayStation3 and PC utilizing Unreal Engine 3. In the beginning of 2008, Juergen
founded GAMEPATROL, an independent consulting firm with a focus on game development
processes, technology and requirements for console development. GAMEPATROL and IEM
Consulting are joining forcers on international projects.

w w w . i e m - c o n s u l t i n g . c o m

IEM Consulting
Phone: +49 172 5856780
Mail: info@iem-consulting.com
Hanauer Landstrasse 192
60314 Frankfurt
Germany

4. Company Profile
บริษัทแอนิเมชั่นที่เขารวมโครงการ

ชื่อบริษัท (Name of company) บริษัท แอนิโมทีฟ จำกัด

Company profile
“แอนิเมชั่นไทย”คำนี้อาจเป็นคำที่นอกจากกลุ่มวัยเด็กแล้ว อาจเป็นคำแสลงที่คนวัยอื่นจะเสียเวลา
หันมาเหลียวชม
ถึงแม้ในช่วงปีที่ผ่านมาวงการแอนิเมชั่นไทยจะมีการพัฒนารูปแบบจากการ์ตูน 2D เป็น การ์ตูน CG
สีสันสวยงามเพียงใด
แต่ผลการตอบรับของผู้ชมชาวไทยในวงกว้างก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าใดนัก
ด้วยแนวคิดเดิมๆที่ว่าแอนิเมชั่นนั้นสร้างขึ้นเพื่อสำหรับเด็กเล็กเท่านั้น ดังนั้นวงการแอนิเมชั่นไทยจึงดู
เหมือนถูกบีบให้จำกัดตัวคลุกวงในกับกลุ่มผู้ชมวัยฟันน้ำนมเพียงอย่างเดียว
ใน ปี พ.ศ. 2551 กลุ่มคนทำงานด้านแอนิเมชั่นที่มากด้วยความรู้ ประสบการณ์ และความถึก กลุ่มหนึ่ง
ซึ่งยังเล็งเห็นถึง เสน่ห์และคุณค่าของ 2D แอนิเมชั่น มีแนวคิดในทิศทางเดียวกันที่จะผ่าตัด ปรับเปลี่ยน
สร้างงานแอนิเมชั่นไทยให้มีความแปลกใหม่ และเต็มไปด้วยลูกเล่นที่สร้างสรรค์
จึงได้ร่วมหุ้นก่อร่างสร้าง บริษัท แอนิโมทีฟ ขึ้น เพื่อเป็นฐานการผลิต 2D อนิเมชั่นทางเลือกใหม่ ที่ใส่ใจ
ผลิตงานที่มี เนื้อหา (content) สนุกสดใหม่ แตกต่างจาก แอนิเมชั่นของบริษัทอื่นๆ ด้วยหวังที่ขยายฐาน
กลุ่มผู้ชมไปยังกลุ่มวัยอื่นๆ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเยาชนเท่านั้น
นอกจากมุ่งเน้นสร้างงาน content animation คุณภาพแล้ว
บริษัทแอนิโมทีฟ ยังมีความพร้อมในด้านบุคลากร และเครื่องมือในการผลิดงานแอนิชั่น 2D ระดับ
มาตรฐานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น series , music video , opening title , presentation หรือกระทั่ง
spot ต่างๆ
ทุกวันนี้เราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะปั้นงานที่ล้นคุณภาพเพื่อที่จะไปสู่จุดหมายสูงสุดในการปรับเปลี่ยนภาพ
ลักษณ์แอนิเมชั่นไทย ที่เหมือนคุณยายป่วยๆ ให้กลายเป็นนางแบบ ร้อนแรง น่าจับตามองในอนาคต

1

ผลงานที่ผานมาของบริษัทฯ และ/หรือ รางวัลที่เคยไดรับ (Company Track Record/Awards)
AWARD
2002-2004D

2005-2008D

- ที่ 1, 2, ชมเชย jingle animation channal3 ป 33, 34, 35

- รองชนะเลิศ SIPA Animation ประเภทShort Animation ป 2005 ประเภทบุคคล
ทั่วไปเรื่อง “สองนาทีกับชั่วโมงเรียนหรรษา”

- รองชนะเลิศ รางวัลภาพยนตรแหงชาติ Animation ประกอบเพลงชาติไทยของ
Redbull extra
- รองชนะเลิศ รางวัลมูลนิธิหนังไทย เรื่อง “The moment” และฉายที่acme’ Melbourne
ออสเตรเลีย

ANIMATION
TV/MOVIE AnimationD
- “กานกลวย” (Animator, composite)

- “ซน” (Animator, composite)
- “ถวยฟูกับตะโกเพื่อนแสบนักเรียนซน” ชอง ไทยpbs (50ตอน)

-

2

- “การตูนรัฐธรรมนูญ” ชอง5 (12ตอน)

- “สมแกละกับเจาเอี้ยง” ในรายการ ที่นี่ประเทศไทย (24ตอน)

- MVเพลงตีพุง, ตุม (untitled) วงacapella7
- Animation Title รายการ “พอครัวตัวนอย”
- CD Animation “กระบองเพชรไรหนาม”, “กบเลือกนาย”, “นักดนตรีสี่สหาย”, “เมืองอาหารดี”
- “ไกโตง ชวนตื่นเชา”, “ชัยชนะของผูกลา”

- Nestle Animation “Lele’”

- TK PARK Map, Animation หนังสือเรียน “ดอกรัก” (7ตอน)

3

- Interactive animation เรื่องพิษงู ของพิพิธภัณฑงู

- Game ไอติม, อาหารดี พิพิธภัณฑเด็ก

- เกมENGLISH FUN (Vista)

-โปงลางละออน ชอง7 (26 ตอน)

-ไตเติ้ลรายการธรรมะติดปก(ทาน ว.วชิรเมธี)

-กีฬาอนุบาลเด็กครั้งที่2

- โปรโมทสถาบันสอนภาษา BOSTON BRIGHT

4

-MV คาราบาว เพลงผีบอก

ประวัติการทำงาน
ตำแหนงD
ชื่อ – สกุล
1. Head AnimatorD นาย ฉัตรชัย ธรรมาภิรมยD
D
D

2002-2007 Animatorอิสระ
2007-2008 Head Animator แอนิโมทีฟ

2. Script writerD
D
D

นาย อภิชญ บุศยศิริD
D
D

2002-2004 Animatorอิสระ
2005-2006 Animator กันตนา
2007-2008 Script writer แอนิโมทีฟ

3. AnimatorD
D

นางสาว อชิรญา คงอนันตพันธD2008 Animatorอิสระ
D
2008 Animator แอนิโมทีฟ

4. AnimatorD

นางสาว พิณชุนันท ราชนิยมD 2008 Animator แอนิโมทีฟ

5. AnimatorD
D

นาย วิศรุต ทองมหาD
D

2007-2008 Animatorอิสระ
2008 Animator แอนิโมทีฟ

6. EditingD
D

นาย สถาพร ศรีสรอยพราวD
D

2008 Editing แอนิโมทีฟ

5

O

Company Profile
Founded in 1999 by Boyd Kosiyabong
(Best known song writer
and music producer in Thailand)
joint venture with
True Corporation PCL. in 2006
(a communication conglomerate in Thailand)

True hold majority share 70%
35 Employee (30 staff for animation team)

2004
 3 Cartoon
2008
 1 Feature

2009
 Production

le

abong

)

e in Thailand)

mation team)

Our Profile
2004
 3 Cartoon Series
2008
 1 Feature film
2009
 Production for Shelldon

Our IP Project

1. Paki Paki (Cartoon Series)

2. Amp

ect

n Series)

2. Ampawa (Featured Film)

Biography
Name : Mr. Suraphong
Family name : Wetsuwanmanee
Date of birth : June 24, 1969
Education : Bachelor’s Degree
Year of graduation : 1990
Graduating from : Silapakorn University, Faculty of Decoration Arts
Department of Interior Decoration Design (Major subjects)
Department of Communication Arts Design (Minor subjects)
From : Kantana Animation School
Education : (Advanced : 2 D Animation)
Design for animation
Story development
At present he is an owner of Animation business
Company name : Kanya Animation Co., Ltd.
He is a specialist instructor in 2 D Animation and Drawing for Animation at Intenational Silapakorn
University, Faculty of Multimedia and Animation
Silapakorn University, Faculty of Decoration Arts, Department of Communication Arts

- He was invited to be trainer at : Naresuan University, Phitsanulok Province
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
Thepsatri Rajabhat University, Lop Buri Province
MorSorWor. Prasarnmitr School, Bangkok
Onpa Co., Ltd.
Guest Speaker at Sipa Phuket
Training of 2 D Animation (Advance) of Bangkok Siggraph & Sipa
Author of book :
Book name : Basic 2 D Animation
Doing business of sales of 2 D animation equipment :
Production of 2 D Animation, as Short Stories and Episodes
Previous festival screening

SIPA Pitch award 2007 THAILAND ( My father’s gift )

Produced work in the past :
•

Children sweet animation, in type of 2 D animation, TV media, named Panda Kid (already onair).

•
•
•
•
•

Animation as media for presentation of goods to have exchange of used mobile phones and
used notebook computer of Strawberry Co., Ltd., England.
United Nations idea contest for animation, short stories in type of sports.
Short animation joining in performance in website : Toonboom, Canada.
Joining in TAM Fair of 2005, 2006 and 2007.
Joining in MIPCOM 2008
Remarkable performances of Kanya Animation Co., Ltd.

•

•
•

th

Animation Project cerebrating H.M. the King’s 80 birthday; RE : My Father’s gift (with
permission of Bureau of the Royal Household) having three episodes, length of each episode : 10
minutes, in the form of CD.DVD in 2008.
Animation, Series 26 episodes, length : 10 minutes per episode, title :Alax & Rusy, a project
of Kanya Animation, to be finished in 2009.
Animation, Series 26 episodes, length : 22 minutes per episode, title :Tiger heart, a project of
Kanya Animation, to be finished in 2010.
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บริษัทเกมที่เขารวมโครงการ

AIM ADVANCE : COMPANY PROFILE

บริษัท แอดวานซ อินเทลลิเจนซ โมเดิรน นิตี้ จํากัด
Advance Intelligence Modernity Co., Ltd.
333 อาคารเลาเปงงวน ชั้น 16 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจัตจุ ักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท: +66 (0) 2618-8140 โทรสาร: +66 (0) 2618-8142
สายดวน: +66 (81) 668-8159
Website: www.aimadvance.com E-mail: info@aimadvance.com
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ประวัติองคกร
บริษัท แอดวานซ อินเทลลิเจนซ โมเดิรนนิตี้ จํากัด หรือ AIM Advance กอตั้งขึ้น โดยกลุมนักธุรกิจและ
นักพัฒนาซอฟตแวรที่มีความสามารถและเชื่อมั่นในศักยภาพการนักพัฒนาซอฟตแวรของคนไทย ภายใตเงินทุนจัด
ทะเบียน 10 ลานบาทและประสบการณที่มากถึง 6 ป โดยธุรกิจหลักของบริษัทไดเนนการพัฒนาซอฟตแวรเกมและ
ซอฟตแวรเพื่อความบันเทิง รวมถึง Digital Content โดยมุงเนนการพัฒนาซอฟตแวรใหไดเทียบเทากับมาตรฐานโลก
ปจจุบันฯมีผลงานเกมของบริษัทที่ออกจําหนายแลวในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ เกาหลี, จีน, สิงคโปร, มาเลเซีย,
ออสเตเลีย และเปนที่ยอมรับจากลูกคาทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ นอกจากนั้นยังเปนบริษัทไทยบริษัทแรกและ
บริษัทเดียวที่ไดรับรางวัลจากการประกวด Java Master ซึ่งเปนงานประกวดระดับสากล (World Contest) โดยมีผูเขา
แขงขันจากทั่วโลกสงโปรแกรมเขาแขงขันมากกวาพันโปรแกรม จากหนึ่งรอยประเทศทั่วโลกในแตละป

ขอมูลจําเพาะ
ชื่อบริษัท :
กอตั้งเมื่อ :
ทุนจดทะเบียน:
ผูถือหุนหลัก :
ลูกคา:

Advance Intelligence Modernity (AIM Advance)
9 กันยายน 2003
10,000,000 บาท
MFEC (Public) Co., Ltd.
CAT Telecom, AsiaSoft (Thailand), Sony SG, Climax Studio, Digital
Chocolate, Vivendi, Woo World, China Unibrew, Shell Hut, Imagimax

ผลงานเกมของบริษัทที่เคยทํามา (Portfolio)
พัฒนาเกมมือถือมากกวา 20 เกม
บริษัทฯมีซอฟตแวร Java Game บนโทรศัพทมือถือที่พัฒนาแลวเสร็จหลายสิบเกม ซึ่งครอบคลุมแนวเกม
แทบทุกประเภท อาทิเชน เกมแนวตอสู (Action), แนววางแผน (Strategy), แนวยิง (Shooting), แนวกีฬา (Sport), แนว
หมากกระดาน (Broad Game), แนวแขงความเร็ว (Race Game), แนวใชความคิด (Puzzle) ซึ่งปจจุบันเกมของบริษัท
ไดรับการจัดจําหนายทั้งในและตางประเทศมากกวาสิบประเทศทั่วโลก อาทิ ไทย, สิงคโปร, อินโดนีเซีย, ฮองกง,
ออสเตเลีย, มาเลเซีย, จีน, เกาหลี เปนตน
เกมมือถือ Arena of Empire ชนะเลิศในงาน Samart Innovation Awards ครั้งที่ 1
บริษัทฯไดพัฒนาเกมออนไลนเกมแรกของบริษัทบนโทรศัพทมือถือ คือ “Arena of Empire” ซึ่งเปนเกมแนว
วางแผน ที่ผูเลนจะตองทําการสรางและบริหารอาณาจักรของตนเอง ภายมนเกมผูเลนสามารถสรางสิ่งกอสรางตางๆ
อาทิเชนโรงถลุงแรหรือฟารมปศุสัตว และสามารถสรางกองทัพของตนเพื่อออกตอสูกับผูเลนคนอื่นๆที่ครอง

บริษัท แอดวานซ อินเทลลิเจนซ โมเดิรนนิตี้ จํากัด
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อาณาจักรตางๆได นับวาเปนเกมออนไลนแบบ MMOG (Massive Multiplayer Online Game) บนโทรศัพทมือถือเกม
แรกของประเทศไทย
บริษัทฯไดสงเกมเขาประกวดในงาน Samart Innovation Awards ครั้งที่ 1 และไดรับรางวัลถึง 2 รางวัล ไดแก
รางวัล Entertainment Software Application Silver Award (ประเภทบุคคลทั่วไป) และ รางวัล Innovative Software
Application Popular Vote จากความโดดเดนของโปรแกรม ทําใหผลงาน Arena of Empire เปน Popular Vote ผลงาน
ที่ไดรับคะแนนโหวตจากคณะกรรมการมากที่สุด โดยการแขงขันดังกลาวจัดขึ้นโดย กลุมสามารถ, Software Park
Thailand และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นพ. สุรพงษ สืบวงศลี รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546
เกมมือถือ King of Mobile ชนะเลิศอันดับ 1 ของโลกในงาน Java Master 2004
เนื่องจากทาง Sun Microsystems, Siemens Mobile Acceleration (smac) และ Siemens Mobile ไดจัดการ
แขงขัน Java Master 2004 เพื่อหาโปรแกรมเมอรที่มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมเกมบนโทรศัพทมือถือโดย
ใชภาษา Java ที่เกงที่สุด โดยการประกวดนี้เปนการประกวดในระดับโลก (World Contest) โดยมีผูเขาแขงขันจากทั่ว
โลกสงโปรแกรมเขาแขงขันมากกวาพันโปรแกรม จากหนึ่งรอยประเทศทั่วโลก และในการตัดสินรอบแรกจาก
คณะกรรมการการแขงขัน เกม “King of Mobile” ผลงานของทางบริษัทไดรับการคัดเลือกใหเขารอบ 10 คนสุดทาย
โดยในการตัดสินรอบสุดทายนั้น จะใหคนทั่วโลกทําการโหวตตัดสิน และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2004 ที่ผานมา เกม
King of Mobile ไดรับคะแนนจากคนทั่วโลกในการโหวตตัดสินมากที่สุด ทําใหเกมดังกลาวชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการ
แขงขัน Java Master 2004 และไดรับมอบรางวัลจากทางผูจัดการแขงขัน ที่เมืองมิวนิคส ประเทศเยอรมัน
พัฒนาระบบ Automatic Boot Exchange และระบบหลักทรัพยค้ําประกัน ใหธนาคารทหารไทย
บริษัทฯไดพัฒนาเกม Automatic Boot Exchange ใหธนาคารทหารไทยเพื่อใชในการอัพเดตอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตางประเทศกับ Boot Exchange ทั่วสาขาในประเทศ และพัฒนาระบบหลักทรัพยค้ําประกันเพื่อใชคํานวณทุน
ประกันและหลักทรัพยเมื่อมีการขอกูในทุกสาขา
พัฒนาระบบ TOT E-Market Place
บริษัทฯไดพัฒนาระบบ E-Commence ใหกับทางบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อใชในการขายสินคาผาน
ทางหนา website ของ TOT
พัฒนาเกม RUN Robot ใหทาง SONY, Singapore
บริษัทฯไดพัฒนาเกม RUN Robot ใหทางบริษัท SONY ประเทศสิงคโปร เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
สินคาไอทีในเครือ SONY เชน Walkman, TV Bravia, Play Station Portable (PSP) เปนตน

บริษัท แอดวานซ อินเทลลิเจนซ โมเดิรนนิตี้ จํากัด
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พัฒนาเกมใหบริษัทเกมในระดับสากล
บริษัทฯไดพัฒนาเกมใหกับคายเกมสากลในระดับโลกหลายๆบริษัท อาทิเชน บริษัท Climax Studio, บริษัท
Vivendi Universal, บริษัท Digital Chocolate, บริษัท Woo World (Korea), บริษัท China Unibrew (China)
พัฒนาเกมออนไลน MMORPG บนเครื่อง PC
บริษัทฯไดพัฒนาเกมออนไลนบนเครื่อง PC “Get in to the Game Online” ซึ่งเปนเกม MMORPG บนมือถือ
โดยบนเกมที่มีขนาดใหญเทียบเทา Ragnarok Online ของเกาหลี โดยสามารถที่จะรองรับผูเลนมากกวา 100,000 คน
ปจจุบันเกม Get in to the Game Online ไดรับรางวัล “เกมออนไลนไทยยอดเยี่ยม” จากงาน TESCA2009
พัฒนาเกมคอนโซล Build It Up! บนเครื่อง Nintendo DS
บริษัทฯไดพัฒนาเกมคอนโซลที่ชื่อ Build It Up! ซึ่งเปนเกมแนว Casual เกมที่เลนงายๆ เขาใจไดงาย ที่ไมมี
พิษมีภัย เปนเกมที่ใชทักษะและใช stylus ของเครื่อง Nintendo DS ใหเปนอุปกรณชาง โดยเนนรูปแบบเกมที่สดใส
นารักและมีกลิ่นอายของการตูนญี่ปุน บนเครื่อง Nintendo DS และไดรับรางวัล SIPA Grant เมื่อป 2551 ที่ผานมา
พัฒนาเกม 3D Shelldon Online
บริษัทฯไดพัฒนาซอฟตแวรเกม 3 มิติ Shelldon Online โดยเปนเกมที่มาจาก animation เรื่อง Shelldon ที่ฉาย
ทางโทรทัศนชอง 3 โดยเกมเปนแบบ 3 มิติและบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบพัฒนาในสวนโปรแกรมมิ่งทั้งหมด
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เกียรติประวัตแิ ละรางวัลของบริษัท
 ชนะรางวัล Entertainment Software Application Silver Award (ประเภทบุคคลทั่วไป) จากงาน Samart
Innovation Awards ครั้งที่ 1 จากเกม Arena of Empire โดยไดรับมอบรางวัลจาก นพ. สุรพงษ สืบวงศลี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546
 ชนะเลิศรางวัล Innovative Software Application Popular Vote จากงาน Samart Innovation Awards ครั้งที่ 1
จากเกม Arena of Empire โดยไดรับมอบรางวัลจาก นพ. สุรพงษ สืบวงศลี รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546
 ชนะเลิศรางวัลที่ 1 รางวัล First-Winner Prize ประเภท Best Entertainment Application จากงาน Java Master
2004 ที่เมืองมิวนิคส ประเทศเยอรมัน จากเกม King of Mobile โดยมีผูเขาแขงขันจากทั่วโลกสงโปรแกรม
เขาแขงขันมากกวา 1,100 โครงการ จาก 100 ประเทศทั่วโลก
 ชนะเลิศรางวัล Entertainment Software Application Gold Award (ประเภทบุคคลทั่วไป) จากงาน Samart
Innovation Awards ครั้งที่ 2 จากเกม Slinger’s AIM โดยไดรับมอบรางวัลจาก ปลัดกระทรวง เปนตัวแทน
มอบรางวัลแทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 รางวัล ชมเชยที่ 2 จากการประกวด Best Mobile Game: J2ME จากเกม Arena of Empire ในงาน Thailand
Animation and Multimedia 2005 (TAM2005)
 ชนะเลิศรางวัลที่ 3 ประเภท Best Entertainment Application จากงาน Java Master 2005 ที่เมืองมิวนิคส
ประเทศเยอรมัน จากเกม Aero Force
 ชนะเลิศรางวัลที่ 1 จากการประกวด TAM Award - Best Mobile Game: J2ME ในงาน Thailand Animation
and Multimedia 2006 (TAM2006) จากเกม King of Mobile
 รางวัลที่ 2 จากการประกวด TAM Contest 2006 ในงาน Thailand Animation and Multimedia 2006
(TAM2006) จากเกม Advent Dragon
 ชนะเลิศรางวัลที่ 3 ประเภท Best Entertainment Application จากงาน Java Master 2006 ที่เมืองมิวนิคส
ประเทศเยอรมัน จากเกม SIM President
 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวด TAM Contest 2007 จากเกม Fighting Club ในงาน Thailand
Animation and Multimedia 2007 (TAM2007)
 ชนะเลิศอันดับที่ 2 จากงาน SIPA Pitch2007 ประเภท PC Game จากเกม Get in to the Game Online
 รางวัลชมเชย จากงาน SIPA Pitch2007 ประเภท Mobile Game จากเกม Dragon Warrior
 ชนะเลิศอันดับที่ 2 จากงาน SIPA Pitch2008 ประเภท Application and Game จากผลงาน Let’s Music
Online
 ชนะเลิศอันดับที่ 1 จากงาน SIPA Grant 2008 ประเภท Console Game จากผลงาน Build It Up!
 รางวัลชมเชย จากงาน SIPA Game Contest 2009 ประเภท Mobile Game บุคคลทั่วไป จากเกม GiG MobiPet
 รางวัลชมเชย จากงาน SIPA Game Contest 2009 ประเภท Online Game บุคคลทั่วไป จากเกม Vole’ เกมเพื่อ
การศึกษา
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากงาน SIPA Award 2009 ประเภท Portable Game จากผลงาน GiG MobiPet
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 เกม Dark Silence ไดรับเลือกใหเปน “เกมแหงชาติ (National Game)” เพื่อใชเปน Show Case ของประเทศ
ไทยในตลาดตางประเทศในป 2009
 เกม Get in to the Game Online ไดรับรางวัล “เกมออนไลนไทยยอดเยี่ยม” จากงาน TESCA2009
 ไดรับการสนับสนุนอยางเปนทางการจาก SIPA, Software Park Thailand และ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
 ผลงานเกมไดรับคัดเลือกจากหนวยงานภาครัฐใหไปแสดงในงาน Exhibition ทั้งในและตางประเทศดังนี้
- Thailand Game Show, ประเทศไทย
- BIG Festival, ประเทศไทย
- ICT Expo, ประเทศไทย
- Tokyo Game Show, ประเทศญี่ปุน
- G-Star, ประเทศเกาหลี
- Game Connection Lyon, ประเทศฝรั่งเศส
- Cebit, ประเทศเยอรมัน

บริษัท แอดวานซ อินเทลลิเจนซ โมเดิรนนิตี้ จํากัด

6

COMPANY PROFILE: AIM ADVANCE

ภาคผนวก: ประวัติบุคคลากร
1. เพิ่มบุญ เอีย่ มสุภาษิต
จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีประสบการณในการ
พัฒนาโปรแกรมซอฟตแวรมากกวา 10 ป มีประสบการณในการทํางานในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมมากกวา 6 ป
ในการทํางานซอฟตแวรไดรับความสําเร็จอยางสูงในการพัฒนาซอฟตแวรใหกับองคกรตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
ทั้งการพัฒนาซอฟตแวรเกม ไดพัฒนาเกม Java บนโทรศัพทมือถือ และเกมบนเครื่อง PC โปรแกรมที่เขาพัฒนาไดรับ
การยอมรับทั้งในและตางประเทศและไดรับรางวัลมากมายจากทั่วโลก อาทิรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากงาน “Java
Master 2004” จากเมืองมิวนิคประเทศเยอรมัน จากผูเขาแขงขันมากกวา 1,100 ทีมจาก 100 ประเทศทั่วโลก, รางวัล
พระราชทาน ถวยรางวัลชนะเลิศการแขงขันการพัฒนาซอฟตแวรแหงชาติ ครั้งที่ 2 (NSC2000) ประเภทเพื่อคนพิการ
จากสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมมงกุฎราชกุมารี, อื่นๆ
นอกจากชํานาญดานการพัฒนาซอฟตแวรแลว นายเพิ่มบุญยังมีความชํานาญดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Networking) โดยไดรับ Certificate จากทาง Cisco System ถึง 2 ใบ คือ CCNA (Cisco Certified Network
Associate) และ Cisco Expert Sales: Enterprise Solution
ปจจุบัน เพิ่มบุญ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการบริษัท แอดวานซ อินเทลลิเจนซ โมเดิรนนิตี้ จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทผูผลิตและพัฒนาเกมชั้นแนวหนาของไทย และเปนอาจารยสอนประจําคณะดิจิตัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม รวมถึงเปนอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกมไทย (TGA)
ประวัติการทํางาน
 ป 2544 ถึง 2546: วิศวกรระบบเครือขาย (Network Engineer) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) MFEC
 ป 2547 ถึง ปจจุบัน: กรรมการผูจัดการบริษัท แอดวานซ อินเทลลิเจนซ โมเดิรนนิตี้ จํากัด
 ป 2549 ถึง ปจจุบัน: กรรมการหลักสูตร ภาควิชา Digital Art คณะคิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ป 2549 ถึง 2551: นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกมไทย (TGA)
 ป 2551 ถึง ปจจุบัน: อาจารยสอนประจํา คณะดิจิตัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ป 2551 ถึง ปจจุบัน: อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกมไทย (TGA)
Certificate ที่ไดระหวางการทํางาน
 Cisco Certificate Network Associate (CCNA)
 Cisco Certificate Sales Expert – Enterprise Solution
 Java Master 2004
เกียรติประวัติและรางวัล
 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมสานสัมพันธ เครือขายนวัตกร 2550 จาก สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(NIA)

บริษัท แอดวานซ อินเทลลิเจนซ โมเดิรนนิตี้ จํากัด
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 ไดรับเกียรติใหเปน “ปูชนียบุคคลดาน IT ของไทย” จากรายการ “IT Genius” ของสถานีโทรทัศนชอง โม
เดอรนไนตทีวี
 ไดรับคัดเลือกใหเปน “100 Best Executive manager” ของไทยประจําป 2548 จากเครือ Nation Group
 รางวัลพระราชทาน ถวยรางวัลชนะเลิศการแขงขันการพัฒนาซอฟตแวรแหงชาติ ครั้งที่ 2 (NSC2000)
ประเภทเพื่อคนพิการ จากสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมมงกุฎราชกุมารี
 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแขงขันประกวดโครงการของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรในงาน 36 ป
มหาวิทยาลัยขอนแกน
 รางวัลนักศึกษาดีเดนอันเนื่องจากการทําชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
 ผลงานไดรับการสัมภาษณผานสื่อสิ่งพิมพมากมาย อาทิ หนังสือพิมพ The Nation,ผูจัดการ, เดลินิวส,
หนังสือ Com World, E-Commerce, Game Mag, อื่นๆ
 ผลงานเกมออนไลน ไดรับเกียรติใหคัดเลือกจาก SIPA ใหไปแสดงที่งาน Tokyo Game Show 2007 ที่ญี่ปุน
และ G-Star ที่เกาหลี อีกทั้งยังมีบทสัมภาษณลงสื่อตางๆของตางประเทศมากมาย อาทิ Yahoo! Japan,
4Gamer.net, ITMedia
ผลงานการอบรมและสอน
 วิทยากรบรรยายรวมกับคุณ มนู อรดีดลเชษฐ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ (SIPA) ในหัวขอ “การพัฒนาศักยภาพเยาวชนดาน ICT รัฐบาลควรทําอยางไร” ที่ อุทยาน
วิทยาศาสตร ในวันที่ 16 มิถุนายน 2547
 แขกรับเชิญรายการ “IT Genius” ในชวง IT Expert เผยแพรภาพทางสถานีโทรทัศนชอง โมเดอรนไนตทีวี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2547
 แขกรับเชิญรายการ “SME ชี้ชองรวย” เผยแพรภาพทางสถานีโทรทัศนชอง 11 วันที่ 18 กรกฎาคม 2547
 แขกรับเชิญรายการวิทยุ “เปดโลกซอฟตแวร” คลื่น 98.75 MHz, รายการ Sport Radio คลื่น 99.5 MHz
รายการ “IT 100.5” คลื่น MCOT 100.5 MHz
 แขกรับเชิญรายการ “IT Eleven” เผยแพรภาพทางสถานีโทรทัศนชอง 11
 กรรมการรับเชิญตัดสินรอบสุดทายในการแขงขันการพัฒนาซอฟตแวรแหงชาติ ประเภทโปรแกรมเพื่อความ
บันเทิง (เกม) จัดโดย ไตรภาคี NECTEC ตั้งแตป 2548 ถึงปจจุบัน
 กรรมการหลักสูตร ภาควิชา Digital Art คณะคิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 อาจารยสอนหลักสูตรพัฒนาโปรแกรมบนมือถือโดยใชภาษา J2ME, สถาบัน Net Design
 อาจารยประจําภาควิชาคณะดิจิตัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 อาจารยรับเชิญและวิทยากรพิเศษ บรรยายใหกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภาครัฐตางๆ อาทิ
มหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยหอการคา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ซอฟตแวรปารค และ NECTEC
 วิทยากรบรรยายหัวขอ “การพัฒนาโปรแกรมบนมือถือโดยภาษา Java” ในการอบรม Samart Innovation
Awards ครั้งที่ 4'

บริษัท แอดวานซ อินเทลลิเจนซ โมเดิรนนิตี้ จํากัด
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 วิทยากรบรรยายหัวขอ “Career Path for Game Programmer” ในการอบรม SIPA Professional Game
Training 2006
 แขกรับเชิญรายการ “G Square” เผยแพรภาพทางเคเบิลทีวี
 วิทยากรบรรยายหัวขอ "แนวโนมและทิศทางการใชบริการสื่อหลอมรวมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ของไทย" ใน
วันที่ 18 ตุลาคม 2550 จัดโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
 วิทยากรบรรยายหัวขอ “การผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทย” ในงาน BIG FESTIVAL 2008
 วิทยากรบรรยายหัวขอ “How to GURU design” สาขาคอมพิวเตอรเกมมัลติมเี ดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
 แขกรับเชิญรายการ “Click Zone” เผยแพรภาพทางเคเบิลทีวีและ Thai TBS
 รางวัล Hall of Frame จากศูนยบมเพาะธุรกิจ ซอฟตแวรปารคประเทศไทย (Software Park)

บริษัท แอดวานซ อินเทลลิเจนซ โมเดิรนนิตี้ จํากัด
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CYBERPLANET INTERACTIVE

Established in the year 2000, CyberPlanet Interactive is the first and largest developer in
Thailand, financially supported by the SMEs Venture Capital Fund, owned by the Thai
Government. The company is the licensed game developer of Nintendo DS and Wii. Our
product lines comprise of casual games, targeting to casual gamers at all ages and genres,
available on Nintendo Wii, Nintendo DS, Playstation 2, PC, mobile platforms in 8 languages.
The company will release more than 20 console game titles in 2008. In the past we have
released more than 38 casual games on PC, over 100 mobiles games and 5 PS2 games. Some
of our clients are Eidos, UFO, Mindscape, Valcon Games, GameTap, Real Arcade and some
other well known global game publishers from USA and Europe.
The company has received more than 26 awards from both local and international
awards competition. CyberPlanet has won 4 consecutive years in Entertainment categories in
Asia Pacific ICT awards competition among candidates from over 14 countries.
VISION&GOAL
We aim to thrive as Thailand's most respected game developer and establish ourselves
as one of the leading video game developers in the global arena.
MISSION
Our mission is to offer innovative, unique products with global standard quality and
optimize customer satisfaction, businesses and gamers alike

Highlight Products
1. Barbie Fashion show (DS/PC)
•

The Barbie Fashion Show game is a game about a model with the look and
personality of the fabulous Barbie Dolls that we know so well. The game is about
Barbie, the designer, who is so famous in her designing career. She has
designed the clothes for many fashion shows in various concepts such as BedTime, or Hawaii.

2. Cold Stone Creamery : Scoop It Up
• The cone in your left hand with the Nunchuck, the ice-cream scooper in your
right hand with the Wiimote; enjoy bring an ice-cream shop owner in this new
and unique Casual Management game.
•

Enjoy playing numerous mini games by using Wiimote in various ways.

•

2 Single-player modes - Career mode and Rush Hour mode; and a multi-player
mode - Battle mode.

3. Paddle Pop Pyrata (Wii/PC)
•

Paddle Pop Pyrata is an action 3D game that
a player plays a role of Prince Paddle Pop and
his gang to find out 3 magical ice creams to
successfully seal skull stick. The magical ice
creams are hidden in 3 territories consisting of
the Lost Jungle, the Undersea Kingdom and
the Frozen Icelands. When the player finds all
3 of them, he will be returned to the Paddle
Pop Kingdom to chase the shadow master
seizing his kingdom out.

Who are we?
We are Game Square Interactive, one of the most prominent game
developers in Thailand.

Accomplishment 2009
GSI took the spotlight in SIPA Game Contest 2009.

Ultimate Fixer the first prize in
Console Game Category

uCube the first prize in
Mobile Game Category

Accomplishment
Our accomplishments in Thailand Animation and Multimedia 2006.

GSI won two awards from Thailand Animation and Multimedia 2006 (TAM2006).

Game Conference
Game Square Interactive represented Thailand in renowned game
conference worldwide.

Communic Asia 20
05

GSI in the Press
GSI in the highly respected international presses such as Japanese
4gamer.net and others.

Our Services
We provide full range of services from development to distribution
games in Thailand

PC Game
The casual PC arcade game is one of our
specialization.

Our Services
We provide full range of services from development to distribution
games in Thailand

Console Game
We are Nintendo Wii and DS authorized
developer.

Our Services
We provide full range of services from development to distribution
games in Thailand

Singapore Idol

Alfa Romeo

DTAC
(Thai Carrier)

Mobile Development
The casual PC arcade game is one of our specialization.

Portfolio
With more than 100 games developed across all the platforms to our clients
worldwide, GSI could ensure your project the success.

Developer Profile
Brief introduction to Game Square Interactive.
• Game Square Interactive (“GSI”), established in 2003, is one of the prominent
developers in Thailand with international exposure with more than 40 game titles
available in the market.
• GSI has high experience working with one of Japanese most respected developers
and publishers for more than 3 years.
• Our developing team first outsourcing Nintendo DS project will be launched in late
this year or early next year.
• Mr. Worasing Rinsurongkawong, the company Chief Executive Officer and Lead
Developer, is highly experienced in game development as well as academic research
in the field of computer science. Some of his works include:
• Published Papers
• Pass Planning and Decision Making for Distributed Soccer Agents in Dynamic
Workspace in IC-AI'02 International Conference in Las Vegas.
• Distributed Multi-level Adaptation for Dynamic Multi-Agent Systems in 1999 IEEE
International Conference on Systems, Man, and Cybernetics in Tokyo.

• Award
• 1st prize in the first Thailand Programming Competition (Game Category)

Contact

Mr. Manote Seelek
General Manager
Address : 17/94 Moo 11 Ladphrao Ladphrao Bangkok 10230 Thailand
Office : (+66) 2578-3990
Fax : (+66) 2578-0075
E-Mail : manote@gamesquare.co.th

COMPANY PROFILE
INTRODUCTION
Novaleaf is a software and technology company which focuses on game development, software consulting, and application
development. We are based in the beautiful city of Bangkok in The Kingdom of Thailand. The company currently has more than
20 full-time employees. Novaleaf is supported by both the Board of Investment (BOI) and the Software Industry Promotion
Agency (SIPA).
Novaleaf's consulting team develops software for enterprises ranging from small to Fortune 500. We provide a competitive
advantage over competitors due to our high technical competence and longtime experience designing, implementing, shipping,
and supporting products.
Novaleaf Game Studios focus on developing high-quality games for the XBOX360 and Windows PC using Microsoft C# and XNA
technologies. Today, Novaleaf Game Studios plays important part in game development community both inside Thailand and in
the international arena. We are a co-founder of IGDA Bangkok Chapter, a co-organizer of the Thai game developer conference,
TGDXCON 2009, and present our R&D findings internationally at venues like GDC Asia.
As a company, Novaleaf also supports IT education in Thailand by sending our most talented staff to teach in universities, and
Novaleaf sponsors CWITE.org, a non-profit Thai organization that provide IT education to underprivileged citizens, in both
finance and labors.
Our greatest strengths are our employees and the intellectual property (IP) they produce. We invest heavily in their growth by
providing educational resources, various on-the-job amenities like free dinner, and also a robust 10% profit sharing.
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NOVALEAF GAME STUDIOS
Novaleaf Software started its game studios division in September 2007. Our mission is to create fun, unique games that are as
enjoyable to play as they are to develop. We are committed to pushing our capacities as individuals, an organization and as an
employer.

Novaleaf Game Studios specializes in real-time rendering technology and making games for the next-gen console such as
XBOX360. We develop complex (multi-person and multi-month) titles and our game genres range from Casual Puzzle, to Arcade
Action, to MMO-RTS.

OUR TECHNOLOGY: NIVA ENGINE
Novaleaf is proud to be a research-focused game studio. We are developing our own game engine called the Niva Engine that
applies state of the art real-time simulation technology. The engine is designed from the ground up to be highly modular; solving
many integration and scalability issues that would arise from multiple team members and projects. Using the Niva Engine,
developers and artists enjoy rapid development and prototyping. Since our Niva Engine also supports Cross platform game
production, Novaleaf expects it will be able to create titles for multiple platforms with significantly less development time and
investment. Niva Engine is one of the many examples demonstrating our commitment to pushing our capacities as individuals, an
organization and as an employer to create great, world-class games at low costs.
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WORK EXAMPLE: BIOLOGY BATTLE
Biology Battle was Novaleaf Game Studio's first game ever. We created it using Microsoft's XNA technology, and self-published
1
2
it to XBLCG to test player and press response to the title. The result is that Biology Battle gains favorable player and press
responses. Some of feedbacks are shown below:

As shown by the MetaCritic reviews quoted above, Biology Battle has received high praise from a number of game critics. One of
the features that have been most successful is the variety of minigames found in Biology Battle’s “versus” multiplayer games.
Each of these unique minigames is original gameplay and designed by Novaleaf’s team.

1
2

Player Response: Biology Battle's Xbox.com forums: http://forums.xbox.com/24188634/ShowPost.aspx
Press Response: Biology Battle's MetaCritic page: http://www.metacritic.com/games/platforms/xbox360/biologybattle
3

3

In addition to Metacritic, Biology Battle was featured in the Gamesradar website as “one of the seven great Xbox Community
Games you need to get”. The website even praised Biology Battle as being better than the Wing Commander Arena and
Battlestar Galactica games, which are famous titles available on XBLA, the Xbox360's digital distribution channel.
One writer on Examiner.com, a site that allows local credible, passionate, and knowledgeable influencers share their city-based
knowledge with readers, rated Biology Battle as one of the top five of Xbox Live Arcade games. Metacritics tracked reviews and
the GamesRadar article are examples of the success of Biology Battle game in professional opinions. As a game studio, what
Novaleaf's employees are proud of the most is that gamers love Biology Battle. The title has become a favorite for many gamers
in the United States and European countries (such as it is a top five XBOX Live game to the writer of Examiner.com).
Novaleaf is committed to continuously deliver world-class games to all gamers, and bring back the pride to everyone at the
company, and all Thais.

3

GamesRadar is a multi-format video game website featuring previews, reviews, features, videos, cheats, forums and breaking
news. GamesRadar receives approximately 3.25 million unique visitors per month. (GamesRadar and Cheat Planet readership
tops 3.2m // GamesIndustry.biz)
4
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NOVALEAF TEAM
Novaleaf is its Employees. Because of this, we do not just hire smart and hardworking people – we help them
achieve greatness. At Novaleaf, all members receive competitive salaries and world class benefits. We believe that
creative freedom, an emphasis on learning, a fun environment, and good old fashioned hard work are integral to
helping our talented and diverse employees reach their full potential.
This is not just marketing mumbo-jumbo. For starters, employees are allowed to spend 20 percent of their work
time working on projects of their own choosing. On any given day, you will probably run into Novaleaf employees
discussing technology in the lounge, reading books from our vast collections, or playing new-released games on a
sofa. At Novaleaf, staying educated is one of our top corporate priorities.
Novaleaf employees work closely with one another; and group collaboration is essential. Our “group-cluster” work
environment makes this high degree of integration possible. For people used to working independently, this does
require some adjustment. However, the resulting gain in productivity, social connections, and team spirit are
incredible.

MANAGEMENT TEAM
Our management team brought Novaleaf Software from its 2 person beginnings to the 20s person company it is
today, and has done so in a sustainable way. Due to the hard work of the management team, Novaleaf Game
Studios has solid financials (secure revenue streams from our prior title, zero debt, and low costs) and is a leader in
the fledgling Thai game industry.
Tidarat Thanapakpawin is Executive Producer, focusing on the operational
fitness of Novaleaf Game Studios, and on the management tasks of getting
games finished on time and on budget. She is responsible for timely
delivery and the final quality of the game.
Tidarat holds a Bachelor in Computer Science from Chulalongkorn
University (Thailand) and a MBA from Willamette University (USA). She
graduated as the top of her MBA program. Her previous work experience
includes 3-year B2B management at Winimex Industry Co.,ltd.
Jason Swearingen is Executive Director. While he aids in long-term
strategic planning, Jason's primary focus is on the daily activities of
Novaleaf as Creative and Technical Director.
Jason graduated from the University of Washington (USA) with degrees in
Business Administration and MIS. Jason worked for 6 years at Microsoft,
including development on Vista's DRM SDK.

DESIGN TEAM
Novaleaf Game Studio puts great care and attention to detail into our titles. We not only consider our target
customer’s expectations, but strive to make games that we personally find enjoyable, challenging, and love to play.
Jason Swearingen is the game designer of Biology Battle, Novaleaf Game Studio’s
first game and highly rated as a unique and solid addition to the Dual-StickShooter genre. The game has earned acclaim from review sites like Destructoid
(80%) and GameFocus (85%, Editors Choice). Biology Battle has also been
featured in numerous publications, including Gamasutra, Official Xbox Magazine,
and Famitsu.

Polsin Plussind is the game designer of Barnyard Blast for the DS (by Sanuk
Games). He has designed 4 DS and Wii game titles prior joining with Novaleaf.
Polsin graduated with degrees in Game Design and Graphic Design from the Art
Institute of Vancouver.

PRODUCTION TEAM
Novaleaf Game Studios has an in-house production team capable of handling all aspects of game development
including AI, Modeling, Animation, Engine, and Design. With our first title (Biology Battle) we have proven our
team’s ability to create high quality game titles at low cost. Focusing on researching and developing our own IPs,
Novaleaf hires the best experienced programmers both in and outside Thailand. Our team consists of honor
students, researchers, Master degree graduates, and award winners. We are proud of our diverse group of
employees and are ready to deliver you games you'll be thrilled about.

KEY STAFF MEMBERS

Thitipong Krungkaew is a main game developer of Biology Battle. His expert in
graphic-related programming contributes tremendously in Novaleaf game and
engine projects.
st

Thitipong graduated with 1 class honor in BS of computer engineering from
Kasetsart University. His work experiences include teaching to undergraduate
students at Sripatum University and developing web-based applications for
Reuters Software (Thailand) Co., Ltd.
Ezzart El-Barbary joins Novaleaf as a lead programmer. He brought more than 6
years of programming and project management experiences with him. Currently,
Ezzart is the team’s expert in AI.
Ezzart has MS in computer science (advanced AI), and BS in physics (honors) from
The University of Birmingham (UK). He Speaks English, Arabic, and Thai.

Kjell Arne Eriksson is a lead artist who has previously creating arts for numerous
of games for PC, DS, Wii, PSP, and Xbox360 consoles. He had 4-year experiences
working for game studios in Sweden and Thailand before joining Novaleaf.
Kjell gets BA of Arts with a major in Information Design with specialization in
informative Illustration from Mälardalens högskola University (Sweden)

Here is a breakdown of the full product staff we currently have at Novaleaf Game Studios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Executive Producer
1 Executive / Creative / Technical Director
1 Game/ Level Designers
1 Technical Lead / QA Lead / AI / Engine Dev
1 AI Dev
1 Graphics Lead (HLSL)
4 Gameplay Devs (inc. Audio Engineering)
1 Concept Artist / Lead Artist
1 3D Modler
1 2D Artist / 3D Animator
1 3D / Rendering / Animation Dev

As our studio is growing, this listing is our current staff breakdown at the time of this writing.

1. Introduction
Brief Company Profile
COMPANY NAME:
CEO:
Founded:
NO OF EMPLOYEES:
NO OF FREELANCERS:
CAPITAL INVESTMENT:
BUSINESS FOCUS:

PromptNow Company Limited
Natjira Honda
2003
35
10
15 Million THB
Mobile Games and Digital Content Services

MAIN PRODUCTS AND SERVICES:
 Mobile Game Development
 PC Massive Multiplayer Online Game
Development
(MMOG)
 Mobile Content Aggregation Service
 Mobile Solution (Professional Service)
SPECIALTY:
BRAND NAME:

J2ME, BREW and MMOG Games Development
Game Yuppie
http://www.gameyuppie.com

PromptNow Company Limited, a subsidiary of MFEC Public Company Limited (SET:
‘MFEC’) is a leading Mobile Content Solutions company in Thailand. We develop mobile
games and applications for leading game publishers, handset manufacturers and mobile
operators across the world. Our core expertise is in J2ME, BREW, Symbian and MMOG
games development. We provide complete content outsourcing services to telecom
carriers and game publishers. Services include games and entertainment application
development, testing, porting, translation, content aggregation and hosting services.
Our games have won prestigious accolades and we are recognized as a premium multiplatform gaming company providing downloadable and online multi-player games that
combine vivid graphics and extraordinary game play. Our entertainment applications,
on the other hand, compromise nothing on impressive appearance, practical functions
and features. These enticements serve well for consumers who crave for more fun and
entertainment.
Our Mobile Games Development Center is home to our Thai game portal; branded
GAMEYUPPIE. We host games for wireless, console and online gaming platforms, as well
as exciting new contents from our partners worldwide. In addition, our performance in
application development crosses out territorial barrier as we gain trust among major
institutions including entertainment, financial, education and telecommunication
segments. Our consistent research and development keeps us envisioning only the best
for our customers.

2. Services
Each and every mobile game and application produced by PROMPTNOW was carefully
designed to take the gamers and entertainment fans to another level of utmost
pleasuring experience. The details of game services are as listed below:


Mobile game, Multi-platform enabled Mobile Game Development



Mobile Multiplayer Online Game Development



Japanese Mobile Game Platforms Development (i-appli, s-appli and o-appli)



Content Delivery Platform



Mobile Content Portal



Mobile Karaoke Platform



PC Massive Multiplayer Online Game Development (MMOG)



Console Game Development

Our expertise on mobile games has won a profound trust from many A-listed companies.
While some interest to distribute our in-house game content through their well-known
channels, others grant us the total character license for a new game development as an
extension to their fast-growing business. Below are some of the masterpieces that we
have developed out of pure passion for gaming:

6. แบบประเมินผลผูประกอบการ

แบบประเมินการรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ
Thailand Digital Content International Market Development Program 2009
กลุม Animation
วิทยากร Mr. Vinncent Guo
กอนเขารวมโครงการทานคิดวาทานและทีมงานของทานมีความรู ความเขาใจ ในประเด็นตอไปนี้อยางไร
โปรดประเมินโดยทําเครื่องหมาย X ในชองที่ตรงกับความความเห็นของทานมากที่สุด
ลําดับ
1
2
3

4
5
6
7
8

9

หัวขอ

ดี

ปานกลาง

พอใช

ควรปรับปรุง
(ระบุ)

ความรูในเรื่องการตลาดตางประเทศ
ความรูในเรื่องการบริหารจัดการโครงการ
ความรูในเรื่องเทคนิคการตลาด
3.1 ความรูในขั้นตอนการพัฒนาเนื้อเรื่อง
3.2 ความรูในเรื่องการพัฒนาที่ตรงกลุมเปาหมาย
3.3 ความรูในเรื่องการกําหนดกลุมเปาหมาย
3.4 ความรูในเรือ่ งการเลือก Platform ที่เหมาะสมกับผลงานและเปาหมาย
3.5 ความสามารถในการทําแผนธุรกิจประกอบการเสนอขายผลงาน
ความรู ความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการนําเสนอผลงานตอผูซอื้
การผลิตผลงานที่ตรงตามความตองการของตลาด
ทานคิดวาผลงานที่สงเขาโครงการสามารถขายในตางประเทศไดหรือไม
___ มั่นใจมาก
___ มั่นใจ
___ ไมมั่นใจ
ทานคิดวาการมีผูเชี่ยวชาญตางประเทศมาใหคาํ ปรึกษาจะชวยพัฒนาผลงานของทาน
___ มั่นใจมาก
___ มั่นใจ
___ ไมมั่นใจ
ทานทําการตลาดตางประเทศดวยวิธีใด
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................

ลงชื่อผูใหขอมูล : ………………………………………………………………………
ชื่อผลงาน

: ………………………………………………………………………

บริษัท

: ………………………………………………………………………

แบบประเมินการรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ
Thailand Digital Content International Market Development Program 2009
กลุม Game
วิทยากร Mr. Frank Holz, Mr. Marc Kuepper
กอนเขารวมโครงการทานคิดวาทานและทีมงานของทานมีความรู ความเขาใจ ในประเด็นตอไปนี้อยางไร
โปรดประเมินโดยทําเครื่องหมาย X ในชองที่ตรงกับความความเห็นของทานมากที่สุด
ลําดับ
1
2
3

4
5
6
7
8

9

หัวขอ

ดี

ปานกลาง

พอใช

ควรปรับปรุง
(ระบุ)

ความรูในเรื่องการตลาดตางประเทศ
ความรูในเรื่องการบริหารจัดการโครงการ
ความรูในเรื่องเทคนิคการตลาด
3.1 ความรูในขั้นตอนการพัฒนาเนื้อเรื่อง
3.2 ความรูในเรื่องการพัฒนาที่ตรงกลุมเปาหมาย
3.3 ความรูในเรื่องการกําหนดกลุมเปาหมาย
3.4 ความรูในเรือ่ งการเลือก Platform ที่เหมาะสมกับผลงานและเปาหมาย
3.5 ความสามารถในการทําแผนธุรกิจประกอบการเสนอขายผลงาน
ความรู ความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการนําเสนอผลงานตอผูซอื้
การผลิตผลงานที่ตรงตามความตองการของตลาด
ทานคิดวาผลงานที่สงเขาโครงการสามารถขายในตางประเทศไดหรือไม
___ มั่นใจมาก
___ มั่นใจ
___ ไมมั่นใจ
ทานคิดวาการมีผูเชี่ยวชาญตางประเทศมาใหคาํ ปรึกษาจะชวยพัฒนาผลงานของทาน
___ มั่นใจมาก
___ มั่นใจ
___ ไมมั่นใจ
ทานทําการตลาดตางประเทศดวยวิธีใด
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................

ลงชื่อผูใหขอมูล : ………………………………………………………………………
ชื่อผลงาน

: ………………………………………………………………………

บริษัท

: ………………………………………………………………………

7. รายงานสรุปการขาย บริษัทแอนิเมชั่น
และเกมที่เขารวมโครงการ

แผนการนําเสนอผลงานแอนิเมชั่นในตางประเทศ
แอนิเมชัน่
Sale Packaging

สําหรับ Feature Film
สาหรบ
• Synopsis
• Treatment
• Sample of Storyboard
• Character Bible
• Trailer
• แผนการทํางาน ระยะเวลาการผลิต
กรอบงบประมาณการผลต
ป
ิ
• Company Profile
สําหรับ TV Series
• Synopsis
• Sample Episode
• Character Bible
• ตัวอยางซีรีสที่สมบูรณแลว1-2
ตอน พรอมบทบรรยาย พากษ
ดนตรีประกอบ
• แผนการทํางาน ระยะเวลาการผลิต
กรอบงบประมาณการผลิต
กรอบงบประมาณการผลต
• Company Profile

วิเคราะหสถานะผลงานปจจุบัน

กําหนดเปาหมายการขาย

Tiger Heart (กนยา
(กันยา แอนิ
แอนเมชน)
เมชั่น)
• ผลงานมีความพรอมในการนําเสนอ
ตอผูซื้อหรือ Publisher
Zoovivor (ลนชบอกซ
(ลันชบ็อกซ สตู
สตดิดโอ)
โอ)
• ผลงานอยูระหวางการพัฒนา
รายละเอียดตัวละคร
Metrosaur (โพลเพรส
(โพลีเพรส จากด)
จํากัด)
• ผลงานอยูระหวางการพัฒนา
Character Bible
Healer ((แอนิโมทีฟ จํากัด)
• ผลงานอยูระหวางการพัฒนา
Character Bible และเรียบเรียง
ขอมูลเปนภาษาอังกฤษ

Tiger Heart (กนยา
(กันยา แอนิ
แอนเมชน)
เมชั่น)
• หาผูรวมทุนในการผลิต 2D ทีวีซีรีส
Zoovivor (ลันชบ็อกซ สตูดิโอ)
• หาผู
หาผรวมทุ
วมทนในการผลิ
นในการผลตต 3D ทวซรส
ทีวีซีรีส
Metrosaur (โพลีเพรส จํากัด)
• หาบริษัทผูผลิตแอนิเมชั่น เพื่อ CoProduction
Healer (แอนิโมทีฟ จํากัด)
• หานักเขียนบทจากตางประเทศ
เพื่อรวมพัฒนาบทและเนื้อเรื่อง
และหาผูรวมทุนในการผลิต
ภาพยนตร 2D
Ampawa (บีบอยด ซีจี จํากัด)

Ampawa (บีบอยด ซีจี จํากัด)

• หานักเขียนบทจากตางประเทศ
เพื่อรวมพัฒนาบทและเนื้อเรื่อง
และหาผูรวมทุนในการผลิต
ภาพยนตร 3D

• ผลงานอยูระหวางการตัดตอ Trailer

1

สรุปุ ผลการนําเสนอผลงานแอนิเมชัน่ ในตางประเทศ
Company

Total
M ti
Meetings

Business Match Partner

Estimated
Value (฿)

Animotif
“Healer”

5

M6 (FR), Telefilms (AG), SAMG Animation
(KR) ALIBINALI (BRH) , FMC (CH)
(KR),

Co‐Pro funding 17 ลบ.

ยังอยูระหวางการ
ั
พฒนา

BeBoyd CG
“Ampawa”

9

UGATV (KR), Animasia (ML), Telefilms
(AG), Showcase for Kids (US), Toon Zone
Studios (US), Blackbone Entertainment
(ML), atv (TK), M6 (FR), FMC (CH)

Co‐Pro funding (US) 33
ลบ., (CH) 33 ลบ. รวม
ประมาณการ 66 ลบ.

มีตัวอยาง
Trailer, ยังอยู
ระหวางการพัฒนา

Kanya
“Tiger Heart”

4

Seven Spa (IT), Scrawl Studios, Davoli
M lti di (FR)
Multimedia
(FR), M6 (FR) , FMC (CH)

‐

มีตัวอยาง
T il ยังั อยู
Trailer,
ระหวางการพัฒนา

Lunchbox
“Z i ”
“Zoovivor”

7

Animasia (ML), Telefilms (AG), Showcase
for Kids (US)
(US), Toon Zone Studios (US),
(US)
Baby TV (FR), atv (TK) , FMC (CH)

Co‐Pro funding 17 ลบ.

ยังอยูระหวางการ
พัพฒนา
ฒนา

Polypress
“Metrosaur”
Metrosaur

7

Animasia (ML), Telefilms (AG), Showcase
for Kids (US)
(US), Toon Zone Studios (US),
(US)
Baby TV (FR), atv (TK) , FMC (CH)

Co‐Pro funding 17 ลบ.,
Merchandise License
20 ลบ.

ยังอยูระหวางการ
พัฒนา แตม
พฒนา
แตมี
character อื่นที
ประสบความสําเร็จ
ในการทํา
Merchandise
มาแลว

2

Remarks

แผนการเสนอขายผลงานเกม
เกม
Sale Packaging

ระยะที่ 1
ระยะท
• USP
• Synopsis
• Character Bible
• Game Play
• Prototype
ระยะที่ 2
• USP
• Synopsis
• Character Bible
• Game Play
• Prototype
• Game Design Document
• แผนการทํางาน ระยะเวลาการ
ผลิต กรอบงบประมาณการผลิต
• ลิขสิทธิ์รับรองการผลิตจาก
หนวยงานเจาของ Platform
• Company Profile และ Track
Record

วิเคราะหสถานะผลงานปจจุบัน

กําหนดเปาหมายการขาย

C A S (โนวาลฟ
C.A.S.
(โนวาลีฟ ซอฟท
ซอฟทแวร)
แวร)
• อยูระหวางการพัฒนา Prototype
Dark Silece (A.I.M.)
• ผลงานอยู
ผลงานอยระหวางการพฒนา
ะหวางการพัฒนา Game
Design Document และการเรียบ
เรียงของมูลเปนภาษาอังกฤษ
U Cube (เกมสแควร
(เกมสแควร อนเตอรแอคทฟ)
อินเตอรแอคทีฟ)
• อยูระหวางการพัฒนา Prototype
King Naresuan Online (พรอมทนาว)
• ผลงานอยรู ะหวางการพัฒนา Game
Design Document และการเรียบ
เรียงของมูลเปนภาษาอังกฤษ

C A S (โนวาลฟ
C.A.S.
(โนวาลีฟ ซอฟท
ซอฟทแวร)
แวร)
• หา Publisher สําหรับ Xbox Live
Arcade (นัดหมายในงาน GC San
Francisco)

Celebrity Salon (ไซเบอรแพลนเน็ต)

• พรอมนําเสนอตอผูซื้อ

Dark Silece (A.I.M.)
• หา Publisher หรือผูรวมทุนใน
Platform PSP Go
U Cube (เกมสแควร
(เกมสแควร อนเตอรแอค
อินเตอรแอค
ทีฟ)
• หา Publisher หรือผูรวมทุนใน PSP,
Dsi Ware และ iPhone
King Naresuan Online (พรอมท
นาว)
• หา Publisher หรือผูรวมทุนใน
Online MMORPG
Celebrity Salon (ไซเบอรแพลนเน็ต)
• หา Publisher หรือผูรวมทุนใน Wii
และ Wii Ware

3

สรุปุ ผลการนําเสนอผลงานเกมในตางประเทศ
Company

Total
Meetings

Business Match Partner

Estimated
Value (฿)

AIM
“Dark
Silence”

22

Atlus Activision,
Atlus,
Activision Disney
Disney, Square Enix,
Enix Focus
Home, Namco Bandai, Evolved Games, 2K Games,
Ubisoft, Bigben, 505 Games, Destineer,
Tradewest, Zoo publishing, Majesco, Atari,
Southpeak,
p , Capcom,
p
, THQ,
Q, EA,, Ignition,
g
, Konami,,
Codemasters

ประมาณการมูลคาจากการ
ประมาณการมลค
าจากการ
จําหนายใน platforms PSN
20 ลบ.

อยระหว
อยู
ะหวางการพฒนาเกม
างการพัฒนาเกม

Cyber Planet
“Celebrity
Salon”
l ”

3

Ubisoft, Nintendo, Disney

ประมาณการมูลคาจากการ
จําหนายใน platform NDS
50 ลบ.

มีตัวแทนการคาของบริษัท
ในโซนอเมริกาและยุโรป

Game
Square
I
Interactive
i
“U‐Cube”

22

Atlus, Activision, Disney, Square Enix, Focus
Home, Namco Bandai, Evolved Games, 2K Games,
Ubisoft Bigben,
Ubisoft,
Bigben 505 Games,
Games Destineer,
Destineer
Tradewest, Zoo publishing, Majesco, Atari,
Southpeak, Capcom, THQ, EA, Ignition, Konami,
Codemasters

ประมาณการมูลคาในการจัด
จําหนาย 3 platforms คือ
PSN DsiWare,
PSN,
D iW
iPh
iPhone
รวม 40 ลบ.

อยูระหวางการพัฒนาเกม

Novaleaf
N
l f
“C.A.S”

26

Atl Activision,
Atlus,
A ti i i
Di
Disney, SSquare Enix,
E i Focus
F
Home, Namco Bandai, Evolved Games, 2K Games,
Ubisoft, Bigben, 505 Games, Destineer,
Tradewest, Zoo publishing, Majesco, Atari,
Southpeak Capcom,
Southpeak,
Capcom THQ,
THQ EA,
EA Ignition,
Ignition Konami,
Konami
Codemasters, Blitz Game, Microsoft, Team 17,

ป
ประมาณการมู
ลคาจากการ

จําหนายใน platforms
XBLA 30 ลบ.

อยูระหวางการพฒนาเกม

ั

Prompt Now
“Kingg
Naresuan”

6

Gameforge, Gamigo, Bigpoint, Frogster,
Gamefirst, Travian

ไมสามารถประมาณการมูลคาได
เนื่องจากยังไมมี Prototype
yp
ภาษาอังกฤษใหทดลองเลน

อยูระหวางการทดสอบการ
ใหบริการเกมออนไลนใน
ไทย

4

Remarks

ผลการนําเสนอผลงานแอนิเมชัน่ และเกมในตางประเทศ

รวมประมาณการมู
ป
ลคาจากการนํําเสนอขายผลงานเกมและแอนิิเมชัน่ั
ในตางประเทศรวม 257 ลานบาท
โดยเปนประมาณการมู
โดยเป
นประมาณการมลค
ลคาจากกลุ
าจากกลมผลงานแอนเมชน
ผลงานแอนิเมชั่น 117 ลานบาท
ลานบาท
และกลุมผลงานเกม 140 ลานบาท

5

8. แบบประเมินผลการสัมมนา

แบบประเมินการประชุมนานาชาติ
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หลักสูตร
วันที่

: การประชุมนานาชาติ
: 24 กุมภาพันธ 2553

กลุม : แอนิเมชั่น
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู (TK Park)

โปรดประเมินการจัดประชุมโดยทําเครื่องหมาย X ในชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด
ลําดับ
1.

หวขอ
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ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

กิจกรรม
1.1 เนื้อหาการประชุมและหัวขอตางๆ มีความนาสนใจ
1.2 การถายทอดความรูของวิทยากร
1.3 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม
1.4 ความรูที่ไดสามารถนําไปใชในการทํางานได

2.

การจัดการสัมมนา
2.1 การประชาสัมพันธงาน
2.2 ความสะดวกในการลงทะเบียน
2.3 การใหบริการเจาหนาที่จัดประชุม

3.

สถานที่
3.1 ความเหมาะสมของพื้นที่
3.2 ระบบแสง, เสียง
3.3 ความสะดวกในการเดินทาง
3.4 การใหบริการอื่นๆ
3.5 อาหารวาง (รสชาติ ความพอเพียง ความสะดวก)
3.6 การตอนรับของเจาหนาที่

4.

หากทางหนวยงานมีการจัดกิจกรรมประเภทนี้อีก ทานสนใจเขารวมหรือไม
_____ สนใจ
_____ ไมสนใจ

5.

ทานสะดวกที่จะรับขอมูลเกี่ยวกับโครงการโดยวิธีใด
โทรศัพท ............................................................... โทรสาร ..................................................................
Email ...................................................................

6.

ขอเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : แบบประเมินนี้เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงกิจกรรมของโครงการและการใหบริการตอไป
ทางคณะทํางานขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือคะ
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9. รายชื่อผูเขารวมสัมมนา

มีจาํ นวนผูเขารวมงานสัมมนาทั้งสิ้น 129 คน
ใบลงทะเบียนผูเขารวมงานไดสงมอบใหกับทาง
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) แลว

10. กําหนดการแถลงขาวและสัมมนา
Thailand Digital Content International
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PRESS CONFERENCE SESSION
Registration & Coffee:
Participants:

10:00 am – 10:30 am

LCDR. Dr. Wuttipong Pongsuwan
Mr. Weerasak Kowsurat
Dr. Kamon Jirapong
Mr. Luk Techawanchai
Mr. Permboon Aimsupasit
Mr. Vinncent Guo
Mr. Frank Holz
Mr. Marc Kuepper
Mr. Juergen Ruesswig

– SIPA Acting President
– ITD Executive Director
– Dean of School of Digital Media, Sripatum University, Project Head
– Thai Animation & Computer Graphics Association (TACGA)
– Thai Game Software Industry Association (TGA)
– Animation Consultant
– Game Consultant
– Game Consultant
– Game Consultant

เริ่ม 10.30 – 11.50 น.
10.30 – 10.40 น. Dr.Kamon’s welcoming speech
พิธีกร
กลาวเชิญแขกผูมีเกียรติเขาสูงานแถลงขาว กลาวเชิญ ดร.กมล ขึ้นกลาวรายงาน
ดร.กมล
กลาวถึง ความเปนมาและวัตถุประสงคโครงการ การดําเนินงานที่ผานมาและผลสัมฤทธิ์ (10 นาที)
10.40 – 10.50 น. ITD Executive Director’s speech
พิธีกร
กลาวเชิญ ผอ. ITD
ผอ. ITD
กลาวถึงความรวมมือระหวาง SIPA-ITD ดานการสงเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทในเวที
ตางประเทศ และการรวมมือผลักดันอุตสาหกรรมสรางสรรคไทย (Creative Economy) (10 นาที)
10.50 – 11.00 น. SIPA Acting President’s speech
พิธีกร
กลาวเชิญ ผอ. SIPA
ผอ. SIPA
กลาวถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรม/ผูประกอบการไทย โดยเฉพาะการพัฒนาผลงาน/ศักยภาพของไทย
เพื่อตอบรับกับตลาดตางประเทศ (10 นาที)
11.00 – 11.25 น. Introduction of Animation and Game Consultants, and the Thai Animation & Game Finalists
พิธีกร
เชิญ ดร.กมล ขึ้นแนะนําผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 4 ทาน (20 นาที)
Animation
Mr. Vinncent Guo introduces himself and the 5 teams altogether in 10 min.
Beboyd CG, Animotif Studio, Lunchbox Studio, Kanya Animation, Polypress Studio
Game
Mr.Frank Holz, Mr.Marc Kuepper, Mr.Juergen Ruesswig introduce themselves altogether in 5 min.
Mr. Frank introduces 5 dev teams in 10 min.
Novaleaf, PromptNow, GameSquare Interactive, AIM, CyberPlanet Interactive
ดร.กมล
กลาวปดทายขอบคุณผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการไทยที่เขารวมโครงการ รวมถึง SIPA, ITD และ
TK Park ที่ใหความเอื้อเฟอสถานที่ และคณะทํางานทุกทาน
11.25 – 11.50 น. Press Interview Session
พิธีกร
ขอบคุณ ผอ. SIPA, ITD ดร.กมล และเชิญนักขาวสัมภาษณ (25 นาที)
จบการสัมภาษณ พิธีกรเชิญทุกทานรวมรับประทานอาหารที่ราน นรา ชั้น 7 Central World
และแจงกําหนดการตอนบายคราวๆ
11.50 – 12.50 น. Lunch at Nara Thai Cuisine, 7th Fl., Central World Shopping Complex
รวมรับประทานอาหารกลางวันและพูดคุย-สัมภาษณตอที่รานอาหาร
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SEMINAR SESSION
Registration:

12:30 – 13:30 pm

Mini Theater Room 1: Animation Seminar
13:30-15:00 pm

Introduction to Project and Selected Teams
Industry Trends & Market Opportunity in China
Project Presentation and Case Study 1:
BeBoyd CG (3D Animation:Film+TV Series)

15:00-15:15 pm

Coffee Break 1

15:15-16:30 pm

Project Presentation and Case study 2:
Lunchbox Studio (3D Animation: TV Series)
Project Presentation and Case Study 3:
Polypress (Character Design and Merchandising)

16:30-16:45 pm

Coffee Break 2

16:45-17:45 pm

Project Presentation and Case Study 4:
Kanya Animation (2D Animation: TV Series)
Project Presentation and Case Study 5:
Animotif (2D Animation: TV Series)

17:45-18:30 pm

Conclusion and Outlook
Q&A

Mini Theater Room 2: Game Seminar
13:30-15:00 pm

Introduction to Project and Selected Teams
Industry Trends (Hardware / Game / Technology)
Project Presentation and Case Study 1:
Game Square Interactive (Handheld/Mobile)

15:00-15:15 pm

Coffee Break 1

15:15-16:30 pm

Project Presentation and Case study 2:
Novaleaf (XBLA)
Project Presentation and Case Study 3:
AIM (Handheld)

16:30-16:45 pm

Coffee Break 2

16:45-17:45 pm

Project Presentation and Case Study 4:
PromptNow (Online Game)
Project Presentation and Case Study 5:
Cyber Planet Interactive Public Company Limited (Console)

17:45-18:30 pm

Conclusion and Outlook
Q&A

18:30-19:30 pm

After-Seminar Mingle Session
In front of Mini Theatre. Snacks, wine and beer are served.

Remarks:

Seminar runs in English language with no translation device provided
Coffee Breaks served in rooms
Reservation only
No show reservation will be replaced by next waiting in line
20-minute-late reservation is considered as no-show

11. ขอมูลการแถลงขาว
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Press Release for Thailand Digital Content International Seminar 2010:
“the Road to Global Market”

1. ภาพรวมอุตสาหกรรม
จากรายงานอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมของไทยป 2552 พบวาอุตสาหกรรมทั้งสองมีมูลคา
รวมกันประมาณ 21,172 ลานบาท โดยอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นมีมูลคา 12,086 ลานบาท ขณะที่
มูลคาอุตสาหกรรมเกมมีมูลคา 9,086 ลานบาท ซึ่งมูลคาการเติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและ
เกมดังกลาวเพิ่มจากป 2550 รอยละ 40 อยางไรก็ตามหากประมาณการเติบโตของอุตสาหกรรมอยาง
ตอเนื่องสอดคลองกับการเติบโตของมูลคาเปาหมายอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทย ภายในป 2556
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมของไทยจะมีมูลคาถึง 30,587 ลานบาท โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป
อยูที่รอยละ 11.4 จึงกลาวไดวาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมของไทยกําลังกาวเขามามีบทบาทสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ประมาณการมูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมไทยป 2549-2556
35,000

CAGR 11.4%

ลานบาท
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12,898

10,000

6,098

5,000
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20,477
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10,289

12,086

10,188

22,802
11,436

25,397

12,853

27,992

14,270

30,587

15,687

7,536

6,800

7,540

2549

2550

11,366

12,544

13,722

14,900

ป

0
2551

2552

2553

แอนิเมชั่น

2554

2555

2556

เกม

ที่มา: Thailand’s Digital Content Industry 2009: Animation & Game
จัดทําโดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) รวมกับ
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
หมายเหตุ มูลคาอุตสาหกรรมรวมถึงมูลคาตลาด (Market Value) และ มูลคาการผลิต (Production Value)

[1]
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2. ความเปนมาโครงการ
จากการที่สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) ไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ใหดําเนินโครงการ
การศึกษาขอมูลงานแสดงสินคาและนิทรรศการดานดิจิทัลคอนเทนทและการวางแผนการตลาดเพื่อ
โอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทย ในระหวางเดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2552
โดยตามโครงการดั ง กล า ว ได มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด า นการตลาดต า งประเทศให แ ก
ผูประกอบการ และการจัดสัมมนานานาชาติดานแอนิเมชั่นและเกม โดยมีการเชิญผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศมาบรรยายดานการตลาดในภาพรวมและโอกาสของผูประกอบการไทยในเวทีตางประเทศ
ทํ า ให ท ราบถึ ง ข อ เด น และข อ ด อ ยของผลงานแอนิ เ มชั่ น และเกมของไทย รวมถึ ง ความจํ า เป น ของ
ผูประกอบการไทยที่จะตองวางแผนพัฒนาผลงานอยางมีกลยุทธ
สืบเนื่องจากโครงการตามที่ไดกลาวขางตน สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน) ไดเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทยอยางตอเนื่อง โดย
เล็งเห็นถึงความจําเปนในการจัดหาผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเพื่อมาใหคําปรึกษาและชวยวางแผนใน
การพัฒนาผลงานอยางมี กลยุ ทธ เพื่อใหไดผลงานคุณภาพระดับสากลผา นมุมมองของผู เชี่ย วชาญ
ตางประเทศ ซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสทางการตลาดแกผลงานแอนิเมชั่นและเกมของผูประกอบการไทยมาก
ยิ่งขึ้น โดยผูประกอบการสามารถแลกเปลี่ยนความรูและรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
โดยตรง สถาบันฯ จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงาน โครงการจัดจางผูเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อพัฒนาผลงาน
แอนิเมชั่นและเกมสูตลาดตางประเทศ เพื่อเปนการตอยอดการพัฒนาผูประกอบการไทยจากโครงการที่
ผานมาโดยในการดําเนินโครงการดังกลาว ทางสถาบันฯ จัดใหมีผูเชี่ยวชาญทั้งดานการพัฒนาผลงาน
และการตลาดในตางประเทศ ในธุรกิจแอนิเมชั่นและเกม มารวมตั้งแตการคัดเลือกผูประกอบการเขา
รวมโครงการ พรอมจัดกิจกรรมอบรมทั้งการพัฒนาผลงานและการตลาด (Product Development &
Strategic Marketing Planning) โดยมีคณะทํางานที่มีประสบการณในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท
ไทยทําหนาที่ประสานงานใหแกผูประกอบการไทยตลอดโครงการ ทั้งนี้ นอกจากจะมุงสรางองคความรู
ใหกับผูประกอบการไทยผานประสบการณของผูเชี่ยวชาญมืออาชีพแลว ยังมีเปาหมายในการสรางมูลคา
ใหกับทักษะฝมือและผลงานของคนไทย รวมถึงสรางโอกาสทางการตลาดใหผูประกอบการไทย โดย
สถาบันฯ รวมกับผูเชี่ยวชาญ จะใหแนวทางผูประกอบการที่รวมโครงการในการจัดทํา Presentation
Package เพื่อสามารถนําเสนอผลงานตอผูซื้อตางประเทศตอไป
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3. การดําเนินโครงการ
เพื่อเปนการสรางโอกาสและเตรียมความพรอมใหแกอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมของไทย
ดังนั้นสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) (ITD) โดยไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA)
จึงได
ดําเนินงานภายใตชื่อโครงการจัดจางผูเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อพัฒนาผลงานแอนิเมชั่นและเกมสูตลาด
ต า งประเทศ เพื่ อ เป น การพั ฒ นาผู ป ระกอบการไทยให มี ศั ก ยภาพเพื่ อ ผลั ก ดั น ผลงานสู ต ลาด
ตางประเทศ โดยในการดําเนินโครงการดังกลาว ทางสถาบันฯ ไดจัดใหมีผูเชี่ยวชาญทั้งดานการพัฒนา
ผลงานและการทําตลาดในตางประเทศสําหรับธุรกิจแอนิเมชั่นและเกม มารวมคัดเลือกผลงานของไทย
ที่สมัครเขารวมโครงการ โดยมีผลงานที่ไดรับการคัดเลือกเขาโครงการจากกลุมงานแอนิเมชั่น 5 ผลงาน
และกลุมงานเกม 5 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 10 บริษัท โดยผลงานทั้งหมดนี้จะไดรับบริการใหคําปรึกษาจาก
ผู เ ชี่ย วชาญตา งประเทศ ทั้ ง ในด า นการพั ฒ นาผลงาน การบริห ารจั ด การโครงการ และการตลาด
ตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยพัฒนาศักยภาพผลงานและผูประกอบการไทยใหสามารถแขงขัน
ในตางประเทศได
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเกมที่ไดรับคัดเลือกเขามาใหคําปรึกษาในดานธุรกิจเกม คือ บริษัท
IEM Consulting จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนบริษัทที่ใหบริการดานการบริหารจัดการธุรกิจแกกลุม
ผูพัฒนาเกมในยุโรป โดยมีการใหคําปรึกษาเชิงกลยุทธเรื่องการพัฒนาธุรกิจ การเสนอขายผลงาน
(Pitching) การประชาสัมพันธและการตลาดในตางประเทศ รวมถึงการจัดหาแหลงเงินทุน โดยมีคุณ
แฟรงค โฮลซ (Frank Holz) คุณยัวรเกน รอยสวิช (Juergen Reusswig) และคุณมารค คืปเปอร
(Marc Kuepper) เปนที่ปรึกษาและใหความรูแกผูประกอบการที่ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ
ประกอบดวยบริษัทพัฒนาเกมไทยจํานวน 5 ราย ไดแก 1) บริษัท โนวาลีฟ ซอฟตแวร จํากัด 2) บริษัท
เกมสแควร อินเตอรแอคทีฟ จํากัด 3) บริษัท ไซเบอรแพลนเน็ต จํากัด 4) บริษัท แอดวานซ อินเทลลิ
เจนซ โมเดิรนนิตี้ (AIM) จํากัด 5) บริษัท พรอมทนาว จํากัด
ผูเชี่ยวชาญดานแอนิเมชั่นที่ไดรับคัดเลือกเขามาใหคําปรึกษาในดานแอนิเมชั่น คือ คุณวินเซนต
กาวว (Vinncent Guo) จากประเทศสิงคโปร ซึ่งมีประสบการณทางดานแอนิเมชั่นมากกวา 20 ป มี
ความเชี่ ย วชาญทั้ ง ในด า นการผลิ ต แอนิ เ มชั่ น การบริ ห ารโครงการ และการตลาดต า งประเทศ
โดยเฉพาะการหาผูรวมพัฒนาผลงานและชองทางการตลาดในประเทศจีน ซึ่งปจจุบันเปนที่ปรึกษา
ให กั บ บริ ษั ท แอนิ เ มชั่ น ในหลายประเทศเช น ประเทศจี น สิ ง คโปร ฝรั่ ง เศส รงมถึ ง ที่ ป รึ ก ษาให แ ก
หนวยงานภาครัฐ เชน MDA Singapore สําหรับผูประกอบการที่ผานการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ
ดานแอนิเมชั่น นั้นมีจํานวน 5 ราย ไดแก 1) บริษัท บี บอยด ซีจี จํากัด 2) บริษัท กันยา อนิเมชั่น
จํากัด 3) บริษัท โพลีเพรส จํากัด 4) บริษัท แอนิโมทีฟ จํากัด 5) บริษัท ลันชบ็อกซ สตูดิโอ จํากัด
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ตลอดระยะเวลาที่บริษัททั้ง 10 บริษัทไดเขารวมโครงการนั้น ผูเชี่ยวชาญทั้งดานแอนิเมชั่นและ
ดานเกมไดเขาไปศึกษาแลกเปลี่ยนความรูและใหคําปรึกษาแกบริษัทถึงสถานประกอบการ โดยมีการ
จัดเปน Focus Session บริษัทละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2552 และชวงเดือน
กุมภาพันธที่ผานมา อีกทั้งยังไดมีการประชุมผาน Video Conference ในระหวางการดําเนินโครงการ
เพื่อใหการใหคําปรึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง ซึ่งผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศไดถายทอดความรู ดานการ
ผลิต ดานเทคโนโลยี ดานการพัฒนาธุรกิจ การเสนอขายผลงานในระดับนานาชาติ การประชาสัมพันธ
และการตลาดในตางประเทศ ใหกับผูประกอบการที่เขารวมโครงการ ซึ่งผูประกอบการสามารถนํา
ความรูที่ ได รั บจากการปรึกษามาใชในการวางแผนผลิตผลงานของตนเองอย างมีกลยุท ธ เพื่อใหมี
ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศได โดยในเดือนสุดทายของโครงการผูเชี่ยวชาญจะไดนํา
ผลงานของผูประกอบการที่มีความพรอมไปเสนอตอผูซื้อหรือผูรวมทุนในตางประเทศตอไป
สถาบัน ฯ เชื่ อมั่น ว า ความร ว มมื อ ระหว า งสํา นัก งานสง เสริ มอุ ต สาหกรรมซอฟตแ วร ฯ และ
สถาบันฯ ที่มีเปาหมายรวมกันสงเสริมและสนับสนุนทั้งดานโครงการวิจัยและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของไทยนี้ จะชวยใหผูประกอบการไทยสามารถสรางมูลคาเพิ่มจาก
การทําธุรกิจเชิงสรางสรรคไดมากขึ้น โดยการสนับสนุนเงินทุนจากหนวยงานภาครัฐในการวิจัยและ
พัฒนา และการบริหารจัดการโครงการโดยคณะทํางานที่มีประสบการณ จะเปนการสนับสนุน
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท ดานแอนิเมชั่นและเกมของไทยอยางเปนรูปธรรมและเปนการดําเนินการ
ที่ผูประกอบการไดรับประโยชนโดยตรง

4. สิ่งที่ผูประกอบการจะไดรับ
การดําเนินงานของโครงการนั้นมุงหวังใหผูประกอบการไดรับผลประโยชนสูงสุดผานการเรียนรู
จากการให คํ า ปรึ ก ษาจากผู เ ชี่ ย วชาญซึ่ ง มี ป ระสบการณ แ ละมุ ม มองในอุ ต สาหกรรมมาเป น ระยะ
เวลานาน รวมถึ ง ได รั บ ทราบข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ เ ป น ประโยชน ต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยสิ่ ง ที่
ผูประกอบการจะไดรับจากโครงการมีดังนี้
• ขอมูลตลาดตางประเทศในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมที่เปนปจจุบัน
• เทคนิคและแนวคิดจากผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาผลงาน
• เครือขายทางธุรกิจ (Networking) จากผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ เชน การหา Script Writer ที่
เหมาะสมกับตลาดเปาหมาย
• การวางแผนเพื่อสงผลงานออกสูตลาด
• การวางแผนประชาสัมพันธ
• ผลงานที่ปรับปรุงแลวพรอมเสนอตอตางประเทศ
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ทั้งนี้ขอมูลและความรูที่เปนประโยชนจากโครงการนี้ยังจะไดรับการเผยแพรใหแกผูประกอบการ
แอนิเมชั่นและเกมทั่วไปที่ไมไดเขารวมโครงการ ตลอดจนสถาบันการศึกษา หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
และประชาชนทั่วไป เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาธุรกิจหรือตอยอดเปนองคความรู
ใหแกอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของไทยตอไป

5. ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศและคณะทํางาน
แอนิเมชั่น
Vinncent Guo (Singapore)
Advisor
China Information Broadcasting Network Co., Ltd

คุณวินเซนตเปนผูเชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมสื่อและโทรทัศนมากกวา 20 ป
โดยมีประสบการณตรงทั้งในดานการผลิต เชน งาน Post-production และ
การตลาด อีกทั้งยังไดเคยรวมงานกับหนวยงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิเชน ILM, Pixar, Sony
Digital Studios, Blue Ocean เปนตน ประสบการณการทํางานที่ผานมาทําใหคุณวินเซนตเปนผูที่มี
ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและโทรทัศนเปนอยางดีนอกจากนี้ยังมีความคุนเคยกับตลาด
ทั้งในยุโรป อเมริกาและในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน ซึ่งเปนตลาดที่กําลังเติบโตและ
เปนที่สนใจของผูประกอบการธุรกิจบันเทิงและมัลติมีเดียทั่วโลก
ปจจุบันคุณวินเซนตเปนที่ปรึกษาใหแกบริษัท China Information Broadcasting Network Co., Ltd
และบริษัทอีกหลายแหงในยุโรปและอเมริกาในดานการผลิตและการตลาด รวมถึงมีการรวมงานอยาง
ใกลชิดกับ Media Development Authority (MDA) ของสิงคโปร ในการนําพาธุรกิจมัลติมีเดียและ
ผลงานสื่อแอนิ เมชั่นที่ มีศักยภาพเข าสู ตลาดจีน และตลาดอื่ นๆ โดยผ า นการรวมทุนหรือรวมผลิต
รวมถึ ง ยั ง ช ว ยให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการพั ฒ นาผลงานให ส อดคล อ งต อ ความต อ งการของตลาด
ตลอดจนเรื่องการจัดการลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญาของผูผลิตอีกดวย

[5]

Thailand Digital Content International Seminar 2010

The Road to Global Market

At Thailand Knowledge Park (TK Park)
8th Fl. Central World, Dazzle Zone, Bangkok
Wednesday, February 24th, 2010
______________________________________________________

เกม
Frank Holz (Germany)
Owner / Management Consultant
IEM Consulting

คุณแฟรงคเริ่มเขาสูวงการอุตสาหกรรมเกมตั้งแตป 1996 โดยกอนหนานี้ไดทํา
หนาที่เปนที่ปรึกษาดานการตลาดใหแกบริษัทชั้นนําในประเทศเยอรมนี และจากการ
เปนผูมีประสบการณดานการตลาดจึงไดทําหนาที่ดูแลดานการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
รวมถึงการขายใหแกบริษัทเกมที่มีชื่อเสียงระดับโลกและในยุโรป เชน Atari (Germany), 10tacle
Studios เปนตน
ปจจุบันคุณแฟรงคไดกอตั้งบริษัท IEM Consulting ขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาดานการ
บริหารจัดการธุรกิจทงในดานการผลิต การเงิน การตลาด และการประชาสัมพันธใหแกผูประกอบการ
ดานเกม โดยนับตั้งแตกอตั้งบริษัท IEM Consulting ไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการผลงานเกม
เปนจํานวนกวา 1,000 เกม และยังไดเคยเขารวมเปนวิทยากรอบรมดานการตลาดแกผูประกอบการ
เกมไทยในโครงการรวมระหวางสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
และสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) ในปที่ผานมาอีกดวย
Juergen Reusswig (Germany)
Producer / International Development Consultant
Gamepatrol/IEM Consulting

คุ ณ ยั ว ร เ ก น เริ่ ม เข า สู อุ ต สาหกรรมเกมตั้ ง แต ป 1994
ให แ ก Sunflower
Interactive Entertainment Software ในการควบคุมดูแลการผลิตและการ
พัฒนาธุรกิจ และตอมาไดดํารงตําแหนง Executive Producer และ Managing
Director ใหแก 10tacle studios (Slovakia) รวมถึงเปนผูที่ใหคําแนะนําในการ
กอตั้งเกมสตูดิโอและการบริหารจัดการ Application ตางๆ เพื่อใหไดสิทธิ์การเปนผูพัฒนาเกมจาก
ไมโครซอฟต โซนี่ และนินเทนโด ยัวรเกนเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคนิคการผลิต ซอฟตแวร
และการพัฒนาเกมบน Platform ใหมๆ ในปจจุบันยัวรเกนไดกอตั้งบริษัท Gamepatrol ใหคําปรึกษา
ดานเทคนิคและกระบวนการผลิตเกม และไดรวมกับ IEM Consulting เปนพันธมิตรทางธุรกิจในการ
ใหคําปรึกษาครบวงจรแกธุรกิจเกม
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8th Fl. Central World, Dazzle Zone, Bangkok
Wednesday, February 24th, 2010
______________________________________________________
Marc Kuepper
Game Consultant
Simple Plan Production/IEM Consulting

คุณมารคมีประสบการณมากวา 14 ป ในอุตสาหกรรมเกมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการพัฒนาธุรกิจ โดยไดเคยรวมงานกับ 10tacle Studio (Germany) ในตําแหนงหัวหนาฝาย
พัฒนาธุรกิจ คุณมารคมีความชํานาญในเรื่องการวางแผนโครงการ การจัดการโครงการ รวมถึงการ
เตรียมความพรอมใหแกผูพัฒนาเกมในการนําเสนอผลงานตอ Publisher และนักลงทุน ตลอดจนการ
เตรียมความพรอมเพื่อขอรับสิทธิ์ในการผลิตเกมใน Platform
ตางๆ เชน Playstation
2,
Playtstation 3, Playstation Portable, Xbox 360 เปนตน นอกจากนี้คุณมารคยังมีประสบการณใน
การพัฒนาเกมตางๆ รวมกับผูประกอบการเกมหลายรายในเยอรมนีและยุโรปในนามของ Simple plan
Production รวมถึง IEM Consulting ในฐานะผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในการพัฒนาเกม
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12. รายชื่อผูเขารวมแถลงขาว

มีจาํ นวนผูเขารวมงานแถลงขาวทั้งสิ้น 65 คน
ใบลงทะเบียนผูเขารวมงานไดสงมอบใหกับทาง
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) แลว

รายนามที่ปรึกษา คณะกรรมการกํากับการศึกษาและคณะทํางาน
ที่ปรึกษาโครงการ
นาวาตรีวุฒิพงศ พงศสุวรรณ
รักษาการผูอํานวยการ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
นายวีระศักดิ์
โควสุรัตน
ผูอํานวยการบริหาร สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
ดร. สักกรินทร นิยมศิลป
หัวหนาสวนงานวิจัย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
คณะกรรมการกํากับการศึกษา
ดร. นิรชราภา ทองธรรมชาติ
นายเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย
นายศุภธัช
มาลยาภรณ
นายกฤตย
ชุมถาวร
ที่ปรึกษาทางการตลาด
Animation
Vinncent Guo (Singapore)

คณะทํางานโครงการ
ดร.กมล
จิราพงษ
นางสาวดาวดี ชาญพานิชยการ
ดร.นพนันท
นานคงแนบ
ดร.ชัยพงษ
พงษพานิช
นายมาวิน
ดานกุล
นางสาวจิตติกานต วงษกําภู
นายรัฐพล
พิริยะธนารักษ
นายอติเทพ
แจดนาลาว
นางสาววรากร ใชเทียมวงศ
นางสาวณัฐกมล ถุงสุวรรณ
นายสุขุม
สวนขวัญ
นางสาวคนึงนุช ศรีสุทธิ
นางสาวสุนันทา กาบกวง
นางสาวศศิประภา ลวิตรังสิมา
นางสาวศิริพร
พรหมภูวัลย
นางสาวพิมพิพัฒ ศรีสุทธิ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ

Game
Mr. Frank Holz (IEM Consulting, Germany)
Mr. Juergen Reusswig (Gamepatrol, Germany)
Mr. Marc Kuepper (Simple Plan Production)

หัวหนาโครงการ
ผูจัดการโครงการ
หัวหนาสวนพัฒนาผลงานและกํากับแผนงาน ดานแอนิเมชั่น
ที่ปรึกษาดานการตลาด
หัวหนาสวนพัฒนาผลงานและกํากับแผนงาน ดานเกม
นักวิจยั
นักวิจัย
ผูชวยหัวหนาโครงการ ดานเกม
ผูชวยหัวหนาโครงการ ดานแอนิเมชั่น
ผูชวยสวนพัฒนาผลงาน ดานแอนิเมชั่น
ผูชวยสวนพัฒนาผลงาน ดานเกม
ผูชวยผูจัดการโครงการ
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย

