
2.3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

สรุปขั้นตอนการใหบริการ

บริษทัประกอบธรุกิจโฆ
ตอลูกคา เพ่ือขอทราบ
โฆษณา กลุมเปาหมา
อ่ืน ๆ และบริษทัในกลุม
อินเทอรเน็ต ใหขอมูลเ
พฤตกิรรมผูบริโภค แน
สรรคจะนํ าเสนอความค
จ ํากดั ซึง่เปนบริษัทผ

ติดตอลูกคา

วิจัยตลาด

- สินคา
- พฤติกรรมผูบริโภค
- แนวโนมตลาด
- คูแขง         เปนตน
- วัตถุประสงค - รปูแบบ
- กลุมเปาหมาย - งบประมาณ เปนตน
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ษณาแบบครบวงจร โดยข้ันตอนการบริการเร่ิมจากแผนกบริหารงานลูกคาจะติด
รายละเอียดเบ้ืองตนสํ าหรับการทํ าโฆษณา เชน วัตถุประสงค รูปแบบการ
ย งบประมาณ เปนตน จากน้ันแผนกบริหารงานลูกคาจะประสานงานกับฝาย
หากลูกคาตองการใชบริการที่เกี่ยวของ เชน การจองซื้อส่ือโฆษณา โฆษณาทาง
บ้ืองตนของความตองการของลูกคาแก ฝายวิจัยตลาดซึ่งจะวิจัยขอมูลเกี่ยวกับ
วโนมตลาด และคูแขง  แผนกกลยุทธซึ่งจะกํ าหนดแผนการตลาด แผนกสราง
ิดในการจัดทํ าชิ้นงานโฆษณา บริษัท คาราท มีเดีย เซอรวิส (ประเทศไทย)
ูเชี่ยวชาญดานส่ือจะวางแผนการเลือกส่ือ และกํ าหนดแผนส่ือโฆษณา บริษัท

วางแผนการตลาด วางแผนโฆษณา

- กลยุทธการตลาด
- ตํ าแหนงของสินคา
- จุดขายของสินคา
- กลุมเปาหมาย       เปนตน

- รปูแบบการโฆษณา
- การเลือกส่ือ
- ความถี่ในการโฆษณา
- ระยะเวลา        เปนตน

นํ าเสนอแนวคิด
รปูแบบ และงบประมาณ ตอลูกคา

ผลิตงานโฆษณา
นํ าเสนอลูกคา

ลงโฆษณาและติดตาม ประเมินผล
รวมถึงการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ

ตกลง

ตกลง
ไมตกลง

ไมตกลง
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แอดฟอรพอรทัล (ประเทศไทย) จํ ากัด ซึ่งใหบริการโฆษณาทางอินเตอรเน็ต ตอจากน้ันจะนํ าเสนอ
แผนงานท้ังหมดแกลูกคา เมื่อลูกคาอนุมัติแผนงานขางตน บริษัทจึงจะจัดทํ าชิ้นงานโฆษณาซึ่งมีท้ังท่ี
บริษทัจดัทํ าเอง หรือจางบริษัทผูผลิตภายนอก เชน การถายภาพยนตโฆษณา เมื่อชิ้นงานโฆษณาแลว
เสร็จ บริษทัจะเสนอลูกคากอนนํ าออกเผยแพรตามส่ือตาง ๆ โดยจะมีการประชาสัมพันธ ขอมูลเกี่ยวกับ
ลูกคาหรือชิน้งานโฆษณาเพ่ิมเติมอีกทางหนึ่ง นอกจากน้ีบริษัทจะติดตามประเมินผลการโฆษณาวา
บรรลุวตัถปุระสงคหรือไมโดยทํ าวิจัยตลาดอีกคร้ัง เพ่ือเปนสวนหน่ึงของแผนการตลาดของลูกคาตอไป
บริษทัจะเกบ็คาธรรมเนียมท้ังหมดเปนรอยละตามงบประมาณชิ้นงานโฆษณาของลูกคา หากบริษัทใช
บริการของบริษัทในกลุม เชน จองส่ือ โฆษณาอินเตอรเน็ต หรือตัดตอวีดีโอ บริษัทจะจายคาธรรมเนียม
การใชบริการตามอัตราท่ีตกลงกันในแตละชิ้นงาน ซึ่งเปนอัตราตลาดท่ีบริษัทคิดกับลูกคาอ่ืนท่ัวไป การ
ท่ีบริษทัสามารถใหบริการครบวงจร ภายใตขอจํ ากัดของเวลาดวยชิ้นงานท่ีมีคุณภาพน้ี สงผลใหลูกคา
หลาย ๆ รายเพ่ิมงบโฆษณาผานบริษัท แมวากํ าลังซื้อของผูบริโภคลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ นอกจากน้ี
บริษทัสามารถใหบริการอื่นโดยผานบริษัทในเครืออีก เชน

ก) บริการผูเชี่ยวชาญดานส่ือ  (Media Specialist) :
บริษทัใหบริการดานส่ือผานบริษัทยอยคือ บริษัท คาราท มีเดีย เซอรวิส (ประเทศไทย) จํ ากัด (�คาราท
ไทย�) ถาลูกคาตองการบริการโฆษณาที่ครบวงจร หรือตองการใหบริษัทจัดหาบริการดานส่ือโดยเฉพาะ
บริษทัจะตดิตอใชบริการดานส่ือจากคาราทไทย ท้ังหมด ในสวนของคาราทไทย นอกเหนือจากการรับ
งานจากบริษัทแลวสามารถจะหาลูกคาจากภายนอกได

ขัน้ตอนการด ําเนินงานเร่ิมจากผูบริหาร และทีมงานดานการตลาดของคาราทไทย จะติดตอลูกคาหรือ
ไปพบลูกคาพรอมกับทีมงานของบริษัท เพ่ือรับทราบขอมูลและวัตถุประสงค จากน้ันจะนํ าเสนอแผน
การเลือกใชส่ือซึ่งครอบคลุมรายละเอียดตาง ๆ เชน

- ประเภทของส่ือ  ถาเปนโทรทัศน จะครอบคลุมรายละเอียดของสถานี ชวงเวลา รายการ ความถี่
ถาเปนส่ือส่ิงพิมพ จะครอบคลุมรายละเอียดของประเภทหนังสือ รายวัน/รายปกษ/รายเดือน
ชือ่หนังสือ หนาท่ีจะลงโฆษณา ขนาด สี/ขาวดํ า เปนตน

- ชวงเวลาท่ีควรโฆษณา เชน ชวงท่ีลูกคาออกสินคาใหมหรือชวงเวลาปกติ โฆษณาติดตอกัน 3
เดือน หรือโฆษณา 3 คร้ังตอสัปดาห เปนตน

เพ่ือใหสอดคลองกับแผนโฆษณาของลูกคา เพ่ือใหลูกคาพิจารณา ถาหากลูกคาเห็นชอบบริษัทก็จะ
ตดิตอซื้อส่ือโฆษณาน้ัน ๆ

การมบีริการผูเชีย่วชาญดานส่ือ ชวยอํ านวยความสะดวกใหแกลูกคา ใหไดรับบริการที่รวดเร็ว และ
เขาถงึกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากลูกคาสามารถเลือกใชบริการของผูเชี่ยวชาญ
แตละดานได นอกจากน้ีการที่ผูเชี่ยวชาญดานส่ือมีความสัมพันธท่ีดี และใกลชิดกับส่ือตาง ๆ ทํ าให
ไดรับความสะดวกและเงื่อนไขท่ีดี

ข) บริการโฆษณาทางอินเตอรเน็ต :
บริษทัใหบริการโฆษณาทางอินเตอรเน็ตผานบริษัทยอย 2 บริษัท คือ บริษัท แอดฟอรพอรทัล (ประเทศ
ไทย) จ ํากัด และ บริษัท ชูโอเน็ท แพลนน่ิง จํ ากัด  ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแตมีกลุมลูกคาท่ี
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แตกตางกัน โดยบริษัท แอดฟอรพอรทัล (ประเทศไทย) จํ ากัด จะใหบริการแกลูกคาท่ัวไป ในขณะท่ี
บริษทั ชูโอเน็ท แพลนน่ิง จํ ากัด จะใหบริการแกลูกคาญ่ีปุนในประเทศไทย

ในการใหบริการ ผูบริหารและทีมงานดานการตลาดจะติดตอลูกคา เพ่ือรับทราบขอมูลและวัตถุประสงค
รวมถงึเขาพบเพ่ือนํ าเสนอแนวคิด และแผนการโฆษณาทางอินเตอรเน็ต ซึง่เปนทางเลือกหน่ึงในการ
โฆษณาท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว และสามารถส่ือสารไดท่ัวโลก ท้ังน้ีหากลูกคาเห็นชอบตามท่ีเสนอ
บริษทัจะจดัทํ าชิ้นงานอยางนอย 2 แบบ ใหลูกคาเลือก ถาเปนท่ีตกลงก็จะนํ าเสนอบริการ ซึ่งโดยปกติ
จะครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 1 ป

บริการของบริษัทยอยจะครอบคลุมการออกแบบ Web ใหลูกคาโดยมีขอมูลท่ีตองการในรูปแบบท่ี
สามารถกระตุนความสนใจของกลุมเปาหมาย การลงโฆษณาขอมูลของลูกคาใน Web ท่ีเหมาะสม และ
เปนท่ีนิยม การทํ าวิจัยตลาดบนอินเตอรเน็ต การเก็บขอมูล และประเมินผลจากการโฆษณา การ
สงเสริมการขายบนอินเตอรเน็ต เปนตน

ค) ธรุกจิรับผลิตงานดานวีดีโอ :
บริษทัใหบริการรับผลิตงานดานวีดีโออยางครบวงจรผานบริษัทยอย คือ บริษัท วี. เอ็กซเซสส จํ ากัด ใน
รูปของการถายทํ า ตัดตอ บันทึกเทป และงานดานคอมพิวเตอรกราฟฟคทุกรูปแบบ ใหกับบริษัทในกลุม
และลูกคาอ่ืน รวมถึงบริการใหเชาหองตัดตอ

2.3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน

นโยบายทางการตลาด

กลยุทธการแขงขัน
ในการใหบริการ กลุมบริษัทจะใหความสํ าคัญตอการวางแผนโฆษณาและสรางสรรคงานที่มีคุณภาพ
เพ่ือใหสินคาท่ีโฆษณาน้ัน ๆ สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค
ในตนทุนท่ีประหยัดสํ าหรับลูกคา และในราคาท่ีเทียบเคียงไดกับบริษัทท่ีมีมาตรฐานการใหบริการใน
ระดบัเดยีวกนั บริษัทเนนการบริการที่ดี เอาใจใสอยางใกลชิด และชวยเหลือดานการวางแผนการตลาด
และแผนโฆษณา สรางทัศนคติดานการเปนพันธมิตรทางธุรกิจแทนการเปนเพียงบริษัทผูรับจางผลิตงาน
โฆษณา บริษทัถอืวาความสํ าเร็จของลูกคาคือความสํ าเร็จและความภาคภูมิใจของบริษัท

บริการของกลุมบริษัท จะครอบคลุมตั้งแตการวิจัยตลาด วางแผนโฆษณา สรางสรรคงาน และ
ประเมนิผลเพ่ือนํ าขอมูลท่ีไดเปนสวนหน่ึงของแผนการตลาดของลูกคา ในอดีตราคาคาบริการจะเปน
มาตรฐานเดยีวกนัท้ังอุตสาหกรรม แตจากการเกิดขึ้นของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในชวงท่ีผานมา ทํ าให
มกีารเปล่ียนแปลงมาตรฐานการคิดคาบริการ โดยกลุมบริษัทไดใหทางเลือกแกลูกคาในการกํ าหนด
ขอบเขตบริการได ซึ่งการคิดคาบริการจะผันแปรตามขอบเขตของงาน

บริษทัเนนกลยทุธการแขงขันดานการบริการอยางครบวงจรซึ่งครอบคลุมถึงงานตกแตงรานคา โชวรูม
ตัง้แตการออกแบบ กอสราง ทํ าใหลูกคาไดชิ้นงานท่ีพึงพอใจ และบุกเบิกธุรกิจใหม ๆ เชน ลงทุนใน
บริษทั แอดฟอรพอรทัล (ประเทศไทย) จํ ากัด ท่ีเสริมใหธุรกิจโฆษณามีบริการใหมๆ เกิดขึ้น เทคโนโลยีท่ี
ดกีวา  และทางเลือกท่ีหลากหลายตรงกับวัตถุประสงคของลูกคา

กลุมลูกคาเปาหมาย
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บริษทัไดใหความสํ าคัญตอลูกคาทุกกลุม ท้ังลูกคาเกาและลูกคาใหม ลูกคาภาคเอกชนและภาครัฐบาล
ลูกคาท่ีเปนบริษัทไทยและบริษัทตางประเทศ โดยจัดแบงทีมงานเปนกลุม ๆ เพ่ือดูแลลูกคา และ
หากลูกคาเปนบริษทัขามชาติ บริษัทจะจัดใหมีบุคลากรท่ีเปนชาวตางชาติรวมในทีมงาน เน่ืองจากจะ
เขาใจความตองการของลูกคาอยางแทจริง

สํ าหรับกลุมลูกคาเปาหมาย จากการที่บริษัทโฆษณาโดยท่ัวไปมีขอจํ ากัด เน่ืองจากลูกคาประเภทเดียว
กนัหรือเปนคูแขงกันจะไมใชบริการจากบริษัทโฆษณารายเดียวกัน ดังน้ันบริษัทจะคัดเลือกกลุมลูกคา
เปาหมายในกลุมลูกคาท่ีบริษัทยังไมมีการใหบริการ แตอยางไรก็ตาม อาจมีกรณีท่ีลูกคาของบริษัทท่ีอยู
ในกลุมเดยีวกนัท้ัง 2 ราย ยินยอมใหบริษัททํ าโฆษณาใหเน่ืองจากสินคาท้ัง 2 ชนิดน้ันมีกลุมเปาหมายท่ี
แตกตางกันอยางชัดเจน

สํ าหรับธรุกจิโฆษณาทางอินเตอรเน็ต กลุมลูกคาเปาหมายจะเนนสินคาท่ีสงออก เน่ืองจากเปาหมาย
ของลูกคาคือผูซื้อท่ีกระจายอยูท่ัวโลก เชน อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็คโทรนิคส เคร่ืองใชไฟฟา
คอมพิวเตอร เปนตน และสินคาท่ีมีกลุมเปาหมายเปนคนรุนใหม ท่ีมีความรูความเขาใจในการใชส่ือ
อินเตอรเน็ต เชน สถานท่ีทองเท่ียว สถานศึกษา เปนตน

ลักษณะของลูกคา
บริษทัมลูีกคาท้ังหมดประมาณ 40 ราย แตเปนลูกคาท่ีมีการใชบริการตอเน่ืองสมํ่ าเสมอประมาณ 34
ราย ลูกคาของบริษัทจะมีท้ังท่ีเปนลูกคาเดิมตั้งแตบริษัทเร่ิมเปดใหบริการ และลูกคาใหม โดยรายได
จากลูกคารายใหญ 3 รายแรกมีสัดสวนประมาณรอยละ 55-65 ของรายไดท้ังหมดของบริษัท

ท้ังน้ี จากการทีบ่ริการของบริษัท เปนการใหบริการที่มีคุณภาพแกลูกคาจํ านวนนอยราย และตอเน่ือง
เปนระยะเวลานาน  ทํ าใหบริษัทและลูกคามีความใกลชิด ความสํ าเร็จของลูกคาเปนสวนหน่ึงของความ
เตบิโตของบริษทั เมื่อใดท่ีลูกคามีแผนขยายธุรกิจ บริษัทจะรวมในการวิจัยตลาดเพ่ือประเมินโอกาสทาง
ธรุกจิ วางแผนการขาย และสรางสรรคงานโฆษณาเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมาย  สรางการจดจํ า
และเลือกซือ้สินคาหรือบริการนั้น ๆ เมื่อลูกคาประสบความสํ าเร็จและไดรับบริการที่ดี ลูกคาก็เลือกใช
บริการของบริษัทตอไป โดยเฉล่ียการใหบริการของบริษัทจะครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 1 ป  แตท่ี
ผานมา ลูกคารายใหญไดใชบริการของบริษทัตอเน่ืองมากกวา 20 ป

ลูกคาของบริษัทแยกตามกลุมสินคา ป 2543 และงวด 9 เดือน ของป 2544  จํ าแนกไดดังน้ี

ป 2543 9 เดือนแรกป 2544

กลุมบริการ
7.64%

กลุมของใชใน
ครวัเรือน
17.00%

กลุมอาหาร
18.78%

อืน่ ๆ
25.14%

กลุมยานยนต
31.44%

ชองทางการใหบริการ
กลุมบริการ
6.58%

กลุมของใชใน 
ครัวเรือน
17.24%

กลุมอาหาร
14.41%

อืน่ ๆ
25.94%

กลุมยานยนต
35.82%
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ชองทางการใหบริการของบริษัทและบริษัทยอย สามารถจํ าแนกได 3 แนวทางคือ
1) การแขงขนัในการเสนอผลงานเพ่ือใหลูกคาคัดเลือก โดยผูบริหารและแผนกบริหารงานลูกคาจะ

ตดิตามขอมลูขาวสารทางธุรกิจ วาลูกคารายใดจะออกผลิตภัณฑใหม หรือชวงเวลาใดเปน
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีลูกคาจะโฆษณาประชาสัมพันธ รวมถึงการไดรับเชิญเขารวมเสนอผลงาน
เพ่ือพิจารณาคัดเลือก หลังจากติดตอลูกคาเพ่ือรับทราบแนวคิด และวัตถุประสงค บริษัทจะ
นํ าเสนอแผนโฆษณา รูปแบบและงบประมาณ ซึ่งหากเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนท่ีพอใจ
บริษทักจ็ะไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปนผูผลิต และวางแผนโฆษณา

2) จากผลงานท่ีปรากฏและการแนะนํ าของลูกคาท่ีเคยใชบริการของบริษัท เน่ืองจากบริษัทอยูใน
ธรุกจิมามากกวา 30 ป จึงมีผลงานท่ีเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับจากลูกคา เมื่อลูกคารายใด
จะโฆษณากจ็ะพิจารณาคัดเลือกจากผลงานของบริษัทโฆษณาท่ีพอใจ หรือจากการแนะนํ าจาก
บริษทัในกลุมของลูกคา การตรวจสอบขอมูลจากสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย และการ
แนะนํ าจากลูกคาท่ีเคยใชบริการของบริษัท จากน้ันลูกคาจะติดตอใหบริษัทนํ าเสนอแผนงาน
โฆษณาเพ่ือพิจารณาคัดเลือก

3) จากการแนะนํ าของผูบริหารและบริษัทในกลุม ซึ่งมีความสัมพันธอันดีกับนักธุรกิจท้ังในประเทศ
และตางประเทศ

จาก 3 แนวทางดงัไดกลาวมาแลว บริษัทมีนโยบายหลักในการรักษาฐานลูกคาเกาและนํ าเสนอบริการ
ตอลูกคารายใหม บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการนํ าเสนอบริการแกลูกคารายใหม เน่ืองจากธุรกิจโฆษณา 
เอเยนซีท่ี่ทํ างานโฆษณาใหผลิตภัณฑใด จะไมรับทํ าชิ้นงานใหกับรายอ่ืนท่ีมีผลิตภัณฑเดียวกัน

สัดสวนการใหบริการในประเทศตอตางประเทศ
การใหบริการของบริษัทจะเปนการใหบริการแกลูกคาในประเทศเปนหลัก โดยมีสัดสวนการใหบริการ
แกลูกคาในประเทศตอลูกคาตางประเทศ ในป 2543 ประมาณ 90 : 10 แตอยางไรก็ตาม ในกรณีท่ี
ลูกคารายใหญของบริษัทมีการขยายตลาดไปตางประเทศ และบริษัทพิจารณาแลววาประเทศท่ีลูกคา
ไปเปดสาขามีศักยภาพในการเติบโต บริษัทก็จะติดตามไปใหบริการ โดยไปตั้งสาขาในประเทศน้ัน ๆ
เชน กรณีการจัดตั้ง บริษัท ชูโอ เซ็นโก เวียดนาม ดีไซน เซอรวิส จํ ากัด เพ่ือใหบริการโฆษณาครบวงจร
ในประเทศเวยีดนาม นอกจากน้ี บริษัทอยูระหวางการพิจารณาต้ังบริษัทใหมในตางประเทศเพ่ิมเติม
ณ 30 กนัยายน 2544 บริษัทและบริษัทยอยมีสัดสวนการใหบริการแกลูกคาในประเทศ : ตางประเทศ
ประมาณ 93 : 7

ภาวะอตุสาหกรรมและการแขงขัน
อุตสาหกรรมโฆษณาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความยืดหยุนสูง และปรับตัวไดอยางรวดเร็ว หลังวิกฤติ
เศรษฐกจิอุตสาหกรรมโฆษณาไดฟนตัวเต็มท่ีแลวตั้งแตป 2543  ปจจบัุนยอดคาใชจายโฆษณามีมูลคา
ประมาณ 44 พันลานบาท สูงกวาชวงกอนวิกฤติประมาณ 42 พันลานบาท ในป 2539 โดยวิกฤติ
เศรษฐกจิรอบน้ีไดเพ่ิมแรงกดดันตอความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
เร่ืองการตดัราคาคาธรรมเนียมการใหการบริการในภาวะท่ีอุตสาหกรรมชะลอตัว ทํ าใหบริษัทโฆษณา
ตองปรับตวัโดยหันมาเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะคุณภาพของงานโฆษณาเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
การชะลอตวัทางเศรษฐกิจกอใหเกิดการปรับโครงสรางของธุรกิจโฆษณา เน่ืองจากความตองการที่จะใช
ส่ือโฆษณาลดลง ทํ าใหบริษัทโฆษณาตองแขงขันกันมากขึ้น และเพ่ือใหไดประโยชนแกลูกคาสูงสุด
ดวยตนทุนท่ีตํ่ าสุด ทํ าใหเกิดผูเชี่ยวชาญดานส่ือ (Media Specialist) ซึง่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะดานใน
การวางแผนเลือกใชส่ือ และการซื้อส่ือ ท่ีมุงเนนเปาหมายและประสิทธิภาพสูงสุด แทนการใชบริการ
แบบครบวงจรจากบริษัทโฆษณาเพียงอยางเดียว ทํ าใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการคิดคาธรรมเนียมท่ี
ครบวงจรของบริษัทโฆษณาท่ีอัตราเดียวท่ี 17% โดยมกีารแยกคาใชจายในการสรางสรรคงาน และ
คาใชจายดานส่ือออกจากกัน ซึ่งสงผลตอรายไดของบริษัทโฆษณาโดยรวม อยางไรก็ตาม สมาคม
โฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทยอยูระหวางหาแนวทางแกไขปญหาการตัดราคาคาธรรมเนียมการให
บริการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมท่ีมีผูผลิตมากราย  บริษัทโฆษณาตอง
นํ าเสนอบรกิารใหม ๆ ท่ีทันสมัยมีประสิทธิผลภายใตงบประมาณประหยัดและเขาถึงกลุมลูกคามาก
ท่ีสุด

การแขงขันในการใหบริการ
ธรุกจิโฆษณาเปนธุรกิจท่ีขายบริการและความคิดสรางสรรค การจะประสบความสํ าเร็จในธุรกิจตองมี
องคประกอบ ดังน้ี
(1) มบุีคลากรทีม่ปีระสบการณในธุรกิจสูง มีความเชี่ยวชาญ หรือ มีความชํ านาญเฉพาะดาน
(2) สามารถบริหารส่ือโฆษณาอยางมีประสิทธิผล เพ่ือเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิ
ภาพสูงสุดในตนทุนท่ีประหยัด

(3) สามารถนํ าเสนอบริการใหม ๆ เชน ผูเชี่ยวชาญดานส่ือ (Media Specialist) เพ่ือรักษาลูกคาเกา
และสรางฐานลูกคาใหม

(4) มเีทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกใหม (New Economy)
เชน การโฆษณาผานทางอินเตอรเน็ต ท่ีขยายตัวอยางรวดเร็วและส่ือสารไดท่ัวโลก

จ ํานวนคูแขงและขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง ป 2543

ยอดบิลล่ิงตอป (ลานบาท) จ ํานวนเอเยนซี่
ตํ ่ากวา 100 6
100-500 11
500-1,000 11
1,000 � 1,500 2
1,500 ขึ้นไป 9

ที่มา : Advertising Agency Register

เมือ่เปรียบเทียบยอดบิลล่ิงของบริษัทกับคูแขงในธุรกิจ ป 2543 บริษัทมียอดบิลล่ิงประมาณ 875
ลานบาท ซึ่งจัดอยูในเอเยนซีอั่นดบักลาง โดยมีคูแขงท่ีมีขนาดใกลเคียงกันจํ านวน 11 บริษัท เปนบริษัท
ท่ีมียอดบิลล่ิงขนาด 500 - 1,000 ลานบาท เชน บริษัท ประกิต โฮลดิง้ จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท เอสซี
แมชบอกซ จํ ากัด และมีคูแขงท่ีมียอดบิลล่ิง 1,000 � 1,500 ลานบาท จํ านวน 2 บริษัท เชน บริษัท
ฟารอีสท ดดีบีี จํ ากัด (มหาชน)



สถานภาพและศกัยภาพในการแขงขันของบริษัท
หากเปรยีบเทียบการบริการของบริษัทกับคูแขงท่ีมีขนาดใกลเคียงกันในประเทศ กลุมบริษัทจะมี
ศกัยภาพท่ีดกีวาในดานการบริการที่ครอบคลุม 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย และบริษัทยอยซึ่งเปนผู
เชีย่วชาญดานส่ือ มีเครือขายครอบคลุม 39 ประเทศท่ัวโลก ทํ าใหสามารถใหบริการลูกคาท่ีมีกิจการท้ัง
ในประเทศและตางประเทศไดอยางครบวงจร เชน ลูกคาของบริษัทมีสินคาจํ าหนายท้ังในและตาง
ประเทศ ตองการทํ าโฆษณาในตางประเทศดวย ลูกคาสามารถติดตอกลุมบริษัทท่ีอยูตางประเทศหรือ
ตดิตอท่ีบริษทัได ท้ังน้ี ลูกคาอาจทํ าชิ้นงานโฆษณาในประเทศไทยและเผยแพรในตางประเทศ หรือทํ า
โฆษณาในตางประเทศ

สรุปภาวะอุตสาหกรรมในคร่ึงแรกของป 2544
คร่ึงแรกของป 2544 ยอดรวมคาใชจายโฆษณา มีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 8 โดยเทากับ
25,968 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2543 ซึ่งเทากับ 23,846 ลานบาท  แตอยางไร
กต็ามตวัเลขการขยายตัวดังกลาวเปนผลจากปจจัยหลายประการ เชน การปรับราคาคาส่ือเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย
รอยละ 15 การปรับโครงสรางคาใชจายโฆษณาผานส่ือตาง ๆ เชน คาใชจายผานส่ือหนังสือพิมพลดลง
จากรอยละ 21 เหลือรอยละ 17 ของงบประมาณท้ังหมด ในขณะท่ีคาใชจายผานโทรทัศน เพ่ิมขึ้นจาก
รอยละ 60 เปนรอยละ 63 คาใชจายส่ือกลางแจงเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 2 เปนรอยละ 3

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
กอนวกิฤตทิางเศรษฐกิจในป 2540 ธุรกิจโฆษณามีอัตราการขยายตัวโดยเฉล่ียประมาณปละ +20% แต
ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวของธุรกิจโฆษณาไดลดตํ่ าลงเปน �1% และ �24% ในป
2540 และ 2541 ตามลํ าดบั เน่ืองจากกํ าลังซื้อของผูบริโภคลดลง ธุรกิจตาง ๆ ลดงบโฆษณา โดย
เฉพาะธุรกจิอสังหาริมทรัพยและสินคาฟุมเฟอย หลังจากน้ันธุรกิจโฆษณาไดฟนตัวตามการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจในป 2542 โดยมีขนาดของตลาดเพ่ิม +8.0% และ +14.9% ในป 2542 และ 2543 ตามลํ าดับ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คาใชจายโฆษณาไดเพ่ิมเปน 44,655 ลานบาท ในป 2543 ซึง่สูงกวาประมาณ
42,000 ลานบาท ในป 2539 กอนวิกฤติ

ท้ังน้ีคาดวาคาใชจายโฆษณาในป 2544 จะเทากับป 2543 และในป 2545 คาดวาจะขยายตัวประมาณ
รอยละ 5-10 สูงกวาอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมขยายตัวประมาณ 2-3% อยางไรก็
ตามจากเหตกุารณวนิาศภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2544 ทํ าใหคาดการณวา
ภาวะเศรษฐกจิท่ัวโลกชะลอตัว ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทขามชาติปรับลดงบโฆษณา โดยไตรมาสสุดทาย
ของป 2544 บริษัทตาง ๆ อาจนํ างบโฆษณาไปใชในการโปรโมชั่นรูปแบบอ่ืน เพ่ือกระตุนยอดขายแทน
20
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คาใชจายโฆษณาท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุด ไดแก ส่ือโทรทัศน (63%) รองลงมาไดแก หนังสือพิมพ (18%)
วิทยุ (10%) นิตยสาร (5%) และอ่ืนๆ (4%) โดยธุรกิจท่ีมีการโฆษณาสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก เคร่ืองดื่ม
เคร่ืองสํ าอาง  ยาสระผม  เคร่ืองจกัร เคร่ืองใชในสํ านักงาน และ โครงการบานและอสังหาริมทรัพย

ที่มา :  AC Nielsen
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 (Thailand)

คาใชจายโฆษณาแยกตามสื่อ (ลานบาท)

โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร อ่ืนๆ รวม + / - (%)
6,502.13

57.30
3,620.90

31.91
1,211.85

10.68
11.93
0.11

N.A.
N.A.

11,346.81
100.00

31.44

8,180.14
57.11

4,607.42
32.17

1,508.16
10.53

27.06
0.19

N.A.
N.A.

14,322.78
100.00

26.23

10,151.71
55.79

5,450.94
29.96

1,876.46
10.31

28.10
0.15

689.85
3.79

18,197.06
100.00

27.05

13,082.74
53.74

7,547.22
31.00

2,416.53
9.93

15.78
0.06

1,281.93
5.27

24,344.20
100.00

33.78

16,607.76
51.51

10,817.57
33.55

3,162.32
9.81

20.99
0.07

1,630.82
5.06

32,239.46
100.00

32.43
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ม.ค.- ธ.ค. โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร อ่ืนๆ รวม + / - (%)
2538

%
18,663.85

49.69
11,771.34

31.34
3,565.69

9.49
23.35
0.06

3,539.76
9.42

37,563.99
100.00

16.51

2539
%

22,962.48
54.68

11,433.05
27.23

3,876.13
9.23

24.07
0.06

3,697.91
8.80

41,993.64
100.00

11.79

2540
%

24,602.68
59.16

9,357.89
22.50

3,029.74
7.29

176.41
0.42

4,418.43
10.63

41,585.15
100.00

-0.97

2541
%

21,150.18
66.76

6,664.39
21.04

1,602.59
5.06

222.69
0.70

2,041.64
6.44

31,681.49
100.00

-23.81

2542
%

22,151.18
64.73

8,322.92
24.32

1,866.47
5.46

247.00
0.72

1,632.68
4.77

34,220.25
100.00

8.01

2543
%

32,298.89
65.79

7,668.12
15.62

2,990.91
6.09

242.46
0.49

5,896.89
12.01

49,096.57
100.00

43.47

2544 (ม.ค.-ส.ค.)
%

21,695.04
62.00

5,948.64
17.00

2,099.52
6.00

349.92
1.00

4,898.88
14.00

34,992.00
100.00 7.88*

ที่มา  :   ขอมูลป 2533-2542 จาก Khoo Khaeng
            ขอมูลป 2543 จาก Media Data Resources

* เปรียบเทียบงวดเดียวกันป 2543

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ธรุกจิของบริษทั คอื การใหบริการโฆษณาครบวงจร ซึ่งเร่ิมจากการวิจัยและวางแผนการตลาด
การสรางสรรคงานโฆษณา การเลือกส่ือ การลงโฆษณา และการติดตามประเมินผล ดังน้ันในการ
ด ําเนินงาน นอกจากบุคลากรท่ีมีคุณภาพแลว ในการจัดใหไดมาซึ่งบริการ สามารถแบงไดเปน 2 สวน
คือ

1. ส่ือโฆษณา
2. บริษัทผูผลิตงานโฆษณา

ส่ือโฆษณา
ความสํ าเร็จของการโฆษณา สวนหน่ึงเกิดจากการเลือกส่ือท่ีสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยาง
มปีระสิทธภิาพในตนทุนท่ีคุมคา สามารถสรางการจดจํ า แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของสินคา
และกระตุนความตองการซื้อ ส่ือแตละชนิดตางก็มีขอดี/ขอดอยท่ีแตกตางกัน ส่ือชนิดหน่ึงอาจเหมาะสม
กบัวตัถปุระสงคในการโฆษณา หรือกับสินคาบางประเภท แตอาจไมเหมาะสมกับสินคาอีกประเภท

ปจจบัุนส่ือโฆษณาท่ีเปนท่ีนิยมสามารถจํ าแนกไดดังน้ี
- ส่ือโทรทัศน
- ส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน
- ภาพยนตร
- ปายโฆษณา เชน ปายโฆษณากลางแจง ปายโฆษณาในสนามบิน ปายโฆษณาขางรถ
ประจํ าทาง เปนตน
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- ส่ือวิทยุ
- อ่ืน ๆ เชน อินเตอรเน็ต การจัดงานแสดงสินคา เปนตน

โครงสรางส่ือโฆษณาป 2539-2543

ปจจบัุนมบีริษทัผูเชีย่วชาญดานส่ือเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งแตละบริษัทจะมีความเชี่ยวชาญแตกตางกัน
บางบริษทัจะเชี่ยวชาญเฉพาะส่ือบางประเภท เชน ส่ือโทรทัศน หรือส่ือส่ิงพิมพ แตจะมีประมาณ 10
บริษทั ท่ีมคีวามเชี่ยวชาญในส่ือทุกประเภท สํ าหรับในสวนของบริษัทน้ัน ในการใชบริการดานส่ือบริษัท
จะประสานงานกับบริษัท คาราท มีเดีย เซอรวิส (ประเทศไทย) จํ ากัด (บริษัทยอย) ซึ่งเปน 1 ในบริษัท
ผูเชี่ยวชาญดานส่ือทุกประเภท บริษทัรวมลงทุนกับกลุมอีจีส ประเทศอังกฤษ (โดยผานบริษัทในเครือ
ของอีจสี คอื กรุป คาราท เนเดอรแลนด บีวี) ซึ่งกลุมอีจีส เปนกลุมท่ีเชี่ยวชาญดานส่ือและมีเครือขาย
ใหญท่ีสุดในโลก

บริษัทผูผลิตงานโฆษณา
ในการสรางสรรคงานโฆษณา หลังจากท่ีสามารถสรุปรูปแบบของงานโฆษณาและส่ือท่ีเลือกใชไดแลว
กจ็ะเขาสูขัน้ตอนของการผลิตชิ้นงานโฆษณา งานโฆษณาแตละประเภทจะใชบริษัทผูผลิตงานโฆษณา
ท่ีแตกตางกนั ในสวนของบริษัทหากจะมีการผลิตชิ้นงานโฆษณา บริษัทจะประสานงานกับผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน เน่ืองจากหากลงทุนเอง จะใชงบประมาณดานอุปกรณคอนขางสูง และตองใชบุคลากรท่ีมี
ความเชีย่วชาญซึง่ไมคุมคา บริษัทผูผลิตภาพยนตโฆษณาท่ีบริษัทใหความไววางใจวาจางประจํ ามี
ประมาณ 5 แหง สํ าหรับการลงโฆษณาทางอินเตอรเน็ต ซึ่งบริษัทจะประสานงานกับบริษัท แอดฟอร
พอทัล (ประเทศไทย) จํ ากัด (บริษัทยอย) ซึ่งเปนบริษัทผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีมีระบบคอมพิวเตอร
และบุคลากรท่ีมีความสามารถ

การผลิตภาพยนตรโฆษณา :  หลังจากสรุปเคาโครงของภาพยนตรโฆษณาแลว บริษัทจะตอง
เตรียมงานกอนการถายทํ า การตัดตอ และการบันทึกเสียง เพ่ือใหภาพยนตรโฆษณาน้ันสมบูรณแบบ
ปจจบัุนมผูีเชีย่วชาญเฉพาะดานใหเลือกหลายบริษัท ในการทํ าชิ้นงานโฆษณาบริษัทจะประสานงาน
กบัผูเชีย่วชาญหลายบริษัทเพ่ือรวมในการทํ างาน โดยการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเหลาน้ี บริษัท

ที่มา: คูแขง Data Bank
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จะพิจารณาจากรูปแบบของภาพยนตรโฆษณาวาตองใชเทคนิคมากนอยเพียงใด ความยากงายของ
ภาพยนตรโฆษณา งบประมาณ คุณภาพของงาน การรักษาเวลา เปนตน

การผลิตโฆษณาทางส่ิงพิมพ : การโฆษณาทางส่ิงพิมพมีหลายประเภท เชน การโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร แผนพับ ตลอดจนปายโฆษณาตาง ๆ หลังจากท่ีสรุปรูปแบบ ภาพ และ
ขอความท่ีจะใชในการโฆษณาแลว บริษัทจะติดตอกับผูเชี่ยวชาญดานส่ิงพิมพ ซึ่งมีอุปกรณ
คอมพิวเตอรกราฟฟค การแยกสี การพิมพ และบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ ปจจุบันมีหลายบริษัทให
เลือก และจากการท่ีบริษัทอยูในธุรกิจโฆษณามานานกวา 30 ป ทํ าใหมีความสัมพันธอันดีกับบริษัท
ผูเชีย่วชาญเฉพาะดานเหลาน้ี ซึ่งบริษัทสามารถเลือกไดวาบริษัทใดจะเหมาะสมกับชิ้นงานโฆษณาน้ันๆ

2.3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -

2.4 การวิจัยและพัฒนา
ถงึแมวาจะไมมีหนวยงานดานการวิจัยและพัฒนาโดยตรง แตบริษทัไดใหความสํ าคัญตอการพัฒนาระบบงาน
ควบคูไปกบัการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอยางตอเน่ือง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการใหบริการ
เนนการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ   ศึกษาและติดตามพฤติกรรมของผูบริโภคเพ่ือนํ าขอมูลดังกลาวมาปรับใชในการ
สรางสรรคผลงานโฆษณา ใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางแทจริงและตรงตามวัตถุประสงคท่ีวางไว

2.5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ 30 กนัยายน 2544 มูลคาทางบัญชีของทรัพยสินและอุปกรณของบริษัท ท่ีใชในการประกอบกิจการในราคาทุน
สุทธจิากคาเส่ือมราคาสะสมมี จํ านวน 36.90 ลานบาท

2.5.1 ทีด่นิ อาคาร
บริษทัมไิดมท่ีีดนิและอาคารเปนของตนเอง ปจจุบันอาคารท่ีตั้งสํ านักงานของบริษัทอยูภายใตสัญญา
เชา สรุปขอมูลดังน้ี

สิทธิการเชาของบริษัท ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย)  จํ ากัด (มหาชน)
วันท่ี : 23 กนัยายน 2542
คูสัญญา :     บริษัท ซิตี้ เรียลตี้ จํ ากัด                                      �ผูใหเชา�

บริษัท ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย)  จํ ากัด (มหาชน)  �ผูเชา�
ท่ีตั้ง : หองเลขท่ี 622 อาคารเอ็มโพเรียม ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
พ้ืนท่ี : 1,736.87 ตารางเมตร
คามัดจํ า : 1,667,395.20 บาท ชํ าระเมื่อ กันยายน 2542
คาเชาและคาบริการ : 320 บาท/ตารางเมตร/เดือน  รวมเปนเงิน  555,798.40  บาท/เดือน
อายุสัญญา : 3 ป ตัง้แต 1 มีนาคม 2543 ถึง 28 กุมภาพันธ 2546
เงื่อนไข : ไมมี
หลักประกัน : ไมมี
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2.5.2 ทรัพยสินของบริษัทยอย
บริษัท แอดฟอรพอรทัล (ประเทศไทย) จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงมีทรัพยสินท่ีสํ าคัญใชในการ
ประกอบธุรกิจ  คือโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถดูแล Performance ของ
แบนเนอรบนอินเตอรเน็ต ลูกคาสามารถทราบไดวาแบนเนอรท่ีอัพโหลดเขาไปในอินเทอรเน็ตประสบผล
สํ าเร็จหรือไม ในลักษณะ Real-time มลูคาการลงทุน 17.86 ลานบาท

2.5.3 ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนของบริษัท และบริษัทยอย
บริษทัและบริษัทยอยไมมีทรัพยสินท่ีไมมีตัวตนท่ีสํ าคัญท่ีใชในการประกอบธุรกิจ

2.5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย
บริษทัมนีโยบายการลงทุนในบริษัทอ่ืนท่ีทํ าธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการโฆษณาหรือการตลาด ท้ังในและ
ตางประเทศ โดยการรวมลงทุนกับบริษัทเดิมหรือผูลงทุนท่ีมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจน้ัน ๆ หรือ
ลงทุนจดัตั้งบริษัทใหมเพ่ือทํ าธุรกิจท่ีบริษัทพิจารณาวา มศีกัยภาพในการเติบโต และสามารถสราง
ผลตอบแทนการลงทุนใหกับบริษัทไดในอัตราท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีสัดสวนท่ีบริษัทจะพิจารณารวมลงทุน
ตองไมนอยกวารอยละ 25 โดยบริษัทจะสงผูบริหารเขารวมเปนกรรมการของบริษัทน้ัน ๆ
ท่ีผานมาบริษัทไดลงทุนในบริษัท แฟลกชิพ จํ ากัด และบริษัท ซินาริโอ  จํ ากัด ในป 2535 และป 2537
ตามลํ าดบั และลงทุนเพ่ิมในเดือนมิถุนายน 2543 ตอมาบริษัทมีการปรับโครงสรางเงินลงทุนเพ่ือใหสอด
คลองกบัภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน ในเดือนสิงหาคม 2543 บริษัทไดขายเงินลงทุนในบริษัทดังกลาว
ใหแกผูถอืหุนเดิม เน่ืองจากประกอบธุรกิจโฆษณาเชนเดียวกันและอาจมีปญหาดานรับงานโฆษณาจาก
ผลิตภัณฑท่ีเปนคูแขงกัน  เปนจํ านวนเงินรวม 8.1 ลานบาท จนถึงปจจุบัน ณ  30 กันยายน 2544
บริษทัไดรับช ําระเงินจากการขายเงินลงทุนดังกลาว 2.1 ลานบาท คงเหลือมูลหน้ี 5.78 ลานบาท  ซึ่งมี
เงือ่นไขการช ําระคืนทุก ๆ เดือน งวดสุดทายเดือนมิถุนายน 2548 ซึ่งบริษัทเห็นวาไมมีความเส่ียงในดาน
ความสามารถการชํ าระหน้ีของผูซื้อ เน่ืองจากผูซื้อเปนบุคคลท่ีนาเชื่อถือ และไดรวมทํ าธุรกิจกับบริษัท
มานาน

2.6 โครงการในอนาคต
บริษทัมีโครงการในอนาคต แยกไดดังน้ี

1.6.1 โครงการขยายการดํ าเนินงาน
บริษทัไดรวมทุนตั้ง บริษัท  แอดฟอรพอรทัล (ประเทศไทย) จํ ากัด และบริษัท ชูโอเน็ท  แพลนน่ิง จํ ากัด
รวมกบับริษัทท่ีมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ในสัดสวนรอยละ 50 เมือ่ วันท่ี 25 ตุลาคม 2543 และ 1
มนีาคม 2544 ตามลํ าดบั เพ่ือใหบริการโฆษณาทางอินเตอรเน็ต การวางแผนโฆษณา การออกแบบเว็บ
เพจ การพฒันาและบํ ารุงรักษาโปรแกรมท่ีเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็คทรอนิคส การสํ ารวจวิจัยทางอิเล็ค ทรอ
นิคส การรวบรวมฐานขอมูล การจํ าหนาย Software Solution

บริษัทมีโครงการขยายการดํ าเนินงานในสวนของการใหบริการโฆษณาทางอินเตอรเน็ตโดยการลงทุน
เพ่ิมในบริษทั แอดฟอรพอรทัล (ประเทศไทย) จํ ากัด ประมาณ 15 ลานบาท ในป 2545-2546
เพ่ือปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดํ าเนินธุรกิจ ท้ังน้ีบริษัทไดประมาณ
การวาการลงทุนดังกลาวสามารถเพ่ิมยอดบิลล่ิงไดเทากับ 40 ลานบาทและมีผลกํ าไรในป 2545 เน่ือง
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จากปจจบัุนพฤติกรรมของผูบริโภคมีการเปล่ียนแปลงและซับซอนเพ่ิมขึ้น การติดตอส่ือสารและการ
ด ําเนินธุรกิจเขาสูยุคไรพรมแดน (Globalization) มกีารนํ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุน
การผลิต การคา และการบริการ ท่ีเรียกวาการพาณิชยอิเล็กทรอนิคส (E-Commerce) อันนํ าไปสูการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางและระบบเศรษฐกิจในประเทศท่ีพัฒนาแลวหลาย ๆ ประเทศ และมีแนวโนมท่ีจะ
แพรขยายไปท่ัวโลก สงผลใหการใชส่ืออินเตอรเน็ตเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว เน่ืองจากไมจํ ากัดเฉพาะ
กลุมเปาหมายในประเทศเทาน้ัน แตเปนการส่ือสารขอมูลไปสูกลุมเปาหมายท่ัวโลกอยางรวดเร็ว ซึ่ง
บริษทัคาดวาจะเปนชองทางหน่ึงในการสรางรายไดใหกับบริษัทในอนาคต

สํ าหรับการลงทุนในบริษัท ชูโอเน็ท แพลนน่ิง จํ ากัด ในป 2544 น้ัน บริษัทประมาณการวาในป 2545 จะ
มยีอดบิลล่ิงประมาณ 14 ลานบาท และสรางผลกํ าไรไดในป 2546

1.6.2 โครงการขยายการลงทุน
บริษทัมโีครงการขยายการลงทุนในตางประเทศ โดยการตั้งบริษัทโฆษณา หรือบริษัทท่ีทํ าธุรกิจท่ี
เกีย่วของกบัโฆษณาข้ึนในประเทศท่ีมีศักยภาพในการขยายธุรกิจ หรือประเทศท่ีลูกคารายใหญของ
บริษทัขยายธุรกจิไปโดยเปนไปตามการรองขอของลูกคาท่ีตองการบริษัทโฆษณาท่ีมีคุณภาพ และเขาใจ
แผนงานดานการตลาดเปนอยางดี ปจจบัุนบริษัทจะขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเซีย ไปยังประเทศ
มาเลเซยี ซึง่บริษทัพิจารณาแลวถึงความเปนไปไดในการขยายธุรกิจ ซึ่งกํ าหนดจะเร่ิมดํ าเนินกิจการตน
ป 2545 สามารถสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนไดภายในปท่ีสามของการดํ าเนินงาน  และยังสามารถให
บริการสูลูกคากลุมเปาหมายในทองถิ่นน้ัน ๆ  เพ่ิมเติมจากการใหบริการแกลูกคารายใหญของบริษัท

2.7 ขอพพิาททางกฎหมาย
บริษทัไมมีขอพิพาททางกฎหมาย แต บริษัท วิชั่น ดรออ้ิง (ประเทศไทย) จํ ากัด  บริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนรอยละ
99.99 ถกูฟองรองในคดคีางชํ าระคาบริการติดตั้งอุปกรณ ซึ่งเปนรายการที่เกิดกอนท่ีบริษัทจะเขารวมลงทุน สรุปได
ดังน้ี

วนัท่ี 31 ตุลาคม 2539   บริษัท สุวัฒนาซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํ ากัด  �โจทก� ไดยื่นฟอง บริษัท วิชั่นดรออ้ิง
(ประเทศไทย) จํ ากัด �จ ําเลย� ตอศาลแพงกรุงเทพใต ใหชํ าระเงินจํ านวน 801,906 บาทใหแกโจทก พรอมดอกเบ้ีย
รอยละ 15 ตอปนับแตวันฟองจนกวาจะชํ าระเสร็จ จากการที่จํ าเลยไดวาจางโจทกใหติดตั้งบอรดดิสเพลย และ
อุปกรณไฟฟา ซึ่งโจทกไดดํ าเนินการแลวเสร็จและสงมอบงาน เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2539  แตจ ําเลยยังมีหน้ีคงคาง
จ ํานวน  801,906   บาท ท่ียังไมไดชํ าระ
ตอมาเมือ่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2543 ศาลไดมีคํ าพิพากษาใหจํ าเลยชํ าระเงิน จํ านวน 801,906 บาทใหแกโจทก
พรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป นับแตวันฟองจนกวาจะชํ าระเสร็จ ซึ่งจํ าเลยไดยื่นอุทธรณตอศาลเพ่ือใหยกฟองใน
คดดีงักลาว เมือ่วันท่ี 3 กรกฎาคม 2543 และขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ

ความเห็นของผูบริหาร :
บริษทั วชิัน่ดรออ้ิง (ประเทศไทย) จํ ากัด  หยุดประกอบกิจการเปนการชั่วคราวตั้งแตป 2542 เน่ืองจากผลกระทบ
จากวกิฤตเศรษฐกจิของประเทศ ทํ าใหลูกคาลดนอยลง จนไมคุมคาตอการดํ าเนินธุรกิจตอไป  ฝายบริหารของ
บริษทั วชิัน่ดรออ้ิง (ประเทศไทย) จํ ากัด เชื่อวามีเหตุผลท่ีดีในการตอสูในคดีดังกลาว แตผลท่ีสุดของคดียังไม
สามารถคาดการณได และไดตั้งรายการคางจายสํ าหรับคาติดตั้งอุปกรณและดอกเบ้ียจายท่ีเกี่ยวของ ณ 30
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มถินุายน 2544 เปนจํ านวนเงินรวม 1,082,573 บาท  และคาดวากรณีน้ีจะไมมีผลกระทบอยางมีสาระสํ าคัญตอ
การดํ าเนินธุรกิจของบริษัท
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