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2.4 เปาหมายการดําเนนิธุรกิจ 
ในสวนของธุรกิจวิทยุ เพ่ือใหกลุมบริษัทกาวไปสูผูนําในการใหบริการสื่อโฆษณาวิทยุทั่วประเทศ บริษัทฯจึงมีเปาหมาย

ที่จะเพิ่มสวนแบงการตลาดทั้งในสวนของรายไดและพื้นที่การออกอากาศ  โดยจะขยายในตางหวัดเปนหลัก แตก็จะสอดแทรกเขา
มาในเขตกรุงเทพฯ ดวยถามีโอกาส 

สําหรับธุรกิจโทรทัศน บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเพิ่มสวนแบงการตลาดทั้งในสวนของรายไดและจํานวนผูชมรายการ โดย
การเพิ่มรายการโทรทัศนจากปจจุบันใหครอบคลุมรายการประเภทสาระและบันเทิงตางๆ มากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพรายการ
โทรทัศนของบริษัทฯ เพ่ือใหไดรับความนิยมและสามารถเขาถึงผูชมไดทุกกลุม ซึ่งจะสงผลใหผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น 
 สวนธุรกิจบริหารกิจกรรมสงเสริมการตลาด บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารกิจกรรม
ระดับประเทศ โดยจะเนนการจัดกิจกรรมดานการกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว และวิชาการใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐฯ ที่พยายามที่จะพัฒนาเยาวชนใหสนใจการเลนกีฬาหางไกลยาเสพติด และการสนับสนุนจุดเดนดาน
ศิลปวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น  
 
 
3. การประกอบธุรกิจของแตละสายงานธุรกิจ 

 

การประกอบธุรกิจทางดานสื่อของกลุมบริษัทแบงเปน 3 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจวิทยุ ธุรกิจโทรทัศน  และธุรกิจกิจกรรม
สงเสริมการตลาด แตธุรกิจที่มีรายไดเปนนัยสําคัญ ไดแก ธุรกิจวิทยุ และธุรกิจโทรทัศน โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจ   
ดังนี้ 

 

3.1 ธุรกิจวิทยุ 
 

3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ - ธุรกิจวิทยุ 
ผลิตภัณฑหรือบริการหลักของธุรกิจวิทยุของกลุมบริษัท คือ การผลิตรายการวิทยุเพ่ือออกอากาศผานสถานี

วิทยุกระจายเสียง โดยการเหมาเวลาโฆษณาสถานีวิทยุในระบบ เอฟ.เอ็ม. และเอ.เอ็ม. จากสถานีวิทยุตางๆ ทั้งตางจังหวัดและ
กรุงเทพฯ รวมถึงรวมบริหารการตลาดและสื่อโฆษณาใหกับสถานีวิทยุอื่นๆ ปจจุบันสถานีวิทยุที่กลุมบริษัทดําเนินการอยูเกือบ
ทั้งหมดอยูในเขตตางจังหวัดซึ่งกระจายอยูทุกภาคของประเทศไทย ณ 31 สิงหาคม 2546  บริษัทฯ มีรายการวิทยุที่ดําเนินการอยู
ทั้งสิ้น 33 สถานี แบงออกเปน สถานีวิทยุเอฟ.เอ็ม. 29 สถานี และสถานีวิทยุ เอ.เอ็ม. 4 สถานี ซึ่งต้ังอยูใน 29 จังหวัดทั่วประเทศ
ซึ่งสามารถครอบคลุมพ้ืนที่การกระจายเสียงประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่ประเทศไทย โดยอยูภายใตการดําเนินการของบจ. อาร 
เค มีเดีย  บจ. อาร แอนด ที มีเดีย  และบจ. ไอ ที เวิลด มีเดีย โดยมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจ 2 รูปแบบ ดังนี้  

 

1) ดําเนินการผลิตรายการ  บริหารการตลาดและสื่อโฆษณา   
 กลุมบริษัทเปนคูสัญญากับสถานีวิทยุในการเหมาเวลาโฆษณา บริหารการตลาดและสื่อโฆษณา และผลิตรายการ

ขาวและรายการบันเทิง ทางสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. และเอ.เอ็ม. ในตางจังหวัดและกรุงเทพฯ จํานวน 33 สถานี ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
การออกอากาศประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่ประเทศไทย โดยเปนการนําเสนอรูปแบบรายการวิทยุที่หลากหลาย ไดแก สาระ
ความรู ขาวสาร และความบันเทิง โดยนําเสนอรายการเปนชวงๆ ตามแตความเหมาะสมของเวลาออกอากาศ ซึ่งใชผูจัดรายการ 
(ดีเจ) ทองถิ่น และเนนใหผูฟงมีสวนรวมทางโทรศัพทระหวางการออกอากาศ   

2) รับจางผลิตรายการและโฆษณา  
 กลุมบริษัทรับจางผลิตรายการวิทยุและโฆษณา ใหแกหนวยงานราชการ   ผูผลิตสินคาและบริการตางๆ ทั่ว

ประเทศ โดยกลุมบริษัทมีทีมงานผลิตและสตูดิโอที่ใชในการผลิตรายการวิทยุ งานโฆษณาในกรุงเทพฯ ที่สามารถใหบริการผลิต 
สปอตโฆษณา โดยกลุมบริษัทมีทีมงานสรรคสรางเรียบเรียงคําโฆษณาตางๆ ใหตรงกับความตองการของลูกคา 
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รายการวิทยทุี่กลุมบริษัทดําเนนิการ 

สถานีวิทย ุ วัน-เวลา 
ออกอากาศ รัศมีครอบคลุม รูปแบบรายการ กลุม 

เปาหมาย 
กรุงเทพฯ 
1. อ.ส.ม.ท. FM 100.5 MHz 

 

 
24 ช่ัวโมง 1 

 
- กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ อยุธยา นครปฐม 
นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
ชลบุรี ระยอง  

 
รูปแบบรายการหลากหลาย     
โดยเนนการเสนอขาวสารดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
เทคโนโลยี ทั้งในและ
ตางประเทศ รวมทั้งสาระ
ความรู ตางๆ  

 
กลุมคนทํางาน
ทั้งชายและ
หญิง 

ภาคกลาง 
1. อ.ส.ม.ท. FM 101.75 MHz 
 อุทัยธานี 
2. ทอ. AM 1368 KHz 
 กําแพงแสน 

 
05.00-24.00 

 
05.00-24.00 

 
-  อุทัยธานี นครสวรรค กําแพงเพชร 
ตาก สุพรรณบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี 

-  กรุงเทพฯ นครปฐม ปทุมธานี อยุธยา 
อางทอง สุพรรณบรีุ กาญจนบุรี ราชบุรี 

 
รูปแบบรายการหลากหลาย   
เชนขาวสารดานเศรษฐกิจ   
สังคม เทคโนโลยี สาระความรู 
และความบันเทิงดานเสียงเพลง  
เปนตน 

 
ประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย 

ภาคเหนือ 
1. ทภ. 3 FM 101.50 MHz 

เชียงใหม 
2. มน. FM 107.25 MHz 

พิษณุโลก 
3. ทภ. 3 FM 102.25 MHz 

สุโขทัย 
4. ทภ. 3 FM 105.0 MHz 

กําแพงเพชร  
5. ทภ. 3 FM 103.5 MHz 

แพร 
6. ทภ. 3 AM 585 KHz 
 แพร 
7. นทพ. FM 100.25 MHz 

เชียงราย 
8. ทภ. 3 AM 999 KHz 

เชียงราย 
9. ทภ. 3 FM 97.5 MHz 

อุตรดิตถ 
10. ทภ. 3 FM 107.50 MHz 

ลําพูน 
11. ทภ. 3 FM 107.25 MHz 

พะเยา 
12. ทภ.3 FM 101.75 MHz 
ลําปาง 

 
05.00-24.00 

 
06.00-24.00 

 
24 ช่ัวโมง 

 
05.00-24.00 

 
05.00-24.00 

 
05.00-23.00 

 
05.00-24.00 

 
05.00-22.00 

 
05.00-24.00 

 
24 ช่ัวโมง 

 
05.00-24.00 

 
24 ช่ัวโมง 

 
-  เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง 

 
-  พิษณุโลก สุโขทยั พิจิตร อุตรดิตถ 
กําแพงเพชร 

-  สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ แพร 
ลําปาง ตาก กําแพงเพชร 

-  กําแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย ตาก 
อุทัยธานี พิจิตร 

-  แพร นาน พะเยา ลําปาง สุโขทัย 
อุตรดิตถ 

-  แพร นาน พะเยา ลําปาง สุโขทัย 
อุตรดิตถ 

-  เชียงราย เชียงใหม พะเยา ลําปาง 
 
-  เชียงราย เชียงใหม พะเยา ลําปาง 
แมฮองสอน นาน 

-  อุตรดิตถ นาน แพร สุโขทัย พิษณุโลก 
 
-  ลําพูน เชียงใหม ลําปาง ตาก 
 
-  พะเยา เชียงราย ลําปาง แพร นาน 
 
-  ลําปาง ลําพูน สุโขทัย แพร พะเยา 

 
รูปแบบรายการหลากหลาย    
เชน ขาวสารดานเศรษฐกิจ   
สังคม เทคโนโลยี สาระความรู 
และความบันเทิงดานเสียงเพลง  
เปนตน 

 
 

 
ประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย 
 

หมายเหตุ : 1 อ.ส.ม.ท. FM 100.5 MHz บริษัท อารเค มีเดีย จํากัด ไดสิทธิในการขายเวลาโฆษณารวมกับ อ.ส.ม.ท. ฝายละ 4 นาทีตอ  1 ชั่วโมง
ตลอดเวลาออกอากาศ 24 ชั่วโมง  
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รายการวิทยทุี่กลุมบริษัทดําเนนิการ (ตอ) 

สถานีวิทย ุ วัน-เวลา 
ออกอากาศ 

รัศมีครอบคลุม รูปแบบรายการ กลุม 
เปาหมาย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. อ.ส.ม.ท. FM 107.0 MHz 

อุบลราชธานี 
2. อ.ส.ม.ท. FM 107.0 MHz 

สกลนคร 
3. อ.ส.ม.ท. FM 92.0 MHz 

บุรีรัมย 
4. ทภ. 2 FM 90.25 MHz 

สุรินทร 
5. ทภ. 2 FM 95.5 MHz 

รอยเอ็ด 
6. นทพ. FM 94.75 MHz 

สกลนคร 
7. อ.ส.ม.ท. FM 91.5 MHz 

อุดรธานี 
8. อ.ส.ม.ท. FM 92.0 MHz 

กาฬสินธุ 
9. ทภ. 2 FM 95.75 MHz 

อุบลราชธานี 
10. ทภ. 2 FM 100.0 MHz 

ยโสธร 
 

11. ทอ.  FM 96.75 MHz 
สกลนคร 

12. ทอ. AM 801 KHz 
อุบลราชธานี 

 
05.00-24.00 

 
05.00-24.00 

 
05.00-24.00 

 
05.00-24.00 

 
05.00-24.00 

 
05.00-24.00 

 
05.00-24.00 

 
05.00-24.00 

 
05.00-24.00 

 
05.00-24.00 

 
 

05.00-24.00 
 

05.00-20.00 
 

 
-  อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ 
รอยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร 

-  สกลนคร อุดรธานี หนองคาย 
นครพนม กาฬสินธุ 

-  บุรีรัมย สุรินทร นครราชสีมา ยโสธร 
สระแกว 

-  สุรินทร บุรีรัมย ยโสธร มหาสารคาม 
รอยเอ็ด ศรีสะเกษ 

-  รอยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ 
มหาสารคาม อํานาจเจริญ มุกดาหาร 

-  สกลนคร อุดรธานี หนองคาย 
นครพนม มุกดาหารกาฬสินธุ 

-  อุดรธานี หนองคาย สกลนคร 
กาฬสินธุ เลย หนองบัวลําภู 

-  กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม 
รอยเอ็ด มุกดาหาร อุดรธานี 

-  อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ 
รอยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร 

-  ยโสธร รอยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร 
บุรีรัมย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ 

-  สกลนคร อุดรธานี หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ 

-  อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ 
รอยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร 

 
รูปแบบรายการหลากหลาย    
เชน  ขาวสารดานเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี สาระความรู 
และความบันเทิงดานเสียงเพลง 
เปนตน 
 

 
ประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย 

13. ปชส FM 98.5 MHz 
ขอนแกน 

5.00-07.00 
9.00-12.00 
14.00-18.00 
21.00-24.00 

- ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคม 
รอยเอ็ด อุดรธานี 
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รายการวิทยทุี่กลุมบริษัทดําเนนิการอยู (ตอ) 

สถานีวิทย ุ วัน-เวลา 
ออกอากาศ 

รัศมีครอบคลุม รูปแบบรายการ กลุม 
เปาหมาย 

ภาคใต 
1. อ.ส.ม.ท. FM 104.75 MHz 
     หลังสวน ชุมพร 
2. อ.ส.ม.ท. FM 104.5 MHz 
 นครศรีธรรมราช 
3. อ.ส.ม.ท. FM 102.0 MHz 
 สุราษฎรธานี 
4. อ.ส.ม.ท. FM 96.5 MHz 
 หาดใหญสงขลา 
5. อ.ส.ม.ท. FM 105.0 MHz 
 กระบี่ 

 
05.00-24.00 

 
05.00-24.00 

 
05.00-24.00 

 
05.00-24.00 

 
05.00-24.00 

 

 
- ชุมพร สุราษฎรธานี ระนอง 
ประจวบคีรีขันธ 

- นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี กระบี่ 
ตรัง พัทลุง 

- สุราษฎรธานี เกาะสมุย 
นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง 

- สงขลา หาดใหญ สตูล พัทลุง ปตตานี 
ยะลา นราธิวาส 

- กระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรัง สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช 

 
รูปแบบรายการหลากหลายทั้ง
ขาวสารดานเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี สาระความรู และ
ความบันเทิงดานเสียงเพลง 
เปนตน 
 

 
ประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย 

 
 
3.1.2  การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ - ธุรกิจวิทยุ 
 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจวิทยุแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 การไดมาของเวลาสถานีวิทย ุ
 การไดมาของเวลาสถานีวิทยุแบงออกเปน 2 กลุม 
 กลุมที่ 1 สถานีวิทยุที่บริษัทฯ จะบริหารการตลาดและผลิตรายการเอง 

เมื่อสถานีวิทยุมีการเปดประมูลใหเชาเวลา ฝายการตลาดจะทําศึกษา ขอกําหนดและเงื่อนไขในการประมูล 
(Term Of Reference) เพ่ือกําหนดวาบริษัทใดในกลุมมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดในการเขาประมูล หลังจากนั้นจะ
ทําการศึกษาขอมูลอื่นเพื่อใชประกอบการประมูล ดังนี้ 

 (1) จํานวนและอัตรารายไดของประชากรในเขตที่สถานีวิทยุนั้นๆ ต้ังอยู 
 (2) ความนิยมของสถานี 
 (3) จํานวนสถานีวิทยุในจังหวัดนั้น 
 (4) อัตราคาเชาของสถานีอื่นในเขตใกลเคียง 

หลังจากศึกษาขอมูลตางๆ บริษัทฯ จะจัดทําแผนการบริหารการตลาดและสื่อโฆษณารวมทั้งเสนอราคาคา
เชาที่เหมาะสม เมื่อสถานีวิทยุเห็นชอบใหกลุมบริษัทเปนผูดําเนินการ ก็จะทําการเซ็นสัญญาเชาและวางเงินคํ้าประกัน 
และเขาดําเนินการตอจากผูเชารายเดิมที่หมดสัญญา  ซึ่งต้ังแตป 2541 เปนตนมา กลุมบริษัทไดสถานีใหมเพ่ิม 4 ถึง 
11 สถานีในแตละป 

 
กลุมที่ 2 สถานีวิทยุที่กลุมบริษัทจะรวมบริหารการตลาดกับผูประกอบการรายอื่น 
เมื่อผูประกอบการรายอื่นประมูลสถานีวิทยุได และผูประกอบการรายนั้นมีทีมฝายขายที่ไมสามารถขายเวลา

โฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูประกอบการรายนั้นก็จะติดตอใหกลุมบริษัทเขารวมบริหารการตลาดใหดวย ซึ่งใน
การพิจารณาของบริษัท ก็จะคลายกับกลุมที่ 1 คือ จํานวนและอัตรารายไดของประชากรในเขตที่สถานีวิทยุนั้นๆ ต้ังอยู  
ความนิยมของสถานี จํานวนสถานีวิทยุในจังหวัดนั้น และเงื่อนไขที่ผูประกอบการรายนั้นเสนอมา เปนตน 
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สวนที่ 2. การดําเนินการผลิตรายการ  
คือ รายการวิทยุทีบ่ริษัทดําเนินการผลิต ซึ่งมขีั้นตอนการผลิต ดังนี้  

(1) ฝายครีเอทีฟจะศึกษาขอมูลความตองการของผูฟงและความตองการของสินคาและบริการตางๆ ในพ้ืนที่ที่
สถานีวิทยุตางๆ ของบริษัทฯ ดําเนินการอยูรวมทั้งพ้ืนที่ออกอากาศครอบคลุมถึงแลวนํามากําหนดรูปแบบ
รายการ 

(2) คัดเลือกพิธีกรผูจัดรายการ ซึ่งสวนใหญจะเปนคนในพื้นที่ที่สถานีวิทยุต้ังอยู เนื่องจากเปนผูมีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องทองถิ่นและเขาใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงวัฒนธรรมทองถิ่น เพ่ือใหเปนที่ยอมรับผูฟง
ทองถิ่น 

(3) ฝายการตลาดทําการขายโฆษณาใหแกลกูคาเปาหมายทั้ง ลกูคาสวนกลาง และลกูคาทองถิ่น 
(4) หลังจากการออกอากาศจะมีการตรวจสอบรายการเพื่อศึกษาถึงผลการตอบรับจากผูฟงรายการ เพ่ือนํามา

พัฒนาปรับปรุงรายการใหไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้นไป 
 
3.1.3  การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน - ธุรกิจวิทยุ 
3.1.3.1 การตลาด 
นโยบายการตลาด 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดานสื่อวิทยุดานสาระและบันเทิง โดยนําเสนอรายการที่มีคุณภาพ มีประโยชนตอผูฟง และลูกคา 

โดยจะเห็นไดจากรายการวิทยุที่บริษัทดําเนินการอยูไดรับความนิยมเปนอันดับตนๆ ของแตละพ้ืนที่ และบริษัทมีนโยบายที่จะ
รักษาการเปนผูนําของรายการวิทยุและพัฒนารายการวิทยุของบริษัทฯ ใหไดรับความนิยมสูงสุดตอไป ซึ่งบริษัทไดทําการปรับปรุง
รายการและจัดกิจกรรมตางๆ อยูตลอดเวลาใหบรรลุถึงเปาหมายดังกลาว ซึ่งบริษัทมีกลยุทธตาง ๆ ดังนี้ 

 

กลยุทธทางการตลาด 
1) กลยุทธดานการตลาดดานราคาแบบแพ็กเกจ (Package) 
การซื้อเวลาโฆษณาของลูกคาของบริษัทสวนใหญจะซื้อแบบแพ็กเกจ (Package)  ซึ่งเปนการซื้อเวลาเพื่อลงสปอต

โฆษณาแบบเปนชุดกลาวคือ เปนการซื้อสปอตโฆษณาครั้งละมากๆ และมีการลงโฆษณาในหลายสถานี โดยฝายการตลาดของ
กลุมบริษัทจะสอบถามถึงงบประมาณและความตองการของเวลาที่ตองการลงโฆษณาของลูกคา หลังจากนั้นบริษัทก็จะจัดทํา
แพ็กเกจโฆษณาใหตรงตามความตองการของลูกคา (Customized) ซึ่งลูกคาที่ซื้อโฆษณาแบบแพ็กเกจจะไดรับสิทธิพิเศษตางๆ 
เชน สามารถเลือกลงโฆษณาในรายการของกลุมไดกอน และอัตราคาโฆษณาที่ถูกกวาการซื้อโฆษณาแบบเปนครั้งๆ หรือราย
เดือน 

 

2) กลยุทธดานการใหบริการครบวงจร  
 เนื่องจากกลุมบริษัทดําเนินงานในสื่อหลายประเภท ทั้งทางโทรทัศน ทางวิทยุ รวมทั้งการบริหารกิจกรรมและการสงเสริม
การตลาด ทําใหกลุมบริษัทมีความสามารถในการใหบริการดานการตลาดการสื่อสารครบวงจร โดยเฉพาะสื่อวิทยุของบริษัทฯ มี
พ้ืนที่การกระจายเสียงรวมกันประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่ประเทศไทยทําใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการ
โฆษณาทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมทั้งสามารถลดตนทุนของลูกคาผูใชบริการได  

 

ลักษณะลูกคาและชองทางการจําหนาย  
 บริษัทฯ มีรายไดหลักจากการขายโฆษณาในรายการวิทยุ ซึ่งอัตราคาโฆษณาในรายการวิทยุ ขึ้นอยูกับความนิยมของ
รายการ ดังนั้น บริษัทจึงไดแบงลักษณะของลูกคาตามชองทางการจําหนาย 2 ลักษณะ  ดังนี้ 

1) กลุมบริษัทโฆษณา (Agency) บริษัทโฆษณาเปนลูกคาหลักที่ซื้อโฆษณาของบริษัทโดยเปนผูเสนอการ
จัดสรรและเปนผูวางแผนการใชสื่อโฆษณาใหแกเจาของสินคาและบริการ  
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2) ลูกคาโดยตรง (Direct Customer) ไดแกลูกคาที่เปนเจาของสินคาหรือบริการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เชน ลูกคาที่เปนเจาของผลิตภัณฑหรือบริการในกรุงเทพและตางจังหวัดที่สถานีวิทยุของกลุมบริษัทต้ังอยูที่
ซื้อเวลาโฆษณาจากกลุมบริษัทโดยตรง 

บริษัทฯ มีสัดสวนลูกคาระหวางบริษัทโฆษณา (Agency) และลูกคาที่เปนเจาของสินคาหรือบริการ (Direct Customer) 
คิดเปนรอยละ 60 และ 40 ตามลําดับ โดยที่กลุมบริษัท ไมมีการพึ่งพิงลูกคาบริษัทใดเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวมของกลุม 
 
 3.1.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน   
 

  ภาวะอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศนมีความเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมโฆษณาโดยตรง ซึ่งการใชจายในอุตสาหกรรมโฆษณา

แปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียในป 2540-2541 สงผลโดยตรงตอภาวะ
อุตสาหกรรมโฆษณาเนื่องจากเจาของผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ จะพิจารณาลดคาใชจายดานโฆษณาเปนอันดับแรกเนื่องจาก
กระทําไดรวดเร็วและสงผลกระทบตอการดําเนินงานนอยที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการลดคาใชจายโดยวิธีอื่นๆ ดังนั้นสงผลใหมูลคา
การใชจายโฆษณาลดลงอยางมาก ทําใหผูประกอบการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมโฆษณาหลายรายตองปดกิจการลง แต
ผูประกอบการที่มีความสามารถในการบริหารตนทุนและการตลาดและมีความแข็งแกรงทางการเงินเทานั้นที่จะสามารถผานวิกฤต
คร้ังนั้นไปได 

ตอมาในป 2542 ถึงป 2543 ภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้น จะเห็นไดจากการเติบโต
ของ GDP ของประเทศไทยที่อยูที่ระดับรอยละ 4.4 ในป 2543 และรอยละ 4.6 ในป 2544 และเพิ่มเปนรอยละ 5.2 ในป 2545 ทํา
ใหเจาของผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ หันมาเพิ่มคาใชจายดานโฆษณาเพื่อกระตุนยอดการจําหนายสินคาใหเพ่ิมขึ้น ดังจะเห็นได
จากการที่สื่อโฆษณาตางไดมีการปรับอัตราคาโฆษณาและจํานวนโฆษณาที่เพ่ิมขึ้นทําใหรายไดคาโฆษณาทุกสื่อปรับเพ่ิมเพ่ิม
สูงขึ้น โดยในป 2544 มีการใชจายในการโฆษณาผานสื่อทุกประเภทรวมทั้งสิ้นประมาณ 52,998.2 ลานบาท และในป 2543 ซึ่งมี
การใชจายการโฆษณาจํานวน 51,065.2 ลานบาท คิดเปนจํานวนที่เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.8 ซึ่งสื่อโฆษณาทางโทรทัศนมีสวนแบง
การตลาดมากที่สุดถึงรอยละ 60 รองลงมาเปนสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ และวิทยุ ในสัดสวนรอยละ 21 และรอยละ 10 
ตามลําดับ 
 

 ตารางแสดงมูลคาการใชจายโฆษณารวมทุกสื่อ 
(หนวย : ลานบาท) 

คาใชจายโฆษณาใน 
สื่อประเภทตาง ๆ 

ป 2543 สัดสวน 
รอยละ 

ป 2544 สัดสวน 
รอยละ 

ป 2545 สัดสวน 
รอยละ 

โทรทัศน 
วิทยุ 
หนังสือพมิพ 
นิตยสาร 
โรงภาพยนตร  
สื่อกลางแจง 
สื่อเคลื่อนที่ 

30,472.3 
5,059.6 

10,888.6 
2,709.1 

325.2 
1,255.2 

355.2 

62 
10 
18 

5 
1 
3 
1 

32,878.9 
5,090.6 
9,557.9 
3,106.4 

367.8 
1,442.4 

554.2 

60 
10 
21 

5 
1 
2 
1 

37,339.2 
6,179.5 

11,116.5 
3,627.5 

596.0 
1,718.1 

633.6 

61 
10 
18 

6 
1 
3 
1 

รวมคาใชจายโฆษณารวม 51,065.2 100 52,998.2 100 61,210.3 100 
ท่ีมา : ACNeilsen 

 
จากตารางขางตนจะเห็นวาคาใชจายโฆษณาผานสื่อทางโทรทัศนในป 2545 มีการใชจายเพิ่มขึ้นจากป 2544 โดยการ

ใชงบโฆษณาทางโทรทัศนในป 2545 มีมูลคาทั้งสิ้นจํานวน 37,339 ลานบาท ในขณะที่ป 2544 มีการใชงบโฆษณาทางโทรทัศน
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จํานวน 32,878.9 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4,460.3 ลานบาทคิดเปนประมาณรอยละ 13.57 ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเริ่มดีขึ้นทําใหเจาของผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ ใชจายการโฆษณาทางสื่อโทรทัศนเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งในป 2545 ไดมีการ
ปรับเพ่ิมอัตราคาโฆษณาทางโทรทัศนเพ่ิมขึ้นดวย  

สําหรับคาใชจายโฆษณาผานสื่อวิทยุ ในป 2543 และป 2544  มีมูลคาการใชจายใกลเคียงกันประมาณ 5,000 ลาน
บาท และในป 2545 คาใชจายในการโฆษณาผานสื่อวิทยุเพ่ิมขึ้นเปน 6,179.5 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,088.9 ลานบาทคิดเปน
ประมาณรอยละ 21.39 เนื่องจากธุรกิจโฆษณามีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องตามการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีขยายตัว
ประมาณรอยละ 5 ในป 25451  

การแขงขัน 
 ปจจุบันมีสถานีวิทยุทั่วประเทศทั้งหมด 487 สถานี ซึ่งสามารถแบงออกเปนสถานีวิทยุในระบบเอฟ.เอ็ม กวา 200 สถาน ี
เฉพาะเขตกรุงเทพฯ มีสถานีวิทยุระบบเอฟ.เอ็ม.จํานวน 40 สถานี ดังนั้นการแขงขันในธุรกิจวิทยุจึงตองจําแนกออกเปน 2 สวน คือ 
การแขงขันในกรุงเทพและการแขงขันในตางจังหวัด 

 การแขงขันธุรกิจวิทยุในเขตกรุงเทพฯ 
 การแขงขันธุรกิจวิทยุในเขตกรุงเทพฯ มีการแขงขันสูง จะเห็นไดจากสถานีวิทยุระบบเอฟ.เอ็ม.ในกรุงเทพฯ มีเพียง 40 
สถานี ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 20 ของสถานีวิทยุเอฟ.เอ็ม.ในประเทศ แตการใชจายงบโฆษณาในสื่อวิทยุสวนใหญจะอยูในเขต
กรุงเทพฯ ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจวิทยุในกรุงเทพตองเนนการผลิตและพัฒนารายการวิทยุของตนใหมีคุณภาพและเปนที่ไดรับ
ความนิยมรวมทั้งการบริการลูกคา เพ่ือครองสวนแบงการตลาดใหมากที่สุด 
 

 การแขงขันธุรกิจวิทยุในตางจังหวัด 
 เนื่องจากสถานีทั่วประเทศมีจํานวนมาก การแขงขันในธุรกิจวิทยุในตางจังหวัดจึงไมรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบัน
การประกอบธุรกิจวิทยุตองทําสัญญาบริหารการตลาดและสื่อโฆษณากับสถานีวิทยุแบบเหมาเวลาทั้งวัน จากอดีตที่สามารถเชา
เวลาสถานีวิทยุแบบเปนชวงๆ ได ดังนั้นผูประกอบการที่จะทําสัญญาเชนนี้ได จะตองมีความพรอมทางดานการเงิน และ
ความสามารถในการผลิตรายการ ทําใหผูประกอบธุรกิจรายเล็กที่ไมมีความพรอมไมสามารถที่จะแขงขันกับผูประกอบธุรกิจวิทยุ
รายใหญได  
 ปจจุบันผูประกอบธุรกิจวิทยุรายใหญที่ดําเนินการสถานีวิทยุในจํานวนมากๆ มีนอยราย โดยผูปรกอบการที่มีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกับบริษัทฯ มีดังนี้ 

ผูประกอบการดานส่ือทางวิทยุ 
1. บริษัท ศิลามีเดีย จํากัด 
2. บริษัท สมารทบอม จํากัด 
3. บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
4. บริษัท วิทยุระนอง จํากัด 

 
 
 

 
 
 

                                                           
1 ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 
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3.2  ธุรกิจโทรทัศน  
3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ - ธุรกิจโทรทศัน 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโทรทัศน โดยการเปนผูผลิตรายการสารคดี รายการสาระและบันเทิง เพ่ือนําออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศนชองตางๆ รวมทั้งบริหารสื่อโฆษณาใหกับรายการของบริษัทฯ และรายการลูกทุงรายวัน   ซึ่งสามารถจําแนก
ประเภทรายการโทรทัศนที่นําเสนอเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 

กลุมที่ 1 รายการเพลง 
  

ชื่อรายการ รูปแบบรายการ วัน-เวลา 
ในการออกอากาศ 

ทางสถาน ี
โทรทัศน 

1.  ลูกทุงไทยมิวสิคอวอรด  รายการโทรทัศนที่เปดมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุง รวมทั้ง
ทําการประกวดมิวสิควิดีโอ ซึ่งรูปแบบรายการจะ
เหมือนกบัรายการเอ็มทีวีของตางประเทศ  
 

วันพฤหัสบดี 
เวลา 15.00-15.30 น. 

ชอง 9 

2. ลูกทุงรายวัน * รายการวาไรตี้บันเทิงที่นําเสนอศิลปนลูกทุงมาแสดง
ความสามารถและใหผูชมรายการไดเขามารวม
กิจกรรมตางๆ กับศิลปนรับเชิญของรายการ 

วันจันทร ถึง ศุกร 
เวลา 14.30-15.00 น. 

ชอง 5 

หมายเหตุ *  เปนรายการที่บริษัทในกลุมเขาบริหารสื่อโฆษณาใหกับผูดําเนินรายการรายอื่น 
 
กลุมที่ 2 รายการสารคดีและรายการทองเที่ยว 
บริษัทฯ ดําเนินการผลิตรายการสารคดี และรายการทองเที่ยว ซึ่งทําการแพรภาพออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน ชอง 5 

ชอง 9 และ ITV  ดังนี้ 
 

 ช่ือรายการ รูปแบบรายการ วันและเวลา 
ในการออกอากาศ 

ทางสถานี 
โทรทัศน 

1. รายการกรุงเทพเพื่อ
ประชาชน 

นําเสนอสารคดีสั้นที่นาสนใจรวมทั้งความคืบหนาใน
การดําเนินงานในโครงการและกจิกรรมของ
หนวยงานตางๆ ภายใตสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ  

เสาร อาทิตย 
เวลา 13.30-14.00 น. 

 

ชอง 9 

2. รายการพาเที่ยวทั่วไทย นําเสนอสาระเรือ่งราวที่นาสนใจเกี่ยวกับสถานที่
ทองเทีย่วตางๆ ทัง้สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
และโบราณสถานทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยพรอมสอดแทรกความบันเทิงดาน
เสียงเพลงดวยการเปดมิวสิควีดีโอเพลงลูกทุงนําสมยั 

วันพฤหัสบดี 
เวลา 13.00-13.30 น. 

ชอง 5 

3. รายการอรอยยกนิ้ว นําเสนอรายการแนะนําอาหารคุณภาพที่มีประโยชน
ตอรายกาย และสาธิตการทําอาหารโดยกุกที่มี
ชื่อเสยีง และใหพิธีกรพาไปชิมรานอาหารที่ไดรับ
ความนิยมเร่ืองความอรอย 

วันพฤหัสบดี 
เวลา 16.00-16.30 น. 
(เร่ิมวันที่ 1 ก.ย. 46) 

ชอง ITV 
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3.2.2 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ - ธุรกิจโทรทัศน 
 การประกอบธุรกิจโทรทัศนดําเนินการโดยบริษัท อาร แอนด ที มีเดีย จํากัด  ซึ่งการจัดหารายการโทรทัศนที่จะนํามา
แพรภาพออกอากาศ แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 การไดมาของเวลาสถานีโทรทัศน 
เมื่อบริษัทฯ ตองการที่จะทํารายการโทรทัศนเพ่ือออกอากาศสถานีโทรทัศน มีขั้นตอน ดังนี้ 

(1) กําหนดรูปแบบของรายการและแผนการตลาด และนําเสนอตอสถานีโทรทัศนเพ่ือพิจารณา 
(2) เมื่อสถานีโทรทัศนเห็นชอบกับรายการที่บริษัทฯ นําเสนอ ก็จะทําการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมตอการ

ออกอากาศของรายการนั้นๆ  
(3) ตกลงทําสัญญาเชาเวลากับสถานีโทรทัศน โดยชําระคาเชาเปนแบบรายเดือน 
(4) จัดดําเนินการผลิตและออกอากาศรายการ 

 
สวนที่ 2. การดําเนินการผลิตรายการ  
การดําเนินการผลิตรายการโทรทัศนของบริษัทมขีัน้ตอนดังนี้ 

(1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่ตองการจะนําเสนอตอผูชมรายการในแตละสัปดาห 
(2) ฝายครีเอทีฟเขยีนบท (Script) รายการ 
(3) ถายทํารายการในสตูดิโอ และนอกสถานที ่
(4) ตัดตอรายการ 
(5) อัดลงมวนเทปเพือ่นําไปแพรภาพ 

 
3.2.3  การตลาดและภาวะการแขงขัน - ธุรกิจโทรทัศน 
3.2.3.1  การตลาด 
 
กลยุทธทางการตลาด 

 กลยุทธที่ใชปจจุบัน คือ กลยุทธดานการใหบริการที่ครบวงจร เนื่องจากจุดแข็งอยงหนึ่งของกลุมบริษัทคือมีการ
ดําเนินงานในสื่อบันเทิงหลายประเภท ทั้งทางโทรทัศน ทางวิทยุ รวมถึงกิจกรรมสงเสริมการตลาด ทําใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูจะใชบริการโฆษณาไดมากขึ้น  ครอบคลุมความตองการของลูกคาไดครบวงจร รวมทั้งสามารถลดตนทุนของลูกคา
ผูใชบริการได  
 

ลักษณะลูกคาและชองทางการจําหนาย  
การจําหนายและชองทางการจําหนายของธุรกิจโทรทัศนมีดังนี้ 
1) เจาของคายเพลงลูกทุงตางๆ  เปนลูกคาที่ซื้อเวลาออกอากาศในรายการของบริษัทเพื่อใชในการเปดมิวสิควีดีโอ

เพลงลูกทุง ของคายตัวเอง  
2) ลูกคาโดยตรง (Direct Customer) ไดแกลูกคาที่เปนเจาของสินคาหรือบริการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน 

ลูกคาที่เปนเจาของผลิตภัณฑหรือบริการในตางจังหวัดที่สถานีวิทยุของกลุมบริษัทต้ังอยูที่ซื้อเวลาโฆษณาจาก
กลุมบริษัทโดยตรง 

 
 
 
 
 
 



                 บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่ 18 

3.2.3.2  ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน  
ภาวะอุตสาหกรรม 
ภาวะอุตสาหกรรมโทรทัศนมีลักษณะเชนเดียวกับภาวะอุตสาหกรรมของวิทยุ ซึ่งแนวโนมธุรกิจโฆษณาทางโทรทัศนใน

ป 2546 มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดเตรียมแผนรองรับ
ความตองการของผูชมรายการ และลูกคาที่ใชบริการใหมากขึ้น เพ่ือใหรายการทีวีของบริษัทไดรับความนิยมจากผูชมรายการ
อยางตอเนื่อง 

 
การแขงขัน 
การแขงขันดานการจัดรายการทางโทรทัศน มีการแขงขันที่รุนแรงเพื่อแยงชิงความนิยมจากผูชม อันจะทําใหหา

ผูสนับสนุนรายการไดงายและในอัตราคาโฆษณาที่สูง  แตการแขงขันจะรุนแรงเฉพาะในชวงเวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. ซึ่งจะมี
ผูชมรายการโทรทัศนเปนจํานวนมาก   สําหรับชวงเวลาอื่นๆ ก็จะมีการแขงขันในระดับปานกลาง  สําหรับกลุมบริษัทเอง มี
ศักยภาพในการแขงขัน เนื่องจากกลุมบริษัทจะเนนดําเนินรายการที่เปนสารคดีที่ใหความรู  หรือรายการบันเทิงที่เปนเพลงลูกทุง 
ซึ่งเปนดานที่กลุมบริษัทมีความเชี่ยวชาญ 

ปจจุบันผูประกอบธุรกิจโทรทัศนมีจํานวนมาก แตผูประกอบธุรกิจโทรทัศนที่รูปแบบรายการคลายกับรายการโทรทัศน
ของบริษัทฯ มีดังนี้ 
 

ผูผลิตรายการเพลง  
1. บริษัท กันตนากรุป จํากัด 
2. บริษัท นพพรโปรโมชั่น จํากัด 
3. บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 

 

ผูผลิตรายการสารคดีและทองเที่ยว 
1. บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท เจเอสแอล จํากัด 
3. บริษัท 77 ซาวน แอนด ฟลม จํากัด 

 

3.3 ธุรกิจบริหารกิจกรรมและการสงเสริมการตลาด (Event Marketing) 
 

3.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 ธุรกิจบริหารกิจกรรมสงเสริมการตลาดเปนธุรกิจใหมของกลุมบริษัทที่เพ่ิงเปดใหบริการในป 2545 โดยมีวัตถุประสงคที่
ตองการเปนผูประสานงานและการใหบริการในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและการประชาสัมพันธ 
การจัดคอนเสิรต การจัดงานแสดงตางๆ ใหกับเจาของผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกเหนือจากการ
โฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน ซึ่งเปนชองทางสรางรายไดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการบริหารการตลาดและสื่อโฆษณา  
 
 รูปแบบการจัดกิจกรรม 
 กลุมบริษัทไดกําหนดรูปแบบการใหบริการการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดออกเปน 3 รูปแบบดังนี ้
 

1) กิจกรรมการสงเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย  
กิจกรรมการสงเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย ไดแก การจัดงานที่เกี่ยวของกับขนบธรรมเนียม

วัฒนธรรมทองถิ่นตางๆ ทั่วประทศ เชน การจัดเลี้ยงชางประจําปของจังหวัดสุรินทร งานเปดฤดูการทองเที่ยวเบิก
ฟาอันดามัน งานแสดง แสง สี เสียง ประจําจังหวัดตางๆ งานเทศกาลลอยกระทง  เปนตน 
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2) กิจกรรมสงเสริมการกีฬา 
กิจกรรมสงเสริมการกีฬา ไดแก การจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกีฬา เชน การจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนนักศึกษาแหงประเทศไทยครั้งที่ 24 ป 2546 จังหวัดกระบี่ “กระบี่เกมส” และ คร้ังที่ 25 ป 2547 จังหวัด
ขอนแกน “แคนเกมส” การจัดการแขงขันฟุตบอลนักเรียนอายุ 16 ป เปนตน 

3) การจัดกิจกรรมเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ  
การจัดกิจกรรมเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธเปนการจัดกิจกรรมใหแกเจาของสินคาหรือบริการตางๆ ที่

ตองการจัดกิจกรรมทางการตลาดเสริมการใชสื่อโฆษณาอื่นๆ ใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากขึ้น เชน การจัด
เปดตัวสินคาตางๆ การจัดประกวดทอลคโชวระดับอุดมศึกษาใหกับศูนยบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยซึ่งรวมจัด
กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด การจัดการแขงขันแอรโรบิคระดับพาณิชยการ เปนตน 

 
 

3.3.2 การตลาดและสภาวะการแขงขัน  
3.3.2.1 การตลาด 
นโยบายการตลาด 
กลุมบริษัทมีนโยบายในการบริหารกิจกรรมการตลาด โดยมุงเนนการสงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยวและ

กีฬา ใหสอดคลองกับนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลที่ตองการใชธุรกิจการทองเที่ยวเปนตัวกระตุนภาวะเศรษฐกิจ การ
จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด (Event Marketing) ของกลุมบริษัทมุงเนนที่จะตอบสนองแผนการสื่อสารการตลาดครบวงจรใหแก
ลูกคาของบริษัท เชนการจัดงานเปดตัวสินคา การจัดกิจกรรมดานกีฬา (Sport Marketing) กิจกรรมดานดนตรี (Music 
Marketing) ซึ่งทําใหเจาของสินคาหรือบริการไดรับประโยชนเพ่ิมเติมจากการใชสื่อวิทยุและโทรทัศนของกลุมบริษัท 

 
กลยุทธการแขงขัน 

• การใชประโยชนรวมจากการใชส่ือครบวงจรของกลุมบริษัท  
กลุมบริษัทมีความไดเปรียบจากการที่มีสื่อครบวงจรทั้งวิทยุและโทรทัศนที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั่วประเทศในการสนับสนุน

การโฆษณาและประชาสัมพันธใหกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่กลุมบริษัทจัดขึ้นใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายของ
เจาของผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ ที่กลุมบริษัทเปนผูจัดกิจกรรมให 

• ทีมงานและบุคลากรที่มีประสบการณ 
ทีมงานและบุคลากรหลักที่ดําเนินการธุรกิจการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดของกลุมบริษัทเปนผูมีประสบการณดาน

การจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถใหบริการไดตามความตองการของลูกคา ทั้งดานความคิดสรางสรรค การผลิตและการกํากับรายการ 
การจัดการแถลงขาวและประชาสัมพันธและการวางแผนกลยุทธการใชสื่อโฆษณา 

• รูปแบบการทํางานอยางใกลชิด 
กลุมบริษัทเนนการทํางานอยางใกลชิดกับลูกคาต้ังแตเร่ิมตน โดยเขาไปมีสวนรวมกับเจาของผลิตภัณฑหรือบริการ

ตางๆ ในการสรางสรรคงานเพื่อเกิดประสิทธิผล รวมทั้งประหยัดงบประมาณ 
 
กลุมลูกคาเปาหมาย 

 เจาของสินคาและผลิตภัณฑตางๆ หรือองคกรภาครัฐและเอกชน ที่ตองการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดใหกับ
ผลิตภัณฑของตนเพื่อสรางยอดขายหรือสรางภาพลักษณที่ดีใหกับผลิตภัณฑของตนใหเปนที่รูจักของผูบริโภค เพ่ิมเติมจากการ
โฆษณาผานสื่อทั่วๆ ไป โดยเจาของสินคาอาจจะเปนผูกําหนดรูปแบบของกิจกรรมแลววาจางใหกลุมบริษัทเปนผูดําเนินการ หรือ
ขอใหกลุมบริษัทนําเสนอแผนงานการจัดกิจกรรมให  
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3.3.2.2  การแขงขัน 

ธุรกิจการบริหารกิจกรรมและการสงเสริมการตลาดมีการแขงขันไมสูงแตมีผูประกอบการจํานวนมากเนื่องจากใชเงิน
ลงทุนและบุคลากรนอยก็สามารถดําเนินธุรกิจได และมีแนวโนมการเติบโตของธุรกิจสูงเพราะเจาของสินคาหรือบริการตางๆ หัน
มาใชกิจกรรมทางการตลาดมากขึ้นจากการโฆษณาเพียงอยางเดียว ผูประกอบการรายใหญที่มีสื่อตางๆ อยูจะไดเปรียบ
ผูประกอบการรายเล็กเนื่องจากสามารถใหบริการลูกคาไดครบวงจร ซึ่งผูประกอบการรายใหญที่ดําเนินธุรกิจคลายกับบริษัทฯ มี
ดังนี้ 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด 
1. บริษัท เจเอสแอล จํากัด 
2. บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท สตารบริจซ จํากัด 
4. บริษัท ไลฟโปรเจค จํากัด 

 
 

3.4 ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
         - ไมมี - 
 
 

3.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
         - ไมมี – 
 
 
 

4. การวิจัยและพัฒนา 
 

      - ไมมี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


