บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท

บริ ษั ท วี จี ไอ โกลบอล มี เดี ย จํ า กั ด (มหาชน) เดิ มชื่ อ บริ ษั ท โกลบอล เทคโนโลยี ส แอนด เทเลคอม จํ า กั ด
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2538 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 1 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบ
ธุรกิจบริการดานการตลาดและการโฆษณา จากนั้นไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท โกบอล มีเดีย จํากัด ในเดือน พฤศจิกายน
2541 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 10 ลานบาท ตอมาในเดือนธันวาคม 2541 ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท วี จี ไอ โกลบอล
มีเดีย จํากัด บริษัท
ในเดือนมกราคม 2542 บริษัทไดเขาลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส โดยไดรับสิทธิแต
เพียงผูเดียวจากบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BTSC”) ในการเขาไปบริหารพื้นที่โฆษณาและพื้นที่
เชิงพาณิชยภายในโครงการระบบรถไฟฟาบีทีเอส
บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 100 ลานบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2542 เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของ
บริษัท ตอมาในป 2546 กลุมบริษัทไดเริ่มขยายเครือขายสื่อโฆษณาไปยังโมเดิรนเทรด โดยไดรับสิทธิในการบริหารพื้นที่สื่อ
โฆษณาจาก Watsons เปนหางแรก และไดขยายเครือขายไปยัง Tesco Lotus ในป 2547 Big C ในป 2548 และ
Carrefour ในป 2552
ดวยศักยภาพของบริษัท ทั้งในดานบุคลากรที่มีประสบการณอันหลากหลายในธุรกิจสื่อโฆษณา ประกอบกับความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการสื่อโฆษณาของบริษัท ความมุงมั่นในการพัฒนาสื่อในรูปแบบที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิตใน
ยุคสมัยใหม และการใหบริการอยางมีคุณภาพแกลูกคา ทําใหบริษัทเติบโตอยางแข็งแกรงและตอเนื่อง BTSC ไดเล็งเห็นถึง
โอกาสที่จะสรางมูลคาเพิ่ม จึงไดเขาทําสัญญาซื้อหุนทั้งหมดของบริษัทจากผูถือหุนเดิมในเดือนกันยายน 2552
ตลอดระยะเวลา 13 ปที่ผานมา บริษัทประสบความสําเร็จอยางสูงในการพัฒนาธุรกิจดานการใหบริการเครือขาย
สื่อโฆษณา โดยมีการเติบโตอยางตอเนื่องทั้งในดานผลประกอบการ และขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่งผลสําเร็จที่
เกิดขึ้นดังกลาว เปนผลมาจากการพัฒนาที่ไมหยุดยั้งของบริษัท ซึ่งพอสรุปเปนพัฒนาการที่สําคัญไดดังนี้
เดือน – ป

เหตุการณ

เมษายน 2538

:

บริษัท โกลบอล เทคโนโลยีส แอนด เทเลคอม จํากัด จดทะเบียนตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจ
บริการดานการตลาด และการโฆษณา ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท

พฤศจิกายน 2541

:

บริษัท โกลบอล เทคโนโลยีส แอนด เทเลคอม จํากัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท
โกลบอล มีเดีย จํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 10 ลานบาท

ธันวาคม 2541

:

บริษัท โกบอล มี เดีย จํ ากัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดี ย
จํากัด

มกราคม 2542

:

บริษัทลงนามในสัญญากับ BTSC โดยบริษัทไดรับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาและ
พื้นที่เชิงพาณิชยบน 23 สถานี และทุกขบวนรถไฟฟาบีทีเอส ระยะเวลา 10 ป

สวนที่ 2 – 2 หนา 1

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

เดือน – ป

เหตุการณ

พฤศจิกายน 2542

:

บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 10 ลานบาท เปน 100 ลานบาท

พฤษภาคม 2546

:

บริษัท วี จี ไอ แอดเวอรไทซิ่ง มีเดีย จํากัด (“VGI Ad”) ลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณา
กับบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด โดยไดรับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาใน Watsons
ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

ธันวาคม 2547

:

VGI Ad ลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณากับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
โดยไดรับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาในสวนพื้นที่ Non-Sales Floor ใน Tesco Lotus
ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

สิงหาคม 2548

:

บริษัท 999 มีเดีย จํากัด (“999 Media”) เปนผูไดรับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาใน
Big C ทุกสาขาทั่วประเทศไทย โดยลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณากับบริษัท บิ๊กซี
ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2550

:

VGI Ad ลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณากับบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด โดยไดรับสิทธิ
ในการบริหารพื้นที่โฆษณาใน Watsons ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

พฤษภาคม 2551

:

VGI Ad ลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณาเพิ่มเติมกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
จํากัด โดยไดรับสิทธิในการบริหารพื้นที่สื่อโฆษณาเครือขายจอดิจิตอลใน Tesco Lotus
จํานวน 31 สาขา

ตุลาคม 2551

:

VGI Ad ลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณากับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
โดยไดรับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาใน Tesco Lotus Express จํานวน 250 สาขา

ธันวาคม 2551

:

บริษัทเขาเปนผูถือหุนทั้งหมดของ บริษัท วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“VGI
Multitech”) VGI Ad และ 999 Media

กุมภาพันธ 2552

:

บริษัทเขาเปนผูถือหุนทั้งหมดของ บริษัท 888 มีเดีย จํากัด (“888 Media”)

:

888 Media ลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณากับบริษัท เซ็นคาร จํากัด โดยไดรับสิทธิใน
การบริหารและจัดการพื้นที่โฆษณาในพื้นที่ Non-Sales Floor ใน Carrefour ทุกสาขาทั่ว
ประเทศไทย

กันยายน 2552

:

BTSC เขาซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท โดยตกลงชําระคาหุนบางสวนเปนเงินสดและบางสวน
เปนหุนสามัญเพิ่มทุนของ BTSC จํานวน 187,617,260 หุน คิดเปนรอยละ 1.17 ของหุน
ทั้งหมดของ BTSC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (หลังออกหุนแลว)

ตุลาคม 2552

:

บริ ษั ท เข า เป น ผู ถื อ หุ น ทั้ ง หมดของ บริ ษั ท พ อ ยท ออฟ วิ ว (พี โ อวี ) มี เ ดี ย กรุ ป จํ า กั ด
(“POV”) ซึ่งเปนผูใหบริการสื่อโฆษณาในลิฟทโดยสารในอาคารสํานักงานขนาดใหญใน
เขตธุรกิจของกรุงเทพมหานคร

สวนที่ 2 – 2 หนา 2

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

เดือน – ป

เหตุการณ

พฤศจิกายน 2552

:

888 Media ลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณากับบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด โดยไดรับ
สิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาใน Watsons ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

มีนาคม 2553

:

VGI Ad ลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณาเพิ่มเติมกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
จํากัด เพื่อการบริหารสื่อวิทยุ ณ จุดขาย ใน Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

มิถุนายน 2553

:

จดทะเบียนจัดตั้ง VGI Advertising China Company Limited (“VGI Ad China”) ที่
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัทเปนผูถือหุนทั้งหมด เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการสื่อ
วิทยุ ณ จุดขาย ใน CP Lotus ทุกสาขาทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน

ธันวาคม 2553

:

VGI Ad ลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณากับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
โดยไดรับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณา ใน Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแต
เพียงผูเดียว (Exclusive Rights)

มีนาคม 2554

บริษัทลงนามในสัญญากับ BTSC โดยบริษัทไดรับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาและ
พื้นที่เชิงพาณิชยบน 23 สถานี และทุกขบวนรถไฟฟาบีทีเอส สิ้นสุดอายุสัญญาในเดือน
ธันวาคม 2572

พฤษภาคม 2554

:

บริษัทลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณากับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
โดยไดรับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณา ใน Big C ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแตเพียง
ผูเดียว (Exclusive Rights)

พฤศจิกายน 2554

:

บริษัทลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณากับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
เพื่อการบริหารพื้นที่โฆษณาเพิ่มเติมใน Big C ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแตเพียงผูเดียว
(Exclusive Rights)

ธันวาคม 2554

:

บริษัทลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณากับบริษัท เซ็นคาร จํากัด เพื่อการบริหารพื้นที่
โฆษณาในพื้นที่ Sales Floor ใน Big C (Carrefour เดิม) ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแต
เพียงผูเดียว (Exclusive Rights)

มกราคม 2555

:

บริษัทลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณากับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
และบริษัท เซ็นคาร จํากัด เพื่อการบริหารพื้นที่สื่อโฆษณาเครือขายจอดิจิตอลและสื่อวิทยุ
ณ จุดขาย ใน Big C ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแตเพียงผูเดียว (Exclusive Rights)

กุมภาพันธ 2555

:

VGI Ad ลงนามในสัญญาใหสิทธิโฆษณากับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
เพื่อการบริหารพื้นที่โฆษณาเพิ่มเติม ใน Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแตเพียง
ผูเดียว (Exclusive Rights)

สวนที่ 2 – 2 หนา 3

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

เดือน – ป
พฤษภาคม 2555

2.2

เหตุการณ
:

บริษัทและ BTSC ไดทําสัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอสฉบับใหมเพื่อใช
แทนฉบับเดิม โดยมีอายุสัญญาสิ้นสุดลงพรอมสัญญาสัมปทานหลักของ BTSC ที่ทําไว
กับ กทม. คือสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2572

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการเปนผูใหบริการเครือขายสื่อโฆษณา โดยเนนเครือขายสื่อโฆษณาที่สอดคลองกับ
รูปแบบการดําเนินชีวิตในยุคสมัยใหม (Lifestyle Media) โดย ณ ปจจุบัน เครือขายสื่อโฆษณาของบริษัทสามารถเขาถึง
ชีวิตประจําวันของกลุมเปาหมายไดในทุกที่เริ่มตั้งแตการเดินทางโดยรถไฟฟาบีทีเอส การทํางานในอาคารสํานักงาน และ
การจับจายใชสอยในโมเดิรนเทรด โดยเครือขายสื่อโฆษณาของบริษัทเปนจุดนัดพบระหวางเจาของสินคาและผูบริโภค
และเปนสื่อกลางใหเจาของสินคาสามารถสื่อสารหรือโฆษณาประชาสัมพันธถึงผูบริโภคในวงกวางไดหลากมิติหลาย
รูปแบบ ในทําเลโฆษณาที่โดดเดน ครอบคลุมพื้นที่ของประชากรทั่วประเทศไทย
ในปจจุบัน กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการเปนผูใหบริการเครือขายสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส (BTS)
สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด (Modern Trade) ชั้นนํา 3 ราย ซึ่งมีสาขากระจายอยูทั่วประเทศไทย ไดแก Tesco Lotus Big
C (รวม Carrefour เดิม) และ Watsons นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังเปนผูนําในการใหบริการสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน
อีก 51 แหงในกรุงเทพฯ
บริษัทไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวในการบริหารพื้นที่สื่อโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชยในระบบรถไฟฟาบีทีเอส โดยสื่อ
โฆษณาแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) และสื่อภาพนิ่ง (Static) ทั้งนี้ สื่อมัลติมีเดียในระบบ
รถไฟฟาบีทีเอสประกอบไปดวย จอดิจิตอลบนสถานีในบริเวณชานชาลาที่รอรถไฟฟา และจอดิจิตอลในรถไฟฟา ในสวน
ของสื่อภาพนิ่งบนระบบรถไฟฟาบีทีเอสจะถูกติดตั้งกระจายตามจุดตางๆ ทั้งภายในและภายนอกรถไฟฟาบีทีเอส บน
สถานี และบริเวณชานชาลา นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่เชิงพาณิชยบนสถานีรถไฟฟาบีทีเอสอีกดวย
สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดสามารถแบงประเภทของสื่อโฆษณาไดเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก สื่อดิจิตอล (Digital)
และสื่อภาพนิ่ง (Static) ทั้งนี้ สื่อดิจิตอลในโมเดิรนเทรดประกอบไปดวย สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) และสื่อวิทยุ ณ จุด
ขาย (Point Of Purchase Radio)
สําหรับธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน กลุมบริษัทไดรับสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณาในอาคาร
สํานักงานจํานวน 51 อาคารทั่วกรุงเทพฯ โดยมีสื่อโฆษณาหลักคือ จอดิจิตอล ติดตั้งในลิฟทโดยสารของอาคารสํานักงาน
นอกจากธุรกิจสื่อโฆษณาแล ว บริ ษัทยัง ดําเนิ นธุรกิ จอื่น ที่เปนการสรางรายได เพิ่มเติมใหแกบ ริษัท ไดแก การ
ใหบริการรับผลิตงานโฆษณาสื่อภาพนิ่งและ Spot โฆษณาของสื่อวิทยุ ณ จุดขาย และการเปนตัวแทนขายสื่อโฆษณาจอ
LED
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บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทและการประกอบธุรกิจ
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 ในบริษัทยอย
ทั้งหมด 6 บริษัท ใหการสนับสนุนงานดานบริหารและธุรการทั้งหมดของบริษัทยอย โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัท
มีโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย ดังนี้
ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชยใน
ระบบรถไฟฟาบีทีเอส สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด
และสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
(บริษัท หรือ VGI)

100%

บริษัท วีจีไอ แอดเวอรไทซิ่ง มีเดีย จํากัด
(VGI Ad)

100%

บริษัท 888 มีเดีย จํากัด
(888 Media)

ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาในพื้นที่ Non-Sales
Floor ใน Big C (Carrefour เดิม) และสื่อโฆษณา
ใน Watsons

100%

บริษัท 999 มีเดีย จํากัด
(999 Media)

ธุรกิจใหบริการสื่อวิทยุ ณ จุดขาย ในโมเดิรนเทรด

100%

บริษัท พอยท ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุป จํากัด
(POV)

ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน

100%

VGI Advertising China Company Limited
(VGI Ad China)

ธุรกิจใหบริการสื่อวิทยุ ณ จุดขายใน CP Lotus
สาธารณรัฐประชาชนจีน

100%

บริษัท วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(VGI Multitech)

หมายเหตุ:

ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาใน Tesco Lotus

ธุรกิจใหเชาจอดิจิตอลแกบริษัทในกลุม

VGI เปนผูบริหารจัดการดานการขายสื่อโฆษณาใหกับบริษัทยอยทั้งหมด ยกเวน สื่อวิทยุ ณ จุดขาย ที่ 999 Media และ
VGI Ad China เปนผูดําเนินการเอง
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บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

2.3

โครงสรางรายได
ลานบาท

รอยละตอรายไดรวม

สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2553

2554

2555

2553

2554

2555

รายไดจากธุรกิจสื่อโฆษณาและการให
เชาพื้นที่เชิงพาณิชย:
ธุรกิจในระบบรถไฟฟาบีทีเอส

889.10

934.40

1,143.18

78.18

66.18

57.02

ธุรกิจในโมเดิรนเทรด

206.87

390.91

754.10

18.19

27.68

37.61

18.59

75.73

80.06

1.63

5.36

3.99

1,114.56

1,401.03

1,977.34

98.01

99.22

98.63

22.67

10.97

27.48

1.99

0.78

1.37

1,137.23

1,412.01

2,004.82

100.00

100.00

100.00

ธุรกิจในอาคารสํานักงานและอื่นๆ
รวมรายไดจากธุรกิจสื่อโฆษณาและ
การใหเชาพื้นที่เชิงพาณิชย
รายไดอื่น
รวมรายได

2.4

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ การเปนผูนําในธุรกิจใหบริการเครือขายสื่อโฆษณาที่ตอบสนองรูปแบบ
การดําเนินชีวิตสมัยใหม (Lifestyle Media) ผานสื่อที่มีความโดดเดน สะดุดตากลุมเปาหมายในทุกชวงเวลาของการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน โดยการนําเทคโนโลยีที่นําสมัยเขามาใชในการผลิตและนําเสนอสื่อโฆษณานั้นๆ พรอมมุงเนนการ
สรางเครือ ขา ยสื่ อโฆษณาที่นํ าเสนอจุดเด นเฉพาะตั ว เพื่อ สรางภาพลักษณข องสิ นค าหรือบริการที่ ลงโฆษณา ทํ าให
สามารถเขาถึงผูบริโภคในทุกกลุมเปาหมายและทุกชวงเวลาของการดําเนินชีวิตประจําวัน
นอกจากปณิธานในการสรางเครือขายสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพสูงแลว บริษัทยังคงใหความสําคัญกับบริการที่ดีเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาผูลงโฆษณา โดยบริษัทมีการบริการแนะนําใหคําปรึกษาในการเลือกประเภทสื่อที่
เหมาะสมกับประเภทสินคา การเลือกเครือขายสื่อโฆษณา การคัดสรรสื่อที่สอดคลองกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย และคุมคา
การลงทุนสําหรับผูลงโฆษณา
บริษัทมีเปาหมายสรางความเจริญเติบโตและความมั่งคั่งทางธุรกิจใหแกผูถือหุนของบริษัท โดยใชประสบการณ
และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอสและโมเดิรนเทรดที่ยาวนานกวา 13 ป มาพัฒนาแนว
ทางการเพิ่มอัตราและมูลคาการใชสื่อโฆษณาบนพื้นที่สื่อที่มีอยูเดิมดวยการพัฒนาสื่อรูปแบบใหมๆ ในพื้นที่ติดตั้งเดิมและ
พื้นที่ใหมบนพื้นที่ที่ไดรับสิทธิตามสัญญาที่มีอยู โดยเพิ่มพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาในพื้นที่ที่ไดรับสิทธิตามสัญญาใหเต็ม
ศักยภาพ และแสวงหาแนวทางขยายเครือขายพื้นที่สื่อโฆษณาไปยังทําเลใหมๆ ที่มีศักยภาพอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
ในระยะยาว บริษัทมีเปาหมายที่จะพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดผูชมใหกับสื่อโฆษณาของบริษัท
อยางตอเนื่อง เพื่อที่จะกาวใหทันกับยุคสมัยที่กําลังเปลี่ยนแปลงจากยุคอนาล็อคสูยุคดิจิตอล ตามแนวโนมการเติบโตของ
สื่อโฆษณาดิจิตอลตางๆ ซึ่งเปนไปอยางกาวกระโดดตลอดระยะเวลา 4 ปที่ผานมา ดังจะเห็นไดจากอัตราการเติบโตของ
สื่อโฆษณาบนอินเตอรเน็ตที่เติบโตเฉลี่ยรอยละ 42 ตอป (2551 – 2554) และยังคงมีแนวโนมที่จะเติบโตสูงในอนาคต โดย
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บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

ในป 2554 มีมูลคา 470 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 62.07 เทียบกับป 2553 (ขอมูลของบริษัท เดอะนีล
เส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด) ดังนั้น การขยายธุรกิจไปยังเครือขายสังคมสื่อบนอินเตอรเน็ต (Social Network) จึง
เปนหนึ่งในแผนงานที่บริษัทกําลังใหความสนใจ เนื่องจากจะทําใหเครือขายพื้นที่สื่อโฆษณาของบริษัทครบวงจรและกวาง
มากยิ่ ง ขึ้ น และยั ง สามารถสร า งรายได จ ากโมเดลธุ ร กิ จ รู ป แบบอื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ เครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน แ ละ
e-Commerce ไดอีกดวย
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