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3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ

3.1.1 ธุรกิจหลัก
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจหลักเปนผูใหบริการเครือขายสื่อโฆษณา โดยในปจจุบันมีเครือขายสื่อโฆษณาภายใตการ
บริการ คือ สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด (Modern Trade) และสื่อโฆษณาในอาคาร
สํานักงาน ทั้งนี้ บริษัทมุงเนนการใหบริการสื่อโฆษณาแบบบูรณาการและครบวงจร ตั้งแตใหคําปรึกษาในการวางแผน
การตลาด การสรางเครือขายสื่อโฆษณา (Media Network) ที่ใหประสิทธิผลสูงสุดในการเขาถึงกลุมเปาหมาย รวมไป
จนถึงการจัดหาผูผลิตชิ้นงานโฆษณา (Content Production) ติดตั้ง และดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหาร
จัดการสื่อโฆษณา
ดวยเครือขายสื่อโฆษณาที่กระจายอยูทั่วประเทศ และครอบคลุมทุกรูปแบบการดําเนินชิวิตในยุคปจจุบัน ทั้งการ
เดินทางโดยรถไฟฟาบีทีเอส การทํางานในอาคารสํานักงาน และการจับจายใชสอยในโมเดิรนเทรด เจาของสินคาผูลง
โฆษณาจึงสามารถใชประโยชนจากเครือขายที่บริษัทมีอยูเพื่อเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย สรางการรับรูแบรนดสินคาให
กลุมเปาหมายสามารถจดจําไดเปนลําดับตนๆ (Top of Mind Brand Awareness) และนําไปสูการซื้อสินคาทั้งที่มีการ
วางแผนลวงหนา (Planned Purchase) และการตัดสินใจซื้อสินคาฉับพลัน โดยไมไดวางแผนลวงหนา (Impulse Buying)
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีบริการที่ครบวงจรในการจัดหาผูผลิตและติดตั้งชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ ผานระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ครบถวน ถูกตอง และประณีตสวยงามตามความตองการของลูกคา รวมถึงบริการดูแลรักษา ซอม
บํารุงใหคงสภาพตลอดระยะเวลาการใชงบโฆษณาของผูลงสื่อ
เครือขายสื่อโฆษณาที่บริษัทใหบริการแบงออกเปน 3 เครือขายหลัก คือ 1) สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส 2)
สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด และ 3) สื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน โดยรายละเอียดของแตละเครือขายมีดังนี้
1)

สื่อโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชยในระบบรถไฟฟาบีทีเอส

1.1) สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส
บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส และใหเชาพื้นที่เชิงพาณิชยบนสถานี
รถไฟฟาบีทีเอส ตามสัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส ซึ่งใหสิทธิบริษัทแตเพียงผูเดียวในการบริหาร
จัดการพื้นที่โฆษณาอันประกอบดวย พื้นที่โฆษณาบนสถานี ชานชาลารถไฟฟา พื้นที่ผิวทั้งภายนอกและภายใน
ขบวนรถไฟฟา และพื้นที่เชิงพาณิชยภายในโครงการระบบรถไฟฟาบีทีเอส ซึ่งไดแก พื้นที่เชาสําหรับรานคาบน
สถานีรถไฟฟา โดยสัญญาใหสิทธิดังกลาวมีอายุถึงเดือนธันวาคม 2572 ซึ่งเปนเวลาเดียวกับเวลาสิ้นสุดสัมปทาน
การเดินรถของ BTSC กับ กทม.
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ขอบเขตการใหบริการของบริษัทตามสัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส รวมถึง






การบริหารภาพรวมของการตลาดและการสงเสริมการขาย
การออกแบบพื้นที่
การกอสรางและติดตั้งอุปกรณที่ใชในการโฆษณา
การวางแผนการตลาดและแผนการขายสําหรับพื้นที่ใหบริการโฆษณา และพื้นที่รานคา
การดําเนินการขาย

โดยบริษัทเปนผูลงทุนในการจัดหาและติดตั้งเครือขายสื่อโฆษณาพรอมวัสดุอุปกรณที่ใชดําเนินการตางๆ
ไดแก ระบบแสดงภาพจอดิจิตอล (Digital Signage Network System) ปายภาพนิ่ง (Static Frame) ปายหมุน 3
ภาพ (Trivision) ปายกลองไฟ (Lightbox) ปายซุมประตู (Arch Set) ปายตั้งพื้น (Standy) สติกเกอร (Sticker) เปน
ตน รวมไปถึงรับภาระคาใชจายที่เกี่ยวกับการติดตั้งปายโฆษณา นอกจากนี้ บริษัทยังมีหนาที่ในการบํารุงรักษา
ซอมแซมอุปกรณใหคงสภาพดีตลอดระยะเวลาของสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา
รายละเอียดของธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส และใหเชาพื้นที่เชิงพาณิชยบนสถานี
รถไฟฟาบีทีเอส มีดังนี้
1.1.1) สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส
ปจจุบัน สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอสของบริษัทครอบคลุมพื้นที่โฆษณา 17,000 ตารางเมตร ใน 23
สถานี ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร และรถไฟฟาบีทีเอสจํานวน 47 ขบวน โดยเขาถึงผูโดยสารเฉลี่ยประมาณ
482,270 เที่ยวคน/วัน ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (โดย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 มีสถิติสูงสุดที่
714,575 เที่ยวคน/วัน) ซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมายของสินคาที่ผูซื้อเปนกลุมที่เปนนักเรียนนักศึกษา ประชากรวัย
ทํางานที่มีระดับรายไดปานกลางถึงสูงที่อาศัยอยูในเมืองหลวง ปจจุบันบริษัทไดติดตั้งสื่อโฆษณาครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมดใน 17 สถานีหลัก (Prime Stations) ที่มีความหนาแนนในการสัญจรของผูโดยสารในสถานีจํานวนมาก
ประกอบไปดวย สถานีหมอชิต อารีย อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ชิดลม เพลินจิต นานา อโศก พรอมพงษ เอกมัย ออนนุช
ศาลาแดง ชองนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสิน สนามกีฬาแหงชาติ สยาม และพญาไท สวนอีก 6 สถานีที่จัดเปน
สถานีรอง (Non-Prime Stations) เนื่องจากมีอัตราความหนาแนนในการสัญจรของผูโดยสารในสถานีนอยกวา
สถานีหลัก ไดแก สถานีสะพานควาย สนามเปา ราชเทวี พระโขนง ทองหลอ และราชดําริ ซึ่งบริษัทไดติดตั้งสื่อ
โฆษณาครอบคลุมพื้นที่เพียงบางสวนของสถานีและชานชาลา
ทั้งนี้ สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส แบงเปน 2 ประเภทหลัก คือ สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) และ สื่อ
ภาพนิ่ง (Static) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)

สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia)

สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) คือ สื่อโฆษณาที่สามารถนําเสนอไดทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียง เชน หนังโฆษณาแบบสั้น แถบตัวอักษรวิ่งแสดงขอมูลขาวสารที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของ
ขอมูล ภาพ และเสียงไดตลอดเวลา ซึ่งสื่อมัลติมีเดียในระบบรถไฟฟาบีทีเอสประกอบไปดวย จอดิจิตอลบน
สถานีในบริเวณชานชาลาที่รอรถไฟฟา และจอดิจิตอลในรถไฟฟา
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีระยะเวลาออกอากาศและจํานวนจอเพื่อใหบริการสื่อ
มัลติมีเดียในระบบรถไฟฟาบีทีเอส ดังนี้
ระยะเวลาออกอากาศ
ขนาดจอ
จํานวนสถานีที่ติดตั้งและจํานวนจอ

(1.1)

จอดิจิตอลบนชานชาลา
06:00 – 24:00 น.
47 นิ้ว
17 สถานี 80 จอ

จอดิจิตอลในรถไฟฟา
06:00 – 24:00 น.
17 นิ้ว
47 ขบวน 918 จอ

จอดิจิตอลบนชานชาลา
บริษัทไดติดตั้งจอดิจิตอลขนาดใหญ 47 นิ้ว ณ จุด
ที่ผูโดยสารรอรถไฟฟาบนชานชาลาของสถานีรถไฟฟาบีที
เอส โดยจํานวนจอที่ติดตั้งในแตละสถานีมีจํานวน 2-16 จอ
แตกตางกันตามความหนาแนนของผูโดยสารในแตละสถานี
โดยสถานี ส ยามซึ่ ง เป น สถานี ที่ มี ค วามหนาแน น ของ
ผูโดยสารมากที่สุด มีจอดิจิตอลจํานวนทั้งหมด 16 จอ
ทั้ ง นี้ เนื้ อ หาโฆษณา (Content)
ที่ นํ า มา
ออกอากาศผ า นสื่ อ จอดิ จิ ต อลบนชานชาลา ส ว นใหญ มี
ความยาว 15-30 วินาที มีเนื้อหาที่สั้น กระชับ และสื่อสาร
เฉพาะขอความสําคัญ เพื่อใหผูชมรับสารไดอยางครบถวน
เนื่องจากโดยเฉลี่ยแลว ผูโดยสารใชเวลาในการรอรถไฟฟา
เพี ย ง 3-5 นาที ต อ ขบวน โดยทั้ ง 80 จอดิ จิ ต อลจะ
ออกอากาศด ว ยเนื้ อ หาเดี ย วกั น พร อ มกั น ทุ ก จอภาพ ทุ ก
ชานชาลา

(1.2)

จอดิจิตอลในรถไฟฟา

จอดิจิตอลในรถไฟฟาเปนจอขนาดเล็กไดรับการติด
ตั้ ง อยู บ ริ เ วณเหนื อ ที่ นั่ ง ผู โ ดยสารทั้ ง สองฝ ง โดยในหนึ่ ง ตู
รถไฟฟา มีจอติดตั้ งอยูจํานวน 6 จอ หรือคิ ดเปน 18 จอต อ
ขบวน และ 24 จอตอขบวน สําหรับรถไฟฟาที่มีขนาด 3 ตูตอ
ขบวน และ 4 ตู ตอขบวน ตามลํ า ดั บ (ณ วั น ที่ 31 มี น าคม
2555 BTSC มีรถไฟฟาขนาด 3 ตูตอขบวน จํานวน 35 ขบวน
และขนาด 4 ตูตอขบวน จํานวน 12 ขบวน)
เนื่องจากสื่อจอดิจิตอลในรถไฟฟาติดตั้งในบริเวณที่
เป น จุ ด สั ง เกตได ง า ย ผู โ ดยสารจึ ง มองเห็ น ภาพและเสี ย ง
ชั ด เจน เป น ที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจของกลุ ม เป า หมาย และ
ผูโดยสารของบีทีเอสใชเวลาอยูบนรถไฟฟาเฉลี่ย 15-20 นาที
ตอหนึ่งเที่ยวเดินทาง และเปนชวงเวลาระหวางการเดินทาง
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จึงเปดกวางตอสื่อรอบกายมากที่สุด ดังนั้น เนื้อหาโฆษณาที่นํามาออกอากาศจึงมีความยาวเปนพิเศษได
โดยจะมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 30-45 วินาที หรือยาวกวานั้น
บริษัทมีนโยบายการขายเวลาโฆษณาในลักษณะแพ็คเกจ (สัญญาที่ทํากับลูกคาโดยสวนใหญจะ
มีระยะเวลา 3-6 เดือน) แยกตามประเภทของสื่อโฆษณาโดยเหมารวมทุกจอภาพในเครือขายทั้งหมดของ
สื่อแตละประเภท โดยแบงเปน 1) แพ็คเกจของสื่อจอดิจิตอลบนชานชาลา 17 สถานี 2) แพ็คเกจของสื่อจอ
ดิจิตอลในรถไฟฟาทั้งหมด 47 ขบวน โดยหนึ่งแพ็คเกจที่ขายจะมีระยะเวลาโฆษณาเทากับ 1 นาที 30
วิ น าที ต อ รอบโฆษณา (Loop) (ป จ จุ บั น 1 Loop มี ร ะยะเวลา 90 นาที ) ซึ่ ง ความถี่ ที่ โ ฆษณาจะถู ก
ออกอากาศ ขึ้นอยูกับระยะเวลาของเนื้อหาโฆษณานั้น เชน โฆษณาที่มีความยาว 30 วินาที จะถูกแพรภาพ
3 ครั้ง/Loop แตหากโฆษณามีความยาว 1 นาที 30 วินาที ก็จะถูกแพรภาพเพียง 1 ครั้ง/Loop สําหรับการ
ซื้อโฆษณา 1 แพ็คเกจ ทั้งนี้ในหนึ่งวันจะมีการออกอากาศทั้งหมด 15 รอบ (Loop)
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีวิถีการใชชีวิตนอกบานเปนสวนใหญ บริษัทจึงได
จัดสรรเวลาสวนหนึ่งใหเปนชวงการเสนอขาวสารที่ทันตอเหตุการณปจจุบันเพิ่มขึ้นจากเนื้อหาโฆษณาที่
ออกอากาศตามเวลาปกติ โดยมีผูอุปถัมภรายการ (Sponsorship) ในสวนตนและสวนทายของทุกชวง
รายการขาว รวมถึงเนื้อหาที่เปนประโยชนตอสาธารณชนในวันพิเศษตางๆ เชน รายการเทิดพระเกียรติ
เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาขององค พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว และสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถ รายการธรรมะสวัสดีที่ออกอากาศในทุกๆ วันธรรมสวนะ (วันพระ) เปนตน
(2)

สื่อภาพนิ่ง (Static Media)

บริษัทมีจุดติดตั้งสื่อโฆษณาภาพนิ่งกระจายอยูทั่วไปตั้งแตบันไดทางขึ้น หองขายตั๋วโดยสาร
บริเวณชานชาลารถไฟฟาบีทีเอส ในรถไฟฟา และหอหุมบนพื้นผิวดานนอกของรถไฟฟา ซึ่งบริษัทไดพัฒนา
รูปแบบใหมีความหลากหลาย เพื่อใหสามารถดึงดูดสายตาของผูโดยสาร และตอบสนองความตองการของ
เจ าของสิ นค า และบริการในการเข าถึ งกลุมเป าหมายได อย า งมีประสิ ท ธิ ภาพ ทั้ง นี้ พื้ น ที่ ติดตั้ งของสื่ อ
โฆษณาประเภทนี้แบงออกไดดังนี้
(2.1)

สื่อภาพนิ่งภายนอกและภายในรถไฟฟาบีทีเอส

(2.1.1) สื่อภาพนิ่งภายนอกบนตัวรถไฟฟาบีทีเอส (Train Body Wrap Media)

สื่ อ โฆษณาภาพนิ่ ง ภายนอกบนตั ว รถไฟฟ า บี ที เ อส คื อ สื่ อ ประเภทสติ ก เกอร (Removable
Sticker Wrap) ที่ติดตั้งโดยการหอหุมอยูบนพื้นผิวดานนอกของรถไฟฟาตามความยาวของขบวนรถไฟฟา
จํานวน 47 ขบวน สื่อประเภทนี้มีความโดดเดนในการดึงดูดสายตาผูชมในวงกวางไดเปนอยางดี เนื่องจาก
สวนที่ 2 – 3 หนา 4
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เปนสื่อที่เคลื่อนที่ไปกับตัวรถไฟฟาไปยังสถานีตางๆ อีกทั้งยังสามารถมองเห็นไดจากระยะไกล รวมถึงคนที่
อยูบนทองถนนดานลาง สื่อชนิดนี้จึงเปนที่นิยมเปนอยางมากจากเจาของสินคาและบริการ
เนื่องจาก Train Body Wrap Media เปนสื่อที่มีขนาดใหญที่หอหุมบนตัวรถไฟฟาบีทีเอสซึ่งเปน
ภาพลักษณที่เดนชัดของสินคาและระบบรถไฟฟาบีทีเอส การผลิตและติดตั้งจึงมีความสําคัญเปนอยาง
มาก คุณภาพของสติกเกอร สีและกระบวนการพิมพและติดตั้งตองไดมาตรฐาน มีความสวยงาม คงทน
และเมื่อลอกออกตองไมกอใหเกิดความเสียหายและการหลุดลอกของสีของขบวนรถไฟฟา ทั้งนี้ บริษัทได
วาจาง บริษัท เอ็กเซลเลนท กราฟฟค จํากัด ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการติดตั้งสื่อประเภทนี้ ใหเปนผูผลิตแต
เพียงรายเดียว และถึงแมตนทุนในการผลิตสื่อประเภทนี้คอนขางสูง แตลูกคาตางใหการตอบรับในการจอง
ซื้อพื้นที่สื่อโฆษณานี้เปนอยางดี โดยมีระยะเวลาในการจองใชสื่อลวงหนาตั้งแต 6 เดือน ถึง 1 ป ทั้งนี้
ระยะเวลาการลงโฆษณานั้นขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาเปนหลักซึ่งอยูระหวาง 3 เดือน (สําหรับ
ลูกคาที่ทําแคมเปญการตลาดแบบระยะสั้น) จนถึง 1 ป
(2.1.2) สื่อภาพนิ่งภายในรถไฟฟาบีทีเอส (In-Train Media)
สื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งภายในรถไฟฟาประกอบไปดวย ปายภาพนิ่งบริเวณแนวยาวเหนือ
หนาตางในรถไฟฟา (Standard) บริเวณเหนือที่นั่งผูโดยสาร (Above the Seat) บริเวณผนังดานขางติด
ประตูเขาออกรถไฟฟา (Bulkhead) บริเวณหนาตางรถไฟฟา (Window Panel) บริเวณแผนอครีลิกกั้นที่นั่ง
กับประตูทางเขาออก (Acrylic Panel) และบริเวณประตูเขาออก (Wallpaper) ซึ่งถูกติดตั้งในรถไฟฟา 47
ขบวน
ภาพตัวอยางสื่อภาพนิ่งภายในรถไฟฟาบีทีเอส

Standard

Bulkhead

Above the Seat

Wallpaper
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ลักษณะการขายสื่อภาพนิ่งภายนอกและภายในรถไฟฟาบีทีเอสนั้น โดยทั่วไปจะขายในลักษณะ
เปนแพ็คเกจของแตละตําแหนงติดตั้ง โดยรูปแบบแพ็คเกจจะมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน





แพ็คเกจ Train Body Wrap เปนราคาขายพื้นที่สื่อโฆษณาตอ 1 ขบวนรถไฟฟาตอ 1 เดือน
โดยรถไฟฟาบีทีเอสทั้ง 47 ขบวนวิ่งทั้งสายสีลมและสายสุขุมวิท
Whole in Train เปนการขายพื้นที่สื่อภาพนิ่งภายในรถไฟฟาบีทีเอสแบบเหมาทั้งขบวน ลูกคา
สามารถลงโฆษณาในปายที่มีอยูในทุกตําแหนงของสื่อ In-Train ตอ 1 ขบวน โดยตําแหนงที่
ติดตั้งนับรวมจะถูกกําหนดไวในแพ็คเกจ ซึ่งแพ็คเกจประเภทนี้ลูกคาสามารถเลือกนําโฆษณา
ของหลายสินคาหรือสินคาเดียวกันมาวางในตําแหนงตางๆ ตลอดขบวนรถไฟฟาบีทีเอส
In-Train Media มีตําแหนงตางๆ ใหเลือกเปนแพ็คเกจ เชน
- Standard 1 แพ็คเกจ ประกอบดวย สื่อปายภาพนิ่งแนวยาวเหนือหนาตางในรถไฟฟา
ประเภท 3 ตูตอขบวน จํานวน 15 ขบวน (1 ขบวน มี 3 ปาย) และรถไฟฟาประเภท 4 ตู
ตอขบวน จํานวน 5 ขบวน (1 ขบวน มี 4 ปาย) ลูกคาสามารถลงโฆษณา ไดทั้งหมด 65
ปาย ตอการซื้อ 1 แพ็คเกจ
- สื่อโฆษณาสติกเกอรบนประตูเปด-ปดรถไฟฟา (Wallpaper) 1 แพ็คเกจ ประกอบดวย
รถไฟฟาประเภท 3 ตูตอขบวน จํานวน 5 ขบวน ซึ่งมี 24 ประตู ตอ 1 ขบวน หรือ 120
Wallpaper ตอ 1 แพ็คเกจ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูจากเวบไซด www.vgi.co.th หัวขอ Product & Services
(2.2)

สื่อภาพนิ่งบนสถานีและบริเวณชานชาลารถไฟฟาบีทีเอส

สื่อโฆษณาภาพนิ่งบนสถานีและบริเวณชานชาลารถไฟฟาบีทีเอส มีการกําหนดจุดติดตั้งใหรับ
สายตาของผูโดยสารตลอดแนวทางเดิน ตั้งแตทางเดินขึ้น บันไดเลื่อน ทางเขาสถานี บริเวณผนังและเสา
ของตัวสถานี จนไปถึงบริเวณชานชาลาของสถานีรถไฟฟาบีทีเอส 23 สถานี
ลั ก ษณะพื้ น ที่ สื่ อ โฆษณาภาพนิ่ ง บนสถานี แ ละบริ เ วณชานชาลารถไฟฟ า บี ที เ อส มี ค วาม
หลากหลายทั้งในแงของขนาดพื้นที่ และรูปแบบการนําเสนอ ซึ่งบริษัทไดกําหนดใหเหมาะสมกับจุดติด
ตั้งแตละจุด เพื่อใหพื้นที่สื่อโฆษณาสามารถดึงดูดความสนใจและสื่อขอความที่ตองการใหแกผูโดยสาร
รถไฟฟาบีทีเอสไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตสภาวะการรับชมสื่อที่เหมาะสมของผูโดยสารรถไฟฟา
บีทีเอส โดยคํานึงถึงการรักษาภาพลักษณอันดีและความปลอดภัยโดยรวมสําหรับระบบรถไฟฟาบีทีเอส
ทั้งนี้ รูปแบบสื่อโฆษณาภาพนิ่งบนสถานีและบริเวณชานชาลารถไฟฟาบีทีเอส แบงออกเปน 2 รูปแบบหลัก
คือ สื่อภาพนิ่งตําแหนงถาวร (Conventional) และสื่อภาพนิ่งตําแหนงพิเศษ (Unconventional) โดยมี
ลักษณะดังนี้
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(2.2.1) สื่อภาพนิ่งตําแหนงถาวร (Conventional)
สื่อภาพนิ่งตําแหนงถาวร คือบริเวณที่มีการติดตั้งสื่อโฆษณาเปนประจํา มีขนาดพื้นที่มาตรฐาน
มี จุ ด ติ ด ตั้ ง กรอบป า ยสื่ อ โฆษณาที่ บ ริ ษั ท ลงทุ น ติ ด ตั้ ง ไว ณ ตํ า แหน ง ดั ง กล า วอย า งชั ด เจน ซึ่ ง ชิ้ น งาน
โฆษณาที่นํามาติดตั้งจะตองผลิตตามขนาดมาตรฐานของสื่อที่กําหนดไว ตัวอยางสื่อภาพนิ่งตําแหนงถาวร
มีดังนี้




Platform Truss, Platform Balustrade, Balustrade Staircase และ Side Beam: พื้นที่ปาย
โฆษณาเปนกลองไฟรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญที่ติดตั้งบริเวณชานชาลา บันไดขึ้นลง
ชานชาลา และคานในชั้นขายตั๋วโดยสาร โดยชิ้นงานโฆษณาจะผลิตจากวัสดุไวนิล (Vinyl
Flex) หรือสติกเกอรชั่วคราว (Removable Sticker) 1 แพ็คเกจ ประกอบดวย 15 สถานี สถานี
ละ 3 – 4 ปาย ลูกคาจะลงโฆษณาไดรวม 46 ปาย

Platform Truss

Platform Balustrade

Balustrade Staircase

Side Beam

Escalator Graphic: พื้นที่โฆษณา
ดานข างบั นไดเลื่อนสถานี จํ านวน 15
ปาย ใน 11 สถานี โดยชิ้นงานโฆษณา
จะผลิ ต จากวั ส ดุ ส ติ ก เกอร ชั่ ว คราว
(Removable Sticker)
Escalator Graphic
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Pier Head และ Platform Column: พื้นที่สื่อโฆษณาบนตัวเสาโครงสราง โดยชิ้นงานโฆษณา
จะผลิตจากวัสดุสติกเกอรชั่วคราว (Removable Sticker) ตัวอยางแพ็คเกจ ไดแก Pier Head
1 แพ็คเกจ ประกอบดวย 2 เสา ตอ 1 สถานี Platform Column 1 แพ็คเกจ มี 5 สถานี สถานี
ละ 12 เสา รวม 60 เสา



Pier Head

Platform Column

(2.2.2) สื่อภาพนิ่งตําแหนงพิเศษ (Unconventional)
พื้นที่สื่อโฆษณาภาพนิ่งตําแหนงพิเศษนี้ เกิดขึ้นจากการสํารวจพื้นที่วางบนสถานีและชานชาลา
รถไฟฟาบีทีเอส ที่ยังไมมีการติดตั้งสื่อโฆษณา หากผลสํารวจพบวาพื้นที่ดังกลาว มีผูโดยสารเดินผานเปน
จํานวนมาก สามารถพัฒนาเปนพื้นที่สื่อโฆษณาที่ขายได และคุมคาแกการลงทุน บริษัทจะดําเนินการ
พัฒนาพื้นที่ในบริเวณดังกลาวและเสนอขายตอลูกคา ทั้งนี้ สื่อภาพนิ่งตําแหนงพิเศษนี้ จะเปนตําแหนงที่มี
การลงโฆษณาเปนครั้งคราวขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา (Occational Use) ตัวอยางสื่อภาพนิ่ง
ตําแหนงพิเศษ มีดังนี้




Banner: แผนปายโฆษณาชั่วคราวผลิต
จากวัสดุ พลาสติ กไวนิล (Vinyl Flex)
ติดตั้งบริเวณชานชาลา

Banner
Standee และ Station Display: สื่อโฆษณาที่นําเสนอตัวสินคา โดยอาจนําสินคาหรือโมเดล
สินคา (Mock-Up) มาวางแสดงบริเวณพื้นที่ริมบันไดเลื่อนและโถงบริเวณบันไดขึ้นชั้นชาน
ชาลา

Standee
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Stair Step: พื้ น ที่ โ ฆษณาบนขั้ น บั น ได
สถานี ซึ่ ง ลู ก ค า สามารถกํ า หนดจํ า นวน
ตําแหนงตามความเหมาะสมของแผนการ
โฆษณา โดยชิ้นงานโฆษณาจะผลิตจาก
วั ส ดุ ส ติ ก เ ก อ ร ชั่ ว ค ร า ว (Removable
Sticker)

Stair Step
ลักษณะการขายสื่อภาพนิ่งบนสถานีและชานชาลารถไฟฟาบีทีเอส จะขายเปนแพ็คเกจของแตละ
ตําแหนงแบบเหมารวมสถานีที่มีสื่อประเภทนั้นติดตั้ง และบางตําแหนงขายเปนราคาตอหนึ่งสถานี ตาม
ตั ว อย า งข า งต น โดยส ว นใหญ สัญ ญาที่ ทํ า กั บ ลู กค า จะมี ร ะยะเวลาประมาณ 3 ถึ ง 6 เดื อ น ขึ้ น อยู กั บ
ตําแหนงของสื่อและความตองการของลูกคาเปนหลัก หากตําแหนงดังกลาวอยูในพื้นที่ที่มองเห็นชัดเจน
และคนสัญจรผานเปนจํานวนมาก สัญญาที่ลูกคาทํากับบริษัทอาจมีระยะเวลายาวถึง 1 ป
1.2) พื้นที่เชิงพาณิชยบนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
บริษัทไดรับสิทธิในการดําเนินการใหเชาพื้นที่เชิงพาณิชยบนสถานีตามสัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบ
รถไฟฟ า บี ที เ อสจาก BTSC โดยบริ ษั ท ได รับ สิ ท ธิ แ ต เพี ยงผู เ ดี ย วในการบริ ห ารจั ดการพื้ น ที่ เช า ร า นค า ภายใน
โครงการระบบรถไฟฟาบีทีเอส ปจจุบันบริษัทบริหารพื้นที่เชิงพาณิชยบนสถานีรถไฟฟาบีทีเอสประมาณ 6,000
ตารางเมตร สําหรับรานคา (Shop) 464 ราน และซุมจําหนายสินคา (Kiosk) 527 ซุม ใน 23 สถานี โดยลักษณะ
การใหเชาพื้นที่มีทั้งสัญญาเชาระยะสั้น 3-6 เดือนสําหรับซุมจําหนายสินคา และสัญญาเชาอายุ 1-3 ป สําหรับ
รานคาที่เปนลูกคาแบรนดที่มีชื่อเสียง เชน ธนาคารตางๆ รานยามาซากิ ราน 7-11 และรานแมคโดนัลด เปนตน ใน
การนี้ บริษัทจะเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบเฉพาะการลงทุนติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และการบํารุงรักษา
ซอมแซมระบบสาธารณูปโภคตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยผูเชารานคามีภาระตองลงทุนในการกอสรางและ
ตกแตงรานคาเอง โดยผานความเห็นชอบของบริษัทกอน และผูเชามีภาระตองจายคาสาธารณูปโภคตามปริมาณ
การใชงานจริง
2)

สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด

นอกเหนื อ จากเครื อ ข า ยสื่ อ โฆษณาในระบบรถไฟฟ า บี ที เ อสแล ว บริ ษั ท ยั ง ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในการเป น ผู
ใหบริการสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด โดยในปจจุบันบริษัทใหบริการสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด 3 รายทั่วประเทศ
ไทย ซึ่งไดแก Tesco Lotus Big C และ Watsons สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดนั้นถือเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพอยาง
มากในการโนมนาวผูบริโภคใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาฉับพลัน โดยไมไดวางแผนลวงหนา (Impulse Buying)
เนื่องจากเปนการโฆษณา ณ จุ ดขายสินค า เป นการย้ําเตือนการระลึกถึงสิน คาครั้ งสุดทายก อนที่ ผูบริโภคจะ
ตัดสินใจและเลือกซื้อสินคา จึงถือไดวาเปนสื่อที่อยูถูกสถานที่ ถูกเวลา ถูกกลุมเปาหมาย เขาถึงผูบริโภคฐานกวาง
ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย และโดยเฉพาะผูที่มีระดับรายไดนอยถึงปานกลางทั่วประเทศ
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ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2555 จํา นวนสาขาที่บ ริ ษั ทได สิทธิ จากโมเดิรน เทรดในการเขาไปบริ ห ารพื้ น ที่ สื่อ
โฆษณา มีดังนี้
ประเภทสื่อ

Tesco Lotus
ใหญ
กลาง
เล็ก

ใหญ

Big C
กลาง

เล็ก

Watsons

1) สื่อภาพนิ่ง
- จํานวนสาขาที่บริษัทไดสิทธิจากโมเดิรนเทรด ทุกสาขา ทุกสาขา
250
ทุกสาขา ทุกสาขา ทุกสาขา
- จํานวนสาขาโมเดิรนเทรด ณ วันที่ 31 มี.ค. 55
104
175
846
112
215
14
50
- จํานวนสาขาที่บริษัทติดตั้งสื่อโฆษณาแลว
104
175
250
112
14
50
2) สื่อวิทยุ ณ จุดขาย
- จํานวนสาขาที่บริษัทไดสิทธิจากโมเดิรนเทรด ทุกสาขา ทุกสาขา ทุกสาขา ทุกสาขา ทุกสาขา ทุกสาขา
- จํานวนสาขาโมเดิรนเทรด ณ วันที่ 31 มี.ค. 55
104
175
846
112
14
50
215
- จํานวนสาขาที่บริษัทติดตั้งสื่อโฆษณาแลว
104
175
846
42
14
50
3) สื่อมัลติมีเดีย
- จํานวนสาขาที่บริษัทไดสิทธิจากโมเดิรนเทรด
31
ทุกสาขา ทุกสาขา ทุกสาขา ทุกสาขา
- จํานวนสาขาโมเดิรนเทรด ณ วันที่ 31 มี.ค. 55
104
175
846
112
14
50
215
- จํานวนสาขาที่บริษัทติดตั้งสื่อโฆษณาแลว
31
15
215
หมายเหตุ: - ทุกสาขา รวมถึงสาขาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- สาขาขนาดใหญของ Tesco Lotus รวม Tesco Lotus Hypermarket และ Extra, Big C รวม Big C Hypermarket
และ Extra
- สาขาขนาดกลางของ Tesco Lotus รวม Tesco Lotus Value และ Talad, Big C หมายถึง Big C Market
- สาขาขนาดเล็กของ Tesco Lotus หมายถึง Tesco Lotus Express, Big C หมายถึง Mini Big C

ทั้งนี้ บริษัทไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวในพื้นที่ตามที่ระบุในสัญญาใหสิทธิโฆษณาในโมเดิรนเทรด ซึ่งสวน
ใหญมีระยะเวลาประมาณ 3-5 ป และจะทยอยสิ้นสุดในป 2556 ถึง 2559 ทั้งนี้ คาธรรมเนียมที่บริษัทจายใหแก
โมเดิ ร น เทรดมี ท้ั ง การจ า ยในลั ก ษณะของส ว นแบ ง รายได ต ามอั ต ราที่ ต กลงกั น ในสั ญ ญา โดยมี ก ารกํ า หนด
คาธรรมเนียมขั้นต่ํารายปซึ่งอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นตามสัญญา หรือ การจายคาตอบแทนสิทธิในอัตราคงที่ตลอด
อายุสัญญา ขึ้นอยูกับขอตกลงในแตละสัญญา (รายละเอียดตามสรุปสัญญาใหสิทธิโฆษณาในโมเดิรนเทรด ใน
หัวขอ 5.2)
พื้นที่ในโมเดิรนเทรด ซึ่งไดแก Tesco Lotus และ Big C แบงเปนพื้นที่ Sales Floor และพื้นที่ Non-Sales
Floor โดยพื้นที่ Sales Floor รวมพื้นที่ตั้งแตบริเวณหลังจุดชําระเงิน (Cashier Counter) เปนพื้นที่บริเวณชั้น
วางขายสินคาของหาง สําหรับพื้นที่ดานนอก ซึ่งรวมถึงบริเวณรานอาหาร รานคา ธนาคาร บริเวณทางเขาหาง และ
ที่จอดรถ จะถูกนับรวมเรียกวา พื้นที่ Non-Sales Floor
ในการทํ า สั ญ ญาให สิท ธิ โ ฆษณาในโมเดิ ร น เทรดนั้ น บริ ษั ท เริ่ ม ต น จากการได สิท ธิ ใ นการบริ ห ารพื้ น ที่
โฆษณาในพื้นที่ Non-Sales Floor ของโมเดิรนเทรด ตอมาภายหลังจากที่บริษัทไดรับความไววางใจจากเจาของ
โมเดิรนเทรด บริษัทจึงไดรับสิทธิเพิ่มเติมจากโมเดิรนเทรดใหบริหารพื้นที่โฆษณาในพื้นที่ Sales Floor ดวย โดยใน
ปจจุบัน บริษัทไดรับสิทธิบริหารพื้นที่โฆษณาในทั้งสองสวน (พื้นที่ Sales Floor และ Non-Sales Floor) จาก
Tesco Lotus และ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแตเพียงผูเดียว (Exclusive Rights)
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นอกจากการแบงพื้นที่โฆษณาตามพื้นที่ในโมเดิรนเทรดแลว ยังสามารถแบงประเภทตามชนิดของสื่อ
โฆษณาที่ติดตั้งในโมเดิรนเทรดไดเปนสื่อดิจิตอล (Digital) และสื่อภาพนิ่ง (Static) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1) สื่อดิจิตอล (Digital)
สื่อดิจิตอลที่บริษัทใหบริการในโมเดิรนเทรด ไดแก สื่อมัลติมีเดีย และสื่อวิทยุ ณ จุดขาย มีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1) สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดียที่ติดตั้งในพื้นที่โมเดิรนเทรด ไดแก จอดิจิตอลขนาด 22 ถึง 42 นิ้ว ถูกติดตั้งในบริเวณที่เปน
ศูนยรวมของผูคนที่สัญจรผานไปมา เชน บริเวณศูนยอาหาร (Food Court) จุดชําระเงิน (Cashier Counter) ดาน
ในชั้นวางขายสรรพสินคาสวนที่ขายผลิตภัณฑสุขภาพและความงาม (Health and Beauty) สินคาอาหารแหงและ
เครื่องดื่ม (Food and Beverage) และสินคาใชในบาน (Household)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีชวงเวลาและจํานวนจอเพื่อใหบริการสื่อมัลติมีเดียในโมเดิรนเทรด ดังนี้
ระยะเวลาออกอากาศ*
ขนาดจอดิจิตอล
จํานวนสาขาที่ติดตั้งจอดิจิตอล

Tesco Lotus
09:00-23:00 น.
22 32 และ 40 นิว้
31 สาขา 1,321 จอ

Big C
09:00-23:00 น.
42 นิ้ว
15 สาขา 510 จอ

Watsons
10:00-21:00 น
22 นิ้ว
215 สาขา 430 จอ

หมายเหตุ: * ระยะเวลาออกอากาศของบางสาขาอาจแตกตางจากตารางขางตน

สําหรับสื่อมัลติมีเดียประเภทจอดิจิตอลจะมีติดตั้งเฉพาะใน Tesco Lotus และ Big C ที่มีรูปแบบเปนสาขา
ขนาดใหญ (Hypermarket) เทานั้น โดยจํานวนจอที่ติดตั้งใน Tesco Lotus แตละสาขามีจํานวน 37-47 จอ ขึ้นอยู
กับขนาดของหาง และใน Big C แตละสาขามีจํานวนติดตั้งประมาณ 13-21 จอ ในสวนของ Watsons นั้น บริษัทมี
จอดิจิตอลติดตั้งจํานวน 2 จอตอสาขา
ในการขายสื่อโฆษณาประเภทนี้นั้น บริษัทขายเวลาโฆษณาบนจอดิจิตอลใหกับลูกคาเปนแพ็คเกจตอเดือน
ของแตละหางในลักษณะเหมารวมทุกสาขาที่มีสื่อจอดิจิตอลติดตั้ง โดยหนึ่งแพ็คเกจจะกําหนดระยะเวลาโฆษณา
เทากับ 1 นาที 30 วินาที/Loop โดยในหนึ่งวันของ Tesco Lotus และ Big C จะมีการออกอากาศทั้งหมด 10 - 14
Loop (1 ชั่วโมง/Loop) และในราน Watsons 10 - 11 Loop (1 ชั่วโมง/Loop) ตามเวลาเปดทําการ
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ภาพแสดงสถานที่และการติดตั้งจอดิจิตอลใน Tesco Lotus และ Big C

Food Court

Cashier Counter

Health and Beauty

Food and Beverage

ภาพแสดงสถานที่และการติดตั้งจอดิจิตอลใน Watsons

Digital Screen
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2.1.2) สื่อวิทยุ ณ จุดขาย (Point Of Purchase Radio: POP Radio)
บริษัทใหบริการสื่อโฆษณาวิทยุ ณ จุดขายในโมเดิรนเทรด โดยเปนผูไดรับสิทธิดานเสียงแตเพียงผูเดียวใน
Tesco Lotus และ Big C ทุกสาขา โดยมี 999 Media ซึ่งเปนบริษัทในกลุม เปนผูบริหารและผลิตรายการจํานวน
2 รายการ ไดแก Tesco Lotus Radio และ Big C Radio ซึ่งทั้งสองรายการเนนการหารายไดจากการขายเวลา
โฆษณา โดยมีกลุมเปาหมายและรูปแบบรายการดังแสดงในตาราง
รายการวิทยุ
โมเดิรนเทรด
จํานวนสาขา
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555)
เวลาออกอากาศ*
รูปแบบรายการ
ผูฟงกลุมเปาหมาย

Tesco Lotus Radio
Tesco Lotus
Tesco Lotus Express
1,125 สาขา
Tesco Lotus 09:00-23:00 น.
Tesco Lotus Express 24 ชั่วโมง
เพลง Easy Listening
พรอมสาระและบันเทิง
แมบาน คนทํางานและครอบครัว
อายุ 25-40 ป
ชาย 25%
หญิง 75%

Big C Radio
Big C
176 สาขา
12-15 ชั่วโมง
ครอบครัวทันสมัย ชอปสนุก
พรอมสาระและบันเทิง
คนทํางาน และครอบครัว
ทันสมัย
อายุ 21-34 ป
ชาย 24%
หญิง 76%

หมายเหตุ: * เวลาออกอากาศของบางสาขาอาจแตกตางจากตารางขางตน

ลักษณะรายการวิทยุที่เปดในโมเดิรนเทรดนั้น ในหนึ่งชวงรายการมีความยาวประมาณ 8 นาที 45 วินาที ซึ่ง
ประกอบไปดวย เวลาโฆษณาประมาณ 4 นาที เพลงความยาว 3 นาที 30 วินาที และดีเจพูดประมาณ 1 นาที 15
วินาที โดย 8 ชวงรายการ จะนับเปน 1 Loop (70 นาที/Loop) และในหนึ่งวันจะเปดอยางนอย 12 Loop (ขึ้นอยูกับ
เวลาเปดทําการของหาง) ทั้งนี้ บริษัทจะขายเวลาโฆษณาใหกับลูกคาโดยนําเสนอเปนแพ็คเกจ ราคาของแตละ
แพ็คเกจแตกตางกันตามความถี่ในการเปด Spot โฆษณาของลูกคาที่มีความยาว 15 - 30 วินาที ในแตละวัน และ
จํานวนสาขาของโมเดิรนเทรดที่เปด เชน หากลูกคาซื้อแพ็คเกจ 30 วินาที/Loop ตัว Spot โฆษณาที่มีความยาว 30
วินาที จะถูกออกอากาศ 12 ครั้ง ในหนึ่งวันในแตละสาขาที่รวมในแพ็คเกจ โดยสวนใหญจะทําสัญญาเปนรายปกับ
ลูกคา
ในการบริหารสื่อวิทยุ ณ จุดขาย บริษัทคํานึงถึงกลุมเปาหมายที่เดินในหางเปนสําคัญ โดยจะตองสราง
บรรยากาศรื่นรมยดวยเสียงเพลงใหผูฟงเดินอยูในหางไดนานที่สุด พรอมทั้งสอดแทรกโฆษณาดวยสํานวนกระชับ
และงายตอการจดจํา เพื่อจูงใจใหผูฟงสนใจ นอกจากนี้ ระดับเสียงของรายการวิทยุมีความสําคัญเปนอยางมาก
โดยพนักงานฝายปฏิบัติการของบริษัทที่กระจายอยูทั่วประเทศจะตรวจตราและควบคุมสัญญาณเสียงใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม ไมกอใหเกิดความรําคาญหรือมลพิษทางเสียงตอผูฟง และมีระดับสัญญาณคมชัดทั่วทุกบริเวณ
ของหาง
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ในปจจุบันรายการที่บริษัทผลิตใหกับทั้ง 2 หางนั้นมีรูปแบบที่ชัดเจนและไดรับความสนใจจากผูฟงที่เดินซื้อ
ของในหางเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจากผลการสํารวจของ บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อป
2550 มีผูรูจักสื่อดังกลาวเพียง 66% แตจากผลการสํารวจลาสุดเดือนสิงหาคม 2553 นั้น ผลปรากฏวาผูฟงที่เดิน
ในหาง รูจักสื่อวิทยุ ณ จุดขายในหางเพิ่มมากขึ้นเปน 94% หรือจํานวน 9 ใน 10 คน สามารถรับรูสื่อโฆษณานี้ได
รายการวิทยุในโมเดิรนเทรด ผลิตโดย 999 Media มีดีเจที่มีชื่อเสียงเปนผูดําเนินรายการโดยจะเปดเพลง
ไทยสากลทั นสมั ย ยกเว น ในสาขาส ว นภู มิภ าคอาจมี เพลงลู กทุ ง ผสมอยู บ า ง และอาจมี ก ารใช ภ าษาท อ งถิ่ น
สอดแทรกในการจัดรายการ เพื่อสรางความแตกตางและเขาถึงกลุมผูฟงไดมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสรางบรรยากาศ
ใหสอดคลองกับเทศกาลสําคัญตางๆ เชน เทศกาลปใหม วันสงกรานต เปนตน
2.2) สื่อภาพนิ่ง (Static)
สื่อโฆษณาภาพนิ่งใน Tesco Lotus และ Big C มีหลากหลายรูปแบบ ออกแบบโดยกลุมบริษัทและถูก
ติดตั้งทั่วบริเวณของหาง ทั้งในพื้นที่ Sales Floor และพื้นที่ Non-Sales Floor เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคไดในทุกจุด
ขาย และทุกๆ จุดที่เปนทางเดินผาน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา ทั้งนี้ สื่อ
โฆษณาภาพนิ่งที่ถูกติดตั้งในพื้นที่ Sales Floor และพื้นที่ Non-Sales Floor มีลักษณะดังนี้
2.2.1) สื่อโฆษณา ณ จุดขายบนพื้นที่ Sales Floor (POP Media on Sales Floor Area)
พื้นที่ Sales Floor คือ พื้นที่ตั้งแตบริเวณหลังจุดชําระเงิน (Cashier Counter) เปนพื้นที่บริเวณชั้นวางขาย
สินคาของหาง ซึ่งสื่อโฆษณาในพื้นที่บริเวณนี้ถือวาเปนสื่อ ณ จุดขายที่มีความสําคัญในการโนมนาวและสรางการ
ตัดสินใจในการซื้อ ณ จุดขายของผูบริโภคเปนอยางยิ่ง เหตุเพราะสื่อนั้นทําใหสินคามีความโดดเดน ชวยกระตุน
เตือนใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินคานั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปผูบริโภคจะใหความสําคัญกับสิ่งรอบตัวในระหวางการ
จับจายใชสอย และใหความสําคัญกับสื่อที่พบเห็น
บริษัทดําเนินการติดตั้งสื่อโฆษณาในรูปแบบตางๆ ที่มีความนาสนใจในบริเวณชั้นวางสินคาอุปโภคบริโภค
ไดแก Shelf Frame, Shelf Divider, Shelf Pop-Up, ปายโฆษณาบริเวณตูแชเย็น (Chiller Ad) ปายโฆษณาเหนือ
ชั้นวางสินคา (Top Gon) และที่อ่ืนๆ ในบริเวณชั้นวางสินคาประเภทตางๆ ไดแก 1) ผลิตภัณฑสุขภาพและความ
งาม (Health & Beauty) 2) สินคาอาหารสด (Fresh Food) 3) ผลิตภัณฑที่ทําจากนมและอาหารแชแข็ง (Dairy &
Frozen Food) 4) สินคาอาหารและเครื่องดื่ม และสินคาใชในบาน (Food & Beverage, Hard Line Home,
Household & Club Pack) 5) เครื่องใชไฟฟา (Electrical) และ 6) เสื้อผาเครื่องแตงกาย (Apparel)
การขายสื่อโฆษณาในพื้นที่ Sales Floor นั้น บริษัทจะขายเปนแพ็คเกจของประเภทสื่อในแตละตําแหนง
โดยมีแพ็คเกจรวมทุกสาขาของ Tesco Lotus และแพ็คเกจรวมทุกสาขาของ Big C โดยปกติสัญญาที่ทํากับลูกคา
มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ถึง 1 ป
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ตัวอยางสื่อโฆษณาในพื้นที่ Sales Floor ไดแก


Shelf Divider: สื่อโฆษณาที่มีลักษณะ
เปนปายพลาสติกติดตั้งแนวดิ่งบริเวณชั้น
วางสิ น ค า เพื่ อ แบ ง เขตและแสดง
ตําแหนงใหกับสินคาใหเปนที่สังเกตเห็น
ไดชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังสามารถใหขอมูล
ของสินคานั้นเพิ่มเติมได



Shelf Pop-up: สื่อโฆษณาที่มีลักษณะ
เป น กล อ งติ ด ตั้ ง ยื่ น ออกมาจากชั้ น วาง
สิ น ค า โดยสื่ อ ประเภทนี้ เ น น การใส
ลู ก เล น (Gimmick) เพื่ อ สร า งความ
แตกตา งและความน า สนใจ เชน แสดง
ภาพและเสี ย งทั น ที ที่ มี ค นเดิ น เข า ใกล
บริเวณติดตั้งสื่อ



Chiller Ad: ปายโฆษณาติดตั้งบริเวณตู
แชเย็นที่บรรจุสินคา



Top Gon: ปายโฆษณาติดตั้งแนวนอน
บริเวณชั้นวางสินคาชั้นบนสุด
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Aisle Arch: ปายโฆษณาที่มีลักษณะโคง
เปนรูปตัวยูคว่ํา () ติดตั้งโดยเชื่อม
ระหวางชั้นวางสินคาสองฝง



สื่ อ ประเภทอื่ น ๆ ได แ ก กรอบชั้ น วาง
(Shelf Frame) จอดิจิตอลขนาดเล็กบน
ชั้นวาง (Shelf LCD) แถบปายบนชั้นวาง
(Shelf Strip) เปนตน

Shelf Frame
2.2.2) สื่อโฆษณาบนพื้นที่ Non-Sales Floor
สื่อโฆษณาปายภาพนิ่งในพื้นที่บริเวณดานนอกบริเวณชั้นวางขายสินคาทั้งหมด ตั้งแตถนนทางเขาหาง
ที่จอดรถ บริเวณทางเขาหาง บริเวณรานอาหาร รานคา ศูนยอาหาร หองน้ํา ที่จอดรถเข็น ประตูเซ็นเซอร โดยการ
ติดตั้งสื่อในบริเวณพื้นที่ Non-Sales Floor นี้ จะติดตั้งตามแนวเสนทางการเดินเขาสูพื้นที่ Sales Floor ซึ่งเปนการ
กระตุนใหผูบริโภคนึกถึงสินคาไดตลอดทาง โดยเจาของสินคาสามารถเลือกใชสื่อไดหลายๆ ตําแหนงในแตละจุด
ติดตั้ง เพื่อเปนการย้ําใหผูบริโภคจดจําภาพสินคาได และนําผูบริโภคไปจนถึงชั้นวางขายสินคานั้น
บริษัทไดจัดแพ็คเกจสื่อบนพื้นที่ Non-Sales Floor ตามประเภทและตําแหนงติดตั้ง โดยมีความหลากหลาย
ของจํานวนสาขาที่รวมในแพ็คเกจเปนทางเลือก โดยปกติสัญญาที่ทํากับลูกคามีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ถึง 1
ป
ตัวอยางสื่อโฆษณาในพื้นที่ Non-Sales Floor มีดังนี้


Entrance Lightbox: ปายภาพนิ่ง
ขนาดใหญ ที่ ติ ด ตั้ ง บริ เ วณทางเข า
หาง
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Trivision Entrance: ปายหมุนสลับ 3
ภ า พ ( Trivision) ติ ด ตั้ ง บ ริ เ ว ณ
ทางเขาหาง



Lightbox: ปายภาพนิ่งขนาดใหญที่
ติดตั้งบริเวณบันไดเลื่อน (Escalator
Lightbox) และบริเวณที่เก็บรถเข็น
(Cart Lightbox)

Cart Lightbox


Arch Set: สื่ อ โฆษณาที่ มี ลั ก ษณะ
เป น โครงสร า งรู ป ตั ว ยู ค ว่ํ า () ที่
ติดตั้งบริเวณจุดบันไดเลื่อน



Sensormatic: สื่อโฆษณาที่ติดตั้งบน
ตั ว เสาเซ็ น เซอร (Sensor) ก อ น
ทางเดิ น เข า ด า นในของพื้ น ที่ Sales
Floor ของหาง



สื่อโฆษณาอื่นๆ เชน สติกเกอรที่ติด
บนเสาที่ จ อดรถ บนโต ะ อาหารใน
ศูนยอาหาร (Table Ad) ประตู
ห อ งน้ํ า กระจกในห อ งน้ํ า และบาน
ประตูลิฟท
Table Ad
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3)

สื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน

บริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารสื่ อ โฆษณาในอาคาร
สํานักงานผานบริษัทยอย คือ POV ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
POV ไดรับสิทธิ ในการบริหารสื่ อโฆษณาในอาคารสํานั กงาน
จํา นวน 51 อาคารทั่ ว กรุ งเทพฯ โดยมี สื่อจอดิ จิ ตอลติ ดตั้ ง ใน
อาคารสํานักงานอยูท้งั หมด 452 จอ
POV ติดตั้งจอดิจิตอลขนาด 15 นิ้ว ในลิฟทโดยสารของ
อาคารสํานักงานชั้นนําในกรุงเทพฯ โดยจํานวนจอที่ติดตั้งใน
ลิฟทโดยสารของแตละอาคารมีจํานวน 1-17 จอ แตกตางกัน
ตามจํานวนลิฟ ทและขนาดของอาคาร สวนเนื้อหาโฆษณาที่
นํามาออกอากาศนั้น จะมีความยาวเพียง 15-30 วินาที โดยมี
เนื้อหาที่สั้น กระชับ และสื่อสารเฉพาะขอความสําคัญ เพื่อให
ผูชมรับสารไดอยางครบถวน เนื่องจากระยะเวลาในการโดยสาร
ลิฟทนั้นเฉลี่ยอยูที่เพียง 1 นาทีเทานั้น

Elevator Digital Screen

ลักษณะการขายเวลาโฆษณาใหกับลูกคา จะขายเปน
แพ็ ค เกจรายเดื อ นรวมทั้ ง หมด 51 อาคาร โดยระยะเวลา
โฆษณาตอหนึ่งรอบโฆษณา (Loop) เทากับ 1 นาที 30
วินาที/Loop ในหนึ่งวันมีการออกอากาศทั้งหมด 12 Loop ใน
Lift Door Wrap
ชวงเวลา 07:00 – 19:00 น. วันจันทรถึงศุกร หรือ คิดเปนเวลาออกอากาศ 18 นาทีตอจอตอวันนอกจากสื่อโฆษณา
หลักที่เปนจอดิจิตอลแลว POV ยังมีสื่อเสริมในลักษณะภาพนิ่งที่สามารถติดเสริมกับตัวกรอบจอดิจิตอลและสื่อ
ภาพนิ่งที่ติดบนบานประตูลิฟทอีกดวย
3.1.2 ธุรกิจอื่น
นอกเหนือจากการดํ าเนิน ธุรกิจหลักในการเปนผูใ หบริการสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบี ทีเอส สื่อโฆษณาใน
โมเดิรนเทรด และสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงานแลว บริษัทยังดําเนินธุรกิจอื่นที่เปนการสรางรายไดเพิ่มเติมใหแกบริษัท
อีกดวย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)

รับผลิตงานโฆษณา

บริษัทใหบริการรับผลิตงานโฆษณาที่เปนสื่อภาพนิ่ง และ Spot โฆษณาของสื่อวิทยุ ณ จุดขาย จากลูกคา
โดยบริษัทจะดําเนินการวาจางบริษัทสิ่งพิมพเพื่อดําเนินการผลิต ซึ่งบริษัทจะเปนผูรวมควบคุมคุณภาพทั้งใน
กระบวนการผลิต ติดตั้ง และบํารุงรักษา
2)

ตัวแทนขายสื่อโฆษณาจอ LED

บริษัทใหบริการเปนตัวแทนขายสื่อโฆษณาจอ LED โดยบริษัทรับดําเนินการฝากขายสื่อโฆษณาจอ LED
ซึ่งเปนจอขนาดใหญบนพื้นที่ 200 ตารางเมตร ติดตั้งที่แยกประตูน้ํา พระรามเกา และอนุสาวรียชัยสมรภูมิ โดย
บริษัทไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของการแบงรายได (Revenue Sharing) จากเจาของสื่อโฆษณาจอ LED
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3.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.2.1 อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทย
อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีมูลคาตลาดรวมทุกสื่อมากถึงประมาณแสนลานบาทตอป
บริษัทดําเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชน (Mass Transit Media) และสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด (In-Store
Media) ซึ่งมีมูลคาการตลาด 2,603 ลานบาท และ 1,640 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.49 และ 1.57 ของ
มูลคาการตลาดของอุตสาหกรรมโฆษณารวมในป 2554 ตามลําดับ
มูลคาการใชจายโฆษณาในอุตสาหกรรม
สื่อโฆษณาในประเทศไทย
ุ ป 2554
TV
Newspapers
Cinema
Radio
Magazines
Outdoor
Transit
In-Store
Internet

สวนแบงการตลาดการใชจายโฆษณาในอุตสาหกรรม
สื่อโฆษณาในประเทศไทย ป 2554
62,238

14,558
7,224
5,928
5,708
4,272
2,603
1,640
470

Magazines 5.45%

Radio 5.67%
Newspapers 13.91%

Cinema 6.90%
Outdoor 4.08%
Transit 2.49%

TV 59.48%

In-Store 1.57%
Internet 0.45%

หนวย : ลานบาท

แหลงขอมูล : บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ที่เปดเผยผานเว็บไซตสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย

มูลคาการใชจายโฆษณาในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทย ป 2550 – ป 2554

หนวย : ลานบาท
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ป 2553
ป 2554
ประเภทสื่อ มูลคา สวนแบง มูลคา สวนแบง มูลคา สวนแบง มูลคา สวนแบง มูลคา สวนแบง
ตลาด
ตลาด
ตลาด
ตลาด
ตลาด
TV
53,491 58.12% 51,137 56.74% 52,935 58.59% 60,766 60.16% 62,238 59.48%
Radio
6,318
6.86% 6,933 7.69% 6,168
6.83%
6,116 6.05%
5,928 5.67%
Newspapers 15,809 17.18% 15,282 16.96% 14,149 15.66% 15,000 14.85% 14,558 13.91%
Magazines
6,067
6.59% 5,998 6.66% 5,426
6.01%
5,694 5.64%
5,708 5.45%
Cinema
4,341
4.72% 4,173 4.63% 4,856
5.38%
5,987 5.93%
7,224 6.90%
Outdoor
4,481
4.87% 4,229 4.69% 3,965
4.39%
3,849 3.81%
4,272 4.08%
Transit
956
1.04% 1,372 1.52% 1,764
1.95%
2,188 2.17%
2,603 2.49%
In-Store
570
0.62%
826 0.92%
819
0.91%
1,121 1.11%
1,640 1.57%
Internet
172 0.19%
259
0.29%
290 0.29%–
470 0.45%
Total
92,033 100.00% 90,122 100.00% 90,341 100.00% 101,011 100.00% 104,641 100.00%
แหลงขอมูล :
บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ที่เปดเผยผานเว็บไซตสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย
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จากขอมูล บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด สื่อโฆษณาที่ครองสวนแบงตลาดงบโฆษณาสูงที่สุด
ยังคงเปนการโฆษณาผานโทรทัศนซึ่งมีสวนแบงการตลาดรอยละ 59.48 ในป 2554 อันดับสองไดแก หนังสือพิมพ ซึ่งมี
สวนแบงการตลาดรอยละ 13.91 โดยสวนใหญเจาของสินคาจะซื้อสื่อโฆษณาผานเอเจนซี่ สําหรับบริษัทเจาของสินคาที่
ใชจายในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทยรายใหญที่สุด 5 รายในป 2554 เปนบริษัทผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคจาก
ตางประเทศ ซึ่งมีคาใชจายโฆษณารวมกันเปนเงินทั้งสิ้น 14,385 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.75 ของมูลคาตลาดรวมของ
สื่อโฆษณาทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้
1. บริษัท ยูนิลีเวอรไทยโฮลดิ้งส จํากัด
5.62%
2. บริษัท พรอคเตอรแอนดแกมเบิลโฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
2.72%
3. บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
2.03%
4. บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด
1.69%
5. บริษัท ไบเออรสดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด
1.69%
รวมสวนแบงตลาดงบโฆษณา
13.75%
จากขอมูลงบโฆษณาที่ บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยผานเว็บไซตสมาคมโฆษณา
แหงประเทศไทย ตั้งแตป 2548 ถึงป 2554 พบวาบริษัท ยูนิลีเวอรไทยโฮลดิ้งส จํากัด และบริษัท พรอคเตอรแอนดแกม
เบิลโฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ครองตําแหนง 2 อันดับแรกมาอยางตอเนื่อง
อัตราการเติบโตของสื่อแตละประเภทในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา
ป 2549
ป 2550
ป 2551
TV
6.90%
0.03%
-4.40%
Radio
3.19%
-4.21%
9.73%
Newspapers
-5.07%
2.4 9%
-3.33%
Magazines
0.50%
-1.81%
-1.14%
Cinema
44.56%
108.10%
-3.87%
Outdoor
3.05%
-3.99%
-5.62%
Transit
40.40%
-3.82%
43.51%
In-Store
175.44%
81.53%
44.91%
Internet
Total Market
4.83%
2.56%
-2.08%

ป 2552
3.52%
-11.03%
-7.41%
-9.54%
16.37%
-6.24%
28.57%
-0.85%
50.58%
0.24%

ป 2553
14.79%
-0.84%
6.01%
4.94%
23.29%
-2.93%
24.04%
36.87%
11.97%
11.81%

ป 2554
2.42%
-3.07%
-2.95%
0.25%
20.66%
10.99%
18.97%
46.30%
62.07%
3.59%

แหลงขอมูล : บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ที่เปดเผยผานเว็บไซตสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย

เนื่องจากงบโฆษณาเปนผลรวมของกิจกรรมการตลาดของธุรกิจทุกภาคสวนของประเทศ ดังนั้นงบโฆษณาจึงมี
แนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสภาวะการณเศรษฐกิจของประเทศ ปจจัยทางการเมือง พิบัติภัยทางธรรมชาติ และ
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่สงผลตอเศรษฐกิจไทย ดังเชนผลจากน้ําทวมในชวงปลายป 2554 ที่ผานมาทําใหสื่อโทรทัศนมี
อัตราการเติบโตเพียงรอยละ 2.42 ในขณะที่สื่อวิทยุและสื่อหนังสือพิมพลดลงรอยละ 3.07 และรอยละ 2.95 ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม สื่อโฆษณาแนวใหม เชน สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร สื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชน สื่อโฆษณาใน
โมเดิรนเทรด และสื่อโฆษณาอินเตอรเน็ต ยังคงรักษาอัตราการเติบโตสูงเทียบกับป 2553 เทากับรอยละ 20.66 รอยละ
18.97 รอยละ 46.30 และรอยละ 62.07 ตามลําดับ
สวนที่ 2 – 3 หนา 20

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

จากตัวเลขการเติบโตของสื่อตางๆ ตั้งแตป 2549 จะพบวาสื่อโฆษณารูปแบบเดิม (Conventional Media) เชน
โทรทัศน (ยกเวนป 2553) วิทยุ หนังสือพิมพ และนิตยสาร มีการหดตัวหรือขยายตัวในอัตราที่ลดลง แตสื่อโฆษณาใหมๆ
(New Media) ซึ่งเปนสื่อที่เฉพาะเจาะจงกลุมเปาหมายมากขึ้น เชน สื่อโฆษณาโรงภาพยนตร สื่อโฆษณาในระบบขนสง
มวลชน สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด และสื่อโฆษณาอินเตอรเน็ต กลับมีการเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกป
สาเหตุหลักมาจากโครงสรางอุตสาหกรรมโฆษณามีการเปลี่ยนแปลง ผูลงโฆษณามีแนวโนมที่จะจัดสรรงบโฆษณาโดย
เลื อ กใช สื่ อ แนวใหม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง มี ค วามคุ ม ค า สามารถครอบคลุ ม และเข า ถึ ง กลุ ม เป า หมายได ทั้ ง กลุ ม
เฉพาะเจาะจงและกลุมลูกคาฐานกวาง (Mass Market) ในสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้น จากขอมูล บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี
(ประเทศไทย) จํากัด จะเห็นไดวาสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชนและสื่อในโมเดิรนเทรดมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งไมไดเปน
การเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจเทานั้น แตเปนการเติบโตของสวนแบงตลาดงบโฆษณาที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ มา
จากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูลงโฆษณาในการจัดสรรงบโฆษณามาลงสื่อใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในป
2554 สื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชนและสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 2.49 และรอยละ
1.57 ของมูลคาการใชสื่อโฆษณารวมตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากสวนแบงตลาดในป 2553 ซึ่งเทากับรอยละ 2.17 และรอยละ
1.11 ตามลําดับ
3.2.2

อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชน และสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด
คาใชจายสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชนและโมเดิรนเทรดเทียบกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวม
ลานบาท
6,000
5,000

85,602

101,011
89,734 92,033 90,122 90,341

ลานบาท
104,641
100,000
80,000

4,000
3,000
2,000
1,000
-

708
114

994
314

956
570

1,372

1,764

2,188

2,603

40,000
1,640

826

819

1,121

60,000

20,000

ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554
อุตสาหกรรมโฆษณา
ระบบขนสงมวลชน
โมเดิรนเทรด

แหลงขอมูล : บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ที่เปดเผยผานเว็บไซตสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย

บริษัทเปนผูใหบริการสื่อโฆษณารายใหญที่ครองสวนแบงการตลาดมากที่สุดในธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบขนสง
มวลชนและสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด โดยมีสวนแบงการตลาด ณ ป 2554 เท ากับ รอยละ 61 และ 66 ตามลําดั บ
(เปรี ยบเที ยบรายได ข องบริ ษั ท กั บ ค า ใช จ า ยสื่ อ โฆษณาในระบบขนส ง มวลชนและโมเดิ รน เทรดภายหลัง หั ก ส ว นลด
มาตรฐานเฉลี่ยของสื่อแตละประเภทที่รอยละ 40 และรอยละ 45 ตามลําดับ) ธุรกิจสื่อโฆษณาทั้งสองมีอัตราการเติบโตสูง
กวาตลาดรวมอยางมากในชวงป 2548 - 2554 โดยอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทยเปรียบเทียบระหวางป 2548 –
2554 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยโดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยรายป (Compound Annual Growth Rate : CAGR) เทากับ
รอยละ 2.91 ตอป ในขณะที่อัตราการเติบโตของคาใชจายสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชนและสื่อในโมเดิรนเทรดยังอยู
ในระดับสูง คือ รอยละ 20.44 ตอป และรอยละ 46.36 ตอป ตามลําดับ
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1)

อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชน (Transit Media)

สื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชน คือ การติดตั้งสื่อโฆษณาใน/นอกยานพาหนะสาธารณะทุกชนิด รวมถึง
การติดตั้งสื่อโฆษณาที่ปายรถเมล บริเวณชานชาลา สถานีขนสง ทาอากาศยาน สถานีระหวางทาง และการพิมพ
ขอความบนบัตร/ตั๋ วโดยสาร กระเป าเดิ นทาง การฉายภาพยนตร โฆษณาทางจอภาพดิจิ ตอลในยานพาหนะ
เป น ต น สํ า หรั บ สื่ อ โฆษณาในระบบขนส ง มวลชน เช น สื่ อ โฆษณาในระบบรถไฟฟ า (รถไฟฟ า
บีทีเอสและรถไฟฟาเอ็มอารที) สื่อโฆษณาในระบบขนสงทางถนน (รถโดยสารประจําทาง รถตูโดยสาร รถแท็กซี่
และรถตุกตุก) สื่อโฆษณาในระบบขนสงทางน้ํา (เรือโดยสาร) และสื่อในระบบขนสงมวลชนอื่นๆ เปนตน
ปจจุบันสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชนสวนใหญยังมีพื้นที่ครอบคลุมอยูในเขตเมืองหลวงของประเทศ
เทานั้น เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีความหนาแนนของผูเดินทางในระบบขนสงสาธารณะ จุดเดนของสื่อในระบบขนสง
มวลชนคือโอกาสการเขาถึงที่มากกวาสื่อประเภทอื่นๆ เนื่องจากผูชมกลุมเปาหมายมักจะสัญจรในเสนทางเดิมทุก
วันเปนกิจวัตร ทําใหผูซื้อสื่อโฆษณาพอใจกับโอกาสที่สื่อจะไดพบเห็นโดยลูกคากลุมเปาหมายทุกวัน สื่อโฆษณา
ในระบบขนสงมวลชนเปนอีกทางเลือกที่นาจับตามองดวยลักษณะของสื่อที่มีความโดดเดนทันสมัยและมีความ
หลากหลายของรูปแบบที่ไมจํากัดอยูในกรอบปายสี่เหลี่ยมเพียงอยางเดียว เปนสื่อที่สรางความแตกตางแกผูรับชม
ในระหวางสัญจร ชวยย้ําเตือนการรับรู และจดจําสินคา/บริการอยางไดผล เนื่องจากมีโอกาสพบเห็นและจดจํา
รายละเอี ยดในช วงเวลาว า งขณะโดยสารหรื อ ขณะรอคอย อีกทั้ ง ยัง สามารถเลื อกกลุมเป าหมายได ทั้ งในเชิ ง
ภูมิศาตรและประชากรศาสตร ประกอบกับเสนทางเดินรถที่หลากหลายวิ่งผานใจกลางเมืองโดยเฉพาะยานธุรกิจ
หางสรรพสินคา แหลงชุมชนที่ผูคนอาศัยอยูอยางหนาแนน และผานสายตาของผูขับขี่รถยนต จึงเปนสื่อกลางนํา
ขาวสารการตลาดมุงตรงสูกลุมเปาหมายในพื้นที่ที่ครอบคลุม เมื่อเทียบความถี่ในการรับชมและโอกาสพบเห็นที่
มากกวาสื่อประเภทเดิมๆ อยางเชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ หรือนิตยสาร จึงทําใหสื่อโฆษณาในระบบขนสง
มวลชนเปนสื่อที่คุมคาและมีประสิทธิภาพการนําเสนอขาวสารสูงมากเมื่อเทียบกับสื่อประเภทอื่น
ภาพรวมและแนวโนมการเติบโตของระบบรถไฟฟาบีทีเอสและระบบขนสงทางรางทั้งระบบ
ในปจจุบันระบบขนสงมวลชนหลักในกรุงเทพมหานครนั้นแบงเปนระบบรถไฟฟา รถโดยสารประจําทาง เรือ
โดยสาร และอื่นๆ โดยสวนแบงทางการตลาดคํานวณจากขอมูลของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (สนข.) ซึ่งวัดโดยจํานวนเที่ยวของการเดินทางตอวันของแตละประเภทการเดินทางในป 2554 จําแนกเปน
รถโดยสารประจําทางรอยละ 88.97 ระบบรถไฟฟารอยละ 5.81 เรือโดยสารรอยละ 2.54 และอื่นๆ รอยละ 2.68


รถไฟฟาบีทีเอส

รถไฟฟาบีทีเอสเปนระบบรถไฟฟายกระดับระบบแรกในประเทศไทยและกอสรางขึ้นเหนือถนนสายหลักใน
ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งบริหารโดย BTSC โดยปจจุบันมีจํานวนรถโดยสารขนาด 3 ตูทั้งหมด 35 ขบวนและรถโดยสาร
ขนาด 4 ตูทั้งหมด 12 ขบวน และปจจุบันใหบริการแลวทั้งหมด 30 สถานี (23 สถานีลงทุนโดย BTSC และอีก 7
สถานี ลงทุนโดย กทม.) โดยแบงออกเปนสองเสนทางระยะทางรวม 30.95 กิโลเมตร สายสุขุมวิทหรือสายสีเขียว
เขมประกอบไปดวยสถานีจํานวน 22 สถานี และวิ่งทางทิศเหนือ (หมอชิต) จรดทิศตะวันออก (แบริ่ง) ผานใจกลาง
กรุงเทพฯ สวนสายสีลมหรือสายสีเขียวออนใหบริการทั้งหมด 9 สถานี ผานใจกลางเมืองเชื่อมระหวางสนามกีฬา
แหงชาติและวงเวียนใหญ ทั้งสองเสนทางเชื่อมกันที่สถานีเดียวกันคือ สถานีสยาม ในป 2554 ยอดผูโดยสาร
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รวมอยูที่ 167.35 ลานเที่ยวคน/ป หรือเฉลี่ยประมาณ 459,488 เที่ยวคน/วัน และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปที่
รอยละ 10.63 นับตั้งแตเริ่มเปดใหบริการเมื่อป 2542


รถไฟฟาเอ็มอารที

รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน) เปนรถไฟฟาใตดินสายแรกในประเทศไทย
โดยใหบริการทั้งหมด 18 สถานี รวมระยะทาง 20.00 กิโลเมตร จากสถานีหัวลําโพงถึงสถานีบางซื่อ รถไฟฟา
เอ็มอารทีมีรถไฟฟาขนาด 3 ตู ใหบริการทั้งหมด 19 ขบวน โดยมีสถานีเชื่อมตอกับรถไฟฟาบีทีเอส จํานวน 3 สถานี
คื อ สถานี ศ าลาแดง สถานี อ โศก และสถานี ห มอชิ ต โดยรถไฟฟ า เอ็ ม อาร ที ได เ ริ่ ม เป ด ให บ ริ ก ารเมื่ อ วั น ที่ 3
กรกฎาคม 2547 โดยในป 2554 ที่ผานมา รถไฟฟาเอ็มอารที มียอดผูโดยสารรวมอยูที่ 69.10 ลานเที่ยวคน/ป หรือ
เฉลี่ยประมาณ 220,552 เที่ยวคน/วัน และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปที่รอยละ 3.49 นับตั้งแตเปดใหบริการ


ระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)

Airport Rail Link เชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิกับสถานีพญาไทซึ่งตั้งอยูในแหลงใจกลางเมือง โดย
เปนระบบรถไฟฟายกระดับรวมระยะทางทั้งหมด 28.0 กิโลเมตร เหนือรางรถไฟสายตะวันออก ซึ่งมีสถานีตั้งอยูชั้น
ใตดินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ Airport Rail Link ดําเนินงานโดยการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) และเปด
ใหบริการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 การใหบริการประกอบไปดวยรถไฟฟาสายดวนทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Express Line) ซึ่งใหบริการจากสถานีมักกะสันถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพียง 15 นาที สวนรถไฟฟาทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ (City Line) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ผาน 8 สถานี จากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ถึงสถานีพญาไท โดยสถานีพญาไทเปนสถานีเชื่อมตอโดยตรงกับรถไฟฟาบีทีเอส


รถโดยสารดวนพิเศษบีอารที

รถโดยสารดวนพิเศษบีอารทีเปนโครงการแรกเริ่มของทาง กทม. ที่จะเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนหลาย
ประเภทในพื้นที่กรุงเทพฯ เขาดวยกัน เพื่อใหบริการระบบขนสงมวลชนแบบบูรณาการทั้งในเขตเมืองและพื้นที่รอบ
นอก รถโดยสารดวนพิเศษจะมีความเร็วสูงกวารถโดยสารทั่วไปโดยจะวิ่งบนชองทางพิเศษที่แยกออกจากถนนหลัก
โครงการรถโดยสารดวนพิเศษมีสถานีทั้งหมด 12 สถานี ระยะทางรวม 15 กิโลเมตร วิ่งจากสถานีชองนนทรีไปตาม
ถนนนราธิวาสราชนครินทร ผานสะพานพระราม 3 ไปสูถนนราชพฤกษ โดยมีสถานีเชื่อมตอกับรถไฟฟาบีทีเอสที่
สถานีชองนนทรี
นับตั้งแตมีการเปดตัวรถไฟฟาบีทีเอส (ระบบรถไฟฟาสายแรกในกรุงเทพมหานคร) เมื่อเดือนธันวาคม
2542 การเดินทางดวยระบบรถไฟฟาไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2554 สถิติการเดินทาง
ดวยระบบรถไฟฟาทั้งหมดมีประมาณ 683,000 เที่ยวคนตอวัน (หรือคิดเปนรอยละ 5.60 ของจํานวนเที่ยวการ
เดินทางทั้งหมดประมาณ 12 ลานเที่ยวคนตอวัน) แตในดานจํานวนสายทางรถไฟฟาที่เปดใหบริการยังมีการ
เพิ่มขึ้นในอัตราที่คอนขางชา อันเปนผลมาจากความซับซอนของแผนการพัฒนาสวนตอขยายและความลาชาของ
การพัฒนาโครงการ แตอยางไรก็ตาม ในขณะนี้การพัฒนาสวนตอขยายระบบรถไฟฟานั้นเปนหนึ่งในวาระเรงดวน
ของประเทศไทยโดยในเดื อนกุมภาพั นธ 2553 ที่ผานมา คณะรั ฐมนตรีได มีการอนุมัติแผนแมบทระบบขนส ง
มวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรงรัดการพัฒนาระบบขนสงมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นโดยเร็ว

สวนที่ 2 – 3 หนา 23

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

เสนทางระบบขนสงมวลชนทางรางในปจจุบันและอนาคต
เสนทางระบบขนสงมวลชนทางรางในปจจุบัน

แหลงขอมูล: BTSC
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เสนทางระบบขนสงมวลชนทางรางในอนาคตตามแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล

แหลงขอมูล: แผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร (สนข.) ที่เปดเผยในรายงานประจําป ของ BTSG
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โครงขายตามแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Mass Rapid
Transit Master Plan in Bangkok Metropolitan Region : M-Map) ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร (สนข.) เพื่อดําเนินการในชวงระยะเวลา 20 ปขางหนา (ป 2553 – ป 2572) ประกอบดวย 12
เสนทาง ระยะทางรวม 495 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 811,070 ลานบาท แบงเปน 3 ระยะไดแก แผนโครงการ
เรงรัดระยะ 5 ป 10 ป (ใหบริการภายใน ป 2562) และ 20 ป (ใหบริการภายใน ป 2572) ซึ่งเมื่อการดําเนินการ
ตามแผนดังกลาวแลวเสร็จ ความยาวของระบบรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน
73.7 กิโลเมตร เปน 236 กิโลเมตร 377 กิโลเมตร และ 495 กิโลเมตร ภายในป 2557 2562 และ 2572 ตามลําดับ
แผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(Mass Transit Master Plan in Bangkok Metropolitan Region : M-Map)

แหลงขอมูล : รายงานประจําป 2552 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)

คาดการณสวนแบงการตลาดของระบบรถไฟฟาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แหลงขอมูล :

แผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และโครงการศึกษาพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล ขอสนเทศ และแบบจําลองเพื่อบูรณาการพัฒนาการขนสงและจราจรการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบและระบบโลจิสติกส TDML II ที่เปดเผยใน รายงานประจําป 2552 ของ สนข.
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การขยายตัวของระบบขนสงมวลชนที่ผานมาทําใหประชากรในเขตกรุงเทพฯ เปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง
มาใช ระบบรถไฟฟาเพิ่มขึ้น เนื่ องจากสภาพการจราจรบนถนนหนาแนนติ ดขัดขณะที่การเดินทางดวยระบบ
รถไฟฟามีขอไดเปรียบเรื่องการวางแผนเวลาเดินทางไดดีกวาและประหยัดเวลากวา จากขอมูลการศึกษาและ
แบบจําลองของทาง สนข. คาดคะเนวาการเดินทางในระบบขนสงมวลชนระบบรถไฟฟานั้นจะกาวขึ้นมาแทนการ
เดินทางในระบบรถโดยสารประจําทางจากชวงปจจุบันจนถึงป 2575 ดวยปจจัยหลักคือการขยายตัวของระบบ
รถไฟฟา โดยในป 2575 คาดวาสวนแบงตลาดของระบบรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 46.7
สถิติจํานวนผูโดยสารระบบรถไฟฟาในวันทํางาน
ประเภทการเดินทาง
รถไฟฟาบีทีเอส
จํานวนผูโดยสารเฉลี่ย
(พันคน/วัน)
อัตราการเติบโต
รถไฟฟาเอ็มอารที
จํานวนผูโดยสารเฉลี่ย
(พันคน/วัน)
อัตราการเติบโต

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2008

2552

2553

2554

2555
(ม.ค. – มี.ค.)

227

290

320

361

397

438

413

430

441

447

516

586

40.0% 27.8% 10.3% 12.9% 10.0% 10.2% -5.6%

4.0%

2.6%

1.2% 15.7%

13.5%

151

179

180

189

194

202

211

221

247

n/a 18.4%

0.6%

5.0%

2.6%

4.1%

4.5%

4.7%

11.9%

แหลงขอมูล : BTSC และบริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

เนื่องจากการขยายตัวของระบบขนสงมวลชนมุงเนนที่การอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูสัญจรเปน
หลัก การเติบโตของจํานวนผูโดยสารของระบบรถไฟฟาบีทีเอส รถไฟฟาเอ็มอารที รถไฟฟา Airport Rail Link และ
รถโดยสารดวนพิเศษบีอารที จึงสงผลดีตอระบบขนสงมวลชนโดยรวมเนื่องจากระบบขนสงมวลชนแตละสายมักจะ
มีจุดเชื่อมตอที่จะสงตอผูโดยสารจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง โดยมีระบบรถไฟฟาบีทีเอสเปนศูนยกลางและ
เปนระบบหลักในการเชื่อมตอระบบอื่นเขาดวยกัน เนื่องจากเสนทางรถไฟฟาบีทีเอสนั้นอยูในใจกลางยานธุรกิจ
สําคัญของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ เสนทางรถไฟฟาบีทีเอสยังครอบคลุมบริเวณรานคายานพักอาศัยหลักของ
กรุงเทพฯ ซึ่งมีจํานวนประชาชนหนาแนนอีกดวย
จากป จจัยการเพิ่มสวนตอขยายในระบบขนส งมวลชน การเพิ่ มเส นทางในระบบรถไฟฟ าบีที เอส และ
รถไฟฟาเอ็มอารที มีผลทําใหความนิยมในการเดินทางดวยระบบขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้น
จํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้น จนทําใหการเดินทางโดยระบบขนสงมวลชนรถไฟฟาจะกาวขึ้นมาเปนระบบขนสงมวลชน
หลักแทนการเดินทางโดยระบบรถโดยสารประจําทาง จึงนับเปนโอกาสในการเติบโตของบริษัทอยางตอเนื่องใน
ระยะยาว เชน


การเพิ่มสวนตอขยายในระบบขนสงมวลชน ซึ่งเปนผลมาจากแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางราง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล M-Map ซึ่งจัดทําโดย สนข. และผลจากการเพิ่มสวนแบง
การตลาดของระบบรถไฟฟาในกรุงเทพฯ ทําใหระบบรถไฟฟาบีทีเอสมีจํานวนผูโดยสารเพิ่มสูงขึ้น
อยางมีนัย เปนผลใหผูชมสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น จึงเปนโอกาสที่บริษัทสามารถเติบโตจากการขยายพื้นที่
สําหรับสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น และยังมีโอกาสใชพื้นที่โฆษณาที่มีอยูใหเกิดประโยชนเพิ่มขึ้น
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การเติบโตจากพื้นที่สื่อโฆษณาในสถานีที่มีมูลคาเพิ่มมากขึ้นตามความหนาแนนของประชากรที่
เพิ่มขึ้น อันเปนผลมาจากรูปแบบเมืองที่มีการเปลี่ยนไปตาม Lifestyle ของประชากร เชน การเพิ่มขึ้น
ของคอนโดมิเนียมบริเวณใกลสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ซึ่งเดิมเปนเพียงสถานีรอง เปนตน



2)

อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด

ภาพรวมธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (โมเดิรนเทรด)
ปจจุบันธุรกิจคาปลีกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบแตกตางกันเพื่อตอบสนองความตองการ
ที่แตกตางกันของผูบริโภค ซึ่งประเภทและรูปแบบไดมีการพัฒนาจากรานคาเล็กๆ เปนกิจการขนาดใหญที่มีการ
บริหารงานอยางเปนระบบมากขึ้น โดยธุรกิจคาปลีกในปจจุบันพอจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญ ดังนี้
รานคาปลีกดั้งเดิม (Tradition Trade) หรือรานโชหวย ลักษณะรานเปนหองแถว พื้นที่คับแคบ ไมมี
การตกแตงหนารานมากมาย การจัดวางสินคาไมเปนหมวดหมู จัดวางตามความสะดวกการหยิบ
สินคา เปนกิจการเจาของคนเดียว หรือรวมกันตั้งเปนหางหุนสวน ดําเนินธุรกิจแบบครอบครัว เงิน
ลงทุนนอย บริหารงานงายๆ ไมซับซอนทําใหระบบการจัดการไมไดมาตรฐาน รานคาที่จัดอยูประเภท
นี้ เชน รานคาสง/ปลีกทั่วไป รานขายของชํา
รานคาปลีกสมัยใหมหรือโมเดิรนเทรด (Modern Trade) หมายถึง หาง/รานขนาดกลาง-ใหญ ที่มีการ
จัดวางสินคาเปนหมวดหมู บริการทันสมัย ธุรกิจที่จัดเปนโมเดิรนเทรด เชน ไฮเปอรมารเก็ต (เชน
Tesco Lotus Big C) ซูปเปอรมารเก็ต (เชน TOPs Home Fresh Mart) รานสะดวกซื้อ (เชน 7Eleven Family Mart) หางสรรพสินคา (เชน Central Emporium The Mall Robinson) เปนตน





เมื่อเดือนพฤศจิกายนป 2553 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในอุตสาหกรรมโมเดิรนเทรดรูปแบบไฮเปอร
มารเก็ต โดย Big C เขาซื้อกิจการของบริษัท เซ็นคาร จํากัด (“Carrefour”) ประเทศไทย จึงทําใหปจจุบันมี
ผูประกอบการไฮเปอรมารเก็ตรายใหญในประเทศไทยเหลือเพียง 2 ราย ไดแก Tesco Lotus และ Big C
การเติบโตของยอดขายธุรกิจคาปลีกประเทศไทย

จํานวนสาขาของไฮเปอรมารเก็ตในประเทศไทย

Index
อัตราเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR ) 9.07%
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แหลงขอมูล: เว็บไซต ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ: ดัชนีคาปลีก ประมวลผลจากขอมูลยอดขายใน
หมวดค า ปลี ก ที่ ไ ด จ ากการเก็ บ ภาษี ข อง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยเผยแพร
ข อ มู ล ยอดขายห า งสรรพสิ น ค า และนํ า มา
คํานวณหาดัชนีเปนรายป (ปฐาน = 2545) ให
อยูในรูปปริมาณโดยใชดัชนีราคาผูบริโภคเปน
Deflator
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แหลงขอมูล: สํานักวิจัย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
หมายเหตุ: * จํานวนสาขาของ Big C เสมือนวาไดเขาซื้อ
กิจการของ Carrefour มาตั้งแตป 2547
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จากขอมูลดัชนียอดขายธุรกิจคาปลีก ธนาคารแหงประเทศไทย พบวาธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยมีการ
เติบโตอยางตอเนื่องตั้งแตป 2543 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรายป (CAGR) เทากับรอยละ 9.07 โดยจํานวน
สาขาไฮเปอรมารเก็ตของ Tesco Lotus มีการเพิ่มขึ้นจาก 48 สาขาในป 2547 เปน 99 สาขาในป 2554 และ
จํานวนสาขาไฮเปอรมารเก็ตของ Big C (จํานวนสาขาเสมือนวาไดเขาซื้อกิจการของ Carrefour มาตั้งแตป 2547)
มีการเพิ่มขึ้นจาก 60 สาขาในป 2547 เปน 107 สาขาในป 2554 สาเหตุที่ไฮเปอรมาเก็ตมีการขยายสาขาอยางตอ
เนื่องมาจากการที่ผูบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจายสินคาจากรานคาปลีกดั้งเดิมเปนการจับจายในโมเดิรน
เทรดมากขึ้น ซึ่งวัดไดจากขอมูลจํานวนผูบริโภคที่เขาใชบริการใน Tesco Lotus เฉลี่ยมากกวา 2.3 ลานคนตอ
เดือนในป 2554 (แหลงขอมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท)
เนื่องจากภายในศูนยการคามีบริการอื่นๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาแบบครบวงจร เชน ศูนยอาหาร
ธนาคาร รานเสริมสวย โรงเรียนกวดวิชา ตูเกมส และสนามเด็กเลน เปนตน
ภาพรวมสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด
สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด เปนสื่อโฆษณาที่เหมาะกับสินคาอุปโภคบริโภค มีความหลากหลายตั้งแต
โฆษณาบนรถเข็น บนพื้นบริเวณทางเดิน แผนปาย หรือจอภาพดิจิตอลตามจุดจําหนายสินคาตางๆ เปนตน สื่อ
โฆษณาในโมเดิรนเทรดเติบโตไปกับธุรกิจคาปลีกในโมเดิรนเทรดจากการขยายสาขาทั่วประเทศไมวาจะเปน
Tesco Lotus หรือ Big C ที่เปดสาขาใหมเพื่อขยายฐานลูกคาและตอบสนองความตองการของผูบริโภคยุคใหมที่
นิยมจับจายสินคาและใชบริการในไฮเปอรมารเก็ต
สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดในประเทศไทยมีแนวโนมเติบโตเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของ
ยอดขาย จํานวนสาขา และจํานวนลูกคาที่ใชบริการโมเดิรนเทรด และจากความนิยมในธุรกิจโมเดิรนเทรดของ
ผูบริโภคปจจุบันทําใหสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดกลายเปนสื่อที่ชวยสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑตางๆ ที่
เจาของสินคาและบริการตองการตามไปดวย โดยเปนสื่อโฆษณาเสริม ณ จุดขาย ลักษณะเปนการโฆษณาใน
โมเดิรนเทรดที่ทําภายนอก/ในหางโดยการจัดตกแตงตั้งแตบริเวณทางเขาหางเรื่อยไปตามทางเดินจนกระทั่งเขาไป
ถึงภายในหาง ณ จุดขาย เพื่อใหเกิดความสวยสะดุดตา กระตุนใหเกิดความสนใจและแวะชมสินคา วัตถุประสงค
หลักของการโฆษณา คือ เพื่อเตือนความทรงจําของลูกคาใหระลึกถึงตรายี่หอที่เคยไดเห็นผานสื่อโฆษณาหลัก เพื่อ
กระตุนความสนใจของลูกคาที่กําลังผานไปมาใหแวะชมสินคาจนเกิดความตองการสินคา และสุดทายเกิดการ
ตัดสินใจซื้อสินคา ณ จุดขาย ตัวอยางเชน สื่อโฆษณาภาพนิ่งบริเวณเสาในอาคารจอดรถของหาง น้ําเสียงโฆษณา
Spot วิทยุภายในหาง หรือ สื่องานพิมพสวยๆ สะดุดตา เปนตน
สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดเริ่มไดรับความนิยมมาก
ขึ้นในระยะ 6 - 7 ปที่ผานมา (ตั้งแตป 2548 - 2554) โดยมี
มูลคางบโฆษณาผานสื่อในโมเดิรนเทรดเพิ่ มขึ้นจาก 114
ลานบาท ในป 2548 เปน 1,640 ลานบาท ในป 2554 หรือ
คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรายป (CAGR) เทากับรอยละ
55.95 การเพิ่มขึ้นของคาใชจายโฆษณาในโมเดิรนเทรดเปน
ผลมาจากการที่สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดสามารถเขาถึง
กลุมผูบริโภคเปาหมายไดดีกวาสื่ออื่น โดยสามารถกระตุน
ความตองการของผูบริโภค ณ จุดขาย หรือการตัดสินใจซื้อ
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สินคาฉับพลันโดยไมไดวางแผนลวงหนา (Impulse Buying) ไดอยางมีประสิทธิภาพกวา และราคาไมแพงเมื่อ
เทียบกับสื่อโฆษณาประเภทโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ หรือนิตยสาร รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในการนําเสนอ
ใหมีความแปลกใหม และนาสนใจยิ่งขึ้น ตลอดจนสภาพสังคมในปจจุบันผูบริโภคฐานกวาง (Mass Market) ตอง
ใชเวลาอยูภายนอกบานเพิ่มขึ้น ทําใหสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดมีโอกาสถูกพบเห็นไดบอยขึ้นและสามารถสงสาร
เขาถึงผูบริโภคไดมากขึ้น
อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดไดรับความนิยม เนื่องจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในการใชชีวิต ทําใหอัตราการขยายตัวของโมเดิรนเทรดจากผูประกอบการทั้ง Tesco Lotus และ Big C
เพิ่มจํานวนมากขึ้นทั้งรูปแบบ/ขนาดตางๆ และแทรกตัวเขาสูจังหวัดตางๆ มากขึ้น จากผลการสํารวจวิจัยของ
บริษัท คินเนติค เวิลดไวด (ประเทศไทย) จํากัด พบวาปจจุบัน “Hypermarket เปนที่ที่จะไปนอกเหนือจากที่ทํางาน
หรือโรงเรียน สูงถึง 69% (Likely to visit hypermarkets as favorite leisure destination) ผูบริโภคสวนใหญใช
เวลาอยูนอกบานในวันทํางานเฉลี่ยวันละ 9.7 ชั่วโมง และอยูนอกบานในวันหยุดเฉลี่ย 7.4 ชั่วโมง” แสดงใหเห็นวา
โมเดิรนเทรดไมไดเปนเพียงสถานที่ที่ไปเพื่อซื้อสินคาเพียงอยางเดียว แตยังเปนแหลงพักผอน นัดพบ และใชเวลา
วางของผูบริโภค อาทิ ศูนยอาหาร ธนาคาร โรงเรียนกวดวิชา โรงภาพยนตร ตูเกมส รานเสริมสวย และสนามเด็ก
เลน ฯลฯ นอกจากนี้ ผลการวิจัยจากบริษัท ตนโพธิ์ โนวเลจ จํากัด ยังพบวา “สื่อ ณ จุดขายมีบทบาทสําคัญในการ
โนมนาวและสรางการตัดสินใจในการซื้ออยางเฉียบพลันทันที โดยในประเทศไทยมีพฤติกรรมการซื้อโดยไมไดมีการ
วางแผนลวงหนาสูงถึง 68%” แสดงใหเห็นวามีโอกาสสูงที่สินคาจะถูกซื้อกระตุนใหตัวสื่อโฆษณา ณ จุดขายที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง ด ว ยเหตุ นี้ ธุ ร กิ จ สื่ อ โฆษณาในโมเดิ ร น เทรดในมุ ม มองผู ใ ช ง บโฆษณาจึ ง เป น สื่ อ โฆษณาที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและคุมคา
3.2.3 ภาวะการแขงขัน
ปจจุบันงบโฆษณาสินคามักจะถูกจัดสรรการใชกระจายกับทุกสื่อโฆษณาหลากหลายประเภทเพราะสื่อโฆษณาแต
ละประเภทมีจุดเดนและประสิทธิภาพในการสงสารเขาถึงผูบริโภคที่แตกตางกัน แตก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เอเจนซี่และ
เจาของสินคาและบริการจึงมีการเลือกใชสื่อโฆษณาหลายๆ สื่อผสมผสานกันขึ้นอยูกับความเหมาะสม กลุมเปาหมายและ
งบประมาณ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการสรางการรับรูในตรายี่หอและสรรพคุณสินคา และขยายฐานผูรับชมหรือลูกคา
ใหกวางขวางขึ้นพรอมทั้งการตอกย้ําสรางความภักดีในสินคา (Brand Loyalty) ดวยความถี่อยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้
การแขงขันในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาทุกวันนี้ จึงไมไดเปนเพียงการแขงขันชิงสวนแบงตลาดในรูปแบบเดิมๆ ที่แยงชิงสวน
แบงทางการตลาดจากสื่อโฆษณาประเภทเดียวกัน แตเปนการแขงขันที่ตองแขงกับสื่อโฆษณาทุกประเภท โดยบริษัท
เจาของสื่อโฆษณาที่มีความไดเปรียบในการแขงขันสูงเปนบริษัทที่มีเครือขายสื่อโฆษณาหลายรูปแบบและครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย เนื่องจากสามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อสื่อโฆษณาไดดีกวา สงผลใหสามารถครองสวนแบง
ตลาดได ม าก นอกจากนี้ ผู บ ริ โ ภคยุ ค ป จ จุ บั น มี พ ฤติ ก รรมทํ า อะไรหลายอย า งไปพร อ มๆ กั น ในช ว งเวลาเดี ย วกั น
ประสบการณการเขาถึงสื่อจึงเต็มไปดวยความหลากหลายไมวาจะอยูในบานหรือนอกบาน มีการผสมผสานการใชสื่อทั้ง
แบบดั้งเดิมและแบบดิจิตอลอยางเห็นไดชัด การใช สื่อเพียงชนิดเดียว (Stand-Alone) แบบยุคเดิมๆ จึงไมตอบสนอง
พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับสื่อแบบเครือขายผสมผสาน กระแสของการสรางสรรคสื่อโฆษณาแบบ
ผสมผสานจึงไดรับการตอบรับที่ดีและเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีลูกเลนใหมๆ ผสมสื่อแบบดั้งเดิมไปกับสื่อดิจิตอลเพื่อให
ได รับประสบการณ ความแปลกใหมที่ ทํ าใหการเขา ถึง เนื้อหาต างๆ มีความสนุ กและน าสนใจยิ่ง ขึ้ น ขณะเดี ยวกัน สื่ อ
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โทรทัศนรวมทั้งสื่อหนังสือพิมพไดเพิ่มอัตราคาโฆษณา ทําใหเจาของสินคาและบริการจํานวนหนึ่งหันมาลงโฆษณาในสื่อ
อื่นๆ ที่มีราคาถูกกวาและวัดผลไดชัดเจนกวาแทน
นอกจากนี้ บริษัทเจาของสื่อโฆษณายังตองพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบใหทันสมัยอยูสม่ําเสมอเพื่อกาวใหทัน
กับผูบริโภค และกาวล้ําในดานนวัตกรรมใหมๆ สามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงกอ
ตัวอยางรวดเร็ว และความใหมมีอายุสั้นขึ้น คําวา นวัตกรรม (Innovation) จึงกลายเปนสิ่งที่ถูกพูดถึงในโลกการสื่อสาร
ทางการตลาดมากขึ้นอีกครั้ง ดวยบทบาทการเปนตัวแปรหลักในการออกแบบเทคโนโลยีการสื่อสารใหเปนที่นาพูดถึงและ
กอใหเกิดประสบการณใหมแบบที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน
เครื อข ายสื่อโฆษณาของบริ ษัทได เปรียบคู แข งตรงที่เปนเครื อข ายสื่อโฆษณาที่ เกาะติดวิถีชีวิ ตประจํา วันของ
ผูบริโภคไดอยางทันสมัย แทรกตัวไปกับการดําเนินชีวิตนอกบานของผูบริโภคไมวาจะเปนสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีที
เอส สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด หรือสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน ซึ่งจากผลสํารวจของบริษัทพบวาเหตุผลที่เจาของ
สินคาและเอเจนซี่เลือกใชสื่อโฆษณาของบริษัทเนื่องดวยการสงเสริมภาพพจนความทันสมัย ยกระดับภาพลักษณสินคา
ตอกย้ําความถี่สรางความภักดีใหสินคา สรางความโดดเดนใหสินคาและมีศักยภาพเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายไดดี อีก
ทั้งยังกระตุนความตองการของผูบริโภค ณ จุดขายไดอยางมีประสิทธิภาพ ย้ําเตือนการจดจําภาพลักษณตรายี่หอ และ
บรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ/บริการไดตอเนื่องสม่ําเสมอ
ปจจุบัน บริษัทครองสวนแบงตลาดในธุรกิจเทากับรอยละ 61 และ 66 ตามลําดับ (เปรียบเทียบรายไดของบริษัทกับ
คาใชจายสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชนและโมเดิรนเทรดภายหลังหักสวนลดมาตรฐานเฉลี่ยของสื่อแตละประเภทที่
รอยละ 40 และรอยละ 45 ตามลําดับ)
1)

ตัวอยางบริษัทที่ดําเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟา
ระบบรถไฟฟา

ชื่อบริษัท
กลุมบริษัท

BTS
MACO
MRT

BMN

Airport Link

365

แหลงขอมูล: MACO =
BMN =
365 =

ประเภทสื่อโฆษณา
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง และสื่อมัลติมีเดีย
บนสถานีรถไฟฟา และขบวนรถไฟฟา
สื่อโฆษณาภาพนิ่งบริเวณตอมอรถไฟฟา
(บริเวณเกาะกลางถนน)
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง และสื่อมัลติมีเดีย
บนสถานีรถไฟฟา และขบวนรถไฟฟา
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง บนสถานีรถไฟฟา และขบวนรถไฟฟา

บริษัท มาสเตอรแอด จํากัด (มหาชน)
บริษัท แบงคอกเมโทรเน็ทเวิรคส จํากัด
บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว จํากัด (มหาชน)
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2)

ตัวอยางบริษัทที่ดําเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด
ประเภท

โมเดิรนเทรด

ชื่อบริษัท

Tesco Lotus

กลุมบริษัท

Big C

กลุมบริษัท

TOPs
Central

R.S.-In-Store
SFG

The Mall

AIM

7-eleven

ทีวีซ ออดิซิ

Watsons

กลุมบริษัท

Hypermarket
Supermarket
Department
Store
Convenience
Store

แหลงขอมูล: RS In-Store =
SFG
=
AIM
=
ทีวิซ ออดิซิ =

ประเภทสื่อโฆษณา
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง สื่อวิทยุ ณ จุดขาย
และสื่อมัลติมีเดีย ภายใน/นอกหาง
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง สื่อวิทยุ ณ จุดขาย
และสื่อมัลติมีเดีย ภายใน/นอกหาง
สื่อวิทยุ ณ จุดขายภายในหาง
สื่อมัลติมีเดียภายในหาง
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง
และสื่อมัลติมีเดียภายในหาง
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง
และสื่อมัลติมีเดียภายในรานคา
สื่อมัลติมีเดียภายในรานคา

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด
บริษัท เอส เอฟ จี จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีวีซ ออดิซิ (ประเทศไทย) จํากัด

3.2.4 กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมผูชมสื่อโฆษณาเปาหมายในเครือขายสื่อโฆษณาของบริษัท มีดังนี้





สื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน เปนกลุมคนที่มีรายได
อาคาร
สํ
า
นักงาน
ระดับกลางไปจนถึงระดับสูงที่อาศัยในกรุงเทพฯ
สื่ อ โฆษณาในระบบรถไฟฟ า บี ที เ อส เป น กลุ ม คนที่ มี
รถไฟฟาบีทีเอส
รายไดระดับกลาง กลุมคนทํางาน คนรุนใหมที่อาศัยใน
Tesco Lotus Big C
กรุงเทพฯ
Watsons
สื่ อ ในโฆษณาในโมเดิ รน เทรด (Tesco Lotus Big C
และ Watsons) จะเปนกลุมคนที่มีฐานรายไดระดับกลางจนถึงระดับลาง ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศและ
มีที่อยูอาศัยกระจายอยูทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑสื่อโฆษณาของบริษัทครอบคลุมกลุมผูชมทุกระดับชั้นทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ โดย
ลูกคาที่ซื้อสื่อโฆษณากับบริษัท โดยสวนใหญเปนการใชสื่อเพื่อสงเสริมการตลาดและการขาย สรางการรับรูแบรนดสินคา
(Brand Awareness) และประชาสัมพันธผลิตภัณฑเพื่อสรางความตองการในการบริโภค และการสรางภาพพจนที่ดีใหแก
องคกร โดยกลุมลูกคาสวนใหญจะเปนบริษัทหรือองคกรขนาดใหญที่มีศักยภาพในการเติบโตอยางตอเนื่อง

สวนที่ 2 – 3 หนา 32

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

1)

ลักษณะลูกคา

ลูกคาของบริษัทสามารถจําแนกได 2 ประเภทหลัก ดังนี้
1.1) ลูกคาประเภทเอเจนซี่ เนื่องจากเจาของสินคาและบริการที่ซื้อสื่อโฆษณาสวนใหญมักใชบริการผานเอเจนซี่
ซึ่งใหบริการครบวงจรตั้งแตการออกแบบและผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมทั้งจัดหาสื่อประเภทตางๆ หลาย
ประเภท เพื่อออกแคมเปญโฆษณาไดพรอมกันหลายๆ สื่อ ดังนั้นกลุมลูกคาประเภทเอเจนซี่จึงเปนกลุมที่
ถือครองงบโฆษณาเปนจํานวนมากจากสินคาและบริการหลากหลายชนิด จึงมีขีดความสามารถในการลง
โฆษณากับสื่อตางๆ ไดอยางตอเนื่อง และมีงบโฆษณาจํานวนมาก
1.2) ลูกคาที่เปนเจาของสินคาและบริการ คือ บริษัทเอกชน หรือองคกรของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจทั่วไป ซึ่งเปน
เจาของสินคาและบริการโดยตรง และตองการติดตอซื้อสื่อโฆษณากับบริษัทโดยตรงโดยไมผานเอเจนซี่
ธุ ร กิ จ สื่ อ โฆษณาบริ ษั ท มี สั ด ส ว นลู ก ค า ที่ เ ป น เอเจนซี่ และลู ก ค า ที่ เ ป น เจ า ของสิ น ค า และบริ ก ารอยู ที่
ประมาณรอยละ 65 และรอยละ 35 ตามลําดับ (ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2555) โดยบริษัทเล็งเห็นวาการขายผาน
ลูกคาประเภทเอเจนซี่นั้นมีประสิทธิผลกวา เนื่องจากเอเจนซี่มีลูกคาที่เปนเจาของสินคาและบริการจํานวนหลาย
รายจึงมีความคลองตัวในการสลับสับเปลี่ยนแผนการใชงบโฆษณาหรือปรับเปลี่ยนงวดเวลาใชสื่อโฆษณาของ
บริ ษัท ทํา ใหบ ริษั ทไม ได รับผลกระทบเมื่ อ เจ าของสิ นค าและบริ การบางรายมี การเปลี่ยนแปลงแผนการลง
โฆษณา
สัดสวนลูกคารายใหญ 10 รายแรกตอรายไดรวม ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ป 2553 – 2555)
สามารถสรุปไดดังนี้

สัดสวนรายไดลูกคา 10 รายแรกตอรายไดรวม (รอยละ)

งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ป 2553
ป 2554
ป 2555
67.89
67.68
63.48

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา กลุมบริษัทไมมีสัดสวนการขายใหแกลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวา
รอยละ 30 ของรายไดรวมในปนั้นๆ
3.2.5 ปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจ
ธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชน สื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด และสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน นับเปนสื่อ
ทางเลือกแนวใหมที่สอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในยุคปจจุบันที่ใชเวลาอยูนอกบานมากขึ้นไดเปน
อยางดี โดยปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors) มีดังนี้
1)

การเลือกพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาที่มีศักยภาพในการเขาถึงกลุมเปาหมายสูง (Location)

สื่อโฆษณาไมวาจะเปน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ หรืออินเตอรเน็ต จัดเปนสื่อโฆษณาที่ผูบริโภคสามารถ
เลือกบริโภคไดในบาน ตางกับสื่อแนวใหมที่จําเปนตองมีการจัดวางใหผูบริโภคสามารถพบเห็นไดชัดเจนและจดจํา
ไดโดยมีศักยภาพครอบคลุมกลุมเปาหมายในจํานวนที่คุมคาตอการใชงบโฆษณา ดังนั้นการเลือกพื้นที่ติดตั้งสื่อ
โฆษณาจัดเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญที่สุดของธุรกิจ
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ตลอดระยะเวลาการดําเนินกิจการ 12 ปที่ผานมา (ตั้งแตป 2542) บริษัทประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง
ในการพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณาแนวใหม จนสามารถสรางเครือขายพื้นที่สื่อโฆษณาที่เหมาะกับวิถีชีวิตคนยุคใหม
และมีพื้นที่ติดตั้งสื่อครอบคลุมฐานผูชมหรือผูบริโภคกลุมเปาหมายทั่วประเทศ โดยกลุมบริษัทสามารถครอบครอง
และขยายพื้นที่ติดตั้งสื่อในจุดสําคัญทางธุรกิจในเมืองหลวงและพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแนนตามหัวเมืองใหญทั่ว
ประเทศซึ่งลวนเปนพื้นที่ที่คุมคาตอการลงทุนเปนอยางสูงและจัดเปนสื่อโฆษณาที่ทันสมัยเหมาะกับวิถีชีวิตยุคใหม
จากเครือขายพื้นที่สื่อโฆษณาที่บริษัทไดรับสิทธิในการบริหารจัดการซึ่งไดแก สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส
และสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงานที่อยูในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ และสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดไมวาจะเปน
Tesco Lotus Big C และ Watsons ที่กระจายอยูทั่วประเทศ ทําใหสื่อโฆษณาของบริษัทสามารถเขาถึงผูบริโภค
ไดอยางกวางขวาง หลากหลายกลุมเปาหมาย และครอบคลุมผูชมสื่อโฆษณาทั่วประเทศ
2)

การพัฒนารูปแบบการนําเสนอสื่อโฆษณาใหนาสนใจ และมีความคิดสรางสรรค (Creative)

ขอพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสื่อโฆษณา ตองคํานึงถึงความคุมคาของงบโฆษณาของลูกคาผูลง
โฆษณาเปนสําคัญ ดังนั้น เจาของสินคาและบริการ ผูลงโฆษณา และเอเจนซี่ จึงใหความสําคัญกับการเลือกสื่อ
โฆษณาใหตรงกับกลุมเปาหมายและมีโอกาสเขาถึงผูชมสื่อที่เปนกลุมลูกคาเปาหมายของเจาของสินคาผูลง
โฆษณามากที่สุด ดังนั้น การสื่อสารกับผูบริโภคโดยใชสือภาพนิ่งแตเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอตองเปนการ
สื่อสารแบบดิจิตอลกับผูบริโภคมากขึ้น ดังนั้นการสื่อสารกับผูบริโภคจึงตองมีการพัฒนารูปแบบใหโดดเดนและ
สะดุ ด ตา ดึ ง ดู ด ความสนใจ มี ก ารพั ฒ นาในด า นความคิ ด สร า งสรรค แนวคิ ด แปลกใหม ให เ ข า กั บ การใช
ชีวิตประจําวันของผูบริโภค ใหผูบริโภคไดเพลิดเพลินไปกับการรับชมขาวสารการตลาด ไมรูสึกวาถูกบังคับใหรับชม
พรอมกับสรางความพึงพอใจ ความคุนเคยกับแบรนดสินคานั้นๆ อยางสบายใจทั้งเจาของสินคาและบริการและ
กลุมเปาหมาย โดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่ผูบริโภคมีสิทธิเลือกที่จะรับหรือไมรับขอมูลขาวสารไดอยางอิสระมากขึ้น
พื้ น ที่ สื่ อ โฆษณาในระบบรถไฟฟ า บี ที เ อสและในโมเดิ ร น เทรดจั ด เป น เครื อ ข า ยพื้ น ที่ สื่ อ โฆษณาที่ มี
เอกลักษณ ซึ่งบริษัทไดมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบใหทันสมัยอยูสม่ําเสมอ เพื่อสงเสริมภาพลักษณและ
ตอบสนองความตองการของเจาของสินคาและบริการ อีกทั้งสื่อโฆษณาของบริษัทมีความโดดเดนเปนที่กลาวขวัญ
กอใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ในวงการโฆษณา โดยบริษัทยังคงมุงมั่นยึดถือคุณภาพ และไมเคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนา
และคิดคนรูปแบบสื่อโฆษณาใหมๆ ใหสอดคลองไปกับพฤติกรรมและไลฟสไตลของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็วอีกดวย
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3.2.6 กลยุทธการแขงขัน
เปาหมายของบริษัท คือ การคงความเปนผูนําในธุรกิจเครือขายสื่อโฆษณาที่ครอบคลุมรูปแบบการดําเนินชีวิต
สมัยใหมในประเทศไทยและภาคพื้นเอเชีย เชื่อมตอผูบริโภคกับเจาของสินคาและบริการใหใกลชิดกันมากขึ้น และในการที่
จะบรรลุเปาหมายนี้ บริษัทจึงมุงมั่นดําเนินการตามกลยุทธดังตอไปนี้
1)

ผนึกความแข็งแกรงความเปนผูนําสื่อโฆษณา Lifestyle Media ดวยการขยายเครือขายพื้นที่โฆษณาอยาง
ตอเนื่อง

เครือขายพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาของบริษัทเปนหัวใจสําคัญในการที่ลูกคาจะเลือกใชบริการ บริษัทจึงให
ความสําคัญในเรื่องการสรรหาและกําหนดพื้นที่ติดตั้งเปนอยางมาก โดยมีการทําวิจัยอยางละเอียดถึงปริมาณ
ความหนาแนนของชุมชนในแตละพื้นที่ และจากการที่บริษัทสามารถครองพื้นที่สําคัญในกรุงเทพฯ ผานเครือขาย
สื่อโฆษณาในกรุงเทพฯ คือ สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส สื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน และสื่อโฆษณาใน
โมเดิ รน เทรด ซึ่ ง ครอบคลุ มพื้ น ที่ทั่ ว ประเทศ แสดงให เห็ นถึ งการมี วิ สัยทั ศน ในการเลื อ กทําเลในการติดตั้ ง สื่ อ
โฆษณาใหผานสายตาผูบริโภคจํานวนมาก บริษัทยังคงมุงมั่นสรรหาพื้นที่โฆษณาที่เหมาะสมกับไลฟสไตลที่
เปลี่ยนไปของผูบริโภคในยุคปจจุบัน
2)

บริหารจัดการสื่ออยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนการตอบสนองความตองการที่แตกตางกันของแตละลูกคา
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด

2.1) การนําเสนอผลิตภัณฑสื่อโฆษณาแบบแพ็คเกจเดี่ยว (Package)
เปนการนําเสนอสื่อโฆษณาของบริษัทในรูปแบบ/จํานวนที่บริษัทกําหนดไว เชน การซื้อแพ็คเกจสื่อโฆษณา
ในระบบรถไฟฟาบีทีเอส บริษัทจะคัดสรรสถานีที่มีจํานวนผูโดยสารเขา/ออกหนาแนน จํานวน 17 สถานี และนํามา
จัดเปนแพ็คเกจ หรือการซื้อแพ็คเกจสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงาน 51 อาคาร ผูซื้อสื่อโฆษณาตองลงสื่อในอาคาร
สํานักงานทุกแหงตามแพ็คเกจเดี่ยวที่นําเสนอ จากกลยุทธดังกลาวทําใหบริษัทสามารถบริหารจัดการเครือขาย
พื้นที่สื่อโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2) การนําเสนอผลิตภัณฑสื่อโฆษณาแบบเปนแพ็คเกจรวม (Bundle)

จากเครือขายสื่อโฆษณาของบริษัทที่มีปรากฏในทุกชวงเวลาการใชชีวิตประจําวันของผูบริโภคตั้งแตเชา
จรดเย็น ตัวอยางเชน ผูบริโภคที่อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อออกจากบานไปทํางานก็จะมีโอกาส
รับชมสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชนในระบบรถไฟฟาบีทีเอส รวมถึงมีโอกาสพบเห็นสื่อโฆษณาของบริษัทใน
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ลิฟท โดยสารในอาคารสํ านักงาน จนกระทั่งเวลาพั กกลางวันหรือ กอนกลั บบ านก็จะมีโ อกาสที่ จะไปรั บชมสื่ อ
โฆษณาของบริ ษั ท ในโมเดิ รน เทรด เช น Tesco Lotus Big C และ Watsons จากเครื อ ข า ยดั งกล า วทํ า ให
ผลิ ตภั ณฑ สื่อโฆษณาของบริ ษั ทสามารถตอบสนองความต องการของเจ าของสิน ค าและบริ การที่ ตองการทํ า
การตลาดเพื่อสงเสริมการขาย สรางการรับรูแบรนดสินคา (Brand Awareness) กระตุนความจํา (Top of Mind
Reminding) และสรางความตองการในการบริโภค ณ จุดขาย รวมถึงการสรางภาพพจนที่ดีใหแกองคกร หรือ
สินคา/บริการของผูลงโฆษณา
บริษัทมีนโยบายมุงเนนการใหบริการดานการตลาดและโฆษณาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
โดยนําเสนอแพ็คเกจรวม (Bundle) ที่ทําใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด เปนการจัดชุดสื่อโฆษณาจากเครือขายที่บริษัทมี
ทั้งหมดมาผสมผสานกัน เชน การเสนอแพคเกจรวมสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส สื่อภายใน/นอกรถไฟฟาบี
ทีเอส สื่อภายในลิฟทโดยสารในอาคารสํานักงาน และ/หรือสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด (Tesco Lotus Big C และ/
หรือ Watsons) ไวดวยกัน โดยผูซ้ือสื่อโฆษณาสามารถเลือกไดตามความเหมาะสมของแผนการประชาสัมพันธ
และงบประมาณของตน การนําเสนอแบบเปนชุดรวมจัดไดวาเปนกลยุทธการเพิ่มชองทางในการเขาถึงผูชมสื่อ
โฆษณาอยางมีประสิทธิภาพในราคาที่คุมคา และตอบสนองความตองการใชสื่อโฆษณาที่หลากหลายไดดียิ่งขึ้น
3)

การบริหารงานลูกคาสัมพันธ (Effective CRM System) เพื่อรักษาลูกคาเกาและขยายฐานไปสูลูกคากลุม
ใหม

บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ลู กค า โดยมุ ง เน น การให บ ริ การด ว ยความเอาใจใส และรั บ ผิ ด ชอบต อ ความ
ตองการของลูกคา ซึ่งหมายถึงความคาดหวังตอคุณภาพการติดตั้งชิ้นงานโฆษณา และความตรงตอเวลาในการ
สงมอบการบริการ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขายที่ลูกคากําหนด จนทําใหลูกคา
ไววางใจ ลูกคาสวนใหญเปนบริษัทที่ติดตอกันมายาวนานเปนเสมือนพันธมิตรทางการตลาดที่ตองทํางานรวมกัน
อยางใกลชิด รวมกันศึกษา วิเคราะหแนวโนมกระแสนิยม เทรนดแฟชั่นตางๆ จากทั่วโลกมาประกอบในการทํางาน
อยูเสมอๆ เพื่อนํามาผสมผสานกับความคิดสรางสรรคงานอยางไมจํากัด เพื่อใหผลงานโฆษณาออกมาตรงใจทั้ง
เอเจนซี่และเจาของสินคามากที่สุด นอกจากการใหบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และตรงตามสัญญาจนไดรับความ
ไววางใจจากลูกคาแลว บริษัทยังมีระบบตรวจสอบคุณภาพและการซอมบํารุงรักษาสื่อโฆษณาเพื่อใหลูกคามั่นใจ
และพึงพอใจสูงสุด บริษัทมีการศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของลูกคาและคูแขงอยางใกลชิด และนํามา
วิ เ คราะห เ พื่ อ หาจุ ด อ อ น จุ ด แข็ ง พร อ มแสวงหาโอกาสในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ ผ า น
กระบวนการตางๆ ที่สอดรับกับความตองการของลูกคา เพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเพื่อที่จะใหลูกคาไดบริการที่เกินความคาดหวังและเกิดความประทับใจ เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคาเดิม
และการไดมาซึ่งลูกคาใหมในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทยังมุงเนนการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาเพื่อใหเขาใจถึงความตองการที่แทจริงของ
ลูกคาไดอยางถูกตอง ทั้งในแงการวิเคราะหหากลุมลูกคาเปาหมาย พฤติกรรม และกําลังซื้อของลูกคาเปาหมาย
นอกจากนี้ ทุกๆ ปบริษัทไดจัดโปรแกรมศึกษาดูงานสื่อโฆษณาในตางประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ และคืน
กําไรใหกับลูกคารายสําคัญที่ใชจายงบโฆษณากับบริษัทในสัดสวนสูงทั้งที่เปนเอเจนซี่และเจาของสินคาและ
บริการโดยตรง
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4)

สรางความแข็งแกรงในขีดความสามารถดานบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผานรูปแบบ
นวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคของบริษัท

การทํางานดานสื่อโฆษณาจําเปนที่ตองกาวทันนวัตกรรมเทคโนโลยี และเสาะหาเทรนดใหมๆ มานําเสนอ
ให ลู ก ค า ได เ ลื อ กสรร รวมทั้ ง การสร า งสรรค รู ป แบบสื่ อ โฆษณาใหม ๆ เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการส ง เสริ ม
ภาพลักษณทันสมัยของลูกคาใหไดตลอดเวลา บริษัทไมเคยหยุดนิ่งในการแสวงหานวัตกรรมใหมๆ ในตางประเทศ
เพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อใหทันกับยุคสมัยและวิถีชีวิตคนไทยที่เปลี่ยนไปตามกระแสตลอดเวลา นอกจากนี้
บริษัทยังนอมรับที่จะนําเสียงสะทอนจากเอเจนซี่และเจาของสินคาและบริการมาผสมผสานเพื่อวิเคราะหเทรนดส่ือ
โฆษณาในอนาคต และออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารประชาสัมพันธและการตลาดใหโดดเดนและ
สามารถตอบโจทยความตองการของตลาดอยางสม่ําเสมอ เพื่อคงความนิยมในการเลือกใชสื่อโฆษณากับกลุม
บริษัทอยางตอเนื่อง
นอกจากบริษัทจะมุงเนนนวัตกรรมเทคโนโลยีดานสื่อโฆษณาแลว บริษัทยังใหความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งเอเจนซี่และเจาของสินคาและ
บริการอีกดวย
5)

แสวงหาและคัดสรรพันธมิตรทางธุรกิจ และควบรวมกิจการเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทมีปณิธานที่จะสรางการเติบโตและขยายกิจการอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต รวมถึงการยกระดับขีด
ความสามารถทางการแขงขันของบริษัทในระยะยาวอยางแข็งแกรง
ในระยะแรกของการดําเนินธุรกิจ บริษัทมุงสรางการเจริญเติบโตจากภายใน (Organic Growth) คือ ขยาย
ธุรกิจจากเดิมที่มีความเชี่ยวชาญเปนทุนเดิมกอน โดยมุงขยายฐานยอดขายของสินคาเดิมในตลาดเดิม หรือการ
วางสินคาเดิมในตลาดใหม โดยการแสวงหาฐานผูชมสื่อโฆษณาใหมๆ ซึ่งจะชวยสงเสริมเครือขายสื่อโฆษณาของ
บริษั ทที่มีอยูแ ลวใหเต็มรู ปแบบยิ่ง ขึ้นและมีประสิท ธิภ าพมากขึ้ น ครอบคลุ มผูชมสื่อโฆษณามากขึ้น และนํ า
ความสําเร็จที่ไดจากสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอส และในโมเดิรนเทรดมาเปนตนแบบในการดําเนินรอยตาม
ตอมาไดขยายตลาดไปในตางประเทศ โดยไดจัดตั้ง VGI Advertising China Company Limited (VGI Ad China)
เมื่อป 2553 เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณาในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย VGI Ad China ไดรับสิทธิใน
การบริหารสื่อโฆษณาวิทยุ ณ จุดขายในทุกสาขาของ CP Lotus สาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจุบัน CP Lotus มี
จํานวน 73 สาขาทั่วประเทศ (ขอมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555)
ต อ มา บริ ษั ท เริ่ ม ปรั บ กลยุ ท ธ ก ารขยายธุ รกิ จ โดยการกระจายการลงทุ น ไปในสื่ อ โฆษณาอื่ น ที่ มีค วาม
เกี่ยวพันกับเครือขายพื้นที่สื่อโฆษณาเดิมที่บริษัทมีอยูในปจจุบันเพื่อที่บริษัทจะไดรับประโยชนจากความเกื้อหนุน
กันของธุรกิจ (Synergy) เปนการใชจุดแข็งของสื่อโฆษณาของบริษัทชวยขยายผลใหกับเครือขายสื่อโฆษณาใหม
โดยใชวิธีสรางพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance) อาทิ การเปนตัวแทนขายโฆษณา LED ขนาดใหญ (ซึ่งมี
มูลคาการลงทุนอุปกรณสูง) ที่ติดตั้งที่แยกประตูน้ํา ถนนพระราม 9 และอนุสาวรียชัยสมรภูมิ หรือการเขาซื้อหรือ
ควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ดังเชนกรณีที่บริษัทไดเขาซื้อกิจการทั้งหมดของ POV ในป 2552 เพื่อ
เขาถึงฐานลูกคาเปาหมายวัยทํางานที่มีรายไดปานกลาง-สูง โดยคาดหวังวาบริษัทจะสามารถสรางและ/หรือเพิ่ม
คุณคาใหกับธุรกิจใหมได ทําใหสามารถเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ผนวกทักษะ เทคโนโลยี และความสามารถใน
การดําเนินงานเฉพาะดานของแตละกิจการเขาดวยกัน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน รวมถึงไดผลผลิตที่ดีขึ้น
สวนที่ 2 – 3 หนา 37

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

3.3

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

3.3.1 การจัดหาสถานที่ติดตั้งสื่อโฆษณา
ในการจัดหาพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณา บริษัทมีการเขาทําสัญญากับเจาของพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1)

พื้นที่ในระบบรถไฟฟาบีทีเอส

บริษัทไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวในการบริหารสื่อโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชยในระบบรถไฟฟาบีทีเอส
จํานวน 23 สถานี ตามสัญญาใหสิทธิกับ BTSC โดยสัญญาดังกลาว มีอายุถึงเดือนธันวาคม 2572 ซึ่งเปนเวลา
เดียวกับเวลาสิ้นสุดสัมปทานของ BTSC และหาก BTSC มีสิทธิการตออายุสัมปทานการเดินรถไฟฟาบีทีเอสกับ
กทม. บริษัทจะมีสิทธิในการตอสัญญาใหสิทธิโฆษณาในระบบรถไฟฟาบีทีเอสกับ BTSC กอนบุคคลอื่น (First
Right to Extend) ดวยจํานวนปเทากับที่ BTSC ตอสัญญากับ กทม. (รายละเอียดตามสรุปสัญญาใหสิทธิบริหาร
จัดการดานการตลาดในหัวขอ 5.2.1)
2)

พื้นที่ในโมเดิรนเทรด

บริษัทไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวในพื้นที่ตามที่ระบุในสัญญาใหสิทธิโฆษณาในโมเดิรนเทรดซึ่งสวนใหญมี
ระยะเวลาประมาณ 3-5 ป โดยปจจุบันสัญญากับโมเดิรนเทรด จะทยอยสิ้นสุดในป 2556 ถึง 2559 ขึ้นอยูกับ
คูสัญญาแตละราย (รายละเอียดตามสรุปสัญญาใหสิทธิการบริหารและจัดการพื้นที่โฆษณาและสัญญาเพิ่มเติมใน
หัวขอ 5.2.2 – 5.2.5)
โดยสวนใหญของสัญญาใหสิทธิโฆษณาในโมเดิรนเทรดจะระบุวาบริษัทมีสิทธิในการตอสัญญา (Right to
Extend) ทั้งนี้ ดวยความสัมพันธที่ดีกับผูประกอบการโมเดิรนเทรด และผลงานในอดีตซึ่งเปนเครื่องพิสูจนวาบริษัท
สามารถบริหารสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรดไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางการเติบโตของรายไดให
ผูประกอบการโมเดิรนเทรดไดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นวา บริษัทจะไดรับการตอสัญญากับ
โมเดิรนเทรดภายหลังที่สัญญาเดิมสิ้นสุดลง
ตารางดานลางแสดงรายชื่อบริษัทในกลุมที่เปนคูสัญญาในการรับสิทธิบริหารพื้นที่โฆษณากับโมเดิรนเทรด
แตละราย (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555)
โมเดิรนเทรด
Tesco Lotus
Big C

บริษัทในกลุม
VGI Ad
VGI

Big C
(Carrefour เดิม)

888 Media

Watsons
CP Lotus สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

888 Media
VGI Ad
China

VGI

คูสัญญา
เจาของพืน้ ที่
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น
ซิสเทม จํากัด
บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอรเซ็นเตอร
จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นคาร จํากัด
บริษัท เซ็นคาร จํากัด
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด
Shanghai Lotus
Supermarket Store Co., Ltd
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ประเภทสือ่ โฆษณา
สื่อโฆษณาในพื้นที่ Sales Floor, NonSales Floor และสื่อวิทยุ ณ จุดขาย
สื่อโฆษณาในพื้นที่ Sales Floor, NonSales Floor และสื่อวิทยุ ณ จุดขาย
สื่อโฆษณาในพื้นที่ Non-Sales Floor
สื่อโฆษณาในพื้นที่ Sales Floor และสื่อ
วิทยุ ณ จุดขาย
สื่อจอดิจิตอล
สื่อวิทยุ ณ จุดขาย
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3)

พื้นที่ในอาคารสํานักงาน

POV ทําสัญญาติดตั้งและบริหารจอภาพ LCD กับอาคารสํานักงานแตละแหง ซึ่งสัญญาสวนใหญมี
ระยะเวลาประมาณ 3 ป โดย POV ไดรับสิทธิผูกขาดแตเพียงผูเดียวในระหวางระยะเวลาตามสัญญา โดยหาม
บุคคลอื่นทําสื่อโฆษณารูปแบบอื่นใดภายในลิฟท พื้นที่รอคอยลิฟท หรือหองโถง (Lobby) ของอาคารในระยะ 2030 เมตร จากพื้นที่รอคอยลิฟท ทั้งนี้ บริษัทยังคงแสวงหาโอกาสในการขยายพื้นที่โฆษณาที่มีศักยภาพในอาคาร
สํานักงานตางๆ อยางตอเนื่อง
3.3.2 การผลิตงานโฆษณา
การผลิตงานโฆษณาของสื่อแตละประเภทมีลักษณะ ดังนี้
1)

สื่อมัลติมีเดีย

การผลิตงานโฆษณาสําหรับสื่อมัลติมีเดียนั้น โดยสวนใหญเจาของสินคาและบริการจะเปนผูสงไฟลของ
งานโฆษณาในรูปแบบดิจิตอลมาใหบริษัท หากเจาของสินคาและบริการนั้นๆ ไมมีงานโฆษณาในรูปแบบดิจิตอล
บริษัทสามารถใหบริการออกแบบงานโฆษณารวมกับเจาของสินคาและบริการได โดยผลิตงานออกมาในรูปแบบ
ของกราฟฟก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ หลังจากไดรับงานโฆษณา บริษัทจะดําเนินการจัดรูปแบบของไฟล
ใหมีลักษณะและความละเอียดเขากับตัวจอดิจิตอลที่จะนําไปออกอากาศ โดยบริษัทจะใชเวลาในการปรับแตง
ชิ้นงานโฆษณาทั้งหมดประมาณ 3-5 วัน กอนพรอมออกอากาศ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความยากงายของเนื้องาน
2)

สื่อวิทยุ ณ จุดขาย

999 Media เปนผูผลิตรายการวิทยุเพื่อใชเปดใน Tesco Lotus และ Big C ทุกสาขา โดยปจจุบันมีหอง
บัน ทึกเสียง 4 หอ ง และห องออกอากาศจํ านวน 3 หอ ง เพื่อ ใชใ นการผลิ ตรายการวิ ท ยุโ ดยที มงานบริ การที่ มี
ประสบการณมากกวาสิบป และเปนผูริเริ่มทําธุรกิจสื่อวิทยุ ณ จุดขายรายแรกในประเทศไทย จึงทําใหมีความรู
ความสามารถเฉพาะดานในการผลิต และทําใหผลงานออกมามีคุณภาพ สําหรับ Spot โฆษณาวิทยุนั้น หาก
เจาของสินคาไมมี Spot โฆษณาวิทยุ สามารถวาจาง 999 Media ดําเนินการผลิตให โดย Spot โฆษณาจะมี
ความยาว 15 - 30 วินาที
3)

สื่อภาพนิ่ง

ในการผลิตสื่อภาพนิ่งตางๆ นั้น บริษัทจะเปนผูรับแบบงานโฆษณาจากเจาของสินคา เพื่อนําไปดําเนินการ
ผลิตและติดตั้งใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา โดยเจาของสินคาจะสงแบบงานโฆษณา (Artwork) มาใหบริษัท หรือ
หากเจาของสินคาไมมีแบบงานโฆษณาอยูกอน บริษัทจะใหบริการออกแบบสื่อโฆษณารวมกับเจาของสินคาได
และหลังจากตัวแบบโฆษณาเรียบรอยแลว บริษัทจะจางใหบริษัทสิ่งพิมพ (Printing Suppliers) ที่เปนคูคาหลักที่
บริษัทวางใจในผลงานดําเนินการผลิตใหภายใตระบบควบคุมคุณภาพของบริษัท เพื่อใหตรงตามแบบที่ลูกคา
ตองการ ไดมาตรฐาน และมีความเหมาะสมลงตัวกับจุดติดตั้ง โดยมีระยะเวลาในการผลิตสื่อภาพนิ่งประมาณ
7-14 วัน ขึ้นอยูกับประเภท ขนาด และความยากงายของรูปแบบงานโฆษณานั้นๆ
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3.3.3 การจัดหาอุปกรณจอดิจิตอล
ในการใหบริการสื่อมัลติมีเดียนั้น กลุมบริษัทไดสั่งซื้อจอดิจิตอลของ Samsung LG Acer และ TCL โดยมีการ
สั่งซื้อจากผูแทนจําหนายโดยตรง ยกเวนจอดิจิตอลในรถไฟฟา ซึ่งจะสั่งทําขึ้นเปนพิเศษ เพื่อใหใชงานไดอยางสอดคลอง
เหมาะสมกับระบบรถไฟฟาบีทีเอส โดยบริษัทไดวาจาง Roctec Technology Limited (“Roctec”) เปนผูรับเหมาออกแบบ
จัดหาอุปกรณ ติดตั้งและจัดหาซอฟทแวรควบคุมระบบของสื่อมัลติมีเดียบนรถไฟฟาบีทีเอส ตามเงื่อนไขความตองการ
ระบบจอแสดงผลตามที่บริษัทกําหนด
3.3.4 การจัดหาซอฟทแวรและอุปกรณควบคุมการบริหารสื่อมัลติมีเดีย
1)

สื่อมัลติมีเดียในระบบรถไฟฟาบีทีเอส

สําหรับระบบควบคุมบริหารสื่อโฆษณามัลติมีเดียบนรถไฟฟาบีทีเอสนั้น บริษัทไดวาจาง Roctec เปน
ผูรับเหมาในการออกแบบ จัดหาอุปกรณ ติดตั้งและจัดหาซอฟทแวรควบคุมระบบ โดยเปนสัญญาจางเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ (Turnkey) ทั้งนี้ Roctec เปนบริษัทตางชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญเปนอยางมากในการออกแบบระบบการ
ออกอากาศที่ติดตั้งในรถไฟฟาขนสงมวลชน ซึ่งระบบดังกลาวเปนระบบควบคุมบริหารสื่อโฆษณามัลติมีเดียที่
สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องเลน การทํางานของจอภาพทั้งบนสถานีและในรถไฟฟา สามารถควบคุมจาก
สวนกลาง (Central Control) ในการปรับเปลี่ยนสัญญาณภาพ ปรับระดับเสียง เปด-ปดสัญญาณไดตลอดเวลา
(Real-Time Monitor) โดยการสงคําสั่งควบคุมจากสํานักงานใหญของบริษัทผานเครือขายอินเตอรเน็ตไปยังสถานี
และรถไฟฟาบีทีเอสทุกขบวน จึงทําใหสามารถปรับเปลี่ยนโฆษณาในการออกอากาศไดรวดเร็ว ทั้งยังสามารถเก็บ
ขอมูลผลการแพรภาพ และสั่งพิ มพรายงานผลการออกอากาศเพื่อ นํามาประเมิน ปรับปรุงคุ ณภาพงาน และ
สามารถจัดทํารายงานผลการออกอากาศใหลูกคาไดดว ย
2)

สื่อมัลติมีเดียในโมเดิรนเทรด

ในสวนของระบบควบคุมบริหารสื่อโฆษณามัลติมีเดียในโมเดิรนเทรด บริษัทไดวาจาง NCSI (HK) Limited
เปนผูรับเหมาในการออกแบบ จัดหาอุปกรณ ติดตั้งและจัดหาซอฟทแวรควบคุมระบบบริหารสื่อโฆษณามัลติมีเดีย
ในโมเดิรนเทรด โดยเปนสัญญาจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)
เนื่องจากเครือขายสื่อโฆษณามัลติมีเดียในโมเดิรนเทรดของบริษัทครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย และมี
จํา นวนจอภาพมากถึง 2,261 จอ บริษั ท จึ งเลื อกใช ระบบการส ง สั ญญาณควบคุ มผ านโครงขา ยอิ นเตอร เน็ ต
ความเร็วสูง (ADSL) จาก Data Center ที่ตั้งอยูที่ถนนแจงวัฒนะ ซึ่งจะสงสัญญาณตอไปยังสาขาของโมเดิรนเทรด
ทั่วประเทศแบบ Real-Time Monitoring โดยสงคําสั่งควบคุมจากสํานักงานใหญของบริษัทในลักษณะเดียวกันกับ
ระบบควบคุมจอภาพในระบบรถไฟฟาบีทีเอส สวนระบบจอดิจิตอลใน Watsons ยังคงใชแผนซีดีในการ
ออกอากาศโฆษณา โดยจะมีรอบการเปลี่ยนเนื้อหาโฆษณาเดือนละ 2 ครั้ง
3)

สื่อมัลติมีเดียในอาคารสํานักงาน

สําหรับระบบควบคุมบริหารสื่อโฆษณามัลติมีเดียในอาคารสํานักงานนั้น POV ไดลงทุนซอฟทแวรในการสง
สัญญาณผานอินเตอรเน็ต (ADSL) และเชาอุปกรณ Server จาก Digital View Limited โดย POV จะสงเนื้อหา
โฆษณาไปยัง Server ซึ่งจะสงสัญญาณตอไปยังอาคารสํานักงานตางๆ ทั่วกรุงเทพฯ
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